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Χαιρετισμός

Τα τελευταία σαράντα πέντε χρόνια, γυρίζω και συναρμολογώ κινηματογραφικές ταινίες. 
Όταν τις τελειώνω, δεν τις ξαναβλέπω σχεδόν ποτέ. Μ’ ενδιαφέρουν μόνο τα μελλοντικά σχέ
δια, οι επόμενες ταινίες μου. Το αφιέρωμα αυτό του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με τιμά ιδιαί
τερα. Με υποχρέωσε να ξανασκεφτώ όλο μου το έργο, από τις πρώτες ταινίες που έκανα για 
το BBC. Μου είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσω τα κραυγαλέα λάθη, τις παραλείψεις και τις 
παραφωνίες. Ό πως οι περισσότεροι σκηνοθέτες, έχω σπαταλήσει περισσότερο χρόνο για ται
νίες που δεν έκανα παρά για τις ταινίες που έκανα. Όλος αυτός ο καιρός είναι σπαρμένος με 
κουφάρια θνησιγενών ταινιών.
Εργάστηκα για τις περισσότερες μεγάλες αμερικανικές εταιρείες παραγωγής κι έκανα πε
ρισσότερες από τις μισές ταινίες μου ως ανεξάρτητος, εξασφαλίζοντας χρήματα από διανο
μείς απ’ όλο τον κόσμο.
Προσπάθησα να κάνω προσωπικές ταινίες, να εξερευνήσω τη δική μου θεματική και, ταυ
τόχρονα, να σέβομαι την ανάγκη του κοινού να διασκεδάζει. Τα τελευταία τριάντα χρόνια, 
υπήρξα παραγωγός όλων μου των ταινιών, αναλαμβάνοντας την ευθύνη για την οργάνω
ση και τον προϋπολογισμό. Ή μουν επίσης σεναριογράφος ή συν-σεναριογράφος.
Παρ’ όλο που το μέλημά μου είναι να επιβάλλω σ’ αυτές τις ταινίες ένα προσωπικό όραμα, 
η μεγαλύτερη ικανοποίηση και ανταμοιβή ήταν οι συνεργασίες, κυρίως με τους ηθοποιούς. 
Ο Lee Marvin, ο Jon Voight, o Marcello Mastroianni, η Sarah Miles, o Sean Connery, η Char
lotte Rampling, o Brendan Gleeson, o John Hurt, o Pierce Brosnan, o Geoffrey Rush -  όλοι 
έγιναν καλοί και στενοί φίλοι.
Είχα την εξαιρετική τύχη να συνεργαστώ με θαυμάσιους φωτογράφους, σκηνογράφους και 
μοντέρ, που πλούτισαν τη ζωή μου και το έργο μου. Στο καμίνι του κινηματογράφου σφυ- 
ρηλατούνται ισχυροί δεσμοί.
Κάθε ταινία είναι πεδίο μάχης, περιπέτεια, ταξίδι στο άγνωστο. Βάζουμε στην άκρη τις κα
νονικές ζωές μας, απελευθερωνόμαστε από τις καθημερινές έγνοιες. Για λίγο μπορούμε να 
απεξαρτηθούμε από την πάλη της κοινωνίας και της πολιτικής, και για μια στιγμή μπορούμε 
να παραμερίσουμε την επίγνωση της θνητότητάς μας. Κάποιος, κάποτε, μιλώντας για τον 
τρόπο με τον οποίο μια ταινία μπορεί να κυριαρχήσει στις ζωές μας και για το πόσο σοβαρά 
παίρνουμε τα προβλήματά της, κατέληξε: «Δεν είναι θέμα ζωής και θανάτου· είναι κάτι πο
λύ πιο σοβαρό».
Είναι μια διαδικασία στην οποία εφευρίσκουμε προβλήματα που ξεπερνούν τις δυνάμεις μας 
και δεν κατορθώνουμε να τα λύσουμε.
Παρ’ όλο που έχω ασχοληθεί με πολλά διαφορετικά κινηματογραφικά είδη, ελπίζω ότι θα ανα
γνωρίσετε ως οδηγό στις ταινίες μου μια ειδική ευαισθησία, την αγάπη για τους χαρακτή
ρες μου κι έναν ιερό σεβασμό για τη Φύση.

John Boorman
Ιρλανδία, Σεπτέμβριοι.; 2001. Μετάφραση: Νίκος Σαββάτης.
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J O H N  B O O R M A N

Πρόλογος
του Μιχάλη Δημόπουλου

Ο John Boorman είναι ίσως ο πιο πρωτότυπος και προσωπικός βρετανός κινηματογραφιστής 
της γενιάς του. Από την αρχή της δημιουργικής του πορείας (όπως όλοι σχεδόν οι σημαντικοί 
αγγλοσάξονες κινηματογραφιστές, με πρώτο και καλύτερο τον Stanley Kubrick), αναμετράται 
με την τυπολογία και τους κώδικες των κινηματογραφικών ειδών, και πετυχαίνει να τα ανα
νεώνει, δίνοντας τη δική του, μοναδική εκδοχή.
Ξεκίνησε κάνοντας διάφορες δουλειές στη Βρετανία, στις αρχές του ’60, στην τηλεόραση και 
το ραδιόφωνο. Ως κινηματογραφιστής, όμως, στράφηκε στο Χόλιγουντ από νωρίς και κα
θιερώθηκε, κατ’ αρχάς εκεί, με ταινίες όπως Ο επαναστάτης του Αλκατράζ, με τον επιστήθιο 
φίλο του Lee Marvin. Με το αμερικανικό κινηματογραφικό σύστημα θα έρθει σε ρήξη με την 
επόμενη ταινία του, Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, πάλι με τον Marvin, που αποτελεί κατά κά
ποιο τρόπο το alter ego του. Οι παραγωγοί, κατά τη συνήθη πρακτική του Χόλιγουντ, θα επέμ- 
βουν στο τελικό μοντάζ.
Ο John Boorman δεν είναι μόνο ένας ανανεωτής των κινηματογραφικών ειδών, αλλά και, 
ταυτόχρονα, ένας ταξιδιώτης στα μυστικά τους, ο οποίος ανακαλύπτει, με μια πρωτεϊκή έκ
πληξη, τα πιο αδιανόητα, σκοτεινά στοιχεία τους. Έφερε στο Χόλιγουντ μιά ευρωπαϊκή, εντε
λώς προσωπική αντίληψη για την ανθρώπινη περιπέτεια· δεν εικονογράφησε τους γκάνγκ- 
στερ και την πικρή τους μοίρα στον Επαναστάτη του Αλκατράζ, δε στάθηκε στην επιδερμί
δα της ηθικολογίας στο αντιπολεμικό δράμα του Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό. Πήγε βαθύ
τερα και ουσιαστικότερα. Κι όταν επέστρεψε στη Βρετανία, με την ταινία Λέων ο 'Εσχατος, 
επιστράτευσε όλη του την κοινωνική οξυδέρκεια, ενισχυμένη από το στιλιζαρισμένο του βλέμ
μα, για να καυτηριάσει το συντηρητισμό της χώρας του. Αυτοδίδακτος, αυτοδημιούργητος 
με την έννοια ότι, αν σχεδόν πάντα δούλεψε στα μεγάλα στούντιο χωρίς να υποταχθεί στην 
κοινοτοπία τους, είδε το τέλος της ουτοπίας, την περιπέτεια και τον τρόμο στο 'Οταν ξέσπασε 
η βία πέρα από τον τυπικό, κατασκευαστικό εκβιασμό τους, την επιστημονική φαντασία του 
Ζαρντόζ ως αναστοχασμό πάνω στις δομές της εξουσίας, ενώ το μεταφυσικό θρίλερ Εξορκι- 
στής II: Ο αιρετικός δε λειτουργούσε εκτονωτικά ή «γκρανγκινιολικά», αλλά φανέρωνε μια 
βαθιά θεώρηση του Καλού και του Κακού, της μαγείας και της επιστήμης. Ο Boorman πα
ραμένει ένας οραματιστής που τον γοητεύουν μύθοι και όνειρα, κι ένας ρομαντικός που δεν 
τρέφει αυταπάτες για την τρέλα των ανθρώπων.
Το αίνιγμα σ’ αυτόν τον κινηματογραφιστή αφορά σχεδόν πάντα στην ανέφικτη κατάταξή 
του. Μοιάζει να ανήκει στη σπουδαία παράδοση των μεγάλων, τυχοδιωκτών συγγραφέων 
της Βρετανίας που περιπλανήθηκαν σε ζούγκλες, ποτάμια, άγνωστα μέρη και μακρινές ηπεί
ρους, και αναμετρήθηκαν με τις αντοχές τους. Είναι ένας κινηματογραφικός απόγονος του 
Conrad ή του Stevenson.
Όλα ξεκινούν από το βίωμα: πόλεμος, παιδική ηλικία, μνήμη στο Ελπίδα και δόξα■ πολιτι
κή στράτευση στο Πέρα από τη Ρανγκούν αδιέξοδη, σκληρή ζωή και υπόγειο, καταλυτικό, 
μαύρο χιούμορ στο Στρατηγό· κούραση και χρεοκοπία των κατασκόπων στο Ράφτη του Πα
ναμά, την πιο πρόσφατη ταινία του, που βασίζεται στο έργο του μεγάλου μετρ του κατα
σκοπευτικού μυθιστορήματος John Le Carré.
Ο Boorman, αν και είναι ίδιας ηλικίας με τους άλλους σημαντικούς βρετανούς κινηματο
γραφιστές που εδραίωσαν τη ντοκιμαντερίστικη προσέγγιση με το free cinema, δεν ανήκει 
σ’ αυτή τη σχολή. Κεντρικό στοιχείο της δικής του προβληματικής είναι ο μύθος της Φύ
σης· μιας Φύσης, που δεν αποτελεί καθαρτήριο λουτρό γιά τις αμαρτίες του ανθρώπινου πο
λιτισμού, αλλά είναι γεμάτη προδοσίες, φρίκη, αποτρόπαιες ορμές, απόκρυφες αναπηρίες. Για 9
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να ιην πλησιάσει, καταφεύγει στην παραβολή και το παραμύθι, στο υπερφυσικό στοιχείο και
τη φαντασία.
Πόλεμος, συμμορίες, εξωτισμός, κατάσκοποι, τρόμος. Υλικά τυπικών κινηματογραφικών ει
δών αναμοχλεϋονται και αναδημιουργούνται στο ε'ργο του Boorman με ανατροπές, παγι
δεύσεις, υπονομεύσεις που αγγίζουν τα όρια του ρομαντισμού. Η πληθωρικότητα της γρα
φής δε φαίνεται ποτέ πληθωριστική· οι ήρωες ξεπερνούν την καθημερινότητα, αλλά δεν κα
ταλήγουν στη μεγαλοστομία ή τη δοξασία, τους διαποτίζει και τους καθορίζει ένα λοξό, αδιό
ρατο χιούμορ.
Ο Boorman, πέρα από τη σκηνοθετική του δουλειά, είναι ταυτόχρονα κι ένας στρατευμένος 
κινηματογραφόφιλος, εκδότης του κινηματογραφικού περιοδικού «Projections», που προ
σφέρει γενναιόδωρα βήμα διαλόγου και ζύμωσης σε νέους δημιουργούς.
Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης προετοιμάζει το αφιέρωμα σ’ αυτόν τον κορυφαίο βρετανά κι
νηματογραφιστή δύο ολόκληρα χρόνια. Ελπίζουμε πως το κοινό θα δικαιώσει την επιλογή 
και την προσπάθειά μας.

10
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Επένδυση στο φως
του Νίκου Σαββάτη

Και η γη ανασαίνει καθετί γαλάζιο -  
μια προσευχή,, που ευλογεί ο ποταμός 

Caetano Veloso

Τι είναι μια ταινία; Κάθε δημιουργός απαντά στο ερώτημα με την προσωπική οπτική του για 
τον κόσμο, τις λεπτομέρειες της σκηνοθεσίας και την ολότητα του έργου του. Ο John 
Boorman, ανήκοντας στους λίγους εκλεκτούς που συστηματικά χρονογραφούν και αναλύουν 
τη δημιουργική περιπέτειά τους, έχει δώσει τη δική του απάντηση στον τίτλο του ημερο
λογίου του γυρίσματος του Σμαραγδένιου δάσους: μια ταινία είναι χρήμα που μετουσιώνεται 
σε φως (Money Into Light, Faber and Faber, Λονδίνο 1985). Μετά από δέκα χρόνια, σε μια συ
νέντευξή του με τον Gavin Smith, θέλησε να φωτίσει ακόμα περισσότερο αυτόν τον ποιη
τικό ορισμό: «Ο κινηματογράφος είναι μια διαδικασία στην οποία παίρνουμε υλικά πράγματα 
-ξύλο και μέταλλο, σκηνικά και κοστούμια, κορμιά και μηχανήματα- και τα μεταλλάσσουμε 
σε φως. Να γιατί πάντα δυσκολευόμαστε τόσο πολύ να εξασφαλίσουμε τους πόρους για τις 
ταινίες μας: παίρνουμε όλα αυτά τα χρήματα και τα τεχνικά μέσα, και στο τέλος μάς μένει 
μόνο μια αχτίδα που τρεμοσβήνει στην οθόνη. Φυσικά, στην πορεία συναντάμε τη χημεία, 
το σελιλόιντ, τα υγρά της εμφάνισης· τελικά, όμως, τ ’ αφήνουμε πίσω, και το μόνο που απο
μένει, είναι αυτό το φως» («Film Comment», τόμ. 31, τχ. 4, Ιούλιος-Αύγουστος 1995).
Το φως, ο φωτισμός (των πλάνων), η επιφώτιση (των ηρώων). Αυτές οι έννοιες-κλειδιά ανοί
γουν το μυστήριο της μορφικής ενότητας των ταινιών του Boorman, όπως ο μύθος, η ανα
ζήτηση, η οδυνηρή πορεία προς την προσωπική αναγέννηση είναι τα οχήματα που μετα
φέρουν τη θεματική τους. Ως οραματιστής σκηνοθέτης που πέρασε τις πύλες της αντίληψης 
στην κοσμογονία της δεκαετίας του ’60, ο Boorman αφηγείται σκοτεινές παραβολές για την 
αναπόδραστη εμπλοκή του ατόμου σε κύκλους (αυτο)καταστροφής και ανασυγκρότησης. Οι 
ήρωές του, παγιδευμένοι στην ακραία αποκοπή από τη φύση ή στην απόλυτη κοινωνική απο
ξένωση των μοντέρνων καιρών, συχνά οδηγούνται ώς την mo απεγνωσμένη πρόκληση: στο 
πέρασμα στον άλλο πολιτισμό (Το σμαραγδένιο δάσος, Πέρα από τη Ρανγκουν) ή στη συμμε
τοχή σε μια φυλετική εξέγερση, στην επόμενη Αποκάλυψη. Οι ιδεολογικές εμμονές των 
ταινιών του Boorman, που καλύπτουν όλο το φάσμα από τον «μυστικιστικό» νατουραλισμό 
ώς τον «σουινγκάτο» μπρεχτισμό (Λέων ο Έσχατος), δείχνουν σήμερα πιο επίκαιρες από πο
τέ. Ένας από τους λόγους είναι ότι ο Boorman κινηματογραφεί τα οράματά του με τον πραγ
ματισμό του φωτισμένου τεχνίτη, με χαρακτηριστική ψυχραιμία κι από ασφαλείς αποστά
σεις. Έ νας άλλος είναι ότι το παιχνίδι που απολαμβάνει να παίζει με τους κώδικες των κι
νηματογραφικών ειδών, είναι μια ενστικτώδης αντίδραση στην τρομοκρατία τους.
Οι ταινίες που έκανε στο Χόλιγουντ στην αρχή της καριέρας του [Ο επαναστάτης του Αλκα- 
τράζ (1967), Δυο λιοντάρια στον Ειρηνικό (1968), 'Οταν ξέσπασε η βία (1972) -  ένα «γκαν- 
γκστερικό», ένα «πολεμικό», μια «περιπέτεια], αποδομούν τα είδη, εμβολιάζοντάς τα με νε
ωτεριστικές ευρωπαϊκές αισθητικές και, κυρίως, με τον παράξενο και «ιμπρεσιονιστικό» να
τουραλισμό της σκηνοθεσίας. Μακριά από τη μανιακή ευφορία των μεγάλων λαϊκιστών αφη
γητών (όπως ο Fuller ή ο Walsh), αλλά κι από την ψυχρή μορφική τελειότητα ταινιών των 
νεότερων μαστόρων (όπως ο Kubrick), οι ταινίες του Boorman είναι ταυτόχρονα απολαυ
στικές, αλλά και ανησυχητικές, αφού απευθύνονται στο κοινό μέσα από τα είδη, φωτίζοντας 
αλλιώς τα στερεότυπά τους. Δεν αρκούνται στη μυθοποίηση του παράνομου, του πολεμιστή 
ή του τυχοδιώκτη, αλλά εισάγουν το θεατή στην κατακερματισμένη συνείδηση των ηρώων, 
μελετούν τη φυσική επιθετικότητά τους σε σχέση με τον ανδρισμό και την ανδρεία, δείχνουν

Στήνοντας ένα εξωτερικό 
του Εζορκιστή II. 13
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ιη βία ως αναγκαία στρατηγική της επιβίωσης. Αρνούνται να σκηνοθετήσουν μελοδραμα
τικά την απάνθρωπη σκληρότητα αυτού του θανάσιμα ανταγωνιστικού, αδελφοκτόνου, (εμ- 
φυλιο)πολεμικού κόσμου και να καταφύγουν στη σαδιστική απόλαυση του αίματος και της 
φρίκης, στην ακραία ωμότητα της αναπαράστασης που πολλοί νεότεροι σκηνοθέτες επενδύουν 
στα είδη για να τα επαναφέρουν στη ζωή. Ο νεοκλασικισμός και η ηθική της οπτικής τού 
Boorman παράγουν ταινίες που, παρά τη λειτουργικότητά τους, δε διαφημίζουν τον αμε
ρικανικό εφιάλτη, αλλά καταλήγουν να κριτικάρουν τον βίαιο πολιτισμό της ακραίας εξα- 
τομίκευσης. Αυτά που διακυβεύεται εδώ, είναι άλλης τάξης.

Το ταξίδι από την ουτοπία στον τρόμο
Περισσότερο από φιλί της ζωής στη γκανγκστερική ταινία, Ο επαναστάτης του Αλκατράζ εί
ναι η ουτοπία ενός τριαντατετράχρονου βρετανού κινηματογραφιστή που μεταναστεύει στους 
«θλιβερούς τροπικούς» του Χόλιγουντ, πιστεύοντας στην απόλυτη ικανότητα του κινημα
τογράφου να αναγεννιέται. Σ’ αυτό το συμβολικό ξεκίνημα από το μηδέν (η ταινία άρχισε 
όταν ο Lee Marvin, σε αλκοολική παράκρουση, πέταξε από το παράθυρο το πρώτο σενάριο 
και συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Boorman), η γκανγκστερική ταινία, χωρίς να χάσει την 
εκρηκτική σωματικότητα και κινητικότητά της, γίνεται «εσωτερική», πλησιάζοντας τη νεο- 
κυματική, αφηγηματική πολυπλοκάτητα του Alain Resnais και τη θεατρική νεωτερικότη- 
τα του Harold Pinter. Ως μελέτη ενός σχίσματος όχι μόνο μέσα στον κεντρικό ήρωα, αλλά 
και μέσα στην ίδια την κινηματογραφική διατύπωση όπου το στιλ έχει κηρύξει πόλεμο στο 
νόημα, η ταινία ήταν για τον Boorman μια απόπειρα απελευθέρωσης απ’ τη βρετανική τρο
μοκρατία του ακαδημαϊσμού, απ’ το φόβο του «εξεζητημένου» και «δήθεν» έργου τέχνης. Η 
ελευθερία που ο σκηνοθέτης κατάφερε να εξασφαλίσει, δεν περιορίζεται στην κατακερμα
τισμένη από συνεχή φλασμπάκ γραμμικότητα της αφήγησης. Εξίσου σημαντικό ρόλο παί
ζει η εικαστική αντίληψη του πλάνου, η δουλειά με τα χρώματα που συμβολίζει την ασκή- 
μια και τη μονοτονία μιας ολόκληρης κοινωνίας σε προϊούσα αποσύνθεση.
Κάποιες απ’ τις δομικές εκκεντρικότητες του Επαναστάτη του Αλκατράζ έχουν περάσει στο 
Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό χωρίς την ίδια επιτυχία. Στο πρώτο μέρος της ταινίας, τα cut 
στις αποσπασματικές σκέψεις του Αμερικανού και του Ιάπωνα που σχεδιάζουν να δολοφο
νήσουν ο ένας τον άλλον, διακόπτουν τη δράση -ή, μάλλον, την απουσία της-, καταστρέ- 
φοντας την πιο πρωτότυπη ιδέα του Boorman: το ουτοπικό στοίχημα να ξαναεφεύρει την 
πολεμική ταινία ως «βουβή» μελέτη χαρακτήρων και να επιτύχει την αφαίρεση μέσα από το 
πιο συγκεκριμένο νατουραλιστικό φιλμάρισμα. Ό πως και το ολέθριο πλάνο του φινάλε με 
το βομβαρδισμό του κτιρίου, αυτές οι άσχετες παρενθέσεις στην παιγνιώδη αφήγηση της ται
νίας επιβλήθηκαν απ’ τους παραγωγούς, που ήθελαν περισσότερη «βία». Αν το Χόλιγουντ 
κατέστρεψε τον νεαρό Orson Welles για το θράσος του ν ’ ανακαλύψει τη ματαιότητα των 
ματαιοτήτων στην καρδιά του μεγάλου αμερικανικού μύθου της παντοδυναμίας, δε θα 
μπορούσε ποτέ να ανεχτεί ένα προσωπικό καλλιτεχνικό όραμα που αρνείται να εκμεταλλευτεί 
τη βίαιη εικονογραφία του πολέμου, και στη θέση της αντιπροτείνει μια μαγεμένη τοιχο
γραφία του μεγαλείου της φύσης. Μέσα σ’ αυτή την εικονική Εδέμ, που η κάμερα του 
Boorman ζωγραφίζει με φευγαλέα πλάνα, μεθυσμένα από την ομορφιά του πιο μεγάλου ωκε
ανού, μια μικρογραφία του πολέμου διαλύεται στη γελοιότητά της. Ακόμα και οι «προαιώ
νιοι» εχθροί, δύο στρατιωτικοί από αντίπαλους πολιτισμούς, προγραμματισμένοι να αλλη- 
λοοκοτωθούν, συνθηκολογούν για να επιβιώσουν. Η αμερικανική φιλοπολεμική αλαζονεία 
του νικητή δε θα κατάπινε ποτέ αυτή την ηττοπαθή ιδέα ότι ο πόλεμος είναι ξένος προς τη 
φύση και την ανθρώπινη ύπαρξη, όταν αυτή αναγκαστεί να απογυμνωθεί από το ζουρλο
μανδύα του πολιτισμού. Και η κινηματογραφική βιομηχανία που την εκφράζει και τη συν
τηρεί, δε θα δεχόταν ποτέ ότι αυτή η μικρή, ίσως απλοϊκή, οπωσδήποτε αισιόδοξη εικόνα τής 
ζωής μπορεί να είναι είίσου γοητευτική με τη φριχτή φαντασμαγορία του θανάτου.
I Ιαρά τις συγκρούσεις με τα αμερικανικά στούντιο -ή, μάλλον, εξαιτίας τους-, ο Boorman κα- 
τάψερε να οώοει την καριέρα και την καλλιτεχνική ακεραιότητά του. Ο αναρχικός μηδενι
σμός του, η εχθρότητά του προς το αποτελματωμένο ταξικό σύστημα και τον κοινωνικό απο
κλεισμό, ξεχειλίζουν από την «μπρεχτική ονειροφαντασία» Λέων ο Εοχατος την οποία γύρισε14
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στην Αγγλία, πέρα από χα αμερικανικά είδη, σχην ουδέχερη ζώνη χης ευρωπαϊκής χαινίας δη
μιουργού. Έχονχας αφήσει πίσω χου χη συνεργασία με χον Lee Marvin, χον ανεκχίμηχο σύμ
μαχο σχη μάχη με χους παραγωγούς, αλλά και μένχορά χου σχη γνώση χης λειχουργίας χού 
ηθοποιού, ο Boorman αναζηχούσε μια νέα μυθοπλασχική ισορροπία. Σχην παραβολή ενός έκ- 
πχωχου πρίγκιπα, που από χην χέλεια παθηχικόχηχα χου σχερημένου θεαχή χης ζωής οδηγείχαι 
σχη συνειδηχοποίηση χης κοινωνικής αδικίας και χη χαρά χης εξέγερσης, έσχω και κόνχρα 
σχον ίδιο χου χον εαυχό, βρήκε μια καλή ευκαιρία για μια σύγχρονη παρωδία χου μύθου χού 
βασιλιά Αρθούρου, χου ακρογωνιαίου λίθου χου μυθοπλασχικού σύμπανχός χου. Σχραχο- 
λογώνχας χον Marcello Mastroianni για να ενσαρκώσει με χη συνηθισμένη χου αβρόχηχα και 
άνεση αυχόν χον διάχυχο ονειροπόλο, ο Boorman χοποθέχησε χην χαινία χου κάπου ανάμε
σα σχον φελινικό «χορό μεχαμφιεσμένων» και χο θέαχρο χης αναχαραχής χων καχαφρονεμένων 
μειονοχήχων σχο δρόμο. Σχο Λέων ο Έσχατος, χο καινούργιο παράλογο σχοίχημα χου σκη- 
νοθέχη ήχαν να χελειοποιήσει χον παράξενο ανχιρεαλισμό χου, για να συλλάβει χις σύγχρο
νες ιδεολογικές αμφισβηχήσεις που παρασέρνει ο άνεμος. Ο Χρυσός Φοίνικας για χη σκηνο
θεσία σχο Φεσχιβάλ Καννών χου 1970 δείχνει όχι χο σχοίχημα κερδήθηκε.
Η επισχροφή χου Boorman σχην πολεμική ζώνη, σχο Χόλιγοχτνχ, με χο Όταν ξέσπασε η βία, 
γίνεχαι από χη θέση ισχύος χου δημιουργού που έχει εξασφαλίσει χον απόλυχο καλλιχεχνι- 
κό έλεγχο χων χαινιών χου (χο χελικό μονχάζ) και, επιπλέον, αναλαμβάνει χις υποχρεώσεις 
χου παραγωγού. Μεχαφέρονχας σχην οθόνη ένα νεο-χεμινγκουεϊκό αφήγημα για χη σύγ
κρουση χου ανθρώπου με χη φύση, μιας μικρής ομάδας πολιχισμένων ασχών με κάποιους κχη- 
νώδεις ορεσίβιους, και, χελικά, χου υπέρ-ήρωα με χον αδύναμο άλλο εαυχό χου, καχαφέρνει 
να εξισορροπήσει χις δημιουργικές ενχάσεις χης κινημαχογραφικής χου πρακχικής καλύχερα 
από ποχέ. Κινημαχογραφεί με νχοκιμανχερίσχικη πισχόχηχα χη ροή μιας «απλής» διαδρομής, 
χης εκδρομής χεσσάρων φίλων σ’ έναν άγριο ποχαμό, όπου χο κακό συναπάνχημα χη βυθί
ζει σχον απόλυχο χρόμο. Επειδή εδώ δεν χρειάζεχαι να ξεπεράσει χη σεναριακή ισχνόχηχα με 
οπχικές παραλλαγές χης ίδιας σκηνής (όπως σχο Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό), επιδιώκει χη 
μεγαλύχερη δυναχή λειχουργικόχηχα και ομοιογένεια χης σκηνοθεσίας, χωρίς παρεκχροπές 
σχη μορφική εκκενχρικόχηχα (όπως σχον Επαναστάτη του Αλκατράζ). Η αφηγημαχική πυ- 
κνόχηχα χης χαινίας οφείλεχαι σ’ αυχόν χον απόλυχα σίγουρο χόνο χης κινημαχογράφησης, 
που ενώνει χη δυναμική παραχήρηση με χην υπερβαχική φυσιολαχρία χης προσωπικής μα- 
χιάς χου δημιουργού. Περνώνχας δεξιοχεχνικά από ένα καθημερινό και ήμερο όνειρο σχον 
πιο χρομακχικό εφιάλχημε τα μάτια διάπλατα ανοιχτά, η χαινία καχαφέρνει να συνδυάσει μια 
λεπχομερειακή καχαγραφή χων σπασμών χης ανθρώπινης ύπαρξης που παγιδεύεχαι σε 
οριακά διλήμμαχα (φύση/κοινωνία, δύναμη/αδυναμία, επιβίωση/εξαφάνιση) με μια ονειρική, 
λυρική ωδή σχον εχοιμοθάναχο ποχαμό χης ζωής.
Ακόμα και χο δεύχερο μέρος χου Όταν ξέσπασε η βία, χο πιο άγριο και χρομακχικό κομμάχι 
σ’ ολόκληρο έργο χου Boorman (συμπεριλαμβανομένης και χης επίσης ποχάμιας, «αδελφής» 
χαινίας Πέρα από τη Ρανγκούν), είναι γυρισμένο με χο ίδιο μίγμα οξύχηχας και ευαισθησίας. 
Η σκανδαλώδης σκηνή χου αναίχιου βιασμού χου Μπόμπι φιλμάρεχαι σε καλοζυγισμένα γε
νικά και μεσαία πλάνα, που φιλχράρουν χο ισχυρό σοκ- ανάγει χη δράση σχο επίπεδο ενός πα
ρά φύσιν χελεχουργικού, όπου χο ανθρώπινο ον έχει περιορισχεί σχη μηδαμινόχηχα χης 
«αδύναμης λείας» (όπως θα έγραφε ο Paul Bowles). Αφήνονχας χις βρόμικες λεπχομέρειες σχο 
«μασημένο» παραλήρημα χου βιασχή με χις συνεχείς αναφορές χου σχην κχηνοβασία, ο 
Boorman μπαίνει σε κοντινά χου θύχη και χου θύμαχος μόνο για να εξερευνήσει, όπως σ’ ολό
κληρη χην χαινία, χα πρόσωπα χων ηθοποιών σχις πιο δύσκολες δραμαχικές σχιγμές χους. Σ’ 
ολόκληρη χη σκηνή χου σοδομισμού και χου φόνου, η φρίκη είναι χελείως φυσική (ή α-φύ- 
σικη) -  λίγη λάσπη σχα πρόσωπα, ένα ξεδονχιασμένο σχόμα, ένα άψυχο κορμί με εξαρθρωμένα 
μέλη· δεν είναι καχασκευασμένη σχο υπερβολικά ναχουραλίσχικο εργασχήρι χων ειδικών οπχι- 
κών εφέ. Αναβλόζει από χην πάλη χων σωμάχων, μεχαξύ χους και με χο μεγαλειώδες, απει- 
ληχικό χοπίο χου χώμαχος, χου πράσινου και χου νερού. Και πάλι η mo αναχριχιασχική λε- 
πχομέρεια χης σκηνής περνάει σχην ηχηχική μπάνχα: όχαν ο Λούις χραβάει χο βέλος χου απ’ 
χο σχήθος χου νεκρού βιασχή χού Μπόμπι, ακούμε καθαρά χο σχίσιμο χης σάρκας. 
Ακολουθώνχας χο μονόδρομο που οδηγεί από χο βιασμό σχη διπλή δολοφονία, η αφήγηση γί- 15
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νεται ένα ξέφρενο κυνηγητό, και η ταχύτητά της σχεδόν μας αποσπά από την ποίηση της 
σκηνοθεσίας. Στη σκηνή της τρομακτικής επιφώτισής του, ο Εντ, ο πιο παραδοσιακά θετι
κός χαρακτήρας της παρέας, συνειδητοποιεί ότι μόνο αν ξεπεράσει τα όρια των δυνάμεων του 
και σκοτώσει το διώκτη του θα μπορέσει να ξυπνήσει ζωντανός απ’ αυτόν τον εφιάλτη. Η 
αγωνία του έχει προβληθεί παντού: στην απόκρημνη όχθη, στις κορυφές των δέντρων, στη 
βαριά σκέπη του ουρανού, σ’ όλο το χώρο που είναι λουσμένος στο αλλόκοτο μισοσκόταδο 
της «αμερικάνικης νύχτας». Κι ίσως είναι απλή σύμπτωση, αλλά, για να τη ζωγραφίσει με 
το φως, ο Boorman καταφεύγει σ’ ένα απλό τρικ: τυπώνει το αρνητικό φιλμ μαζί με το θε
τικό, θυμίζοντάς μας το πρωτόγονο οπτικό εφέ του Νοσφεράτου, όπου ο Mumau παρεμβάλλει 
σε αρνητικό ένα πλάνο της διαδρομής της άμαξας που φέρνει τον ανύποπτο Χάρκερ στον πύρ
γο τού άρχοντα του σκότους, περνώντας μέσα από την υποβλητική ομορφιά μιας μη αδιά
φορης φύσης.

Η πραγματικότητα και η οικογένεια
Η οικονομία και η λεπτότητα των εκφραστικών μέσων χάνονται κάπως στις επόμενες ται
νίες του Boorman, που εξακολουθούν να στηρίζονται στο παιχνίδι της ανανέωσης των ειδών. 
Το Ζαρντόζ είναι μια απαισιόδοξη πραγματεία για το σκοτεινό μέλλον του πολιτισμού και τη 
μεταλλαγή των ανθρώπινων κοινωνιών, μασκαρεμένη σε παραμύθι επιστημονικής φαντα
σίας. Ο Εξορκιστής II: Ο αιρετικός είναι μια μάταιη προσπάθεια υπέρβασης του μανιχαίστι- 
κού χολιγουντιανού μοντέλου της ταινίας τρόμου, που προχωρεί από τη σύγκρουση του Κα
λού και του Κακού, του φωτός και του σκότους, και βυθίζεται ηδονικά στην πρωτόγονη σκη
νή και τα μυθικά αρχέτυπα του αφρικανικού πολιτισμού. Και οι δύο ταινίες ενώνουν μέσα 
στο φανταστικό την αναπαράσταση του παρελθόντος με το όραμα του μέλλοντος. Ωστόσο, 
μοιάζουν να τρέφονται λιγότερο από την προσωπική, αθεϊστική μεταφυσική του Boorman 
(μια κοσμοθεωρία που, ούτως ή άλλως, αντιστέκεται στις συμβάσεις της επιστημονικής 
φαντασίας ή της ταινίας τρόμου) και περισσότερο από τη χαρά της κατασκευής της χιμαι
ρικής εικονογραφίας τους: από το οπτικό όργιο του φωτογράφου και των σκηνογράφων, από 
μια φαντασία σε παροξυσμό που προσπαθεί να υλοποιήσει τις εμπνεύσεις της με όλο και πιο 
εντυπωσιακές, όλο και πιο απαιτητικές, όλο και πιο δαπανηρές ασκήσεις παραγωγής. 
Ολοκληρώνονοντας αυτή τη διπλή δοκιμασία της παραγωγής σε επική κλίμακα, ο Boorman 
ήταν έτοιμος να αντιμετωπίσει ένα σχέδιο ζωής: το θρύλο του βασιλιά Αρθούρου στο Εξκά- 
λιμπερ (1981). Η αναζήτηση του Γκράαλ, το αρχέτυπο ερωτικό τρίγωνο Αρθοϋρος-Γκουί- 
νεβιρ-Λάνσελοτ, η ενσάρκωση της μαγείας στο πρόσωπο του Μέρλιν και η ταύτιση του σκη
νοθέτη μαζί του, οι αέναοι κύκλοι του χάους και της τάξης, της αρρώστιας και της θεραπείας, 
του σκοταδιού και του φωτός, του θανάτου και της αναγέννησης, είναι κομμάτια ή όψεις τού 
θρύλου που κρύβονται πίσω απ’ τις μυθοπλασίες και τις περιπέτειες των ηρώων τού Boor
man, ήδη από τις τηλεοπτικές δουλειές του στη δεκαετία του ’60. Τώρα, όμως, ο σκηνοθέ
της βρίσκει την ευκαιρία ν ’ αντιμετωπίσει το μύθο στην ολότητά του, να ζωντανέψει τους 
δικούς του «Νιμπελούνγκεν», κάνοντας μια καθαρόαιμη ιστορική ταινία.
Στην πελώρια, μεσαιωνική τοιχογραφία του Εξκάλιμηερ, ο Boorman απεικονίζει τη ζωή τού 
Αρθούρου από τη γέννηση ώς το θάνατο, τη δημιουργία και την κατάρρευση του Κάμελοτ, 
τους Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης, την αναζήτηση του Ιερού Δισκοπότηρου και τις πε
ριπέτειες του Πέρσεβαλ, του ήρωα που ενσαρκώνει τις δυνάμεις του μέλλοντος. Η αναπα
ράσταση αυτού του επικού κύκλου τον αφορά, γιατί μέσα της κλείνει συμβολικά την πορεία 
όλης της ανθρωπότητας από τη βαρβαρότητα στον πολιτισμό, απ’ τη δικαιοσύνη και την αρ
μονία οτη διχόνοια και τη διάλυση, απ’ την ενότητα με τη φύση και την πνευματικότητα 
στην αποξένωση, στην κυριαρχία πρώτα της λογικής κι ύστερα του παραλογισμού. Σ’ αυ
τή την ατέλειωτη παρέλαση από ανδραγαθήματα και προδοσίες, πραγματικότητα και μαγεία, 
κωμωδίες και τραγωδίες, ο ισχυρότερος νόμος είναι η αλλαγή, και η κινητήρια δύναμη εί
ναι το πάθος. Κι όπως σ’ όλες τις σημαντικές δουλειές του Boorman, έτσι και η δύναμη αυ
τής της ταινίας γεννιέται από την ικανότητά του να οικειοποιείται τελείως αυτόν τον μυ
θικό πακτωλό και να τον μεταπλάθει οε γοητευτική εικονογραφία. Το Ε&άλιμηερ, η πιο εντυ- 
ιιωσιακή εικαστική δημιουργία του, γυρίστηκε στην εξώκοσμη ομορφιά των λόφων του Ουί-16
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O John Boorman με το yio του, 
Charley, στο γύρισμα του 
Σμαραγδένιου δάσους.
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κλοου, γύρω από το κτήμα tou, σιην Ιρλανδία, όπου ta  φανιάσματα των κελτικών θρύλων 
κυκλοφορούν ακόμα μέσα στο δάσος, το βάλτο και τη λίμνη.
Έχοντας ολοκληρώσει -στην όγδοη και πιο φιλόδοξη παραγωγή του- τις προσπάθειες είκο
σι χρόνων να φιλμάρει τον πιο προσωπικό του μύθο, ο John Boorman στράφηκε προς την πραγ
ματικότητα. Στο εξής, η δημιουργία του κινείται βασικά γύρω από την οικογένειά tou, κι οι 
ιστορίες του μυθοποιούν αληθινά πρόσωπα και περιστατικά. Το Ελπίδα και δόξα (1987) εί
ναι το τρυφερό, αυτοβιογραφικό χρονικό της οικογένειας Boorman κόντρα σε μια σκανδαλώδη 
γελοιογραφία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ιδωμένη από το βλέμμα ενός ταλαντού
χου αγοριού που, όταν μεγαλώσει, θα γίνει σκηνοθέτης. Η ιδιόρρυθμη και εικαστική κομε
ντί Εκεί που βρίσκεται η καρδιά, φιλμαρισμένη σε μια Νέα Υόρκη που ο ασυγκράτητος πα
ροξυσμός της κατεδάφισης των παλιών κτιρίων (της ιστορικής της μνήμης) και η ακραία φτώ
χεια των αστέγων ή των θυμάτων του χρηματιστηρίου την κάνουν να μοιάζει με το βομ
βαρδισμένο Μανχάταν της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, μυθοποιεί τα παιδιά του Boorman και τους 
εκκεντρικούς φίλους της κόρης και συν-σεναριογράφου του, Telsche -  μια γενιά σε αψιμα
χίες με τον καπιταλισμό πριν από τη γενιά του Σιάτλ. Η Ιστορία διεισδύει ορμητικά στο Πέ
ρα από τη Ρανγκούν (1995) και καθορίζει ολοκληρωτικά την οδυνηρή πορεία προς τη λύτρωση 
της Λόρα Μπάουμαν από το πένθος της δικής της οικογένειας, όταν το πεπρωμένο της την 
εμπλέκει στα πραγματικά γεγονότα -φιλμαρισμένα ντοκιμαντερίστικα- της αντίστασης των 
δημοκρατικών ενάντια στη χούντα της Βιρμανίας, το 1988. Η πραγματικότητα είναι απόλυτα 
κυρίαρχη στην αστυνομική μυθοπλασία του Στρατηγού (1998), που διηγείται τα έργα και τις 
ημέρες του αληθινού Martin Cahill, του ιρλανδού εγκληματικού λαϊκού ήρωα στο Δουβλί
νο των τελευταίων χρόνων, με τον ασπρόμαυρο δυναμισμό και την ευαισθησία για τα κοι
νωνικά κοντράστ του free cinema. Κι όσο για την επιστροφή του Boorman στη λαμπρή πα
ράδοση της βρετανικής κατασκοπικής ταινίας, στο βασίλειο του Hitchcock και του Carol Reed, 
Ο ράφτης του Παναμά (2001) διηγείται μια κωμωδία διαφθοράς, εξαπάτησης και (απωθημέ- 
να ομοφυλοφιλικής) συνδιαλλαγής, ενώ, ταυτόχρονα, γειώνει τον αμοραλισμό των χαρακτήρων 
και τις συμβάσεις του είδους στην πικρή πραγματικότητα του παραλογισμού της αμερικα
νικής και της βρετανικής εξωτερικής πολιτικής, στρατολογώντας έναν από τους πιο διάση
μους και τολμηρούς επικριτές της, τον Harold Pinter, σ’ έναν διασκεδαστικό δεύτερο ρόλο. 
Ακόμα και το παραμυθένιο Σμαραγδένιο δάσος του 1985 ξεκινά από μια πραγματική ιστορία, 
όπου η ζωή μοιάζει να παρωδεί το αριστούργημα του John Ford Η αιχμάλωτη της ερήμου. Μια 
φυλή Ινδιάνων απάγει τον μικρό γιο ενός μηχανικού και τον γαλουχεί με τον δικό της πο
λιτισμό. Ύστερα από έρευνες δέκα χρόνων, ο πατέρας του τον ξαναβρίσκει κι αποφασίζει να 
τον αφήσει στον θετό, καινούργιο του κόσμο. Από αυτή την αρχική ιδέα μιας τραυματικής 
αναζήτησης, τόσο διαφορετικής από εκείνην του Εξκάλιμπερ, ο Boorman εμπνέεται ένα σχέ
διο που τον κινητοποιεί προς όλες τις κατευθύνσεις. Ξεκινά μια πραγματική κινηματογραφική 
εκστρατεία και γυρίζει ένα σύγχρονο ουέστερν με οικολογική συνείδηση και εθνολογική μα
τιά, που τον μυεί σ’ έναν άλλο μαγικό τόπο: στη Βραζιλία και το τροπικό δάσος του Αμαζόνιου, 
τον τελευταίο παράδεισο υπό εξαφάνιση.
Μετά από διάφορες συμβολικές μεταθέσεις στα πρόσωπα και την πλοκή, η ταινία υφαίνει στην 
πραγματική ιστορία μερικά από τα βασικά θέματα του δημιουργού της, ξαναϊδωμένα από μια 
απλούστερη και καθαρότερη ματιά. Η σύγκρουση του ανθρώπου με το περιβάλλον (το μυ- 
θοπλαοτικό θεμέλιο του Οταν ξέοπαοε η βία ) προσωποποιείται στον κεντρικό ήρωα, τον αμε- 
ρικανό μηχανικό Μάρκαμ, που εργάζεται στην κατασκευή ενός φράγματος σε κάποια εκτρο- 
ιιή του Αμαζόνιου, κι έτσι σχεδόν προκαλεί την οργή των παραποτάμιων φυλών και την απα
γωγή του γιου του. Ως πράκτορας του θανατερού συστήματος που θυσιάζει αδίστακτα τη 
φύση στο βωμό της ανάπτυξης, θα τιμωρηθεί με την εσχάτη των ποινών: θ ’ αναγκαστεί να 
φτάσει σιην αντίπερα όχθη, να μυηθεί στην άγρια σκέψη και τη μαγεία των Ινδιάνων 
(όπως ο πατήρ Λαμόντ στον Αιρετικό) και, βγαίνοντας απ’ τα όρια της ύπαρξής του, να δε
χτεί την άρνηοη του γιου του να γυρίσει στον «πολιτισμένο» κόσμο. Η ανατροπή όλων των 
λογικών δεδομένων είναι τόοο απόλυτη, ώστε, στο τέλος, ο Μάρκαμ σχεδόν θα προκαλέσει 
(όπως ο Λέων ο Εοχατυς) -ή, έστω, δε θα εμποδίσει- την καταστροφή του φράγματος που, 
σύμφωνα με τους Ινδιάνους, παραβιάζει την αρμονία του δάοους.18
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To ημερολόγιο του πράσινου ανθρώπου
Το πόσο απόλυτα προσωπικό ήταν για τον Boorman Το σμαραγδένιο δάσος, φαίνεται απ’ το 
πάθος με το οποίο σπρώχνει ώς τα άκρα το στοίχημά του με τα κινηματογραφικά είδη. Ανα
κυκλώνοντας τον θεαματικό και απολαυστικό μηχανισμό του ουέστερν σε μια ταινία που 
στρατεύεται ένθερμα στον αγώνα για τη σωτηρία του τροπικού δάσους, ο σκηνοθέτης κινείται 
άνετα μέσα κι έξω από τη ζούγκλα του Αμαζόνιου, την «ψυχή του πλανήτη», και συγχρο
νίζει το προσωπικό του σάμπαν με τους μαγικούς παλμούς της· γιατί, τελικά, αν η σωτηρία 
του περιβάλλοντος είναι η πιο κρίσιμη μάχη για την επιβίωση [άποψη που εκφράζεται ακό
μα πιο ξεκάθαρα στο θαυμάσιο σαρανταοκτάλεπτο Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα (1991)], τότε ολό
κληρη η Γη είναι το τελευταίο σύνορο, κι ο κινηματογραφιστής, όπου κι αν ταξιδέψει, βρί
σκεται πάντα στην ίδια μεθοριακή γραμμή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι και τα δύο οικο
λογικά μανιφέστα συνδέονται άμεσα με το πρόσωπο, το σπίτι, την οικογένεια του σκηνοθέτη.
Ο μεγάλος γιος του, Charley, ενσαρκώνει το πνεύμα του δάσους και στις δύο ταινίες: στο Σμα
ραγδένιο δάσος, είναι ο πρωταγωνιστής, ο Τόμι/Τομέ, ο πολίτης δύο πολιτισμών που διαλέ
γει να ζήσει από την πλευρά της μαγείας κι όχι από την πλευρά της λογικής- στο Ονειρεύ
τηκα ότι ξύπνησα, παίζει έναν απρόβλεπτο σάτυρο με στολή παραλλαγής, ο οποίος, παρωδώντας 
τη σκηνή του βιασμού στο 'Οταν ξέσπασε η βία, βιάζει τη φαντασίωση της ιδανικής γυναί
κας του ίδιου του John Boorman. Και στη μικρή, υπερ-αισθητική πραγματεία για τη ζω
γραφική και τον ερωτισμό Δύο γυμνές λουόμενες (1995), ερμηνεύει τον ερωτόληπτο καλλι
τέχνη που αποθανατίζει το ξύπνημα της σεξουαλικότητας των παρθενικών του μοντέλων 
στην μπανιέρα τους, κάτω από το υπερβατικό φως ενός βορινού παραθύρου του πύργου τους...
Η περιπέτεια της κατασκευής του Σμαραγδένιου δάσους επηρεάζει τον Boorman τόσο ριζικά, 
που νιώθει την ανάγκη να την εξιστορήσει από το A ώς το Ω στο βιβλίο του Money Into Light.
Σ’ αυτό το συναρπαστικό ημερολόγιο του γυρίσματος και, ταυτόχρονα, ταξιδιωτικό αφήγη
μα, ένας διεθνής δημιουργός αποκαλύπτει με οξυδέρκεια και ευαισθησία την αγωνία, την τρέ
λα, την ευχαρίστηση, την απογοήτευση, τη σπατάλη, την επικοινωνία, την εφευρετικότητα, 
την πανουργία, τη ζωτικότητα, την κοινωνικότητα, την κινητικότητα, την υπερπροσπάθεια, 
εν τέλει, που πρέπει να επενδύσει στην κατασκευή μιας ταινίας, ένα από τα πιο γοητευτικά 
ταξίδια της ζωής. Μετά από πέντε χρόνια, το 1992, ένα δεύτερο, με τίτλο Bright Dreams, Hard 
Knocks, δημοσιεύεται στο πρώτο τεύχος του περιοδικού «Projections». Εδώ, ο Boorman εξι
στορεί τις περιπέτειές του και καταγράφει τις εντυπώσεις του από το 1991, μια δύσκολη χρο
νιά στασιμότητας και απωλειών, που ακολουθεί την εμπορική αποτυχία του Εκεί που βρίσκεται 
η καρδιά (1990). Οι σελίδες αυτού του δεύτερου κομματιού αυτοβιογραφίας, συγκρατημένες 
και αγχώδεις, μακριά από τη ζεστασιά της βραζιλιάνικης έκστασης, συμπεριλαμβάνουν το σε
νάριο της ποιητικής αυτοπροσωπογραφίας του δημιουργού Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα.
Ο τίτλος της είναι δανεισμένος από έναν εφιάλτη του David Lean στο τέλος της ζωής του, 
και σίγουρα υπονοεί την όλο και μεγαλύτερη σύνδεση του Boorman με τους μεγάλους 
κλασικούς του βρετανικού κινηματογράφου, στην τελευταία περίοδο του έργου του. Το Ονει
ρεύτηκα ότι ξύπνησα, από μια άποψη επιστρέφει στα χρόνια της δημιουργικής τηλεοπτικής 
δουλειάς του σκηνοθέτη, καταργώντας τα όρια ανάμεσα στη μυθοπλασία και το ντοκιμαντέρ, 
παρουσιάζοντας ένα κομμάτι από την καθημερινότητα του John Boorman -και του alter ego 
του (John H urt)- στο κτήμα του, στο Άναμοου, ανάμεσα σε γείτονες, συνεργάτες, φαντα
σιώσεις, υποχρεώσεις και άγχη. Δομημένο από «σκόρπιες» παρατηρήσεις, ελεύθερους συν
ειρμούς, σαρδόνια αυτοκριτική, θραύσματα πραγματικότητας, ονειρικές εικόνες και, κυρίως, 
οικολογική αγωνία, είναι το «αγαπημένο ημερολόγιο» ενός ταχυδακτυλουργού της εικόνας, 
αναδιπλωμένου στην προσωπική του ιστορία και μυθολογία1 ενός κινηματογραφιστή που 
επιθυμεί να μείνει στη μνήμη μας σαν αμετανόητος εραστής της φύσης, που στον ελεύθε
ρο χρόνο του φυτεύει δέντρα και προσπαθεί να σώσει το περιβάλλον, κι όταν ξαναπιάνει τα 
εργαλεία της δουλειάς του, προσπαθεί να μεταλλάξει σε φως συναρπαστικά παραμύθια γύ
ρω από ζωογόνα ποτάμια, υδάτινους δρόμους που ξεπλένουν την ανθρώπινη ματαιοδοξία,
κι ύστερα ενώνονται με τη θάλασσα, στο αμύθητο χρυσάφι της άμμου. Αθήνα, Οκτώβριος 200ΐ.
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Έ νας οραματιστής για όλες τις εποχές
Μια συνέντευξη, του John Boorman 

με τον Νίκο Σαββάτη

Συνάντησα τον John Boorman στο υπέροχο κτήμα του στην Ιρλανδία, ένα μαγιάτικο πρωινό, ευλογημένο 
απά έναν ολόλαμπρο, σχεδόν μεσογειακό, ήλιο. Εκεί, στο αχανές σπίτι, χαμένο μέσα σ’ ένα παραμυθέ
νιο πάρκο, πλάι σ’ ένα ποτάμι που κυριολεκτικά περνάει από την αυλή του, μιλήσαμε πολλή ώρα για 
το έργο του, τις αγαπημένες του ταινίες, τη δυσπιστία του προς τις κούφιες ιδέες των καιρών, την επι
θυμία του να γυρίσει μια ταινία για παιδιά -  ένα σχέδιο που ματαιώθηκε οριστικά μετά από δύο μήνες. 
Από κοντά, χαλαρός στο προσωπικό του καταφύγιο, ανάμεσα στην πολυμελή οικογένειά του, που τη θε
ωρεί το σημαντικότερο δημιούργημά του, ο Boorman είναι σαν τις ταινίες του: χειμαρρώδης, ανοικτός, 
πραγματιστής, ειλικρινής και ονειροπόλος. Οι περιπέτειές του με το Χόλιγουντ, οι κινηματογραφικές 
του εκστρατείες στην Αφρική, την Ασία και τη Λατινική Αμερική, η συνεχής συνδιαλλαγή του με τον 
Άλλο, τον έχουν κάνει σεμνότερο, γλυκύτερο και πιο γενναιόδωρο απ’ ό,τι περιμένει κανείς από ένα σκη
νοθέτη τέτοιου μεγέθους- κι αρκετά πιο χιουμορίστα. Σ’ ένα διάλειμμα της συνομιλίας μας, με σατανι
κή χαρά στο πρόσωπο με ξενάγησε στο «δωμάτιο της πλαστογραφίας», έναν μικρό ξενώνα όπου έχει συσ
σωρεύσει όλα τα αντίγραφα των πινάκων που εμφανίζονται στις ταινίες του. Εκείνη τη στιγμή, πίσω 
απ’ τη συγκρατημένη παρουσία αυτού του εξηνταοκτάχρονου Βρετανού φάνηκε ένα άλλο πρόσωπο: το 
πρόσωπο ενός παιδιού που ακόμα παίζει με τις φιγούρες του μάγου Μέρλιν και του βασιλιά Αρθούρου, 
όπως ο μικρός Μπιλ Ρόαν στην πρώτη σκηνή του Ελπίδα και δόξα.

Τα χρόνια της προετοιμασίας
-  Τι σας "γοήτευσε πιο πολύ στον κινηματογράφο; Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να γίνετε σκηνο
θέτης;
-  Είναι δύσκολο ν ’ απαντήσει κανείς- δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Ίσως το πιο αποφασιστι
κό ήταν ότι πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στο Σέπερτον, στις όχθες του Τάμεση. Στον πό
λεμο, το σπίτι μας καταστράφηκε σ’ ένα βομβαρδισμό, και η μητέρα μου μας πήγε στο σπί
τι όπου είχε περάσει κι εκείνη τα παιδικά της χρόνια, στο εξοχικό του παππού μου, στο Σέ
περτον. Εκεί ζήσαμε τα τελευταία χρόνια του πολέμου, ήταν μια ειδυλλιακή εποχή και προ
σπάθησα να την αναπαραστήσω στο Ελπίδα και δόξα, όπου βλέπετε την οικογένεια να κα
ταφεύγει στο σπίτι του παππού. Στα κινηματογραφικά στούντιο του Σέπερτον είχα τη δυ
νατότητα να παρακολουθώ γυρίσματα. Στην τελευταία σκηνή του Ελπίδα και δόξα, ο παπ
πούς πηγαίνει το μικρό αγόρι (εμένα δηλαδή) στο σχολείο. Στο δρόμο, συναντούν ένα κι
νηματογραφικό συνεργείο, που γυρίζει μια σκηνή στο ποτάμι. Πολλοί από τους συνομηλί
κους μου είχαν σχέσεις με την κινηματογραφική κοινότητα, κι ο αδελφός του καλότερού μου 
φίλου εργαζόταν στα στούντιο. Η καθημερινότητά μας ήταν ποτισμένη από την ατμόσφαι
ρα των γυρισμάτων. Αυτό που με μάγευε όταν ήμουν παιδί, ήταν η δυνατότητα να ξαναφτιάξω 
τον κόσμο απ’ την αρχή, να διορθώσω την αταξία του. Ό  κινηματογράφος σού δίνει αυτή 
την ψευδαίσθηση. Προσπάθησα να πιάσω δουλειά ως σκριπτ, αλλά δεν τα κατάφερα. Αργό
τερα, συνδέθηκα πραγματικά με τον κινηματογράφο γ ι’ άλλη μια φορά. Ήμουν 17 ετών κι 
είχα μόλις αρχίσει να γράφω για διάφορα περιοδικά. Κατάφερα να βρω δουλειά σ’ ένα πρό
γραμμα του BBC για νέους, όπου ανέλαβα μια σειρά συνεντεύξεων με τεχνικούς απ’ όλα τα 
κινηματογραφικά στούντιο της Αγγλίας.

-  Δε σας ενδιέφερε να μιλήσετε με σκηνοθέτες;
-  Μιλούσα με φωτογράφους, ηχολήπτες, ηλεκτρολόγους, μοντέρ, γιατί προσπαθούσα με κά
θε τρόπο να ανακαλύψω πώς γίνονται οι ταινίες. Φυσικά, μέσα σ’ αυτό το διάστημα μίλη
σα και με σκηνοθέτες και με παραγωγούς, όμως μ’ ενδιέφερε πιο πολύ η άποψη του σκριπτ, 
του μακιγιέρ, του ενδυματολόγου. Ή ταν ένας τρόπος να μάθω τα βασικά της κινηματο
γραφικής τεχνικής. Δεν πήγα στο πανεπιστήμιο. Εγκατέλειψα τις σπουδές μου στα 16. Εκεί- 21
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νη την εποχή, δεν υπήρχε τηλεόραση, και το ραδιόφωνο ήταν πολύ δυνατό. Υπήρχε, λοιπόν, 
μια εβδομαδιαία εκπομπή, στην οποία τρεις νέοι κι ένας διακεκριμένος ενήλικος συζητού
σαν ένα καλλιτεχνικό θέμα, ένα βιβλίο, μια θεατρική παράσταση, μια ταινία. Για δύο χρό
νια εργάστηκα ως συντονιστής αυτής της εκπομπής. Ή ταν μια εκπληκτική ευκαιρία να πα
ρακολουθώ κάθε βδομάδα τις δημοσιογραφικές προβολές ταινιών, να βλέπω τις καλύτερες 
παραστάσεις θεάτρου ή όπερας, να βλέπω εκθέσεις... Μετά, υπηρέτησα για δύο χρόνια στο 
στρατό. Όταν απολύθηκα, βρήκα δουλειά στον κινηματογράφο ως μαθητευόμενος μοντέρ. 
Η φιλοδοξία μου τότε ήταν να γίνω μοντέρ. Δεν είχα βάλει στόχο να γίνω σκηνοθέτης. Δε 
σκόπευα τόσο ψηλά.

-  Τελικά, αυτό που οας τράβηξε στον κινηματογράφο ήταν η τεχνική πλευρά του;
-  Ό χι, όχι. Όλες οι πλευρές του κινηματογράφου με γοήτευαν. Θεωρούσα ότι δεν είχα τα 
προσόντα να γίνω σκηνοθέτης, παρά το γεγονός ότι έγραφα και είχα ήδη γυρίσει δύο ερα
σιτεχνικές ταινίες, όταν ήμουν 16-17 χρόνων. Ακόμα και η επιτυχία μου στο ραδιόφωνο ως 
δημοσιογράφου (κριτικού μάλλον) δε μετρούσε. Εκείνη την εποχή, με δεδομένο το ταξικό 
σύστημα στην Αγγλία, ήταν πολύ απίθανο ένας νέος από λαϊκή οικογένεια, χωρίς πανεπι
στημιακό πτυχίο, να γίνει σκηνοθέτης. Σκεφτόμουν, λοιπόν, ότι, αν κατάφερνα να γίνω μον
τέρ, θα είχα ένα πολύ αξιοπρεπές επάγγελμα για την υπόλοιπη ζωή μου. Το σύστημα δε μου 
επέτρεπε να ονειρεύομαι κάτι μεγαλύτερο.

-  Υπιίρχε κάποιο ρεύμα του βρετανικού κινηματογράφου που σας ενδιέφερε περισσότερο;
-  Εκείνη την εποχή, γύρω στο 1950, ξεχώριζαν οι ταινίες του David Lean, του Carol Reed...

-  Των κλασικιστών;
-  ...και του Michael Powell, που είναι κατά κάποιο τρόπο υπερρεαλιστής. Αυτοί έκαναν τις 
πιο σημαντικές ταινίες και μ’ επηρέασαν πιο βαθιά. Τελειώνοντας το στρατό, όταν άρχισα 
να μαθαίνω μοντάζ, ήταν η περίοδος της προετοιμασίας του free cinema που ήταν ρεαλιστικό 
και ντοκιμαντέρίστικο ρεύμα: η γενιά του Lindsay Anderson, η αμέσως προηγούμενη από 
τη δική μου.

-  Ποιος ακριβώς ήταν ο ρόλος της τηλεόρασης στη διαμόρφωση αυτού του ρεύματος, αφού οι πε
ρισσότεροι σκηνοθέτες δηλώνουν ότι εκεί εκπαιδεύτηκαν;
-  Αυτό είν’ αλήθεια: έτσι έγινε. Όμως οι πρωτοπόροι του free cinema, ο Lindsay Anderson, 
o Tony Richardson και o Karel Reisz, ήταν οι τελευταίοι που δε βγήκαν από την τηλεόραση, 
αλλά από το ντοκιμαντέρ, και γΓ αυτό είναι τόσο νατουραλιστές. Χρησιμοποίησαν την πα
ράδοση του ντοκιμαντέρ για να φέρουν το καινούργιο στον κινηματογράφο. Άρχισα, λοιπόν, 
να εργάζομαι ως μοντέρ στην τηλεόραση την εποχή των πολύ γρήγορων αλλαγών. Το 
1955, ξεκίνησε η ιδιωτική τηλεόραση που έσπασε το μονοπώλιο του BBC. To BBC ήταν πά
ντα το κατεστημένο. Για να σκηνοθετήσεις, σου χρειαζόταν διδακτορικό της Οξφόρδης. 
Ανθροιποι οαν κι εμένα αποκλείονταν από την αρχή. Με την ιδιωτική τηλεόραση, τα πράγ
ματα προχώρησαν πολύ γρήγορα. Πολύ σύντομα έγινα μοντέρ, κι ύστερα άρχισα να σκη
νοθετώ μικρά ντοκιμαντέρ που γύριζα και μάνταρα ο ίδιος. Υστερα μου πρότειναν να ξε
κινήσω ένα 45λεπτο καθημερινό τηλεοπτικό μαγκαζίνο με τίτλο Day by Day.

-  Ilóoo κράτησε αυτή η εκπομπή;
-  Τουλάχιστον 25 χρόνια. Εγώ την ξεκίνησα και ήμουν υπεύθυνος για τον πρώτο χρόνο. Δεν 
ήταν ειδηοεογραφικό μαγκαζίνο· ήταν κάτι διαφορετικό: είχε σάτιρα, ιμπρεσιονιστικές κι
νηματογραφικές σκηνές, μουσική, σουρεαλιστικά στοιχεία, και μεταδιδόταν ζωντανά. Η επι
τυχία του ήταν εκπληκτική. Στα 23 μου, βρέθηκα να έχω την ευθύνη για 50 συνεργάτες, 
αλλά η δουλειά ήταν εξαντλητική. Ήμουν στα πρόθυρα της λιποθυμίας, εισέπνεα άλατα για 
να ουνέλθω. Δεν έκανα με ευχαρίστηση αυτή τη δουλειά- το μόνο που μ’ ευχαριστούσε, ήταν 
να γυρίζω ταινίες. Ευτυχώς, είχα την ευκαιρία να γυρίζω όλο και μεγαλύτερα, όλο και κα
λύτερα ντοκιμαντέρ. Έτσι, μετά από ένα χρόνο παραιτήθηκα και ιιήγα στο BBC. Εκείνη την22
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εποχή, οι περισσότεροι εγκαχέλειπαν χο BBC για την ιδιωτική τηλεόραση. Ή μουν ο πρώτος 
που έκανε την αντίθετη διαδρομή. Η επιτυχία μου στην ιδιωτική τηλεόραση οδήγησε το BBC 
του Μπρίστολ να με προσλάβει ως σκηνοθέτη-παραγωγό, όμως εκεί συνάντησα πολύ μεγάλη 
εχθρότητα. Με είχαν ταυτίσει με την αντίπαλη πλευρά, και καθώς δεν είχα πανεπιστημια
κή μόρφωση, με αντιμετώπιζαν σαν βάρβαρο πολιορκητή... (γέλια) Τελοσπάντων, στο BBC 
γύρισα πολλά ημίωρα ντοκιμαντέρ που είχαν μεγάλη επιτυχία, κι έτσι έφτασα στο σημείο 
να κάνω την πρώτη μου ταινία. Αυτή είναι η μόρφωσή μου.

Το όνειρο χου Χόλιγουντ
-  Για τη δική σας γενιά, δεν ήταν μόνο η βρετανική τηλεόρασή που σας έδωσε την ευκαιρία να 
γίνετε επαγγελματίες · σας ωθούσε πάντα και το όνειρο του Χόλιγουντ -  έτσι δεν είναι;
-  Ναι. Από την αρχή το Χόλιγουντ μαγνήτιζε τους ευρωπαίους σκηνοθέτες· ο Fritz Lang, 
ο Alfred Hitchcock και τόσοι άλλοι εργάστηκαν στην Αμερική. Η πρώτη μου ταινία, Catch 
Us I f  You Can, άρεσε αρκετά στην Αμερική, κι έτσι πολύ σύντομα είχα κι εγώ προτάσεις.

-  Πώς εξελίχθηκε η συνεργασία σας με το Χόλιγουντ; Ήσαστε πολύ νέος κι είχατε μόνο μια ται
νία στο ενεργητικό σας...
-  Αυτό που μου συνέβη με τον Επαναστάτη του Αλκατράζ, ήταν πράγματι κάτι εξαιρετικό. 
Ο Lee Marvin βρισκόταν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της ταινίας Τα δώδεκα καθάρματα, 
κι ένας αμερικανός παραγωγός μοό είχε δώσει ένα σενάριο που σκεφτόταν να του χο προτείνει. 
Κανόνισε να τον συναντήσω, κι ο Lee με ρώτησε τη γνώμη μου για το σενάριο. «Είναι απαί
σιο» του είπα. Συμφώνησε μαζί μου και μου είπε: «Τι κάνουμε τότε εδώ;» «Όμως το κεντρικό 
πρόσωπο είναι πολύ ενδιαφέρον» του απάντησα. Συζητήσαμε αρκετά, μετά συναντηθήκα
με κάμποσες φορές, κι έτσι εγώ διαμόρφωσα την ιστορία της ταινίας που έμελλε να γίνει Ο 
επαναστάτης του Αλκατράζ. Ο Lee βρισκόταν τότε στην κορυφή της καριέρας του, μόλις εί
χε πάρει Όσκαρ και μπορούσε να επιβάλει τη θέλησή του. Στις συναντήσεις μας άρχισα να 
καταλαβαίνω πολύ καλά χο χαρακτήρα του. Κατά κάποιο τρόπο, δεν είχε ποτέ συνέλθει από 
την εμπειρία του στον πόλεμο. Δεκαεπτά χρόνων, βυθίστηκε στη φρίκη του πολέμου. Ανα
γκάστηκε να σκοτώσει πολεμώντας τους Γιαπωνέζους.

-  Ένιωθε ενοχή ή τον στοίχειωνε ακόμα η αγριότητα;
-  Προσπαθούσε απεγνωσμένα να την αντιμετωπίσει, γιατί την είχε απωθήσει... Στην ταινία, 
τον κεντρικό ήρωα τον έχει πυροβολήσει και προδώσει ο καλύτερός του φίλος. Όταν ο ήρω- 
ας επιστρέφει στη ζωή για να εκδικηθεί και να ξαναβρεί τα λεφτά χου, πασχίζει συγχρόνως 
να ξανακερδίσει τη χαμένη ανθρωπιά χου. Καθώς γνώριζα τον Lee Marvin όλο και περισ
σότερο, κατάλαβαινα ότι στην ψυχή του γινόταν μια παρόμοια μάχη. Ό λη του η ζωή ήταν 
μια προσπάθεια να ξαναγίνει άνθρωπος μετά την απανθρωπιά χου πολέμου. Όταν άρχισα να 
υφαίνω μέσα στην ιστορία την προσωπική του αλήθεια, ο Lee Marvin συνδέθηκε πολύ με 
το σχέδιο και, μια νύχτα, ενώ βρισκόμαστε στο διαμέρισμά χου, στο Λονδίνο, κι είχαμε πιει 
πάρα πολύ (χο συνηθίζαμε εκείνη την εποχή), μου λέει: «Εντάξει· θα κάνω αυτή την ταινία 
μαζί σου υπό έναν όρο» κι άρπαξε αυτό το πολύ κακό σενάριο και το πέταξε από το παράθυρο. 
Όταν γύρισε στο Λος Άντζελες, ανακοίνωσε στον ατζέντη χου ότι ήθελε να κάνει αυτή την 
ταινία μαζί μου. Έμειναν όλοι άφωνοι, γιατί δεν υπήρχε σενάριο· το ’χε πετάξει απ’ χο πα
ράθυρο! (γέλια) Λίγο αργότερα, πήγα στο Λος Άντζελες και, μαζί με ένα φίλο μου, γράψαμε 
το σενάριο σε τρεις βδομάδες. Το ανέλαβε η MGM. Ο διευθυντής του στούντιο, κάποιος 
O’Brien, με κάλεσε στο γραφείο του και μου είπε: «Ώστε θέλεις να κάνεις μια ταινία με τον 
Lee Marvin, ε; Ωραία, όμως αυτό χο σενάριο έχει πρόβλημα. Δε μοιάζει καθόλου με σενάριο 
για ταινία της MGM. Αν δεν μπορέσεις να μας δώσεις να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται, 
δεν αξίζει να το χρηματοδοτήσουμε». Πανικοβλήθηκα. Εκείνη τη στιγμή, όμως, χτύπησε το 
τηλέφωνο: ήταν ο David Lean από την Ισπανία, όπου γύριζε το Δόκτωρ Ζιβάγκο. Ο τύπος ένιω
θε τέτοιο δέος για τον David Lean, που σηκώθηκε όρθιος για να του μιλήσει στο τηλέφωνο: 
«Ναι, David! Ό ,τι θες, David! Άλλους χίλιους κομπάρσους; Τους έχεις! Το υλικό που μας έστει
λες, είναι υπέροχο... Ναι, ναι! Αμέσως!» Ό ταν κατέβασε το ακουστικό, με κοίταξε με απλα- 23
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νές βλέμμα. Ηταν ολοφάνερο ότι είχε ξεχάσει ποιος ήμουν και γιατί βρισκόμουν στο γρα
φείο του. Άντε, κάνε μια καλή ταινία» μου είπε... Κατά μια περίεργη σύμπτωση, αργότε
ρα, όταν είχε τελειώσει το Δόκτωρ Ζιβάγκο, ο David Lean είδε μια ειδική προβολή του Επα
ναστάτη του Αλκατράέ και μου έγραψε ότι του είχε αρέσει.

-  Αυτό δεν ήταν σύμπτωση· ήταν πεπρωμένο! (γέλια)
-  Κάποια στιγμή, φρόντισα να τον συναντήσω, και του είπα ότι του όφειλα την πρώτη μου 
ταινία στο Χόλιγουντ. Αν δεν είχε κάνει αυτό το τηλεφώνημα ακριβώς εκείνη τη στιγμή, η 
ταινία, κατά πάσα πιθανότητα, θα είχε ματαιωθεί επιτόπου.

-  Δουλεύοντας στην Αμερική, δεν ανησυχούσατε μήπως χάσετε τη βρετανική ματιά σας;
-  Ναι· σίγουρα ήταν ρίσκο. Απ’ την άλλη μεριά, όμως, ένιωθα ευτυχής που έφευγα από την 
Αγγλία. Βλέπετε, η πρώτη μου ταινία ήταν πολύ πεσιμιστική για την Αγγλία...

-Κ ι  Ο επαναστάτης του Αλκατράζ είναι ακόμα πιο πεσιμιστική ταινία για την Αμερική...
-  Ναι, αλλά η Αγγλία είναι αφόρητα πνιγηρή. Το ταξικό σύστημα την κάνει πάρα πολύ αρ
νητική, κι αυτό έδειχνα στο Catch Us I f  You Can. Στην Αγγλία, η απάντηση στις προτάσεις 
είναι πάντα όχι. Στην Αμερική, ένιωσα για πρώτη φορά ελεύθερος από τους περιορισμούς· 
όλα έδειχναν εφικτά, γιατί οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν καινούργια πράγματα συνεχώς. 
Για μένα, το Χόλιγουντ ήταν κυριολεκτικά μια απόδραση. Όταν, όμως, εγκαταστάθηκα στην 
Αμερική, τα χρειάστηκα. Αρχικά, η ταινία διαδραματιζόταν στο Σαν Φρανσίσκο, αλλά εγώ 
τη μετέφερα στο Λος Άντζελες, μια πόλη που έχει ξεπηδήσει από την έρημο, που με τρόμα
ζε, αλλά και με γοήτευε ταυτόχρονα με τη βιαιότητα και τη χυδαιότητά της. Συνειδητο
ποιώντας την απίστευτη πίεση που ένιωθα κάνοντας την πρώτη μου ταινία στην Αμερική, 
ο Lee έκανε μια εξαιρετική κίνηση. Κάλεσε σε συνάντηση τα στελέχη της εταιρείας και κα- 
τάφερε να μου εκχωρήσει το δικαίωμά του να ελέγχει το σενάριο και τη διανομή των ρόλων.

-  Κι έτσι κάνατε την πρώτη σας ταινία στην Αμερική, έχοντας απόλυτο έλεγχο στις πιο κρίσιμες
περιοχές!
-  Δούλεψα πολύ στενά με τον Lee, και η συνεισφορά του στην ταινία ήταν τεράστια. Όταν 
τέλειωσα το γύρισμα κι ολοκληρώθηκε το μοντάζ, η κόπια έπρεπε να περάσει από τον έλεγ
χο της Margaret Booth, που ήταν στέλεχος της εταιρείας με μεγάλη πείρα στο μοντάζ, αφού, 
μεταξύ των ταινιών που είχε μοντάρει ήταν και το Οσα παίρνει ο άνεμος. Έ γινε, λοιπόν, η 
προβολή, και στο τέλος τα στελέχη του στούντιο, αμήχανα, έξυναν το κεφάλι τους, μουρ
μούριζαν, πρότειναν να ξανακάνουμε κάποια γυρίσματα, ν ’ αλλάξουμε το μοντάζ. Η Margaret 
Booth, που είχε απεριόριστο κύρος και κανείς δεν τολμούσε ν ’ αμφισβητήσει τη γνώμη της, 
τους αποστόμωσε, λέγοντας: «Μόνο πάνω από το πτώμα μου θα πειράξετε ένα καρέ αυτής της 
ταινίας. Είναι η πιο πρωτότυπη ταινία που έχει βγει απ’ αυτό το στούντιο εδώ και 20 χρόνια»Ό 
Lee Marvin με την αμέριστη υποστήριξη και η Margaret Booth με την έγκριση της δουλει
άς μου ήταν η ανέλπιστη διπλή τύχη που μου επέτρεψε να κάνω την ταινία ακριβώς όπως 
την ήθελα. Η καλή μου τύχη συνεχίστηκε, γιατί η ταινία είχε μεγάλη επιτυχία.

- Στη διάρκεια της κατασκευής της, είχατε συνειδητοποιήσει ότι το μεγαλύτερο ρίσκο σ ’ αυτό το 
σχέδιο δεν ήταν η δυσκολία να σας καταλάβει το Χόλιγουντ, αλλά ότι προσπαθούσατε να κάνε
τε μια γκανγκστερική ταινία αποδομώντας το είδος;

Nur σίγουρα. Τόσο εγώ όσο και ο Alex Jacobs, με τον οποίο συνεργάστηκα στο σενάριο, 
ήμαστε πολύ επηρεασμένο» από τον λακωνικό, ρυθμικό και μονολεκτικό διάλογο του Harold 
Hinter, με τις παύσεις και τα κενά. Για τη δομή της ταινίας, ισχυρή επίδραση ήταν ο Alain 
Resnais και το Χιροσίμα, αγάπη μου. Αυτές οι δυο κατευθύνσεις έφερναν μια καινούρια ευ
αισθησία στο είδος της αμερικανικής γκανγκστερικής ταινίας.

-  Και οι επόμενες ταινίες σας δείχνουν ότι δεν είστε ποτέ ευχαριστημένος με το πλαίσιο ενός και 
μόνον είδους. Προσπαθείτε πάντα να το επεκτείνετε, να το σπάσετε ή να το αναμίξετε με κάποιο

24 άλλο.



J O H N  B O O R M A N

Catch Us If You Can. 25



Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Η

Ναι - αυτό που προσπαθώ, είναι οι ταινίες μου να συνδέονται με το κοινό. Θεωρώ τον κι
νηματογράφο λαϊκό και όχι ελιτίστικο μέσο. Πάντα πίστευα ότι το να δουλεύεις μ’ ένα κι
νηματογραφικό είδος, βοηθάει τους θεατές να μπουν αμέσως στην ταινία. Από την άλλη, εί
ναι ενδιαφέρον να παίζεις με το είδος, να το ανατρέπεις, να το φρεσκάρεις. Ύστερα, έχω κι 
ένα άλλο πρόβλημα: ότι είμαι πάντα με το ένα πόδι στην Αμερική και με το άλλο στην Ευ
ρώπη, και μπορεί να μην κάνω ακριβώς «καλλιτεχνικές» ταινίες, αλλά δεν κάνω ούτε ακρι
βώς «εμπορικές».

-  Αυτό είναι ίσως ακόμα πιο ριψοκίνδυνο...
-  Πράγματι. Στην περίπτωση του Είρρκιστή II πίστευα ότι το κοινό θα με ακολουθούσε πρό
θυμα σε μια ριζικά διαφορετική εκδοχή της πρώτης ταινίας που είχε αγαπήσει· ότι του έδι
να την ευκαιρία να κάνει ένα ταξίδι που υπό άλλες συνθήκες δε θα το τολμούσε. Φαίνεται, 
όμως, ότι ο υπολογισμός μου ήταν λάθος, γιατί το κοινό αισθάνθηκε προδομένο και απέρριψε 
την ταινία.

-  Πώς αντέδρασε το σύστημα σ’ αυτή σας την τάση; Στον Επαναστάτη του Αλκατράζ καταφέ
ρατε να ξεπεράσετε την επέμβαση του στούντιο. Το Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό δεν είχε την 
ίδια τύχη.
-  Αυτή ήταν μια τραυματική εμπειρία για πολλούς λόγους. Ό ταν ολοκληρώθηκε η ταινία, 
οι παραγωγοί άλλαξαν το τέλος, χωρίς καν να μου το πουν. Έπαθα σοκ. Ορκίστηκα να μην 
ξανακάνω ποτέ ταινία αν δεν έχω τον έλεγχο του τελικού μοντάζ. Και δεν έκανα. Δε θέλω 
να ισχυριστώ ότι δεν έχω κάνει συμβιβασμούς, αλλά τουλάχιστον ήταν δικοί μου και όχι επι
βεβλημένοι από άλλους.

-  Οι παραγωγοί δυσαρεστήθηκαν από τον αντιπολεμικό τόνο της ταινίας;
-  Όχι, γιατί, στην πραγματικότητα, ήταν μια ταινία με θέμα τον πόλεμο. Προσπαθούσα να 
δείξω με ποιο τρόπο ο πόλεμος επιδρά στους ανθρώπους, πώς τους μεταμορφώνει. Η ιστο
ρία ήταν ότι αυτοί οι δύο άνδρες, ο αμερικανός πιλότος και ο ιάπωνας αξιωματικός του ναυ
τικού, αναγκασμένοι από την εκπαίδευσή τους και την ιστορική συγκυρία να είναι θανά
σιμοι εχθροί, δεν έχουν άλλη διέξοδο από το να ξανακάνουν τον πόλεμο σε μικρογραφία. Στο 
τέλος, όμως, η ανάγκη της επιβίωσης τους οδηγεί να συνεργαστούν για να φτιάξουν τη σχε
δία και να ξεφύγουν από την ατόλη όπου έχουν ναυαγήσει. Φτάνουν σ’ ένα μεγαλύτερο νη
σί, όπου βρίσκουν προμήθειες και στρατιωτικό υλικό. Ό ταν ξυρίζονται και φοράνε τις 
στολές τους, είναι αδύνατον πια να συνεργαστούν. Ο καθένας από τους δυο ενσαρκώνει και 
πάλι τις αξίες της κοινωνίας του. Παρ’ όλα αυτά, δεν αλληλοσκοτώνονται· απλώς, χωρίζουν.... 
Αυτό το σενάριο ήταν για μένα ένας τρόπος να συμπυκνώσω μια ολόκληρη ιστορική περίοδο. 
Το πρώτο μέρος είναι ο πόλεμος ανάμεσα στην Αμερική και την Ιαπωνία το δεύτερο είναι 
τα χρόνια της ανασυγκρότησης και της αμερικανικής βοήθειας· και το τρίτο, η νέα φάση, 
οι διαφορετικές κατευθύνσεις και, αν θέλετε, οι καινούργιοι ανταγωνισμοί ανάμεσα στις δύο 
χώρες. Φυσικά, οι παραγωγοί θα προτιμούσαν μια κλασική σύγκρουση όπου ο Αμερικανός 
σκοτώνει τον Ιάπωνα, όπως κατά πάσα πιθανότητα θα επιθυμούσε και το κοινό. Ακόμα και 
ο Lee Marvin ένιωθε μια ακατανίκητη επιθυμία να δολοφονήσει τον Τοσίρο Μιφούνε. Στα 
γυρίσματα μου έλεγε: «Μη με βάζεις πολύ κοντά σ’ αυτό το κάθαρμα, γιατί θα τον φάω ζω
ντανό». Με πολύ μεγάλη δυσκολία προσπαθούσα να χαλιναγωγήσω την εσωτερική βία τού 
Lee, το φονικό του ένστικτο. Εγώ, όμως, είχα αποφασίσει η ταινία να τελειώνει με μια απο- 
κλιμάκωση. Η δομή της ήταν μια αναφορά στο ποίημα του T.S. Eliot «Οι κούφιοι άνθρωποι»:
- This is the way the world ends; not with a bang but with a whimper» [«'Ετσι τελειώνει ο 
κόσμος: όχι μ’ ένα βρόντο, μα μ’ ένα λυγμό» (μιφρ. Γιώργος Σεφέρης)]. Οι παραγωγοί δεν 
μπόρεσαν ποτέ να χωνέψουν αυιή την ιδέα πάντα ήθελαν στο τέλος ένα εντυπωσιακό «μπαμ». 
Μάνταραν, λοιπόν, πλάνα αρχείου από το βομβαρδισμό ενός κτιρίου. Ή ταν ένα απίστευτα 
απαισιόδοξο τέλος, γιατί αυτοί οι δύο άνδρες, μετά από τόσον αγώνα, όταν έχουν καταφέρει 
να ξαναγίνουν άνθρωποι, εκμηδενίζονται τυχαία. Ήμουν έξαλλος από θυμό. Αποφάσισα να 
μην τους ξαναψήοω να καταστρέφουν τις ταινίες μου από βλακεία.26
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Τα θέματα, η ιδεολογία και η κινημαχογραφοφιλία
-  Ένα από τα βασικά σας θέματα είναι η διφορούμενη ματιά σας στην «ανδρική φιλία» · η πα- 
ρώδηση της ανδρικής συντροφικότητας και των ανταγωνισμών που καταλήγουν πάντα στο χά
ος, στην απελπισία και στην προδοσία. Βλέπουμε την τραγική του διάσταση στο Ό ταν ξέσπασε 
η βία, αλλά και την κωμική του εκδοχή στο Ράφτη του Παναμά. Γιατί σας αφορά τόσο πολύ αυ
τό το θέμα; Είναι ένας τρόπος να κριτικάρετε τα κλασικά κινηματογραφικά είδη που στηρίχτη
καν σ’ αυτό;
-  Νομίζω άτι τη βαθύτερη επιρροή στον ψυχισμό μου είχε η σχέση του πατέρα μου με τον 
καλύτερό του φίλο και τη μητέρα μου. Είναι μια σχέση την οποία έχω περιγράψει με λε
πτομέρειες στην εισαγωγή του σεναρίου τού Ελπίδα και δόξα. Και οι δύο άνδρες ήταν ερω
τευμένοι με τη μητέρα μου. Μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο πατέρας 
μου είχε δουλειά, ενώ ο καλύτερός του φίλος, ο Herbert, ήταν άνεργος. Γνωρίζοντας, λοι
πόν, άτι δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα στη μητέρα μου, ο Herbert απομακρύνθηκε. Έτσι 
εκείνη παντρεύτηκε τον πατέρα μου, αλλά σ’ όλη της τη ζωή ήταν ερωτευμένη με το φί
λο του. Ίσως στο μυαλό της αυτοί οι δυο ήταν το ίδιο πρόσωπο, γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν 
αχώριστοι. Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν ο πατέρας μου έφυγε για το μέτωπο, ζή
τησε από τον Herbert, που δεν είχε στρατευτεί, να προσέχει την οικογένειά του. Τότε ο Χέρ- 
μπερτ, που τον έβλεπα σαν δεύτερο πατέρα, βρήκε την ευκαιρία να γίνει εραστής της μη
τέρας μου, κι οι δυο αχώριστοι φίλοι έγιναν εχθροί. Έ να  πολύ μεγάλο μέρος του τρόπου 
με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τις ανθρώπινες σχέσεις, προήλθε απ’ αυτή την ιστορία: η στε
νή φιλία των ανδρών που εξελίσσεται σε βαθιά έχθρα... Κι αυτό βρίσκεται στη βάση της εμ
μονής μου με το μύθο του βασιλιά Αρθούρου, τη σχέση του με τον Λάνσελοτ και την Γκουί- 
νεβιρ.

-  Αν η φιλία είναι αδύναμη μπροστά στον πειρασμό της σεξουαλικότητας, τότε τι συμβαίνει με 
τον έρωτα;
-  Πιστεύω ότι, γενικά, το σεξουαλικό πάθος είναι καταστροφικό, ότι συνδέεται με τη βίαιη 
φύση του ανθρώπου. Απέναντι του βρίσκεται η σωτήρια δύναμη του έρωτα που στηρίζει την 
επιθυμία του ανθρώπου να ξεπεράσει τον εαυτό του. Ωστόσο, δε θέλω να παρεξηγηθώ ότι δια
κηρύσσω αυτή την ιδέα· απλώς, είναι μια προσωπική αλήθεια που αναγνωρίζω. Η αγάπη τού 
Λάνσελοτ και της Γκουίνεβιρ είναι εξαιρετικά αγνή, αλλά η δύναμη που τους παρασύρει, εί
ναι τρομαχτική. Ο μύθος του βασιλιά Αρθούρου δείχνει τις προσπάθειες του ανθρώπου να ξε- 
περάσει τον εαυτό του και την αποτυχία του -  στην ουσία, είναι μια τραγωδία. Αλλά η 
ομορφιά αυτού του μύθου, τελικά, προκαλεί τη χαρά. Όταν το Εξκάλιμπερ πρωτοβγήκε στο 
Παρίσι, οι θεατές το απολάμβαναν όπως ακριβώς και οι Αμερικανοί ή οι Άγγλοι. Αυτή ήταν 
η καλύτερη επιβεβαίωση ότι ο πιο αγαπημένος μου μύθος δεν είχε χάσει την οικουμενικότητά 
του.

-  Μήπως επειδή εσείς διαβάζετε μέσα σ ’ αυτό το μυθικό μοντέλο κάτι που αφορά στο μέλλον;
-  Το νόημα της ιστορίας είναι ότι το μεγαλείο του ανθρώπου βρίσκεται όχι στα κατορθώματά 
του, αλλά στις προσδοκίες του, στα όνειρά του. Κι επειδή όλοι οι μεγάλοι μύθοι είναι μι
κρογραφίες του σύμπαντος, ο μύθος του βασιλιά Αρθούρου χαρτογραφεί και το παρελθόν και 
το μέλλον. Πιστεύω ότι ο πολιτισμός μας έχει φτάσει στο σημείο όπου το Κάμελοτ αρχίζει 
να καταρρέει. Όλα τα μεγάλα επιτεύγματα έχουν γίνει, αλλά τα θεμέλια του εντυπωσιακού 
οικοδομήματος που έχουμε χτίσει, είναι σαθρά, γιατί ο άνθρωπος έχει χάσει τελείως την επα
φή του με τη φύση, και τα κοινωνικά συστήματα δε λειτουργούν. Η δημοκρατία, η επιστήμη 
και ο πολιτισμός θεωρούνται αυτοσκοποί, ενώ θα έπρεπε να είναι πλατφόρμες για να περά
σουμε στο σκοτεινό και ανεξερεύνητο μέλλον. Φυσικά, όλοι αναγνωρίζουμε τον κίνδυνο. Όλοι 
συζητούμε για την αγιάτρευτη νεύρωση που μας δημιουργεί η αποκόλληση από τη φύση και 
τα υπόλοιπα όντα. Επίσης, όλοι γνωρίζουμε ότι η λύση του προβλήματος δεν είναι να ανα
διπλωθούμε στο παρελθόν και να ζήσουμε σαν ευγενείς άγριοι. Το μεγάλο δίλημμα της αν
θρωπότητας (πολιτισμός ή βαρβαρότητα;) είναι το θέμα του Σμαραγδένιου δάσους, κι εκεί δεν 
υπάρχει απάντηση: ο πολιτισμός των λευκών και ο πολιτισμός των Ινδιάνων υπάρχουν πα- 27
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ράλληλα. Όπως και να εξελιχθούν τα πράγματα, είμαι βέβαιος άτι το μέλλον του πολιτισμού 
μας, για να υπάρξει, πρέπει να συνδεθεί με κάποια πνευματική υπέρβαση.

-  Ένα ακόμα πολύ βασικό θέμα σας είναι το ταξίδι της μύησης. Τι ακριβώς αντιπροσωπεύει για 
σας;
-  Το ταξίδι της μύησης είναι αναπόσπαστο από το μύθο του Αρθούρου, την αναζήτηση του 
ιερού δισκοπότηρου, όμως έχει να κάνει και με μια προσωπική εμπειρία. Ό ταν ήμουν 16- 
17 ετών, υπέβαλλα ο ίδιος τον εαυτό μου σε κάποιες δοκιμασίες, αφού η κοινωνία δεν με υπο
χρέωνε. Για παράδειγμα, έκανα ολομόναχος ένα ταξίδι με κανό στον Τάμεση, έχοντας πάρει 
όρκο σιωπής. Για κάμποσες μέρες έτρωγα μόνο ό,τι μπορούσα να βρω, καρπούς από τη φύ
ση, και δε μιλούσα καθόλου. Ή ταν απίστευτο ταξίδι, γιατί ένιωθα τα πάντα τόσο έντονα... 
Ο ήλιος με τσουρούφλιζε, έτρωγα σαν πουλί, δεν είχα καμιά επαφή με κανέναν. Ή ταν σαν 
εμπειρία διαλογισμού, μια μύηση στη φύση. Κολυμπούσα συνέχεια στο νερό, ώσπου ένιω
σα ότι είχα γίνει ένα με το ποτάμι, ένα με τη φύση. Κι αυτή η βαθιά εκστατική ένωσή μου 
με τον κόσμο άλλαξε όλη μου τη ζωή. Σ’ αυτό το ταξίδι ανακάλυψα την ενότητα, την αρμονία, 
την ιερή ομορφιά της φύσης. Κι αυτή την εμπειρία προσπαθώ μ ’ έναν άλλο τρόπο να ξανα
ζήσω κάνοντας ταινίες.

-  Καταφέρατε να ξαναζήσετε αυτή τη μαγική εμπειρία;
-  Κάποιες στιγμές, όταν κάνεις ταινία, οι ηθοποιοί, το σενάριο και η φωτογραφία λειτουρ
γούν τόσο αρμονικά, που νιώθεις ότι καταφέρνεις να συλλάβεις κάτι υπερβατικό. Σ’ ολόκληρη 
τη ζωή μου προσπαθώ ν ’ αγγίξω αυτές τις μαγικές στιγμές.

-  Από το Όταν ξέσπασε η βία και μετά, είστε σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης 
όλων σας των ταινιών αυτό δηλαδή που στην κινηματογραφική θεωρία ονομάζεται «δημιουρ
γός» (auteur). Όμως, η ποικιλία των ταινιών σας μοιάζει να αντιστρατεύεται αυτή τη θεωρία. 
Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να αναλαμβάνετε τόσο διαφορετικά σχέδια;
-  Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς μιας κινηματογραφικής πα
ραγωγής είναι πάρα πολύ πληκτικό. ΓΓ αυτό, όταν ολοκληρώνω μια ταινία, σκέφτομαι ότι 
έφαγα δυο χρόνια απ’ τη ζωή μου μ’ αυτό το σχέδιο, αλλά τώρα τέλειωσε, θέλω να κάνω κά
τι διαφορετικό. Με ελκύουν οι ταινίες που με κάνουν εξερευνητή. Αν το θέμα είναι κάτι που 
το καταλαβαίνω και το γνωρίζω πολύ καλά από την αρχή, δε με αφορά. Για παράδειγμα, όταν 
τέλειωσα τον Επαναστάτη του Αλκατράζ, μου πρότειναν να διασκευάσω ένα άλλο βιβλίο τής 
ίδιας σειράς, του Donald Westlake, αλλά δε μ’ ενδιέφερε καθόλου. Κάθε ταινία είναι για μέ
να μια εξερεύνηση. Είμαι τυχοδιώκτης· με ελκύουν οι δυσκολίες, οι αποστάσεις, τα εξωτι
κά μέρη. Όσο πιο μεγάλες δυσκολίες έχει μια παραγωγή, τόσο περισσότερο με κινητοποιεί. 
Πρέπει να είναι κάτι πρωτόγνωρο, κάτι καινούργιο, μια ανεξερεύνητη περιοχή. Ξεκινάω, 
λοιπόν, να την κατακτήσω, και η διαδικασία κατασκευής τής ταινίας με απορροφά ολο
κληρωτικά. Μέσα από αυτήν επιχειρώ να κατανοήσω περί τίνος πρόκειται, και να συλλά- 
βω τις μαγικές στιγμές που λέγαμε πριν.

-  Στο Ζαρντόζ δείχνετε το τέλος του πολιτισμού όπως τον ξέρουμε, στο Εκεί που βρίσκεται η 
καρδιά μιλάτε για το τέλος του καπιταλισμού όπως τον ξέρουμε. Πιστεύετε ότι βρισκόμαστε στο
Τέλος;
-  Είναι πολύ δύσκολο να είναι κανείς αισιόδοξος για το μέλλον του κόσμου. Όταν γύριζα 
το Σμαραγδένιο δάσος, συνειδητοποίησα την τεράστια δύναμη που έχει το δάσος του Αμα
ζόνιου. Δεν εννοώ μόνο από επιστημονική άποψη, τις διαστάσεις του, την οικολογική του 
σημασία και τις τραγικές επιπτώσεις που θα φέρει η καταστροφή του. Γία μένα, ήταν μια μυ
στικιστική εμπειρία: ένιωθα ότι το δάοος ήταν ένα απόλυτα ιερό μέρος· εκεί μέσα αισθανό
μουν τη στιγμή της Δημιουργίας. Είναι ένας απέραντος βιότοπος... η ζέστη, η βροχή, η βλά
στηση, τα ζώα... οτιδήποτε αγγίζεις, κινείται, δονείται, το βλέπεις να μεγαλώνει μπροστά στα 
μάτια σου. Δεν υπάρχει αμφιβολία: αυτό το υπέροχο, γιγαντιαίο δάοος είναι η ψυχή του πλα
νήτη. Χωρίς αυτό, η Γη δεν μπορεί να υπάρξει. Κάποτε, το μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης28
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To πάθος του γυρίσματος: 
To σμαραγδένιο δάσος.

Εκεί που βρίσκεται η καρδιά. 2 9
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ήταν δάση που αποψιλώθηκαν. Το κλίμα τότε ήταν πιο ήπιο- δεν υπήρχαν τόσες θύελλες και 
ακραία καιρικά φαινόμενα, καύσωνες και παγετοί. Υπήρχε ισορροπία. Μετά από τόσο εκτε
ταμένη καταστροφή, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο άνθρωπος θα μπορέσει να επιβιώσει. Ο 
πλανήτης έχει τη δυνατότητα να αναδασοιθεί σε χίλια χρόνια, αλλά, τότε, μάλλον θα είναι 
πολύ αργά για την ανθρώπινη φυλή. Το πρόβλημα με τον καπιταλισμό είναι ότι είναι ανε
ξέλεγκτος. Μοιάζει με κάτι οργανικό, μ’ έναν κακοήθη όγκο που μεγαλώνει και κανείς δεν 
μπορεί να τον σταματήσει. Καθώς έχει διεθνοποιηθεί, καμιά χώρα δεν μπορεί μόνη της να 
τον ελέγξει. Διαδίδει παντού το σπόρο της καταστροφής.

-  Και πώς επηρεάζεται ο κινηματογράφος από αυτό;
-  Βλέπουμε ήδη τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα, όταν άρχισαν να γίνονται τα multiplex, 
πιστέψαμε ότι θα ωφελούσαν και τις καλλιτεχνικές ταινίες. Πιστέψαμε ότι θα είχαμε με
γαλύτερη επιλογή, και οι καλλιτεχνικές ταινίες θα προβάλλονταν παράλληλα με τις εμπο
ρικές. Τώρα ανακαλύπτουμε ότι, στην πραγματικότητα, αυτό το σύστημα διανομής περι
θωριοποιεί τις καλλιτεχνικές ταινίες. Στην Αγγλία και στην Αμερική βλέπουμε όλο και λι- 
γότερες. Πριν από 20 ή 30 χρόνια, η κατάσταση ήταν πολύ καλύτερη. Μπορούσαμε να δού
με ευρωπαϊκές, σουηδικές, γαλλικές, τσέχικες, ελληνικές ταινίες. Υπήρχαν οι αίθουσες τέ
χνης που είναι τα θύματα αυτού του συστήματος. Ο καπιταλισμός στον κινηματογράφο εί
ναι οι αμερικανοί διανομείς. Το κύκλωμα είναι δικό τους· άρα, προβάλλουν μόνο τις δικές 
τους ταινίες. Έτσι κι αλλιώς, αυτό το σύστημα γενικά καταστρέφει την ποικιλία. Όταν ήμουν 
μικρός, υπήρχαν πενήντα ποικιλίες μήλων τώρα μπορείς ν ’ αγοράσεις μόνο δύο. Φυσικά, 
υπάρχουν και κάποια οφέλη στο βιοτικό επίπεδο, αλλά τα πληρώνουμε όλοι πολύ ακριβά.

-  Στο Ράφτη του Παναμά Ί άποψη οας για την αμερικανική πολιτική είναι διφορούμενη και 
ειρωνική.
-  Νομίζω ότι πρέπει ν ’ αντιμετωπίζεις αυτά τα πράγματα με χιούμορ· αλλιώς, γίνονται πο
λύ μακάβρια. Στην ταινία, χρησιμοποιώ τον Παναμά ως μεταφορά για τον ξέφρενο καπι
ταλισμό και τον τρόπο με τον οποίο επιβάλλονται οι Μεγάλες Δυνάμεις. Εκεί βλέπεις πολύ 
καθαρά τον απόλυτο παραλογισμό που χαρακτηρίζει την αμερικανική διεθνή πολιτική. Ο 
Noriega είναι μόνο μία απ’ τις πολλές περιπτώσεις δικτατόρων της Λατινικής Αμερικής που 
οι ΗΠΑ έχουν υποστηρίξει. Πήρε τεράστια ποσά από τη CIA, επειδή ισχυρίστηκε ότι έπρε
πε ν ’ αναχαιτίσει την κομμουνιστική απειλή. Όμως, στον Παναμά δεν υπήρξε ποτέ οργα
νωμένη κομμουνιστική αντιπολίτευση. Ο Noriega εξαπάτησε την Αμερική με αυτή την επι
νόηση. Η ειρωνεία της ιστορίας του John Le Carré είναι ότι ο ράφτης κατασκευάζει μια σιω
πηλή αντιπολίτευση, όπως ακριβώς ο Noriega.

-  Διαοκεδάοατε πολύ κάνοντας αυτή την ταινία αμε'οως μετά το Στρατηγό;
-  'Ηταν πολύ πιο ευχάριστη κι ελαφριά ταινία, όμως κι Ο Στρατηγός έχει πολύ χιούμορ, παρ’ 
όλο που είναι το πορτρέτο ενός απόλυτα αντικοινωνικού και βάρβαρου ανθρώπου.

-  Πόοο πιστό στην πραγματικότητα είναι το σενάριο του Στρατηγού;
-  Όλα τα περιστατικά είναι πραγματικά. Φυσικά, οι διάλογοι είναι δικοί μου, όμως τα γε
γονότα, οι ληστείες, η συμβίωσή του με δύο γυναίκες -  όλα έχουν συμβεί. Αναγκαστικά, με 
το διάλογο έπρεπε να δημιουργήσω σκηνές και να αναπτύξω τις σχέσεις.

-  Τι οας ελκύει περισσότερο ο’ αυτό το πρόσωπο; Η ζωτικότητα, η βιαιότητα ή η κοινωνική ανυ
πακοή του;
-  Όλα αυτά μαζί. Με ενδιαφέρουν πάντα οι άνθρωποι που ζουν έξω από τις νόρμες. Μ’ εν
διαφέρει το γεγονός ότι ο Martin Cahill ζούσε μέσα στη σημερινή κοινωνία απορρίπτοντας 
απολύτως όλους τους κανόνες της, σαν παραδοσιακός Ιρλανδός λήσταρχος. Θεωρώ ότι ο Στρα
τηγός αντιπροσωπεύει τις πανούργες και εφευρετικές επαναστατικές μορφές που συναντάς 
σ’ όλη την ιστορία της Ιρλανδίας. Αυτή η χώρα έχει κατακτηθεί όχι μόνο απ’ την Αγγλία, 
αλλά κι απ’ την Καθολική Εκκλησία. Και η Εκκλησία λειτούργησε ως αποικιοκρατική δύ-30
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ναμη -  και μάλιστα, εξίσου καταπιεστική, αφού η Ιρλανδία ήταν ανέκαθεν παγανιστική. Παρ’ 
όλο που ο καθολικισμός δείχνει πανταχού παρών, η διείσδυσή του είναι απλώς επιδερμική. 
Κάτω από την επιφάνεια, η ιρλανδική ψυχή παραμένει παγανιστική, κι αυτό είναι ολοφά
νερο σε όλες τις εκφράσεις της: στη μουσική, στη συμπεριφορά των ανθρώπων... Ό λη αυ
τή η καταπίεση, κάποια στιγμή εκρήγνυται, και από τα σπλάχνα της χώρας ξεπηδούν επα
ναστατικές φιγούρες, που απορρίπτουν όλους τους κοινωνικούς περιορισμούς, όπως ο 
Michael Collins ή ο Martin Cahill. Ο Στρατηγός ήταν ένας άνθρωπος με απεριόριστη φαντασία, 
ευστροφία, πονηριά, ικανότητα, που αφιερώθηκε ολοκληρωτικά σ’ έναν προσωπικό κλε
φτοπόλεμο με την κοινωνία. Ένιωσε ότι η κοινωνία τον απέρριπτε γιατί είχε μεγαλώσει σ’ 
εκείνη την εφιαλτική γειτονιά, κι αποφάσισε ότι ήταν αρχηγός των καταφρονεμένων κι έπρε
πε ν ’ αναλάβει τον αγώνα τους. Αυτή ήταν, λοιπόν, η ενδιαφέρουσα περίπτωση ενός ηγέτη 
και, ταυτόχρονα, εγκληματία.

-  Πετώντας από το Παρίσι προς το Δουβλίνο για να σας συναντήσω, διάβασα σττι «Libération» 
μια παρουσίαστι του Εξκάλιμπερ στη στήλη της τηλεόρασης, που μου έκανε εντύπωση. Συγκρί- 
νοντας την ταινία σας με την ταινία Ο Λανσελότος της Λίμνης του Robert Bresson, ο γάλλος κρι
τικός χαρακτήριζε την τελευταία ψυχρή και αποτυχημένη. Ποια είναι η άποψή σας για μια τό
σο σημαντική προσωπικότητα του καλλιτεχνικού κινηματογράφου, όπως ο Bresson;
-  Μ’ αρέσουν πολύ οι ταινίες του Bresson. Με γοητεύει η μινιμαλιστική, ασκητική αισθη
τική του. Νομίζω, όμως, ότι σ’ αυτή την ταινία ο πειραματισμός του απέτυχε. Δεν έπρεπε 
να περιοριστεί στην απομίμηση μιας μεσαιωνικής εικονογραφίας, και η εμμονή του στα πλά
να των οπλών των αλόγων που καλπάζουν, στα αποσπασματικά γκρο με τις πανοπλίες, εί
ναι εξοντωτική... Ή ταν ένα λάθος.

-  Ποια είναι τα ρεύματα του καλλιτεχνικού κινηματογράφου που σας ενδιαφέρουν;
-  Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για τον τρόπο που ορίζουμε τον «καλλιτεχνικό κινημα
τογράφο».

-  Έτσι κι αλλιώς, στον κινηματογράφο δεν υπάρχουν καθορισμένα σύνορα ανάμεσα στο «εμπο
ρικό» και το «καλλιτεχνικό», υπάρχουν όμως δημιουργοί με προσωπικό όραμα.
-  Αν είναι έτσι, τότε για μένα, οι τρεις γίγαντες του καλλιτεχνικού κινηματογράφου είναι 
ο Fellini, ο Κουροσάουα και ο Bergman.

-  Ο Bergman! Αυτό είναι έκπληξη! Οι ταινίες του δε μοιάζουν καθόλου με τις δικές σας. Κα
ταλαβαίνω τη σχέση σας με τον Fellini (το θέαμα ιδωμένο ως μασκαράτα σε μεγάλη κλίμακα), 
καταλαβαίνω ότι πήρατε τον Τοαίρο Μιφούνε από τον Κουροσάουα... (γέλια)
-  Θαυμάζω απεριόριστα την παλιότερη δουλειά του Bergman, την Έβδομη σφραγίδα, τα Χα
μόγελα καλοκαιρινής νύχτας, τις Άγριες φράουλες. Είναι υπέροχες ταινίες. Με μάγευε πάντα 
η διαφορά ανάμεσα στο βορρά και το νότο. Ο Fellini στο νότο, ο Bergman στο βορρά, έκα
ναν ταινίες που άλλαξαν την πορεία του παγκόσμιου κινηματογράφου. Κι ύστερα, το γαλ
λικό Νέο Κύμα. Θεωρώ τον Godard τεράστια απελευθερωτική δύναμη και, ταυτόχρονα, επι
κίνδυνη επιρροή, γιατί αποδόμησε τον κινηματογράφο. Είναι από τους λίγους δημιουργούς 
που κατανόησε τόσο βαθιά τη φύση του κινηματογράφου, αν και νομίζω ότι, στην ουσία, εί
χε μια έντονα ανταγωνιστική σχέση μαζί του. Το έργο του έχει πάντα κάτι το καταστροφι
κό και, φυσικά, σου δίνει και τη δυνατότητα να διαφωνήσεις. Στην προσωπική μου σχέση 
με τον κινηματογράφο, αυτό που με γοητεύει περισσότερο, είναι ο πλούτος του, όλες αυτές 
οι ετερόκλιτες αισθητικές που έρχονται από τον ρωσικό κινηματογράφο των αρχών του αι
ώνα, τον παλιό γαλλικό κινηματογράφο, το Χόλιγουντ, και φτάνουν μέχρι το σύγχρονο Ιράν. 
Αλλά αυτό που συνέβη στη δεκαετία του ’60 και του ’70, ήταν, νομίζω, μοναδικό. Τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στην Αμερική, γίνονταν ταινίες με μεγάλη ποικιλία, ταινίες που έφταναν 
στο κοινό. Στις μέρες μας, η ποικιλία έχει περιοριστεί, κι όπως ο καταναλωτής βρίσκει μό
νο δύο είδη μήλων, έτσι κι ο θεατής πρέπει να διαλέξει ανάμεσα σε δύο ή τρία είδη ταινιών. 
Οι βλαβερές συνέπειες του καπιταλισμού γ ι’ άλλη μια φορά... Εδώ και επτά εβδομάδες προ- 31
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βάλλεται στην Αμερική Ο ράφτης του ΙΙαναμά, κι επειδή το μάρκετινγκ έχει αποφασίσει άτι 
η ταινία απευθύνεται στο upscale market (σε θεατές υψηλότερου κοινωνικού και πνευμα
τικού επιπέδου), παίζεται σε διακόσιες αίθουσες κι όχι σε δύο ή τρεις χιλιάδες. Βέβαια, οι εισ
πράξεις είναι καλές σ’ αυτό το κύκλωμα, η εταιρεία δε θα χάσει χρήματα, αλλά η πρόσβαση 
της ταινίας σε μεγαλύτερο κοινό έχει περιοριστεί από την αρχή. Οι διανομείς έχουν υπολογίσει 
ότι αυτά είναι τα όρια μιας ταινίας που δεν είναι τελείως βλακώδης. Καθώς τους ενδιαφέρει 
η μεγάλη αγορά, έχουν την τάση να παραμελούν τη μερίδα του κοινού που έχει κάποια ευ
φυΐα. Μόνο μια εξαίρεση σαν το Τίγρης και Δράκος μπορεί να ξεπεράσει τους περιορισμούς 
της κατηγορίας της. Και μη νομίζετε ότι αυτά συμβαίνουν μόνο στην Αμερική. Στη Βρετανία, 
τα πράγματα δεν είναι πολύ καλύτερα. Αρκετές ταινίες δε βγαίνουν καν στις αίθουσες- πη
γαίνουν κατευθείαν στο βίντεο.

-  Τι σκέφτεστε για τον νέο βρετανικό κινηματογράφο; Υπάρχει κάτι που θαυμάζετε σ ’ αυτόν;
-  Υπάρχουν ταινίες σαν το Μπΐλι Έλιοτ ή σαν το Τέσσερις γάμοι και μία κηδεία που είναι με
γάλες επιτυχίες, αλλά τους λείπει το όραμα. Από την άλλη, υπάρχει ο Ken Loach, που είναι 
συνομήλικός μου κι επιμένει στον προσωπικό του «αριστερό», διδακτικό, στρατευμένο κι
νηματογράφο. Τον θαυμάζω, γιατί κατάφερε να υλοποιήσει το όραμά του χωρίς να κάνει συμ
βιβασμούς. Μπορείτε να πείτε ότι ο κινηματογράφος του έχει περιορισμένη εμβέλεια, όμως 
τα όριά του τα έχει επιβάλει ο ίδιος εξ αρχής. Γενικά, στη Βρετανία, στις μέρες μας, δεν υπάρ
χει καμιά συναρπαστική οπτική στις ταινίες, και σ’ αυτό φταίει το σύστημα. Δεν υπάρχουν 
πια μεγάλες κλασικές ταινίες, αντίστοιχες μ’ εκείνες του David Lean, του Carol Reed ή του 
Michael Powell, ούτε ένα σοβαρό κίνημα ανανέωσης όπως ήταν το free cinema. Οι σκηνο
θέτες έχουν απλώς τη φιλοδοξία να κάνουν μεγάλες εμπορικές επιτυχίες με μικρούς προϋ
πολογισμούς.

Η μέθοδος του κινηματογράφου
-  Υπάρχουν, όμως, και εξαιρέσεις. Αυτή η παράξενη, προσωπική δυνατή και πολύ αντιεμπορι- 
κή ταινία Ratcatcher (Ο ποντικοπαγίδας) της Lynne Ramsay...
-  Είναι πραγματικά πολύ ποιητική ταινία. Ενδιαφέρουσα όχι μόνο για την καλλιτεχνική αξία 
της, αλλά και γιατί σε κάνει να συνειδητοποιείς ότι τέτοιου είδους ταινίες γίνονται στην 
Αγγλία όλο και πιο σπάνια. Ακόμα και η τηλεόραση διστάζει να τις χρηματοδοτήσει. Μπο
ρεί ν ’ αποφασίσει να τις προβάλει όταν ολοκληρωθούν, παιχτούν κι έχουν επιτυχία, αλλά 
οι ορίζοντες έχουν στενέψει. Παλιότερα, όταν εργαζόμουν στο BBC, η τηλεόραση τολμούσε 
να πειραματίζεται σε όλους τους τομείς: στις εκπομπές, στα σόου, στα ντοκιμαντέρ, στις ται
νίες. Τώρα είναι πια πολύ εμπορική.

-  Οι ταινίες σας παραμένουν 100% κινηματογραφικές· δείχνουν ότι αντιπαθείτε τόσο την τηλε
οπτική όσο και τη διαφημιστική αισθητική, αυτό το μοντέρνο «βιντεοκλιπίστικο» στιλ.
-  Αυτό το στιλ το αποκαλώ «νεοβαρβαρισμό». Δείχνει πλήρη αδιαφορία για τους κινημα
τογραφικούς κανόνες. Θα μπορούσατε, βέβαια, να το ονομάσετε και «μεταμοντέρνο», αφού 
η κινηματογραφική κάμερα προσπαθεί να κάνει την παρουσία της όσο το δυνατόν πιο αι
σθητή. Γρήγορο μοντάζ, άπειρες, εντυπωσιακές γωνίες λήψης, περίπλοκα πηδήματα του άξο
να -  μια αισθητική που βγήκε από τα διαφημιστικά και τα non βιντεοκλίπ, κι επιδιώκει τη 
γρήγορη εναλλαγή των εντυπώσεων ίσως γιατί αυτή η γενιά που μεγάλωσε με τα βιντεο
κλίπ, έχει πολύ μικρή διάρκεια προσοχής και νιώθει την ανάγκη ενός συνεχούς και βίαιου 
οπτικού ερεθισμού. Η δική μου κινηματογραφική αισθητική βασίζεται στον κλασικό κι
νηματογράφο. Κινώ τη μηχανή μόνο όταν χρειάζεται, μόνο όταν πρέπει να παρακολουθή
σω τη δράοη. Πιστεύω ότι η θέση της μηχανής, όταν δεν υιοθετεί την οπτική γωνία του κε
ντρικού ήρωα, πρέπει να είναι όοο το δυνατόν πιο διακριτική, αφού, αλλιώς, καταστρέφει 
την ψευδαίσθηση του θεατή ότι όοα βλέπει στην οθόνη συμβαίνουν πραγματικά. Όλα τα τε
χνάσματα του κινηματογράφου μού είναι χρήσιμα, μόνο και μόνο για να καταφέρω να κά
νω το θεατή να βυθιστεί στην ταινία. Κι εγώ αυτό επιζητώ όταν πηγαίνω στον κινηματο
γράφο. θέλω να δω μια ταινία που να με ρουφήξει, να με αποπλανήσει, να με ααγηνεύσει.32
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Αντίθετα, ο «νεοβαρβαρισμός» χρησιμοποιεί τις εικόνες και τους ήχους για να επιτεθεί κα
τά μέτωπο στο θεατή. Ίσως οι νέοι θεατές έχουν μια μαζοχιστική επιθυμία να καταναλοίνουν 
ταινίες όπου η εικόνα και η μουσική προσβάλλουν και κακοποιούν τις αισθήσεις τους...

-  Ας μιλήσουμε λίγο περισσότερο για την κινηματογραφική σας μέθοδο. Πώς συνεργάζεστε με 
τους ηθοποιούς; Κάνετε πολλές πρόβες ή πηγαίνετε κατευθείαν στο γύρισμα κι αυτοσχεδιάζετε;
-  Κάνω πολλές πρόβες. Αντιμετωπίζω τους βασικούς ηθοποιούς ως στενούς συνεργάτες. Πρώ
τα απ’ όλα, εξερευνούμε το σενάριο. Βρίσκουμε τη φωνή του ρόλου, κτίζουμε το πρόσωπο. 
Ύστερα, πρέπει να συμφωνήσουμε για το σκοπό και την κατεύθυνση κάθε σκηνής. Παρο
τρύνω τους ηθοποιούς να γνωρίσουν το πρόσωπο τόσο βαθιά, ώστε, όταν φτάσουμε στο γύ
ρισμα, να είναι έτοιμοι ν ’ αντιμετωπίσουν κάθε λεπτομέρεια που δεν προβλέπει το σενάριο. 
Οι ηθοποιοί που μπορούν να λειτουργήσουν έτσι, προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα στην 
ταινία. Όταν με ρωτούν τι κάνει ο χαρακτήρας στις σκηνές όπου δεν εμφανίζεται, κατα
λαβαίνω ότι προσπαθούν ν ’ αποκτήσουν συνολική ματιά για το ρόλο κι ότι η συνεργασία μα
ζί τους θα είναι πλούσια και συναρπαστική. Για να γεμίσουμε τα κενά, τους βάζω να αυτο
σχεδιάζουν όχι την ίδια τη σκηνή, αλλά ό,τι προηγείται: τι συνέβη πριν αρχίσει η σκηνή, από 
πού έρχεται το πρόσωπο, τι σκέφτεται, τι αισθάνεται... Αυτή η προετοιμασία δίνει υπόστα
ση στις ερμηνείες τους και κάνει τις σκηνές να ζωντανεύουν στο γύρισμα κι όχι απλώς ν ’ 
αρχίζουν από κάπου για να τελειώσουν λίγο μετά. Ό ταν κάνω γύρισμα, δεν αναλύω τα πρό
σωπα στους ηθοποιούς, γιατί ενδιαφέρομαι πια για τις εικόνες, για τις αντιπαραθέσεις πλά
νων, για τις επιφάνειες κι όχι για το βάθος. Σ’ αυτό το στάδιο, δουλεύω περισσότερο σαν ζω
γράφος. Βάζω τους ηθοποιούς μέσα στο πλάνο, τους κινώ, ακούω τον ήχο της φωνής τους, 
δεν τους ζητώ να υψώσουν ή να μειώσουν την ένταση της ερμηνείας τους. Για παράδειγμα, 
δεν τους λέω ότι σ’ αυτό το σημείο πρέπει να εκφράσουν περισσότερη οργή. Τους λέω 
απλώς να στρέψουν το κεφάλι, και φροντίζω να φιλμάρω την αστραπή των φώτων μέσα στα 
μάτια τους. Σε κάθε λήψη, η κίνησή τους είναι απόλυτα προδιαγεγραμμένη, υπάρχουν ση
μάδια για όλα: από πού ώς πού θα κινηθούν, πού θα σταματήσουν, πού θα πουν την ατάκα. 
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η μέθοδός μου είναι καταπιεστική και περιοριοριστική. 
Στην ουσία, όμως, οι ηθοποιοί προτιμούν να έχουν μια δομή, αισθάνονται περισσότερη 
ασφάλεια. Τότε ανοίγονται, μπορούν να εκφραστούν, να εκτεθούν, να πάρουν ρίσκα. Το πιο 
σημαντικό για το σκηνοθέτη είναι να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης, για να μπο
ρέσουν οι ηθοποιοί να βγουν έξω από τα όρια της ερμηνείας και να γίνουν τα πρόσωπα.

-  Πώς φιλμάρετε τις σκηνές; Τις καλύπτετε από πολλές γωνίες;
-  Ύστερα από τόσες ταινίες η εμπειρία μου με διδάσκει ότι το πιο σημαντικό είναι η θέση 
της μηχανής. Όταν δεν ξέρω πού να βάλω τη μηχανή, η σκηνή έχει κάποιο πρόβλημα. Πα- 
λιότερα, αποφάσιζα το ντεκουπάζ μου εκ των προτέρων· τώρα, όμως, το κάνω μόνο όταν εί
ναι έτοιμο το ντεκόρ. Την παραμονή του γυρίσματος, πηγαίνω στο πλατό. Ξανασκέφτομαι 
όλα όσα έχω γυρίσει, και προσπαθώ να φανταστώ τη σκηνή με κάθε λεπτομέρεια. Αυτό που 
ψάχνω, δεν είναι τόσο το καδράρισμα όσο ο ρυθμός, η βαρύτητα του πλάνου μέσα στην ται
νία. Στο γύρισμα, δε μ’ αρέσει να κάνω ένα master (ένα γενικό πλάνο με όλη τη δράση). Γυ
ρίζω τη σκηνή από την αρχή ώς το τέλος και τραβάω μόνο όσα πλάνα μού χρειάζονται. Κα
μιά φορά, στο μοντάζ, μετανιώνω που δεν έχω τραβήξει περισσότερο, που μου λείπει κάποιο 
πλάνο εδώ, ένα γκρο λίγο πιο κάτω για να μικρύνω τη σκηνή. Ο Κουροσάουα, όσο μεγάλωνε 
γινόταν όλο και πιο ακριβής, όλο και πιο φειδωλός στο ντεκουπάζ. Κάποτε, όμως, μοντάροντας 
το υλικό του, λυπόταν που δεν είχε να παίξει με περισσότερα πλάνα. Πίστευε, όπως κι εγώ, 
ότι, αν δεν γυρίσεις τη σκηνή αυστηρά όπως τη βλέπεις κι αρχίσεις να κάνεις «μερικά πλά
να κι από αυτή τη γωνία για κάθε ενδεχόμενο», η ατμόσφαιρα του γυρίσματος κρυώνει, η 
ένταση χαλαρώνει κι η συγκέντρωση χάνεται. Εγώ προτιμώ οι ηθοποιοί να είναι σίγουροι 
ότι κάθε πλάνο στο οποίο παίζουν, πρόκειται να μπει στην ταινία. Και γνωρίζω ότι, όταν ο 
οκηνοθέιης ζηιάει πολλές λήψεις από πολλές γωνίες, οι ηθοποιοί σκέφτονται ότι πολλές απ’ 
αυτές θα πάνε σια σκουπίδια, κι έτσι μειώνεται η ζωντάνια της ερμηνείας τους. Για να λύ
σει αυτό ιο πρόβλημα, ο Κουροσάουα επινόησε έναν τρόπο που καμιά φορά τον χρησιμοποιώ34



J O H N  B O O R M A N

κι εγώ: έβαζε έναν οπερατέρ να γυρίζει με τηλεφακό όποια κοντινά πλάνα ήθελε στη διάρ
κεια των άλλων λήψεων. Έτσι, ο ρυθμός και η ακρίβεια του γυρίσματος του δεν κατα
στρέφονταν. Το υλικό αυτό δεν το έβλεπε ποτέ, και το τύπωνε μόνο σε περίπτωση που του 
χρειαζόταν κάτι στο μοντάζ.

-  Ποιο στάδιο προτιμάτε; Το γύρισμα η το μοντάζ;
-  Προτιμώ το μοντάζ από το γύρισμα, γιατί, όταν μοντάρω, είμαι κύριος του χρόνου μου κι 
έχω ελευθερωθεί από την πίεση να βγάλω το καθημερινό πρόγραμμα. Επίσης, μ ’ αρέσει πο
λύ να πειραματίζομαι με τις ηχητικές μπάντες, να προσπαθώ να παίξω με το θεατή δου
λεύοντας τον ήχο και τη μουσική. Σε κάθε στάδιο της ταινίας υποφέρω, γιατί έχω εγκατα- 
λείψει την προηγούμενη φάση. Στο γύρισμα, το σενάριο έχει μεταμορφωθεί σε νεκρό χαρ
τί. Μετά το γύρισμα, έχω επιτέλους το υλικό, αλλά είναι ήδη ένα τέρας που πρέπει να το δα
μάσω. Σε πολλά γυρίσματα νιώθω ότι κάθε πλάνο που γυρίζω, είναι μια ήττα. Στο μοντάζ, 
απελευθερώνομαι από αυτό το αίσθημα του ανικανοποίητου, γιατί αισθάνομαι ότι η ταινία 
υπάρχει. Ό ταν μοντάρω, είμαι αμείλικτος με τη σκηνοθεσία μου, όπως και, όταν κάνω το 
γύρισμα, είμαι πάρα πολύ αυστηρός με το σενάριο που έχω γράψει. Οι μοντέρ μου προσπαθούν 
να με συγκρατήσουν, γιατί ανά πάσα στιγμή είμαι πρόθυμος να πετάξω σκηνές που έγιναν 
με πολύ κόπο.

-  Αλλάζετε τη μέθοδό σας όταν γυρίζετε ταινίες, που είναι πιο κοντά στο ντοκιμαντέρ, όπως, π.χ., 
το Ό ταν ξέσπασε η βία,·
-  Τα πάντα είχαν σχεδιαστεί από την αρχή με πολλή ακρίβεια. Κατ’ αρχάς, φροντίσαμε να 
ορίσουμε σχολαστικά τα κομμάτια του ποταμού που θα μας επέτρεπαν να κάνουμε το γύρισμα, 
και φιλμάραμε το πραγματικό ταξίδι των προσώπων όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικά. Ο διά
λογος, όμως, έγινε μετά, στο ντουμπλάζ. Μπορεί η ταινία να δείχνει αυτοσχεδιαστική, αλ
λά στην πραγματικότητα είναι πολύ αυστηρά δομημένη.

-  Την ίδια ντοκιμαντερίστικη εντύπωση δίνει και η ταινία σας Πέρα από τη Ρανγκούν. Εδώ, 
όμως, η επιλογή των χώρων του γυρίσματος είχε περισσότερα προβλήματα -, έτσι δεν είναι;
-  Είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και τη Μαλαισία. Τελικά, κάναμε το γύρι
σμα στη Μαλαισία, όχι μόνο επειδή το τοπίο και η αρχιτεκτονική θυμίζουν περισσότερο τη 
Βιρμανία, αλλά για να ξεφύγουμε από την πίεση της βιρμανικής μυστικής αστυνομίας που 
στην Ταϊλάνδη είναι ασφυκτική. Παρ’ όλα αυτά, δεν καταφέραμε να δουλέψουμε χωρίς πίε
ση. Από τη μια, η Μαλαισία, μια μουσουλμανική χώρα, είχε εξοργιστεί με το γεγονός ότι η 
Βιρμανία είχε εξορίσει 250 χιλιάδες μουσουλμάνους στο Μπάνγκλα Ντες, και οι σχέσεις των 
δύο χωρών ήταν πολύ ψυχρές. Από την άλλη, όμως, επειδή είχε υπογράψει μια οικονομική 
συμφωνία με όλες τις χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, η μαλαισιανή κυβέρνηση δεχόταν 
την πίεση των αρχών της Ρανγκούν να σταματήσει τα γυρίσματα της ταινίας μας με κάθε 
τρόπο. Για ένα διάστημα νόμισα ότι είχα καταφέρει να τους παραπλανήσω. Τους υπέβαλα 
ένα σενάριο όπου είχα αφαιρέσει κάθε γεωγραφική αναφορά, κι η δράση γινόταν σε μια φα
νταστική χώρα. Επειδή αντιμετωπίζαμε τον κίνδυνο της απέλασης, κάθε μέρα γυρίσματος 
μπορούσε να είναι η τελευταία. Μια μέρα, η μαλαισιανή στρατιωτική αστυνομία μάς κάλε- 
σε στην κεντρική διεύθυνση. Ήξεραν με κάθε λεπτομέρεια τι γυρίζαμε, μας παρακολουθούσαν 
στενά, είχαν βάλει μικρόφωνα στο ξενοδοχείο μου, κι εγώ ανησυχούσα μήπως έφταναν στο 
σημείο να μας «φυτέψουν» ναρκωτικά και μετά να μας συλλάβουν. Στη Βιρμανία, η εμπο
ρία της ηρωίνης τιμωρείται με την ποινή του θανάτου. Τελικά, δεν τόλμησαν να φτάσουν 
στα άκρα. Προτίμησαν να ανεχτούν το γύρισμα και να δυσαρεστήσουν τη Βιρμανία, από τον 
διεθνή σάλο που θα ξεσπούσε αν μας απέλαυναν.

-  Πώς είναι τώρα η πολίτικη κατάσταση στη Βιρμανία;
-  Έ χει κάπως βελτιωθεί. Η Άουνγκ Σαν Σου Κι έχει έρθει σε κάποιες διαπραγματεύσεις με 
τη χούντα που κυβερνάει. Η ταινία έκανε πάταγο όπου προβλήθηκε, κι ευαισθητοποίησε την
παγκόσμια κοινή γνώμη σχετικά με τον αγώνα αυτών των ανθρώπων. Είμαι σε επαφή με τα 35
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μέλη της εξόριστης κυβέρνησης, υποστηρίζω ενεργά τον αγώνα τους και προσπαθώ να 
βοηθήσω όσο μπορώ.

-  Αυτή η ταινία δεν είναι μόνο άμεσα πολιτική, αλλά και η πρώτη σας φεμινιστική...
-  Η μεγάλη πρόκληση ήταν να κάνω μια ταινία όπου η γυναίκα δε θα φερόταν σαν άντρας 
σε μια ταινία δράσης και περιπέτειας. Δε θα μ’ ενδιέφερε ποτέ μια ηρωίδα που θα τραβούσε 
το όπλο και θα «καθάριζε» τον εχθρό. Στην ταινία μου, η τραυματισμένη από την προσω
πική της τραγωδία γιατρός Λόρα Μπάουμαν αντιμετωπίζει τις δυσκολίες αυτής της οδυνηρής 
διαδρομής λειτουργώντας διαφορετικά: σαν θεραπευτική δύναμη. Η προσωπικότητα της 
Patricia Arquette με βοήθησε πολύ. Το γεγονός ότι έγινε μητέρα πολύ νέα και μεγάλωσε το 
παιδί της μόνη, της έχει δώσει μια απεριόριστη δύναμη, την οποία έβαζε σιγά σιγά στο ρό
λο, στις πρόβες και τα γυρίσματα.

-  Τα γυρίσματά σας διαρκούν πολύ καιρό; Πόσες βδομάδες συνήθως;
-  Συνήθως γυρίζω πενήντα μέρες... δέκα εβδομάδες (πενθήμερα). Έκανα το Οταν ξέσπασε 
η βία και τον Επαναστάτη του Αλκατράζ σε οκτώ εβδομάδες. Το μεγαλύτερο γύρισμα ήταν το 
Εξκάλιμπερ (δεκαέξι εβδομάδες)... ή, μάλλον, Ο αιρετικός, όπου κάναμε δεκαεπτά εβδομάδες, 
επειδή αρρώστησα στη μέση κι έπρεπε να σταματήσουμε.

-  Οι παραγωγές σας γίνονται όλο και πιο ακριβές;
-  Ό χι αναγκαστικά. Η ακριβότερη ταινία που έκανα, ήταν η... τελευταία... (γέλια) Ο ράφτης 
του Παναμά κόστισε 20 εκατομμύρια δολάρια, γιατί είχε μεγάλα ονόματα στη διανομή. 
Στην πραγματικότητα, όμως, η πιο ακριβή ήταν το Εξκάλιμπερ. Στην εποχή του, είκοσι χρό
νια πριν, κόστισε 11 εκατομμύρια δολάρια, που αντιστοιχούν σε 30 σημερινά. Δεν είναι μό
νο τα χρήματα, αλλά ολόκληρη η κλίμακα της παραγωγής: τεράστια σκηνικά, πολλά οπτι
κά εφέ, ακριβά κοστούμια, άλογα, πανοπλίες και πολλοί κομπάρσοι. Το Εξκάλιμπερ ήταν σί
γουρα η πιο μεγάλη παραγωγή που έκανα ποτέ.

-  Ποια είναι η σχέση σας με τη ζωγραφική; Ζωγραφίζετε;
-  Λατρεύω τη ζωγραφική, αλλά δε ζωγραφίζω. Μόνο σχεδιάζω τα στόριμπορντ των ταινιών 
μου, αλλά και μερικά άλλα πράγματα. Οι χώροι που με εμπνέουν περισσότερο από οτιδήποτε 
άλλο, είναι τα μουσεία και οι πινακοθήκες. Ό ταν βρίσκομαι στο Λονδίνο, επισκέπτομαι συ
χνά την Εθνική Πινακοθήκη και την Tate Gallery. Μ’ αρέσουν οι πίνακες του Turner και 
με εμπνέουν πάρα πολύ.

-  Η χρήση της ζωγραφικής στη σκηνογραφία τού Εκεί που βρίσκεται η καρδιά είναι πολύ ευ
φάνταστη και διασκεδαστική. Τη θεωρείτε πολύ προσωπική ταινία;
-  Μετά το Ελπίδα και δόξα, που βασίζεται στα παιδικά μου χρόνια, έγραψα με την κόρη μου, 
Telsche, ένα σενάριο εμπνευσμένο από την ίδια και τις φίλες της, δηλαδή με ήρωες τα παι
διά μου, που είχαν μεγαλώσει. Η ιστορία παραμορφώθηκε λίγο όταν αναγκαστήκαμε να τη 
μεταφέρουμε στη Νέα Υόρκη, επειδή δεν βρίσκαμε χρήματα να τη γυρίσουμε στο Λονδίνο. 
Θα προτιμούσα να είχα κάνει την ταινία στην Αγγλία, όπως ήταν η αρχική ιδέα, ή στην Ιρλαν
δία, ατο φυσικό περιβάλλον των ηρώων, αλλά τελικά η Disney τη χρηματοδότησε με τον όρο 
να γυριστεί στη Νέα Υόρκη. Αυτοί οι πολύ πρωτότυποι πίνακες που βλέπετε στην ταινία, 
είναι έργα της καλύτερης φίλης της κόρης μου, Timna Woollard. Η ιδέα της να ενσωματώ
σει πραγματικούς ανθρώπους μέσα στον πίνακα, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, επειδή μας επέ- 
τρεπε να εξερευνήοουμε τον εσωτερικό κόσμο των ηρώων. Η Χλόη, π.χ., η ζωγράφος στην 
ταινία, θυμάται μια μέρα όπου λίγο έλειψε να πνιγεί στη θάλασσα μπροστά στον πατέρα της. 
Αργότερα, ζωγραφίζει την ανάμνησή της στο στιλ του Van Gogh, μόνο που, στον πίνακα, 
αυτή σώζει τον πατέρα της από μια φουρτουνιασμένη θάλασσα.Το «Σκατό» γίνεται ένα μα
γικό πρόσωπο, με φόντο έναν ταραγμένο ωκεανό. Όσο για τον Τομ, η Χλόη τον απορρίπτει 
ολοκληρωιικά ζωγραφίζοντάς τον έξω από ένα παράθυρο που θυμίζει Magritte. Καθώς οι πί
νακες έχουν ιη δική τους ζωή κι αλλάζουν αδιάκοπα, μας δυσκόλεψαν πολύ στο γύρισμα. Για
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Άνθρωποι και πίνακες: στο 
γύρισμα του Εκεί που 
βρίσκεται η καρδιά.
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κάθε τοιχογραφία έπρεπε να κατασκευάσουμε τρεις ή τέσσερις διαφορετικές εκδοχές. Η αγά
πη μου για τη ζωγραφική φαίνεται ακόμα περισσότερο στη μικρού μήκους ταινία μου Δύο γυ
μνές λ θυόμενες, ένα προσωπικό μου παιχνίδι γύρω από έναν πίνακα που «ζωντανεύει».

-  Τα soundtracks των ταινιών σας δείχνουν ότι αγαπάτε πολύ και τη μουσική...
-  Πάντα μου άρεσε η τζαζ, η ελευθερία της, η επιθυμία της να απογειώνεται, το πέταγμά της. 
Η τζαζ ήταν η βασική μου επιλογή για το soundtrack του Στρατηγού και, φυσικά, τα τραγούδια 
του Van Morrison που έχουν σχέση με το χώρο. Αγαπώ πολύ και την κλασική μουσική. Πριν 
κάνω το Εξκάλιμπερ, παρακολούθησα την Τετραλογία του Wagner, τους Νιμπελούνγκεν, στο 
Μπαϊρόιτ. Ή ταν μια συγκλονιστική εμπειρία. Μ’ επηρέασε τόσο πολύ, που χρησιμοποίησα 
πολλά βαγκνερικά θέματα στο soundtrack του Εξκάλιμπερ.

-  Σας αρέσει ακόμα να εργάζεστε με τα μέλη της οικογένειάς σας. Πόσα α π ’ τα παιδιά σας παί
ζουν στις ταινίες σας;
-  Η κόρη μου Katrine κι ο γιος μου Charley. Ο Charley πρωτοεμφανίστηκε στο Όταν ξέσπασε 
η βία όταν ήταν μόλις δύο ετών, και μετά πέρασε από πολλές ταινίες μου: το Ζαρντόζ, το Εξκά
λιμπερ, το Ελπίδα και δόξα, το Πέρα από τη Ρανγκούν και, φυσικά, το Σμαραγδένιο δάσος, όπου 
πρωταγωνιστεί. Η μικρή μου κόρη Lola εμφανίζεται στο Ράφτη του Παναμά.

-  Στο μέλλον πρόκειται να δούμε και την τρίτη γενιά Boorman; Τι θα είναι το επόμενο σχέδιό 
σας;
-  Αυτή τη στιγμή, ετοιμάζω πάλι κάτι που δεν έχω ξανακάνει: μια ταινία για παιδιά. Είναι 
μια ταινία που αναμιγνύει την πραγματικότητα και τη φαντασία. Στην καθημερινότητα του 
μικρού κεντρικού ήρωα εμφανίζονται πολλοί μυθικοί ήρωες: ο Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος, 
ο Ρομπέν των Δασών, ο μάγος Μέρλιν... Το σενάριο έχει τελειώσει, ένα μέρος των χρημάτων 
έχει βρεθεί, το πρόγραμμα των γυρισμάτων έχει κανονιστεί. Σκοπεύω να το γυρίσω εδώ, στην 
Ιρλανδία, στα στούντιο Ardmore. Τα εξωτερικά θα τα κάνω στους λόφους και τα δάση γύ
ρω από το κτήμα μου, στην περιοχή όπου γυρίστηκε το Εξκάλιμπερ, σε μια ακτίνα τριών ώς 
πέντε χιλιομέτρων από αυτό το σπίτι. Πρόκειται για την επιστροφή μου στον κόσμο του Εξκά
λιμπερ, αλλά από μια πιο ελαφριά και παιδιάστικη οπτική γωνία. Στην αρχή του Ελπίδα και 
δόξα βλέπετε ένα αγόρι στον κήπο να παίζει με τα παιχνίδια του, τον Μέρλιν, το βασιλιά 
Αρθούρο... Είναι σαν να ξαναγυρίζω σ’ αυτή τη σκηνή, σε μένα δηλαδή, στην εποχή που ήμουν 
παιδί κι έπλαθα φανταστικές ιστορίες με αυτούς τους ήρωες.

-  Η αντιστροφή του ταξιδιού της μύησης; Μια αναζήτηση της αθωότητας;
-  Είναι μια κλασική μυθοπλασία αναζήτησης. Ο δεκάχρονος ήρωάς μου βλέπει με τρόμο τον 
πατέρα του να αρρωσταίνει και να πρόκειται να υποβληθεί σε μια δύσκολη εγχείρηση. 
Επειδή ανησυχεί ότι ο πατέρας του δε θα επιβιώσει, ο μικρός καταφεύγει στον άλλο κόσμο 
της φαντασίας του, όπου ξεκινά μια αναζήτηση. Πιστεύει ότι, αν καταφέρει να την ολο
κληρώσει, θα σώσει τον πατέρα του απ’ το θάνατο. Στην ουσία, είναι μια ταινία για την οι
κογένεια, για τις σχέσεις ανάμεσα στους πατέρες και τους γιους, τα παιδιά και τους γονείς, 
τ’ αδέλφια και τους θείους....

-  Τελικά το πιο ισχυρό σημείο αναφοράς σας ήταν η οικογένεια;
-  Αναμφισβήτητα. Η οικογένειά μου, τα παιδικά μου χρόνια και τα δικά μου παιδιά.

-  Και με το περιοδικό « Projections» που εκδίδετε τα τελευταία δέκα χρόνια, προσπαθείτε να δια- 
τηρήοετε τους ιστούς μιας μεγάλης κινηματογραφικής οικογένειας;
-  Ξεκίνησα το περιοδικό γιατί πίστευα ότι δεν υπάρχει βήμα για τους σκηνοθέτες που επι
θυμούν να ουζηιήσουν για τη δουλειά τους. Η ιδέα ήταν να βάλουμε σκηνοθέτες, σεναριο
γράφους, φωτογράφους, να προβληματιστούν και να μιλήσουν για τη διαδικασία κατασκευής 
μιας ταινίας. Είναι μια ετήσια έκδοση, και μοιράζομαι την ευθύνη της με τον Walter 
Donahue του εκδοτικού οίκου Faber and Faber. Τυπώνουμε 10 χιλιάδες αντίτυπα, και38
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υπολογίζω ότι πουλάμε, μαζί με τις ανατυπώσεις, στην Αμερική και στη Βρετανία 15-20 χι
λιάδες. Έχουμε περισσότερους αναγνώστες στην Αγγλία από όσους στην Αμερική. Στο ξε
κίνημα του περιοδικού είχα αποφασίσει να αφιερώνουμε το μεγαλύτερο μέρος κάθε τεύχους 
στο ημερολόγιο ενός σκηνοθέτη. Στο πρώτο τεύχος δημοσίευσα το ημερολόγιό μου για το 
έτος 1991- στο δεύτερο είχαμε το ημερολόγιο του Tavernier· στο τρίτο, του Francis Coppola. 
Στη διαδρομή, δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε αυτό το σχήμα, κι έτσι τα ημερολόγια έπαψαν 
να είναι το πιο σημαντικό μέρος του περιοδικού. Δημοσιεύουμε ακόμα ημερολόγια, αλλά όχι 
τόσο μεγάλα και αποκλειστικά. Μέχρι στιγμής, δεν έχουμε κάνει αφιερώματα σε σχολές ή κι
νηματογραφικά ρεύματα. Μας αφορά το πρόσωπο, η ξεχωριστή περίπτωση του κάθε δη
μιουργού.

Η συνέντευξη έγινε στο σπίτι του 
John Boorman, στο Άναμοου, 
στην περιοχή ΟυίκΧοου της 
Ιρλανδίας, στις 6 Μαίου 2001.

Μετάφραση, απομαγνητοφώνηση: 
Μαριτίνα Πάσσαρη,
Νίκος Σαββάτης.

Ο John Boorman καιτο συνεργείο του κινηματογραφοΰν το δρόμο των αναμνήσεων: Ελπίδα και δόξα.
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Επιστροφή στα χρόνια της αθωότητας

Σκέφτομαι ότι ίσως θα μπορούσε να φωτίσει τη δημιουργία μου η εξιστόρηση ενός εγχει
ρήματος, το οποίο ξεκίνησε απ’ τα παραμύθια που ’λεγα στα παιδιά μου πριν κοιμηθούν. Σχε
δόν ποτέ δεν κουράζονταν ν ’ ακούν τις περιπέτειες που είχα ζήσει όταν ήμουν παιδί, στη διάρ
κεια του πολέμου: αεροπορικές επιδρομές, αερόστατα φραγμού, θραύσματα από οβίδες, 
βόμβες V-1· κι ύστερα η μετακόμισή μας στις όχθες του Τάμεση, στο Σέπερτον, και τα θαύ
ματα του ποταμού, οι βαρκούλες του και οι αλκυόνες, μια μη ανθρωπομορφική εκδοχή τού 
The Wind in the Willows.1
Ό ταν έδωσα στη μεγαλύτερη κόρη μου, Telsche, να διαβάσει το «πρώτο χέρι» του σεναρί
ου, μου το πέταξε πίσω μέσα σε είκοσι λεπτά. «Δεν μπορεί να το τέλειωσες τόσο γρήγορα!» 
φώναξα με όλη την καταπιεσμένη παράνοια του συγγραφέα που για πρώτη φορά παρουσιάζει 
σε κάποιον τη δουλειά του. «Μα...» μου απάντησε με επιφύλαξη, «...πήδηξα όλες τις ιστορίες 
που ήξερα, κι έτσι δεν μου ’μειναν και πολλά να διαβάσω».
Η πρώτη μου απόπειρα να προσεγγίσω το θέμα, ήταν για την τηλεόραση. Εμπνεόμουν απ’ 
το θαυμασμό, τη στοργή και, στην πραγματικότητα, το δέος που ένιωθα απέναντι στη μη
τέρα μου και τις τρεις αδελφές της. Αυτό που σχέδιαζα να κάνω, ήταν να κινηματογραφή- 
σω τα ίδια μου τα παιδιά καθώς θα μιλούσαν για το παρελθόν τους, ενώ εγώ, καθισμένος στα 
πόδια τους, θ’ άκουγα τις ιστορίες τους. Οι τέσσερις αδελφές συνηθίζουν να μιλούν όλες μα
ζί αλλά και με τόση αρμονία, που ποτέ δεν δείχνουν ότι διακόπτουν η μία την άλλη· το μυ
στικό είναι ότι δεν αρθρώνουν μόνο λέξεις: κάνουν διάφορους ήχους, ωω και αα, γουργου
ρίζουν και γελούν, βγάζουν αναστεναγμούς και φωνές αποδοκιμασίας. Γαργαρίζουν και χα
χανίζουν. Ακούγονται ήχοι ενθάρρυνσης, συμπόνιας, έκπληξης και κατανόησης. Οι ήχοι αυ
τοί ενορχηστρώνονται γύρω από τη βασική μελωδία της αδελφής που κάθε φορά έχει το λό
γο. Τα βαθυγάλανα μάτια τους είναι γεμάτα θαυμασμό: θυμούνται, μοιράζονται τις αναμνήσεις 
τους, τις απολαμβάνουν φλυαρώντας. Ή ταν και είναι ένα όμορφο κουαρτέτο γυναικών, που 
εξακολουθούν ν ’ αυτοαποκαλούνται οι Δεσποινίδες Chapman. Οι ιστορίες που λέμε κι αυ
τές που μένουν στη μνήμη μας, μας καθορίζουν, και σκοπός μου ήταν, καθώς θα έλεγαν τις 
ιστορίες τους, να χρησιμοποιώ κατά διαστήματα φλασμπάκ, ζωντανεύοντας τα παιδικά 
τους χρόνια με τη μορφή δραματοποιημένων σκηνών. Οι δικές μου κόρες θα έπαιζαν τους 
ρόλους τους.. Ό ταν κάποια από τις ιστορίες με αφορούσε, ο γιος μου Charley θα έπαιζε εμέ
να μικρό. Εγώ θα αναλάμβανα το ρόλο του πατέρα τους, του παππού μου. Η αιμομιξία ως 
μορφή τέχνης.
Θα επιχειρούσαμε να μελετήσουμε μια οικογένεια απ’ όλες τις πλευρές, παρουσιάζοντας το 
παρελθόν και το παρόν, κι αυτή η αντιστροφή των ρόλων ίσως αποκάλυπτε κάτι για τη γραμ
μή του αίματος και των γονιδίων.
Τελικά, το φοβήθηκα. Στο μυαλό μου διαγράφονταν καθαρά τα προβλήματα που θα αντι
μετώπιζα. Θα ’ταν σαν να προσπαθούσα να οργανώσω παιχνίδια παντομίμας σε πάρτι Χρι
στουγέννων, κι είχα ένα κακό προαίσθημα ότι το αποτέλεσμα μπορούσε να είναι το ίδιο. 
Μεσολάβησαν διάφορες ταινίες, αλλά η σκέψη μου επέστρεφε συχνά στο ίδιο θέμα, ίσως επει
δή, όταν δεν έκανα ταινίες, περνούσα πολύ χρόνο βοηθώντας τη σύζυγό μου ν ’ αναθρέψει 
μια οικογένεια σ’ έναν κόσμο όπου η οικογενειακή ζωή διαλυόταν σιγά σιγά. Το 1968, γύ
ρισα δύο ταινίες στο Χόλιγουντ: τον Επαναστάτη του Αλκατράζ και το Δύο λιοντάρια στον Ει
ρηνικό. Είχαμε, λοιπόν, τις έξι μικρές πράσινες κάρτες μας κι ένα σπίτι στην παραλία του Μα- 
λιμπού. Η Telsche και η Katrine πήγαιναν στο σχολείο της περιοχής κι έμαθαν να απαγ
γέλλουν τον Όρκο Πίστεως στο έθνος των ΗΠΑ με αμερικανική προφορά. Όσο η Καλιφόρνια 
μου φαινόταν παράξενη, μπορούσα να την αντέξω· όταν άρχισε να μου φαίνεται φυσιολο
γική, μ’ έπιασε πανικός. Ένιωθα την πραγματικότητα να γλιστρά από τα χέρια μου. Έβλε
πα με τα ίδια μου τα μάτια τους γείτονές μου να γίνονται διάφανοι, να μιλούν δυνατά σε μιαν

1. Κλασικό αγγλικό 
μυθιστόρημα για παιδιά, του 
Kenneth Grahame (1908). 
(Σ.τ.Μ.) 43
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άγνωστη γλώσσα. Αναζητώντας τη γαλήνη και την ανθρώπινη ζεστασιά, ανακαλύψαμε τον 
«σκιώδη» πληθυσμό, τους ιάπωνες κηπουρούς, τις μεξικανές παραδουλεύτρες, τις μαύρες οι
κονόμους, που έφταναν κατά κύματα κάθε πρωί στο Μαλιμπού, στο Μπέβερλι Χιλς και στο 
Μπελ Ερ. Αγοράζαμε κατσικίσιο γάλα από τους ορεσίβιους κι εξασφαλίζαμε την τροφή μας 
από μερικά στρέμματα ξερότοπο που καλλιεργούσαμε στα βουνά του Μαλιμπού. Παρά τα πο
λύ γερά θεμέλια, οι κόρες μας σύντομα άρχισαν να ψήνονται στον ήλιο, να μουλιάζουν σε 
Coca Cola και να γίνονται όλο και πιο ουδέτερες. Δραπετεύσαμε στην Ιρλανδία, κάνοντας 
άλμα στο χρόνο, γυρίζοντας τους δείκτες του ρολογιού προς τα πίσω: μοναστήρια, ύπουλοι 
βάλτοι, τηλέφωνα που τρίζουν, φώτα θαμπά που τρεμοσβήνουν, άνθρωποι ποτισμένοι απ’ 
τη μελαγχολία της βροχής, βασανισμένοι από τη μοίρα και πρόσχαροι, έτοιμοι πάντα ν ’ απο
γειωθούν με τα ίδια τους τα λόγια ή να βουλιάξουν κάτω από το βάρος τους.
Σ’ ένα σπίτι σαν παιδική ζωγραφιά του 18ου αιώνα, σε μια κοιλάδα κρυμμένη στις βελανι
διές και στις οξιές, κι αγκαλιασμένη από λόφους: εκεί μεγάλωσαν τα παιδιά μας, παίρνοντας 
παραδοσιακά γιατροσόφια αντί για βιταμίνες, ζώντας μέσα σ’ ένα κουκούλι παλιών παρα
μυθιών, προλήψεων και λαϊκών αναμνήσεων. Αναρρώνοντας από το σοκ του μέλλοντος που 
είχαμε πάθει στο Λος Άντζελες, ξαναπέσαμε στην αγκαλιά του μύθου.
Γι’ άλλη μια φορά ένιωθα όπως τότε που ήμουν παιδί: βίωνα μια οικογενειακή ζωή που έκλει
νε την πόρτα σ’ ένα μεγάλο μέρος του κόσμου· μια οικογενειακή ζωή που είχε στραφεί στον 
εαυτό της. Δεν ήταν μια πυρηνική οικογένεια, αλλά ένα ηλιακό σύστημα, με τα σώματα να 
διαγράφουν αρμονικά τις τροχιές τους, και τις δυνάμεις να ασκούνται ίσες ή και αντίθετες· 
τα πάντα κινούνταν ελεύθερα, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να δραπετεύσει ή να ξεφύγει απ’ 
την πορεία του χωρίς να διαλύσει το σπίτι, την κοιλάδα, την οικογένεια, χωρίς να σκορπί
σει τα θραύσματα στο υπερπέραν του σύγχρονου κόσμου. Στο κέντρο βρισκόταν αυτή: 
ένας μαγνήτης. Τρεις κόρες ενσωματώθηκαν στη μήτρα -  κι ένας γιος.
Κι έτσι ξαναβρήκα το δρόμο μου, επιστρέφοντας σ’ ένα χώρο όπου κυριαρχούσαν οι γυναί
κες, χορεύοντας στα βήματα της Ίσιδος, αναβιώνοντας τις καταστάσεις των παιδικών χρό
νων.
Είχα δύο αδελφές και κανέναν αδελφό, κι εκτός από τις τρεις θείες υπήρχε και η αδελφή τού 
πατέρα μου. Ούτε αυτός είχε αδελφούς. Όταν ο πατέρας μου πήγε στον πόλεμο, μ ’ άφησε σ’ 
ένα σπίτι όλο γυναίκες, όπου δεν υπήρχε κανένα αρσενικό να βάλει χαλινάρι στις θηλυκές 
υπερβολές τους: ανεξήγητα και ξαφνικά δάκρυα, άξεστα συνωμοτικά γέλια από κάποιο σε
ξουαλικό υπονοούμενο με εξοργιστική αδιαφορία για το μυστήριό τους, αιμορραγίες κι 
ασφυκτικά αγκαλιάσματα, κάθε φορά που το πρόσωπο ενός αγοριού σπρωχνόταν μέσα σ’ εκεί
νη την απέραντη απαλότητα κι έπεφτε, έπεφτε, εισπνέοντας όλα εκείνα τα κύματα της μυ
ρωδιάς που μόλις και μετά βίας κατάφερνε να καλύψει το άρωμα του μιγκέ, νιώθοντας έντο
νη, σαστισμένη, κόκκινη σαν παντζάρι, ντροπιασμένη αμηχανία.
Κάτι από εκείνη την ντροπή γυρίζει πίσω και με ζαλίζει καθώς υποχρεώνω το χέρι μου να 
γράψει τα παρακάτω: Γεννήθηκα στο Καρσάλτον, στο 50 της Λεωφόρου Ρόουζχιλ, ενός δρό
μου μονότονου, γεμάτου από εκείνα τα σπίτια των προαστίων που τα χωρίζει μια μεσοτοι
χία. Τέσσερα εκατομμύρια σπίτια σαν κι αυτά κτίστηκαν στο μεσοπόλεμο. Ο πατέρας μου 
αγόρασε το σπίτι με 50 λίρες προκαταβολή και εξόφλησε το χρέος δίνοντας κάθε εβδομάδα 
17 σελίνια και 6 πένες. Το συνολικό κόστος ήταν 676 λίρες. Ξανάκτισα τη Λεωφόρο Ρόουζχιλ 
σ’ ένα εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο του Σάρεϊ, και κόστισε 750.000 λίρες. Στην πραγμα
τικότητα, ο «δρόμος» μας, έτσι όπως είχε στηθεί στο Σάρεϊ, έμοιαζε πολύ περισσότερο με κά
ποιον στο Γιούελ, όπου είχαμε μετακομίσει όταν ήμουν δύο χρονών: τέτοιες συμπτύξεις κά
νουν οι ταινίες και η μνήμη. Γύρω από τη Λεωφόρο Ρόουζχιλ άρχισαν να ξεφυτρώνουν ιδιο
κτησίες του Δημοσίου, όπου θα μεταστεγαζόταν πληθυσμός από τις υποβαθμισμένες συνοικίες 
του Λονδίνου. Οι γονείς μου, όπως και άλλοι ιδιοκτήτες σπιτιών της περιοχής, δεν είχαν πα
ρά μια αμυδρή εικόνα της θέσης τους μέσα στο ταξικό σύστημα, εκτός από ένα αίσθημα ανω
τερότητας, που το προσέβαλλαν οι λαϊκές κατοικίες. Έβλεπαν με όλο και μεγαλύτερη φρί
κη πως, όταν η μεγαλύτερη αδελφή μου, Wendy, γύριζε από το σχολείο, έλεγε βρισιές και μι
λούσε «λαϊκά». Στα δέκα της χρόνια είχε ήδη κολλήσει ένα άωρό αρρώστιες της εργατικής 
ι όξης, όπως: ψώρα, οστρακιά και σοσιαλισμό (αυτό, οε πρώιμο ακόμα στάδιο), από εκείνα τα44
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προσφυγόπουλα από το Μπερμόνιζι. Η Wendy διαφωνούσε και τσακωνόταν με τον πατέρα 
μου. Ο πατέρας δεν ήταν σνομπ και δεν περιφρονούσε ποτέ αυτούς που ανήκαν σε κάποια 
κατώτερη τάξη, αλλά έτρεφε βαθύ σεβασμό προς τους ανωτέρους του κι ένοιωθε ν ’ απειλείται 
κάθε φορά που πρόσωπα και πράγματα δεν ήταν στη σωστή τους θέση. Ή ταν ευαίσθητος 
πατριώτης, φανατικός βασιλικός, αμετανόητος συντηρητικός. Οι απόψεις του ήταν επιφα
νειακές, κι όταν η Wendy τον προκαλούσε, άσπριζε από θυμό, έτρεμε, τρανταζόταν και γά
βγιζε άναρθρα επιχειρήματα για να υποστηρίξει τις πολιορκημένες του θέσεις. Η οργή του, 
συχνά τον έκανε να «μασάει» τις -συνήθως άψογες- κοινοτοπίες του και να αρθρώνει υπέ
ροχες σουρεαλιστικές ανακολουθίες: «Δε θα κάθομαι να σ’ ακούω να προσβάλλεις τη χώρα 
για την οποία πολέμησα και πέθανα».
Ο πατέρας έπρεπε να καταπιεί όλες τις χυδαίες βρισιές που πολύ θα ήθελε να εκτοξεύσει ενα
ντίον της Wendy για ν ’ αντικρούσει τις αιρετικές πολιτικές πεποιθήσεις της. Κατακόκκινος, 
διαστρέφοντας και πνίγοντας τις λέξεις στο λαιμό του, έβρισκε πάντα μια προσβλητική πα
ροιμία να λογοκρίνει, για να την εκστομίσει με μνημειώδη αποτυχία.
«Έβγαλε κι η μύγα... (αχ, να βρω κάτι πιο λεπτό, αλλά να κρατήσω την παρήχηση) ...στό
λο κι έχαψε τον κόσμον όλο.»
Ακόμα και η Wendy έμεινε σύξυλη απ’ αυτή τη φράση.
Κάθε φορά που το ραδιόφωνο έπαιζε τον Εθνικό Ύμνο, ο πατέρας απαιτούσε να στεκόμα
στε όλοι προσοχή, το πιγούνι μέσα, το στήθος έξω, πίσω οι ώμοι, οι γροθιές σφιγμένες, με τους 
αντίχειρες να δείχνουν προς τα κάτω, στις ραφές του παντελονιού. Μια φορά μ ’ έπιασε ξα
πλωμένο στο κρεβάτι, ενώ ο Ύμνος έπαιζε στο ραδιοφωνάκι μου. «Σήκω πάνω!» με διέτα
ξε. Ή ταν μια κρύα χειμωνιάτικη νύχτα στη μέση του πολέμου, και τα υπνοδωμάτια δεν εί
χαν θέρμανση.
Ψέλλισα μια μάλλον ευρηματική δικαιολογία: «Αν σηκωθώ, το καλώδιο απ’ τ ’ ακουστικά δε 
θα φτάνει για ν ’ ακούω».
«Δεν είναι ανάγκη ν ’ ακούς, γιε μου» μου είπε με την πατρική, γεμάτη σοφία φωνή του. «Αφού 
ξέρεις ότι ο Ύμνος παιανίζει, στέκεσαι προσοχή.»
«Μα, μπαμπά, κάνει παγωνιά!»
Έδειξε συγκατάβαση, κι ο τρόπος του μαλάκωσε. «Εντάξει, αλλά μόνο γι’ αυτή τη φορά. Αλλά 
ξάπλωσε προσοχή. Θυμήσου: οι αντίχειρες να δείχνουν προς τα κάτω, στις ραφές της πι
τζάμας.»
Η Wendy επέμενε ότι με το να είναι συντηρητικός, πήγαινε κόντρα στο συμφέρον του· ότι 
έτσι ενίσχυε την τάξη που μας καταπίεζε. Όμως η ψήφος στους Συντηρητικούς τού εξα
σφάλιζε ότι δε θα κατρακυλούσε στον φοβερό λάκκο της εργατικής τάξης. Κάθε πρωί, η «Daily 
Express» ήταν μεγάλη παρηγοριά στις απόψεις του, αλλά παρηγοριά έδινε και σ’ εμένα, από 
τότε που είχα κολλήσει το σύνδρομο του Ρούπερτ του Αρκούδου. Στους άλλους μπορεί να 
φαινόταν καλόκαρδος και καθησυχαστικός· σ’ εμένα, όμως, δημιουργούσε μια έντονη ανη
συχία για τη συνέχεια: κάθε μέρα περίμενα κάποια συμφορά που, βέβαια, ποτέ δεν ήρθε. Δεν 
ξέρω αν ήταν η χολή που έσταζε από τις σελίδες του κύριου άρθρου ή, το πιο πιθανό, οι απόη
χοι στα θαυμάσια σκίτσα. Το χοντρό μικρό αεροπλάνο του Ρούπερτ με το ανοιχτό πιλοτή
ριο ήταν η τέλεια έκφραση της ελευθερίας και της περιπέτειας. Τότε δεν μπορούσα να το πα
ραδεχτώ, αλλά μου άρεσε πιο πολύ κι απ’ το Spitfire.

Απόσπασμα από τον πρόλογο 
του σεναρίου του Ελπίδα και δό
ξα (Faber & Faber, Λονδίνο 
1987).

Μετάφραση:
Αγγελική Παπακώστα.
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Terra em transe

Μπραζίλια, 22 Μαϊου 1983
Φεύγοντας, κοιτάζω από το αεροπλάνο την πρωτεύουσα, που απλώνεται κάτω σε σχήμα αε
ροπλάνου -  ένα μοντέρνο τζετ, με φτερά λοξά προς τα πίσω. Το σχήμα αυτά της ταιριάζει από
λυτα, γιατί και η ίδια η πόλη είναι ένα αεροδρόμιο. Πολιτικοί και γραφειοκράτες έρχονται 
και φεύγουν συνεχώς, και η πόλη, ξαπλωμένη εκεί, πεταμένη κάτω, αυθαίρετα, στη μέση μιας 
τεράστιας θαμνώδους πεδιάδας, έχει ως μοναδικό σκοπό τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις. 
Έ να  μέρος της ευθύνης πρέπει να αποδοθεί στον Le Corbusier, γιατί πρόκειται γ ι’ άλλη μια 
«Ακτινοβόλα Πόλη». Ό λες οι λειτουργίες -εμπόριο, αναψυχή, ξενοδοχεία, εμπορικά κατα
στήματα- είναι προσεκτικά οργανωμένες σε αυστηρά διαχωρισμένες περιοχές. Ο μεγάλος και 
φαρδύς κεντρικός δρόμος που τη διχοτομεί, μοιάζει με διάδρομο αεροδρομίου και ενισχύει 
την εντύπωση ότι η πόλη είναι αεροδρόμιο. Ακόμα και ο καθεδρικός ναός (το μόνο ενδιαφέρον 
κτίριο) θυμίζει το παρεκκλήσι στο Χίθροου.
Επειδή όλα κτίστηκαν στη δεκαετία του ’50 (τι κακοτυχία, να κτιστεί μια πρωτεύουσα σ’ 
αυτή την περίοδο!), η Μπραζίλια μοιάζει ενοχλητικά απηρχαιωμένη, σαν το Φεστιβάλ της 
Βρετανίας, που είναι εγκλωβισμένο σε μιαν άλλη εποχή.
Σκεφτήκαμε να εγκαταστήσουμε εδώ την οικογένεια Μάρκαμ και την έδρα της Amazco, αλ
λά η απογοήτευσή μας ήταν μεγάλη. Ύστερα από λίγες μέρες στη Βραζιλία, είμαι έκπληκτος 
από το χάσμα ανάμεσα στο τι ακριβώς, είναι αυτή η χώρα, και στην επίσημη άποψη για το 
πώς θα έπρεπε να είναι. Στο Pío και στο Σάο Πάολο, η ζωή είναι μια συνεχόμενη γιορτή που 
ξεχειλίζει από τους θορυβώδεις δρόμους. Είναι υπέροχο. Άνθρωποι γεμάτοι ζωντάνια μα
ζεύονται όλοι μαζί και κάνουν φασαρία και μουσική. Αναγγέλλουν τον ερχομό του και
νούργιου. Έ χουν ανακατέψει το φυλετικό καζάνι, και ιδού ένα καινούριο μίγμα. Δοκίμα- 
σέ το: ο καθένας μπορεί να ενσωματωθεί εδώ, κι εσύ μπορείς να γίνεις Βραζιλιάνος. Δεν εί
ναι εθνικότητα, αλλά ένας καινούργιος τρόπος σκέψης και αίσθησης -  ανοιχτός, ελεύθερος, 
αυθόρμητος.
Οι δρόμοι της Μπραζίλια είναι ερημωμένοι. Δεν υπάρχουν δέντρα, και τα άχαρα κτίρια δεν 
προσφέρουν σκιά από τον αδυσώπητο ήλιο. Η δήλωση που κάνει η Μπραζίλια, είναι: «Εί
μαστε τόσο μονότονοι, τόσο ακαδημαϊκοί, τόσο κλιματιζόμενοι, τόσο πειθαρχημένοι, τόσο ση
μαντικοί, τόσο αποστειρωμένοι όσο κι εσείς οι Βορειοαμερικανοί και οι Ευρωπαίοι».
Παρ’ όλα αυτά, κάποιος μπορεί να αντιληφθεί -και με πολλούς τρόπους- ότι, και ως προς το 
καλύτερο και ως προς το χειρότερο, η Βραζιλία είναι το μέλλον πολύ περισσότερο από τις 
ΗΠΑ, που μοιάζουν οχυρωμένες και συντηρητικές σε σύγκριση μαζί της. Ίσως η Μπραζί
λια να είναι η πόλη του μέλλοντος -  η πόλη-αεροδρόμιο.
En route1 για το Μπελέμ, που βρίσκεται στο στόμιο του Αμαζόνιου.

Belem Novotel, 22 Μαϊου 1983
Ο σενιόρ Calixto μας έφτιαξε ένα πλούσιο πρωινό, παρακολουθώντας μας με χαρά να το τρώ
με μέχρι και το τελευταίο ψίχουλο. Αισθανόσουν πως ακόμα και μια μπουκιά ν ’ άφηνες στο 
πιάτο, θα τον πρόσβαλλες βαθιά. Τα αβγά ήταν φρέσκα απ’ το κοτέτσι· το ψωμί, ζεστό ακό
μα από το φούρνο- η παπάγια, γινωμένη· την όλη γευστική απόλαυση κορύφωνε ένας χυ
μός από φρεσκοκομμένα γλυκολέμονα.
Ο σενιόρ Calixto μιλούσε πολύ για τους ιαγουάρους και τη φύση τους. Τους κυνηγούσε, ήξε
ρε τις συμπεριφορές τους. Τον παρακολουθούσα προσεκτικά. Ο ιαγουάρος παίζει ρόλο στην 
ιστορία μας, κι αρχίζω να καταλαβαίνω πώς θα πρέπει να τον χειριστώ. Ο σενιόρ Calixto μου 
έδωσε ένα δόντι (θα πρέπει να ’ναι κυνόδοντας ιαγουάρου) για γούρι. Θα το κρατάω επάνω μου. 
Μας πήγε στο αεροπλάνο μας. Δεν δέχτηκε να πληρωθεί, ούτε καν για τη διαδρομή του τα
ξί. Όταν χωρίζαμε, είχαμε όλοι δάκρυα στα μάτια. Δε θα τον ξεχάσω ποτέ.

Η ορμή του νερού και 
τον πάθους:
Το σμαραγδένιο δάσος.

1. Γαλλικά στο κείμενο: 
καθ’ οδόν. (Σ.τ.Μ.) 47
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Περάσαμε αρκετές μέρες εξερευνώντας τα ποτάμια και τα νησιά γύρω από το Μπελέμ. O Caito 
έχει το ταλέντο να χώνεται στη ζωή των ανθρώπων που συναντάμε στο δρόμο μας. Είναι εντε
λώς ανοιχτός στην εμπειρία. Ξαναγεννιέται κάθε μέρα. Δεν έχει ούτε κακίες ούτε επιθετι
κότητα, και οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς το αισθάνονται αυτό, δεν ενοχλούνται από τον τρό
πο με τον οποίο μας οδηγεί στη γη τους, στα πλεούμενα και στα σπίτια τους. Η συμπεριφορά 
του είναι πιεστική και επιθετική, φωνάζει, αλλά όλο αυτό είναι ψεύτικο. Δεν μπορεί να κρύ
ψει την ανοιχτή, καλόκαρδη φύση του, ούτε κι από τους εντελώς άγνωστους. Με το άκου
σμα του ονόματος του, οι άνθρωποι που τον γνωρίζουν, χαμογελούν κουνώντας το κεφάλι 
τους.
Είναι έμπειρος βαρκάρης, αλλά του αρέσει να ριψοκινδυνεύει. Όταν, το βράδυ, επιστρέφουμε 
από τα νησιά, του είναι αδύνατον να οδηγεί αργά το ταχύπλοο. Το βαρύ καφέ νερό του Αμα
ζόνιου είναι επικίνδυνα σπαρμένο με βυθισμένα ξύλα, αλλά o Caito είναι της άποψης ότι εί
μαστε ζωντανοί μόνο αν κινδυνεύουμε. Φυσικά, καθυστερεί πάντα πολύ την επιστροφή μας, 
κι είμαστε υποχρεωμένοι να γυρίζουμε μες στο σκοτάδι. Εξερευνούμε τα συναρπαστικά κα
νάλια και τους ποταμούς, ενώ μιγάδες Ινδιάνοι μάς παρακολουθούν απ’ τις καλύβες τους που 
είναι φτιαγμένες από φοινικόφυλλα και στηρίζονται με πασσάλους στη λάσπη. Οι βάρκες των 
εμπόρων, ξέχειλες με κιτρινοκόκκινα φρούτα από το δάσος, περνούν δίπλα μας σηκώνοντας 
φιλικά κύματα.
Μετά, έρχονται οι βροχές. Βρίσκουμε καταφύγιο, ενώ ο ποταμός αφρίζει με βίαιη ορμή κι ο 
αέρας είναι γεμάτος ομίχλη και υγρασία. Η βροχή είναι τόσο πυκνή, που δεν μπορείς να ανα- 
πνεύσεις. Εισπνέεις ατμό. Πνίγεσαι μέσα στο ίδιο σου το στοιχείο.
Τρέχουμε να φυλαχτούμε. O Caito μπαίνει μέσα σε μια καλύβα παραμερίζοντας την οικο
γένεια. Μας δείχνει τα δοχεία με το κολλητικό άσπρο λατέξ που μαζεύουν απ’ τα γύρω δέ
ντρα. Ο άντρας είναι ψαράς. Ψαρεύει με παραγάδι σ’ αυτά τα νερά και πουλάει την ψαριά 
στην αγορά του Μπελέμ. Πουλάει ό,τι περισσεύει απ’ την ποσότητα που χρειάζεται για να 
ταΐσει την οικογένειά του. Με τα χρήματα που βγάζει, αγοράζει μανιόκα, που είναι υδα
τάνθρακας φτιαγμένος από μια ρίζα, ένα βασικό προϊόν των Ινδιάνων, το οποίο έχει υιοθε
τηθεί σε ολόκληρη την Βραζιλία και σερβίρεται σε μορφή τριμμένων κόκκων μαζί με κάθε 
γεύμα.
O Caito τρώει ό,τι βρίσκεται μπροστά του. Έ χει πάντα φοβερή όρεξη. Κάνει ερωτήσεις στον 
άντρα και τη γυναίκα, ξεφωνίζοντας μέσα στη βουή της βροχής. Τα παιδιά μάς παρακο
λουθούν με σκούρα, δασωμένα μάτια.
Το λατέξ θυμίζει στον Caito ένα ανέκδοτο. Το Μανάους και το Μπελέμ έγιναν πλούσια από 
την αλματώδη αύξηση ζήτησης του καουτσούκ, κι όλοι ξέρουμε τις ιστορίες με τον Caruso 
και τους άλλους που έρχονταν να διασκεδάσουν τους γαιοκτήμονες, και για το πώς έστελ
ναν τα ρούχα τους να πλυθούν στο Παρίσι και διάφορα άλλα. Ό λα ήταν μια χαρά όσο αγό
ραζαν το λατέξ από τους Ινδιάνους, που είχαν εκπαιδευτεί να το μαζεύουν απ’ το δάσος. Αλλά 
ήθελαν κι άλλο. Έτσι, έσπειραν φυτείες καουτσούκ. Όμως, η ισορροπία μεταξύ παραγωγής 
και καταστροφής στο δάσος του Αμαζόνιου είναι ευαίσθητη. Τα καουτσουκόδεντρα είναι πά
ντα σκορπισμένα σε απόσταση το ένα από το άλλο. Ποτέ δεν βρίσκονται πολύ κοντά. Σ’ αυ
τό το σημείο, o Caito αρχίζει να γελάει νευρικά. Υπάρχει μια ασθένεια που τα πλήττει, η οποία 
πηδάει από δέντρο σε δέντρο όταν βρίσκονται στη σειρά, κι αυτή η ασθένεια εξολόθρευσε όλες 
τις φυτείες. O Caito το βρίσκει πολύ αστείο. Τότε ακριβώς, καταφθάνουν κάποιοι πονηροί 
Εγγλέζοι, που κλέβουν σπόρους καουτσουκόδεντρου και τους φυτεύουν στη Μαλαισία, όπου 
δεν υπάρχει αυτή η ασθένεια. Τέλος της παραγωγής καουτσούκ στον Αμαζόνιο. Εχει δακρύσει 
από τα γέλια: «Κλέψατε το τσάι από την Κίνα και το φυτέψατε στην Ινδία. Κλέψατε το λά
στιχο. Πήρατε τον αρτόκαρπο από την Ταϊτή για να θρέψετε τους δούλους στην Καραϊβι- 
κή». Φαίνεται πως οι εγγλέζικοι τρόποι μας του διεγείρουν την αίσθηση του χιούμορ. Με κά
νει να ανησυχώ, γιατί πάλι είμαστε εδώ για να κλέψουνε. Αυτή τη φορά, η δικαιολογία μας 
είναι η τέχνη.
Βλέπουμε την επεξεργασία του λατέξ πάνω στη φωτιά και γύρω από μια περιστρεφόμενη σού
βλα, την τήξη του υγρού ώσπου να σχηματίσει μια τεράστια μπάλα του γκολφ. Οι αναθυ- 
μιάοεις έχουν σκεπάσει τη συνομιλία μας με απόκοσμα στεφάνια καπνού.48



J O H N  B O O R M A N

Η βροχή σταμάτησε, αλλά, φυσικά, είναι πάλι αργά κι είμαστε πάλι μακριά από το σπίτι. Το σμαραγδένιο δάσος.
O Caito αρχίζει μια τρελή κούρσα με το ταχύπλοο, και ξεχυνόμαστε στην αχανή έκταση του 
κυρίως ποταμού, όπου το δειλινά έχει χρωματίσει τα λασπωμένα νερά πορτοκαλί κι όπου ένα 
«διαστημικά» ηλιοβασίλεμα πλαισιώνεται απά πελώρια μαύρα και γκρίζα σύννεφα, στοι
βαγμένα σαν αλπική οροσειρά σε όλο τον ορίζοντα.
Περνάμε ένα νησί όπου όλα τα φυλλώματα μοιάζουν να σέρνονται σαν σκουλήκια. Εκατο
ντάδες χιλιάδες παπαγάλοι μάχονται για κάθε φύλλο και κλαρί ξεφωνίζοντας τόσο δυνατά, 
που κλείνεις τ ’ αφτιά σου όσο πλησιάζεις. Σηκώνονται πάνω σε σμήνη και ξαναπέφτουν σαν 
λάβα ηφαιστείου, μαυρίζοντας το ηλιοβασίλεμα και αποκαλύπτοντάς το πάλι.
Συνεχίζουμε να τρέχουμε. Μίλια νερού μάς χωρίζουν από το Μπελέμ, που είναι μια σειρά 
από φώτα στην πέρα όχθη του ποταμού. Ξαφνικά, φλόγες φωτίζουν το μαύρο νερό και παίρ
νουν το σχήμα ρυμουλκών που σπρώχνουν μια ξύλινη σχεδία μήκους μισού μιλίου. Εορ
ταστικές φωτιές φωτίζουν τα άκρα της, χρησιμεύοντας σαν φώτα πλοήγησης. Υπάρχουν άν
θρωποι και καλύβες στημένες πάνω της. Παιδιά παίζουν.
Μέσα απ’ όλες αυτές τις εντυπώσεις θα φτιάξω μια χούφτα εικόνες που θα διηγούνται την 
εμπειρία του Μάρκαμ, το ταξίδι του μέσα στην καρδιά του δάσους σε αναζήτηση του γιου 
του. Και σκέφτομαι πόσο δύσκολο θα είναι να εξασφαλίσω ηθοποιούς και συνεργείο σ’ αυ
τά τα μέρη, για να ξαναπιάσω κάποιες απ’ αυτές τις εκπληκτικές στιγμές. 49
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2. Οι εξαθλιωμένες 
φτωχογειτονιές vw  Pío ντε 

50 Τζανέφο. (Σ.ι.Μ.)

P ío, 10 Α υγούστου 1983
Πίσω στο Ξενοδοχείο Copacabana, όπου, έξω απ’ χο παράθυρό μου, χο θέαμα συνεχίζεχαι αμεί- 
ωχο, χαρούμενο και διεφθαρμένο όπως πάνχα.
0  Flavio Tambellini είναι ένας κομψός νέος, γιος ενός βραζιλιάνου παραγωγού χαινιών. Ε ί
ναι σεναριογράφος, βοηθός σκηνοθέχης και διευθυνχής casting. Εδώ και χρεις μέρες μού φέρ
νει ηθοποιούς. Έ χω  μια βινχεοκάμερα σχημένη σχο σαλόνι χης σουίχας με χα παράθυρα κλει- 
σχά για να μας προσχαχεύουν από χον καχαιγισμό χου ήχου χης παραλίας. Έ χουμ ε μαγνη- 
χοσκοπήσει πάνω από εκαχό ηθοποιούς.
0  Flavio μου έφερε πρώχα όλους χους ηθοποιούς με ινδιάνικη καχαγωγή. Έ χουμε κι άλλους 
ρόλους, μη Ινδιάνων, να καλύψουμε. Αυχοί είναι πολύ πιο εύκολοι. Εκχός από χην αμερι
κανική οικογένεια, που θα χη διαλέξω σχις ΗΠΑ, όλοι οι άλλοι ρόλοι πρέπει να  βρεθούν σχη 
Βραζιλία.
Χωρίς να ξέρω χη δουλειά χους και χωρίς -σχις περισσόχερες περιπχώσεις- να  μπορούμε να 
επικοινωνήσουμε σχην ίδια γλώσσα, η επιλογή ηθοποιών είναι δύσκολη.
Η μόνη λύση είναι να αυχοσχεδιάζω διάφορες σκηνές με χον κάθε ηθοποιό, χις οποίες γρά
φω σχο βίνχεο και ξαναβλέπω χο βράδυ. Είναι εξουθενωχικό, αλλά πολύ αποχελεσμαχικό. Οι 
βραζιλιάνοι ηθοποιοί είναι ανοιχχοί και εκφρασχικοί: παρουσιάζονχαι, εκχίθενχαι αμέσως. 
Σχο άγριο οικονομικό κλίμα χης Βραζιλίας, ο κινημαχογράφος πασχίζει να επιβιώσει. Από 
χις λίγες χαινίες που γυρίζονχαι, οι περισσόχερες είναι πορνό και οι υπόλοιπες φχιάχνονχαι 
με αξιολύπηχους προϋπολογισμούς. Πάνω απ’ αυχούς χους ηθοποιούς σχέκεχαι η δυνασχι- 
κή σκιά χου Globo, χου βραζιλιάνικου χηλεοπχικού δικχύου που είναι χο χέχαρχο σε μέγε
θος σχον κόσμο. Οι περισσόχεροι ηθοποιοί είναι με διμερή σύμβαση σχη μία ή σχην άλλη σα
πουνόπερα από χις δεκάδες που καχακλύζουν χο κανάλι. Ενώ σχις ΗΠΑ οι σαπουνόπερες εί
ναι υποβαθμισμένες σχην απογευμαχινή ζώνη, με μόνη εξαίρεση χο Ντάλας ή χη Δυνα
στεία, που καχάφεραν να εισχωρήσουν σχις ώρες χης μεγάλης χηλεθέασης, σχη Βραζιλία οι 
σαπουνόπερες κυβερνούν. Τα βράδια είναι γεμάχα «σαπουνάδα», διακοπχόμενη μόνο από χα 
αθληχικά- συνήθως, από χη σχεδόν θρησκευχική ιεροχελεσχία ενός ποδοσφαιρικού αγώνα. 
Ό πω ς σε όλους χους άλλους χομείς χης ζωής, η Βραζιλία κάνει άλμα σχο μέλλον χωρίς νχρο- 
πή ή αμηχανία ή κοιχώνχας πίσω. Ψ άχνονχας για ηθοποιούς, έχω δει μερικές απ’ αυχές χις 
σαπουνόπερες. Κάποιες φορές, οι σεναριογράφοι και οι σκηνοθέχες χρησιμοποιούν αυχή χη 
φόρμα κάνονχας μια ενδιαφέρουσα δουλειά, χωρίς να αισθάνονχαι όχι πρέπει να  απολογη- 
θούν ή να κοροϊδέψουν. Καλώς ή κακώς, η χηλεόραση κυριαρχεί εδώ όπως και οπουδήπο- 
χε αλλού σχον κόσμο. Σχις φαβέλες,2 οικογένειες κάθονχαι σε καφάσια, φρονχίζονχας υπο- 
σιχισμένα παιδιά και βλέπονχας χηλεόραση. Τα περισσόχερα απ’ αυχά χα προγράμμαχα εί
ναι για πέχαμα, και οι περισσόχεροι ηθοποιοί πλημμυρίζουν με ψεύχικες συγκινήσεις χα πα- 
ραγκοχώρια σαν φχηνό ποχό.
Η επιλογή χων ηθοποιών έχει πάνχα ενδιαφέρον. Οι ηθοποιοί απορροφούν οχιδήποχε υπάρ
χει σχον αέρα. Είναι χο βαρόμεχρο χης συναισθημαχικής και ψ υχικής ζωής ενός έθνους. Ανχχ- 
καχοπχρίζουν χο σύνολο. Κι αυχοί εδώ οχ Βραζιλιάνοι είναι χρυφεροί, γεμάχοι αγάπη, φχω- 
χοί, αλλά αξιοπρεπείς. Έ χουν ενθουσιασμό και θέρμη. Ίσ ω ς δεν έχουν χόσο οξύ πνεχίμα, αλ
λά είναι γεμάχοι σφρίγος. Δεν είναχ χδχοφυεχ'ς, αλλά είναι εύσχροφοχ. Αδχινάσχευχοι από χην 
παράδοση, είναι έχοχμοχ γχα αλλαγή, ικανοί να προσαρμόζονχαχ, όπως όλοι οχ Βραζχλχάνοχ. Αυ- 
χό δίνει μια μεγάλη ελαφρόχηχα σχη ζωή, αλλά υπάρχει πάνχα η αίσθηση όχι ανά πάσα σχχγ- 
μή μπορεί να χαθεί ο έλεγχος. Είναι μια ευχάρχσχη ανχίθεση σε σχέση με χους άγγλους ηθο- 
ποχούς. Παιδεύχηκα γχα να βρω ηθοποιούς με «ιγρωικό καλούπχ» γχα να παίξουν σχο Εξκά- 
λιμηερ, γχαχί οχ περισσόχεροι είναι προσεκχχκοί, με ανασχολές, παγχωμένοχ, και δεν μποροχίν 
να δώσουν χον εαυχό χους. Υπάρχει μχα χεχνχκή χελεχόχηχα, αλλά οχ περχσσόχεροχ είναι μέ- 
χριας νοημοσύνης και πληκχχκοχ'. Δε συμμερχ'ζομαχ χην υπόληψη χης οποίας χαίρεχ ευρέως 
χο αγγλικό θέαχρο. Σχα περισσόχερα θέαχρα χου Λονδίνου υπάρχει μχα αμοιβαία εχθρόχηχα 
μεχαξύ ηθοποχών και κοινού. Κανένας από χους δύο δεν θέλει να είναι εκεί'. Απλώς, παρευ- 
ρίσκονχαχ σε μχα χελεχουργία, σε μια μάχαχη προσπάθεια να ξαναζήσουν ένα εκσχαχχκό πα
ρελθόν. Οχ ηθοποχοί χου θεάχρου φαίνονχαχ να έχουν πολύ λχγόχερη υπόσχαση από χους ηθο
ποιούς χου κινημαχογράφου. Κι εγώ ο ίδιος αχσθάνομαχ σαν σκιά όχαν κάθομαχ σχο θέαχρο.
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Έχω βρει μόνο έναν άντρα που θα μπορούσε να παίξει τον Ουάναντι, τον ινδιάνο αρχηγό 
και «πατέρα» του Τόμι. Το όνομά του είναι Rui Polonah κι έχει παίξει μικρούς ρόλους 
Ινδιάνων στις ταινίες του Herzog Α γκ ίρε, η μά σ τιξ  τον Θ εού και Φ ιτσκαράλντο.
Ο Flavio μου λέει ότι ο Polonah είχε σοβαρό πρόβλημα με το ποτό. Τον παρακολουθώ να κά
νει έναν εντυπωσιακό αυτοσχεδιασμό. Έχει ένα υπέροχα εκφραστικό πρόσωπο και μια ευ
γενική φωνή, τρεμάμενη σαν φλάουτο. Η συμπεριφορά του είναι ιδιόρρυθμη, με μια υπο
ψία κινδύνου που παραμονεύει από κάτω. Το σώμα του είναι μαλακό, με παχάκια. Θα πρέ
πει να τον βάλουμε σε αυστηρό πρόγραμμα εκγύμνασης. Είναι ανησυχητικό το ότι φαίνε
ται να είναι η μοναδική επιλογή γι’ αυτόν το ρόλο. Αυτές οι δραστηριότητες με βοήθησαν 
να εισχωρήσω στη Βραζιλία. Μέσω αυτών των ηθοποιών έρχομαι κοντά στο Zeitgeist.3 Έ 
χω μια διαίσθηση ότι αυτή η χώρα είναι ακριβώ ς αυτό που η Αμερική νομίζει πως είναι. 
Υποτίθεται πως όσοι μεταναστεύουν στην Αμερική, γυρίζουν την πλάτη στην Ευρώπη, αλλά 
κρατιούνται από το παρελθόν τους. Ένας Ευρωπαίος νιώθει πάντα αμηχανία όταν ακούει Αμε
ρικανούς να λένε: «Είμαι Ιταλός» ή: «Είμαι Σουηδός» με τέτοιο καμάρι. Κλίνουν προς αυτό που 
τους κάνει διαφορετικούς από τους άλλους Αμερικανούς. Καλλιεργούν και ανέχονται τα πιο βλα
κώδη εθνικά κουσούρια των προγόνων τους: τη σεξουαλική ζήλια των Ιταλών, τα ασυγκράτητα 
νεύρα των Ιρλανδών κ.λπ. Δεν έχουν συγχωνευτεί με τους άλλους στο καζάνι.
Στη Βραζιλία, έχουν πραγματικά αφομοιωθεί. Και πραγματικά, αυτή η συγχώνευση είναι 
που τους αρέσει πιο πολύ: Ινδοί, Ευρωπαίοι, Γιαπωνέζοι -  όλα τα έθνη στριφογυρίζουν, χο
ρεύοντας στο ρυθμό της σάμπα, χωρίς ποτέ να στρέφονται προς τα πίσω, παρά μόνο για να 
ρίξουν ένα βλέμμα οίκτου σ’ αυτές τις λυπημένες και βασανισμένες ψυχές που τους έφεραν 
σε μια ζωή όλο ήλιο και διασκέδαση...

3. Γερμανικά στο κείμενο: 
πνεύμα της εποχής. (Σ.τ.Μ.)

Money Into Light, Faber and 
Faber, Λονδίνο 1985.

Μετάφραση: John Sonar, 
Μαριάννα Κοιπάλου.
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Ο John Boorman 
κινηματογραφτί το ποτάμι: 

Το σμαραγδένιο δάσος.

Γράφοντας σε αεροπλάνα

16 Μαίου, στο αεροπλάνο για το Λος Άντζελες.
Χθες το βράδυ, πήγαμε με τον Matthew Evans και την Caroline Michel να δούμε την Αυτο
κρατορία των αισθήσεων. Την ταινία την είχα δει στην Αμερική όταν είχε πρωτοβγεί. Στην 
Αγγλία την είχαν απαγορεύσει, και μόλις τώρα επέτρεψαν την προβολή της. Και τη δεύτε
ρη φορά ήταν το ίδιο βαθιά ανησυχητική. Σε τι άραγε οφείλει τη δύναμή της; Στις περισ
σότερες ταινίες, οι σκηνές σεξ διακόπτουν τη δράση, κι ο θεατής απλώς περιμένει να τελει
ώσουν, για να ξαναρχίσει η ιστορία. Εδώ, πρόκειται για μια ταινία που αποτελείται εξ ολο
κλήρου από σκηνές σεξ, αλλά με έκπληξη παρατηρούμε ότι οι σκηνές αυτές όχι μόνο προ
ωθούν τη δράση, αλλά και αφηγούνται την ιστορία και φωτίζουν τα πρόσωπα. Η ταινία εί
ναι θαυμάσια δομημένη και ερμηνευμένη. Τα χρώματα και τις συνθέσεις, τη θέση της κά
μερας- όλα τα χαρακτηρίζει η τέλεια ισορροπία και ο έλεγχος. Καθώς η ταινία τολμά να δι- 
εισδύσει μέσα σ’ αυτή την απαγορευμένη και επικίνδυνη περιοχή, ξέρεις ότι είσαι σε σίγουρα 
χέρια. Στα περισσότερα κινηματογραφικά έργα, οι αλλεπάλληλες σκηνές ερωτικών συνευ
ρέσεων κάνουν το γαμίσι να φαίνεται τόσο ψεύτικο και παράλογο, όσο -κατά κανόνα- είναι 
και τα ίδια. Για το σεξ έχει δημιουργηθεί στις ταινίες ένα είδος απαραβίαστου τυπικού, κα
τά το οποίο ο άνδρας επιδεικνύει δεξιοτεχνία πρωταθλητή, ενώ οι γυναίκες είναι όλες πολυ- 
οργασμικές. Στην Αυτοκρατορία των αισθήσεων, το γαμίσι συμβαίνει πραγματικά. Βλέπου
με το πέος να εισχωρεί στον κόλπο. Και παρ’ όλο που, τις περισσότερες φορές, το σεξ στον 
κινηματογράφο προκαλεί έντονη αμηχανία, εδώ, δεν συμβαίνει καθόλου. Εκ πρώτης όψε- 
ως, πρόκειται για μια ιστορία έμμονου πάθους. Επιχειρεί να ανακαλύψει τη σχέση ανάμε
σα στο σεξ και το θάνατο. Αλλά τι είναι πάθος; Αναμφίβολα, είναι το γίγνεσθαι του ατόμου. 
Δεν είναι αλήθεια πως οι περισσότεροι από εμάς καρκινοβατούμε; Το μεγαλύτερο μέρος τής 
ύπαρξής μας μένει στάσιμο, χωρίς ζωή. Στο πάθος, το σώμα και το πνεύμα αναζητούν την 
έκφραση έξω από τον εαυτό. Πάθος είναι οτιδήποτε άλλο από τον εαυτό. Το σεξ αποκτά εν
διαφέρον μόνον όταν απελευθερώνει πάθος. Όσο πιο έντονο είναι αυτό το πάθος κι όσο πιο 
ελεύθερα εκφράζεται, τόσο πιο αφόρητη μοιάζει η ζωή χωρίς αυτό. Κι αυτό μας υπενθυμί
ζει ότι, αν το πάθος πεθάνει ή απωθηθεί, ένα μέρος της ύπαρξής μας νεκρώνεται, και σύντομα, 
ό,τι και να γίνει, η νέκρωση θα είναι ολοκληρωτική.
Τα κιμονό είναι σημαντικά· ο αισθησιακός τρόπος με τον οποίο ο Όσιμα ντύνει τα σώματα 
με τα κιμονό, είναι μεγαλοφυής. Οι έξοχες συνθέσεις που δημιουργούν, παραπέμπουν στην 
ιαπωνική ερωτική ζωγραφική. Η Γυναίκα βρίσκεται από την αρχή σε υπερδιέγερση. Είναι 
υπερευαίσθητη, και οι οργασμοί της είναι έντονοι, αν και οδυνηροί. Ο Άνδρας εκβιάζει την 
έκσταση μέσα από τον πόνο της. Κάθε αίσθηση εμπεριέχει ακραία ηδονή και πόνο. Ο πόνος 
οξύνει κάθε ευαισθησία, ενώ ο ακραίος πόνος την εξουδετερώνει. Ο πόνος είναι ο τέλειος τρό
πος επιβεβαίωσης της ζωής. Η ηδονή είναι ο σύντροφός του. Ό ταν ενώνονται, στο πάθος, 
επιβεβαιώνουν την πληρότητα της ύπαρξης. Η ταινία θέτει το ερώτημα: Γιατί άραγε αυτές 
οι οτιγμές της υπέρτατης ηδονής δεν μπορούν να συνεχιστούν, να παραταθούν, ακόμα και 
να γίνουν μια μόνιμη κατάσταση; Ο δρόμος της έκστασης που οδηγεί στο θάνατο, είναι σί
γουρα προτιμότερος από έναν μακρύ, σταδιακό μαρασμό, από την απονέκρωση. Το γεγονός 
ότι οι θεατές, σε μια γεμάτη αίθουσα, παρακολούθησαν προσηλωμένοι και σιωπηλοί ολόκληρη 
την ταινία, μαρτυρεί την επιτυχία της. Βέβαια, τη στιγμή κατά την οποία η Γυναίκα κόβει 
ία γεννητικά όργανα του εραστή της, ακούστηκαν κραυγές τρόμου και αηδίας -  ο Όσιμα 
παρουσιάζει τη σκηνή χωρίς κανένα δισταγμό. Όταν πια βγαίνεις έξω, νιώθεις ότι παρα
κολούθησες κάτι αληθινό, ένα γεγονός που βρίσκεται στην καρδιά της ανθρώπινης ύπαρ
ξης, μια υπόμνηση ότι στα όρια του πόνου, του πάθους και της ευχαρίστησης βρίσκεται ο 
θάναιος. Όταν πια φύγαμε μαζί με την Caroline και τον Matthew για να πάμε κάπου για φα- 
γη ιό, νιώθαμε σχεδόν ντροπή για τα χλιαρά μας πάθη, και χρειάστηκε κάμποσο καλό κρα
σί για να ξαναβρούμε τη θέση μας ανάμεσα στους θεούς.
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Και να ’μαι τώρα εδώ, στριμωγμένος σε κάποια απ’ τα μεσαία καθίσματα ενός υπερπλήρους 
747. Ο διπλανός μου προσπαθεί να διαβάσει τι γράφω, κι έτσι έχω καμπουριάσει πάνω απ’ 
το σημειωματάριά μου. Νιώθω πολύ μακριά από τα υπέρτατα πάθη της προηγούμενης νύ
χτας. Το μόνο που μπορείς να κάνεις σ’ αυτές τις πολύωρες πτήσεις, είναι να βάλεις τη ζωή 
σου σε αναμονή, ν ’ απαρνηθείς την ανθρώπινη φύση σου και ν ’ αποδεχθείς τη φύση της σαρ
δέλας. Τουλάχιστον, μπορώ να καθαρογράψω τις σημειώσεις μου για τα πρόσφατα γεγονό
τα.
Παρ’ όλο που, όταν επισκέφθηκα τον David Lean, πριν από μερικές εβδομάδες, ήταν ήδη στα 
τελευταία του, το γεγονός του θανάτου δε χάνει ποτέ τη δύναμη να σοκάρει. Σε λίγες εβδο
μάδες θα άρχιζε τα γυρίσματα του Nostromo, κι ένα μέρος του εαυτού μου, ο αισιόδοξος ονει- 
ροπόλος, πίστευε ότι o David θα τα κατάφερνε. Η σκέψη μου γύρισε πάλι σ’ εκείνο το χει
μωνιάτικο απόγευμα στο Λονδίνο, όταν έξω απ’ το παράθυρο έπεφταν αργά μεγάλες, απα
λές, σαν ψεύτικες νιφάδες του χιονιού, κι εμείς μιλούσαμε με τόσο γλυκιά ένταση και γα
λήνη! Σκέφτομαι συχνά εκείνο το όνειρο που μου διηγήθηκε, για το διαρρήκτη στο υπόγειο. 
Ονειρεύτηκε ότι ξύπνησε. Αυτά είναι τα πιο τρομαχτικά όνειρα, γιατί είσαι σίγουρος ότι δεν 
ονειρεύεσαι. Έ τσι άρχισα το ντοκιμαντέρ μου, και μάλλον αυτός θα είναι και ο τίτλος: Ονει
ρεύτηκα ότι ξύπνησα.
Ένας άλλος φίλος πέθανε πρόσφατα: ο Bill Stair. Ή ταν ζωγράφος, συγγραφέας, αλλά, πά
νω απ’ όλα, μανιακός, κωμικός χρονικογράφος της δικής του, απελπισμένης ζωής. Τον εί
χα πάρει μαζί μου στο Λος Άντζελες όταν γύριζα τον Επαναστάτη του Αλκατράζ. Δούλεψε στο 
σχεδίασμά παραγωγής, και τον κράτησα κοντά μου σ’ εκείνο τον ξένο τόπο. Η γνώριμη προ
σωπική του παραφροσύνη με προστάτευε κάπως απ’ τη διάχυτη, πιο ουδέτερη παραφροσύνη 
αυτής της θεότρελης μεγαλούπολης. Αργότερα, γράψαμε μαζί το Λέων ο Έσχατος. Ο Bill εί
χε πια μόνιμη θέση στο κόσμο των παρανοϊκών. Η ατέλειωτη ψυχανάλυση τον έκανε να το 
συνειδητοποιήσει, αλλά επ’ ουδενί κατάφερε να τον απαλλάξει από την έμμονη ιδέα ότι όλοι 
τον κυνηγούσαμε, κι έτσι έζησε τη ζωή του σε μια κατάσταση έντονης αγωνίας. Όταν τον 
πρωτογνώρισα, τότε που εργαζόμουν για το BBC στο Μπρίστολ, δίδασκε σ’ ένα ενιαίο σχο
λείο. Άρχισε να πιστεύει ότι ο διευθυντής, οι συνάδελφοί του, η σύζυγος και οι γονείς του 
συνωμοτούσαν για να τον κλείσουν σε ψυχιατρείο. Για να τους εμποδίσει, κατέστρωσε ένα 
σχέδιο. Πήρε το λεωφορείο και παρουσιάστηκε στην πόρτα του ψυχιατρείου. Τους είπε ότι 
παραδινόταν, ότι είχε καταλάβει ότι όλοι προσπαθούσαν να τον κλείσουν μέσα: «Να ’μαι, λοι
πόν! Πάρτε με!» Αρνήθηκαν να τον δεχτούν, κι αυτό τον διέλυσε. Η φανταστική συνωμο
σία είχε γίνει ο πυρήνας της ύπαρξής του, κι όταν δεν μπορούσε πια να την παλεύει, κα- 
τέρρευσε σε μια ψυχική κατάσταση που, αυτή τη φορά, έμοιαζε να δικαιολογεί την απόφα
ση της οικογένειας και των συναδέλφων του να τον κλείσουν στο ψυχιατρείο. Όταν επι
χείρησαν να πραγματοποιήσουν την απόφασή τους, η θεωρία της συνωμοσίας επιβεβαιώθηκε, 
κι ο ίδιος ξαναβρήκε την ψυχική του ισορροπία.
Επιπλέον, ο Bill ήταν μονίμως σε επαγρύπνηση, μήπως και ανακαλύψει πάνω του σημάδια 
κάποιας θανατηφόρας ασθένειας. Με τις φοβίες του έπλαθε παρανοϊκούς, αστείους μονολό
γους. Ή ταν από τα πιο σπάνια πλάσματα, ένας διασκεδαστικός νευρωτικός. Η φαντασία του 
ήταν αχαλίνωτη, ανεξέλεγκτη, τρελή. Μου θύμιζε πάντα ένα μπαλόνι που το φουσκώνεις 
και μετά το αφήνεις, κι αυτό τινάζεται προς όλες τις κατευθύνσεις, βγάζοντας ήχους πορ- 
δής. Έτσι ακριβώς ήταν οι ιδέες και οι εικόνες του μυαλού του. Μερικές απ’ αυτές ήταν για 
πέταμα· άλλες, πάλι, αξιοθαύμαστες. Όποτε του ανέθεταν διάφορα καθήκοντα, το μυαλό του 
πάγωνε. Σαν ανεξάρτητο, ελεύθερο πνεύμα, σαν παιδί σε κάποιο νηπιαγωγείο που το παιχνίδι 
του είναι η ζωή, ήταν απίστευτα εφευρετικός. Η μεγαλύτερη επιθυμία του ήταν να δουλέ
ψει στα σχέδια μιας ταινίας. Τον προσέλαβα γι’ αυτή τη δουλειά στο Ζαρντόζ. Μόλις ανέλαβε 
την ευθύνη, έπαθε κρίση. Κάθισε κάτω και, μ ’ ένα σημειωματάριο στα γόνατά του, έμεινε 
καρφωμένος στη θέση του να γράφει αυτά που έλεγα, αλλά δεν μπορούσε να συνεισφέρει το 
παραμικρό. Τα μάτια του είχαν αγριέψει από τον πανικό. Τον φιλοξενούσα στην Ιρλανδία. 
Τη νύχτα, ένα ουρλιαχτό πόνου έσκισε την ησυχία του σπιτιού. Μέσα στον ύπνο του, ο Bill 
είχε γδάρει τα μάτια του. Αιμορραγούσε. Ευτυχώς, οι πληγές αποδείχθηκαν επιφανειακές, 
αλλά τα μάτια του έπρεπε να επιδεθούν. Δεν μπορούσε να συνεχίσει ως σχεδιαστής. Ανέλαβε

Από το γύρισμα 
τον Εξορκισχή II.
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Από το γύρισμα 
τον Εξκάλιμπερ.

ο Tony Pratt. Από τη στιγμή που ο Bill απαλλάχθηκε από κάθε καθήκον, το μυαλό του πλημ
μύρισε πάλι από ιδέες.
Όταν του είπαν ότι του έμεναν τρεις μήνες ζωή, ο Bill ένιωσε σχεδόν ανακούφιση. Η θανατική 
καταδίκη που τόσον καιρό περίμενε, είχε φτάσει επιτέλους. Το ανακοίνωσε σε όλους τους 
φίλους, απολάμβανε τη φροντίδα τους, έλεγε φοβερά αστεία για το θάνατο. Πήγα να τον δω 
με πένθιμη έκφραση, κατάλληλη για την περίπτωση, κι εκείνος, μέσα σε λίγα λεπτά, μ’ έκα
νε να ξεκαρδιστώ στα γέλια. Του είπα: «Όταν έμαθα ότι πεθαίνεις, λυπήθηκα πολύ, αλλά τώ
ρα μου έφτιαξες τη διάθεση». Όλοι του οι φίλοι πήγαν στο Μπρίστολ, σ’ ένα ταξίδι-προ- 
σκύνημα για να τον αποχαιρετήσουν. Οι τρεις μήνες είχαν περάσει, κι αυτός ήταν ακόμα ολο
ζώντανος, γεγονός που τον έφερε σε μεγάλη αμηχανία. Άντεξε ακόμα ένα χρόνο. Στο διάστημα 
αυτό, του έκανα αρκετές αποχαιρετιστήριες επισκέψεις. «Αυτή είναι σίγουρα η τελευταία 
μου εμφάνιση» μου έλεγε.
Όλα αυτά τα χρόνια, εκτός απ’ τη δουλειά του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, συ
νέχιζε και να διδάσκει. Στην κηδεία του ήρθαν ένα σωρό πρώην μαθητές του. Δεν είχα ιδέα 
ότι είχε επηρεάσει τόσο πολλές ζωές. Το αεικίνητο αναρχικό μυαλό του έβγαζε σπίθες που 
έβαλαν φωτιά στις ζωές των μαθητών του. Στις ταινίες, χρειάζεσαι τίτλο, μια ειδικότητα. Ο 
Bill δε βρήκε ποτέ τη θέση του -  ούτε στις ταινίες ούτε στη ζωή. Ή ταν φανατικά ανεξάρ
τητος. Μου λείπει...

17 Μαϊου, Λος Αντζελες
Είναι τρεις και μισή το πρωί. Είμαι στο Λος Άντζελες, ξύπνιος εδώ και ώρα με πονοκέφαλο 
και εισπνέω «νέφος». Τα τελευταία είκοσι πέντε χρόνια, έχω κάνει αμέτρητες φορές αυτό το 
ενδεκάωρο ταξίδι πάνω από τον Βόρειο Πόλο· συνήθως, με κάποιο απ’ τα παλιά Boeing 707. 
Ακόμα θυμάμαι την ευφορία που ένιωσα, όταν, πίνοντας το κρασί μου, και με τη μουσική 
του Beethoven στα ακουστικά, αντίκρισα για πρώτη φορά από το φινιστρίνι του αεροπλά
νου τα παγωμένα τοπία της Γροιλανδίας. Μερικές φορές, η ατμόσφαιρα είναι τόσο καθαρή, 
που νομίζεις ότι βρίσκεσαι λίγα μέτρα μόλις πάνω απ’ τα παγόβουνα. Χθες, σύννεφα κάλυ
πταν τα πάντα -  από τον Κόλπο Χάτσον μέχρι και τον Καναδά. Το Λας Βέγκας ήταν η πρώ
τη ορατή πόλη. Πετούσα με τη Virgin Airlines: 200 λίρες η απλή μετάβαση· αλλά αφού ήμουν 
στριμωγμένος σε κάποιο απ’ τα μεσαία καθίσματα, η θέα δε με απασχολούσε.
Το αεροπλάνο ήταν υπερπλήρες, αλλά δίπλα μου υπήρχε μια άδεια θέση -  η μόνη εκεί μέ
σα. Προσευχόμουν να παραμείνει άδεια. Με το που έκλεισαν τις πόρτες, κάθισε ένας επιβά
της. Το πρόσωπό του έλαμψε: «John Boorman!» Το πρόσωπό μου σκοτείνιασε. Πριν από δέ
κα χρόνια ήταν στην Ιρλανδία κι είχε καταφέρει να με συναντήσει μέσω του Garech Browne 
-  με τίποτα δεν μπορούσα να τον ξεφορτωθώ. Εκείνο τον καιρό, προσπαθούσε να σκηνοθε
τήσει ένα σενάριο που είχε γράψει. Τέσσερα ολόκληρα χρόνια πάλευε να το κινήσει.
Τώρα, συνέχιζε τον μονότονο και πληκτικό μονόλογό του, εξιστορώντας μου με κάθε λε
πτομέρεια τα βάσανα την τελευταίων δέκα χρόνων. Είναι απ’ αυτούς τους βαρετούς αν
θρώπους που δεν τελειώνουν ποτέ μια πρόταση. Ποτέ δεν σου δίνεται η ευκαιρία να μιλή
σεις κι εσύ, να τους διακόψεις ή και να αποχωρήσεις. Πριν από δέκα χρόνια, όταν κάποτε εί
χε βρεθεί σε δύσκολη θέση, τον βοήθησα, μόνο και μόνο για να τον ξεφορτωθώ· αυτό, όμως, 
χειροτέρεψε την κατάσταση. Προσκολλήθηκε ακόμα περισσότερο. Τα παιδιά μου, όλοι στο 
σπίτι, κρύβονταν όταν τον έβλεπαν να έρχεται. Τελικά, εξαφανίστηκε. Ένιωσα λίγο άσχη
μα, γιατί δεν ήταν κακός άνθρωπος.
Και τώρα, δέκα χρόνια μετά, να τος πάλι εδώ, καθισμένος δίπλα μου. Νιώθω την αναπνοή 
του στο σβέρκο μου. Ακόμα προσπαθεί να κάνει την ίδια ταινία. Στο μεταξύ, έχει γράψει κι 
άλλα σενάρια, κι ένα απ’ αυτά πρόκειται τελικά να γυριστεί. Όλα αυτά τα χρόνια, τα πε
ρισσότερα στο Χόλιγουντ, δε σταμάτησε να προσπαθεί. Τα χρήματα προέρχονται από οικο
νομικούς ελιγμούς και χειρισμούς που σχετίζονται με ανταλλαγές μετοχών ανάμεσα σε 
εταιρείες. Οσο αυτός μιλούσε, εγώ είχα αφαιρεθεί, κι έτσι δεν μπόρεσα να καταλάβω το όλο 
σχέδιο, παρ’ όλο που μπορεί και να μου ήταν χρήσιμο. Μα είναι δυνατόν; Σε μια ενδεκάω- 
ρη πτήση, απ’ όλους τους ανθρώπους του πλανήτη, να ’ρχετατ και να κάθεται δίπλα μου αυ- 
τός; Η ιδέα και μόνο με τρόμαζε. Ο άντρας αυτός επρόκειτο να περάσει μια μέρα, που σίγουρα
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θ’ αργούσε να τελειώσει, με το πρόσωπό του μόλις μερικά εκατοστά από το δικό μου και με 
μια φωνή που, κατά κάποιο τρόπο, παραλύει τη βούλησή σου. Προκαλεί τόσα κύματα πλή
ξης, που στο τέλος σε πνίγουν.
Με μια πράξη υπέρτατου θάρρους, κατάφερα τελικά ν ’ ανακόψω τη ροή του λόγου του, δια- 
κόπτοντάς τον απότομα. «Υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι σ’ αυτό το ταξίδι θα γράψω» εί
πα. Και, λέγοντας αυτά, άνοιξα το σημειωματάριό μου κι άρχισα να καθαρογράφω τις ση
μειώσεις που είχα κρατήσει τον προηγούμενο μήνα αλλά δεν μπόρεσα να τις αναπτύξω, λό
γω και της ταινίας για το BBC· δε μου ’χε απομείνει καθόλου χρόνος για γράψιμο. Έγραφα 
για ώρες. Κάθε φορά που σταματούσα ή σήκωνα το κεφάλι μου από το σημειωματάριο, αυ
τός ήταν πάντα σε επιφυλακή, έτοιμος να μιλήσει. Ποτέ άλλ,οτε δεν έχω γράψει τόση ώρα 
χωρίς διακοπή. Κάποια στιγμή, σηκώθηκε και πήγε προς το πίσω μέρος του αεροπλάνου. 
Έτσι, βρήκαμε την ευκαιρία για ένα πρόχειρο γεύμα με εκλεκτά τυριά και pâté μαζί με φρέ
σκο γαλλικό ψωμί που είχα αγοράσει το πρωί από το μαγαζί του γαμπρού μου, του Tom. Δε 
φτάνει που το φαγητό στο αεροπλάνο είναι έτσι κι αλλιώς κακό, στις μεγάλες πτήσεις πα
ρατείνουν τα γεύματα για να περάσει η ώρα, και σ’ εμποδίζουν απ’ το ν ’ ασχοληθείς με οτι
δήποτε άλλο.
Το αεροπλάνο ήταν γεμάτο ανθρώπους που μελετούσαν σενάρια. Οι φτηνές πτήσεις για το 
Λος Άντζελες κατακλύζονται από Βρετανούς που πηγαίνουν εκεί για να προωθήσουν τις ιστο
ρίες τους. Δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια, ο άνθρωπος αυτός επιμένει στην προσπάθειά 
του. Δεν είναι ότι οραματίζεται κάτι πραγματικά μεγάλο. Όλες του οι ιστορίες είναι εμπο
ρικά θρίλερ· επομένως, ο αγώνας του δε θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί ηρωικός. Γνωρίζω 
πολλούς σαν κι αυτόν. Παγιδεύονται και μολύνονται από επαφές με ατζέντηδες, δικηγόρους, 
φορολογικές απαλλαγές και στρατηγικές προώθησης -  μια ολόκληρη ιεροτελεστία, που 
δρα σαν ναρκωτικό και προκαλεί εθισμό. Βρίσκονται πάντα μια συμφωνία πριν τη δόξα. Το 
αεροπλάνο ήταν γεμάτο τέτοιους ανθρώπους. Απ’ το μυαλό μου περνά μια φριχτή σκέψη: 
Μήπως γίνομαι κι εγώ ένας από αυτούς;
Χθες το βράδυ, αποφασισμένοι να μην κοιμηθούμε, πιέσαμε τους εαυτούς μας να βγούμε έξω 
για φαγητό, κάπου εδώ κοντά, στη Σάντα Μάνικα. Ο δρόμος μάς έφερε στο Giorgio’s, όπου, 
όπως αποδείχθηκε, συχνάζει κόσμος των μίντια. Σε όλα τα τραπέζια, η συζήτηση ήταν η ίδια: 
τα περίπλοκα προβλήματα μιας τηλεοπτικής σειράς· ποιανού η ταινία ματαιώθηκε· ποια δι
ευθυντικά στελέχη απολύθηκαν· πόσα δισ. παίρνουν οι σταρ· ότι ο Κάπτεν Χουκ του 
Spielberg είχε προϋπολογισμό 100 εκατομμύρια δολάρια. Τίποτα δεν αλλάζει σ’ αυτή την πό
λη· μόνο οι αριθμοί μεγαλώνουν.
Μίλησα με τον Edgar Gross στο τηλέφωνο: τα νέα για τον Δον Κιχώτη είναι καλύτερα. Ο ίδιος 
είχε μιλήσει με τον Ronnie Lubin και απευθείας με τον μυστηριώδη Νορβηγό. Τελικά, 
αποδείχθηκε ότι δεν είχε κάνει καμία συμφωνία με τον John Cleese ή με κανέναν άλλον κι 
ότι ενδιαφερόταν να μιλήσει μ ’ εμένα και τον Jake. Στο μεταξύ, συνεχίζω να βρίσκομαι εδώ, 
στο Λος Άντζελες· είναι πέντε το πρωί. Ο πονοκέφαλος εξαιτίας της πολύωρης πτήσης δε μου 
’χει περάσει. Νομίζω ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται χρόνο για να αποσυμπιεστεί ή κάτι τέτοιο. 
Είναι το απόλυτο σκοτάδι μιας νυχτερινής βάρδιας στο Λος Άντζελες. Έξω, όμως, το σφύ
ριγμα του λάστιχου πάνω στην άσφαλτο δε σταματά ποτέ. Αυτοκίνητα διασχίζουν την πό
λη χωρίς σταματημό. Κάθε φορά που βγαίνω από το αεροδρόμιο στον αυτοκινητόδρομο του 
Σαν Ντιέγκο, σκέφτομαι με δέος ότι, όλους αυτούς τους μήνες, από την τελευταία φορά που 
ήμουν εδώ, αυτές οι δώδεκα λωρίδες ήταν μέρα-νύχτα γεμάτες αυτοκίνητα, έτσι ακριβώς όπως 
και σε κάποια απ’ τα δωμάτια της πόλης, επίσης χωρίς σταματημό, μερικοί ονειροπόλοι γρά
φουν σενάρια- ονειροπόλοι, που, αν κάνουν την κατάλληλη γνωριμία, αν έστω και μία φο
ρά βρουν το στόχο, θα γίνουν πλούσιοι και διάσημοι και θα ζήσουν για πάντα.

Από το γύρισμα του 
Σμαραγδένιου δάσους.

Απόσπασμα από το «Bright 
Dreams, Hard Knocks: A 
Journal-, περ. ··Projections», 
τχ. 1, Λονδίνο 1992.

Μετάφραση:
Αγγελική Παπακώστα.
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Η μάχη για το Στρατηγό

Προ-παραγωγη
Αρχίσαμε με τον Brendan να κτίζουμε το χαρακτήρα του Cahill. Ήμαστε αποφασισμένοι να 
μη διστάσουμε να δείξουμε την ανηλεή βαναυσότητά του, αλλά και το πνεύμα και την εξυ
πνάδα του. Ήλπιζα το κοινά να τον έβρισκε αντιπαθητικά· αλλά και ενδιαφέροντα· και γοη
τευτικά. Απά την άλλη πλευρά, δε θέλαμε η ταινία να γίνει σαν τον Σημαδεμένο,1 που είναι 
σαν να καλεί το κοινά ν ’ απολαύσει το σαδισμό. Συμφωνήσαμε να πούμε την αλήθεια γ ι’ αυ- 
τάν χωρίς κανένα δισταγμό. Θα φροντίζαμε να μην προκαλέσουμε τον οίκτο του κοινού και 
να δείξουμε όλη την κτηνωδία χωρίς να την απολαμβάνουμε και να την εξωραΐζουμε. Πή
ρα δύο κρίσιμες αποφάσεις για το ύφος της ταινίας: πρώτον, θα έδειχνα τη δολοφονία τού 
Cahill από τον IRA στην αρχή. Η γνώση αυτή θα έριχνε μια σκιά σ’ όλη την υπόλοιπη ται
νία. Έ τσι ήλπιζα ότι η ζωή, τα βάσανα και οι ακατονόμαστες πράξεις του θ’ αποκτούσαν τρα
γικές διαστάσεις. Γνωρίζω καλά αυτό που λέγεται κυνικά ότι στο Χόλιγουντ αρέσουν οι τρα
γωδίες με ευτυχισμένο τέλος. Αυτή η ταινία, όμως, έπρεπε να είναι πραγματικά τραγική. Πο
τέ δεν έπαψα να το λέω: αν δεν είναι τραγωδία, δεν είναι τίποτα· η τραγωδία ενός κακού που 
θα μπορούσε να έχει γίνει καλός, να έχει ζήσει, να έχει γνωρίσει το μεγαλείο.
Η δεύτερη απόφασή μου ήταν να κάνω την ταινία ασπρόμαυρη. Γιατί; Για πολλούς λόγους.
Τα έγχρωμα φιλμ Eastman και Fuji είναι υπερκορεσμένα. Ωραιοποιούν, εκχυδαΐζουν και, κυ
ρίως, μυθοποιούν τη φτώχεια. Σκηνοθέτες και φωτογράφοι κάνουν ό,τι είναι δυνατόν για ν ’ 
αντηιετωπίσουν το πρόβλημα (χρησιμοποιούν βαθιές σκιές, διάχυτο φωτισμό για να αμ
βλύνουν τους τόνους, φωτισμό του αρνητικού πριν και μετά το γύρισμα για ν ’ απαλύνουν 
τα χρώματα), και προσπαθούν να περιορίσουν το εύρος της χρωματικής γκάμας στα σκηνι
κά και τα κοστούμια. Στον Επαναστάτη του Αλκατράζ χρησιμοποίησα για κάθε σκηνή ένα και 
μόνο χρώμα, έναν και μόνο τόνο... Ο διευθυντής του καλλιτεχνικού τμήματος της MGM συ
νέταξε ένα υπόμνημα που προμήνυε την καταστροφή: «Σε μια σκηνή γραφείου, όλα είναι πρά
σινα: τα έπιπλα, τα κοστούμια των ανθρώπων, τα πουκάμισά τους, οι γραβάτες τους. Θα πέ
σει χοντρό γέλιο». Του υπενθύμισα ότι ο Magritte είχε ζωγραφίσει μια πίπα κι είχε τιτλοφορήσει 
τον πίνακα: «Αυτό δεν είναι μια πίπα». Η ταινία δεν είναι ζωή. Στη σκηνή του γραφείου, τα 
χρώματα αντιμετωπίστηκαν όχι μόνο ως αποχρώσεις του πράσινου, αλλά και ως καφέ, κίτρινα, 
ακόμα και μαύρα. Το μάτι έβλεπε μια χρωματική αρμονία και πολύ λεπτές αποχρώσεις. Κα
νείς, ούτε ένας κριτικός δεν αναφέρθηκε ποτέ σ’ αυτό. Στη συγκεκριμένη ταινία χρησιμοποίησα 
χρώμα, αλλά επιδιώκοντας την ομοιογένεια του ασπρόμαυρου. Το ασπρόμαυρο αφαιρεή ενώ 
το χρώμα παραπλανεί, αποσπά την προσοχή τα πρόσωπα των ηθοποιών, ελαττώνει την 
ένταση. Στο Στρατηγό, υπήρχαν πολλά εξωτερικά στους δρόμους, και δεν μπορούσα να ελέγ
ξω τα χρώματα· σκηνές σε δρόμους πνιγμένους στα φανταχτερά χρώματα του σύγχρονου κό
σμου: κίτρινα μπουφάν, κεραμιδιά Toyota, μπλε-ελεκτρίκ φώτα νέον. Το ασπρόμαυρο μου έδι
νε τη δυνατότητα να απαλείψω αυτούς τους διαχωρισμούς. Υπάρχουν, όμως, και βαθύτερα 
αίτια. Οι περισσότεροι από μας ονειρευόμαστε σε ασπρόμαυρο, θυμόμαστε σε ασπρόμαυρο. Το 
ασπρόμαυρο φιλμ πλησιάζει την κατάσταση ενός ονείρου, μιας ανάμνησης, εισχωρεί στο ασυ
νείδητο του θεατή. Οι παλιές ασπρόμαυρες ταινίες είχαν μια μυθική διάσταση. Παρουσίαζαν 
έναν οικείο και, ταυτόχρονα, ξένο κόσμο, μια κοντινή πραγματικότητα.
Ζήτησα από τον διευθυντή φωτογραφίας μου, τον Seamus Deasey, να γυρίσουμε μερικά δο
κιμαστικά. Πειραματιστήκαμε τόσο με ασπρόμαυρο όσο και με έγχρωμο φιλμ που, στη συ
νέχεια, το εργαστήριο εμφάνισε σε ασπρόμαυρο. Χρησιμοποιήσαμε το έγχρωμο φιλμ επειδή 
το ασπρόμαυρο στοκ δεν επαρκούσε. Είδαμε ότι η μετατροπή από έγχρωμο σε ασπρόμαυρο 
δεν επηρέαζε την ποιότητα. Η πραγματική πρόκληση για τον Seamus ήταν να προσαρμόσει 
το στιλ του φωτισμού του. Όπως όλοι οι σύγχρονοι διευθυντές φωτογραφίας, έτσι κι ο Seamus ¡ , Εννοεί το ριμέικ του 
χρησιμοποιεί συνήθως απαλό ανακλώμενο φωτισμό σε ρεφλεκτέρ, ή κινέζικα φανάρια που Scarface από τον Brian de 
δίνουν στα πρόσωπα μια κολακευτική λάμψη, βασιζόμενος πάντα στις διαβαθμίσεις των χρω- Palma (1983). <Σ.τ.Μ.) 57
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μάτων για να ξεχωρίσει τα διάφορα επίπεδα και αντικείμενα. Στο ασπρόμαυρο, τα επίπεδα 
πρέπει να διαφοροποιηθούν με δέσμες άμεσου φωτός. Πρέπει να φωτίσουμε από πίσω τα αντι
κείμενα για να διαγραφεί καθαρά το περίγραμμά τους. Είναι μια πιο περίπλοκη και χρονο- 
βόρα διαδικασία, μια σχεδόν ξεχασμένη τέχνη. Ό πως κι εγώ, έτσι και ο Seamus είναι αρκε
τά μεγάλος για να έχει δουλέψει αρκετά το ασπρόμαυρο φιλμ πριν επικρατήσει το χρώμα, 
οπότε άρχισε να ξεσκονίζει πάλι την τεχνική του.

Διανομή ρόλων
Είχαμε περισσότερους από εβδομήντα ρόλους. Στο Δουβλίνο και στο Λονδίνο, η Jina Jay κι 
εγώ είδαμε όλους τους διαθέσιμους Ιρλανδούς ηθοποιούς. Είχα την τύχη να κλείσω πολλούς 
διακεκριμένους ηθοποιούς σε μικρούς ρόλους. Σήμερα υπάρχει πληθώρα ταλέντων. Είχα πά
ρα πολλές επιλογές. O Sean McGinley και ο Adrian Dunbar υπέγραψαν για πρωταγωνιστι
κούς ρόλους. O Eamon Owens, ο επώνυμος ήρωας του Μικρού χασάπη του Neil Jordan, έγι
νε ο νεαρός Martin Cahill. Μόνον ένας ρόλος αποδείχθηκε δύσκολος στη διανομή: ο αστυ
νομικός επιθεωρητής που είναι εχθρός, θαυμαστής και τιμωρός του Cahill. Η σχέση τους θα 
αναπτυσσόταν μέσα σ’ έναν πολύ περιορισμένο αριθμό σκηνών, και χρειαζόταν ένας δυνα
τός ηθοποιός που θα ταίριαζε με τη δυναμική του Gleeson. Στο τέλος, στράφηκα στον πα
λιό μου φίλο Jon Voight. Είναι ένας από τους ελάχιστους αμερικανούς ηθοποιούς με πραγ
ματική δεξιοτεχνία στις προφορές. Του τηλεφώνησα και του έστειλα το σενάριο. Συμφώνησε 
αμέσως. Ήρθε για πρόβα κάπως ανήσυχος. Στο κάτω κάτω, βρισκόταν ανάμεσα σε ηθοποι
ούς που ήταν γέννημα θρέμμα του χώρου, που ανήκαν σ’ αυτόν.
Του είπα: «Jon, θέλω να σου γνωρίσω κάποιον». Του σύστησα τον αστυνομικό επιθεωρητή 
Gerry O’Carroll. Έ γιναν αχώριστοι. Πολύ γρήγορα, ο Jon άρχισε να μιλά με την προφορά 
του Gerry, καθώς οι δυο τους γύριζαν τους δρόμους και τα αστυνομικά τμήματα. Ο Jon πα
ραβρέθηκε σε ανακρίσεις. Άκουγε γοητευμένος τις ιστορίες του Gerry. Ζήτησε από τον Gerry 
να είναι στο πλατό όταν γύριζε τις σκηνές του, για να του διορθώνει τα λάθη. Ο Gerry τού 
έκανε τη χάρη. Τελικά, αποδείχθηκε φοβερός κινηματογραφόφιλος.

Το γύρισμα
Αρχίσαμε τα γυρίσματα στο δικαστήριο του Λουκάν. Δεν είχαμε ακόμα καμιά αντίδραση από 
τον κόσμο του εγκλήματος. Κατά ειρωνεία της τύχης, ήταν το ίδιο δικαστήριο απ’ όπου εί
χε φύγει η Veronica Guerin, όταν την πυροβόλησαν μέσα στο αυτοκίνητό της. Είχα να κά
νω ταινία στην Ιρλανδία από το 1980 (όταν σκηνοθέτησα το Εξκάλιμπερ) και από το 1982 
(όταν ήμουν παραγωγός στο Angel του Neil Jordan). Η ικανότητα και ο επαγγελματισμός 
του συνεργείου με εξέπληξαν και με εντυπώσιασαν. Οι πολλές ταινίες που γυρίστηκαν εδώ 
τα τελευταία χρόνια, βελτίωσαν την απόδοσή τους. Συνδύαζαν υψηλή αυτοσυγκέντρωση 
και πολύ καλή διάθεση -  ένα σπάνιο κράμα.
Μια μέρα, όταν «γυρίζαμε» στο κέντρο του Δουβλίνου, εμφανίστηκε μία από τις αδελφές τού 
Cahill και χτύπησε την πόρτα στο καμαρίνι του Brendan. Επί μία ώρα τού μιλούσε για τον 
αδελφό της, του έλεγε πόσο χαρισματικός άνθρωπος ήταν. Ό πως μου είπε ο Brendan, όσα 
είχα βάλει τον Martin να λέει σχετικά με την πολιτική και την κοινωνική κατάσταση (εξυ
πηρετώντας τους δικούς μου σκοπούς) ήταν, κατά διαβολική σύμπτωση, ακριβή. Φεύγοντας, 
η αδελφή του πρόσθεσε: «Ο Martin πάντα το ’λεγε ότι θα ’καναν τη ζωή του ταινία». 
Ένιωθα ανήσυχος γιατί είχα βάλει τα χρήματά μου στην ταινία, αλλά δεν είχα καθόλου άγ
χος για το γύρισμα. Ένας λόγος ήταν ότι, για πρώτη φορά στην καριέρα μου, δεν είχα να λο
γοδοτήσω σε κανένα στούντιο, οε κανέναν παραγωγό ή χορηγό, αφού δεν υπήρχε ακόμα κα
μία συμφωνία. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι, από τότε που έχασα την κόρη μου την Telsche 
από καρκίνο, έναν χρόνο πριν, το να κάνω μια ταινία έπαψε να έχει για μένα την ίδια ζω
τική οημαοία που είχε άλλοτε. Αρχισα να βλέπω πιο μακριά. Η Telsche είχε δουλέψει πολύ 
μαζί μου κι ήταν το ιτρόοωπο που κατάφερνε πάντα να με ηρεμεί στο πλατό όταν έχανα την 
ψυχραιμία μου. Η μνήμη της, η απώλειά της, κρατούσαν σταθερό το τιμόνι της ψυχής μου. 
Γία να οε καλύψει η ασφάλεια, πρέπει ο σκηνοθέτης και οι βασικοί ηθοποιοί να υποβληθούν 
οε ιατρικές εξετάσεις. Πρόκειται για μια εντελώς τυπική διαδικασία. Μετρούν την πίεσή σου,58
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σε ακροάζονται και σε βάζουν να συμπληρώσεις μια λίστα με όσες αρρώστιες δεν έχεις περάσει. 
Αυτή τη φορά, όμως, οι ασφαλιστές το ξανασκέφτηκαν. Αποφάσισαν άτι ήμουν απολύτως ανα
γκαίος και αναντικατάστατος για την ταινία, κι έτσι, παρ’ όλο που είχαμε ήδη αρχίσει να «γυ
ρίζουμε», απαίτησαν να υποβληθώ σε πιο αυστηρές εξετάσεις. Ο καρδιολόγος με πληροφόρησε 
ότι το τεστ κοπώσεως έδειχνε δυσλειτουργία. Έπρεπε να μπω αμέσως στο νοσοκομείο. Μπο
ρεί και να χρειαζόμουν εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Οποιαδήποτε στιγμή μπορούσα να πά- 
θω έμφραγμα. Του είπα ότι ήταν αδύνατον να χειρουργηθώ, αφού γύριζα ταινία, κι αμέσως 
μου ’ρθε στο νου μια φράση του Bill Stair (την παραθέτω πολύ συχνά όταν μιλάω για κάποιους 
ανθρώπους που παίρνουν τον κινηματογράφο πολύ στα σοβαρά): «Δεν πρόκειται για ζήτη
μα ζωής και θανάτου, αλλά για κάτι πολύ πιο σοβαρό». Ιδού, λοιπόν, η νέα φιλοσοφική και 
αποστασιοποιημένη θεώρηση των πραγμάτων. Ο γιατρός με συμβούλεψε ν ’ αποφεύγω την 
έντονη άσκηση. Άρχισα μια αυστηρή δίαιτα χωρίς λιπαρά. Το γύρισμα έπαψε πια να μου προ
σφέρει την ίδια ευχαρίστηση. Η ταινία, ωστόσο, είχε ήδη βρει το ρυθμό της. Υπήρχε συγ
χρονισμός. Τα πράγματα έβρισκαν τη θέση τους. Δουλεύαμε όλοι μαζί σαν ένας άνθρωπος. 
Ήμαστε στην πέμπτη εβδομάδα από τις έντεκα του γυρίσματος, και η συμφωνία με την Τρά
πεζα ήταν επιτέλους έτοιμη να υπογράφει. Πήραμε δάνειο για να συνεχίσουμε το γύρισμα. 
Υπήρχε, ωστόσο, και το ζήτημα της ασφάλειας. Τα αποτελέσματα των απαιτούμενων ιατρικών 
εξετάσεων δεν ήταν ικανοποιητικά. O Rieran, ο διευθυντής παραγωγής μου, τα κατάφερε 
πάλι. Απλούστατα, δεν υπέβαλε ποτέ τα αποτελέσματα για επιπλέον κάλυψη, κι όποτε η συ
ζήτηση ερχόταν σ’ αυτό, πάντα κατάφερνε ν ’ αλλάξει θέμα.
Τελειώσαμε το πρόγραμμα με μια εβδομάδα νυχτερινών γυρισμάτων. Την τελευταία νύχτα, 
ήμαστε στα βουνά του Ουίκλοου, πάνω απ’ τη Λουγκάλα. Στο Εξκάλιμπερ, είχα βάλει τον 
Μέρλιν να δρασκελίζει αυτόν ακριβώς το λόφο. Η ησυχία ήταν μαγευτική. Ο ουρανός ήταν 
καθαρός, και τ ’ άστρα έσκυβαν να δουν τη μικρή μας προσπάθεια. Μιλούσαμε χαμηλόφω
να, λες και ήμαστε παρείσακτοι σ’ έναν καθεδρικό ναό. Κάτι τέτοιες νύχτες φανερώνονται 
τα πνεύματα. Δε θα παραξενευόμαστε καθόλου αν ο αρχηγός κάποιας αρχαίας κελτικής φυ
λής παρουσιαζόταν μπροστά μας με το πρόσωπο του Martin Cahill.
Κάποιοι ηθοποιοί τελείωσαν νωρίτερα, στις 10 μ.μ., και πήγαν σε μια παμπ, στο κοντινό χω
ριό Ράουντγουντ. Έ πιναν με γενναιότητα και αυταπάρνηση για να κρατήσουν την παμπ 
ανοιχτή μέχρι να φτάσουμε κι εμείς, στις 3 π.μ. Στις 7 π.μ., εγώ αποσύρθηκα για ύπνο. Οι 
υπόλοιποι αποφάσισαν ότι, αν έφευγαν τότε, θα έμπλεκαν στο πρωινό μποτιλιάρισμα του Δου
βλίνου και, επομένως, θα ήταν πιο σοφό να περιμένουν ώς τις 11 π.μ., πράγμα το οποίο και 
έκαναν. Ο πραγματικός λόγος ήταν ότι κανείς δεν ήθελε να τελειώσει αυτό το γύρισμα. 
Πήγα στο Λος Άντζελες για να συμβουλευτώ έναν κορυφαίο καρδιολόγο, ο οποίος με εξέτασε 
και μελέτησε το τεστ κοπώσεως που είχα κάνει. Απόρησε. Δεν ήμουν υπέρβαρος. Δεν κάπνιζα. 
Η χοληστερίνη μου ήταν σε κανονικά επίπεδα. Δεν υπήρχε ιστορικό καρδιακών παθήσεων 
στην οικογένεια. Ο μόνος τρόπος να σιγουρευτώ, μου είπε, ήταν να κάνω μια αγγειογραφία. 
Έβαλαν έναν καθετήρα στην αρτηρία της βουβωνικής χώρας και, στη συνέχεια, έσπρωξαν 
τον μακρύ λεπτό σωλήνα μέχρι την καρδιά. Αυτός εκτόξευσε ένα χρωματιστό υγρό, κι 
εγώ, ξαπλωμένος, παρακολουθούσα σε μια οθόνη τηλεόρασης το αίμα να κυλά και να πάλ- 
λεται μέσα στις αρτηρίες, στην καρδιά, στις βαλβίδες -  μια εικόνα πολύ πιο δραματική από 
όλα όσα είχα μπορέσει να επιτύχω εγώ στις προηγούμενες έντεκα εβδομάδες. Κανένα εμπό
διο, καμία στένωση στις αρτηρίες -  τίποτα! «Τίποτα δεν έχει η καρδιά σας» μου είπε, «και 
μάλλον δε θα πάθει ποτέ τίποτα. Από κάτι άλλο θα πεθάνετε.»
Οι -ανήσυχοι- δικοί μου κι εγώ μέναμε στο σπίτι του φίλου μου Bob Chartoff, στο Μαλιμπού. 
Γύρισα από το νοσοκομείο κι είδα τον ήλιο να γέρνει πίσω απ’ τα μεγάλα κύματα του Ει
ρηνικού. Παρατηρούσα τα πάντα έντονα, σαν να ’ταν η πρώτη φορά που τα έβλεπα. Ήμουν 
μελλοθάνατος, κι η χάρη ήρθε στο παρά πέντε.
Επέστρεψα στην ευχάριστη ηρεμία της αίθουσας του μοντάζ, όπου, μαζί με τον Ron Davis, 
έδωσα μορφή στην ταινία. Ο Richie Buckley και ο Van Morrison πρόσθεσαν τη μουσική. Όλοι 
όσοι ήρθαν να δουν το πρώτο cut, θαύμασαν το παίξιμο του Brendan. Σε λίγο, θα έπρεπε να 
βγω στη σκληρή αγορά και να διαλαλήσω το εμπόρευμά μου. Όμως, είχα ακόμα λίγο και
ρό στη διάθεσή μου.

Απόσπασμα από τον πρόλογο 
του σεναρίου του Στρατηγού 
(Faber & Faber, Λονδίνο 1998).

Μετάφραση:
Αγγελική Παπακώστα. 59
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Cuts

Τι έχει πάθει η κάμερα; Κουνιέται όσο ποτέ πριν.
Όταν άρχισαν άλα αυτά, πριν εκατό χρόνια, η κάμερα ήταν μια θέση στην πλατεία, η κα
λύτερη στο σινεμά -  κι αυτά ήταν όλο. Δεν κουνιόταν ούτε χιλιοστό. Σιγά σιγά, έμαθε το πα- 
νοραμίκ, το τράβελινγκ, το γερανό, το ζουμ, ενώ, εδώ και λίγο καιρό, συστήματα όπως το 
Steadicam και το Louma τής δίνουν τη δυνατότητα να στρίβει, να περνά μέσα από παράθυρα, 
να χώνεται παντού, να τρυπώνει στις γωνίες, να στριφογυρίζει αισθησιακά γύρω από τους 
ηθοποιούς για να τους χαϊδέψει με την κίνησή της.
Με τις νέες τεχνικές, που επιτρέπουν πλάνα μεγάλης διάρκειας, οι σκηνοθέτες έμαθαν να συν
τονίζουν τις πολύπλοκες κινήσεις της κάμερας και των ηθοποιών, έτσι ώστε ακόμα και με
γάλες σκηνές να γυρίζονται χωρίς διακοπή. Άραγε, όμως, αντιλαμβάνεται το κοινό άτι κά
θε σκηνή αποτελείται από μια σειρά ρακόρ (και όχι απά ένα πλάνο), ή μήπως όλα αυτά γί
νονται μόνο και μάνο για να ικανοποιήσει ο σκηνοθέτης την επαγγελματική του ματαιοδο- 
ξία και να εντυπωσιάσει τους συναδέλφους του;
Το κινούμενο μονοπλάνο εισχωρεί και αποκαλύπτει. Η κάμερα είμαστε εμείς. Αντίθετα, η 
χρήση των ρακόρ συνεπάγεται αλλαγή της προοπτικής, της οπτικής γωνίας, του χώρου, πολ
λές φορές και του χρόνου. Όταν βλέπουμε ένα κόψιμο πλάνου, ένα cut, ασυναίσθητα προ
ετοιμαζόμαστε για μια αλλαγή. Η άγρυπνη εσωτερική μας τριγωνομετρία ενοχλείται από τις 
αλλαγές ή απαιτεί σαφήνεια απ’ τις προθέσεις του σκηνοθέτη. Όταν οι σκηνοθέτες θέλουν 
μια σεκάνς να δίνει την εντύπωση της συνεχούς δράσης, εναρμονίζουν το φώτισμά, τη σύν
θεση και τις κινήσεις της κάμερας, έτσι ώστε να μην το ενοχλεί τίποτα που έχει να κάνει με 
τα ρακάρ. Όμως, το μάτι του θεατή έχει επίσης ανάγκη να χαλαρώνει, κάτι που γίνεται χά
ρη στο ρυθμό του μοντάζ. Τα cuts είναι ευχάριστα όταν γίνονται τη στιγμή που τα περιμέ
νουμε· αλλιώς, είναι ενοχλητικά. Αν ένα πλάνο έχει μεγάλη διάρκεια, αρχίζουμε να ανησυ
χούμε, ενώ, αν είναι υπερβολικά σύντομο, έχουμε την εντύπωση ότι μας αρπάζουν την ει
κόνα μπροστά απ’ τα μάτια μας.
Στο 'Οταν ξέσπασε τι β ία , τέσσερις άνδρες κατεβαίνουν με κανό έναν χειμαρρώδη ποταμό. Στην 
αρχή της περιπέτειάς τους, φροντίζω να επιβάλω ένα ρυθμό με τα cuts και τις κινήσεις τής 
κάμερας. Όταν, όμως, αργότερα, αντιμετωπίζουν δύο επικίνδυνους ορεσίβιους, μοντάζ και 
κινήσεις παύουν. Η κάμερα κοκαλώνει, και η σκηνή διαρκεί τέσσερα λεπτά χωρίς cut. Οι χα
ρακτήρες κινούνται μέσα στο κάδρο, και οι σχέσεις μεταξύ τους, όπως και με την κάμερα, 
δείχνουν σαν να αλλάζουν τυχαία. Στην πραγματικότητα, μας πήρε μία ολόκληρη μέρα για 
να προβάρουμε τη σκηνή και να της δώσουμε την τελική μορφή. Ο αυθορμητισμός απαιτεί 
μόχθο...
Όταν δεν υπάρχουν πια cuts, δημιουργείται στο θεατή μια ασυνείδητη ένταση. Ήθελα, η 
σκηνή αυτή να θυμίζει στιγμές κρίσης της πραγματικής ζωής, όπου μας φαίνεται ότι ο χρό
νος έχει σταματήσει ή κυλά με απίστευτα αργό ρυθμό.
Την πρώτη φορά που ο Griffith «έκοψε» γρήγορα από το γενικό πλάνο στο γκρο πλάνο και 
αντίστροφα, οι μισοί θεατές έγιναν έξαλλοι, ενώ οι άλλοι μισοί ενθουσιάστηκαν, γιατί ήταν 
σαν να έβλεπαν τον κόσμο μέσα από ένα θεϊκό μάτι. Στην ουσία, με τα πολύ κοντινά πλά
να του, ο Griffith προσπάθησε να δώσει κάτι αντίστοιχο με το βικτωριανό μυθιστόρημα, που 
περνάει από τα εξωτερικά γεγονότα στα συναισθήματα των ηρώων. Αν η παντογνώστρια κά
μερα του Griffith θεωρήθηκε στην εποχή της ιερόσυλη, η σημερινή, που χώνεται αδιάκρι
τα παντού, υπονοεί ότι το θεϊκό μάτι αντικαταστάθηκε από αυτό του ηδονοβλεψία. 
Σύμφωνα με τη θεωρία του μοντάζ του Αϊζενστάιν, το νόημα προκύπτει από την αντιπα
ράθεση των εικόνων: αν το πλάνο ενός άρρωστου παιδιού ακολουθείται από ένα άλλο που 
δείχνει το πρόσωπο ενός άντρα, θα υποθέσουμε ότι αυτός ο άντρας κοιτάζει το παιδί και συμ
πάσχει. Αν αντικαταστήσουμε το παιδί με μια χορεύτρια της κοιλιάς, θα συμπεράνουμε ότι 
ο άντρας νιώθει κάτι άλλο· π.χ. πόθο. Ό ιαν  ξε'σπαοε η βία. 61
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«Positif », τχ. 387, Μάιος 1993.

Μετάφραση από τα γαλλικά: 
Μαριάννα Κατσογιάννου.

Η νουβέλ βαγκ απέρριψε τους κανόνες που, μέχρι τότε, τους σέβονταν όλοι. Για τη σημε
ρινή νεο-βαρβαρότητα, όλα επιτρέπονται. Το κοινό έχει εξοικειωθεί τόσο πολύ με τα οπτικο- 
ακουστικά εφέ, ώστε μπορεί να κάνει νοητικά και λογικά άλματα με ταχύτητα φωτός. Στις 
περισσότερες ταινίες, έχουμε την εντύπωση ότι το κοινό βρίσκεται πολύ μπροστά από το σκη
νοθέτη. Το πιο συχνό αρνητικό σχόλιο είναι ότι η ταινία διαρκεί πολύ, κάτι που, κατά κα
νόνα, σημαίνει ότι είναι πολύ αργή. Από την άλλη, οι εικόνες είναι μεν άναρχες, αλλά προσ
λαμβάνουν κάποια μορφή επειδή μονταρίστηκαν πάνω στον σταθερό ρυθμό του ροκ-εντ-ρολ. 
Το γεγονός αυτό έχει επηρεάσει τον χολιγουντιανό κινηματογράφο, όπου ο δυναμισμός τού 
στερεοφωνικού ήχου έχει σφετεριστεί την κυριαρχία της εικόνας: ο ρυθμός είναι τόσο 
έντονος, ώστε δεν μπορούμε πια να μιλάμε για μετάδοση νοήματος, εφόσον το νόημα, με την 
κλασική σημασία της λέξης, έχει εξαφανιστεί. Τσως ο λόγος για τον οποίο η επικοινωνία περ
νάει σε άλλο επίπεδο, είναι ότι, εφόσον, όπως έχει λεχθεί, όλες οι τέχνες τείνουν προς τη μου
σική, τότε και ο κινηματογράφος θα πρέπει να τείνει προς το ροκ-εντ-ρολ -  κι όλα αυτά, σε 
μια εποχή που το ροκ-εντ-ρολ δείχνει να έχει κλείσει πια τον κύκλο του...

Γυρίζοντας τον Εξορκιστή II.
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Κουβενχούλα με τον D.W. Griffith

Είχαν οργανώσει προς τιμήν του ένα υπέροχο πάριι γενεθλίων. O DeMille και ο Sternberg 
κάθονταν σε μια γωνία, μουτρωμένοι. Ο Hitchcock κόντευε να σκάσει από το φαγητό. O Abel 
Gance ήταν στα δεξιά του. Έ να  όργιο, που γινόταν για να μας διασκεδάσει, θύμιζε την αντί
στοιχη σκηνή από τη Μισαλλοδοξία- ήταν αθώο, αλλά γεμάτο κοπέλες σαν τις ηθοποιούς που 
προτιμούσε ο Griffith: πολύ νέες και πάντα στα πρόθυρα σεξουαλικής υστερίας. Το μάτι μου 
πήρε κάποιους διευθυντές κινηματογραφικών στούντιο να στέκονται στη σειρά, με την πλά
τη ακουμπισμένη στον τοίχο· ανάμεσά τους, και ο Adolph Zukor, της Param ount, αυτός που 
ανάγκασε τον Griffith να γυρίσει το απαίσιο Sally o f the Sawdust, την ταινία που έβαλε τέ
λος στην καριέρα του.

-  Δε βλέπω να έχει έρθει ο Orson Welles, κύριε D.W. Πώς σας φάνηκε Ο πολίτης Κέιν;
-  Τον λάτρεψα -  κυρίως για τις ιδέες που μου έκλεψε.

-  Τι εννοείτε;
-  Το βάθος πεδίου... τα χαμηλά ταβάνια...

-Ο λο ι οι σκηνοθέτες εκμεταλλεύονται τις ιδέες σας. Στο κάτω κάτω, εσείς επινοήσατε τη γραμ
ματική του κινηματογράφου, πλήρη και χωρίς κανένα κενό.
-  Δεν είναι ακριβώς έτσι. Πρέπει να σας μιλήσω ειλικρινά, κι αυτό δεν είναι εύκολο όταν έχεις 
περάσει όλη σου τη ζωή γυρίζοντας ταινίες. Πολλές απ’ αυτές τις ιδέες ήταν του φωτογρά
φου μου, Billy Bitzer.

-  Γιατί είχατε πάντα πρόβλημα να συνεργαστείτε μ ε  τα στούντιο;
-  Γ ιατί ήθελαν να ελέγχουν τα πάντα. Σε ανάγκαζαν να δουλεύεις ακολουθώντας αυστηρά 
το σενάριο. Η δικτατορία του σεναρίου... Θα ξέρετε, βέβαια, ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρό
πος να τιθασσεύσεις ένα σκηνοθέτη.

-  Μα κι εσείς, πώς δουλεύατε χωρίς σενάριο;
-  Δούλευα περισσότερο με τους ανθρώπους, παρά με μολύβι και χαρτί. Περνούσα εβδομά
δες ολόκληρες με τους ηθοποιούς μέχρι να φτάσω στο αποτέλεσμα που ήθελα.

-  Αυτό, όμως, δεν μπορεί να γίνει και σήμερα, που ο κινηματογράφος είναι ομιλών...
-  Γιατί; Αυτό δεν κάνει ο Mike Leigh;

-  Διαπιστώνω ότι είστε απόλυτα ενημερωμένος. Βλέπετε τα πάντα;
-  Βλέπω μόνο τις ταινίες που συστήνει εκείνος, ο καλύτερος κριτικός μας. (Με μία κίνηση 
του κεφαλιού δείχνει τον Graham Greene, που είναι καθισμένος, με τη Shirley Temple στα 
γόνατά του.)

-  Α π ' ό,τι βλέπω, η Shirley τον συγχώρεοε για εκείνη την περίφημη κριτική...
-  Κι εκείνος της συγχώρεοε το ότι έβαλε να τον πετάξουν έξω. Στους κύκλους μας, όλοι συγ- 
χωρούνται, εκτός από τους διευθυντές των στούντιο.

-  Εξακολουθούν να είναι αντιπαθείς, κύριε Griffith. Μας αναγκάζουν να τους κάνουμε ειδικές 
προβολές και, μετά, να ξαναγυρίζουμε τις σκηνές που δεν αρέσουν στο κοινό.
-  Εγώ, όμως, μ’ αυτή την τακτική συμφωνώ απόλυτα. Κι εγώ, τελειώνοντας το μοντάζ, έβα
ζα τις μπομπίνες στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου μου, τις πήγαινα σε μια αίθουσα και 03
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τις έδειχνα. Ό ,τ ι δεν άρεσε, κοβόταν. Γύρισα ουκ ολίγες εκδοχές της Γέννησης ενός έθνους, 
ανάλογα με το πόσο νότια θα προβαλλόταν η ταινία -  καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.

-Καταλαβαίνω πολύ καλά. Γι ’ αυτόν ακριβώς το λόγο η ταινία δεν προβάλλεται πια.
-  Από τότε με θεωρούσαν ρατσιστή, παρ’ όλο που οι περισσότεροι από τους Νότιους του και
ρού μου ήταν πολύ πιο ρατσιστές από μένα.

-  Ποιο ήταν το μεγαλύτερο σκηνοθετικό σας χάρισμα;
-  Η φωνή μου. Μια βαθιά, υποβλητική φωνή σαν τη δική μου είναι ό,τι πρέπει για  να πε- 
τύχει κανείς ως σκηνοθέτης. Ακόμα κι όταν δεν ήξερα τι έκανα, οι άλλοι, χάρη στη φωνή μου, 
πίστευαν ότι ήξερα.

-  Σας έχουν αποκαλέσει Shakespeare του κινηματογράφου. Τον συναντήσατε ποτέ εδώ;
-Α υτό  τον έχει πικράνει πολύ. Κι έχει δίκιο. Εγώ, όμως, λατρεύω τον Dickens. Σ’ αυτόν χρω
στάω την ιδέα του παράλληλου μοντάζ, της παράλληλης εξέλιξης δύο ιστοριών.

-  Ή  τεσσάρων, όπως στη Μισαλλοδοξία. Ξέρετε ότι εξακολουθεί να θεωρείται η σημαντικότερη 
ταινία όλων των εποχών ;
-  Μάλιστα. Τώρα, όμως, πρέπει να επιστρέφω στο πλατό μου.

-  Κάνετε και γυρίσματα εδώ;
-  Διορθώσεις. Ό λοι οι σκηνοθέτες ξαναγυρίζουν τις ταινίες τους.

«Positif», τχ. 387, Μάιος 1993.
-  Συνέχεια;

Μετάφραση αηό τα γαλλικά: -  Ό χ ι συνέχεια- μόνο μέχρι να γίνουν τέλειες -  κάτι που, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι το
Μαριάννα Κατοογιάννου. ίδιο πράγμα.

Εξκάλιμπερ.
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O Isherwood και ο κινηματογράφος

«Είμαι μια κάμερα» γράφει ο Isherwood στο Αντίο, Βερολίνο. Παρά τη φινέτσα και τη διαρ
κή δημοτικότητα των μυθιστορημάτων του, εξαιτίας της περίφημης αυτής φράσης θεωρή
θηκε δανδής (στην καλύτερη περίπτωση) και πρόσωπο περιθωριακό (στη χειρότερη). Δεν πε
ριγράφει άραγε πραγματικά πρόσωπα, είναι στ’ αλήθεια μυθιστοριογράφος, δεν εμφανίζεται 
εντε'λει ο ίδιος ως ήρωας στα έργα του, με το ίδιο του το όνομα; Σαν μια ηλεκτρική εκκένωση, 
φαίνεται να αγγίζει κατευθείαν τα όρια, να βραχυκυκλώνει τη μυστηριώδη διαδικασία με 
την οποία οι σπουδαίοι συγγραφείς προσδιορίζουν την πρώτη ύλη του έργου τους, τη βυ
θίζουν στα ζοφερά οξέα και τις πελιδνές αβύσσους του υποσυνειδήτου και την αφήνουν να 
αναδυθεί ξανά στην επιφάνεια, με ελεγχόμενη τάση.
Νομίζω ότι το «Είμαι μια κάμερα» σημαίνει κάτι εντελώς διαφορετικό. Ο Isherwood θεωρούσε 
ότι οι συγγραφείς, αφ’ ης στιγμής τόσο οι ίδιοι όσο και οι αναγνώστες τους έχουν γνωρίσει 
τον κινηματογράφο, ήταν αδύνατον να παρατηρούν τον κόσμο με τα ίδια μάτια. Η παρου
σία των ταινιών ήταν εκρηκτική, διαμεσολαβητική ανάμεσα στην αντίληψη και τη μνήμη, 
λειτουργώντας διαθλαστικά ανάμεσα στο συνειδητό και το ασυνείδητο. Τίποτα δε θα ’ταν 
πια το ίδιο· γ ια τί η θεώρηση της εμπειρίας στους αναγνώστες είχε πια διασπαστεί, είχε χά
σει εν μέρει τον διανοητικό της χαρακτήρα. Ο Isherwood απευθυνόταν σε μας ως φανατικούς 
κινηματογραφόφιλους.
Με τη διασταύρωση του μυθιστορήματος και του κινηματογράφου, το έργο του άρχισε να 
πέφτει σε ελεύθερη πτώση- το Αντίο, Βερολίνο έγινε θεατρικό έργο,1 το Είμαι μ ια  κάμερα· το 
θεατρικό, στη συνέχεια, έγινε ταινία-2 η ταινία επέστρεψε και πάλι στο θέατρο, υπό μορφή 
μιούζικαλ, το Καμπαρέ, που μοιραία μετατράπηκε και πάλι σε ταινία. Τα τραγούδια θεω
ρήθηκαν κλασικά κι άρχισαν να παίζονται στα τηλεοπτικά «σόου». Η Σάλι Μπόουλς, η οποία 
ενσάρκωνε το πνεύμα μιας εποχής, και η μεταφορά του Βερολίνου έγιναν τα σύμβολα της 
κατεργαριάς και της παρακμής, όπως στο παρελθόν το καν-καν και το Παρίσι. Ο σαματάς με
γάλωσε, η απήχηση μειώθηκε.
Η ειρωνικά αυνανιστική γραφή του προοιωνιζόταν τη λατρεία της διασημότητας. Ο Andy 
Warhol που επινόησε τον Andy Warhol, βασίζεται στην τεχνική του Isherwood: την ανα
δημιουργία τού «εγώ» ως έργου τέχνης. Ο Stephen Spender είπε ότι ο νεαρός Στίβεν Σπέν- 
τερ τον οποίο περιγράφει ο Isherwood στο μυθιστόρημά του The Memorial, μοιάζει στον νε
αρό Stephen Spender περισσότερο απ’ ό,τι ο ίδιος στον εαυτό του.
Απ’ όλα τα ζευγάρια που γνώρισα όταν άρχισα να κάνω παρέες στο Λος Άντζελες, ο 
Christopher Isherwood με τον Don Bachardi ήταν ο μόνος «γάμος» που άντεξε. Επιπλέον, 
σε αντίθεση με τους περισσότερους, δε μετακόμισαν ποτέ, κι ούτε άλλαξαν ποτέ έπιπλα. Πη
γαίναμε συχνά με τη γυναίκα μου και δειπνούσαμε μαζί τους, στο σπιτάκι τους που ήταν κρε
μασμένο πάνω απ’ το φαράγγι της Σάντα Μάνικα, μακριά από τη θάλασσα. Σήκωνα πάντα 
το βλέμμα προς το πορτρέτο των οικοδεσποτών μας, φιλοτεχνημένο από τον Hockney, που 
τους έμοιαζε επίσης περισσότερο απ’ όσο έμοιαζαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Ο Isherwood μάς 
είναι τόσο οικείος μέσα από το έργο του, έχει χρησιμοποιήσει τόσο πολύ τον εαυτό του, που 
έχω συχνά την αίσθηση ότι δεν του έμενε τίποτα για να ζήσει, ότι η ύπαρξη που του απέ
μενε ήταν ένα προσωπείο, ότι ήταν δηλαδή ένας απατεώνας. Έ χουμε γΓ άλλη μια φορά να 
κάνουμε με την εμπειρία του κινηματογράφου. Πέρσι, στις Κάννες, όταν βρέθηκα πλάι πλάι 
με τον Jam es Stewart, περιμένοντας τη σειρά μου να βγω στη σκηνή, ο νους μου αρνήθη- 
κε να τον αναγνωρίσει. Τον έβλεπα ακόμα μέσα από τα μάτια του Lubitsch στην Ερωτική φω
λιά3 ή μέσα από τα μάτια του Hitchcock. Και οι ταινίες αυτές, όταν τις ξαναβλέπουμε, μας 
διασώζουν από το παρόν, επαναφέροντάς μας στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όταν

1. Α π ό  τον J o h n  van  D ritten.
(Σ.Τ.Μ .)
2. I Am a Cam era α π ό  τον 
H en ry  C orn e liu s  <1955). 
(Σ .τ.Μ .)
3. The Shop A round the 
Corner (1940). (Σ.Τ.Μ .) 65
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τις παρακολουθήσαμε για πρώτη φορά. Οι ταινίες καθρεφτίζουν το μονόχρωμο λυκόφως τής 
μνήμης και της φαντασίας, όπου ενδιατρίβουμε πολλές ώρες στον ύπνο και στον ξύπνιο μας. 
Τις θεωρούσαμε μια αισχρή διαφυγή, αλλά στο εξής τις αντιμετωπίζουμε με πολύ μεγαλύ
τερη ευκολία ως ένα από τα πολλαπλά επίπεδα των αντιλήψεων και της πολλαπλής πραγ
ματικότητας που συνθέτουν τη συνείδησή μας.
Το έργο του Isherwood αναδέχεται με τρόπο καταπληκτικό τη σχέση του με τον κινηματο
γράφο και με τα λοιπά επίπεδα της αντίληψης, όπως και η ζωή του η ίδια, πράγμα που μπο
ρεί να αποκαλύφθηκε όταν ο κινηματογράφος άρχισε να φθίνει. Ως συγγραφέας, βρέθηκε με 
την έκρηξη του κινηματογράφου σ’ ένα ερημονήσι- τον θεώρησε ως το κέντρο ενός κόσμου 
που ξέφευγε πια από τον έλεγχο της πραγματικότητας. Τώρα, αντιμετωπίζουμε τον κ ινη 
ματογράφο ως μια μετάβαση, από τις μαγικές μονές των δικαίων στην οδό της τηλεόρασης, 
η οποία φιλοδοξεί να μας καθηλώσει ξανά στην πραγματικότητα, αλλά μάλλον απαλείφει άλες 
τις διακρίσεις, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει κανείς και τίποτα το διαφορετικό. Η συσκευή 
που το διάχυτο φως της εξορίζει όλους τους ίσκιους και τρεμοσβήνει απροσδιόριστα σε μια 
γωνιά του δωματίου, χαρακτηρίζεται από μια μείζονα υπο-πραγματικότητα, που προσδίδει 
στην επικαιρότητα την οποία υπογραμμίζει η εικόνα της, έναν ονειρικό, απόμακρο και 
απροσδιόριστο χαρακτήρα, και καθιστά το ίδιο το δωμάτιο συγκεχυμένο και φασματικό. Το 
«Είμαι μια κάμερα» υπήρξε η κραυγή ενός προφήτη, η αποτύπωση της τελευταίας κρίσης. 
Αυτή η συνείδηση της δύναμης του κινηματογράφου αποτελεί την κύρια ιδέα του μυθι
στορήματος Prater Violet, που αποτελεί ίσως το αριστούργημα του Isherwood. Σίγουρα, πά
ντως, είναι το καλύτερο μυθιστόρημα σχετικά με την κατασκευή των ταινιών. Αφηγείται 
πώς ένας εβραίος πρόσφυγας, ο Φ ρίντριχ Μπέργκμαν, φημισμένος σκηνοθέτης, προσλαμ
βάνεται από ένα βρετανικό στούντιο για να γυρίσει μια εξαιρετικά κοινότοπη οπερέτα βου
κολικού τύπου. Αναζητείται ένας γερμανόφωνος σεναριογράφος να συνδράμει τον Μπέργκ
μαν, και εδώ εμφανίζεται ο Isherwood. Στην πραγματική ζωή, η κοπέλα που είχε εμπνεύσει 
το χαρακτήρα της Σάλι Μπόουλς, επέστρεψε από το Βερολίνο, προσελήφθη ως γραμματέ
ας σ’ ένα στούντιο και πρότεινε τον Isherwood για τη δουλειά αυτή. Πράγματι, τα πλάσματα 
αυτά θεωρούσαν ότι έχουν μια ευθύνη έναντι του δημιουργού τους. Ενώ, λοιπόν, ψήνουν 
αυτή την άνοστη σούπα, επικρέμαται η απειλή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κι ο 
Isherwood αναμιγνύει τη δημιουργία της ταινίας με τα πολιτικά γεγονότα που οδηγούν την 
Ευρώπη στο χείλος του γκρεμού. Ο χαρακτήρας του Μπέργκμαν είναι ένα θαυμάσιο πορ
τρέτο, το αρχέτυπο του σκηνοθέτη, αλλά με τονισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Ο 
Isherwood περιγράφει πώς αρχικά κουβεντιάζουν για τα πάντα, με εξαίρεση το θέμα που τους 
ενδιαφέρει. Οι σεναριογράφοι και οι σκηνοθέτες το γνωρίζουν πολύ καλά αυτό το σύνδρο
μο. Δεν κοιμάσαι με τον άλλον πριν τον γνωρίσεις, οπότε πιάνεις να συζητάς για τέχνη και 
για πολιτική, και διηγείσαι ιστορίες, οι οποίες είσαι βέβαιος ότι έχουν κάποια αδιόρατη σχέ
ση με το σενάριο που θες να γράψεις. Άντε να καταλάβεις τώρα για ποιο λόγο γίνεται όλο 
και πιο δύσκολο, ώσπου να γίνει αδύνατον στο τέλος, να μιλήσεις για το κρεβάτι. Το ν ’ αρ
χίσει κανείς να γράφει, είναι κάτι τόσο προσωπικό, τόσο σφοδρό, που ο Μ πέργκμαν κατα
λήγει να πει: «Και τώρα, η φοβερή και αναπόφευκτη στιγμή έφτασε: οφείλουμε να συζη
τήσουμε για το έγκλημα που θα διαπράξουμε- τη δημόσια αυτή ύβρη, το τεράστιο αδίκημα, 
το σκάνδαλο αυτό, τη βλασφημία... Διαβάσατε το πρωτότυπο σενάριο;» Ο Isherwood το βρή
κε χειρότερο απ’ ό,τι περίμενε. «Θαυμάσια! Υπέροχα! Είμαι τέτοιος αδιόρθωτος αμαρτωλός, 
που ποτέ δεν είναι τόσο κακό όσο το έχω προβλέψει. Μα έχετε μείνει ενεός. Επειδή είστε αθώ
ος. Κι αυτήν ακριβώς την αθωότητά σας χρειάζομαι- την αθωότητα του Αλιόσα Καραμαζόφ. 
Δε θ ’ αργήσω να σας διαφθείρω. Θα σας τα μάθω όλα απ’ την αρχή. Ξέρετε τι είναι αυτή η 
ταινία; Αυτή η ταινία είναι μια δαιμόνια μηχανή. Άπαξ και πάρει μπρος κι αρχίσει να δου
λεύει, λειτουργεί με απίστευτη ένταση. Δεν μπορεί να σταματήσει στιγμή. Δεν μπορεί να κά
νει λάθος και να επανέλθει. Δεν μπορεί να διορθώσει τίποτα. Απλώς, προετοιμάζεται για την 
τελική έκρηξη. Την έκρηξη αυτή θα πρέπει να την προετοιμάσουμε εμείς, όπως οι αναρχι
κοί, με τη μεγαλύτερη επιδεξιότητα και πονηριά...» Ο Isherwood σαγηνεύεται από τη γοη
τεία και τη δύναμη του Μπέργκμαν. Είναι ο υπάκουος μαθητής, και γ ι’ αυτό, ίσως, δεν μπο
ρεί να γράψει τίποτα που ν ’ αξίζει τον κόπο. Ο Μ πέργκμαν διαβάζει τις σελίδες του, μουρ-66
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μουρίζει, και μετά στήνει τη σκηνή αυτοσχεδιάζοντας, τη ζωντανεύει, κι o Isherwood τον 
παρακολουθεί μαγεμένος και κατασυγχυσμένος. Καταλαβαίνει ότι ο Μπέργκμαν δεν έχει πραγ
ματικά ανάγκη από συνεργάτη, «αλλά από ενθάρρυνση και συμπάθεια... από κοινό...» 
Πετώντας απρόσεκτα τις σελίδες του Isherwood στα σκουπίδια, λέει: «Η ταινία είναι μια συμ
φωνία. Κάθε κίνηση έχει την τονικότητά της. Πρέπει να διαλέξουμε μια νότα, κι αμέσως να 
την προβάλουμε. Χαρακτηρίζει το σύνολο του έργου. Τραβάει την προσοχή».
Ό μως, το να βρεις τη «φωνή» μιας ταινίας, ξέρουμε ότι είναι το δυσκολότερο πράγμα. 
Ό ταν αντηχεί η μελωδία, οι πάντες, συνεργείο και θίασος, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Σφυ
ρίζουν το σκοπό και κάνουν τη δουλειά τους όλο χαρά. Η ταινία, θαρρείς και γίνεται μόνη 
της. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, όμως, όλοι βρίσκονται μες στη σύγχυση, διστάζουν και πα
ραπαίουν.
[...]
Ο Isherwood πήγε στο Λος Άντζελες, γοητευμένος απ’ τις εμπειρίες του Huxley με τα ναρ
κωτικά, από την κοινότητα των ομοφυλοφίλων, από έναν γκουρού που τον προσηλύτισε στον 
ινδουισμό, κι από τον κινηματογράφο. Παρ’ όλο που μερικές φορές έγραψε κάποια σενάρια, 
δεν εντάχθηκε ποτέ στο σύστημα. Τον ενδιέφερε η ατμόσφαιρα. Ή τα ν  ένας μανιώδης κ ι
νηματογραφόφιλος, ένας εκστατικός παρατηρητής, αλλά δεν ήθελε να κάνει τον παλιάτσο 
μέσα στα στούντιο, στο βασίλειο του Μπέργκμαν. Γνώριζε προφανώς όλο τον κόσμο και μπο
ρούσε να λατρεύει τους αστέρες ως αστέρες, κρίνοντας ωστόσο με διαύγεια με την προσω
πική τους ζωή. Μια φορά τον ρώτησα αν ήξερε την Greta Garbo. «Πολύ καλά» μου απάντησε. 
Πράγματι, τον επισκεπτόταν πολλές φορές αργά το βράδυ, για να τον παρασύρει σε μελαγ- 
χολικούς περιπάτους. Θυμόταν ένα βράδυ που είπε στο φίλο του, καθώς εκείνη του χτυπούσε 
μάταια το κουδούνι: «Ποιος να το ’λεγε ότι θα καταλήγαμε να κρυβόμαστε κάτω απ’ το κρε
βάτι, για ν ’ αποφύγουμε μια βόλτα με την Garbo!»
[...]
Το έργο του Isherwood υπήρξε η ζωή του. Την κατέγραψε σε όλες τις πτυχές της, εκτός από 
μία: την εμπειρία του στο Χόλιγουντ, τις ταινίες. Στα τελευταία του χρόνια, προσπάθησε, 
αλλά δεν ξέρω πόσο τα κατάφερε. Είχε ίσως την αίσθηση ότι τα είχε πει όλα στο Prater Violet, 
πάντα όμως με γοήτευε με τις ιστορίες τους για αστέρες όπως o Jam es Dean και η Marilyn 
Monroe, τους οποίους γνώριζε καλά, και λυπάμαι που δεν κάθισε να τις γράψει.
Ο Don κι αυτός ήταν παθιασμένοι κινηματογραφόφιλοι. Τους έβλεπες στις προβολές, να πε
ριμένουν να σβήσουν τα φώτα, με μια αγνή επιθυμία στα μάτια. Ή ταν  παρόντες στην πρε
μιέρα του Όταν ξέσπασε τι βία. Μετά την προβολή, είχαμε πάει με τους καλεσμένους μου να 
δειπνήσουμε στου Edgar Gross, στο Μπέβερλι Χιλς. Είχαμε τελειώσει το φαγητό μας, όταν 
μπήκαν μέσα η Joan Didion και ο άντρας της, ο John Gregory Dunn, σαν χαμένοι, τρεκλίζοντας, 
μες στη σκόνη και το γράσο. Καθ’ οδόν για την προβολή, είχαν μείνει από λάστιχο κι ανα
κάλυψαν ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος ήξερε να το αλλάξει. Εκείνη την εποχή, το μυθιστό
ρημα της Joan Play It As It Lays είχε διασκευαστεί για τον κινηματογράφο.4 Ή τα ν  η ιστο
ρία μιας παραλογισμένης γυναίκας, η οποία περνούσε την ώρα της τριγυρίζοντας στους αυ
τοκινητόδρομους, και κάποια στιγμή έμενε από λάστιχο... Ο Chris ήταν περιχαρής. Ή ταν τέ
λειο. Η ζωή ανακατευόταν με την ταινία που βασιζόταν στο βιβλίο, το φανταστικό γεγονός 
επέστρεφε στη ζωή του δημιουργού του, η σύγκρουση ταινίας και ζωής βρισκόταν επί θύραις. 
Ό τα ν τον επισκέφθηκα για τελευταία φορά, χάζεψα τα άπειρα σκίτσα και πορτρέτα τού 
Isherwood που είχε φιλοτεχνήσει ο Don Bachardi. Είχα πείσει τον Don να μου πουλήσει έναν 
πίνακα με τον Isherwood. Μου ζήτησαν να διαλέξω ανάμεσα σε πολλούς. Ό ταν διάλεξα, ο 
Isherwood γουργούρισε από ευχαρίστηση, σαν να είχα επιβεβαιώσει μιαν άποψή του. «Α, όχι! 
Αυτόν δεν μπορείτε να τον πάρετε!» Πήρα έναν άλλον. Της κόρης μου της Katrine τής αρέ
σει να ντύνεται με τρόπο προκλητικά αστραφτερό, κι εκείνη τη μέρα φορούσε ένα καπέλο 
στολισμένο, μεταξύ άλλων, και με ένα περιστέρι. Το καπέλο στερεωνόταν με ένα λάστιχο κά
τω απ’ το πιγούνι της, και νόμιζες ότι το περιστέρι πετούσε από πάνω της.
Ο Chris είχε μαγευτεί απ’ το καπέλο της Katrine. Το παρατηρούσε καθ’ όλη τη διάρκεια του 
δείπνου, με μάτια που άστραφταν, μ ’ ένα χαμόγελο παγωμένο στα χείλη, σιωπηλός. Ή ταν 
γ ι’ αυτόν μια έκφραση της ζωής, που μπορεί να είναι τόσο θαυμασιά γκροτέσκα... Ή ταν μια
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ταινία που είχε δραπετεύσει στην πραγματικότητα. Αυτές οι στιγμές συγχρονισμού τον γέ
μιζαν μια υπέρτατη ευτυχία.
Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, ο Bachardi ζωγράφιζε ένα με δύο πορτρέτα του Isherwood 
την ημέρα. Η τεχνική του Bachardi είναι εντελώς αλλόκοτη. Σου ζητάει να σταθείς εντελώς 
ακίνητος και να μην κουνηθείς επί πενήντα λεπτά. Κάθεται σε απόσταση μικρότερη των εξή
ντα εκατοστών από το πρόσωπό σου, το εξετάζει με ένταση στην κάθε του λεπτομέρεια και 
καταγράφει με τρόπο θαυμαστό όσα βλέπει, με το μολύβι ή το κάρβουνο. Νιώθεις το βλέμ
μα του να σε διαπερνά, και δεν μπορείς να κρυφτείς πουθενά.
Στα πορτρέτα του, ο Isherwood απεικονίζεται με ελαφρά διαφορετική κάθε φορά διάθεση, αλ
λά ποτέ στην πιο χαρακτηριστική του στάση: με μάτια που πετούν φωτιές, μορφάζοντας σαν 
πονηρό ξωτικό, αποκαθαρμένος και λειασμένος χάρη στη λογοτεχνική εξομολόγηση και τη 
θρησκεία, αλλά πάντα στα πρόθυρα να εκραγεί και να διαρραγεί σ’ ένα όργιο διαφθοράς. 
Θα ’λεγε κανείς ότι ο Don προσπαθούσε ν ’ αποκαταστήσει την πραγματικότητα που δια- 
σπαθιζόταν στα βιβλία του, χανόταν στις ταινίες, προσπαθούσε να την καθηλώσει για πά
ντα, να την εμποδίσει να εξανεμιστεί. Αν επιτύγχανε το τέλειο σκίτσο, ο Isherwood θα ζού- 
σε για πάντα. Και, πράγματι, στα βιβλία του και στα σκίτσα του Don θα ζήσει για πάντα.

Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικά.
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Ο δύσκολος φίλος μου

Για μένα, ο Lee Marvin αντιπροσώπευε την Αμερική: ήταν μεγαλόσωμος, ατίθασος και επι
κίνδυνος. Ή τα ν  ένα αγόρι ταραγμένο, αλλά ευαίσθητο, από καλλιτεχνική οικογένεια, που 
πήγε στον πόλεμο του Ειρηνικού και σκότωσε ανθρώπους. Υπηρέτησε στο νησί Σαϊπάν κι 
έγινε ένας ελεύθερος σκοπευτής που τα βράδια μάζευε γιαπωνέζους στρατιώτες με το φου
σκωτό του, μέχρι που εξολοθρεύτηκε ολόκληρη η διμοιρία του, εκτός από αυτόν και άλλον 
ένα στρατιώτη. Γύρισε από τον πόλεμο με την ενοχή του επιζήσαντος, και το να παίζει βί
αιους ρόλους στις ταινίες, ήταν ένας τρόπος να εξορκίζει τους δαίμονές του.
Το γύρισμα μιας ταινίας με τον Lee ήταν μάχη· πήγαινες στον πόλεμο. Ή τα ν  με το μέρος 
σου, αλλά μπορούσες να σκοτωθείς από φιλικά πυρά, γ ια τί ήταν ο πιο ευγενικός σκληρός. 
Αν ανακάλυπτε οτιδήποτε ψεύτικο ή ρηχό στη δουλειά σου, γινόταν ένας ανηλεής κριτικός 
ή μεθούσε, βυθισμένος στην απογοήτευση. Έ βρισκε πολύ ενδιαφέρον στα όρια -τα  συναι
σθηματικά και τα φυσικά-, τα εξερευνούσε, τα έσπαγε. Ο πόλεμος τον άφησε γοητευμένο και 
τρομοκρατημένο από τη βία.
Στις πρώτες ταινίες του, όπως στο Μεγάλο χτύπημα  του 1953,1 αυτή η βία ήταν μάλλον ψυ- 
χωτική. Αλλά στον Επαναστάτη του Αλκατράζ, που γύρισα με πρωταγωνιστή τον Lee, το 1967, 
η βία είναι εντελώς απαραίτητη. Ο επαναστάτης, του Αλκατράζ έχει σχέση με μεταλλαγμένα 
ανθρώπινα συναισθήματα, με την ψυχρότητα και την ξηρασία του Λος Άντζελες του 1960. 
Είναι επίσης η ιστορία ενός άντρα (Marvin), προδομένου απ’ τη γυναίκα του και τον καλύτερό 
του φίλο, ο οποίος γυρίζει απ’ το κατώφλι του θανάτου, από μια επικίνδυνη αποστολή, για 
ν ’ ανακτήσει τα κλεμμένα χρήματά του, που είναι και μια αλληγορία για την ψ υχή του.
Σ’ αυτές ακριβώς τις στιγμές της ψυχρής βίας αισθάνεται ζωντανός, σαν να είναι αυτός ο μο
ναδικός τρόπος για να βρει την ανθρώπινη φύση του. Ο Lee είχε καταλάβει ότι ένα μέρος 
από αυτό που είμαστε, είναι ο αγριάνθρωπος. Ή ταν  μια ηρωική μορφή, αλλά ποτέ δεν κα
τόρθωσε να φτάσει τη δημοτικότητα του Wayne ή του Eastwood (ήταν όμως ο πρώτος που 
χρησιμοποίησε σε ταινία το Μάγκνουμ 44, το πιστόλι που ο Eastwood έκανε διάσημο στον 
Επιθεωρητή Κάλαχαν1).
Υπάρχουν αρκετοί λόγοι γ ι’ αυτό: ήταν μια πολύ στενάχωρη μορφή, πολύ ακραία και πο
λύπλοκη· δεν είχε την ψυχραιμία του Klint, ούτε την άνεση του Wayne, κι έτσι, οι άνθρω
ποι τον φοβόνταν ήταν μάλλον πιο κοντά στον Bogart, ο οποίος, ανάμεσα στους ρομαντι
κούς ρόλους, έπαιζε επίσης πολύ σκληρούς χαρακτήρες. Αντίθετα απ’ τον Bogart, όμως, ο 
Lee ποτέ δεν κέρδιζε το κορίτσι.
Ο επαναστάτης του Αλκατράζ παρουσίασε τον Marvin ακαταμάχητο. Υπάρχει μια σκηνή 
όπου η συμπρωταγωνίστριά του, η Angie Dickinson, τον χτυπάει ασταμάτητα, κι αυτός δέ
χεται τα χτυπήματα σαν βράχος, όχι σαν άνθρωπος. Τον χτυπούσε ανελέητα και για να πά
ρει εκδίκηση για τη σκηνή στους 5 δολοφόνους του Don Siegel,3 όπου ο Lee την κρατούσε 
κρεμασμένη από τα πόδια, έξω απ’ το παράθυρο ενός δεκαώροφου κτιρίου. Ο Lee μπορού
σε να είναι τρομαχτικός σε τέτοιες σκηνές, αλλά μπορούσε να παίξει το ίδιο καλά αστείους 
και μπουφόνους χαρακτήρες -  περίπου σαν τον Jack Nicholson.
Είχε παίξει σε εκατοντάδες δεύτερης ποιότητας ταινίες, αλλά πάντα ξεχώριζε. Ό ταν τον γνώ
ρισα, είχε μόλις κερδίσει το Όσκαρ για έναν κωμικό ρόλο στο Cat Ballou.4 Το αρχικό σενάριο 
του Επαναστάτη του Αλκατράζ ήταν πολύ άσχημο, αλλά ο Lee συμφώνησε να παίξει στην ται
νία, υπό τον όρο να πετάξει το σενάριο απ’ το παράθυρο. Το έκανε, κι αρχίσαμε από το μη
δέν.
Αρχίσαμε να μιλάμε για τη ζωή του και τις εμπειρίες του στον πόλεμο, κι έδειξε ενδιαφέρον 
για τη συγγένεια αυτών των εμπειριών μ’ εκείνες του κεντρικού χαρακτήρα στο πρωτότυπο 
σενάριο. Ο ήρωας αυτός ονομαζόταν Πάρκερ, αλλά εγώ τον άλλαξα σε Ουόκερ (Walker), για
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χον τρόπο με τον οποίο δρασκε'λιζε ένα διάδρομο σε μια από τις σκηνές-κλειδιά της ταινίας. 
Ο Ουόκερ, λοιπόν, υπάρχει σε δύο επίπεδα: ένα ρεαλιστικό και ένα όπου φαντάζεται ολόκληρη 
την ταινία τη στιγμή του θανάτου του. Θα μπορούσε το ίδιο εύκολα να είναι ένα φάντασμα 
ή μια σκιά.
Ο Lee με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα τα στάδια της παραγωγής. Οργάνωσε μια συνάντηση 
με τα «κεφάλια» της MGM (που ήταν ετοιμοθάνατη εκείνη την εποχή) και τους είπε: «Έ χω  
βέτο στη διανομή των ρόλων, βέτο στο σενάριο -  τα εκχωρώ όλα στον John». Και μετά, βγή
κε έξω. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Ή ξερε ότι, με μια ταινία που, κατά τους όρους του Χό- 
λιγουνχ, ήταν «πρωτοποριακή», θ’ αντιμετώπιζα πολύ μεγάλη αντίδραση αν δεν είχα αυτή 
την εξουσία.
Τελικά, όταν έδειξα την ταινία στα αφεντικά του στούντιο, κουνούσαν τα κεφάλια τους κι 
άρχισαν να μιλάνε για αλλαγές εκ βάθρων, αλλά η ταινία πέρασε με την αρχική της μορφή, 
επειδή η M argaret Booth, μια υψηλά ιστάμενη μονχέζ, που την έτρεμαν όλοι, διάσημη για 
το μοντάζ στο Όσα παίρνει ο άνεμος, τους είπε: «Θα περάσετε πάνω απ’ το πτώμα μου για 
να κόψετε έστω κι ένα καρέ απ’ αυτή την ταινία!»
Ο Marvin ήταν πάντα απρόβλεπτος και επικίνδυνος στις συνεργασίες του. Μπορούσε να εί
ναι σκληρός και σαρκαστικός, αλλά μπορούσε να είναι και πολύ γενναιόδωρος και πιστός. 
Με κρατούσε σε αναμμένα κάρβουνα, αλλά ποτέ δε μου κόστισε χρόνο. Αναγκάστηκα να τον 
«τραβήξω» δύο φορές μεθυσμένο, αλλά και τις δύο φορές τα πήγε μια χαρά.
Η μία ήταν σ’ ένα πλάνο αντίδρασης κόντρα σ’ ένα απίστευτο φως, στα βουνά του Χόλιγουντ, 
όπου τον τράβηξα απ’ τη μέση και πάνω, ενώ δύο βοηθοί τον κρατούσαν ακίνητο- η άλλη, 
σε μια σκηνή στο Αλκατράζ. Είχα ξενυχτήσει κάνοντας διορθώσεις, και το πρω ί ήμουν πο
λύ κουρασμένος για να σκεφτώ σωστά. Εκατό τεχνικοί της MGM περίμεναν να τους πω τι 
θα γυρίζαμε. Ξαφνικά, είδα τον Lee από πάνω μου: «Έ χεις κάποιο πρόβλημα;» Η άρνησή μου 
δεν ήταν και τόσο πιστευτή. Πήγε πίσω στη γκαρνταρόμπα κι άρχισε να κραυγάζει και να 
τραγουδάει. Τον είδα να τρεκλίζει και να σωριάζεται πάνω στο σκληρό τσιμεντένιο έδαφος. 
Ο διευθυντής παραγωγής έχρεξε προς το μέρος μου: «Δεν μπορείς να χον “τραβήξεις” στην 
κατάσταση που είναι». Έ χοντα ς ελευθερωθεί από την πίεση, χρειάστηκα μόνο δέκα λεπτά 
για να ορίσω τις θέσεις της μηχανής.
Έ κανα  νόημα στον Lee, κι εκείνος εξέπληξε τους πάντες ξεμεθώντας σε δέκα δευτερόλεπτα 
με τη βοήθεια λίγου δυνατού καφέ. Ο Lee είχε καταπληκτική δύναμη συγκέντρωσης κι ήταν 
έτοιμος να δοκιμάσει τα πάντα.
Μιλήσαμε για πολλά άλλα σχέδια μετά τον Επαναστάττι του Αλκατράζ (το A  River Runs  
Through It και το Monte Walsh ήταν δύο απ’ αυτά5). Τα περισσότερα δεν πραγματοποιήθηκαν. 
Τον επισκεπτόμουν συχνά στην Τουσόν, κι εκείνος ερχόταν να με δει στην Ιρλανδία. Ο Jean- 
Pierre Melville κάποτε είπε: «Φίλος είναι κάποιος που μπορείς να του τηλεφωνήσεις στις δύο 
τα ξημερώματα, να του πεις: “Πρέπει να σκοτώσεις κάποιον για μένα” και να ’σαι σίγουρος 
όχι θα το κάνει». Αυτό δεν συνέβη φυσικά, αλλά ξέρω ότι αυτό το τηλεφώνημα θα μπορού
σα να το έχω κάνει...
Συνεργαστήκαμε ξανά το 1968, στο Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό. Έ παιξε έναν αμερικανό πι
λότο που πέφτει με αλεξίπτωτο μετά από μια ναυμαχία και καταλήγει εξόριστος σ’ ένα νη- 
σάκι μαζί μ ’ έναν ιάπωνα αξιωματικό του ναυτικού. Κατά μία έννοια, αυτοί οι δύο άνδρες 
είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος σε μικρογραφία. Ή τα ν  μια δύσκολη ταινία για μέ
να και μια τραυματική εμπειρία για τον Lee, που έπρεπε να πάει πίσω και να ξαναζήσει χον 
πόλεμο στα ίδια νησιά. Ακόμα μισούσε τους Γιαπωνέζους για πολλούς λόγους, αλλά έτρεφε 
έναν τεράστιο θαυμασμό για το συμπρωταγωνιστή του, Τοσίρο Μιφούνε.
Θυμάμαι ένα περιστατικό που συνέβη όταν ψάχναμε για τοποθεσίες στο Μάουι. Πεχάξαμε 
μ ’ ένα μικρό αεροσκάφος και καχεβήκαμε σ’ έναν κρατήρα ηφαιστείου που είχε πλάτος ένα 
μίλι -  εγώ, μπροστά, με τον πιλότο- ο Lee, πίσω. Η μηχανή έσβησε, κι αρχίσαμε να γλιστράμε 
προς τα κάτω, με τον πιλότο να προσπαθεί απεγνωσμένα να ξαναβάλει μπρος το αεροπλάνο. 
Γ όρισα και κοίταξα τον Lee, κι είδα μια καταπληκτική έκφραση ηρεμίας στο πρόσωπό του, 
χρωματισμένη ελαφρά μ ’ ένα ειρωνικό χαμόγελο. Ή ταν  πολύ παράξενο: σαν να ’χε είδη πά
ει πέρα από την εμπειρία του θανάτου, κι έτσι μπορούσε να την καλωσορίσει.
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Η χήρα χου, Pamela, μου λέει όχι κάχι παρόμοιο συνέβη χις χελευχαίες χου σχιγμές, χον Αύ- 
γουσχο χου 1987. Ο Lee ήχαν διασωληνωμένος σχην ενχαχική κι έβλεπε σχο μόνιχορ όχι πά- 
θαινε μια καρδιακή προσβολή. Δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά έγνεφε με χο κεφάλι κι 
έβλεπε με διαύγεια χο θάναχό χου να έρχεχαι.

«The Irish Times», 13.6.1998.

Μετάφραση: John Sonar, 
Μαριάννα Κουτάλου.

Ο επαναστάτης του ΑΑκατράζ.
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Για τον Kubrick

Ή τα ν  σκηνοθέτης για τους σκηνοθέτες. Εμείς οι άλλοι μετριόμαστε σε σχέση με το μέγεθος 
του. Έ ζησε τη ζωή του στο πιο υψηλό επίπεδο της τεχνολογίας του κινηματογράφου, και 
τον απασχολούσε ολόκληρη η διαδικασία μιας ταινίας: απ’ το σενάριο ώς την παραγωγή, τη 
διανομή, το λανσάρισμα και την εκμετάλλευση. Αναθεωρούσε συνέχεια τον τρόπο με τον οποίο 
γίνονταν τα πράγματα, και χάρη στην τεράστια ευφυΐα του και τη δύναμη της λογικής του, 
στην οποία λίγοι μπορούσαν να αντισταθούν, πραγματοποίησε πολλές αλλαγές. Ή τα ν  απο
φασισμένος να τελειοποιήσει ένα σύστημα που είναι χρονικά ατελές. Αυτή η ανωμαλία, αντί 
να τον απογοητεύει, του ’δίνε θάρρος. Το παραδεχόταν με λύπη, όταν έλεγε ότι το μόνο πρό
σωπο που έπαιρνε την τελική απόφαση, ήταν ο μηχανικός προβολής.
Δείπνησα ένα βράδυ με τον Jack Nicholson, όταν γύριζε τη Λάμψη. Μου είπε: «Κάναμε χθες 
149 λήψεις ενός πλάνου. Ή τα ν  πραγματικά πολύ δύσκολο. Με τον Stanley, προσπαθώ να 
είμαι στην καλύτερή μου φόρμα γύρω στην τριακοστή λήψη». Μου είπε επίσης ότι ξάπλωναν 
με την Shelley Duvall στο πάτωμα, για να κοιμηθούν ανάμεσα στις λήψεις (τόσο πολύ ήταν 
εξουθενωμένοι), ενώ ο Stanley τελειοποιούσε τους φωτισμούς. Μερικούς μήνες αργότερα, 
έλεγα στον Stanley αυτά που μου είχε πει ο Jack, κι εκείνος μου απάντησε: «Προσπαθώ να 
ξεθεώσω τους ηθοποιούς για να πάψουν να παίζουν κι απλώς να είναι». Αυτό που με συν
αρπάζει σ’ αυτή την ιστορία, είναι ότι οι ηθοποιοί είχαν το χρόνο να πάρουν έναν υπνάκο 
ανάμεσα στις λήψεις. Συνήθως, χρειάζονται ένα ή δύο λεπτά για να μπουν όλα στη θέση τους. 
Ο Stanley ήταν ένας εξαιρετικός διευθυντής φωτογραφίας. Κατάφερνε να πετύχει εκπληκτικά 
φωτιστικά εφέ, με τον ίδιο τρόπο που έκανε τα πάντα, ξεπερνώντας τα όρια, δοκιμάζοντας 
όλες τις πιθανές λύσεις, πειραματιζόμενος ασταμάτητα. Δεν αναζητούσε μόνο την τέλεια λή
ψη ως προς την ερμηνεία των ηθοποιών και τις κινήσεις της κάμερας, αλλά μπορούσε επί
σης, ανάμεσα στις λήψεις, ν ’ αλλάζει το φωτισμό, ν ’ αλλάζει φακό, ν ’ ανοίγει ή να κλείνει 
διάφραγμα. Αυτό είχε ως συνέπεια να υπάρχει τέτοια επιβολή και δύναμη στις εικόνες του, 
ώστε να εκμηδενίζει κάθε αντίσταση που θα μπορούσαν να προβάλουν οι θεατές ή ο διανο
μέας απέναντι στο υλικό.
Παρακολουθώντας τις ταινίες του, αισθάνεστε την πυρακτωμένη παρουσία του. Η ακρίβεια 
της δουλειάς του παρεξηγήθηκε συχνά ως ψυχρότητα. Η ικανότητά του να παρατηρεί την 
ανθρώπινη φύση χωρίς τον παραμικρό συναισθηματισμό, κατηγορήθηκε ως απαισιοδοξία. 
Αλλά το ταλέντο του να παρατηρεί και να καταγράφει με απόλυτη πιστότητα αυτό που έβλε
πε, τον έκανε έναν απαράμιλλο δημιουργό... Ή τα ν  ένας καλλιτέχνης με την ευαισθησία ενός 
σοφού. Η ημιτελής ταινία του για την τεχνητή νοημοσύνη θα είχε σίγουρα προσδιορίσει τις 
μελλοντικές σχέσεις ανάμεσα στον άνθρωπο και τη μηχανή, κι αν σκεφτεί κανείς τη σχέση 
του Stanley με τις μηχανές, θα ήταν αναμφισβήτητα μια ιστορία αγάπης!
Δεν ξεχωρίζω κάποια ταινία του. Ολόκληρο το έργο του εκφράζει το τεράστιο ταλέντο του.

"Positif“, τχ. 464. 
Οκτώβριοί; 1999.

Μ ετάφ ραση:  
Μ α ριάννα  Κουτάλου.
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Θυμάμαι τον Marcello

Είχα πάει στη Βενετία για να πείσω τον Mastroianni να παίξει στην ταινία μου Λέων ο Έσχα
τος. Τον βρήκα να κάθεται στη βεράντα του ξενοδοχείου G ritti Palace μαζί με τη Faye 
Dunaway. Δεν είχε περάσει πολύς καιρός από το Μπόνι και Κλάιντ, κι η Faye συνέχιζε ν ’ απα
σχολεί τα χολιγουντιανά έντυπα. Μέσα από τις γόνδολες και τα βαποράκια, οι τουρίστες γυρ- 
νούσαν τα κεφάλια με θαυμασμό στη θέα τους: ο θρυλικός Λατίνος συνόδευε την αμερικα- 
νίδα θεά της μεγάλης οθόνης.
Ο Marcello είχε πάντα το ίδιο αμήχανο και παραιτημένο ύφος που γνωρίζουμε από τις ταινίες 
του και που σημαίνει: «Δεν καταλαβαίνω καθόλου γ ιατί οι άνθρωποι με θεωρούν αστέρα τού 
κινηματογράφου, ούτε γ ιατί οι ωραίες γυναίκες θέλουν να τους κάνω έρωτα, αλλά, αφού έτσι 
συμβαίνει, θα ήταν αγένεια εκ μέρους μου να μη τους δώσω την ευχαρίστηση». Σιγά σιγά κα
τάλαβα πως ο Marcello ήταν ένα σπάνιο είδος, ένας ηθοποιός χωρίς ματαιοδοξία. Καίτοι πολύ 
μετριόφρων, τα πήγαινε πολύ καλά με τον εαυτό του. Αυτή ήταν η πηγή της γοητείας του· μιας 
γοητείας φυσικής, που άγγιζε κι αιχμαλώτιζε όλους όσοι έρχονταν σ’ επαφή μαζί του.
Ή ρθε στο Λονδίνο και γυρίσαμε την ταινία. Η Faye τον συνόδευε. Την εγκατέστησε σ’ ένα 
διαμέρισμα, επιπλωμένο και διακοσμημένο στους τόνους του μαύρου. Η Faye προσπαθού
σε να ξεφύγει από την πίεση της άρτι αποκτηθείσας δημοσιότητάς της, για λίγο καιρό την 
ευχαριστούσε να παίζει το ρόλο της Ιταλίδας νοικοκυράς, και ξαγρυπνούσε ώστε ο Marcello 
να βρίσκει ένα πιάτο ζυμαρικά όταν γύριζε από το πλατό κάθε βράδυ. Ό πω ς και να ’χε, όμως 
(και με όποιαν και να τα ’χε), ο Marcello δεν παρέλειπε να τηλεφωνεί καθημερινά στη γυ 
ναίκα του, Flora. Έ τρεφε έναν σχεδόν ιερό σεβασμό για τις γυναίκες, κι αυτό εξηγεί τον τρό
πο με τον οποίο τελείωναν οι περιπέτειές του: χωρίς πικρία. Δεν ξέρω πώς ακριβώς τα κα- 
τάφερνε, αλλά πάντα φρόντιζε να τον εγκαταλείπουν οι γυναίκες. Του κομμάτιαζαν την καρ
διά κι έφευγαν ακροπατώντας. Έ να  πρωί, ο Marcello εμφανίστηκε στο πλατό, κι είδα στο πρό
σωπό του ότι τον είχε βρει κάποια δυστυχία -  μήπως ο θάνατος κάποιας αγαπημένης ύπαρ
ξης; Τον ρώτησα διακριτικά, έτοιμος να τον παρηγορήσω. Στο κάτω κάτω, ήμουν ο σκηνο
θέτης του, ο έμπιστός του, ο εξομολόγος του. Μου απάντησε: «Είναι το τέλος. Η ζωή μου στα
μάτησε». -  «Marcello, πώς μπορώ να σε βοηθήσω;» -  «Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Νομι
μοποιήθηκε το διαζύγιο στην Ιταλία...»
Λίγο καιρό αργότερα, τον επισκέφθηκα στο Παρίσι, την εποχή που ζούσε με την Catherine 
Deneuve. Είδα το καινούργιο του διαμέρισμα: πολύ μοντέρνο, γυάλινα τραπέζια, άσπρα έπι
πλα, σαν ένα αρνητικό του λονδρέζικου σπιτιού του -  μόνο η συγκάτοικός του ήταν πάλι ξαν- 
θιά. Η Deneuve πήγε στην κουζίνα για να φτιάξει καφέ. Ο Marcello γύρισε προς το μέρος μου 
και μου ψιθύρισε: «John, δεν μπορείτε να φανταστείτε τη ζωή μου εδώ... είναι (κι έδειξε τη 
διακόσμηση) τόσο ψυχρή...» Η Catherine επέστρεψε στο σαλόνι. Της χαμογέλασε ευγενικά. 
Τον λυπόμουν για την τύχη του: ήταν αναγκασμένος να ζει με τη θεϊκή Deneuve. Ό λος ο 
κόσμος λυπόταν τον Marcello, πάντοτε. Ό λοι ήθελαν να τον βοηθήσουν. Η ευαισθησία του 
ξετρέλαινε τις γυναίκες, που έπεφταν πάνω του για να τον προστατέψουν. Κι εκεί ακριβώς 
αισθανόταν σαν στο σπίτι του- όχι στους κόλπους της οικογένειάς του, αλλά σε μια διευρυμένη 
οικογένεια από κόλπους.
Μια φορά μού είπε: «Γιατί οι Αμερικάνοι θεωρούν τόσο δύσκολο το να παίζεις; Για μένα, η 
υποκριτική είναι σαν να κάνεις έρωτα. Το χαίρομαι όσο κρατά, κι όταν τελειώνει, ελπίζω να 
μπορέσω να το ξανακάνω την επομένη».
Τα πρωινά, ερχόταν στο γύρισμα με το μυαλό του άδειο. Ο Fred, ο αμπιγιέρ του, του ετοί
μαζε ένα φλιτζάνι πολύ δυνατό εσπρέσο. Το έπινε ενώ φορούσε τα ρούχα του ρόλου του. Μα
ζί μ ’ αυτά ενδυόταν και την προσωπικότητα του Λίο. Η μεταμόρφωση ήταν ολοκληρωτική. 
Ό λη  την ημέρα έμενε έτσι· θα μπορούσα να τον κινηματογραφήσω ακόμα και την ώρα τού 
μεσημεριανού διαλείμματος. Στις έξι το απόγευμα, ξανάβαζε τα κανονικά του ρούχα και ξε-

Γυρίζοντας το Λέων 
ο έσχατος. 75
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«Positif», τχ. 432, 
Φεβρουάριος 1997.

Μετάφραση: 
Μυρτώ Ρηγοπονλου.

φορτωνόταν το χαρακτήρα τον οποίο υποδυόταν, χωρίς να του χαρίσει ούτε μία επιπλέον 
σκέψη, μέχρι να τον ξυπνήσει ο εσπρέσο της επομένης. Έμοιαζε με εργάτη εργοστασίου: ο 
μόχθος τον χαροποιούσε, αλλά ήταν ευτυχισμένος όταν η σειρήνα σήμαινε τέλος.
[...]
Ο Marcello ήταν το ιδεώδες κάθε σκηνοθέτη. Χάρη σ’ αυτόν, οποιαδήποτε σκηνή ήταν επι- 
τυχημένη. Έ να  κλείσιμο του ματιού, ένα ανασήκωμα των ώμων, έκαναν το διάλογο περιττό. 
Από τεχνικής πλευράς, γνώριζε πώς έπρεπε να ελιχθεί μέσα σ’ ένα δαίδαλο σύνθετων κ ινή 
σεων για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα στη λήψη. Του έδειχνα ένα σύνθετο σχήμα θέσεων 
όπου έπρεπε να βρίσκεται. Ανασήκωνε τους ώμους: κανένα πρόβλημα. «Η Sophia [Loren] 
επέμενε να τη φωτογραφίζουν μόνο από το ένα προφίλ, κι έτσι επιδιδόμουν σ’ έναν αέναο 
χορό για να παραμένω στη σωστή πλευρά. Αυτό εδώ δεν είναι τίποτα.»
Ο Marcello καταλάβαινε πολύ καλά ότι συχνά οι σκηνοθέτες βάζουν τους ηθοποιούς σε θέ
ση αναμονής. Αυτό τρομοκρατεί τους περισσοτέρους, καθώς το θεωρούν ταπεινωτικό. Τα
ράζονται. Εκνευρίζονται. Αναστενάζουν. Δεν τους χωράει ο τόπος. Κλείνονται στα τροχό
σπιτά τους. Πίνουν. Ο Kubrick έκανε τους ηθοποιούς του να περηιένουν περισσότερο από 
οποιονδήποτε άλλο σκηνοθέτη. Στη διάρκεια των γυρισμάτων του Μτιάρι Λίντον συνάντη
σα τον Patrick McGee στο Ξενοδοχείο Hibernian του Δουβλίνου. Είχε περάσει ήδη τρεις μή
νες σε επιφυλακή χωρίς να έχει γυρίσει ούτε μία σκηνή. «Η αδράνεια είναι ο τάφος της ευ
φυΐας» μουρμούρισε μουδιασμένα. Ο Marcello, αντίθετα, ήξερε να αναμένει εις βάθος. Υπο
μονετικά περίμενε στο χολ του ξενοδοχείου όπου ο Fellini προετοίμαζε το 8V2 ψάχνοντας για 
έναν αμερικανό ηθοποιό. Ο Marcello δεν επέμενε, δε διαμαρτυρόταν, δεν εκλιπαρούσε. 
Ή τα ν  απλώς παρών. Ποτέ δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να του απολογηθώ επειδή τον έκα
να να περιμένει. Σε μια σκηνή, κοιμόταν σ’ ένα κρεβάτι. Ασχολιόμουν με το φωτισμό και τις 
θέσεις των ηθοποιών. Στο μεταξύ, όμως, ο Marcello είχε κοιμηθεί πραγματικά στο κρεβάτι. 
Χρειάστηκε να τον ξυπνήσουμε για να παίξει τον κοιμισμένο.
Λίγο καιρό πριν το θάνατό του, δειπνήσαμε μαζί στο Παρίσι. Έ ν α  δωδεκάχρονο κοριτσάκι 
ήρθε να του ζητήσει αυτόγραφο. Ο Marcello είπε: «Στην αρχή, οι κοπέλες με πλησίαζαν, λέ
γοντας: “Είναι για την αδελφή μου”. Μετά, όταν μεγάλωσα, μου έλεγαν: “Είναι για τη μη
τέρα μου”». Υπέγραψε στο κοριτσάκι, σχολιάζοντας: «Για τη γιαγιά σου, ε;» Τον αγαπούσα 
τρυφερά, και πάντα ήλπιζα να ξανασυνεργαστώ μαζί του. Τελικά, σκηνοθέτησα μόνο μία από 
τις 120 ταινίες του. Ciao, Marcello.

Λέων Έσχατος.



Στο γύρισμα τον Εξκάλιμπερ.
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Από xo πραγματικό 
στο φανταστικό

του Michel Ciment

[...]
Αγάπη για το κινηματογραφικά είδος, έφεση για την αναζήτηση και έμφαση στον ηρώα, διαρ
κής αναγωγή σε μια ευρύτατη συμβολιστική, την οποία θα εντοπίσουμε στη συνέχεια στις 
ταινίες του (στο νερά, στο οποίο έχουμε ήδη αναφερθεί, αλλά και στα λοιπά στοιχεία, τον κρύ
σταλλο, το σπαθί, το δάσος, το τόξο, το νησί, το δράκο, το δέντρο· τέλος, σε μια πλουσιότα
τη πανίδα): διαπιστώνουμε την ιδιαίτερη σχέση του Boorman με τη μυθική σκέψη. Μελε
τώντας, όμως, αφ’ ενός τα είδη και αφ’ ετέρου τους μύθους, επισημαίνουμε μεταξύ τους εκ
πληκτικές ομοιότητες. Η ανάδειξη ορισμένων επαναλαμβανόμενων μοτίβων, ορισμένων 
διαρκών λειτουργιών μέσα απ’ τις δομές της αφήγησης, προσιδιάζει στην ανάλυση που ο Lévi- 
Strauss αφιέρωσε στους μύθους, μελετώντας ένα σώμα σύντομων διηγήσεων που είχαν συγ
κεντρώσει οι εθνογράφοι και οι ανθρωπολόγοι. Μόνο αν μελετήσουμε τη λειτουργία ενός όρου 
της μυθικής αφήγησης στο πλαίσιο ορισμένων διπολικών σχέσεων μπορούμε να προσδιο
ρίσουμε τη σημασία του. Τα συστατικά στοιχεία του μύθου, όμως, δεν είναι οι μεμονωμένες 
σχέσεις. Ο μύθος δεν αποκτά νόημα παρά μόνο χάρη σ’ ένα δίκτυο σχέσεων. Ο Lévi-Strauss 
υπογραμμίζει τη σημασία της διπολικής σκέψης. Η λειτουργία των μύθων στηρίζεται στη 
συνειδητοποίηση των αντιθέσεων, έως την προοδευτική τους συμφιλίωση. Η πόλωση απο
τελεί το υπόβαθρο όλων των μηχανισμών της σκέψης και της γλώσσας, εφόσον συμβολίζει 
μια ταξινόμηση και μια διευθέτηση του περιβάλλοντος κόσμου, αντανακλά δε τον θεμελιακό 
χαρακτήρα του μύθου: την επαναλαμβανόμενη, έμμονη αναγωγή ενός διλήμματος ή μιας αντί
φασης σε έννοια. Στις ταινίες του Boorman, ενός σκηνοθέτη διαλεκτικού, αυτό το παιχνί
δι των αντιθέτων υπάρχει, όπως χρησιμοποιούνται επίσης και τα αρχέτυπα, με τρόπο εν
δεικτικό, για άλλη μια φορά, της εκλεκτικής του συγγένειας με τον Jung (ενώ ο Kubrick, ένας 
θεμελιακά απαισιόδοξος, ψυχαναλυτικός σκηνοθέτης, παθιασμένος ατομιστής, είναι δηλω
μένος οπαδός του Freud)· ο οποίος θεωρεί τα αρχέτυπα ως την ίδια τη βάση τού συλλογικού 
ασυνειδήτου. Τα αρχέτυπα αυτά προσδιορίζουν τις ευαισθησίες μας, την αντίληψή μας των 
πραγμάτων, τις παρορμήσεις μας, και, συνεπώς, οργανώνουν τις πράξεις μας και τη συμ
περιφορά μας. «Αυτό το οποίο είχε κάνει εντύπωση στον Jung  και στα δύο ερευνητικά του 
πεδία -τη ν  ψυχοπαθολογία και τη μυθολογία-, ήταν η επανάληψη και η οικουμενικότητα 
ορισμένων θεμάτων και ορισμένων εικόνων, ανά την υφήλιο, σε όλες τις εποχές και σε όλους 
τους πολιτισμούς» γράφει η Rosemary Gordon M ontagnon.1 Το αρχέτυπο, για ν ’ αποκτήσει 
μορφή, θα πρέπει να ενσαρκωθεί σε μια εικόνα, σε μια συγκίνηση, σ’ ένα φάντασμα, στην ει
κόνα ενός ήρωα, αλλά κι ενός μάγου, σ’ ένα στοιχείο του σύμπαντος ή σε μια συλλογική τε
λετουργία, ακόμα και σ’ ένα γεωμετρικό σχήμα. Έ τσ ι, ο άνθρωπος δε χωρίζεται απ’ τους άλ
λους και τον κόσμο, αλλά, αντιθέτως, η ελευθερία του έγκειται στην προσχώρησή του σε μια 
κοσμική τάξη πραγμάτων που τον υπερβαίνει.
Έ να  απ’ τα χαρακτηριστικά στοιχεία του μύθου είναι, λοιπόν, όπως φαίνεται, ο ανι-ιστορι- 
κός του χαρακτήρας. Και όντως, ο Boorman εμπνέεται από τη μυθική σκέψη· την ίδια στιγ
μή, όμως, οι ταινίες του είναι βαθιά ριζωμένες στην εποχή μας, οι περισσότερες είναι τοπο
θετημένες στο εδώ και το τώρα. Η απήχηση συγκεκριμένα που είχε η ταινία του Οταν ¿¿σπάσε 
η βία, δεν οφείλεται άραγε στο γεγονός ότι εξερευνά αφ’ ενός κάποιες φαντασιώσεις χαμένες 
στα βάθη των χρόνων και αφ’ ετέρου τις σύγχρονες ανησυχίες του οικολογικού ονείρου, «αυ
τό το γαλήνιο σαββατοκύριακο του φόβου» κατά τον ιταλικό του τίτλο; Ο επαναστάτης του 
A Iκατράζ αποτελεί μια δυνατή μεταφορά σχετικά με τη θέση του ατόμου στην αμερικανική 
κοινωνία. Ο αιρετικός ασχολείται με τα προβλήματα της παραψυχολογίας και τα όρια της ορ-

Εξκάλιμπερ.
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θολογιστικής σκέψης. Το σμαραγδένιο δάσος επιστρέφει στις πηγές της πρωτόγονης σκέψης, 
την οποία ο σύγχρονος άνθρωπος και ο σύγχρονος καλλιτέχνης εξερευνούν αδιαλείπτως. Όσο 
για τις ταινίες Λέων ο Έσχατος και Ζαρντόζ, πρόκειται για δύο μεγαλόπνοους θρύλους, που 
επιδιώκουν ν ’ απεικονίσουν την τάξη του κόσμου στην εντέλεια, με τους πλούσιους και τους 
φτωχούς, τις κόστες και τις τάξεις, τους ισχυρούς και τους αδυνάτους του. Ο Boorman είναι 
ένας άνθρωπος της εποχής του, και γ ι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, κατά τη γνώμη μας, κατάφερε 
να αναζωογονήσει με τέτοια επιτυχία τα κινηματογραφικά είδη με τα οποία ασχολήθηκε.
Το είδος είναι στενά συνδεδεμένο με την Ιστορία. Μπορούμε να πούμε, μάλιστα, ότι δεν μπο
ρεί να μεταλλαχθεί, παρά μόνο εφόσον συμμετέχει στην Ιστορία: για να είναι ζωντανά τα έρ
γα που παράγει, πρέπει να συμπορεύονται με το σύγχρονο γίγνεσθαι· διαφορετικά, το είδος πα
ρακμάζει και γεννά μόνο νεκρά, αμιγώς φορμαλιστικά στερεότυπα. Οι ρίζες ενός είδους δε βρί
σκονται μόνο στην κινηματογραφική παράδοση, αλλά και στον ίδιο τον κοινωνικό ιστό. Ο επα
ναστάτες του Αλκατράζ, το Δυο λιοντάρια στον Ειρηνικό, το Όταν ξέσπασε η βία  ή Το σμαραγδένιο 
δάσος παρουσιάζουν εκ παραλλήλου ένα ιστορικό υλικό και ορισμένα αρχετυπικά στοιχεία, αμ- 
φότερα εν εξελίξει και σε στενή αλληλεπίδραση μεταξύ τους· σ’ αυτή δε την αλληλεπίδραση 
οφείλεται ο πλούτος της ταινίας. Εξετάζοντας τη θέση του Boorman για την ουτοπία, κατα
νοούμε καλύτερα την αντιποίηση του ιστορικού γίγνεσθαι στο έργο του. Το Βόρτεξ στο Ζαρ
ντόζ, όπως και το Κάμελοτ των Ιπποτών της Στρογγυλής Τραπέζης, δεν είναι παρά ένα όνει
ρο αγνότητας και τελειότητας, που οδηγεί στη στειρότητα και την πλήξη. Στο βιβλίο του Ου
τοπία και πολιτισμός, ο Gilles Lapouge διακρίνει τρεις πνευματικές οικογένειες και προσδιο
ρίζει τη σχέση τους με τη λογική: τον αντι-ουτοπιστή, ο οποίος αγνοεί τη λογική και θεωρεί 
ζήτημα τιμής την αναίρεση του κοινού νου, της πραγματικότητας, της λογικής, και τον 
οποίο συναντάμε στα αμερικανικά χίπικα κινήματα· και τον ουτοπιστή, ο οποίος δεν διαθέτει 
την παραμικρή αίσθηση της διαλεκτικής, πιστεύει στην καθαρή λογική, στην ευαισθησία και 
την τάξη, και του οποίου μία εκδοχή θα μπορούσαν, παραδόξως, να αποτελούν οι σύγχρονοι 
τεχνοκράτες που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου. Ο ουτοπιστής, όπως και ο αντι- 
ουτοπιστής, αρνείται υπό μία έννοια την Ιστορία και, τελικά, αντιτίθεται στον άνθρωπο της 
Ιστορίας, τον οπαδό της διαλεκτικής, τον άνθρωπο των αλλαγών «που τον ενδιαφέρει λιγότερο 
ο σχεδιασμός των δομών και περισσότερο η αλληλεπίδραση των γεγονότων εν τω γίγνε
σθαι».2 Στο σημείο αυτό, αναγνωρίζουμε την άποψη του Boorman, ο οποίος μας δείχνει πάντα 
στις ταινίες του την τεράστια απόσταση που χωρίζει -υπό  κάθε έννοια- την πρώτη από την 
τελευταία εικόνα. Ό ταν η ταινία τελειώνει, ο άνθρωπος, ο κόσμος, έχουν αλλάξει· κι έχουν αλ
λάξει, επειδή ο ήρωας αντιτίθεται συχνά στην κοινωνία που τον περιβάλλει.

2. Lapouge, Gilles: Utopie et
civilisation, Paris, Weber, 

1973.
3. P. Valéry, Les principes de 
l’anarchie pure et appliquée,

Paris, Gallimard, 1984.

Πράγματι, οι ήρωες του Boorman επιδιώκουν μιαν αρμονική σχέση με το σόμπαν παράλ
ληλα, όμως, εξεγείρονται συχνά κατά της κοινωνίας που τους περιβάλλει. Η μεταφυσική και 
η ποιητική τείνουν προς την ώσμωση, το κοινωνικό στοιχείο οδηγεί στη σύγκρουση. Ο ήρω
ας είναι ένας «αιρετικός», όπως ο πατήρ Λαμόντ που δεν υπακούει στο Βατικανό και πηγαίνει 
να αναζητήσει την αλήθεια στην καρδιά της Χρυσής Πόλης. Η Ντάινα αποφεύγει τη δια
φημιστική εταιρεία που έχει αναλάβει την προβολή της (Catch Us I f  You Can), ο Ουόκερ αντι
μετωπίζει ολομόναχος την παντοδύναμη Οργάνωση (Ο επαναστάτης του Αλκατράζ), ο Λίο κά
νει στάχτη το ίδιο του το σπίτι, για να αμφισβητήσει πιο αποτελεσματικά την ειδεχθή τά
ξη την οποία αυτό συμβολίζει (Λέων ο Έσχατος), ο Ζεντ σκοτώνει το θεό του και παραβιά
ζει την απαγόρευση εισόδου του στους Αιωνίους (Ζαρντόζ). Είναι αναμφισβήτητο ότι ο δη
μιουργός του Εξκάλιμπερ διακατέχεται από πνευματιστικές τάσεις· παράλληλα, όμως, τον 
χαρακτηρίζει και μια προκλητική στάση έναντι της θρησκείας ως θεσμού, και συνομιλεί τρό
πον τινά με τον Valéry, όταν λέει: «Όλοι οι μυστικιστές αποτελούν φορείς της αναρχίας. Αναρ
χικός είναι εκείνος που παρατηρεί τα πράγματα και βλέπει αυτό που βλέπει κι όχι αυτό που 
συνηθίζεται να βλέπουμε».3 Η προσωπικότητα του Boorman εκφράζει τόσο έντονα το πνεύ
μα της εποχής του, ώστε, τελικά, έρχεται σε σύγκρουση μαζί της, στο πλαίσιο μιας σχέσης 
την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «οιδιπόδεια πολιτιστική». Συμβολικά, ο σκη
νοθέτης εμφανίστηκε σε ταινία του μία και μοναδική φορά, παριστάνοντας, σε ένα πλάνο, 
ένα Κτήνος που το σκοτώνει ένας Εξολοθρευτής στο Ζαρντόζ.
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Όμως, η ταινία που ίσως παρουσιάζει με τον καλύτερο τρόπο τις πιέσεις τις οποίες ασκεί στο 
άτομο η κοινωνία, είναι, παραδόξως, τα Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, από την οποία απουσιάζει 
παντελώς κάθε ίχνος πολιτιστικού στοιχείου. Από την πρώτη τους συνάντηση, ο Ιάπωνας και 
ο Αμερικανός, εξαιτίας της αγωγής και της παιδείας τους που τους προσδιορίζουν, έχουν την 
ίδια αντίδραση: θέλουν να σκοτώσουν ο ένας τον άλλον. Καθώς απομακρύνονται σιγά σιγά από 
το κοινωνικό τους περιβάλλον, μαθαίνει ο καθένας τους να κατανοεί τον άλλον, ωσότου ορι
σμένα αντικείμενα, πολιτιστικώς προσδιορισμένα, αρχίσουν ν ’ απειλούν την επικίνδυνη ισορ
ροπία που είχαν επιτύχει, στο νέο νησί όπου ξεβράζονται· και στη συνέχεια, την ανατρέπουν. 
Το γεγονός ότι ένα από τα μείζονα στοιχεία της προσωπικής κοσμογονίας του Boorman είναι 
η εικόνα του νησιού, το οποίο προσομοιάζει μ ’ έναν απλουστευμένο κόσμο εν σμικρύνσει, μας 
εντυπωσιάζει. Σε όλους τους πολιτισμούς,4 το νησί συμβολίζει ένα αρχέγονο πνευματικό κέ
ντρο, έναν «άλλο κόσμο», το καταφύγιο ενάντια στις κακοτοπιές της ζωής. Το όνειρο αυτό 
της απομόνωσης, όμως, εμπεριέχει και την καταστροφή του: όντας περίκλειστο, το νησί γ ί
νεται φυλακή για όσους καταφεύγουν εκεί. Το νησί που θέλει ν ’ αγοράσει η Ντάινα στο Catch 
Us I f  You Can· το νησί του Αλκατράζ όπου λίγο έλειψε να πεθάνει ο Ουόκερ κι όπου ξανα
βρίσκεται παγιδευμένος στο τέλος του Επαναστάτη του Αλκατράζ· το νησί στα Δύο λιοντάρια 
στον Ειρηνικό, που αποτελεί την κλειστή κονίστρα των συγκρούσεών τους· η αδιέξοδη μόνωση 
μέσα στην οποία ο Λίο, σαν σε νησί, αργοπεθαίνει (Λέων ο Έσχατος)· η απομονωμένη από τον 
κόσμο γη την οποία βεβηλώνουν οι πρωτευουσιάνοι (Όταν ξέσπασε η βία)· το Βόρτεξ που ένα 
τείχος το χωρίζει από τα ερημοτόπια (Ζαρντόζ)· ο πύργος του Κάμελοτ (Εξκάλιμπερ): πρόκειται 
για τόπους όπου ο άνθρωπος βυθίζεται στην ψευδαίσθηση και χάνεται.
Ο Boorman, ωστόσο, διατηρεί τη νοσταλγία μιας κοινοτικής ζωής, όπως δείχνει η αγάπη του 
για τα «γλέντια», τις συλλογικές γιορτές, τις συγκεντρώσεις γύρω από μια στρογγυλή τρά
πεζα (οι ιππότες στο Εξκάλιμπερ, οι Αιώνιοι στο Ζαρντόζ, τα μέλη της μυστικής αδελφότη
τας που συγκεντρώνονται γύρω από τον Λάζλο στο Λέων ο Έσχατος, οι Αόρατοι και οι τε
λετουργικές τους ιερουργίες στο Σμαραγδένιο δάσος). Αυτό το γλέντι, πάντως (που το συ
ναντάμε σε πολλές ταινίες, αρχής γενομένης με τον αποκριάτικο χορό στο Catch Us I f  You 
Can), τα τραγούδια, οι χοροί, δεν μπορούν να γιατρέψουν τη μοναξιά του ανθρώπου. Δύο 
φορές, στον Επαναστάτη τον Αλκατράζ και στο Λέων ο Έσχατος, ο ήρωας βρίσκεται σ’ ένα γλέ- 
ντι, αποκομμένος από μια γνώση που του γνέφει μέσα απ’ τον πολυάριθμο και βουερό κό
σμο. Ο καλλιτέχνης διχάζεται, γ ι’ άλλη μια φορά, ανάμεσα στην επιθυμία της μέθεξης και 
τη βούληση να καλλιεργήσει την ιδιαιτερότητά του. Η σχέση του Boorman με την εποχή του 
χαρακτηρίζεται από αυτήν ακριβώς την παλίνδρομη κίνηση ανάμεσα στο «εγώ» και τον κό
σμο. Στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και στις αρχές της δεκαετίας του ’70, στο απόγειο του 
«πολιτικού» κινηματογράφου, ο Boorman κατάφερε να δημιουργήσει ταινίες πάρα πολύ κα
τατοπιστικές όσον αφορά στην κοινωνία, όπως Ο επαναστάτης του Αλκατράζ, ο Δέων ο Έ σχα
τος ή το Ζαρντόζ, επειδή ακριβώς είχε την αίσθηση της εποχής του, χωρίς όμως η συνείδη
σή του αυτή να είναι παγιωμένη· δηλαδή, χωρίς να οδηγεί ποτέ σε έργα σχηματικά, διδακτικά 
ή ηθικολογικά. Διατηρώντας την ιδιαιτερότητά του ως ατόμου, κατάφερε να επισημάνει τα 
θεμελιώδη χαρακτηριστικά της κοινωνίας, με βάση μια προσέγγιση της τέχνης συναφή προς 
αυτήν του T.S. Eliot, ο οποίος, στην Έ ρημη χώρα, επίσης εξέφραζε την απουσία των αξιών, 
τη σύγχρονη αγωνία και τη στειρότητα των ανθρώπινων σχέσεων. Κατά τον Kierkegaard, 
επίσης, «πολιτισμός είναι ο κύκλος τον οποίο διαγράφει το άτομο για να φτάσει στην αυτο
γνωσία». Στο Ζαρντόζ και τον Αιρετικό, ο Ζεντ στην Κιβωτό και η ΡεΊγκαν στο «συγχρονι- 
στή», ζουν και οι δύο μια παρόμοια θεραπεία. Η ψυχανάλυση ξαναδίνει στον άνθρωπο [του 
οποίου την επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά εμποδίζει η νεύρωση (η νεύρωση είναι 
μια μερική αποπολιτιστικοποίηση)] την επιθυμία και την ικανότητα να κάνει ζωτικές επι
λογές. Το Ζαρντόζ παρουσιάζεται έτσι σαν μια γενική απογραφή γνώσεων, και το Βόρτεξ, σαν 
ένα πολιτιστικό καλειδοσκόπιο. Η σχέση του Boorman με τον κινηματογράφο (από το θαυ
μασμό του για τον Griffith, το θεμελιωτή του κινηματογράφου, ώς τη δουλειά του περί τα 
είδη) εκπορεύεται από την ίδια προσέγγιση: η ταινία εγγράφεται σε μια ιστορική εξέλιξη και 
δεν μπορεί να δημιουργηθεί παρά μόνο σε σχέση με τις ταινίες οι οποίες προηγήθηκαν, με 
την κοινωνία στην οποία ζει, με το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Ο καλλιτέχνης, λοιπόν, κοι-

4. C heva lie r  Je a n , G heerbran t 
A la in :  Dictionnaire des 
symboles, 4 vol., S éghers, 
P aris, 1973. 83
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τάζει το παρελθόν να ξεμακραίνει, και φαντάζεται τα τοπία του μέλλοντος. Κι ως προς αυ
τό το σημείο, ο Boorman είναι ρομαντικός: για να αναδυθεί η λάμψη που θα φωτίσει το μέλ
λον, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δεσμό με το παρελθόν.
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5. James Dickey, Deliverance. 
Houghton-Mifflin Co., New 

York, 1970. 
6. Lacourbe Roland, Lefèvre 

Raymond, «John Boorman», 
in: Trente ans de cinéma 

britannique, Paris, Ed.
Cinima 76.

Τον περί κουλτούρας στοχασμό συνοδεύει ένας στοχασμός περί τον κινηματογράφο, το καλ
λιτεχνικό μέσο με το οποίο εκφράζεται ο Boorman. Η σημασία του ματιού, του βλέμματος, της 
-ακίνητης ή κινούμενης μέσα στις ίδιες τις ταινίες- εικόνας είναι τόσο μεγάλη, ώστε, φυσι- 
κώ τω λόγω, λειτουργούν σαν σημεία. Η Ντάινα, στο Catch Us I f  You Can, παρατηρεί με το 
τηλεσκόπιο τα τσιράκια του αφεντικού της, προτού συναντήσει ένα συλλέκτη μηχανών προ
βολής, ενώ ο Ζίσελ προβάλλει τις εικόνες της Ντάινα στα γραφεία της διαφημιστικής εται
ρείας. Ο Ουόκερ, στον Επαναστάτη του Αλκατράζ, πλακώνεται στο ξύλο στο νάιτ-κλαμπ 
μπροστά σε γιγαντιαίες διαφάνειες όπου εναλλάσσονται πίνακες του R em brandt ή του 
Botticelli και φωτογραφίες από κόβερ-γκερλ. Αργότερα, παρατηρεί το ξενοδοχείο με τα κιά
λια του, σαν τον ιάπωνα αξιωματικό που ψάχνει τον ορίζοντα στο Δύο λιοντάρια στον Ειρη
νικό. Ο Λέων ο Έσχατος είναι οργανωμένος με βάση την αρχή της πραγματικότητας από τη 
σκοπιά των βουβών ταινιών, αφού ο Λίο με το τηλεσκόπιό του «κάνει ταινία» τη ζωή των κα
τοίκων της συνοικίας του. Ο «συγχρονιστής» στον Αιρετικό, χάρη στον οποίο ο πατήρ Λαμόντ, 
η Δρ Τάσκιν και η Ρέιγκαν ταξιδεύουν στο χώρο και στο χρόνο, μας θυμίζει αναπόφευκτα την 
εμπειρία του κινηματογράφου. Τέλος, τα πρόσωπα στον Επαναστάτη του Αλκατράζ, στο Εξκά- 
λιμπερ  και στο Ζαρντόζ ξαναζούν σκηνές απ’ τη ζωή τους σαν σε ταινία. Ο Ζεντ στο Βόρτεξ, 
μάλιστα, βλέπει να προβάλλονται σε μια οθόνη οι βιασμοί που έχει διαπράξει. Στον Boorman 
συναντάμε και πάλι την εξίσωση όπλο-κάμερα-βιασμός, την οποία ο Michael Powell παρου
σιάζει με συγκεκριμένο τρόπο στον Ηδονοβλεψία. Στο τέλος του προοιμίου στο Ζαρντόζ, ο Ζε
ντ πυροβολεί το θεατή, και το μοτίβο του βλέμματος μεταλλάσσεται στο μοτίβο του τόξου και 
του στόχου του ('Οταν ξέσπασε η βία, Το σμαραγδένιο δάσος). Για τον Εντ, τον αφηγητή στο 
μυθιστόρημα του Jam es Dickey (Delwerance), «εκτός του κάδρου δεν υπήρχε τίποτα, κι όλα 
όσα βρίσκονταν μέσα στο κάδρο, υπήρχαν με τρόπο τρομακτικά ζωντανό και συνεκτικό: λες 
και το μάτι που παρατηρούσε, δημιουργούσε το στόχο».5 Δε θα μπορούσε κανείς να ορίσει με 
καλύτερο τρόπο την κατά Boorman σκηνοθεσία· μια σκηνοθεσία, που δημιουργεί τον δικό της, 
αυτόνομο χώρο, αλλά και δίνει στο θεατή την ψευδαίσθηση μιας διαυγούς πραγματικότητας. 
Ο Gérard Legrand σημειώνει ότι, στις ταινίες του Boorman, «αυτός που κοιτάζει, εισβάλλει, 
οπλισμένος με την επιθυμία του και τη συνακόλουθή της βία, σ’ έναν κόσμο όπου απολύτως 
άδικα τις έχουν αρχικά διαχωρίσει»6 -  εικόνες εισβολής, τις οποίες υπογραμμίζουν τα όπλα 
(τουφέκι, πιστόλι, μαχαίρι, σπαθί, βέλη) που συνοδεύουν τον ήρωα στη διαδρομή του: ο Ουό
κερ εισβάλλει στην Οργάνωση (Ο επαναστάτης του Αλκατράζ) όπως ο Ζεντ στο Βόρτεξ (Ζαρντόζ), 
όπως οι πρωτευουσιάνοι στο 'Οταν ξέσπασε η βία  βεβηλώνουν έναν απαγορευμένο τόπο και, 
στη συνέχεια, ένας απ’ αυτούς πέφτει θύμα βιασμού, όπως εισβάλλει ο Λαμόντ στο ιερό του 
Παζούζου (Ο αιρετικός) κι ο Μάρκαμ στο χώρο των Αοράτων (Το σμαραγδένιο δάσος). Η κα
τά Boorman θεώρηση του ανθρώπου θεμελιώνεται στο γίγνεσθαι και τη μεταμόρφωση, και 
συνοδεύεται από εικόνες ανάδυσης και ρήξης. Η κίνηση του Ζεντ, που αργά αργά ξεχωρίζει 
από ένα βουνό σπόρους με το πιστόλι στη χούφτα (Ζαρντόζ), παραπέμπει στην κίνηση του Ουό
κερ, που σηκώνει με το όπλο στο χέρι την κουρτίνα στην κάμαρα του Ριζ και τον αιφνιδιά- 
ζει στις περιπτύξεις του με την Κρις (Ο επαναστάτης του Αλκατράζ). Πολύ συχνά συναντάμε 
καθρέφτες, μάσκες, κρύσταλλα, αντανακλάσεις στο νερό που υπογραμμίζουν την αναγωγή 
στον κόσμο των εικόνων και του φανταστικού.
Διότι ο Boorman θεωρεί, όπως και οι σουρεαλιστές [«Το μοναδικό απολύτως σύγχρονο μυστήριο 
τελείται στον κινηματογράφο και μόνο» (André Breton)], ότι ο κινηματογράφος διατηρεί με 
το όνειρο μια ιδιαίτερη σχέση, αφού ο θεατής, βυθισμένος στο σκοτάδι της αίθουσας, ζει μια 
εμπειρία που ελάχιστα απέχει από την εμπειρία του ονείρου. Γυρίζοντας ντοκιμαντέρ για τη 
βρετανική τηλεόραση, ο Boorman διαπίστωσε πολύ γρήγορα τα όρια της αμιγούς ρεαλιστικής 
προσέγγισης. Στα τέλη της δεκαετίας του ’50, το free cinema υπήρξε μια αντίδραση κατά του 
ακαδημαϊκού κινηματογράφου, που ήταν αποκομμένος από την τρέχουσα πραγματικότητα της 
χώρας· και οι ταινίες του Boorman, με τη σειρά τους, φιλοδοξούν να αποτελόσουν μια υπέρ-
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βάση της κοινωνικής και ψυχολογικής ως επί το πλείστον προσέγγισης της πραγματικότητας. 
Η ταινία θα πρέπει να είναι ελεύθερη σαν όνειρο και, παράλληλα, να διατηρεί ατόφια την πει
στική δύναμη του ντοκιμαντέρ. Και, στο συγκεκριμένο ζήτημα, η άποψη του Boorman είναι 
εξόχως διαλεκτική, αφού η ένωση των αντιθέτων παρουσιάζεται γ ι’ άλλη μια φορά στο έργο 
του ως η κινητήρια δύναμη της πράξης τής δημιουργίας. «Υπογραμμίζω τα όρια της παραδο
σιακής σκέψης» δεν σημαίνει ότι επιθυμώ να στερηθώ τα όπλα της κατανόησης και της ανά
λυσης, ούτε ότι παραδίνομαι σε μια συγκεχυμένη ποιητική «ύπνωση»- σημαίνει ότι θέτω τέ
λος στον ανταγωνισμό ανάμεσα στον ορθολογισμό, που ταυτίζεται με την πρόοδο και φιλοδοξεί 
να εξηγήσει λογικά τα πάντα, και στον ανορθολογισμό, που πάρα πολύ συχνά ταυτίζεται με 
τη θρησκεία, και περισσότερο ασχολείται με τα του βίου παρά με τα της ανάλυσης.
Δε μας εκπλήσσει τόσο η ίδια η διαδρομή του Boorman όσο το γεγονός ότι ελάχιστοι σκηνο
θέτες λαμβάνουν υπόψη τους, όπως αυτός, ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει ανακαλύψει νέ
ους τρόπους τού σκέπτεσθαι και του αισθάνεσθαι, που έχουν να κάνουν με την κρυφή πλευ
ρά της ύπαρξής μας. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε ήδη απ’ τις αρχές του αιώνα για την πρω
τόγονη τέχνη, η ανάπτυξη της εθνολογίας, η γέννηση της ψυχανάλυσης, η αγάπη για την απο- 
κρυφιστική παράδοση, εκφράζουν τη βούληση του ανθρώπου ν ’ αποδεχθεί τη φαντασία 
και το όνειρο ως θεμελιακά στοιχεία της ανθρώπινης προσωπικότητας. Μαρτυρούν μια νο
σταλγία, αλλά και μια αμυντική στάση, επίσης ενώπιον του υπέρμετρου εξορθολογισμού τής 
βιομηχανικής και της μετα-βιομηχανικής εποχής. Στις ταινίες του Boorman, το ζητούμενο 
είναι να αποκατασταθούν οι δεσμοί ανάμεσα στον άνθρωπο και τη φύση, κι ο άνθρωπος να 
επιστρέφει στις ρίζες του μύθου, χωρίς όμως να εγκαταλείψει τις πηγές του ορθού λόγου. Η 
επιστημονική γνώση και η γνώση του ιεροφάντη θα πρέπει να συναιρεθούν, για να επιτελέσουν 
τη διαδρομή για την οποία έκανε λόγο ο Picasso: «[τη διαδρομή] που πρέπει να διανύσει ο νους 
για να δώσει στο όνειρο συγκεκριμένη μορφή». Από τις κλειστές κοινωνίες που φαντάζεται 
ο Boorman, μόνο εκείνες που αποδέχθηκαν τη μαγική πλευρά του ανθρώπου (οι αφρικανι
κές φυλές στον Αιρετικό και οι φυλές του Αμαζόνιου στο Σμαραγδένιο δάσος) βρήκαν ένα ση
μείο ισορροπίας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο ενεργεί και ο σκηνοθέτης στη δουλειά του: 
εμπνέεται από τα όνειρά του, εμπιστεύεται τη διαίσθησή του και, παράλληλα, αποδέχεται τα 
πρωτόγνωρα επιτεύγματα της τεχνικής και την επικουρία των λογικών ικανοτήτων.

Un visionnaire en son temps, 
Calmann-Lévy, 1985.

Μετάφραση,:
Τιτίκα Αημητρούλια.
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To ασυνείδητο στο έργο 
του John Boorman

της M artine M athieu

O B o o rm a n  κα ι το ό νε ιρ ο
Ο John Boorman, σε όλο του το έργο, αναζητά ένα και μοναδικό κοινό όνειρο. Η αναζήτη
ση αυτή σηματοδοτείται από συμβολικές σταθερές, που αλλάζουν όψη ανάλογα με το σενάριο. 
Οι ταινίες του, σαν όνειρα κι αυτές, παρουσιάζουν ένα περιεχόμενο εμφανές [την κωδικο- 
ποιημένη μυθοπλασία (σύνοψη της πλοκής)] κι ένα λανθάνον (τις φαντασιώσεις και τις εμ
μονές του). Το σενάριο, αναμφίβολα παίζει το ρόλο της «δευτερογενούς επεξεργασίας» του 
ονείρου· μ ’ άλλα λόγια, η διευθέτηση των συμβόλων, των προσώπων και των πράξεών 
τους επιτρέπει στο λανθάνον περιεχόμενο να υπάρξει, να πάρει σώμα, μεταμφιέζοντας τις φα
ντασιώσεις χάρη σε κινηματογραφικές πρακτικές πολύ κοντινές με εκείνες του ονείρου, όπως 
είναι η μετατόπιση, η αντικατάσταση ή η συμπύκνωση.
Ωστόσο, η κύρια διαφορά ανάμεσα στο όνειρο και την ταινία είναι ότι η δευτερογενής επε
ξεργασία (σενάριο, σκηνοθεσία), στη μεν πρώτη περίπτωση είναι ασυνείδητη, ενώ στη δεύ
τερη θέλουμε να είναι (ή, έστω, νομίζουμε ότι είναι) απόλυτα συνειδητή. Αυτή ακριβώς εί
ναι η δυσκολία στο έργο του Boorman: η αποσύνδεση της μυθοπλασίας από τις φαντασιώ
σεις, αφού και ο ίδιος είναι εμποτισμένος από μύθους και παραμύθια που τρέφουν με ποίη
ση τις ταινίες του και φέρνουν στο φως τις εμμονές του.
Οι ταινίες/όνειρα του Boorman αλληλοτέμνονται όλες, αποκλίνοντας απ’ τον μοναχικό και 
επαναστατημένο κοινό τους ήρωα, που εμψυχώνεται από την ελπίδα εκδίκησης προς τη ζωή 
και την κοινωνία, την οποία ο Boorman δεν καταλαβαίνει ή της οποίας δεν θέλει να δεχτεί 
το παιχνίδι και τους κανόνες.
Κι αν, σε μια πρώτη προσέγγιση, τα θέματα που ανιχνεύουμε σε όλες τις ταινίες του, απο
καλύπτουν σύγχρονα κοινωνικά άγχη, η ουσία τους δεν παύει να βρίσκεται στο βάθος τού 
ασυνειδήτου, όχι μόνο του κοινωνικού, αλλά και του ατομικού. Άλλωστε, τα άγχη αυτά γ ί
νονται γρήγορα εμμονές και νευρώσεις.
Η προέλευση αυτών των διαταραχών ανάγεται στην προγενετήσια φάση, στο στάδιο του κα
θρέφτη, στην παιδική ηλικία και στην οιδιπόδεια σύγκρουση, συνοδευόμενη από την αρχική 
καταπίεση των σεξουαλικών επιθυμιών που φαίνεται να έχει επηρεάσει ιδιαιτέρως τον 
Boorman.
Αν αναλύσουμε τις ταινίες του όπως τα όνειρα, αποκωδικοποιώντας τη συμβολική τους, κα
τορθώνουμε να ανακαλύψουμε τις επιρροές που έχουν υποστεί από το «εγώ» του, οι οποί
ες πλουτίζουν και διαφοροποιούν (στο πεδίο της απεικόνισης) το έργο του.
Είναι κατ’ αρχάς αξιοσημείωτο ότι, αν η πρώτη ταινία του (Catch Us I f  You Can) είναι αρ
κετά διαφορετική από τις επόμενες όσον αφορά στο ρυθμό, το δυναμισμό, ακόμα και την αι
σιοδοξία, το Ζαρντόζ μόνο του μοιάζει να «περιλαμβάνει» όλες τις άλλες και να φωτίζει τα 
σύμβολα και τα θέματά τους.
Οι ήρωες δείχνουν σαν να βγαίνουν απ’ τον ύπνο για να ξεκινήσουν ένα όνειρο: την αναζή
τηση της Αλήθειας-Γκράαλ (βλ. σχετικά άρθρα και δοκίμια στο «Positif», τχ. 157) ή, στο ανα
λυτικό πεδίο, το ασυνείδητο. Τα όνειρά τους είναι η πραγμάτωση των αληθινών τους επιθυμιών 
(εκτόνωση). Έ πειτα  έρχεται το ξύπνημα, το τέλος της ταινίας: η αποτυχία. Τα φανταστικά 
στοιχεία παρεμβαίνουν πάντα για να συγκαλύψουν τα αυτοβιογραφικά, που φοβίζουν τον 
Boorman, και για να καταπνίξουν το ασυνείδητο μέσω του σεναρίου και της τεχνικής τής κι
νηματογράφησης. Θα λέγαμε ότι ο Boorman σκηνοθετεί ένα ανερμήνευτο όνειρο.
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Η ο ιδ ιπ ό δ εια  σ ύ γ κ ρ ο υ σ η
Έ να  από χα κύρια λανθάνονχα θέματα είναι, φυσικά, η οιδιπόδεια σύγκρουση. Ο απομο
νωμένος άνθρωπος, ο ήρωας στο έργο του Boorman, αντιπροσωπεύει το παιδί που πρέπει να 
αντιμετωπίσει, στα μέτρα του και με τις δυνατότητές του, το περιβάλλον του. Ό λοι αυτοί 
οι εξεγερμένοι άνθρωποι, σαν έφηβοι, επιθυμούν μόνο την εκδίκηση- μια εκδίκηση είτε πο
λύ συγκεκριμένη, εναντίον «πραγματικών» εχθρών (Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, Ο επα
ναστάτης του Αλκατράζ), είχε εναντίον μιας πιο μεγάλης κατηγορίας ανθρώπων η και ολό
κληρης της κοινωνίας (Catch Us I f  You Can, Λέων ο 'Εσχατος, Ζαρντόζ), είτε εναντίον της 
ίδιας της φύσης («νερό που κοιμάται»), ενός εχθρού αόρατου, άγριου και οικουμενικού, που 
ξαφνικά ξυπνά (Όταν ξέσπασε η βία).
Ο εχθρός είναι πάντα παρών, απροσδιόριστος ή εγγύτατος, κι ο απομονωμένος και εξεγερ- 
μένος ήρωας βρίσκεται συνέχεια απειλούμενος. Αυτός ο φόβος του «δημιουργήματος» κρύ
βει στην πραγματικότητα το φόβο του «δημιουργού», ο οποίος, άλλωστε, εκπροσωπείται στο 
Ζαρντόζ από το χαρακτήρα του Φρέιν, του τρελού μάγου. Η άρνηση της κοινωνίας ή των κα
νόνων της, που κάθε φορά ανταμείβεται με μια αποτυχία, κρύβει την άρνηση της παντο
δύναμης εξουσίας του πατέρα. Τελικά, θριαμβεύει πάντα η κοινωνία: ο πατέρας αμφισβητείται 
ανέλπιδα. Ό μω ς ο Boorman, μάλλον αρνείται το ρόλο του πατέρα, παρά την παρουσία του. 
Ο πατέρας είναι ένα από τα φυσικά «στοιχεία» της κοινωνίας, που και η ίδια αποτελείται από 
«πατέρες» (κίνδυνος), συμβολίζοντας τη δύναμη και τον ανδρισμό. Ό μω ς για τον Boorman, 
ο οποίος παλεύει ενάντια σ’ αυτές τις έννοιες, η κοινωνία, όπως θα δούμε, είναι και μητρι
κή, γ ια τί αυχο-αναπαράγεται. Προδίδεται, λοιπόν, ο ρόλος του πατέρα και, κατά συνέπεια, 
εξαπαχάται το παιδί, αφού ο στόχος του θα ήταν ν ’ αντικαταστήσει τον πατέρα. Γ ι’ αυτόν 
το λόγο ο ήρωας θα ζητήσει εκδίκηση και θα θελήσει ν ’ ανατρέψει την κατεστημένη τάξη. 
Είναι ακριβώς η οιδιπόδεια σύγκρουση, τοποθετημένη σε κοινωνικό πλαίσιο. Στον Freud, 
η εξουσία αντιπροσωπεύεται από τον πατέρα, το δικτάτορα: η κοινωνία είναι εκείνη που εμπο
δίζει και περιορίζει. Ο Boorman δεν μπόρεσε να καταπολεμήσει τη σύγχυση αυτής της 
εξουσίας κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, γ ια τί δεν μπορούσε να την αποδώσει κά
που με βεβαιότητα και ν ’ ανακαλύψει τον «υπεύθυνο». Θα συνεχίσει, λοιπόν, να παλεύει ενά
ντια στον εγκλεισμό και την καταπίεση της κοινωνίας για  να την καταστρέψει, χωρίς πο
τέ να τολμά να φτάσει ώς το τέρμα (αποτυχία). Είναι, για παράδειγμα, ιδιαίτερα δηλωτικό 
ότι ο Boorman απεχθάνεχαι την αμερικανικού τύπου ανδροπρέπεια και διαλέγει ηθοποιούς 
όπως ο Lee Marvin, ο B urt Reynolds ή ο βρετανός Sean Connery: άντρες τους οποίους θαυ
μάζει, χωρίς να τολμά να καταλάβει γιατί.
Αντίθετα, η σκηνή με τους καθρέφτες στο Ζαρντόζ δείχνει να βάζει κάποιου είδους τέρμα σ’ 
αυτή την ανησυχία. Πράγματι, ο Ζεντ δυσκολεύεται πολύ ν ’ αναγνωρίσει τον πατέρα στην 
εικόνα του θεού Ζαρντόζ, και, τελικά, τον εξαλείφει κι αναγνωρίζει τον ίδιο του τον εαυτό 
για πρώτη φορά απέναντι στον καθρέφτη. Αυτό το πολύ «λακανικό» απόσπασμα της ταινίας 
μάς αποκαλύπτει τη βαθιά αλλαγή του Boorman, ο οποίος, αυτή τη φορά, μοιάζει να απο
δέχεται πλήρως την ταυτότητά του.

Ο ρ ό λ ο ς  τ η ς  γυ ν α ίκ α ς
Αυτό εξηγεί εν μέρει την απουσία γυναικείων ρόλων στις ταινίες του. Πράγματι, το αίσθημα 
ενοχής του οιδιπόδειου συμπλέγματος δείχνει να σβήνει την επιθυμία για τη μητέρα και, άρα, 
να ενδυναμώνει τη θέληση για να ηττηθεί ο πατέρας. Άλλωστε, οι ταινίες του Boorman δε 
μιλούν ποτέ για την πραγματική αιτία της σύγκρουσης. Ωστόσο, κάποιες παρεκκλίσεις 
που μπορεί να συμβολίζουν αυτή την επιθυμία, προσεγγίζονται, όπως, π.χ., στον Επαναστάτη 
τον Αλκατράζ, όπου ο ήρωας (Ουόκερ) αγαπά την κουνιάδα του σε μια σχεδόν αιμομικτική 
σχέση, στο Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, όπου παίρνουν τη μορφή ομοφυλοφιλικών τάσεων 
(εκφράζονται ακόμα πιο ελεύθερα στο Ό ταν ξέσπασε η βία), και στο Ζαρντόζ, όπου ο Ζεντ, 
συγκεκριμενοποιώντας «συμβολικά» αυτό το θέμα, βιάζει τη μητέρα μέσω των διαφόρων δι- 
εισδύσεών του: μέσα στη μάσκα, στο Βόρτεξ, στην αδιάρρηκτη μεμβράνη, στο αρτοφόριο κ.λπ. 
Είναι πράγματι αξιοσημείωτο ότι, μετά το Catch Us I f  You Can, οι γυναικείοι ρόλοι εξαφα
νίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου. Ο πρώτος του ήρωας, μια γυναίκα, αποτυγχάνει οικχρά, μάλ-88
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λον γ ια τί είναι υπερβολικά αδύναμη, ευάλωτη και όχι συνειδητή. Ο Boorman, από την αρ
χή του έργου του, απωθεί τη γυναίκα, την οποία νωρίτερα είχε επιλέξει σαν «διαφημιστικό 
αντικείμενο». Η ηρωίδα ξεφεύγει απ’ τον αρραβωνιαστικό της, ο οποίος, απογοητευμένος, 
την εγκαταλείπει: πρόκειται για την καταδίκη δίχως επιστροφή της γυναίκας, που δε θα παί
ξει παρά ασήμαντους ρόλους μέχρι το Ζαρντόζ. Άλλωστε, όταν η γυναίκα είναι παρούσα, γ ί
νεται η αιτία ενός δράματος, όπως στον Επαναστάτη τον Αλκατράζ. Δεν είναι παρά το πρό
σχημα (νεαρή πόρνη) στο Λέων ο Έσχατος, και έχει ήδη εκπέσει από την τάξη της... Στο Όταν 
ξέσπασε η βία, τον «ανθρώπινο» ρόλο της τον έχει ένας άντρας, και η παρουσία του γίνεται 
αντιληπτή μέσω της τρομαχτικής και επικίνδυνης φύσης (μάνα γη), προδίδοντας κατά κά
ποιο τρόπο τον πραγματικό της ρόλο.
Μετά την απόρριψή της, ο Boorman «επανεισάγει» τη γυναίκα στο Ζαρντόζ, όπου έχει κε
φαλαιώδη ρόλο. Πράγματι (και γ ι’ αυτόν το λόγο το Ζαρντόζ αποτελεί μια στροφή στο έργο 
του Boorman, μια μεταστροφή ή, μάλλον, το ξεγύμνωμα των ερμηνειών των προηγούμενων 
έργων), η γυναίκα γίνεται κλειδί της διήγησης, κλειδί της ζωής, χάρη στην αγάπη: γίνεται 
απαραίτητη. Η ανατροπή είναι ολοκληρωτική. Η ενοχή του Boorman ξεσπά τελικά προς τη 
γυναίκα τόσο ως μητέρα (Μέι) όσο και ως ερωμένη (Κονσουέλα) -  η απόφαση πάρθηκε: ο 
Boorman απωθεί την «επιστροφή του απωθημένου».
Ενώ στο Catch Us I f  You Can η γυναίκα ξεστρατίζει και καταλήγει να εγκαταλείψει κάθε 
σχέδιο για ελευθερία και ειλικρίνεια, στο Ζαρντόζ, αντίθετα, αντιπροσωπεύει την Αλήθεια, 
τη ζωή που ο Ζεντ πρέπει να κάνει δική του μέσω του Βόρτεξ. Ενώ στο Catch Us I f  You Can 
η γυναίκα διαρρηγνύει το όνειρο και συνδέεται με την πραγματικότητα διά του θανάτου, 
στο Ζαρντόζ, αντίθετα, αυτή είναι που κατέχει τη γνώση και παράγει τη ζωή. Ο μισογυνι- 
σμός του Boorman δείχνει, λοιπόν, να σκιάζεται: η γυναίκα δεν είναι ο θάνατος· στην πραγ
ματικότητα ο θάνατος βρίσκεται πριν απ’ τη γυναίκα. Ο έρωτας και η γνώση βοηθούν στο 
να απομακρυνθεί το ένστικτο του θανάτου, και καταλαβαίνουμε γιατί το Ζαρντόζ είναι η πρώ
τη ταινία που αφήνει μια πόρτα ανοιχτή στην ελπίδα και στην αισιοδοξία. Ο ήρωας δεν εί
ναι πια μόνος: η σύντροφός του είναι το κλειδί της ευτυχίας του. Η οιδιπόδεια σύγκρουση 
έχει λυθεί: το φύλο δεν αντιπροσωπεύει πια το θάνατο, όπως στον Επαναστάτη του Αλκατράζ 
ή στο Ό ταν ξέσπασε η β ία · αντίθετα, είναι η ελπίδα για ζωή.
Άλλωστε, είναι αξιοσημείωτο το ότι ο Boorman διάλεξε ακριβώς ένα θηλυκό συμβολικό στή
ριγμα για να εκφράσει την αναζήτησή του για την αλήθεια: τη νήσο. Είναι το καταφύγιο του 
εξεγερμένου ήρωα, πολιορκημένου απ’ τις παλίρροιες. Αυτή η νήσος είναι άλλοτε συγκε
κριμένη (Catch Us I f  You Can, Ο επαναστάτης του Αλκατράζ, Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό) κι 
άλλοτε πιο αφηρημένη (το «νησάκι» μέσα στο γκέτο, στο οποίο κατοικεί ο Λέων ο Έσχατος, 
το «παρθένο νησί» που βιάζεται από τον αμερικανικό πολιτισμό στο Ό ταν ξέσπασε η βία, το 
τεχνολογικό νησί της ελίτ στο οποίο ο Ζεντ πρέπει να διεισδύσει στο Ζαρντόζ). Οι φαλλικοί 
ήρωες (φέροντες περίστροφα ή τόξα, τηλεβόλα όπλα ή ακόμα και φαλλούς) πρέπει να κα
τακτήσουν το νησί εφορμώντας για να αποδείξουν τον ανδρισμό τους. Πρέπει να κατακτήσουν 
την αλήθεια που, μέχρι το Ζαρντόζ, τους διέφευγε...

Η γέν ν η σ η  και ο  β ια σ μ ό ς
Για τον Boorman, όμως, η ίδια η ζωή είναι πηγή βιασμού. Ο φόβος του για τη γυναίκα απο- 
δεικνύει ότι το μυστήριο της ζωής και της γέννησης (άρα: του θανάτου) τον τρομάζει ακό
μα. Στο Ζαρντόζ, ο Φρεντ δηλώνει: «I hate all women, birth and fertility...»1 ΓΓ αυτόν, ο θά
νατος και η πραγματικότητα είναι συμπληρωματικές -  και μάλιστα, συγχέονται. Για τον 
Boorman, κάθε γέννηση είναι βιασμός: η παραβίαση των ευθυνών. Αγνοεί τι κάνει πάνω στη 
γη και γ ιατί είναι εδώ. Η ίδια του η γέννηση φαίνεται να είναι ο πρώτος βιασμός τού «εγώ» 
του, που στη συνέχεια βιάζεται από το «υπερ-εγώ» του κι απ’ την κοινωνία που τον κατα
πιέζει. Κι ο ίδιος πρέπει να βιάσει το ασυνείδητό του για να δημιουργήσει τους χαρακτήρες 
των ταινιών του, και γ ι’ αυτό τους εγκαταλείπει στην τελική αποτυχία, γ ιατί δεν μπορεί να 
τους αναλάβει ώς το τέλος. Ασυνείδητα, φαίνεται ότι έχει αντικαταστήσει το φόβο του ευ
νουχισμού (vagin άσηίβ)/θάνατο) με το βιασμό/γέννα -  τραύμα, πιθανώς οφειλόμενο στις παι
δικές αιμομικτικές του επιθυμίες. Ο βιασμός αποκτά γοητεία, κι αν είναι αφηρημένος ή λαν-

1. Αγγλικά στο κείμενο:
«Σιχαίνομαι dUç τις γυναίκες, 
τη γέννηοη και τη γονιμότητα . »
(Σ.τ.Μ.) 89
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θάνων στις πρώτες του ταινίες (βιασμός της προσωπικότητας στο Catch Us I f  You Can, κα
τάπτωση και ηθικός βιασμός στο Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, βιασμός των κανόνων του παι
χνιδιού στο Λέων ο Έσχατος), μεταφέρεται σαφώς στην οθόνη στο 'Οταν ξέσπασε η βία  και 
στο Ζαρντόζ.
Με το βιασμό της φύσης, η ζωή -όπως ακριβώς και ο Θεός- έγινε γελοιότητα. Ό λα είναι ψεύ
τικα. Και το «υπερ-εγώ», σφυρηλατημένο από την κοινωνία, είναι εξίσου ψεύτικο. Ο μόνος 
τρόπος ν ’ αποδεχθεί το «εγώ» του, είναι να δημιουργήσει.
Στην πραγματικότητα, όμως, μέχρι το Ζαρντόζ, ο μισογυνισμός του είχε σπρώξει τον 
Boorman ν ’ αναλάβει ουσιαστικά την «πατρότητα του δημιουργού». Αφήνει τους ήρωές του 
στην τύχη τους, κι έτσι δε θα καταφέρουν ποτέ να  φτάσουν στο σκοπό τους -  κι αυτό, γ ια
τ ί  ο John Boorman αμφισβητεί κάθε είδους ευθύνη. Πιθανώς απογοητευμένος από τον πα
τέρα ή από το ρόλο του πατέρα, αισθάνεται εξαπατημένος και τον κατηγορεί ότι είναι «ψεύ
τικος» (ο Φρέιν στο Ζαρντόζ). Κυριεύεται, λοιπόν, κι ο ίδιος απ’ αυτή την έννοια του ψ εύ
δους και παίζει μαζί της, χρησιμοποιώντας την εξίσου σαν μέσο άμυνας ενάντια στις εμμο
νές και, ιδίως, στις εκδηλώσεις του ασυνειδήτου του. Μ’ αυτόν τον τρόπο, αρνείται να δη
μιουργήσει (δηλαδή αρνείται ν ’ αναλάβει στη συνέχεια την ευθύνη για τα δημιουργήματά 
του), γ ια τί είναι σαν να δίνει και πάλι το θάνατο. Φοβάται τη ζωή λόγω της δέσμευσης, αλ
λά και το θάνατο λόγω της αδυναμίας του απέναντι του. Η εμμονή του διατυπώνεται ως: 
«Σκοτώνεις ή σε σκοτώνουν». Τέλος, στο Ζαρντόζ, θα σκοτωθεί από τον Ζεντ, το δημιούρ
γημά του, παίζοντας το ρόλο ενός Αγρίου (βλ. «Positif», τχ. 157). Μ’ αυτόν τον τρόπο βάζει 
οριστικά τέρμα στο ρόλο του πατέρα τον οποίο έφτασε στο σημείο ν ’ αναλάβει σ’ αυτή την 
ταινία, όμως τον μετέτρεψε σε φάρσα... Θα καταλήξει βρίσκοντας σ’ αυτή την ταινία την πλή
ρη ταυτότητά του σε σχέση με τον πατέρα.

Ο B o o rm a n  και οι κ α θρ έφ τες
Ο πρώτος ήρωας των ταινιών του Boorman είναι, λοιπόν, μια γυναίκα: το διάβημά του αυ
τό φέρνει στο νου μας το προπατορικό αμάρτημα. Πράγματι, η γυναίκα είναι η πρώτη που 
εγκαταλείπει την αναζήτηση της Αλήθειας. Οι επόμενοι ήρωες θα είναι όλοι άνδρες: θα συ- 
νεχίσουν την αναζήτησή τους και θα φτάσουν τελικά στο στόχο τους στο Ζαρντόζ, μέσω του 
Ζεντ. Ό λοι οι ήρωες του Boorman μπορούν να συγκεντρωθούν σε ένα πρόσωπο «συλλογι
κό», γ ια τί ο Boorman προβάλλει τον εαυτό του πάνω σε όλους τους. Συντελείται ένα είδος 
συμβολικού διαμελισμού, στον οποίο ο Boorman παίζει ασυνείδητα το ρόλο του «διαμελι
σμένου σώματος». Οι ταινίες του είναι σαν καθρέφτες, στους οποίους διασκορπίζεται το πραγ
ματικό «εγώ» του, ο άλλος, και το κεντρικό πρόσωπο συντίθεται κατά κάποιο τρόπο από χα
ρακτήρες που κλείνονται ο ένας μέσα στον άλλον όπως οι ρώσικες κούκλες. Με δυο λόγια, 
θα του άρεσε του Boorman να είναι αυτός ο ήρωας που μας παρουσιάζει κάτω από ποικίλες 
μορφές, ο εκτός νόμου ή ο τιμωρός. (Ο επαγγελματικός του θαυμασμός, για παράδειγμα, κα- 
τευθύνεται προς τον πρώην πεζοναύτη Lee Marvin...)
Αυτά τα συμπτώματα, καθώς και άλλα, φωτίζονται πλήρως στο Ζαρντόζ, μιας και είμαστε 
παρόντες στη συμβολική μάχη του Boorman ενάντια σ’ αυτόν τον άλλο εαυτό του.
Το πολύ γενικό σχήμα των σεναρίων θα μπορούσε να συμπτυχθεί στην εξής απλή μορφή: 
«σειρές βίαιων περιπετειών», οπότε συνειδητοποιούμε γ ιατί ο λαβύρινθος αναπαριστάται σα
φώς στη σκηνή των καθρεφτών στο Ζαρντόζ. Αυτή η καθαυτό παράδοξη σκηνή τονίζει ακό
μα περισσότερο τα προβλήματα καθορισμού της ταυτότητας του σκηνοθέτη, γυμνώνοντας 
τη σύνοψη της πλοκής. Ο Boorman παγιδεύει το ασυνείδητό του στο λαβύρινθο όπου μα
ντεύει την ύπαρξη των «ομοίων» του. Ο Ζεντ σκοτώνει τον πατέρα μέσα στον καθρέφτη (φο
ρώντας τη μάσκα του θεού) και είναι κι εκείνος εξίσου θεός ως δημιουργός. Αλλά μόνο ο κα
θρέφτης πληγώνεται (δηλαδή τα φαινόμενα), αφού αυτός αιμορραγεί. Μόνο μετά από πολ
λές προσπάθειες ο Ζεντ καταφέρνει να τον εξαφανίσει. Θ’ ανακαλύψουμε, λοιπόν, την 
πραγματική του ταυτότητα, το «εγώ» του. Ο Boorman, από αυτή τη στιγμή απορρίπτει την 
«επιστροφή του απωθημένου» για το οποίο έχει ήδη αποκτήσει συνείδηση. Ο λαβύρινθος, 
που συγκάλυπτε τις απωθημένες επιθυμίες του και απάλλασσε μ ’ αυτόν τον τρόπο το δη
μιουργό απ’ όλες τις ευθύνες του (η μυθοπλασία), καταρρέει εκείνη τη στιγμή. Είναι η σκη-90
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νή που θέτει τέλος στα σχιζοφρενικά συμπτώματα του Boorman: η αναγνώριση της πραγ
ματικότητας τον παρασύρει στην «πραγματοποίηση των επιθυμιών του» (Freud). Χάρη σ’ 
αυτό το σύστημα διπλής προβολής (πρώτα στα πρόσωπα, ύστερα σαν αντανακλάσεις της ει
κόνας τους στους καθρέφτες), ο Boorman καταφέρνει την ίδια στιγμή ν ’ αναγνωρίσει τον 
εαυτό του και να μας παραδώσει την προσωπικότητά του. Ανακαλύπτει ταυτόχρονα την «καλ
λιτεχνική» του πατρότητα, και γ ι’ αυτό ο Ζεντ θα φέρει σε αίσιο τέλος την αποστολή του. 
Το όνειρο τελειώνει...
Ο Boorman, όμως, γρήγορα ξαναγίνεται κύριος του εαυτού του. Ξαναβρίσκει το παιχνίδι τής 
φάρσας (ο ίδιος ο Φρέιν λεει στο Ζαρντόζ: «I am the puppetmaster...»2), που του επιτρέπει να 
παίζει τόσο εύκολα με τη ζωή και το θάνατο, χωρίς αυτοί να είναι ποτέ πραγματικοί. Υιο
θετεί το «προσωπείο» του χιούμορ και του κυνισμού, για να κρύψει τα άγχη του και τις εμ
μονές του: «Κοίτα» μας λέει ο Freud, «να ο κόσμος που σου φαίνεται τόσο επικίνδυνος! Έ να  
παιδικό παιχνίδι! Καλύτερα, λοιπόν να το πάρουμε στ’ αστεία.»3

Η δ η μ ιο υ ρ γ ία
Επικίνδυνη είναι η κοινωνία: αντιπροσωπεύει τον πατέρα που πρέπει να νικηθεί, αλλά και 
την απαραίτητη φυγή από την ευνουχιστική μητέρα. Κι αν ο Boorman εγκαταλείπει τους 
ήρωές του στο τέλος των ταινιών του, αυτό συμβαίνει μάλλον γ ια τί ο σαδισμός είναι ένας 
τρόπος άμυνας τόσο ισχυρός ενάντια στον ευνουχισμό όσο και η ανάγκη για εκδίκηση. Κά
θε ταινία εξελίσσεται με προοδευτικά ανοδική πορεία, σαν ένας οργασμός που ξεσπά, συχνά 
μέσα στη φωτιά και το αίμα, επιτρέποντας στο σκηνοθέτη ν ’ αποφορτίσει την επιθετικότητά 
του. (Στο Ζαρντόζ, ο Ζεντ πυροβολεί ξανά και ξανά προς το κοινό.) Αυτό, όμως, δεν αρκεί για 
να πάρει την εκδίκησή του απ’ τη ζωή, απ’ το θάνατο: «Not to be born is best»4 είναι η φρά
ση που βρίσκεται σκαλισμένη στην είσοδο της Βιβλιοθήκης όπου ο Ζεντ πάει να ανακαλύ
ψει την Αλήθεια για τον πατέρα/θεό. Θα θελήσει να εκδικηθεί γ ι’ αυτή την απάτη: ο μά- 
γος/δημιουργός είναι «ψεύτικος». Ο Boorman, λοιπόν, θα ξαναστραφεί εναντίον της Κοινωνίας 
που πνίγει το «εγώ» του και καταπιέζει τις φαντασιώσεις του.
Γία κείνον, το να δημιουργεί (να κάνει ταινίες) είναι ένα μέσο για να πλησιάσει την Αλήθεια 
έξω απ’ την πραγματικότητα: φροντίζει ν ’ απομονώσει τους ήρωές του. Έ τσ ι, βλέπει πιο κα
θαρά στο ασυνείδητό του: το έργο του του χρησιμεύει κατά κάποιο τρόπο σαν αυτοανάλυ
ση, ακόμα κι ασυνείδητη. Μέσω των ταινιών του, που μοιάζουν όνειρα, μπορεί τελικά να ανα
δεχθεί τις επιθυμίες του και ν ’ αφήσει το «εγώ» του ελεύθερο να εκφραστεί: αυτή είναι η απα
ραίτητη ασφαλιστική δικλίδα του καλλιτέχνη. Η δημιουργία είναι το ξαλάφρωμα των εμ
μονών του και των νευρώσεών του: τον βοηθά να επιβιώσει. Ξέρουμε καλά ότι η τέχνη βοη
θά να νικηθεί ο θάνατος, προσφέροντας υστεροφημία κι εξομοίωση με το ρόλο του δημιουργού 
(Θεός). Για τον Boorman, το φαινόμενο της ναρκισσιστικής ανύψωσης εκδηλώνεται και του 
επιτρέπει τελικά να βρει τον εαυτό του. Είναι το υποκατάστατο του παιχνιδιού:
«Ο Δημιουργός συνέθεσε μέσα του ένα αντικείμενο προς το οποίο μπορεί να κατευθύνει τους 
παλμούς του με απόλυτη ασφάλεια. [...] Αυτό το αντικείμενο αναλαμβάνει το ρόλο τού 
“διαμεσολαβητή”. Είναι ταυτόχρονα ένας πατέρας, ένα alter ego, ένας σωσίας.»5 
Αν και η δημιουργία δείχνει να είναι η λύση στις νευρώσεις του Boorman, αυτό είναι φαι
νομενικό. Πράγματι, σε μια πρώτη φάση, μπορεί να αυτοαναλύεται ακούσια μέσω του έρ
γου του, μέχρι να αποκαλυφθεί εντελώς, όπως, για παράδειγμα, στο Ζαρντόζ. Όμως, δεν μπο
ρεί να το κάνει παρά ενδεικτικά, θεωρητικά, στο πολύ περιορισμένο πλαίσιο -στο αναλυτι
κό πεδίο- της ταινίας, της φαντασίας· ενώ σε μια δεύτερη φάση, έχοντας συνείδηση των απο
καλύψεων του εκείνου του (και του «εγώ» του), επιστρέφει προς ένα συντηρητισμό που τον 
κάνει να δεχτεί την κοινωνία έτσι όπως είναι: δηλαδή με όλα της τα ταμπού, τους θεσμούς 
της... τη λανθάνουσα καταπίεσή της.

2. Αγγλικά στο κείμενο: »Είμαι 
ο μαριονετίστας...· (Σ.τ.Μ.Ι
3. Sigmund Freud, Το χιούμορ 
(1926).
4. Αγγλικά στο κείμενο: 
-Καλύτερα να μη γεννιέσαι-. 
(Σ.τ.Μ.)
5. Anne Clancier,
Psychanalyse et critique 
littéraire, Privât, Τουλούζη 
1973.

-Positif·, ιχ. 203, 
Φεβρουάριος 1978.

Μετάφραση:
Τατιάνα Φραγκούλια.
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J O H N  B O O R M A N

Φόρος τιμής στον Boorman
του G érard Legrand

H διαλεκτική μέθοδος την οποία χρησιμοποιεί ο Boorman στα τρία επίπεδα της δουλειάς του, 
έχει ως αποτέλεσμα να παρουσιάζει, στο εξής, το τελικό έργο μ ’ έναν τρόπο που παραμερί
ζει τις έννοιες του «είδους», του «θέματος», ακόμα και του «ύφους», στο μέτρο που αυτό το 
τελευταίο (θέλοντας, όπως πάντα, να μιμηθεί τις λογοτεχνικές θεωρίες) επιδρά σαν μια τυ 
χαία δύναμη, που παρεμβαίνει επικουρικά, αφού έχει ολοκληρωθεί η «σύλληψη»της ταινίας. 
Βέβαια, οι λογοτεχνικές θεωρίες δεν επικρατούν μέχρι τέλους, πόσο μάλλον όταν έχουν ν ’ 
αντιμετωπίσουν από κοντά τα μεγάλα λογοτεχνικά έργα, αλλά δε σκοπεύω να επιχειρήσω 
εδώ μια τέτοια ανάλυση.
Η φόρμα (τι κρίμα να μη διαθέτουμε κάποια άλλη λέξη...) κινείται αβίαστα από τη μια ταινία 
του Boorman στην άλλη, πάντοτε διαφορετική και πάντοτε αναγνωρίσιμη. Να σημειώσουμε ότι 
πρόκειται για την ίδια ακριβώς μέθοδο που χρησιμοποίησαν ο John Ford και (ακόμα περισσό
τερο) ο Raoul Walsh, στα πλαίσια του απόγειου του «συστήματος» και της πολυμορφίας και κα- 
τηγοριοποίησης των ταινιών (εξαιτίας της υψηλής μυωπίας των κριτικών), για να «περά
σουν» τα μηνύματα που είχαν στην καρδιά τους, συχνά ναρκοθετώντας τα υπόλοιπα. Ωστόσο, 
θα τολμούσαμε να πούμε ότι το υψηλό επίπεδο της συνειδητής άγνοιάς τους δε συγκρίνεται με 
τη λεπτότητα της ανάλυσης του Boorman, που προηγείται της σύνθεσης ή τη συνοδεύει.
Οι ταινίες του Boorman υπακούουν σ’ ένα παιχνίδι τετμημένων και συντεταγμένων που ανά
γονται σε δύο άξονες: στον ένα έχουμε την εξαφάνιση των ιχνώ ν  στον άλλο, την προέκτα
ση των «στιγμών», ώστε ν ’ αποκτήσουν τη μεγαλύτερη ένταση, ανεξάρτητα από τη «διάρ- 
κειά» τους. Το τελικό έργο περιέχει μόνο τις «ηθελημένα έντονες στιγμές». Όσο για τα ίχνη, 
δεν είναι ούτε παράδοξο ούτε περίεργο το γεγονός ότι ένας σκηνοθέτης τόσο πλούσιος σε εμπει
ρίες επιμένει να στηρίζει την αφήγησή του στην εξάλειψή τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυ
τό το προνόμιο του αφηγηματικού κινηματογράφου: το γεγονός ότι μπορεί να ιδωθεί μόνο 
από τη μία πλευρά (εκτός από την περίπτωση της μουβιόλας), ακριβώς όπως συμβαίνει και 
στην πραγματικότητα. Είναι ένα προνόμιο που αρέσει στο Boorman να το παραβιάζει στο 
τέλος της ταινίας Ζαρντόζ, αλλά μόνο λόγω περιστασιακής «ανάγκης», και χωρίς να του απο
δίδει ιδιαίτερη σημασία. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι όσο πιο προσεκτική είναι η αποδόμηση, 
τόσο πιο στέρεα γίνεται η αναπαράσταση, με τη βοήθεια των φλασμπάκ.
Στο τέλος κάθε ταινίας του Hawks (σε αντίθεση με αυτά που δήλωναν κάποτε κάποιοι κρι
τικοί) διαπιστώνουμε μια μικρή αλλαγή στον κόσμο. Όμως, αυτή η αλλαγή είναι σχεδόν ανε
παίσθητη, ενώ στον Boorman είναι σημαντική: αυτά που παραβλέπει ο Boorman, είναι μό
νο τα δομικά στοιχεία της αφήγησης κι όχι το δραματικό αποτέλεσμα της δράσης, η οποία 
καταλήγει σε μια διαρκή αγωνία (Ο επαναστάτης του Αλκατράζ, Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό) 
ή σ’ έναν επαναλαμβανόμενο εφιάλτη (Όταν ξέσπασε η βία) ή σε μια συγκροτημένη αισιοδοξία 
(Λέων ο Έσχατος, Ζαρντόζ).
Ο κινηματογράφος του Boorman μας υποχρεώνει ν ’ αναρωτηθούμε για την αξία (τη χρη
σιμότητα) ττ\ς διήγησης, αν υποθέσουμε ότι η κριτική της αφηγηματικής ταινίας δεν μπο
ρεί ν ’ αγνοήσει αυτό που δεν υπάρχει στην αφήγηση.1 Είναι μια έννοια παλιά όσο κι αφελής, 
αποτέλεσμα της συνάντησης του αδιαφιλονίκητου γεγονότος των κινηματογραφικών «ελ
λείψεων» και της επίμονης έρευνας μιας «υποθετικής» αλήθειας (που πρέπει να πούμε ότι 
από τη μεριά της έχει μια ιδιαίτερα περιορισμένη αντίληψη, αν όχι της αλήθειας, τουλάχι
στον της εικόνας και της δυνατότητας των επιπτώσεων της υπερ-φανταστικής «πραγματι
κότητας»). Αναγκαστικά, λοιπόν, θα περίμενε κανείς ότι σε μια ταινία δε θα συνέβαινε τ ί
ποτα, αφού όλα όσα αυτή η ταινία «πραγματεύεται», προϋπάρχουν μόνο μέσα στο κεφάλι του 
σεναριογράφου (ως υπευθύνου ενός σεναρίου «ανεξάρτητου» απ’ αυτό που βλέπουμε στην 
οθόνη), κι εκεί θα ’πρεπε λογικά να παραμείνουν.

1. Τ ελ ικ ά , α ιπ ό ς  είνα ι ο ορ ισμός  
της  διήγησης.· -  Ο λα όσα 
-υ π ο τ ίθ ε τα ι-  συμβα ίνουν  
σύμφ ω να  μ ε  το π ερ ιεχό μ ενο  της  
τα ιν ία ς · ά ΐα  όσα θα εννοούσε 
αυτός ο μ ύ θ ο ς  α ν  τον 
θεω ρούσαμε α λ η θ ιν ό · I E tien n e  
S o u r ia u , -R e vu e  de  
F ilm o lo g ie -, τχ. 78). 93
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2. Charlie Varrick (1973).
(Σ.τ.Μ.)

3. Η αναφορά στον Stanley 
Kubrick είναι επιβεβλημένη,

γιατί πολλοί θεωρούν ότι τόσο 
το περιεχόμενο όοο και ο τρόπος 

είναι αντίθετα με αυτά του 
Κουρδιστού πορτοκαλιού. 

4. Straw Dogs: ταινία του Sam 
Peckinpah (1971). (Σ.τ.Μ.)

Επιστρέφουμε στον Boorman: η «σταθερά» που διέπει τις ταινίες του, πέρα απ’ τις δικές του 
πνευματικές και ιδεολογικές ερμηνείες, είναι η πιο στοιχειώδης, άρα και η πλουσιότερη σε κα
θαρά κινηματογραφικές προεκτάσεις. Ο θεατής, παρακινούμενος απ’ την επιθυμία του και την 
αλληλένδετη σ’ αυτήν βία, εισχωρεί σ’ έναν κόσμο απ’ τον οποίο τον έχει «αποξενώσει» η «αδι
κία». Μια γενική ερμηνεία θα ήταν άτι ο κινηματογραφόφιλος καταφέρνει να εισβάλει στον 
κόσμο του κινηματογράφου, και γίνεται σκηνοθέτης. Ή δη  υπάρχουν πολλές παραλλαγές: ο 
θεατής, μ ’ ένα φαινομενικά και εξ ολοκλήρου παθητικό βλέμμα ή απελπιστικά νωχελικό, πά
ντως τελείως διαφορετικό (εκτός λίγο πριν το τέλος της ταινίας) από αυτό του ήρωα της ται- 
νίαςΛέων ο Έσχατος (1970), αντιτίθεται στην έκρηξη οργής του ήρωα της ταινίας Ο εττανα- 
στάττις του Αλκατράζ (1967). Ωστόσο, πρόκειται για μια οργή υπνοβατική, με ιδιαίτερο αντίκτυπο 
στη δεύτερη ταινία του Boorman. Σε αντίθεση με τον M atthau στην ταινία Ο άνθρωπος που 
έκλεψε ττι Μαφία του Don Siegel,2 που αφήνει πίσω τους εχθρούς του, χάρη στην εξυπνάδα του, 
και μας προτρέπει (τι απόλαυση!) να σκεφτούμε το ίδιο γρήγορα μ ’ αυτόν, ο Marvin στον Επα
ναστάτη του Αλκατράζ συμπεριφέρεται τελικά σαν ένα δεμένο ελατήριο, που χαλαρώνει μόνο 
όταν τα βάζει με τον εαυτό του. Εξίσου απολαυστικά είναι και τα τεχνάσματα που επινοεί (π.χ. 
η περσίδα, καθώς σχεδιάζουν τη δολοφονία του, το τηλεσκόπιο με τον οποίο παρακολουθεί την 
ταράτσα ενός απρόσιτου ξενοδοχείου), καθένα απ’ τα οποία μας προετοιμάζει για το ξέσπασμα 
της σιωπηλής οργής του. Αν και δεν πρόκειται για κανένα ηλίθιο, γεγονός είναι ότι δεν σκέ
φτεται αρκετά, και η θαυμάσια ιδέα (εκατό τοις εκατό Boorman) να βλέπουμε συνεχώς τον 
Γιοστ που τον παρακολουθεί συνεχώς, διακρίνει σαφώς τον Επαναστάτη του Αλκατράζ από τις 
τόσες δολοπλοκίες, για τις οποίες μόνο στο τέλος μαθαίνουμε ότι κάλυπταν κάποια άλλη, για 
την οποία δεν γίνεται καμία αναφορά σ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας. Η στιλιστική ειλικρίνεια 
του Boorman αποκλείει κάθε ψευδο-σασπένς. Παρά τη συγγένειά του με τον ονειρισμό (η σκη
νή του σουρπράιζ-πάρτι με τα πρόσωπα που είναι όλα όμοια, όπως ο πίνακας του Magritte «Η 
εποχή του τρύγου», αν και ο Boorman, στο Ζαρντόζ, θα αναφερθεί σ’ έναν άλλο πίνακα του 
ίδιου ζωγράφου), φουσκώνει την οθόνη με την «πραγματικότητα»: εξ ου και η καταπληκτι
κή σκηνή όπου ο Marvin καίει το θυροτηλέφωνο για να καταστρέψει αυτό που δεν βλέπει ο 
ίδιος (ούτε κι εμείς). Ο θεατής διχάζεται ακόμα περισσότερο στην ταινία Δύο λιοντάρια στον 
Ειρηνικό (1968), την πιο «κενή» και, κατά συνέπεια, πιο «υλιστική» του δημιουργού της, όλα 
τα δευτερεύοντα νοήματα της οποίας απορροφούνται από το ίδιο το ντεκόρ, την εικόνα, τον 
ήχο (η βροχή) κι όλη την «εναλλακτική» δράση που τείνει προς το άπειρο. Στην ταινία Όταν 
ξέσπασε η βία  (1972), συγκρούονται και διαλύονται δύο ομάδες θεατών. Από τη μια μεριά οι 
εκδρομείς παραβιάζουν μεταφορικά έναν απαγορευμένο χώρο, κι από την άλλη οι διανοητι
κά καθυστερημένοι παραβιάζουν κυριολεκτικά έναν καταυλισμό. Από δω και στο εξής, οι εκ
δρομείς θα παρακολουθούν και θα κατασκοπεύουν ο ένας τον άλλον, πριν και μετά τη στιγ
μή που κάθε λογής «πτώματα» θ’ αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια: αρχικά, στο νερά τής 
οθόνης (μόνο η περιφρόνηση του σερίφη προς τους χωρικούς τον συγκρατεί απ’ το να ψάξει 
για ένα «δεύτερο» πτώμα) κι ύστερα στο πλάνο του τελικού εφιάλτη. Ακόμα κι εδώ, τα ίχνη 
εξαφανίζονται εντελώς απροσδόκητα (ο Boorman αποφεύγει οποιαδήποτε αναφορά στο πα
ρελθόν αυτών των ανθρώπων) ή προορίζονται να εξαφανιστούν («Αν συναντηθούμε, θα κά
νουμε ότι δεν γνωριζόμαστε»). Ό σο για το τοπίο, προτού να διακρίνουμε μέσα απ’ τη μεγα
λοπρέπειά του ένα σεβασμό ψευτο-νατουραλιστικού χαρακτήρα για την παρθένα Φύση, να θυ
μίσουμε ότι και το ίδιο είναι καταδικασμένος να χαθεί: ο χείμαρρος θα γίνει λίμνη.
Τελικά, ο Boorman δεν επιζητεί να μας γοητεύσει (άλλωστε, όπως λέει κι ο ίδιος περιφρο
νητικά, «κανένας μεγάλος σκηνοθέτης δε χρησιμοποιεί τη γοητεία σαν μέσο»). Το «σύμβο
λο» στο έργο του θα μπορούσε να είναι οι ασημιές βλεφαρίδες της μαύρης πόρνης στην ται
νία Λέων ο Έσχατος, καθώς ανοιγοκλείνουν πάνω στα ακόμα πιο όμορφα μάτια της. Στο Ζαρ
ντόζ, η αναβίωση του παρελθόντος του ήρωα (Ζεντ ή ο «τελευταίος άνθρωπος») γίνεται μέ
σα από μια αφοπλιστική αφαιρετικότητα, η οποία αρχίζει μ ’ ένα μεγάλο χάσμα. Αυτό υπο
δηλώνει μεταφορικά τη «γέννηση» του Ζεντ, κι ακολουθεί το ζενερίκ της ταινίας, το οποίο 
επίσης εισάγεται μ ’ έναν τρόπο που ανατρέχει στον Griffith, για να φτάσει μέχρι και στον 
Edwin S. Porter, καθώς το τελευταίο πλάνο της σκηνής πριν από τους τίτλους είναι η σφαί
ρα ενός περιστρόφου που κατευθύνεται προς το μέρος μας- μ ’ άλλα λόγια, το «αθάνατο» τε-
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λευχαίο πλάνο της Μεγάλης ληστείας του τρένου (1903). Στη συνέχεια, ο Boorman, με μια μο
χθηρή ευχαρίστηση, μας στήνει παγίδες για διανοουμένους, που τις καταστρέφει διαδοχικά' 
όπως, π.χ., η σκηνή όπου ο Ζεντ καταστρέφει το «θεά» (ένα είδωλο), για να φυλακιστεί στη 
συνέχεια στο εσωτερικό του, σύμφωνα με την πιο απόκρυφη θρησκεία.
Αν και το Ζαρντόζ έχει ένα πολύπλευρο και διδακτικό νόημα, θέλω να ελπίζω ότι ο Boorman 
δε θέλει να παραστήσει τον προφήτη, ούτε τον εστέτ. Είναι πολύ ατομιστής για να προτεί
νει ως παράδειγμα μιαν από τις λύσεις της αφήγησής του. Η σχεδόν άφυλη κοινωνία των Αιω
νίων, με τους προ-ραφαηλιχικούς τρόπους, αποδεικνύεχαι, μέσω της συλλογικής πειθούς, 
ικανή για πλύση εγκεφάλου και για να οδηγήσει κάποιο από τα μέλη της στο «χαμηλότερο» 
και απεχθέστερο στάδιο της αθανασίας. Αν και το θέμα της ταινίας προξενεί μια σύγχυση, 
πολύ μεγαλύτερη ακόμα κι απ’ αυτήν που προκαλεί ο Λέων ο Έσχατος (αρκεί να θυμηθού
με στην ταινία τον χαριτωμένο σαρκασμό 
της ομαδικής εκτόνωσης), και παρ’ όλο που 
η δομή είναι πιο περίπλοκη από τα συνηθι
σμένα, ο Boorman συνεχώς το αποφεύγει, 
και κάνει ακριβώς το αντίθετο της διανομής, 
με μεγάλα αυτόνομα επεισόδια του 2001.3 
Αντίθετα από έναν Jodorowsky ή έναν Car
melo Bene, που μπερδεύουν μανιωδώς τα 
γκάτζετ και το κ ιτς με το μανιερισμό και το 
μπαρόκ, ο Boorman, λίγο πριν το τέλος τού 
Ζαρντόζ, δείχνει ότι κρατάει στα χέρια του ένα 
είδος πολιτιστικού φενακιστικοσκοπίου, το 
οποίο, όμως, είναι υπό τον απόλυτο έλεγχό 
του. Συνεχίζει την κλιμάκωση, αλλά, κυ 
ρίως, συνεχίζει να συντομεύει αυστηρά τα γε
νικά πλάνα του (η φωτεινή επιγραφή στον 
Επαναστάτη, πίσω απ’ την οποία ο Marvin 
ξυλοφορτώνει αυτόν που αποπειράθηκε να 
τον σκοτώσει). Ο θεατής, με την είσοδό του 
στο κόσμο, έρχεται αντιμέτωπος με το παι
χνίδι της επίθεσης και της «αυτοάμυνας».
Όσο για τον Burt Reynolds στο Ό ταν ξέσπα
σε η βία, ξεπροβάλλει έγκαιρα για να σκοτώ
σει τον ορεσίβιο, και μόνο η «αποτελεσματι
κή» σκηνοθεσία, παρά τη βραδύτητα του θα
νάτου, μας απομακρύνει από το υπερβολικό 
και πρόθυμο μακελειό των Αδέσποτων σκυ
λιών* και κομπανίας. Ο άνθρωπος που θέλει 
να βλέπει, θέλει επίσης και να γνωρίζει: ο 
Ζεντ είναι το σύμβολό του- ο Ζεντ, που κρα
τά ένα όπλο το οποίο μπορούμε να θεωρή
σουμε όσο φαλλικό θέλουμε, αλλά που η γρο
θιά του ξεσκίζει την αμνιακή μεμβράνη, το 
δάχτυλό του υπογραμμίζει ακόμα και τον 
τίτλο χης ταινίας σ’ ένα κιτρινισμένο βιβλίο, 
και που, στο τελευταίο πλάνο, το αποτύπω
μα της ανοιχτής παλάμης του πάνω στο τοί
χωμα του σπηλαίου, υποδεικνύοντας την π ι
θανή κι αμφίβολη επανάληψη της «τέχνης», 
σώζει. Πρόκειται για ένα αλφάβητο που σώ
ζει τον Ζεντ στην ταινία, γιατί ξέρει να το δια
βάζει από την αρχή ώς το τέλος.

«Positif-, τχ. 157, Μάρτιος 1974.

Μετάφραοτι:
Βαρβάρα Νεγκοπούλου.
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Ζαρντόζ.
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Δουλεύοντας με τον Boorman
του Bill S tair

O Bill Stair υπήρξε σταθερός συνεργάτες του John Boorman και συμμετέσχε στην πραγματοποίηση των εξής 
ταινιών: The Quarry [τηλεόραση (1965Γ66)], ως καλλιτεχνικός σύμβουλος, Ο επαναστάτης του Αλκατράζ 
(1966Γ67), ως σύμβουλος χρωμάτων, Λέων ο Έσχατος (1968Γ69), όπου συνεργάστηκε στη συγγραφή τού 
σεναρίου, Labour of Love (1969Γ70), ως σεναριογράφος (το σενάριο αυτό δεν γυρίστηκε), Ζαρντόζ(1972Γ73), 
ως καλλιτεχνικός σύμβουλος και συν-σεναριογράφος, καθώς και συνεργάτης στη συγγραφή του μυθιστορή
ματος Ζαρντόζ Επίσης δούλεψε σε πολλά άλλα σχέδια με τον John Boorman.

Ο John Boorman επέδειξε πάντα θάρρος, πείσμα και δυναμισμό, αυξανόμενα ανάλογα με το 
με'γεθος του έργου του, ενώ, παράλληλα, ασκούσε όλο και μεγαλύτερο έλεγχο στις ταινίες 
του, προσθέτοντας στο ρόλο του σκηνοθέτη το ρόλο του παραγωγού και, στη συνέχεια, του 
σεναριογράφου. Το γεγονός αυτό του επέτρεψε ν ’ αναπτύξει τη δική του μυθολογία και να 
δημιουργήσει προσωπικές ταινίες που, κατά κύριο λόγο, έχουν στενή σχέση με την κ ινη
ματογραφική του οπτική, έπειτα μ ’ ένα ποιητικό ή συμφωνικό περιεχόμενο και, τέλος, με 
τα χρήματα, είτε πρόκειται για έξοδα είτε για κέρδη. Ο ενθουσιασμός με τον οποίο διαλέγει 
και πραγματοποιεί τα σχέδιά του, εξηγεί την αύξηση των ευθυνών του. Κι έτσι μας προσφέρει 
μια σειρά ταινιών που βρίσκονται κοντά η μία στην άλλη όσον αφορά στη θεματική τους, 
αλλά και διαφέρουν εντελώς σε ό,τι έχει να κάνει κατ’ αρχάς με την «πλοκή» τους κι έπει
τα με τον όλο και μεγαλύτερο έλεγχο που ασκεί πάνω τους. Ό λες του οι ταινίες είναι -κ α 
θεμιά με τον τρόπο τη ς- ατίθασες και θεαματικές. Διαλέγει πάντα τον δυσκολότερο δρόμο 
και προχωρά ακολουθώντας μια σειρά αναπάντεχων διαισθήσεων, που γίνονται όλο και πιο 
ριψοκίνδυνες από τη στιγμή που όλες τους περικλείουν ψυχικούς ή οικονομικούς κινδύ
νους. Έ χω  την αίσθηση ότι η θέλησή του είναι παντοδύναμη. Βρίσκεται πάντα και ολο
κληρωτικά υπό πίεση, κινητοποιώντας έτσι θαυμαστές ποσότητες ενέργειας. Περιβάλλεται 
από ανθρώπους και καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από την ενεργητικότητα και την κι- 
νητικότητά τους, τους φέρνει όλους (συμπεριλαμβανομένου του εαυτού του) σε σημείο βρα
σμού, κι έπειτα κινηματογραφεί τα αποτελέσματα.
Καίτοι προικισμένος με ασυνήθιστη ενέργεια και ανεξάντλητη δύναμη, δεν απαιτεί από τους 
άλλους τίποτα περισσότερο απ’ ό,τι απαιτεί κι από τον εαυτό του. Η σιγουριά του και η απο- 
φασιστικότητά του επέτρεψαν την ωρίμανση, μέσα από πολλούς κίνδυνους, της έκφρασης 
της προσωπικής του μυθολογίας. Ό λα τα στοιχεία του παρελθόντος του (η καταγωγή του 
από Ολλανδούς προτεστάντες, η ιησουιτική παιδεία του, οι βομβαρδισμοί του Λονδίνου, το 
ενδιαφέρον του για τον μυθολογικό κύκλο του βασιλιά Αρθούρου και για τα γραπτά τού 
Jung), συνδυαζόμενα, συντέλεσαν στη διάπλαση ενός αμετανόητου ονειροπόλου, που εκ
φράζεται μέσω του κινηματογράφου.
Ο John Boorman αρέσκεται να λέει: «Ο κινηματογράφος δεν εκμεταλλεύεται κανέναν, δεν 
είναι ένα αναγκαίο προϊόν, όπως το ψωμί, και η κατανάλωσή του εξαρτάται αποκλειστικά 
από τον ουρανίσκο του καταναλωτή». Ο Boorman είναι προικισμένος με την απαραίτητη φα
ντασία και αυστηρότητα ώστε να διεισδύουν οι ιδέες του στα σκοτεινά μυστήρια της βιο
μηχανίας χωρίς να χάνουν ούτε την πρωτοτυπία τους ούτε την πολυπλοκότητά τους. Ποια 
είναι, λοιπόν, αυτά τα θέματα; Ποιο απ’ όλα είναι το σημαντικότερο και πού βρίσκεται η πη
γή του; Για ν ’ απαντήσω σ’ αυτά τα ερωτήματα, θα επικαλεστώ την εμπειρία μου από τη συ
νεργασία μας, που είναι ένα αυθαίρετο, αλλά εύχρηστο, σχήμα αναφοράς.

Α πό το The Q uarry  στο Labour o f  Love
To The Quarry (τίτλος που στα αγγλικά έχει τη διπλή σημασία του θηράματος και του λα- 97



Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ

τομείου) σκιαγραφεί ένα φανταστικό πρόσωπο, ένα γλύπτη. Είναι ο ηγέτης μιας ομάδας καλ
λιτεχνών που, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, προσπαθούν να δώσουν στην τέχνη μια θέση 
μέσα στην κοινότητα. Περνάει μια κρίση και πάει να παραπονεθεί σ’ ένα γιατρό για την ανε- 
πάρκειά του, για τη δημιουργική του αδυναμία και για τη νοσηρή δυσθυμία του. Να η συ
νομιλία ανάμεσα στον Γιατρό και τον Άρθουρ Κινγκ:
Άρθουρ: Τι έχω;
Γιατρός: Μια αίσθηση αδιαθεσίας.
Άρθουρ: Πού οφείλεται;
Γιατρός: Στη Ζωή.
Άρθουρ: Και πώς θεραπεύεται;
Γιατρός: Με το Θάνατο.
Άρθουρ: Διάγνωση: ζωή. Πρόγνωση: θάνατος, καλυπτόμενος από την Κοινωνική Ασφάλιση. 
Ο Άρθουρ έχει λάβει μια παραγγελία για ένα άγαλμα, το οποίο πρέπει ν ’ αρχίσει να το σμι
λεύει πάνω σ’ ένα τεράστιο κομμάτι πέτρας που βρίσκεται στη μέση του ατελιέ του. Το ατε
λιέ αυτό, με τη σειρά του, βρίσκεται μέσα σε μια αίθουσα χορού αχανή, ετοιμόρροπη και πα
ραφορτωμένη με όλα τα απομεινάρια της Ιστορίας της Τέχνης, όπως ακριβώς και το κου
ρασμένο πνεύμα του, κενό από κάθε ουσία, εκτός από τα λείψανα των άλλων. Δεν μπορεί να 
πάρει την απόφαση να κόψει την πέτρα, κι είναι ανίκανος να  συμφιλιώσει τις  ανάγκες και 
τις επιθυμίες του. Ακόμα και ο γάμος του έχει πικρή γεύση· αν και βρίσκονται σε διάσταση 
με τη γυναίκα του, αδυνατεί να τον λύσει, και η ερωμένη του, μπορεί να μη στερείται κα
τανόησης, αλλά βρίσκεται πολύ μακριά από τους κρίσιμους προβληματισμούς του. Ε π ιθυ
μεί να πραγματοποιήσει μια αναζήτηση, χωρίς όμως να έχει την απαραίτητη ορμή για να την 
ξεκινήσει- ο Άρθουρ Κινγκ (βασιλιάς Αρθούρος) μαντεύει την παρουσία του Γκράαλ του μέ
σα στα ταραγμένα σκότη του ίδιου του πνεύματός του. Η ταινία τελειώνει με μια εικόνα τού 
κεντρικού χαρακτήρα που ορμά στην πέτρα με τη  σμίλη: έχει ξεκινήσει.
Η ταινία αυτή είναι αξιοσημείωτη από πολλές απόψεις, ανεξάρτητα από την τόλμη του εγ
χειρήματος και του θέματος. Αναφέρομαι κυρίως στο εντυπωσιακό θέαμα του ανικανοποί
ητου περιπλανώμενου και της άπιαστης λείας του, που έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον, έτσι 
ώστε ο καθένας να μπορέσει να  παίξει το ρόλο του.
Υπάρχει μια στιλιστική καινοτομία στη σκηνή όπου ο Άρθουρ προβάλλει τις διαφάνειες με 
όλους τους κοντινούς του ανθρώπους. Πρόκειται για  ένα είδος επανάληψης, ένα σχόλιο με 
εικόνες πάνω στη διανομή. Η σκηνή αυτή θυμίζει μιαν άλλη από το Λέων ο Έσχατος, που 
κόπηκε στο τελικό μοντάζ, καθώς και, κατά κάποιο τρόπο, μερικά αποσπάσματα από το Ζαρ- 
ντόζ: ο κεντρικός χαρακτήρας, ο ήρωας, ο παρατηρητής, βλέπει και ξαναβλέπει τη ζωή του 
που είναι η δική του ταινία, όντας την ίδια στιγμή ένα κολάζ στη «δική» μας.
To The Quarry, γραμμένο από τον John Boorman, ήταν ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ, 
το οποίο, σε κάποιες σκηνές, παρουσίαζε ταυτόχρονα πραγματικούς καλλιτέχνες μαζί με επαγ- 
γελματίες ηθοποιούς, και σε κάποιες άλλες, φανταστικές καταστάσεις, όπου τους ρόλους υπο
δύονται πραγματικά πρόσωπα.
Από την άποψη της χρονολόγησης και της δημιουργικής εξέλιξης, αξίζει να σταθούμε και σε 
μιαν άλλη τηλεταινία, παραγωγής του BBC. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ, της ίδιας χρονιάς, 
με θέμα τον D.W. Griffith, το οποίο έδινε μορφή στις έρευνες που είχαν διεξαχθεί στις ΗΠΑ (στη 
διάρκεια αυτού του ταξιδιού γράφτηκε το πρώτο σχέδιο του Επαναστάτη του Άλκατράζ)·
Η ιστορία του Επαναστάτη του Αλκατράζ αφορά έναν άνθρωπο που επιστρέφει από το θάνατο 
για να διεκδικήσει αυτά που του οφείλουν.
Μπορεί και να ’ναι φάντασμα. Ό λη  αυτή η ιστορία θα μπορούσε να είναι η επιθανάτια αγω
νία ενός ανθρώπου και οι παραισθήσεις του για την τρομερή εκδίκησή του προς τους δο
λοφόνους του· τα εσπευσμένα σχέδια ενός ετοιμοθάνατου που τον τρελαίνει η κατάσταση του 
αδύναμου θύματος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δευτερολέπτων του φόνου του. Ο κε
ντρικός χαρακτήρας δεν καπνίζει, δεν τρώει, δεν πίνει ποτέ. Δε σκοτώνει κανέναν. Ωστόσο, 
πάνω στα όλο και πιο στενά σκαλοπάτια της πυραμίδας της εξουσίας (Multi-Media Inc.), όλοι 
οι ιθύνοντες πεθαίνουν αμέσως μόλις τον δουν. Ή ρω ας είναι ο Ουόκερ: η γυναίκα του και 
ο καλύτερός του φίλος τον εξαπατούν και τον προδίδουν για να μπορέσουν να πληρώσουν98
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ένα χρέος. Ο Ουόκερ, λοιπόν, κληρονομεί με τη σειρά του μέρος από την ενέργεια του φο
ροεισπράκτορα. Αν επιστρέφει, το κάνει, ούτε λίγο ούτε πολύ, για να ξαναπάρει τα χρήμα
τα που του έκλεψαν. Μόνος του σκοπός είναι αυτό το -πολύ συγκεκριμένο- ποσό. Κατα
στρέφει μόνο τα εμπόδια -ανθρώπους ή μηχανές-που βρίσκονται στο δρόμο του.
Τον βοηθάει ένας ηλικιωμένος· στο τέλος, ο ηλικιωμένος αυτός αποκαλύπτεται ότι είναι ο μα- 
ριονετίστας ο οποίος κινεί τα νήματα του «ανθρώπου που περπατά» («Walker»), Αυτός είναι και 
η αιτία της οδοιπορίας του. Ο Ουόκερ ήταν ο αντεπαναστάτης σε μια διεφθαρμένη αυτοκρατορία, 
ο αθέλητος συνένοχος της Τάξης, την οποία και έχει σκοπό να καταστρέψει διεισδύοντας μέ
σα της. Η ίδια του η πορεία ρυθμίστηκε από την ίδια δύναμη που του είχε επιβάλει και την πρώ
τη του δοκιμασία. Πλησιάζει το Γκράαλ του και, όταν το αντικρίζει από κάποια απόσταση, εξα
φανίζεται και ξαναγίνεται (ίσως) μια σκιά ανάμεσα στις σκιές απ’ τις οποίες αναδύθηκε. «Μή
πως όλα ήταν μόνο ένα όνειρο;» Μ’ αυτά τα λόγια του Ουόκερ ξεκινά η ταινία.
Το πρωτότυπο μυθιστόρημα (του Richard Stark) είχε αρχικά διασκευαστεί από τους Bob και 
Rafe Newhouse, κι έπειτα από τον Alex Jacobs, που συνεργάστηκε στενά με τον John 
Boorman και τον Lee Marvin. Έδωσα μορφή στο σενάριο σύμφωνα με τις σημειώσεις από τις 
συναντήσεις τους, αλλά και σύμφωνα με τις δικές μου εικόνες, προσπαθώντας να διατηρή
σω σε κάθε οπτικό στοιχείο την αντανάκλαση των προθέσεων της σκηνής στο σύνολό της. 
Η φράση-κλειδί ήταν η: «Έ χε μου εμπιστοσύνη». Τη λένε στον Ουόκερ η γυναίκα του και 
ο φίλος του, τη λένε μεταξύ τους οι αρχηγοί της Οργάνωσης, τη λέει στον Ουόκερ η κοπέ
λα που βρίσκεται στον κόμβο της πλοκής και που ο ήρωας δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να 
την ακολουθήσει. Συναντάμε, λοιπόν, ξανά την έμμονη αναζήτηση, μαζί με τη μάταιη ν ί
κη του ανθρώπου που, κενός απ’ την ουσία του, όπως και στο μύθο του Γκράαλ, εξαφανί
ζεται αφού εκπληρώσει το σχέδιό του.
Ο Λέων ο Έσχατος έχει ως θέμα έναν διχασμένο άνθρωπο που επιχειρεί να ενοποιήσει το πνεύ
μα και το σώμα του, στην προσπάθειά του να συνδέσει την πράξη και την πρόθεση. Πρόκειται 
για την ιστορία ενός θεατή που γίνεται ηθοποιός, ενός μακαρίου μηδενικού που παλεύει για 
να γίνει άνθρωπος -  φτωχός, αλλά άνθρωπος.
Ο Λίο παρακολουθεί τις συνήθειες των πουλιών. Είναι πρίγκιπας σε μια χώρα με κατε
στραμμένα τείχη, ένας άνθρωπος χωρίς πατρίδα. Ανακαλείται από το παρατηρητήριό του λό
γω του θανάτου του πατέρα του και κληρονομεί -παρά τη θέλησή του- χρέη από το παρελθόν 
και πολλές άλλες συσσωρευμένες υποθέσεις. Εν μέσω αυτών των άχρηστων, αλλά επιβε
βλημένων, ερειπίων, αυτός είναι ο κύριος κρίκος της ίδιας της αλυσίδας που τον παρεμπο
δίζει. Παρά την επιρροή των αυλικών του, που τον διατηρούν σε μια κατάσταση παιδικής 
άγνοιας και σε απόσταση από το λαό του, ανακαλύπτει ότι οι αληθινοί του φίλοι είναι οι γεί- 
τονές του, για τους οποίους είναι υπεύθυνος, κι ότι σ’ αυτούς ανήκει. Τους δίνει όλα του τα 
υπάρχοντα (δηλαδή τα σπίτια στα οποία κατοικούν), επικυρώνοντας το ουσιαστικό τους δι
καίωμα στην ιδιοκτησία. Οι αυλικοί του, τότε, αποφασίζουν να κάνουν μιαν αντεπανάστα
ση που οδηγεί στο χαμό τους, και καταστρέφουν το κάστρο στο οποίο ήταν φυλακισμένος 
ο Λίο. Ο ήρωας ήταν ένας παρατηρητής που συγκέντρωνε το ενδιαφέρον του σε μια τόσο εξει- 
δικευμένη λεπτομέρεια, ώστε να μην μπορεί να διακρίνει την πραγματικότητα. Οι καλές του 
προθέσεις προκαλούν αρχικά καταστροφές, αλλά αυτός εμμένει μέχρι την τελική έκρηξη που, 
ανοίγοντας μια ρωγμή στη φυλακή του, του επιτρέπει να αποδράσει.
Η ταινία είναι εμπνευσμένη από ένα πολύ μπρεχτικό σενάριο του George Tabori, διασκευ
ασμένο απ’ το δικό του θεατρικό έργο. Ο John Boorman κι εγώ το τροποποιήσαμε τόσο, που 
λίγα πράγματα απομένουν από το αρχικό. Η αρχική κόπια δεν παρουσιάστηκε ποτέ ολόκληρη, 
γιατί ήταν υπερβολικά μεγάλη για τους θεούς του κινηματογράφου, που το 1969 βρίσκονταν 
στο απόγειο του μεγαλείου τους.
Η ολοκληρωμένη εκδοχή της ταινίας θα είχε την ίδια ελλειπτική ομορφιά που βρίσκουμε και 
στον Επαναστάτη του ΑΧκατράζ- μια ομορφιά, που εδώ συνδέεται με ντοκιμαντερίστικα 
στοιχεία. Η αρμονική αυτή ένωση θα έδειχνε τις αξιόλογες προόδους που πραγματοποιήθηκαν 
με παρόμοιες και πολλά υποσχόμενες μεθόδους από το The Quarry και μετά. Ωστόσο, ακό
μα και με το σημερινό της μοντάζ, η ταινία διατηρεί κάποια από τα χαρακτηριστικά της. Ο 
κεντρικός χαρακτήρας, ξυπνώντας απ’ το λήθαργο όπου τον είχαν ρίξει τα ανθρώπινα πα- 99
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ράσιτα χου περιβάλλοντος του, βλέπει πρώτα την πραγματικότητα, σε μια ρεαλιστική σκη
νή, κι έπειτα, για να διορθώσει τη δυσαρμονία που ο ίδιος διαιωνίζει, βλέπει ένα όνειρο. Για 
να ανακατανείμει τα πλούτη που είχε σφετεριστεί από τους δικαιωματικούς κατόχους τους, 
τα χάνει όλα, αλλά κερδίζει σε πνεύμα. Δεν άλλαξε τον κόσμο· άλλαξε, όμως, την πορεία του. 
Ο καθένας μπορεί να θεωρείται ικανοποιημένος μ ’ ένα τέτοιο επίτευγμα.
To Labour o f Love μιλά για δύο πρόσωπα που προσπαθούν να κάνουν μια μουσική ταινία, 
με τίτλο 1 Hear America, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, με θέμα τις ΗΠΑ. Η δημιουργός 
του (Αμερικανίδα) κι ο μοντέρ (Άγγλος) συναντιούνται σε μια αίθουσα μοντάζ, στο σπίτι τού 
Λονδρέζου. Οι συγκρούσεις που προκύπτουν ανάμεσα στην Αμερικανίδα και τον Ευρωπαίο, 
έρχονται σε διπλή αντίθεση με όσους θέλουν αντιμέτωπους τον άντρα και τη γυναίκα, 
γ ια τί τα στερεότυπα αντιστρέφονται, και η γυναίκα είναι αυτή που παίρνει τις αποφάσεις. 
Μια γυναίκα απελευθερωμένη και πραγματίστρια, προερχόμενη από μια νεαρή ιμπεριαλι
στική χώρα, διαφωνεί και συγκρούεται μ ’ έναν γεμάτο αναστολές οραματιστή ενός καταρ- 
ρέοντος ιστορικού βασιλείου, πριν καταλήξουν οι δυο τους σε μια αρμονική συμφωνία. 
Ό σο για την «ταινία τους», που αναγγέλλεται σε μια σύντομη σκηνή του The Quarry 
(όταν ο κεντρικός χαρακτήρας πλησιάζει στο μάτι του μια διαφάνεια της γυναίκας του κι 
έπειτα τη στριφογυρνά στη φωτεινή δέσμη από τη μια άκρη του πατώματος ώς την άλλη), 
καταλαμβάνει σχεδόν το μισό Labour, καθώς οι δυο τους προβάλλουν και ξαναπροβάλλουν 
αποσπάσματα από ξαναμονταρισμένες και ανασυγχρονισμένες ταινίες, ενώ η διαμάχη συ
νεχίζεται πάνω και γύρω από το θέμα της αμερικανικής γης.
Η σύλληψη του σεναρίου έχει μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία: όχι τα δύο πρόσωπα έχουν ίση 
σημασία κι ότι η ταινία αυτή προχωρά ακόμα πιο μακριά στην ανάμιξη πραγματικόχη- 
τας/φαντασίας, που δίνει μεγάλη ελευθερία για ελιγμούς στο χρόνο και στο χώρο, επιτρέποντας 
να αναπτυχθούν καθαρά πλαστικά στοιχεία, χωρίς όμως να κρύβουν τον κεντρικό άξονα της 
ταινίας. Ο Λέων ο Έσχατος, ήταν απαραίτητο ν ’ ακολουθήσει τη χρονολογική σειρά, αντί
θετα από τον Επαναστάτη, τον Αλκατράζ, που είχε το επιπλέον προτέρημα να είναι μια ταινία 
είδους (φαινομενικά τουλάχιστον). Ο Λέων δεν είχε την απαραίτητη εσωτερική δύναμη για 
να απελευθερωθεί σε σχέση με τη διάρκεια. Μια ιδανική ταινία θα έπρεπε, σε μια αρχιτε
κτονική προοπτική, να συνδυάζει τη δύναμη της βαρύτητας με την κίνηση, τις γέφυρες που 
απλώνονται μέσα από την κινηματογραφική διάρκεια με τις πλαστικές λεπτομέρειες (που 
λειτουργούν ως πανομοιότυπες «πληροφορίες», αλλά συγκρατούν το βλέμμα).
Τα επιμέρους στοιχεία και η γενική κατασκευή του Labour o f Love επιτρέπουν τεράστιες κ ι
νήσεις, που προκαλούν τους νόμους της βαρύτητας. Και μιας και το κέντρο της ταινίας χω
ρίζεται σε δύο πόλους, ο εσωτερικός μονόλογος ή τα σχόλια κερδίζουν με το σπαθί τους μια 
θέση στο πρώτο πλάνο. Το σενάριο είναι πάντα διαθέσιμο για κάτι τέτοιο- είναι ιδιοκτησία 
της United Artists και του John Boorman.
Και, για να συνεχίσω με την ίδια μεταφορά, εγώ, που δεν είμαι παρά ένας οικοδόμος στους 
ελάχιστους καθεδρικούς ναούς του κινηματογράφου, θα ήθελα με όλη μου την καρδιά να δω 
τι διαστάσεις θα μπορούσε να πάρει τούτος δω, άπαξ και ξεκινούσε η κατασκευή του.

Ζ α ρ ν τ ό ζ  και η αναζήτηση χου Γκράαλ
Η ιστορία του Ζαρντόζ είναι η εξής: ένας πολέμαρχος, που πριν από καιρό προέβη σε μια γε
νοκτονία για χάρη ενός μυθικού πολεμικού θεού, ανακαλύπτει ότι ο θεός αυτός τον πρόδωσε. 
Καταφέρνει να διεισδύσει στο βασίλειο που περιλαμβάνει τη θεϊκή ουσία, και παραδίδει ολό
κληρη την πόλη-κράτος του σ’ έναν αναβρασμό που αυξάνει γεωμετρικά μετά την πρώτη 
καταστρεπτική του πράξη.
Πρόκειται για μια ταινία του φανταστικού, που τοποθετείται χρονικά στο μέλλον. Ό λες οι 
προηγούμενες ταινίες του Boorman ήταν χου φανταστικού, αλλά τοποθετούνταν στο παρόν 
ή, έστω, μερικά χρόνια μακρύτερα στο μέλλον, όμως οι ταινίες του φανταστικού που ανα- 
φέρονχαι στο μέλλον, επιτρέπουν στο θεατή ν ’ αντιδράσει πιο ελεύθερα σε καταστάσεις που 
μπορεί να προκαλούσαν το σαρκασμό. Το ίδιο προσόν βρίσκουμε και στις ταινίες χου φα
νταστικού που τοποθετούνται στο παρελθόν, όμως η αναζήτηση της ιστορικής αυθεντικότητας 
είναι τόσο δεσμευτική όσο και απελευθερωτική. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή η γεωγραφι-100



J O H N  B O O R M A N

κή και πολίτικη επιλογή μιας περιόδου του παρελθόντος, αν θέλουμε να βρούμε σ’ αυτήν ό,τι Ζαρντόζ. 
χρειαζόμαστε. Κι απ’ τη στιγμή που αυτή η επιλογή έχει γίνει, οι τροποποιήσεις που μπορείς 
να επιφέρεις, είναι, κατ’ ανάγκην, περιορισμένες. Αντίθετα, αν η ταινία τοποθετηθεί στο μέλ
λον, απαιτείται περισσότερη τάξη στην κατασκευή της απ’ ό,τι συνήθως, γιατί, σε αντίθεση 
με την ευλογημένη δικτατορία που μας επιβάλλει η ιστορική αληθοφάνεια, στην περίπτωση 
αυτή δεν υπάρχει κανένας περιορισμός. Το παρελθόν έχει υπερβολικά πολλούς περιορι
σμούς, το παρόν παρουσιάζει μερικούς (αν και όχι καλά συγκροτημένους), αλλά υπάρχουν 
άπειρα πιθανά αύριο -  τόσο ως προς τον αριθμό όσο και ως προς τη μορφή τους.
Ο κεντρικός άξονας αυτής της ιστορίας είναι ένας αναπλασμένος μύθος. Στην Αγγλία, τους ονο
μάζουμε υποτιμητικά «παραμυθάκια». Μ’ άλλα λόγια, πρόκειται για απομεινάρια του προ-χρι- 
στιανικού παρελθόντος μας. Ο κεντρικός τους χαρακτήρας είναι συνήθως αθώος και αφελής, 
αλλά δυνατός και θαρραλέος, και μετά από πολλές περιπέτειες θριαμβεύει απέναντι στον 
υπεράνθρωπο εχθρό, είτε γίγαντας είναι αυτός, είτε δράκοντας. Μιας και το θέμα είναι πολύ 
παλιό, έχει γνωρίσει πολλές παραλλαγές και προσθήκες, όμως ο κεντρικός πυρήνας του δια
τηρήθηκε παρά τις (ή, ίσως, χάρη στις) αποκλίσεις, μέσω όσων προσπάθησαν να το οικειοποι- 
ηθούν ή να το τροποποιήσουν για λογαριασμό τους. Για παράδειγμα, οι Νορμανδοί κάλυψαν 
το μύθο του βασιλιά Αρθούρου με τους δικούς τους μύθους και τον έκαναν γάλλο βασιλιά, μό
νο και μόνο για να διατρανώσουν τη βρετανική υποταγή. Όμως, παρά την προπαγάνδα, ο» μύ
θοι αυτοί που χρονολογούνται πριν τη νορμανδική κατάκτηση, δεν παύουν να μας είναι οι
κείοι. Ο ήρωας του Ζαρνζόζ, ο Ζεντ, καταφέρνει να διεισδύσει, από μια κρυφή πόρτα, σ’ ένα απόρ- 
θητο φρούριο που, με τη σειρά του, κρύβει ένα μυστηριώδες, κι ακόμα πιο ισχυρό, κέντρο. Συ
ναντά δύο μάγισσες, που προσπαθούν, η μία να τον κάνει να παραιτηθεί από την αποστολή του, 
και η άλλη να τον αφανίσει. Και οι δύο τελικά τον βοηθούν, όμως κι εκείνος με τη σειρά του 
δε μένει ασυγκίνητος κι αφήνεται σ’ έναν συναισθηματικό δεσμό που απειλεί να καταστρέψει 101



Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ε Σ  Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Τ Ω Ν  Τ Ο Υ

τα σχέδιά του. Του χαρίζονται μαγικές δυνάμεις που θα τον βοηθήσουν να πολεμήσει τον υπέρ
τατο εχθρό. Ωστόσο, αποκλειστικά και μόνο χάρη στις δικές του προσπάθειες, καταπολεμά το 
υπέρτατο εμπόδιο και θριαμβεύει απέναντι στην παρακμάζουσα και πλούσια μειονότητα που 
τον είχε σκλάβο. Τελικά, η μάχη αυτή τον μετατρέπει από φονιά σ’ έναν συνηθισμένο άνθρωπο. 
Η ενέργειά του εξαντλείται μέσα στην ίδια την υπερβολή αυτής της τελικής σωματικής και 
ψυχικής βίας. Γίνεται ένας άλλος άνθρωπος. Κι αυτή η απώλεια είναι ένα κέρδος.
Έ να ς άνθρωπος αποκαλύπτει μιαν απάνθρωπη κι αποτελεσματική απάτη, και τη μεταστρέφει 
ενάντια στους ίδιους τους επινοητές της. Τους πιάνει στην ίδια τους την παγίδα και τους κα
τακερματίζει. Η καταστροφή αυτή τον απελευθερώνει απ’ τις συνθήκες στις οποίες τον εί
χαν φυλακίσει. Πρόκειται για μιαν αναζήτηση αντάξια ενός ιππότη, που διεξάγεται από έναν 
βάρβαρο μέσα στη σπηλιά ενός ευγενικού δράκοντα, όπου οι αφελείς καταδιωκόμενες κα
τορθώνουν σχεδόν να τον δολοφονήσουν! Είναι ένα αντεστραμμένο παραμύθι, όπου η ρε
αλιστική βία αντιτίθεται στην εκλεπτυσμένη παρακμή των εχθρών του ήρωα.
Σε αντίθεση με τον Λίο που, όντας ο ίδιος βασιλιάς, απαλλάσσεται από τις έμφυτες ή επίκτητες 
κυριαρχικές σκέψεις, πηγαίνοντας ξανά με το μέρος του λαού, ο Ζεντ είναι μόνος του μια 
λαϊκή επανάσταση. Πρόκειται για έναν άγριο, προικισμένο με τη δεξιότητα του Ουόκερ, σε 
μια διαβολική πόλη του μέλλοντος. Η τραχύτητα αυτού του χαρακτήρα έρχεται σε αντίθε
ση με την αστική συμπεριφορά των αριστοκρατών, όπως ακριβώς και, τελικά, η υπεράνθρωπη 
ευφυΐα του αντιτίθεται στη βαθιά τους άγνοια. Αποτελεί ένα παράδειγμα της αντιστροφής ενός 
υπονοούμενου δεδομένου στο αντίθετό του κατά τη διάρκεια μιας δραματικής πράξης. Το σύ
νολο της δομής, λοιπόν, αποτελείται από περάσματα από τον έναν όρο στον αντίθετό του, που 
συμπλέκονται γύρω από έναν λεπτό κεντρικό άξονα: την απόδειξη της αρχικής υπόθεσης. 
Για μιαν ακόμα φορά το Γκράαλ βρίσκεται και ξαναχάνεται, για να  μπορέσει κάποιος άλλος 
με τη σειρά του να το ονειρευτεί, να ξεκινήσει προς αναζήτησή του και, όπως ο τελευταίος 
πρωταθλητής των αγώνων, να πεθάνει τη στιγμή της ν ίκης και ν ’ ανανεώσει με αυτόν τον 
τρόπο τη γη.
Αυτές είναι οι επιμέρους ιστορίες της ταινίας. Ποιο είναι, όμως, το κεντρικό της θέμα; Είναι 
εμφανές ότι κυριαρχούν οι μύθοι του βασιλιά Αρθούρου, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών, 
όπως η μεταφορά της γνώσης μέσω της σεξουαλικής επαφής με τις ιέρειες (κέλτισσες) -  δια
δικασία, που παρουσιάζεται στο Ζαρντόζ. Η γη έχει μείνει ακαλλιέργητη, ο ήλιος είναι άρ
ρωστος, ένας πρωταθλητής επιλέγεται για να προσπαθήσει να τον γιατρέψει. Αφιερώνει 
όλη του τη ζωή σ’ αυτή την αναζήτηση, κι όταν βρίσκει τη λύση, αδειάζει απ’ την ουσία του. 
Να μια αντικειμενική ή εξωτερική περιγραφή αυτού του περίπλου. Η υποκειμενική ή εσω
τερική περιγραφή των όσων βλέπει αυτός ο άντρας, καίτοι διαφορετική, δεν είναι παρά η άλ
λη όψη του ίδιου νομίσματος. Στην εκδοχή αυτή, κάνει ένα εσωτερικό ταξίδι, κι όταν φτά
νει στο κέντρο του λαβυρίνθου που ο ίδιος έφτιαξε συνδέοντας τα γεγονότα της ίδιας του 
της ζωής, πεθαίνει.
Ίσω ς η προέλευση της ιστορίας να τοποθετείται πριν την εποχή του χαλκού και να συνο
ψίζει έναν μητριαρχικό πολιτισμό, στον οποίο ο σύζυγος της βασίλισσας θανατωνόταν κά
θε χρόνο για τη γονιμοποίηση της γης και τη γέννηση μιας καινούργιας σοδειάς. Είναι ο προη
γούμενος βασιλιάς και ο επόμενος βασιλιάς. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα, όποια κι αν είναι 
η προέλευσή του.
Άλλωστε, κάθε προσπάθεια είναι κενή και ανώφελη, αλλά και αναπόφευκτη, γ ια τί η δράση 
είναι το πεπρωμένο μας. Ο χρόνος κυλά μπροστά μας προς μία κατεύθυνση, όμως ο κ ινη 
ματογράφος μάς επιτρέπει να ξαναδούμε τα γεγονότα, να φυλακίσουμε τη διάρκεια στον εαυ
τό της, να κάνουμε στροφή προς τα πίσω ή άλματα προς τα μπρος για να δείξουμε στο θεα
τή ότι η οπτική μας γωνία είναι εντελώς τυχαία. Αυτό μας επιτρέπει να πετάξουμε πάνω απ’ 
το λαβύρινθο και να δούμε πώς διασταυρώνονται κι αλληλοσυνδέονται οι διάδρομοι, έτσι ώστε 
να σχηματίσουν μια δομή οργανική, αλλά τεχνητή- αναπόφευκτη, αλλά αυθόρμητη. Υποθέτω 
ότι αυτή είναι η πιο μεγάλη ευχαρίστηση που προσφέρει ο κινηματογράφος: μας δίνει τη δυ
νατότητα να κάνουμε ένα ταξίδι στο χρόνο.
Μα ο κινηματογράφος μοιάζει και με όνειρο: από τη μια, τα σύμβολα πρέπει να έχουν πολ
λαπλούς σκοπούς για να ενισχύσουν τη δύναμη κάθε σκηνής (σε αναλογία με τη συντομία102
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της διάρκειας της)- κι από την άλλη, το θέμα πρέπει να είναι κωδικοποιημένο, αλλά χωρίς 
να αποκρύπτεται η σημασία του. Βρίσκουμε ένα παράδειγμα αυτής της πολλαπλής συμβο
λικής στη σκηνή του Ζαρντόζ που ήδη αναφέραμε, όπου οι ιέρειες μεταφέρουν τη γνώση μέ
σω της σεξουαλικής επαφής -  σκηνής, που φτιάχτηκε με την επίθεση μιας λειτουργίας πά
νω σε μιαν άλλη, διαφορετική, για οικονομία χρόνου και αναζητώντας τον τρόπο να εξηγηθεί 
η διπλή αυτή ιδέα.
Αν μελετήσουμε τις ταινίες που αναφέρθηκαν πιο πάνω σαν όνειρα, μπορούμε να καταλά
βουμε γ ια τί ο μύθος του Γκράαλ είναι σχεδόν πάντα παρών και, για να αναφερθούμε ξανά 
στις θεωρίες του Jung, μπορεί να πηγάζει από ένα εθνικό ασυνείδητο και, στις πολλαπλές 
μορφές του, να είναι τόσο μια ατομική εμμονή όσο και ο καρπός ενός συλλογικού πολιτισμού. 
Με δεδομένο αυτά το θέμα, τι μπορεί να είναι εκείνο που συγκίνησε τον καλλιτέχνη; Ό πω ς 
έχω ήδη πει, η διαμάχη ανάμεσα στην προτεσταντική καταγωγή του Boorman και την ιη- 
σουιτική παιδεία του, ανάμεσα στην παράδοση και τη διαπαιδαγώγησή του, ίσως και να του 
έδωσε την απαραίτητη ενέργεια και τον αναγκαίο ορθολογισμό γ ι’ αυτόν τον τρόπο έκφρασης. 
Δεν ήταν ακόμα είκοσι χρονών όταν έκανε ήδη μια ραδιοφωνική εκπομπή κι έγραφε άρθρα. 
Αφού υπηρέτησε στην Παιδεία, μπήκε κανονικά στη ραδιοφωνία.
Δεν μπορούμε ν ’ αρνηθούμε την πρακτική σημασία που έχει αυτό το γεγονός: είναι ικανός 
να πραγματοποιήσει οποιοδήποτε έργο, με οποιονδήποτε εξοπλισμό, αφού εργάστηκε σε όλες 
τις τεχνικές υπηρεσίες του BBC και του ITV, και οι πρακτικές του γνώσεις διευκολύνουν την 
καλλιτεχνική του έκφραση.
Ο Jung έχει μια θεωρία για την εξατομίκευση, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος περνά στο 
μέσο της ζωής του μια κρίση, βγαίνοντας απ’ την οποία, είτε φτάνει στην πλήρη ολοκλήρωσή 
του, είτε διαλύεται και χάνεται. «Το τραγούδι αγάπης του Alfred J. Prufrock» του T.S. Eliot 
παίρνει ιδιαίτερη σημασία, ως διήγηση της ζωής ενός φίλου πολύ κοντινού, αν και φαντα
στικού, χαρακτηριζόμενη απ’ τη λύπη της αναποφάσιστης παθητικότητας που κύλησε σε 
μια τέλεια μορφή. Η ιδέα του D.W. Griffith ότι ο κινηματογράφος είναι μια διεθνής γλώσ
σα, όπως και όλες του οι κινηματογραφικές ανακαλύψεις, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη δια
μόρφωση του John Boorman.
Σίγουρα υπήρξε ευεργετικό για εκείνον το ότι έκανε ντοκιμαντέρ στις αρχές της άνθησης 
της εμπορικής τηλεόρασης. Η τηλεόραση (στην Αγγλία τουλάχιστον), παρότι δεν παρήγα- 
γε κάτι τόσο δυνατό ή καινούργιο όσο ο κινηματογράφος, πραγματοποίησε αξιοσημείωτα ντο
κιμαντέρ, που τάραξαν και ερέθισαν ένα εντελώς καινούργιο κοινό. Και ο John Boorman 
υπήρξε ένας απ’ τους κύριους υπευθύνους, κυρίως λόγω της επιθυμίας του να φτάσει ώς τα 
άκρα του είδους. Οι πολυάριθμες εκπομπές που πραγματοποίησε κατά τη διάρκεια αυτής της 
περιόδου, παραμένουν πολύ δυνατές. Πέρασαν πολλά χρόνια ανάμεσα σ’ αυτά τα πειράμα
τα και τις ταινίες του, αλλά δεν πιστεύω ότι άλλαξαν ούτε οι μέθοδοι, ούτε η διαίσθηση του 
John Boorman. Η διαφορά είναι, τώρα, είναι ακόμα πιο ικανός, μπορεί ν ’ ασκεί μεγαλύτε
ρο έλεγχο, κι έχει ευρύτερο πεδίο δράσης, αλλά χωρίς να παραιτείται από τα οράματά του: 
αυτό ακριβώς που επιθυμούσε. Ο κινηματογράφος, που συχνά δεν είναι παρά ένα απάνθρωπο 
παζάρεμα και μια επιτεινόμενη σύγχυση, εξαντλεί ή συντρίβει αρκετούς πρωτόπειρους. Ο 
Boorman, όμως, καταφέρνει να καταργήσει τα προβλήματα, αναπτύσσοντας το θέμα του χω
ρίς να πέσει στην παγίδα της Τέχνης ή να μετατραπεί σ’ έναν αποκτηνωμένο ποντίφικα. Εί
ναι παραγωγός των ταινιών του, περισσότερο για να διευκολύνει το έργο του ως δημιουρ
γού παρά για να πλουτίσει.
Δημιουργεί έναν τεχνητό κόσμο, κι έπειτα τον γεμίζει με στοιχεία σε κίνηση, προκαλεί εκρη
κτικές συγκρούσεις μέσα τους ή μεταξύ τους, αυξάνει την εσωτερική πίεση αυτού του 
κλειστού χώρου ώς την τελική έκρηξη. Ό τα ν  ελευθερώνεται όλη αυτή η ενέργεια, σταθε
ροποιεί τις κινήσεις και τα συναισθήματα πάνω στο φιλμ.
Ξεκινώντας από άπιαστα δεδομένα, δημιουργείται μια πραγματική κατάσταση. Η παρομοί
ωση με τα ηφαίστεια και τους κατακλυσμούς επιβάλλεται. Η συγκέντρωση αυτών των 
υπό πίεση στιγμών δίνει μια νέα διάσταση, που είναι ταυτόχρονα ιδιοφυώς συναρμοσμένη 
και φορτισμένη με μια θεωρητική αρετή, μια διαφορετική διάσταση από το γράψιμο ή το γύ 
ρισμα, που τους μοιάζει όσο μοιάζουν και η κάμπια κι η χρυσαλλίδα με την πεταλούδα.

·■Positif-, τχ. 157, Μάρτιος 
1974.

Μετάφραυη από τα yaLliiid. 
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Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό.

Η ιστορία μιας φιλίας
χου Lee M arvin

Γύριζα στο Λονδίνο τα Δώδεκα καθάρματα, όταν συνάντησα για πρώτη φορά τον John 
Boorman. Έ να ς  νεαρός παραγωγός, ο Judd Bernard, ήθελε να παίξω σε μια από τις ταινίες 
που σχεδίαζε να κάνει, μια διασκευή ενός αστυνομικού μυθιστορήματος, αυτό που έμελλε 
να γίνει Ο επαναστάτης του Αλκατράζ. Ο Boorman ήρθε να με δει πολλές φορές στο σπίτι μου. 
Αμέσως υπήρξε επαφή μεταξύ μας. Μετά, μιλήσαμε για  συναισθήματα, για  μυθολογίες. 
Ή τα ν  μια απ’ αυτές τις τυχαίες συναντήσεις που καταλήγουν σε φιλία. Αργότερα, του πρό- 
τεινα να κάνουμε μαζί την ταινία. Είχαμε καλή σχέση, ταυτόχρονα προσωπική και δια
νοητική. Ανταλλάσσαμε απόψεις για το βουδισμό Ζεν, για τον πόλεμο, για την οπτική φόρ
μα της ταινίας. Νομίζω ότι, ακούγοντάς με, κατάλαβε ότι μπορούσε να γυρίσει μαζί μου τον 
Επαναστάτη τον Αλκατράζ, ξεκινώντας απ’ αυτό που ήμουν.
Έπαιξα το ρόλο του Ουόκερ λίγο-πολύ σύμφωνα με την εικόνα που είχα διαμορφώσει στον 
κινηματογράφο και που ήταν η ίδια για πολλά χρόνια. Κάναμε απλώς παραλλαγές γύρω από 
την προσωπικότητά μου στην οθόνη. Ο πατέρας μου υπήρξε ένας μεγάλος πρωταθλητής τής 
σκοποβολής. Το 1936, νίκησε τον παγκόσμιο πρωταθλητή μ ’ ένα αυτόματο 45άρι. Είχε γ ί
νει μια ταινία γ ι’ αυτόν, όπου τον έβλεπες σε αργή κίνηση. Από κει προήλθε η ιδέα της αρ
γής κίνησης όταν ο Ουόκερ μπαίνει στο δωμάτιο της γυναίκας του. Η ταινία έγινε έτσι, ξε
κινώντας από αναμνήσεις και όνειρα.
Οι παραγωγοί μας μας υποστήριξαν πραγματικά μπροστά στην MGM, που δεν καταλάβαινε 
τίποτα από την ταινία. Μια μέρα, τα αφεντικά της εταιρείας θέλησαν να συναντήσουν τον 
John. Του ζήτησαν να τους διηγηθεί την ιστορία, κι όπως ήταν ασαφής, τον αποκάλεσαν αλή
τη. Τους είπα ότι δεν επέτρεπα να μιλάνε στο σκηνοθέτη μου μ ’ αυτόν τον τρόπο. Ο John 
δεν είχε την ικανότητα να μιλάει σε αμερικανούς παραγωγούς. Δεν είναι από το είδος των 
ανθρώπων που μπορούν να αφηγηθούν ένα σενάριο, σκηνή προς σκηνή. Αυτός, το γυρίζει! 
Είναι ένας ατομιστής που δε θα πάει να ικετεύσει να τον καταλάβουν.
Συναντιόμαστε Σάββατο απόγευμα στο σπίτι μου για να συζητήσουμε το σενάριο, και την 
Κυριακή, μέχρι αργά τη νύχτα, κάναμε πρόβες με τους άλλους ηθοποιούς. Μια μέρα, κάναμε 
την προετοιμασία για τη σκηνή όπου κυλιέμαι στο πάτωμα με τον John Vernon σ’ ένα πάρ- 
τι -  μια σκηνή πολύ ομοφυλοφιλική. Ο Vernon ήταν ανήσυχος. Μετά από συζήτηση μιας 
ώρας, του είπα να κυλιστεί μαζί μου κάτω. Εκείνος, όμως, απέφευγε κάθε φυσική επαφή. Τό
τε του κατέβασα το παντελόνι κι άρχισα να τον κλοτσάω στον πισινό. Αυτό συνέβαινε σπί
τι μου. Ή τα ν  τρομοκρατημένος. Κοίταξε τον John με δάκρυα στα μάτια και του είπε: 
«John, μ ’ έδειρε». Την επόμενη εβδομάδα γυρίσαμε τη σκηνή. Αλλά έπρεπε πρώτα να κα
ταλάβουμε τι σήμαινε για τους δύο χαρακτήρες.
Ή ταν ένα γύρισμα πολύ κουραστικό σωματικά, αλλά και πολύ διασκεδαστικό, γ ιατί επινοού
σαμε πράγματα κι αυτοσχεδιάζαμε συνέχεια. Η μνήμη των αισθήσεων και των συναισθημάτων 
έπαιζε επίσης μεγάλο ρόλο, γιατί αυτό που υπήρχε μέσα στον ήρωα τον οποίο υποδυόμουν, το 
είχα ήδη ζήσει. Το μόνο που χρειαζόταν, ήταν να το ανασύρω από τα αρχεία της μνήμης μου. 
Ό ταν ετοιμάζαμε το Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, καθόμουν κάτω από υπόστεγο, κοντά σε μια 
πλαζ της Καλιφόρνιας. Είδα μια σχεδία κοντά σ’ ένα σωσίβιο. Αυτό μου θύμισε έναν άσο τού 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου που είχα γνωρίσει, ο οποίος είχε ρίξει είκοσι έξι εχθρικά αε
ροπλάνα κι είχε πιαστεί αιχμάλωτος από τους Γιαπωνέζους. Χρησιμοποίησα επίσης τις «πε- 
ζοναυτικές» εμπειρίες μου από όταν ήμουν στον πόλεμο του Ειρηνικού, από δεκαεπτά μέχρι 
είκοσι ετών. Τραυματίστηκα, και μετά είχα το χρόνο να σκεφτώ τον τρόμο που είχα γνωρί
σει, καθώς και το θαυμασμό μου για τους Γιαπωνέζους... Ωρίμασα και θέλησα, μ ’ αυτή την 
ταινία, να ζητήσω συγγνώμη για την άγνοια της νιότης μου, να συμφιλιωθώ με τον εαυτό μου. 
Δε μ’ άρεσε καθόλου Η  γέφυρα του ποταμού Κβάι, όπου οι στρατιώτες, περπατώντας και σφυ-
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ρίζοντας, σκοτώνουν χωρίς κόπο τους ηλίθιους Γιαπωνέζους. Ή θελα να δείξω στους θεατές 
ότι αυτοί οι μικροί πίθηκοι με τα γυαλιά, που δεν ήξεραν να πυροβολούν ίσια, τελικά μας απο- 
δεκάτισαν, κι ότι οι πεζοναύτες στις μάχες μαζί τους είχαν πληρώσει ένα πολύ ακριβό τίμη-
μα.
Το Δ ύο  λιοντά ρ ια  στον Ε ιρ η ν ικ ό  ήταν μια πολύ δύσκολη ταινία. Είχαμε στη διάθεσή μας μό
νο το νερό, την άμμο, τη ζούγκλα και την επιδεξιότητα των χεριών μας για να διηγηθούμε 
μια ιστορία. Υπήρξαν πολλά προβλήματα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Μέναμε όλοι σ’ ένα 
μεγάλο πλοίο που νοικιάσαμε στο Χονγκ Κονγκ. Το κινέζικο τσούρμο το κυβερνούσε κάποιος 
πλοίαρχος Τσουνγκ, ο οποίος δεν μιλούσε αγγλικά- ο Boorman δεν τα καταφέρνει και πολύ 
καλά με τα αμερικάνικα- το ιαπωνικό επιτελείο είχε ένα διερμηνέα, ενώ υπήρχαν επίσης αμε- 
ρικανοί τεχνικοί και οι κάτοικοι των Καρολινών Νήσων. Έ πρεπε, λοιπόν, να συντονι
στούν πέντε γλώσσες. Το Δύο λιοντάρια στον Ε ιρηνικό  έγινε με όλη μου την ψυχή, για να απαλ
λαγώ από κάποια συναισθήματα. Ο επαναστάτης του Α λκατράζ ήταν περισσότερο μια βαθιά 
ανασκαφή του εαυτού μου και της ίδιας μου της σκέψης.
Ο Boorman ξέρει πολύ καλά πώς να μιλάει με τους ηθοποιούς. Ίσω ς για μερικούς να είναι 
πολύ εγκεφαλικός κάποιες φορές. Είναι δύσκολο να δουλεύεις μαζί του, αλλά για μένα εί
ναι χαρά, γ ιατί σ’ αναγκάζει να σκέφτεσαι. Ό τα ν αρχίζεις μια μέρα γυρίσματος κάτω από τη 
διεύθυνσή του, ξέρεις ότι το βράδυ θα είσαι εξουθενωμένος απ’ αυτό που απαιτεί από σένα. 
Κι είναι δικαίωμά του. Δούλεψα με άλλους σκηνοθέτες (τον Ford, τον Lang, τον Hathaway), 
αλλά εκείνοι ανήκαν στην παλιά σχολή και δε σου ’λεγαν τίποτα.
Ο Boorman γνωρίζει όλες τις πλευρές της κινηματογραφικής δουλειάς: από την επιλογή των 
χρωμάτων ώς το μοντάζ. Έ χε ι επίσης πολύ χιούμορ. Ό τα ν  τον επισκέπτομαι στο σπίτι του, 
στην Ιρλανδία, τον αφήνω να διαλέξει το θέμα της συζήτησης- γιατί, αν το διαλέξω εγώ και 
τον ενδιαφέρει, ξέρω ότι θα φτάσει τη συζήτηση τόσο μακριά, που θα βγω εξουθενωμένος! Μια 
άλλη αρετή του είναι ότι μπόρεσε 
να δει την Αμερική με καινούργια 
ματιά. Οι Αμερικανοί έχουν συ
νηθίσει τόσο τη χώρα τους, ώστε 
δεν ξέρουν πια να την βλέπουν.
Ή θελε εμένα και τον M arlon 
Brando να παίξουμε στο Ό τα ν  ξέ
σπασε η β ία . Του είπα: «John, εί
μαστε πάρα πολύ γέροι. Σε τέτοι
ες συνθήκες, δε θα δίσταζα να σκο
τώσω έναν άνθρωπο. Αυτή, όμως, 
είναι μια ιστορία γ ι’ αυτούς που 
διστάζουν να σκοτώσουν». Μετά, 
μου πρότεινε ένα ρόλο σ’ έναν 
Π έρσεβαλ, μιαν απ’ τις πολλές εκ
δοχές της αναζήτησης του Γκρά- 
αλ που είχε γράψει και που, πολύ 
αργότερα, έγινε το Ε ξκ ά λιμ περ .
Ό ταν βλέπω τις ταινίες του, που 
τις λατρεύω, το Ό τα ν  ξέσπασε η 
β ία , το Λέων ο Έ σχατος, το Ε ξκά
λ ιμ π ε ρ , στις οποίες δεν παίζω, 
μπορώ να χαλαρώσω, ν ’ αφεθώ 
στην παρακολούθηση της αφή
γησης, ν ’ απολαύσω την επίδραση 
που έχουν πάνω μου, γ ια τ ί δεν 
ξέρω όλα τα προβλήματα που δη- 
μιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια 
της κατασκευής τους!

«Positif“, τχ. 157,
Μάρτιος 1974.

Μετάφραση από τα γαλλικά: 
Τατιάνα Φραγκοϋλια.

Ο επαναστάτης του Αλκατράζ.
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Δαμάζοντας το τροπικό δάσος
Συνέντευξη, του διευθυντή φωτογραφίας Philippe Rousselot 

στον Hubert Niogret για το Σ μαραγδένιο  δάσος

-  Πώς έγινε η προεργασία για το Σμαραγδένιο δάσος,·
-  Η προεργασία έγινε σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, μικρές και αρκετά απομακρυσμένες 
μεταξύ τους. Διάβασα το σενάριο τον Αύγουστο του 1983 και συζήτησα γ ι’ αυτό με τον 
Boorman σ’ ένα εστιατόριο στις Αλ. Πήρε σχεδόν αμέσως την απόφαση να μου προτείνει την 
ταινία. Έ κ τοτε  άρχισα τα σύντομα ταξίδια στην Αγγλία: δύο μέρες τη μια φορά, άλλες δύο 
την άλλη. Στις πολυάριθμες συναντήσεις μας στο στούντιο του Τουίκενχαμ, ο Boorman μου 
έδινε αμέτρητες πληροφορίες, βιβλία να διαβάσω, και σημειώσεις από μια σειρά ρεπεράζ που 
είχαν ήδη γίνει. Διαβάζαμε μαζί το σενάριο και μου εξηγούσε με μεγάλη ακρίβεια τι ήθελε 
να κάνει, τους επιθυμητούς φωτισμούς και, κυρίως, τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία τού 
δάσους που αποτελούσαν την ουσία του προβλήματος. Επωφεληθήκαμε από τα δοκιμαστι
κά για τους ηθοποιούς για να κάνουμε ταυτόχρονα και τα δοκιμαστικά στο μακιγιάζ. Για τα 
δοκιμαστικά αυτά κατασκευάστηκε στο στούντιο μια μικρή ζούγκλα έκτασης 700 τετρα
γωνικών μέτρων! Περίμενα να βρω ένα θάμνο και τρεις ηθοποιούς, κι αντίκρισα ένα τεχνητό 
δάσος στο οποίο μπορούσες να χαθείς. Δεν άγγιζε την τελειότητα, καθώς μπορούσες να δια
κρίνεις τις ενώσεις στα δέντρα από πολυεστέρα, αλλά στο σύνολό του φαινόταν πολύ καλό. 
Κατορθώσαμε να επιτύχουμε πλάνα απίστευτου ρεαλισμού μ ’ ένα σκηνικό κατασκευασμέ
νο στο άψε-σβήσε.
Παράλληλα, σ’ ένα δάσος έξω απ’ το Παρίσι, δοκίμαζα όλα τα φιλμ που κυκλοφορούσαν στη 
Γαλλία. Το πρόβλημα ήταν να βρω ποιος τύπος φωτισμού θα έκανε το δάσος να φαίνεται πραγ
ματικό, καθώς είναι ένα από τα mo παραπλανητικά σκηνικά που υπάρχουν, πολύ δύσκολο 
να το αποδώσεις οπτικά. Μόλις ολοκληρώθηκαν οι συναντήσεις στις οποίες προσπαθούσα
με να επιλύσουμε όλα τα τεχνικά προβλήματα, ν ’ αποφασίσουμε για τον τρόπο κινηματο
γράφησης των πουλιών, των ζώων και του δάσους, και να βρούμε λύσεις για όλα τα σκη- 
νογραφικά προβλήματα (στις συναντήσεις συμμετείχαν ο συμπαραγωγός, Michael Dryhurst, 
κι ο σκηνογράφος), φύγαμε για ρεπεράζ. Μέσα σε δέκα-δεκαπέντε μέρες είχαμε οργώσει τη 
Βραζιλία, όλα τα μέρη που είχε επιλέξει ο John Boorman. Ή τα ν  Δεκέμβριος του 1983. Γύ
ρισα στο Παρίσι για να λύσω κάποια τεχνικά προβλήματα. Επέστρεψα στην Βραζιλία το Δε
κέμβριο του ’84 κι άρχισα τα γυρίσματα στις 13 Μαϊου εκείνης της χρονιάς. Γία ενάμιση μή
να παρακολουθούσα απλώς την προεργασία -  ήταν μια έντονη και γοητευτική περίοδος, στην 
οποία συμμετείχα σε ό,τι έκανε ο John.
Παρακολουθούσα τον José Possi να μαθαίνει τους χορούς των ιθαγενών στους ηθοποιούς 
σ’ ένα ψεύτικο οαμπόνο (ινδιάνικο χωριό) που είχαν αναδημιουργήσει στο νότο της Βραζι
λίας κι όπου περάσαμε αρκετές νύχτες μέσα σε αιώρες. Η προεργασία εξελισσόταν σε μια πα- 
ρατεταμένη κι αρκετά ευχάριστη διαδικασία. Παρακολουθούσα σχεδόν όλα όσα συνέβαιναν, 
χωρίς να έχω κάτι συγκεκριμένο να κάνω καθημερινά. Ωστόσο, πολλά απ’ όσα γίνονταν με 
γοήτευαν, όπως, για παράδειγμα, οι πρόβες του Boorman με τους ηθοποιούς στο μπαρ τού 
ξενοδοχείου ή δίπλα στην πισίνα, στις οποίες μου ζητούσε να τον βοηθώ. Στην πραγματι
κότητα, δε χρειαζόταν να κάνω τίποτα, γ ια τί οι πρόβες ήταν κάτι πολύ προσωπικό ανάμε
σα στον Boorman και τους ηθοποιούς, αλλά για μένα ήταν ένας αρκετά πρωτόγνωρος τρό
πος να κινούμαι στην ταινία. Ανακάλυπτα τις σκηνές μέσα από τις πρόβες αντί να τις ανα
καλύπτω στο χώρο του γυρίσματος. Ταυτόχρονα, ήταν κάπως χαριτωμένο να βλέπω τη Meg 
Foster να κλαίει δίπλα σε μια πισίνα ενός καταπληκτικού ξενοδοχείου στο Παρίσι... 
Ξανακάναμε τα δοκιμαστικά των ηθοποιών στη ζούγκλα -  αυτή τη φορά, μας ενδιέφερε πε
ρισσότερο η τεχνική πλευρά. Κινηματογραφούσαμε μικρά κομμάτια της ζούγκλας για να δού
με πώς θα έδειχναν στην οθόνη. Επίσης, ξανακάναμε όλο τον κύκλο των ρεπεράζ, με τη συμ- Το σμαραγδένιο δάσος. 107
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μετοχή περισσότερων συνεργατών: του οπερατέρ, του κατασκευαστή σκηνικών, του φρο
ντιστή και του σκηνογραφικού τμήματος. Ή μαστε ενάμιση μήνα πριν το γύρισμα. Εκείνη 
την εποχή διευθετήσαμε επίσης και τα προβλήματα για τις σκηνές του φράγματος -  μια πραγ
ματικά τεράστια δουλειά. Χρειάστηκαν τρεις εβδομάδες και δώδεκα εργάτες για να μπορέ
σουν να τοποθετηθούν προβολείς παντού, καθώς το φράγμα ήταν εντελώς σκοτεινό κι 
έπρεπε να το ξαναφωτίσουμε. Η προεργασία της ταινίας έγινε όπως σε κάθε άλλη ταινία, αλ
λά πιο ολοκληρωμένα και με περισσότερη σοβαρότητα, καθώς ο Boorman είχε την εμπειρία 
γυρίσματος ταινιών μεγάλου προϋπολογισμού. Οι συναντήσεις μας διακρίνονταν από με- 
θοδικότητα: καταπιανόμαστε με το σενάριο απ’ την αρχή κι εξετάζαμε επισταμένα την κά
θε του σελίδα. Ο καθένας έθετε τις ερωτήσεις του μέσα σε μια πολύ σοβαρή κι αυστηρή ατμό
σφαιρα, κι ήμαστε πολύ συγκεντρωμένοι για οκτώ με δέκα ώρες. Ταυτόχρονα, υπήρχαν και 
πολύ πιο ανεπίσημες συναντήσεις -  κυρίως στα αεροπλάνα. Α π’ τη  στιγμή που άρχιζε ένα 
ταξίδι, μπορούσες να ξεμοναχιάσεις τον Boorman και να  τον ρωτήσεις ό,τι ήθελες. Μια εβδο
μάδα που δεν είχα πολλή δουλειά στο νότο, ξαναεπισκέφθηκα τα σκηνικά μόνος, μέσα στη 
ζούγκλα, για να σημειώσω όλες τις θέσεις του ήλιου σε σχέση με το ένα ή το άλλο δέντρο. 
Για μένα, ήταν καταπληκτική εμπειρία το να βρίσκομαι μόνος στις τοποθεσίες τω ν γυρ ι
σμάτων, χωρίς την οχλοβοή 250 ατόμων, ούτε καν των 15 που έκαναν μαζί μου ρεπεράζ. Έ κ α 
να αυτή τη δουλειά σε καμιά δωδεκαριά σκηνικά, αλλά έπειτα έβρεξε για πάνω από δυόμι- 
ση μήνες, κι ό,τι είχα κάνει, ήταν άχρηστο, αν και μου επέτρεψε να γνωρίσω καλά όλα τα 
σκηνικά που θα χρησιμοποιούσαμε τους δύο πρώτους μήνες, και να εξοικειωθώ μαζί τους.

-  Κάνατε πολλές συζητήσεις μ ε  το σκηνογράφο Sim on Holland;
-  Κάναμε πολλές κι οι τρεις μαζί, καθώς δεν παίρναμε καμία απόφαση χωρίς τον Boorman. 
Μου ’χε ζητήσει να δει τη λίστα των φωτιστικών σωμάτων, αλλά δεν τη σχολίασε μετά. Μο
ναδική του απαίτηση ήταν να μη φέρω ούτε ένα άρκο, κάτι με το οποίο συμφωνούσα από
λυτα -  αν το έκανα, θα βρισκόμασταν ακόμα εκεί. Ο Holland ήταν ικανός να καταλάβει από 
τη λίστα των φωτιστικών σωμάτων αν ο διευθυντής φωτογραφίας ήταν τρελός, λογικός ή 
αποτελεσματικός.
Η προεργασία ήταν μεν εντατική, αλλά όχι τόσο όσο ειπώθηκε μετά. Σε αρκετές γαλλικές ται
νίες με μικρότερα προβλήματα έχω χρειαστεί περισσότερο χρόνο κι έχω καταφέρει πολύ λι- 
γότερα πράγματα. Όμως, με την αποτελεσματικότητα, τον επαγγελματισμό και την ευφυΐα 
του John Boorman, φτάνει κανείς πολύ γρήγορα στην ουσία, χωρίς να πρέπει ν ’ ασχολείται 
με κοινότοπες λεπτομέρειες. Ό ,τ ι άχρηστο ή φλύαρο τον τρομάζει, και γνωρίζει πολύ καλά 
πώς να το αποφεύγει, χάρη στην πειθαρχία του.
Είχαμε πολύ καλές σχέσεις με τον Simon Holland, αλλά δεν κάναμε ατελείωτες συζητήσεις 
μεταξύ μας. Είμαι σίγουρος πως είναι ένας άνθρωπος με μεγάλη ευαισθησία, με αίσθηση του 
πρακτικού, με ταλέντο. Δεν είχα ποτέ πρόθεση να επέμβω στη δουλειά του, μια και οι προ
τάσεις του ήταν πάντα ενδιαφέρουσες και αρκετά ευανάγνωστες, ώστε να μην υπάρχει λό
γος να επανέρχομαι σ’ αυτές.

-Τ ο  κύριο πρόβλημα του γυρίσματος ήταν η κινηματογράφηση του δάσους, ενός σκοτεινού όγκου 
στον οποίο έπρεπε να δοθεί βάθος, υπόσταση...
-  Είναι ένας όγκος μη διαπερατός με το βλέμμα. Το δάσος είναι πολύ ωραίο όταν το βλέπουμε 
απ’ έξω, όταν το παρατηρούμε από ένα πλοίο στον Αμαζόνιο, από ένα αεροπλάνο ή από ένα 
ελικόπτερο. Από τη στιγμή που μπαίνεις στο εσωτερικό του, σε εκπλήσσει η λεπτομέρεια, 
καθώς βλέπεις κλαδιά, ρίζες κι έντομα. Ό τα ν  τα κοιτάζεις από ψηλά κι αν ανοίξουν οι κο
ρυφές των δέντρων, μπορείς να δεις μια ακτίνα ήλιου σε ύψος πενήντα μέτρων. Ό μω ς η ευ
θεία ματιά, αυτή που αντιστοιχεί στην πιο συνηθισμένη θέση της κάμερας, δε δείχνει τίποτα- 
είναι πιο παραπλανητική από έναν τοίχο. Το μόνο που διακρίνεται, είναι μικρά φύλλα απ’ 
τα χαμόδεντρα του δάσους, σε καθόλου άψογη κατάσταση. Ό λα  είναι πολύ βρόμικα, και τα 
φύλλα είναι φαγωμένα από τα έντομα, μια κι αυτή είναι η οικολογία του συστήματος. Ό λα 
είναι σάπια, αναρριχητικά, αγκαθωτά... Το χρώμα τους είναι ένα ομοιόμορφο, αδιαφοροποίητο, 
σκοτεινό πράσινο. Δημιουργούν μια θολή εντύπωση, κι όταν κάποιος μείνει εκεί -όπως εμείς-108
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για πολύ καιρό, ίο υ  δημιουργείται η εντύπωση πως έχει τυφλωθεί, γ ια τί δεν είναι συνηθι
σμένος σε κάτι τέτοιο. Οι Ινδιάνοι του Αμαζόνιου δεν είναι διόλου τυφλοί στο δάσος· τα βλέ
πουν όλα πολύ καλά, ακόμα κι ένα σπασμένο κλαδί σε πενήντα μέτρα απόσταση. Βλέπουν 
τα αγκάθια γιατί περπατούν ξιπόλητοι, αποφεύγουν τα δέντρα που πρέπει ν ’ αποφύγουν, απο
φεύγουν τα έντομα, διαβάζουν το μέρος μ’ έναν τρόπο που εμείς δε θα τον μάθουμε ποτέ. Ακό
μα κι όσοι έχουν ασχοληθεί πάρα πολύ με τη ζούγκλα κι έχουν συνηθίσει το μέρος, δε δια
θέτουν το διαπεραστικό βλέμμα τον Ινδιάνων -  ο John Boorman με είχε προειδοποιήσει. Τώ
ρα του αρέσει να διηγείται παντού πως μου πρότεινε την ταινία συστήνοντάς μου να την αρ- 
νηθώ, σαν να ήταν το χειρότερο δώρο που θα μπορούσαν να μου κάνουν από κάθε άποψη. 
Ό ταν κάναμε τα πρώτα ρεπεράζ, την περίοδο των βροχών, το κλίμα ήταν αντίθετο από εκεί
νο που θα έπρεπε να έχουμε στο γύρισμα, δεν είχε βρέξει για ένα μήνα, ο καιρός ήταν ιδιαίτερα 
ξερός, η ατμόσφαιρα ήταν γεμάτη από ελαφρώς γκριζωπή σκόνη -  δεν ήταν ούτε καν άσχη
μο, δεν ήταν τίποτα: μια απουσία εικόνας. Το πρόβλημά μας ήταν πρόβλημα φωτισμού. Ό ταν 
περπατάς στο δάσος, το φωτόμετρο δείχνει όλα τα δυνατά διαφράγματα από το 1,4 μέχρι το 
22. Μερικές στιγμές, είναι εντελώς σκοτεινό, μαύρο. Ό ταν ο ήλιος περνά μέσα απ’ τα δέντρα, 
είναι πολύ πιο δυνατός, και το κοντράστ είναι σχεδόν ανυπόφορο. Ο ήλιος ενισχύει το εφέ της 
ομίχλης: αντί να δώσει μορφή στα δέντρα, μεγιστοποιεί κάθε μικρή πηγή φωτός, καθιστώντας 
την εκτυφλωτική. Σε τρία μέτρα απόσταση από την κάμερα, δε βλέπουμε πια πρόσωπα, τα 
συγχέουμε με το περιβάλλον. Δεν μπορεί κανείς να ξαναφωτίσει το δάσος και να το ντύσει δια
φορετικά, αλλά αυτό ακριβώς κάναμε με λίγη κοπτοραπτική, φτιάχνοντας ψεύτικα δέντρα 
από πλαστικό, προσθέτοντας αναρριχητικά φυτά και ρίζες, και φωτίζοντάς τα ξανά. Ή ταν ση
μαντικό να το κάνουμε, τόσο για να δημιουργήσουμε ωραίες εικόνες, όσο και γ ιατί έπρεπε ν ’ 
αποδώσουμε τη ματιά των Ινδιάνων. Έ πρεπε να δώσουμε μια εντελώς διαφορετική εικόνα 
του δάσους από αυτήν που βλέπαμε· μια εικόνα πιο μυθική. Ή θελα να μιμηθώ τον Τελώνη 
Rousseau, το μαγικό δάσος, όμως εδώ τα πράγματα δεν ήταν καθόλου έτσι.

-  Ο J oh n  B oorm an  έχει π ο λ ύ  μ εγά λη  εμ π ειρ ία  α π ό  δάση, τα οποία  αποτελούν μ ά λ λ ο ν  και τον 
τόπο προτίμησης του: Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, Ό τα ν  ξέσπασε η βία, Εξκάλιμπερ...
-  Λατρεύει το δάσος. Το πιο αγαπημένο του τοπίο στον κόσμο είναι το ποτάμι Σάντα Ιζάμπελ. 
Γυρίσαμε δύο σεκάνς σ’ αυτό το ποτάμι, που βρίσκεται άναντα του Αμαζόνιου προς την Μπε- 
λέμ κι είναι ένα απ’ τα ελάχιστα ποτάμια με τρεχούμενο νερό, καθώς βρίσκεται πιο ψηλά απ’ 
τον Αμαζόνιο. Δε σχηματίζει καταρράκτες, αλλά παρουσιάζει κλίση σε μερικά σημεία. Το βλέ
πουμε στην αρχή της ταινίας, την ώρα που ο Ουάναντι ψαρεύει κι εμφανίζεται ο ιαγουάρος
-  μια σκηνή γυρισμένη σε υψόμετρο δύο χιλιάδων μέτρων. Το ξαναβλέπουμε στο τέλος τής 
σεκάνς της καταδίωξης του Τόμι από τον Μπιλ Μάρκαμ, όταν κι οι δυο τους κρεμιούνται 
από το δέντρο κι αρχίζει να βρέχει. Είναι ένα εκπληκτικό τοπίο, το μόνο σχεδόν που δε χρει
άστηκε να φωτίσουμε (εδώ που τα λέμε, δε θα μπορούσαμε κιόλας) -  ήταν μαγικό. Είναι το 
είδος του τοπίου που αγαπά ο John Boorman: τρεχούμενα νερά (Όταν ξέσπασε η β ία )  και το 
δάσος που αντανακλάται στο νερό. Διασχίζαμε το ποτάμι με κανό -  ο Boorman είναι εξαι
ρετικός κωπηλάτης.

-  Στο β ιβ λ ίο  του Money Into Light, στο οποίο  μ ιλ ά ε ι για  τα γυρίσματα της ταινίας, ο John  
B oorm an  διηγείται πω ς είχατε γ ίν ε ι ε ιδ ικός στη ματσέτα, προκειμένου να μ π α ίν ε ι περισσότερο  
φω ς στο δάσος...
-  Το ’κανα πότε πότε, αλλά όχι συχνά, μια κι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματά μας ήταν 
και το ότι, για οικολογικούς λόγους, δεν έπρεπε να κόψουμε τίποτα. Δε θέλαμε να κατα
στρέψουμε ούτε στο ελάχιστο το δάσος, ενώ, ταυτόχρονα, φοβόμαστε ότι μπορεί να έσπαγε 
κάτι από το ντεκόρ. Ή τα ν  ένα ιδιαίτερα εύθραυστο ντεκόρ, κι αν αρχίζαμε να σπάμε κλα
διά, θα το καταστρέφαμε ολοσχερώς... Απ’ τη στιγμή που θα υπήρχε ένα σπασμένο κλαδί στο 
πρώτο πλάνο ενός τράβελινγκ, θα κατέστρεφε όλο το πλάνο, γιατί θα μαρτυρούσε ανθρώ
πινη παρέμβαση. Ό τα ν χτυπάς με τη ματσέτα, κάνεις πολύ εμφανείς τομές στα κλαδιά. Ο 
χρυσός κανόνας της ταινίας ήταν ότι έπρεπε να μεταφέρουμε τόνους υλικού χωρίς να κα
ταστρέφουμε τίποτα -  κάτι σαν να δουλεύεις σε υαλοπωλείο. Μερικές φορές, για να βοη- 109
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θήσουμε τη διέλευση του φωτός, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους για να διευκολύνου
με τη διαδρομή του, πράγμα δύσκολο, μια κι εκεί κάτω δε βλέπαμε ποτέ τον ήλιο. Δεν μπο
ρεί κανείς ν ’ ανέβει πενήντα μέτρα ύψος, κι οι κορμοί των μεγάλων δέντρων υψώνονται μέ
χρι και στα τριάντα μέτρα. Αντίθετα, συχνά έβαζα προβολείς πάνω στα δέντρα· μικρούς κι 
ιδιαίτερα δυνατούς προβολείς που, με πολύ συστηματικό τρόπο, τους τοποθετούσα κόντρα 
στο φως.

-  Βλέπουμε ότι, στην ταινία, μεγάλες κινήσεις της μηχανής καλύπτουν μεγάλους χώρους. Αυτό 
παρουσίαζε ιδιαίτερα προβλήματα;
-  Η κίνηση της κάμερας είναι μια εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για να δώσεις ζωή σ’ ένα δά
σος, γ ια τί του προσδίδει προοπτική. Ό τα ν  περνάς πίσω από τα δέντρα και τα φύλλα, είναι 
ένας τρόπος να ζωντανεύεις το δάσος. Από τη στιγμή που κάνεις στατικά πλάνα, το τοπίο 
φαίνεται εντελώς νεκρό, κι ενισχύεις το εφέ της ομίχλης. Το δάσος είναι ωραίο μόνο όταν 
βρίσκεσαι εκεί, όταν περπατάς μέσα του, και γ ι’ αυτό πρέπει να μετακινείσαι, αυτά που έχεις 
σε πρώτο πλάνο, να να κινούνται μπροστά απ’ αυτά που είναι πίσω.
Απ’ τις δυσκολίες του δάσους, όμως, προέρχονται και κάποια πλεονεκτήματα, όπως, για πα
ράδειγμα, το γεγονός πως η κατεύθυνση του φωτός δεν έχει καμία σημασία. Σ ’ ένα αρχιτε
κτονικό ή σ’ ένα πιο συνηθισμένο ντεκόρ, λαμβάνουμε υπόψη μας την κατεύθυνση του φω
τός, κάτι που στο δάσος δεν έχει σημασία, εξαιτίας του τεράστιου αριθμού των φύλλων, τα 
οποία αποτελούν άμορφα στοιχεία. Ωστόσο, πρέπει πάντα να το φωτίζουμε από πίσω και κό
ντρα στο φως, γιατί, αν το φωτίσουμε από μπροστά, φωτίζουμε και καίμε το πρώτο πλάνο, 
ενώ δεν υπάρχει πια φως για το δεύτερο πλάνο -  έχει απορροφηθεί όλο απ’ τα φυλλώματα. 
Πρέπει, λοιπόν, να τοποθετούμε ιδιαίτερα απαλά φώτα για τα πρόσωπα, για τις ακριβείς θέ
σεις των ηθοποιών όταν κατευθύνονται προς την κάμερα, όπου μπορούμε να δημιουργήσουμε 
μικρά εφέ, αλλά πρέπει να τα βάζουμε όλα σε δεύτερο πλάνο. Το πρόβλημα είναι πως πρέ
πει να περικυκλώσουμε το ντεκόρ με καλώδια, να πάμε πολύ μακριά, να κρεμάσουμε προ
βολείς πάνω στα δέντρα. Δεν μπορούμε ποτέ να υπολογίζουμε στη βοήθεια του ήλιου. Τη στιγ
μή που ξεκινούσαμε ένα πλάνο και πετυχαίναμε ένα ωραίο κοντρ ανάμεσα σε δύο δέντρα, γνω
ρίζαμε ότι δε θα κρατούσε παραπάνω από δέκα λεπτά -  μετά, θ ’ άλλαζαν όλα. Κι ούτε μπο
ρεί κανείς να προσδιορίσει με ακρίβεια την πορεία του ήλιου, προβλέποντας ότι θα περάσει 
ανάμεσα σε δύο συγκεκριμένα δέντρα. Πολλοί απ’ το συνεργείο είχαν δουλέψει στο Γκρέϊ- 
στοουκ και μου διηγόνταν πως, όταν ο John Alcott γύριζε στο δάσος του Καμερούν, περίμενε 
ποιες μέρες δε θα ’χε καθόλου ήλιο, παρότι το Καμερούν είναι ένα μέρος στο οποίο ο ήλιος 
είναι ακόμα πιο αχνός απ’ ό,τι στη Βραζιλία. Δούλευε με το διάφραγμα εντελώς ανοιχτό και 
με πολύ χαμηλό κοντράστ, καθώς η ταινία απαιτούσε μια ελαφρώς θαμπή ζούγκλα. Ό πω ς 
διηγήθηκε σε συνέντευξή του στο «American Cinematographer» για την ταινία Baby (γυ
ρισμένη κι αυτή στη ζούγκλα), επιζητούσε το μικρότερο κοντράστ και μια πολύ διαχεόμε- 
νη φωτεινότητα. Εγώ, όμως, επιθυμούσα το αντίθετο: το μεγαλύτερο δυνατό κοντράστ. Έ τσι, 
υποφώτιζα σκοπίμως τα πλάνα, ώστε να έχω κηλίδες ήλιου και όσο το δυνατόν περισσότε
ρο μαύρο στο δάσος. Τα μαύρα κενά αναδεικνύουν καλύτερα το τοπίο και δημιουργούν την 
αίσθηση ενός αδιαπέραστου, μυστηριώδους δάσους.

[...]

-  Η  επαγγελματική ακρίβεια του Boorman ήταν μια  αναγκαία συνθήκη για το γύρισμα;
-  Απολύτως αναγκαία· διαφορετικά, δε θα ’χε γίνει τίποτα. Θα ήταν αδύνατον να πραγμα
τοποιηθεί η ταινία αν εκείνος δεν ήξερε ακριβώς τι ήθελε. Ό τα ν ένας σκηνοθέτης αναζητά 
τα πλάνα του, το σημαντικό είναι η μέθοδος. Μερικές μέρες έρχεται στο σκηνικό και λέει: 
Η κάμερα θα στηθεί εκεί κι εκεί. Άλλες μέρες έχει μια ιδέα γ ι’ αυτό που θέλει να διηγηθεί 
σκηνοθετικά, κι αναζητά τα πλάνα. Με τον Boorman, υπάρχει ένα είδος τελετουργικού, που 
το κάνει κάθε πρωί, με όλους. Πρώτα απ’ όλα, φτάνει στο σετ πριν από οποιονδήποτε άλλον. 
Συγκεντρώνει τον διευθυντή φωτογραφίας, τον οπερατέρ, το σκηνογραφικό τμήμα, τους βοη
θούς σκηνοθέτες, τους βοηθούς παραγωγής, τους υπευθύνους των ειδικών εφέ, αν υπάρχουν.110
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Ελπίδα και δόξα.

Ο ράφτης του Παναμά. 111
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Πιάνει χο βιζέρ. Ο μακενίσχας είναι πίσω χου, έχοιμος για να μεχρήσει όλες χις θέσεις χής κά
μερας, χα ύψη και χις γωνίες. Ξανακάνει χο ίδιο με χο βιζέρ και χους ηθοποιούς. Δίνει πλη
ροφορίες σε όλους. Αυχό γίνεχαι καθημερινά, επ ί μίση με μία ώρα. Σχο χέλος, δίνει χις ση- 
μανχικές θέσεις χης κάμερας για κείνη χη μέρα. Είναι μια ώρα που δεν πρέπει να λείπεις, για- 
χ ί δεν πρόκειχαι να επαναλάβει καμία από χις πρωινές οδηγίες. Έ χσ ι, χον ακούνε όλοι, από 
φόβο μήπως χάσουν κάποια σημανχική πληροφορία. Είναι μια εκπληκχική μέθοδος, γιαχί με- 
χά δεν υπάρχει ανάγκη να χου κάνεις ερωχήσεις. Καχά χη διάρκεια χου γυρίσμαχος, γίνεχαι 
πολύ λίγη συζήχηση. Οι οδηγίες που έδωσε καχά χην προεργασία, κι όσες δίνει κάθε πρωί εί
ναι χόσο ακριβείς, ώσχε δεν υπάρχει λόγος να επανέρχεχαι σ’ αυχές κανείς. Είναι πολύ ευ- 
χάρισχο, γιαχί μεχά μπορείς ν ’ αφοσιωθείς σχη δουλειά σου, χωρίς να πρέπει να αμφισβηχείς 
ασχαμάχηχα χο σκηνοθέχη. Πολύ σπάνια παρενέβην σχις θέσεις χης κάμερας, ίσως δυο-χρεις 
φορές σε όλη χην χαινία, όχι από συσχολή, αλλά γιαχί η κάμερα ήχαν πάνχα σχο σωσχό μέρος. 
Η μέθοδος χου Boorman δεν είναι η μοναδική, καθώς άλλοι σκηνοθέχες διαθέχοντν ενχελώς 
διαφορεχικές μεθόδους, αλλά εξίσου ενχαχικές. Ωσχόσο, είναι αξιοσημείωχο χο γεγονός πως 
κάνει μονχάζ καχά χη διάρκεια χης ημέρας και γυρίζει αυσχηρά και μόνο ό,χι πρόκειχαι να 
μονχάρει. Κάνει μόνο χις αναγκαίες λήψεις, που δεν είναι πολλές. Κάνει πολλές πρόβες, κι 
αυχό δίνει χρόνο για χροποποιήσεις και για δουλειά σχη λεπχομέρεια. Δε βλέπαμε ποχέ να 
λειχουργούν χα φώχα παρά μόνο σχο χέλος χης πρώχης ή χης δεύχερης πρόβας, οπόχε απο- 
δεικνυόχαν πως έπρεπε να κάνουμε κάποιες αλλαγές, μια και κανένας διευθχτνχής φωχο- 
γραφίας δεν μπορεί να κάνει μια ολική οπχική πρόγνωση για χο χι ακριβώς θα γίνει. Σ’ ένα 
μεχαβαλλόμενο μέρος όπως χο δάσος, είμασχε υποχρεωμένοι να  κάνουμε διαρκώς αλλαγές, 
να ξανακάνοχηιε χο φωχισμό με κάθε λεπχομέρεια ανά δέκα λεπχά, όπως, π.χ., να προσθέσοιηιε 
ένα κλαδί μπροσχά από έναν προβολέα, μπροσχά απ’ χον ήλιο. Είχαμε σχη διάθεσή μας 
κλαδιά και χα χρησιμοποιούσαμε καχά βούληση.

-  Ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα σ ’ εσάς, τον Boorman και τον οπερατέρ σας;
-  Πολύ διαφορεχικές απ’ ό,χι σχις ΗΠΑ, όπου ο διευθυνχής φωχογραφίας κάνει όλες χις πρό
βες με χην κάμερα, κι ο οπεραχέρ επεμβαίνει μόνο σχη λήψη. Η αμερικανική μέθοδος μου 
είναι κάπως ξένη. Σχην Αγγλία, χα πράγμαχα είναι ακριβώς όπως σχη Γαλλία. Ο οπεραχέρ 
είναι πολύ σημανχικός και συνεργάζεχαι απευθείας με χο σκηνοθέχη. Ό χαν χέθηκε θέμα οπε
ραχέρ, αποποιήθηκα αμέσως χην ιδέα ενός Γάλλου, για να μην έχουμε προβλήμαχα επικοι
νωνίας, κι ο Boorman δεν προσπάθησε να με μεχαπείσει.
[...]

-  Το φράγμα σάς δημιούργησε πολλά οικονομικά προβλήματα;
-  Ελπίζαμε να βρούμε ένα αρκεχά μικρόχερο φράγμα, για να μην έχουμε προβλήμαχα σχην 
εικόνα. Αυχό που βρήκαμε, όμως, ήχαν χο μόνο που χαίριαζε σχην καχάσχαση, παρόχι ήχαν 
1.300 χιλιόμεχρα μήκος· δηλαδή χεράσχιο. Είναι ένα εκπληκχικό μέρος, αλλά ένα κομμάχι 
χου είναι ενχελώς καχεσχραμμένο -  είναι φοβερό να χο βλέπεις. Αυχό φαίνεχαι ξεκάθαρα και 
εικονογραφεί χη φράση «Το δέρμα έχει σκισχεί -  πώς θα ζήσει η γη;» Το εργοχάξιο ήχαν χε- 
ράσχιο. Έ πρεπε να γυρίζουμε νύχχα, γιαχί η μακέχα φαινόχαν καλύχερα χόχε. Μ’ ένα χα
μόγελου χύπου «έπρεπε να είχες αρνηθεί χην χαινία», ο Boorman με πήγε σχο φράγμα, όπου 
κόνχεψα να πάθω έμφραγμα: ήχαν χεράσχιο. Περίμενα να νυχχώσει για να δω πώς φωχιζό- 
χαν, είχα πάθει καχάθλιψη, δεν υπήρχε ούχε μία λάμπα, ούχε χρία φώχα υπηρεσίας. Ο 
Boorman μου εξήγησε χο πλάνο: με πανοραμίκ από αρισχερά, ο Μάρκαμ διασχίζει χο δρόμο, 
χον βλέπουμε από δεξιά, προχωράμε προς χο μέρος χου, κάνουμε πλονζέ και βλέπουμε χο ερ
γοχάξιο σχο κάχω μέρος χης οθόνης. Ποχέ μου δεν είχα φωχίσει κάχι παρόμοιο. Το πρόβλη
μά μου ήχαν να δείξω χι βλέπει ο Μάρκαμ μέσα σχη βροχή, μια καχασκευή, ένα εργοχάξιο, 
ν ’ αρχίσουμε να καχαλαβαίνουμε όχι ήχαν χο ίδιο που είδαμε χο πρωί. Η μόνη λύση ήχαν να 
βάλω μικρά φώχα πανχού, να προσπαθήσω να ξεχωρίσω χις φόρμες. Έ βαλα 450 προβολείς. 
Καθώς η κορυφή χου φράγμαχος ήχαν ενχελώς απροσπέλασχη για μας, συναρμολογήσαμε 
χην ηλεκχρολογική εγκαχάσχαση με χη βοήθεια χων εργαχών χου φράγμαχος. Δεν είχαν φώ-

112 χα, γιαχί χα μεχακινούσαν από εργοχάξιο σε εργοχάξιο. Το ανχισχάθμιζαν σε μεγάλο βαθμό
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με προβολείς. Τους εγκατέστησαν στην κορυφή του φράγματος και τράβηξαν γραμμές για 
να μπορέσουμε να εγκαταστήσουμε και τα υπόλοιπα. Έ καναν πολύ καλή δουλειά. Μετά απ’ 
αυτά, το ηλεκτρολογικό συνεργείο δούλεψε για τρεις μέρες, στη διάρκεια των οποίων εμείς 
γυρίζαμε στο δάσος τις σκηνές για τις οποίες δεν τους είχαμε ανάγκη. Είχαμε αποφασίσει να 
γυρίζουμε το σούρουπο, για να χρησιμοποιούμε το φωτισμένο φράγμα σαν ντεκόρ. Δεν ήμουν 
σε θέση να γνωρίζω αν το γιγαντιαίο σκηνικό θα έκανε τη δουλειά του. Σ ’ έναν τόσο μεγά
λο χώρο, είναι αδύνατον να υπολογίσεις. Επιστρέφοντας απ’ τα γυρίσματα στη ζούγκλα, απο
φασίσαμε να κάνουμε ένα βραδινά δοκιμαστικά στο φράγμα. Πατήσαμε ένα κουμπί, κι άλα 
φωτίστηκαν -  διόλου άσχημο. Είχαμε αποφασίσει να γυρίζουμε για τρεις μέρες συνεχόμε
να, το σούρουπο. Η σκηνή ήταν αρκετά περίπλοκη. Τελικά, τη γυρίσαμε όλη νύχτα, κερδίσαμε 
δύο μέρες, κι αυτό έγινε σε πολύ καλή στιγμή, καθώς αντιμετωπίζαμε αρκετά σύνθετα 
προβλήματα παραγωγής. Κινηματογραφήσαμε τη μακέτα στην Αγγλία, στο Λάνκαστερ. Ο 
Phil Stokes χρειάστηκε επτά μήνες για να το φτιάξει σε φυσικό μέγεθος -  18 μέτρα μήκος 
και 3 ύψος. Είχε τον απαραίτητο χώρο και την άδεια να εκτρέψει ένα ποτάμι για να έχει τον 
απαραίτητο όγκο νερού. Κάναμε τρεις λήψεις για την πλημμύρα του φράγματος. Χρεια
στήκαμε τρεις μέρες ανάμεσα σε κάθε λήψη για να τα ξαναβάλουμε όλα στη θέση τους. Ή ταν 
μια πολύ λειτουργική μακέτα. Μερικά στοιχεία της ξανακινηματογραφήθηκαν σε blue- 
screen, κι αντικαταστήσαμε τα μπροστινά πλάνα με μια μικρή καλύβα για τα κοντινά πλά
να του Powers Boothe. Ό λη  αυτή η διαδικασία, μαζί με την προσθήκη των ειδικών εφέ, έγι
νε στο Λονδίνο.

«P o s i t i f τχ. 2931294, 
Ιοΰλιος-Αΰγουστος 1985.

Μετάφραση:
Μυρτώ Ρηγοποϋλου.
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Η σφραγίδα του δημιουργού
xou Anthony P ra tt, σκηνογράφου1

Συνάντησα για πρώτη φορά τον John Boorman στο σπίτι του σκηνογράφου Tony Woollard, 
που είχε δουλέψει μαζί του στο Catch Us I f  You Can.
Μετά από λίγα χρόνια, βρέθηκα στην Αμερική, δουλεύοντας σ’ ένα ουέστερν, το Blue, κι εκεί 
συνάντησα πάλι τον John Boorman, που γύριζε τον Επαναστάτη του Αλκατράζ.
Λίγο αργότερα, ο John, που ετοίμαζε τότε το Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό, μου τηλεφώνη
σε και με ρώτησε αν ήθελα να εργαστώ στην ταινία και να συνεργαστώ μ ’ έναν ιάπωνα καλ
λιτεχνικό διευθυντή μεγάλης αξίας και πολύ έμπειρο.
Φυσικά, ενθουσιάστηκα με την ευκαιρία που μου δινόταν, πόσο μάλλον αφού ήταν η πρώ
τη μου δουλειά ως καλλιτεχνικού διευθυντή. Ώ ς  τότε, είχα δουλέψει σε ταινίες ως σχεδια
στής ή βοηθός σκηνογράφου. Είχα επίσης την τύχη να συνεργαστώ σ’ αυτή την ταινία με 
τον Conrad Hall. Είναι ένας διευθυντής φωτογραφίας πολύ προικισμένος και μου επέτρε
ψε να επωφεληθώ από όλες τις γνώσεις και την εμπειρία του για να μάθω να προσαρμόζω 
το ντεκόρ στις απαιτήσεις της κινηματογραφικής μηχανής.
Αργότερα, συνεργάστηκα με τον John Boorman στο Ζαρντόζ και στο Εξκάλιμπερ.
Αυτό που θα ήθελα να πω πρώτα απ’ όλα, από την πλευρά του σκηνογράφου, είναι η τερά
στια συμβολή του Boorman στην οπτική φόρμα της ταινίας.
Στην περίπτωσή μου, αδιαμφισβήτητα, είχε συλλάβει οπτικά τις ταινίες στις οποίες δούλε
ψα. Έ χε ι εκπληκτικές ιδέες ως προς την εικαστική μορφή, και το πρόβλημα του καλλιτε
χνικού διευθυντή είναι να τις δικαιώσει υλοποιώντας τες στη συγκεκριμένη ταινία. Αυτό 
εξηγεί γιατί, στο τέλος ενός γυρίσματος μαζί του, νιώθω πιο δημιουργικός και πλούσιος σε 
εμπειρίες, αλλά και, ταυτόχρονα, απογοητευμένος, γ ιατί το όραμά του δεν υλοποιήθηκε από
λυτα στην οθόνη.
Νομίζω ότι ανήκει στο είδος αυτών των λίγων σκηνοθετών, όπως ο Kubrick, ο Fellini και 
ο Lean, που δίνουν μεγάλη σημασία σε όλες τις τεχνικές πλευρές της παραγωγής και βάζουν 
τη σφραγίδα της προσωπικότητάς τους στο τελειωμένο έργο. Αυτό έχει επίσης ως αποτέλε
σμα να κάνουν τους διευθυντές φωτογραφίας, τους σκηνογράφους, τους μοντέρ, να δίνουν 
τον καλύτερο εαυτό τους όταν δουλεύουν μαζί τους.
Ο John Boorman περνάει θεωρητικά όλο τον καιρό του στο τμήμα σκηνογραφίας, σε όλη την 
περίοδο της προετοιμασίας της παραγωγής, και η βοήθειά του, οι συμβουλές και η διαθεσι- 
μότητά του έχουν ανυπολόγιστη αξία.
Θέλω να διηγηθώ ένα επεισόδιο από το γύρισμα του Ζαρντόζ. Έ πρεπε να δείξω στον John 
ένα καινούργιο ντεκόρ, ενώ γύριζε μια σκηνή χορού στην καντίνα των στούντιο του 
Μπρέι. Το καινούργιο ντεκόρ (η σπασμένη μάσκα του Ζαρντόζ) βρισκόταν σ’ ένα δρόμο με 
κλίση κοντά στην καντίνα. Την ώρα που γυρίζαμε στη σάλα του χορού, συναντήσαμε τον 
ηθοποιό John Alderton, με το πρόσωπο υπερβολικά μακιγιαρισμένο για το ρόλο του Φρεντ, 
ο οποίος μας πληροφόρησε ότι το ντεκόρ είχε καταρρεύσει. Δέχτηκα ένα παγερό βλέμμα από 
τον John Boorman κι έτρεξα να δω τι είχε γίνει. Ευτυχώς, οι κομπάρσοι είχαν πάει να πιουν 
ένα τσάι σ’ ένα διάλειμμα, πριν καταρρεύσει το ντεκόρ.
Ο Boorman πήρε αμέσως την κατάσταση στα χέρια του και πήγε όλο το συνεργείο να παί
ξει ποδόσφαιρο, ενώ οι συνεργάτες μου έστηναν ξανά γρήγορα το ντεκόρ, κάτω απ’ την επί
βλεψή μου.
Η ρεαλιστική στάση του απέναντι στο πρόβλημα κατάφερε να με χαλαρώσει σε μια στιγμή 
οδυνηρή για ένα σκηνογράφο. Συνοψίζοντας, μπορώ να πω ότι είναι ένας αιώνιος οπτιμιστής, 
που πρώτα αποφασίζει να κάνει κάτι, και μετά βρίσκει τα μέσα για να το υλοποιήσει, αντί 
να ξεκινάει να δρα μόνον όταν έχει όλα τα ατού στο χέρι του.

1. Ο P ra tt ή τα ν κ α λλ ιτεχν ικ ό ς  
δ ιευθ υ ντής  κα ι σ τις  τα ιν ίες  
Ελπίδα και δόξα.
Πέρα από τη Ρανγκούν.

M ich el C im en t, Un visionnaire 
en son temps, C a lm a n n -L évy , 
1985.

Merâippaori:
M a p iâ w a  KovràXov. 115
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Αληθινοί ήρωες, γκάνγκστερ 
και Λατινοαμερικάνοι

του Brendan Gleeson

Στον περίβολο του Κολεγίου Μπέλκαμπ, όπου δίδασκα στο τέλος της δεκαετίας του ’80, υπήρ
χε μια ψηλή δενδροστοιχία. Ό τα ν  ρώτησα τους μαθητές μου ποια είναι η γνώμη τους για 
τους βανδαλισμούς και τις καταστροφές στα δέντρα, κάποιος μου απάντησε: «Ο μόνος λό
γος που τα δέντρα βρίσκονται εκεί, είναι για να μη μπορούν να μας βλέπουν απ’ το δρόμο». 
Δεν ξέρω αν αυτή η παρατήρηση ήταν σωστή, αλλά δεν την ξέχασα ποτέ. Πόσο αλλοτριω
μένο πρέπει να είναι ένα παιδί 12-13 χρόνων για να σκέφτεται έτσι; Αυτή η εντύπωση, ότι 
η κοινωνία σε αντιμετωπίζει σαν απόβλητο, ότι δεν έχεις μπει τυχαία στο περιθώριο, πρέ
πει να ήταν πεποίθηση και του M artin Cahill. Γνώριζε ότι ο κόσμος αδιαφορούσε γ ι’ αυτόν, 
κι έτσι του ήταν πιο εύκολο ν ’ αδιαφορεί κι αυτός για τον κόσμο.
Μεγάλωσα στο Αρτέιν, σε μια οικογένεια με τέσσερα αγόρια. Ή μ ουν ο τρίτος στη σειρά. Δε 
ζούσαμε σε επικίνδυνη γειτονιά, αλλά, στην εφηβεία μου, θυμάμαι διάφορους τύπους που 
τριγυρνούσαν κάνοντας τους μάγκες. Θυμάμαι ότι δεν πίστευα πως οι ιστορίες που διέδιδαν 
ήταν αληθινές, και γ ι’ αυτό με αγνοούσαν. Στα δεκάξι μου είχα ψηλώσει τόσο πολύ, που κα
νείς δε μ ’ ενοχλούσε. Άλλωστε, ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου σαν νταή.
Η μητέρα μου έπαιρνε μέρος σε παραστάσεις στο τοπικό θέατρο, μα εγώ, παρ’ όλο που είχα 
μια μικρή εμπειρία στο σχολείο, δεν πίστευα ότι έκανα για ηθοποιός. Δεν ήξερα τι έπρεπε να 
κάνω για να μπω σ’ αυτόν τον κόσμο. Θυμάμαι ότι πήγαινα σε παραστάσεις παντομίμας, έβλε
πα τον Jimmy O’Dea. «Αυτοί είναι μαγικοί άνθρωποι» σκεφτόμουν, «όχι εγώ.» Ή θελα να τα
ξιδέψω, να δω, να κάνω πράγματα. Δε μου έφτανε απλώς να παίξω ρόλους. Και, συγχρόνως, 
δεν είχα αρκετή εμπιστοσύνη στον εαυτό μου να παραδεχτώ ότι ήθελα να γίνω ηθοποιός. 
Δημιουργήσαμε μια θεατρική ομάδα με κάποιους φίλους και τριγυρίζαμε παίζοντας μουσι
κή και θέατρο. Ό τα ν  μου πρότειναν να περάσω οντισιόν για το Θέατρο Άμπι, δεν τόλμησα. 
Φοβόμουν ότι θα κατέληγα να κάνω βρομοδουλειές για να ζήσω. Έ τσ ι αποφάσισα να γίνω 
δάσκαλος. Ή τα ν  η καλύτερη λύση.
Στο Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου ανακάλυψα ότι ο κόσμος αγνοούσε συνειδητά τη μεριά 
της πόλης που γεννούσε άντρες σαν τον M artin Cahill. Ό λοι εθελοτυφλούσαν υποκρίνο
νταν ότι το πρόβλημα δεν υπήρχε.
Μαζί με τον Paul Mercier, που γνώριζα από τη δεκαετία του ’70, και τον Roddy Doyle, που 
ήταν κι αυτός δάσκαλος, δημιουργήσαμε τη θεατρική ομάδα Passion Machine, γράφοντας 
κι ανεβάζοντας έργα για την καθημερινότητα της εργατικής τάξης. Εκείνη την εποχή, μας 
κατηγορούσαν ότι υμνούσαμε το έγκλημα, επειδή κάναμε το κοινό να γελάει δείχνοντας κά
ποιον να μπαίνει σ’ ένα διαμέρισμα για να κλέψει. Δε δικαιώναμε το έγκλημα· απλώς, το δεί
χναμε με ανθρώπινο τρόπο. Γ ι’ αυτό γελούσε ο κόσμος. «Τι στο διάολο...» σκεφτόταν το κοι
νό, «κι αυτοί απλοί άνθρωποι είναι...» Κι αν κοιτάξετε την ιστορία του Cahill, το ίδιο ερώ
τημα έρχεται στην επιφάνεια.
Ό πω ς ο Roddy Doyle, έτσι κι εγώ δίσταζα πολύ καιρό να παραιτηθώ από δάσκαλος, όμως το 
αποφάσισα το 1989, ήδη παντρεμένος και με τέσσερα παιδιά. Ή τα ν  σαν να πηδούσα στο κε
νό. Είχα ήδη γράψει δύο θεατρικά έργα, είχαμε παίξει σε μεγάλα θέατρα, είχα προταθεί για 
το βραβείο του Harvey Theatre, αλλά το αποφάσισα αργά, και τότε πια βιαζόμουν πολύ. 
Στην πρώτη μου ταινία οδηγούσα ένα φορτηγό χωρίς να ξέρω, με τη μηχανή σχεδόν κολ
λημένη στο πρόσωπό μου. Ό τα ν παίζεις στον κινηματογράφο έχοντας μόνο θεατρική πεί
ρα, είσαι συγκροτημένος. Έ χεις  συνηθίσει να προετοιμάζεσαι πολύ καλά για το ρόλο που θα 
επαναλάβεις για μήνες στη σκηνή. Ο κινηματογράφος, όμως, εξαρτάται απ’ τη στιγμή. 
Πρέπει να μπορείς ν ’ αυτοσχεδιάζεις. Αν είσαι μετρημένος, χάθηκες. Δε χρειάζεται να έχεις 117
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Αηοοπάυματα από συνεντεύξεις 
του Brendan Gleeson στο «The 
Tribune Magazine« (ΙΟΜαΐου 

1998) και στο «RTE Guide·· (20 
Απριλίου 2001).

Επιλογή και μετάφραση: 
J ^ g  Μαριτίνα Πάοοαρη.

σχεδιάσει τα πάντα στις πρόβες όπως στο θέατρο. Εγώ προετοιμάζομαι βρίσκοντας το κέντρο 
του χαρακτήρα, και μετά προσπαθώ ν ’ αντιδρώ ενστικτωδώς μέσα στα πλαίσια του ρόλου. 
Και γ ι’ αυτό χρειάζεται εξαντλητική προετοιμασία. Το πιο δύσκολο είδος είναι η κωμωδία. 
Δεν έχεις κοινό να μετρήσεις την ερμηνεία σου. Στο θέατρο, διαισθάνεσαι τους θεατές· 
τους ψάχνεις και τους παίρνεις μαζί σου.
Για τον περισσότερο κόσμο, ο M artin Cahill ήταν απλώς ένας ληστής- άρα, δεν αξίζει τον κό
πο ν ’ ασχοληθεί κανείς μαζί του. Δε συμφωνώ. Πιστεύω ότι ήταν εξαιρετικά έξυπνος, ότι εί
χε δείξει την ειδική ευαισθησία του σε πολλούς ανθρώπους με τους οποίους μίλησα και οι 
οποίοι μόνο καλά είχαν να πουν γ ι’ αυτόν. Νομίζω ότι πρέπει ν ’ αντιμετωπίσει κανείς το ερώ
τημα, γ ια τί ένας τόσο προικισμένος άνθρωπος στράφηκε στην παρανομία, γ ια τ ί έφτασε σ’ 
αυτό το σημείο, κι όχι να προσποιηθεί ότι δεν υπάρχει.
Για να προετοιμαστώ για το ρόλο, μίλησα με την ιρλανδική αστυνομία και με ανθρώπους που 
τον είχαν γνωρίσει, προσπαθώντας ν ’ ανακαλύψω ποιος ήταν πραγματικά. Δεν μπορούσα 
να δημιουργήσω μια ολοκληρωμένη εικόνα. Οι πληροφορίες ήταν αντιφατικές. Τα διαφο
ρετικά του πρόσωπα ήταν η γοητεία του. Κάποια στιγμή, κατάλαβα ότι έπρεπε να  διαλέξω- 
ν ’ αποφασίσω εγώ τι τον έκανε να  περάσει από το ένα στάδιο στο άλλο.
Έ τσ ι δουλεύω πάντα τους ρόλους μου. Πρέπει να βρω το κουκούτσι του χαρακτήρα, τον πυ
ρήνα του. Μετά, όλα έρχονται και παίρνουν τη θέση τους. Με τον Cahill ήταν μια δύσκολη 
εμπειρία. Είχα να κάνω μ ’ ένα πρόσωπο που είχε πεθάνει μόλις τέσσερα χρόνια πριν, που οι 
συγγενείς, οι συνεργάτες και τα θύματά του ζουν ακόμα, κυκλοφορούν γύρω μας. Επειδή 
διακυβεύονται αληθινές ζωές, το θέμα είναι πολύ ακανθώδες. Θέτει το πρόβλημα της πραγ
ματικότητας, του κινηματογράφου και της γκρίζας ζώνης ανάμεσά τους.
Είχα αντιμετωπίσει παρόμοια διλήμματα όταν έπαιζα τον Michael Collins στην τηλεοπτική 
σειρά The Treaty. Ακόμα και τότε, παρ’ όλο που αναφερόμουν στην εποχή των παππούδων 
μας, ο κόσμος είχε αναστατωθεί. Έ χω  πάντα στο μυαλό μου ότι ο κινηματογράφος έχει τε
ράστια δύναμη όταν βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Στη σειρά, πασχίσαμε να είμαστε όσο 
γίνεται πιο κοντά στην αλήθεια, κι εγώ έκανα τρομερή προσπάθεια να μοιάζω όσο γίνεται 
περισσότερο στον Collins. Ή τα ν  μια πολύ καλή άσκηση, αλλά μ ’ έμαθε κι ότι δεν αρκεί αυ
τό. Πρέπει να δραματοποιείς το υλικό σου για ν ’ αγγίξεις το κοινό. Μια ταινία μυθοπλασίας 
έχει δραματουργία. Δεν μπορείς να είσαι απλώς ένας μίμος. Καταφέρνεις να πείσεις εξωτε
ρικά, αλλά χάνεις την ουσία.
Ο χαρακτήρας τον οποίο υποδύομαι στο Σ τρ α τ ιό ,  έχει κάτι από μένα και κάτι απ’ τον αλη
θινό Martin Cahill. Είναι εμπνευσμένο απ’ τον πραγματικό, αλλά δεν είναι ο Cahill. Δεν πα
ριστάνω ότι μπορώ να πετύχω ένα αυθεντικό πορτρέτο του. Παίζω σε μια ταινία εμπνευσμένη 
απ’ τη ζωή του M artin Cahill. Δεν μπορώ να δείξω πώς ήταν πραγματικά, δεν τον γνώριζα 
προσωπικά, αλλά, ακόμα κι αν τον ήξερα, δε θα μπορούσα να το κάνω. Κανείς δεν μπορεί. 
Έφερα στο πρόσωπο τη δική μου εμπειρία μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης ταινίας με 
θέμα τη ζωή του...
Μετά τη συνεργασία μου με τον John Boorman στο Στρατηγό, θέλοντας να ξαναδουλέψω μα
ζί του, τον ρώτησα αν με σκεφτόταν στη διανομή του Ράφτη του Παναμά. Ή θελα να εξασφα
λίσω ότι θα ήμουν διαθέσιμος αν με ήθελε. Μου είπε ότι όλοι οι δεύτεροι ρόλοι ήταν Λατινο
αμερικάνοι. Αναπάντεχα, μετά από μερικές μέρες μού τηλεφώνησε και μου πρότεινε τον Μί- 
κι. Ήξερα τι ήταν ο ρόλος, αλλά με το παρουσιαστικό και την κουλτούρα μου, αμφέβαλλα αν 
θα ήμουν πειστικός. Κι έτσι μου έβαλαν φακούς επαφής και μου έκαναν αυτό το μακιγιάζ.
Ο Παναμάς είναι παράξενο μέρος για γύρισμα- εξωτικό, με φοβερή ζέστη. Στους εσωτερικούς 
χώρους, όμως, παγώνεις απ’ τον κλιματισμό: όλος ο ιδρώτας που βλέπετε, είναι ψεύτικος. 
Δεν είχα ξαναπάει στη Λατινική Αμερική. Βρήκα τους ανθρώπους υπέροχους και το μέρος 
πολύ ζωντανό, παρά την κατάσταση της διαφθοράς που πνίγει τα πάντα. Και φυσικά ήταν 
υπέροχο που ξαναδούλεψα με τον John, γ ια τί ξέρει να μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. 
Το ότι η ταινία δεν ήταν πάνω μου, δεν έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Μ’ αρέσει να δουλεύω 
πολύ τους ρόλους μου, όσο μικροί κι αν είναι! Ο Μίκι ήταν μια διαφορετική πρόκληση, για
τ ί σ’ έναν δεύτερο ρόλο πρέπει να δείξεις τις ικανότητές σου γρήγορα και άμεσα. Χρειάζεται 
πειθαρχία να φτάσεις σ’ ένα επίπεδο την ερμηνεία σου και να την επιβάλεις γρήγορα.
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Αναζητώντας την Γκρέις
Μια συζήτηση τον Michel Ciment 

με τη Sarah Miles

Έ χω  μνήμες από τον πόλεμο. Σ’ αυτή την ταινία αφιέρωσα πολύ χρόνο για να επισχρέψω 
πίσω, στο παρελθόν, όσο πιο πίσω μπορούσα. Προσπάθησα ακόμα και να γυρίσω στην κοι
λιά της μητέρας μου, αλλά δεν τα κατάφερα. Θυμάμαι τις πρώτες βόμβες που έπεσαν. Ή ταν  
«doodle bugs» (πασχαλίτσες), όπως τις έλεγαν, κι αυτές οι λέξεις, μαζί με τις «μπαμπά» και 
«μαμά», ήταν οι πρώτες που έμαθα. Θυμάμαι να με αρπάζει η μητέρα μου στα χέρια της και 
να τρέχουμε σ’ ένα καταφύγιο. Είχε κρύο και υγρασία. Φρίκη. Νόμιζα πως οι βόμβες ήταν 
φίλες μου που θα με πήγαιναν πάλι σπίτι μου.
Ο μόνος μου φόβος σε σχέση με το Ελπίδα και δόξα ήταν μήπως υμνούσε τον πόλεμο- πράγ
μα επικίνδυνο, γ ια τί είναι γεγονός ότι, σε καιρό πολέμου, οι άνθρωποι βγάζουν τον πραγ
ματικό τους εαυτό. Ο πόλεμος τους ηλεκτρίζει. Ό μω ς, πάλι, η ταινία αυτή έρχεται την κα
τάλληλη στιγμή, γ ια τί η ενέργεια και το κουράγιο έχουν εκλείψει απ’ τη σημερινή Αγγλία. 
Σε καιρό πολέμου, υπήρχε πνεύμα συναδελφικότητας και αλληλεγγύης, που τώρα λείπει. 
Βλέπω το χαρακτήρα μου στην ταινία όπως τον βλέπει κι ο John. Ό τα ν διάβασα το σενάριο, 
τον αντιλαμβανόμουν αλλιώς. Έμοιαζε πραγματικά με άμμο που γλιστρούσε ανάμεσα στα 
δάχτυλά μου. Δεν μπορούσα να επιβληθώ στους χαρακτήρες, ιδιαίτερα στον δικό μου, την 
Γκρέις. Έ πειτα , ξαναδιάβασα το σενάριο, και το πρόσωπό της απέκτησε υπόσταση. Και σε 
κάθε νέα ανάγνωση μου επιβαλλόταν όλο και περισσότερο. Ποτέ άλλοτε δεν είχα παρόμοια 
εμπειρία. Ο John την έβλεπε πιο τολμηρή, αλλά και πιο ευσυγκίνητη. Εγώ, αρχικά, την αντι
λαμβανόμουν κυρίως σαν μια νοικοκυρά, πολύ γήινη, με βαθιά ριζωμένες ιδέες. Στην πραγ
ματικότητα, όμως, είναι σπλαχνική και δυνατή.
Η μητέρα μου πέθανε φέτος. Ζούσε εδώ, στο Μπράιτον, και μοιάζαμε πολύ στο χαρακτήρα. 
Κατά τη διάρκεια του πολέμου ήταν συνομήλικη με την Γκρέις. Της έμοιαζε πολύ. Ή τα ν  
απίστευτα όμορφη και δυνατή. Μετά το θάνατό της, μου φαίνεται ότι επέστρεψε σε μένα για 
να ενσαρκώσω την Γκρέις. Το σκέφτομαι σοβαρά, γιατί πιστεύω στη μετενσάρκωση. Πιστεύω 
ότι το πνεύμα των νεκρών έρχεται για να ενοικήσει τους ζωντανούς.
Ή μουν αρκετά άτυχη με τους σκηνοθέτες κατά τη διάρκεια της καριέρας μου. Για επτά χρό
νια σταμάτησα να παίζω, γιατί θεωρούσα ότι οι περισσότεροι δημιουργοί ήταν εκμεταλλευτές, 
επηρμένοι από την εξουσία, άνθρωποι που τους αρέσει να παίζουν με τους άλλους, ασυνεί
δητοι. Δεν ήθελαν να δουλέψουν, αλλά να επιβάλλουν το «εγώ» τους. Μ’ αρέσει η δουλειά, 
μ ’ αρέσει ν ’ αποτελώ μέρος μιας ομάδας, αλλά δε μ ’ αρέσουν αυτοί που προβάλλουν το 
«εγώ» τους. Κι ο χώρος του θεάματος είναι γεμάτος από τέτοιους ανθρώπους. Έ πειτα  συ
νάντησα τον Boorman και είπα: «Να ο πρώτος σκηνοθέτης που γνωρίζω και που έχει σκο
πό να πραγματοποιήσει ένα έργο». Κανείς δεν μίλησε όπως αυτός για τη μεσαία τάξη, που 
αντιπροσωπεύει τη μεγάλη μάζα των Άγγλων. Ο John είναι ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, 
γιατί αφιερώνεται ολοκληρωτικά στην ταινία του. Μοιάζει συνηθισμένο, αλλά είναι σπάνιο. 
Πάντα μού άφηνε ένα περιθώριο ελιγμών. Αν του πρότεινα μια ιδέα και του άρεσε, τη χρη
σιμοποιούσε. Πρόκειται για το δικό του σενάριο, την ιστορία της ζωής του, και ήταν πολύ 
γενναιόδωρο εκ μέρους του το ότι αποδεχόταν αλλαγές. Από αυτή την άποψη, είναι πολύ ανοι
χτός, πράγμα σπάνιο, ιδίως όταν όλα αυτά αφορούν το ίδιο σου το «μωρό».
Έ χω  κάνει κι άλλη μία ταινία στην οποία δούλεψα μαζί με παιδιά, το The Sailor Who Fell 
from Grace with the Sea ,1 από το μυθιστόρημα του Μίσιμα. Σ’ αυτή την ταινία είχα ένα γιο, 
με τον οποίον είχαμε πολύ στενή επαφή.
Ο Boorman δεν κάνει σχεδόν ποτέ γκρο πλάνα, κι εγώ δείχνω καλή στα γκρο πλάνα, ιδίως 
τα μάτια μου. Υποφέρω, λοιπόν, αν και πιστεύω ότι η ταινία αξίζει τον κόπο. Επίσης νομί
ζω ότι, επειδή πολλά από τα πλάνα που γίνονται σήμερα, πλησιάζουν την τηλεοπτική αι-

1. Τ α ινία  του L ew is  J o h n  
C a rlin o  (1976), π ο υ  π α ίχ τη κ ε  
στην  £11άόα μ ε  τον τίτλο  
Αμαρτωλές ήμερες ενός ξένου.
(Σ .τ.Μ .) 119
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Η  συζήτηση 
πραγματοποιήθηκε στο Μπράιτον, 

στη διάρκεια των γυρισμάτων, 
το Σεπτέμβριο του 1986. 

«Positif», τχ. 321, 
Νοέμβριος, 1987.

Μετάφραση: 
Τατιάνα Φραγκοϋλια.

σθητική, οι σκηνοθέτες θεωρούν όχι πρέπει να κάνουν μονοπλάνα για να δείξουν πόσο κα
λοί είναι. Ό μω ς μου αρέσουν οι γρήγοροι σκηνοθέτες, όπως ο John, γ ια τί προτιμώ την πρώ
τη ή τη δεύτερη λήψη. Ωστόσο, θα ήθελα να φυλάγεται περισσότερο. Πρόκειται, όμως, για 
μια καταπληκτική εμπειρία. Ο Boorman είναι ένας πραγματικά πρωτότυπος καλλιτέχνης. 
Θα ήθελα να δουλεύω πάντα μαζί του. Μιλήσαμε πολύ οι δυο μας για την παιδική του ηλι
κία και κάναμε δέκα μέρες πρόβες πριν την έναρξη των γυρισμάτων, κάτι που θα έπρεπε να 
είναι υποχρεωτικό σε όλες τις ταινίες. Καθίσαμε όλοι μαζί σ’ ένα δωμάτιο και μας μίλησε για 
τις πρώτες του εμπειρίες. Έ π ειτα  συναντήθηκα με τη μητέρα του και τις αδελφές του. Αγα
πώ πολύ τη μητέρα του, την Άιβι. Είναι μια πολύ ωραία γηραιό κυρία. Χάρη σ’ εκείνην μπό
ρεσα να δω και πάλι τη μητέρα μου. Και οι δύο διαθέτουν αυτό το κράμα ομορφιάς, δύνα
μης και γλυκύτηχας. Είναι απίστευτο το ότι επιλέχθηκα εγώ για το ρόλο, γ ια τί τη μητέρα 
μου την έλεγαν στ’ αλήθεια Γκρέις...

Η Sarah Miles και ο John Boorman στο γύρισμα του Ελπίδα και δόξα.



J O H N  B O O R M A N

«Δύο losers...»
Συνέντευξη του Geoffrey Rush 

στον Michel Ciment

-  To Quills, η πένα της αμαρτίας και Ο ράφτης του Παναμά γυρίστηκαν σε πολύ μικρό διά
στημα μεταξύ τους.
-  Ή τα ν  μια χρυσή περίοδος για μένα, κι ήταν υπέροχο που το Quills, η πένα της αμαρτίας 
και Ο ράφτης του Παναμά προβλήθηκαν στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, σ’ ένα καλλιτεχνικά 
περιβάλλον όπου το εμπόριο δεν παίζει τον πρώτο ρόλο. Μέσα μου, αυτές οι δύο ταινίες συ
νεχίζουν να επηρεάζουν η μία την άλλη. Ο Μαρκήσιος είναι ένας επιδειξιομανής, μια διάσημη 
και θρυλική μορφή, ένα αρπακτικό, ενώ ο Χάρι είναι ένα θύμα, ένας σαν εμάς, ένα ανθρω
πάκι. Ο ένας είναι το αντίδοτο του άλλου.

-  Ό ταν ενσαρκώνετε έναν ηρώα σαν τον Χάρι, κάποιον μ ε  κρυφό παρελθόν που δεν αποκαλύ
πτεται ποτέ πλήρως, πώς δουλεύετε μ  ’ αυτά τα ψεύτικα και ελλιπή σημεία αναφοράς;
-  Ο John Boorman είπε στη συνέντευξη Τύπου άτι είναι πολύ απαιτητικό για έναν ηθοποιό 
να υποδύεται κάποιον που παριστάνει κάποιον άλλον. Περιέργως, εμένα δε μου δημιούργησε 
ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Χάρι είναι ένας πολύπλευρος ρόλος. Έ πρεπε να δείξω την καταγω
γή του, τις εβραϊκές του καταβολές από το Ιστ Σάιντ του Λονδίνου, πώς όλα αυτά καλύφθηκαν 
με τη μεταμόρφωσή του και τη σοφιστικέ προφορά που υιοθέτησε. Έπρεπε να φανεί πιστευτή 
η διαμονή του στη φυλακή, εκεί όπου ανέπτυξε το ένστικτο της επιβίωσης, παρότι σωμα
τικά δεν ήταν τόσο δυνατός. Έ πρεπε να δείξω τις ιδιαίτερες σχέσεις του με την υψηλή κοι
νωνία του Παναμά και τον τραπεζίτη του, και πώς αυτές έρχονταν σε αντίθεση με τη συμ
περιφορά του προς τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Για να προετοιμαστώ για το επάγγελμα 
του ράφτη και να φαίνομαι αρκετά επιδέξιος (καθώς εμφανίζομαι να ράβω σε μια από τις πρώ
τες σεκάνς της ταινίας), εξασκήθηκα πριν τα γυρίσματα μ ’ ένα ράφτη στο Σίδνεϊ. Μόλις πή
γα στον Παναμά, άρχισα να παρατηρώ έναν ντόπιο ράφτη, τον Emilio, για ν ’ αποφύγω κά
θε κωμικό αποτέλεσμα κι οτιδήποτε αναπάντεχο. Με γοήτευσε η ομορφιά των κινήσεών του, 
ο τρόπος εξάσκησης αυτού του σχεδόν μεσαιωνικού επαγγέλματος, με τα ξύλινα μέτρα, το 
υφάσματα, τα ψαλίδια και την κιμωλία. Ζήτησα από τον Boorman να γυρίσει αυτή τη σκη
νή στο τέλος της διαμονής μας στον Παναμά, για να είμαι όσο το δυνατόν καλύτερος. Μου 
άρεσε η ιδέα ότι κάποιος με τον δικό μου αγχωτικό χαρακτήρα έπρεπε να υποτάσσεται σε χει
ρονομίες μαθηματικής ακρίβειας.

-  Πώς διαμορφώθηκε το παίξιμό σας σε σχέση με τον Pierce Brosnan, έναν ηθοποιό που προ
έρχεται από μια  εντελώς διαφορετική σχολή ερμηνείας;
-  Ό ταν ολοκληρώθηκε το σενάριο, δυσκολευόμουν να φανταστώ πως θα μπορούσαμε να εί
μαστε και οι δύο στην ίδια ιστορία. Οι ρόλοι μου στο Shine και στον Ερωτευμένο Σαίξπηρ απέ
χουν πάρα πολύ από τον Τζέιμς Μποντ ή τον Τόμας Κράουν! Κι όμως, οι τεράστιες διαφο
ρές μας ήταν αυτές που μας ένωσαν. Σχηματίσαμε ένα περίεργο ζευγάρι, καθώς κατά μία έν
νοια ήμαστε και οι δύο losers, δύο διόλου ηρωικοί άνθρωποι, βουτηγμένοι στον κόσμο τής 
κατασκοπίας. Στο πλατό ανακαλύψαμε την ύπαρξη μιας ευχάριστης κι εκπληκτικής χημείας 
ανάμεσά μας. Μπορούσα να διακρίνω ότι ο Pierce ξανάβρισκε μέσα του υποκριτικές ικανό
τητες από την εποχή των σπουδών του στη δραματική σχολή, κι αυτό του δημιουργούσε πολ
λά ερεθίσματα. Όσο για μένα, μπορεί Ο ράφτης του Παναμά να μην ήταν μια ταινία εποχής, 
αλλά αποτελούσε μιαν άλλη μορφή πρόκλησης.

-  Όταν συνεργάζεστε μ  ’ ένα σκηνοθέτη, σας αρέσει να κάνετε παΙΛές πρόβες και να οας δίνονται 
σαφείς οδηγίες; 121
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-  Δεν ξέρω αν υπάρχει μόνο μία μέθοδος. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, χαρίζω στον 
εαυτό μου την πολυτέλεια να αντικειμενοποιώ το ρόλο μου, να μιλώ γ ι’ αυτόν αντί να τον ανα
καλύπτω ψηλαφίζοντας με οδηγό το ένστικτο, παρότι κι αυτό ακόμα συμβαίνει. Προτιμώ να 
διαμορφώνω το ρόλο μου ανάλογα με το σενάριο και το έργο που πρέπει να διεκπεραιώσω. Στην 
περίπτωση του Χάρι, ήθελα να εξερευνήσω το παρελθόν του, την εβραϊκή του καταγωγή και, 
μαζί, εκείνην του θείου του, Μπένι, τις ρίζες του στη Λιθουανία ή, ίσως, στη Γερμανία. Ή θ ε
λα να μάθω πώς είχαν φτάσει στην Αγγλία και πώς αυτό είχε επηρεάσει τον τρόπο της ομιλίας 
του. Μ’ αρέσει ν ’ ανακαλύπτω σιγά σιγά το ρυθμό και τη μορφή μιας σκηνής, και η διαίσθη
ση επεμβαίνει σ’ αυτή μου την εξερεύνηση. Περιέργως, σκεπτόμουν τον Charlie Chaplin γ ι’ 
αυτόν το ρόλο. Βεβαίως, δεν επρόκειτο να τον μιμηθώ, αλλά τον έφερνα στο νου μου στο Δ ι
κτάτορα (όπου έκανε τον κουρέα) ή στα Φώτα της πόλης, με τον χοντρό μεθύστακα φίλο του, 
όπως ο Μίκι στην ταινία. Είπα στον μακιγιέρ και στον ενδυματολόγο πως δεν ήθελα να είμαι 
απλώς ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος, αλλά να έχω μια σιλουέτα, μια ταυτότητα, άμεσα ανα
γνωρίσιμη για όλους στην πόλη. Στην πρώτη μου συνάντηση με τον John Boorman, θέλησα 
να μάθω γιατί με σκέφτηκε για το ρόλο -  το ρωτώ σε κάθε ταινία που με αγκαζάρουν. Μου απά
ντησε πως έβλεπε τον Χάρι σαν έναν καλό χαρακτήρα, ενώ η μέχρι τότε εικόνα μου για το ρό
λο ήταν ενός απροσάρμοστου ατόμου. Δεν το είπε για να με κολακέψει, αλλά, ξαφνικά, ανα
κάλυψα σ’ αυτόν τον απλό, ξεκάθαρο και σαφή ορισμό τον περίγυρο και τον τρόπο ζωής τού 
Χάρι, τις προσπάθειές του να κάνει τον Μίκι ευγενή και να προστατεύσει τη Μάρτα, τη συμ
περιφορά του απέναντι στα παιδιά του. Έ τσ ι, αυτό το «ανθρωπάκι» γίνεται με τον τρόπο του 
ήρωας, καθώς βρίσκει μέσα του εμπιστοσύνη και πίστη. Με κατέπληξε η ευαισθησία του John 
Boorman στην κλοουνίστικη, αστική διάσταση του ρόλου μου, καθώς στο μυαλό μου ο Χάρι 
Πέντελ ήταν πολύ μακριά από τους συνηθισμένους ήρωες του Boorman, αυτούς που υποδύ
θηκαν ο Burt Reynolds, ο Lee Marvin κι ο Sean Connery, καθώς και ο ιδιαίτερα ενδιαφέρων 
τρόπος εξερεύνησης του βίαιου ψυχισμού του. Ό ταν, όμως, γνωρίσεις τον John, καταλαβαί
νεις ότι είναι φυσικό να βρίσκει ενδιαφέρον σ’ έναν τέτοιο χαρακτήρα.

-  Για ν ’ αναπτύξετε το χαρακτήρα του ήρωα, ανατρέξατε στο μυθιστόρημα;
-  Αρκετά. Είναι εμφανές πως ένα σενάριο δεν μπορεί να εμπεριέχει όλες τις διαστάσεις 
ενός μυθιστορήματος- εξ άλλου, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα δε χαρακτηρίζεται για την 
έντονη πλοκή του. Περιέχει εκπληκτικούς μονολόγους, γεμάτους εσωτερικότητα τύπου 
Jam es Joyce, όπως εκείνος της μεθυσμένης Λουίζας. Ό μοια, η βραδιά του δείπνου τής 
υψηλής κοινωνίας του Παναμά περιγράφεται σε είκοσι σελίδες γεμάτες ουσία. Στο μυθι
στόρημα, ο Le Carré δείχνει περισσότερο ότι ο Χάρι είναι επίσης μαχητής, έτοιμος να αγω
νιστεί για τα «πιστεύω» του. Στην πρώτη βερσιόν της ταινίας, ο John τον έβαζε να σκοτώ
νει στο τέλος τον Ό σναρντ, λες και το Κακό έπρεπε οπωσδήποτε να εξοντωθεί. Κατάλαβαν, 
όμως, νομίζω, ότι θα φαινόταν ιδιαίτερα μελοδραματικό αν την αυτοκτονία του Μίκι ακο
λουθούσε ο φόνος του Όσναρντ. Δε θα ’ταν πολύ αληθοφανές και θα ’ταν αταίριαστο με τον 
τόνο τής ταινίας, καθώς η συναισθηματική επιδεξιότητα της τελευταίας σκηνής θα κατα
στρεφόταν από ό,τι θα είχε προηγηθεί. Η ταινία ωφελήθηκε αφήνοντας τον Ό σναρντ να συ
νεχίσει τη ζωή του ως μισθοφόρος, και δείχνοντας ότι ο Χάρι έκανε πολύ δρόμο για ν ’ ανα
καλύψει ποιος είναι και πώς λειτουργεί ο κόσμος.

-  Είστε Αυστραλός και, όπως οι βρετανοί ηθοποιοί, εναλλάσσετε το θέατρο με την τηλεόραση...
-  Ό ταν πήρα τον πρώτο μου ρόλο στον κινηματογράφο, ήμουν τρία χρόνια στον ίδιο θία
σο κι έπαιζα επτά-οκτώ έργα ρεπερτορίου κάθε χρόνο -  άλλοτε μικρούς κι άλλοτε πρωτα
γωνιστικούς ρόλους. Θαύμαζα πάντα ηθοποιούς σαν τον Alec Guinness, τον Daniel Day-Lewis 
ή τον Dustin Hoffman, την ικανότητά τους να ερμηνεύουν εντελώς διαφορετικούς χαρα
κτήρες. Την ίδια ευκαιρία σού δίνει κι ένας θίασος ρεπερτορίου. Γία παράδειγμα, όταν παί
ζεις έργα του Shakespeare, τη μια μέρα μπορείς να ’σαι ο ήρωας, την άΑλη ο εραστής, την 
άλλη ο υπηρέτης ή ο τρελός. Συχνά δεν βρίσκομαι στο επίκεντρο της δράσης, αλλά -το  λέω 
και το πιστεύω- με το ρόλο του Μαρκησίου De Sade ήμουν όσο το δυνατόν κοντότερα στον 
μεγάλο ρομαντικό ρόλο!122
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-  Τι πιστεύετε για τους σκηνοθέτες των δύο τελευταίων ταινιών σας, δηλαδη τον John Boorman 
και τον Philip Kaufman;
-  Μοιάζουν από πολλές πλευρές. Έ χο υ ν  περάσει πολλών ειδών εμπειρίες. Και οι δύο τους 
είναι αουτσάιντερ. Τους ενδιαφέρει αφάνταστα το να δημιουργούν ταινίες που δεν είναι τρό
ποι διαφυγής, αλλά θα κάνουν κάποιον να σκεφτεί. Ο Philip μας έλεγε ότι ήθελε να κάνει 
ουσιαστικές ταινίες, ικανές να μεταδώσουν στην αίθουσα την ενέργεια της οθόνης. Δεν ήθε
λε το κοινό να έχει μια απλή αντίδραση ως προς την ταινία, αλλά ν ’ αναρωτιέται πού το
ποθετείται σε σχέση μ ’ αυτήν, να επιθυμεί να περάσει χρόνο με τους ήρωες και τις ιδέες τους. 
Σίγουρα ο Kaufman και ο Boorman έχουν διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές. Ο πρώτος 
προέρχεται από τη γενιά των μπίτνικ, ενώ ο δεύτερος δουλεύει πιο διακριτικά την «ανατροπή» 
τους. Κι οι δύο τους, όμως, ξέρουν να επικοινωνούν, ξέρουν να ηλεκτρίζουν και να κατευ
θύνουν σημαντικούς συνεργάτες, με κατανόηση και χωρίς αυταρχικότητα.

••Positif», τχ. 484, Ιούνιος 2001. 
Μετάφραση: Μυρτώ Ρηγοποϋλον.

Ο John Boorman και ο Geoffrey 
Rush στο γύρισμα του Ράφτη του 
Παναμά.
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Από το μυθιστόρημα στον κινηματογράφο
Μια συζήτηση του Michel Ciment 

με τον John Le Carré

-  Πολλά από τα μυθιστορήματά σας έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, όμως είναι η πρώ
τη φορά που υπογράφετε ένα σενάριο βασισμένο σ ’ ένα α π ’ τα βιβλία σας -  δεν είναι έτσι;
-  Ό χ ι ακριβώς· είχα ήδη γράψει, πάνε τώρα δέκα χρόνια, μια προσαρμογή για την τηλεόραση 
του A  M urder o f Quality, σε σκηνοθεσία του Gavin Millar με τους Denholm Elliot, Joss 
Ackland και Glenda Jackson. Για το Ράφτη του Παναμά, η παραγωγή είχε στα χέρια της μια 
πρώτη -πολύ επαγγελματική- σεναριακή επεξεργασία από τον Andrew Davies, όμως πέρα 
από τον Tony Scott, που κάποια στιγμή αναμίχθηκε στο σχέδιο, κανένας σκηνοθέτης δε φαι
νόταν να το εκτιμά πραγματικά, κι όχι άδικα. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις, ο καλύτερος τρόπος 
για να εκφράσεις αυτό που αισθάνεσαι, είναι να προτείνεις κάτι άλλο. Κι αυτό ακριβώς έκα
να, χωρίς συμβόλαιο, χωρίς καν να πω τι είχα κατά νουν. Ό τα ν ο John Boorman ανέλαβε 
το σχέδιο, διάβασε το σενάριό μου, του βρήκε κάποια θετικά στοιχεία, ιδίως το δυναμισμό 
του, κι αποφάσισε να το δουλέψει κι αυτός με τη σειρά του, γ ια τί το σενάριο περιείχε πράγ
ματα που δεν του έκαναν. Μου άρεσε ο John, ήξερα ότι θα καταλαβαίναμε ο ένας τον άλλον, 
ότι δε θα ’χαμέ ανταγωνισμούς μεταξύ μας, και προσφέρθηκα να τον βοηθήσω. Γρήγορα αι- 
σθάνθηκα ότι κάτι μαγικό συνέβαινε, ίσως επειδή πρωταγωνιστές θα ήταν ο Geoffrey Rush, 
ένας ηθοποιός σύνθεσης στην παράδοση του Alec Guinness, και ο Pierce Brosnan, ένας ηθο
ποιός διαισθητικός, ενστικτώδης, αλλά πολύ καλά συγκροτημένος. Αισθάνθηκα ότι η «χη
μεία» μεταξύ τους θα ήταν καρποφόρα, και ήθελα να λάβω μέρος στην περιπέτεια. Επίσης 
αντιλήφθηκα, αναλογιζόμενος τη ζωή του Graham Greene, ότι το να γράφεις για τον κ ι
νηματογράφο ανάμεσα σε δύο μυθιστορήματα έμοιαζε με διακοπές, μια δουλειά ομαδική όπου 
κάνεις φίλους. Είναι μια δουλειά κάπως πιο ξεκούραστη σε σχέση με τη μοναχική συγγρα
φή, όπου πρέπει να τα κάνεις όλα μόνος σου: να στήσεις το ντεκόρ, να επινοήσεις τους χα
ρακτήρες, να τους ντύσεις, να τους βρεις φωνή.
Πρέπει να πω ότι αρκετές φορές απογοητεύτηκα από κάποιες κινηματογραφικές μεταφορές 
των μυθιστορημάτων μου, όπως στην περίπτωση της Μικρής τυμπανίστριας, όπου υπήρχε 
υλικό για μια καλή ταινία. Στην περίπτωση του Ράφτη, δέχτηκα να γίνω συμπαραγωγές και 
να συμμετάσχω στη συγγραφή του σεναρίου, προκειμένου να αυτοπροστατευτώ από κάθε 
πιθανή παρεκτροπή. Ό μω ς αυτή η αρνητική στάση έγινε θετική και παραγωγική από τη στιγ
μή που ο John Boorman άρχισε να συνεργάζεται μαζί μου. Έ χουμε μάλιστα και κάποια ομοι
ότητα στην εξωτερική μας εμφάνιση, κι έχω παρατηρήσει ότι υπάρχει ένα είδος «ομοερω- 
τισμού» στο γεγονός ότι δύο άνθρωποι με όμοια χαρακτηριστικά τείνουν να τα πηγαίνουν 
καλά. Εξαρχής ένιωσα μεγάλο σεβασμό για τον Boorman.

-  Η συγγραφή μιας προσαρμογής του ίδιου σας του μυθιστορήματος είναι ουσιαστικά μια δεύ
τερη συγγραφή, κατά τον τρόπο που ένας ζωγράφος ζωγραφίζει έναν δεύτερο πίνακα πάνω στον 
πρώτο, το «ριπεντιμέντο» του, ή όπως ένας θεατρικός συγγραφέας τροποποιεί ένα έργο του 
ανάλογα με τις αντιδράσεις του κοινού. Τι τροποποιήσεις επιφέρατε εσείς;
-  Υπήρχαν γεγονότα για τα οποία γινόταν λόγος στο μυθιστόρημα χωρίς να ανιστορούνται, 
αλλά έπρεπε να απεικονιστούν στην ταινία- για παράδειγμα, το ταξίδι του Μίκι Αμπράξας 
προς την πόλη με τα πυροτεχνήματα, με σκοπό να δώσει τέλος στη ζωή του. Επιπλέον, ει- 
σαγάγαμε σκηνές στο Λονδίνο και -ιδ ίω ς- στην Ουάσινγκτον, με ύφος σατιρικό, στο πνεύ
μα του SOS Πεντάγωνο καλεί Μόσχα. Σύμφωνα με το αρχικό ντεκουπάζ, η ταινία ξεκινού
σε στον Παναμά, όπως και το βιβλίο, κι ο χαρακτήρας του Ό σναρντ εμφανιζόταν μετά από 
έξι ή επτά λεπτά. Ό τα ν είδα το πρώτο υλικό, κι ενώ τα γυρίσματα συνεχίζονταν, είπα στον 125
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Boorman όχι ο Geoffrey ήταν καταπληκτικός, αλλά ότι η ταινία έπρεπε να είναι του Brosnan- 
έπρεπε να ξεκινά με τον Brosnan να δέχεται τις οδηγίες στο Λονδίνο και στη συνέχεια να κα
ταδιώκει τη λεία του στον Παναμά, και να τελειώνει όταν το σκάει με τα χρήματα, μιας και 
το κοινό θα είχε πιο δυνατή σχέση με τον κακό της ταινίας. Έ τσι, μάλιστα, θα ικανοποιούσαμε 
και την εξωτερική επιθυμία για ένα χαρακτήρα στιλ Τζέιμς Μποντ που θ’ άνοιγε και θα ’κλεί
νε τη ταινία. Από τη στιγμή που ο John δέχτηκε αυτή την ιδέα, η ταινία κυριολεκτικά απο
γειώθηκε. Μοιάζει με παραμύθι: «Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένας κακός κατάσκοπος στο 
Λονδίνο, που τον στείλανε στον Παναμά να συναντήσει έναν άνθρωπο που ζει στη φαντα
σία του».

-  Ο Joseph Mankiewicz -το πνεύμα του οποίου πλησιάζει αρκετά εκείνο του Ράφτη του Παναμά- 
μου έλεγε ότι οι διάλογοι που γράφονται για ένα μυθιστόρημα, δεν μπορεί να είναι οι ίδιοι μ ’ εκεί
νους, που γράφονται για ένα θεατρικό έργο η μ ια  ταινία.
-  Έ χε ι απόλυτο δίκιο. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Boorman μείωσε ολόκληρες 
παραγράφους διαλόγων του μυθιστορήματος μου στο αυστηρά ελάχιστο. Σήμερα καταλαβαίνω 
καλύτερα τη λειτουργία των διαλόγων μέσα σε μια ταινία, όμως ο Boorman ξέρει περισσό
τερα από μένα γ ι’ αυτό το θέμα, και πάντα έβρισκε μια σαφή φράση για να συνοψίσει ένα διά
λογο. Έ ν α ς  λογοτεχνικός διάλογος, αν τον διατηρήσετε ως έχει στην οθόνη, θα εξέχει από 
το σώμα της ταινίας σαν σπασμένο πόδι, γ ια τί κανείς δε μιλάει έτσι στην πραγματικότητα.

-  Μέχρι το τέλος της δεκαετίας του ’80, οι ταινίες σας τρέφονταν από τον ψυχρό πόλεμο και τις 
αμερικανο-σοβιετικές σχέσεις. Πώς βλέπετε τη δουλειά σας μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ένωσης;
-  Εκείνη τη στιγμή ένιωσα ότι έπαυε το ενδιαφέρον μου για τον ψυχρό πόλεμο- με το τέλος 
της σύγκρουσης ανάμεσα στα δύο μονολιθικά μπλοκ, ήμουν ελεύθερος να παω σε άλλα μέ
ρη. Δεν εξαρτιόμουν πια απόλυτα από τον ψυχρό πόλεμο. Είχα μιλήσει για την αραβο-ισ- 
ραηλινή διαμάχη στη Μικρή τυμπανίστρια και για το εμπόριο όπλων στην Κεντρική Αμερική 
στο The N ight Manager. Επιπλέον, θέλω να πιστεύω ότι ακόμα και μέσα στα πλαίσια του ψ υ
χρού πολέμου τα βιβλία μου έπιαναν το Zeitgeist1 κάθε εποχής, γ ια τί ο ψυχρός πόλεμος δεν 
ήταν στατικός: η ατμόσφαιρα άλλαζε -  από τον Στάλιν στο Χρουστσόφ, από τον Μπρέζνιεφ 
στον Γκορμπατσόφ. Και κάθε ένα από τα μυθιστορήματά μου, νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπο
ρούσε να μιλήσει για μια συγκεκριμένη περίοδο, γ ια τ ί οι άνθρωποι έτσι σκέφτονταν τότε. 
Σε κάθε περίπτωση, όταν τελείωσε ο ψυχρός πόλεμος, ήξερα ότι είχα στα χέρια μου ένα πο
λύ πιο ενδιαφέρον παιχνίδι. Πιστεύω ότι διένυσα μια περίοδο αμφιβολίας, γ ια τί φοβόμουν 
ότι θα έχανα την ιδιότητά μου ως αναγνώστης. Επρόκειτο μάλλον για μια κρίση αυτοπε
ποίθησης που, όμως, ήταν προσωρινή. Είμαι αρκετά ευχαριστημένος με ό,τι έγραψα από τό
τε, χωρίς ωστόσο να πιστεύω ότι όλα είναι καλά. Μερικές φορές πρέπει κανείς να περάσει από 
αδιάφορα έργα για να φτάσει σε κάτι καλύτερο.

-  Ο χαρακτήρας του Πέντελ θα μπορούσε να υπάρχει σ ’ ένα από τα πρώτα σας βιβλία, αλλά όχι 
και ο χαρακτήρας του Όσναρντ.
-  Αναμφίβολα. Ο Ό σναρντ ανήκει σε μια μετα-ιδεολογική εποχή: άπληστος, δίχως ηθική και 
αναστολές, ένα κάθαρμα της εποχής Thatcher-Reagan, αναθρεμμένος με τα υλιστικά ιδανικά 
που ενσάρκωναν την ερωτική ιστορία αυτών των δύο, πράγμα που συνοψίζεται στον τελι
κό τους διάλογο. Ο Ό σναρντ πιστεύει ότι όλοι είναι όπως αυτός, και ζητάει από τον Χάρι να 
τον ακολουθήσει. Ό μω ς ο Πέντελ, σαν απάντηση, φεύγει από το σπίτι του, από την οικο- 
γένειά του κι από το λάθος που διέπραξε. Μ’ αρέσει η σύγκρουση ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο 
όψεις του κόσμου- για μένα, συνιστούν τη δύναμη της ταινίας: από τη μια, ένας εβραίος που 
υπέφερε, που ξεκινά μια νέα ζωή στον Παναμά και που, για να επιβιώσει, λέει στους άλλους 
ό,τι θέλουν ν ’ ακούσουν- διασκεδάζει τους ανθρώπους γ ια τί φοβάται τη γελοιοποίηση, δεν 
του αρέσουν οι συγκρούσεις, παρακάμπτει τα εμπόδια και ζει στη φαντασία- από την άλλη,

ι. Γερμανικά στο κείμενο: έχουμε έναν άνθρωπο απόλυτα στερημένο από φαντασία, που τον ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός
126 πνεύμα του καιρού. (Σ.τ.Μ.) του, χωρίς κανένα φόβο απέναντι στον εξωτερικό κόσμο, ένα γουρούνι... Η ευαισθησία απέ-
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ναντι στον υλισμό, το όνειρο απέναντι στην πραγματικότητα. Η ιδέα που είχε ο Boorman Ο Pierce Brosnan και ο
να τα βάλει όλα αυτά να χορέψουν, είναι πολύ ωραία και παίρνει προεκτάσεις στη σκηνή όπου Geoffrey Rush στο Ραφιη του
ο Ό σναρντ σχεδόν αποπλανά τη Λουίζα μέσα στο νερό. Και στις δύο περιπτώσεις, η κάμε- αναμ ' 
ρα κάνει μια κυκλική κίνηση.

-  Σ τις  ευχαριστίες, στο τέλος του β ιβ λ ίο υ  σας, αποτίετε φόρο τιμής και στον G raham  Greene...
-Γ ια  μένα, το καλύτερο μυθιστόρημα του Graham Greene είναι Ο ήσυχος Α μερικανός. Το 
λατρεύω. Ο Greene, όπως και οι χαρακτήρες του, είχε μια σχέση με το Θεό κι αναζητούσε 
συνεχώς την εξομάλυνσή της. Κατά τη γνώμη του, βρισκόμαστε στη Γη για να βρούμε κά
ποιου είδους συμφιλίωση με το Θεό. Δυστυχώς (ίσως) για μένα, δεν έχω το δικό του θρη
σκευτικό αίσθημα. Ίσω ς γΓ αυτόν το λόγο το έργο μου μπορεί να θεωρηθεί λιγότερο απαι
σιόδοξο. Έδωσα τέλος στην πνευματική ερωτική μου ιστορία με τον Greene, τη στιγμή που 
το Θείο έκανε την εμφάνισή του λίγο πριν τελειώσει το μυθιστόρημά του.

-  Είστε κινηματογραφόφ ιλος, και οε πο ιο  βα θμ ό  η δομή των ταινιώ ν επηρέασε τη γρα φή  σας;
-  Νομίζω πως η τεχνική της κινηματογραφικής διήγησης μ’ έχει σημαδέψει -  όπως, άλλω
στε, και τον Graham Greene. Στο Ο άνθρω πός μ α ς  στην Α βάνα, στρατολογεί τον κατάσκο
πό του στην τρίτη σελίδα, ενώ εμένα θα μπορούσε να μου πάρει έως και εκατό! Ωστόσο, έχου
με ένα κοινό: ο τρόπος γραφής μας είναι κινηματογραφικός- πράγμα που επίσης ισχύει για 127
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2. Αγγλικά στο κείμενο: 
κατεστημένο. (Σ.τ.Μ.)

«Positif», τχ. 484, Ιούνιοι; 2001.

Μετάφραση: 
Τατιάνα Φραγκούλια.

τον Dickens και τον Balzac, πριν ακόμα εφευρεθεί ο κινηματογράφος! Ο Balzac ξεκινά το Le 
curé de Tours από το δωμάτιο του ιερε'α, που φορά τη φθαρμε'νη ρόμπα του και τις κοντές 
του κάλτσες. Η γραφή του θυμίζει την κίνηση μιας κάμερας που εξερευνά το δωμάτιο πε- 
ριγράφοντας τα αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζουν τον ήρωά του: το Λειτουργικό ανοι
χτό κοντά στο κρεβάτι, το φλιτζάνι του καφέ που η υπηρέτριά του δεν το έχει σηκώσει, κ.λπ. 
Με τον ίδιο τρόπο περιγράφει και ο Dickens τον Σκρουτζ, με ύφος απόλυτα γραφικό. Σ ’ αυ
τό συνίσταται η ικανότητα που έχουν μερικοί συγγραφείς να απεικονίζουν πρόσωπα ή κα
ταστάσεις όταν τα μεταφέρουν από τη φαντασία τους στη λευκή σελίδα.

-  Για το Ράφτη του Παναμά κάνατε πολλές, έρευνες;
-  Πήγα στον Παναμά τέσσερις-πέντε φορές. Μ’ αρέσει να δουλεύω ως εξής: πηγαίνω σ’ ένα 
μέρος για καμιά δεκαπενταριά μέρες, κι ύστερα επιστρέφω στην Κορνουάλη, όπου και γρά
φω. Από τη στιγμή που συνέλαβα τον Πέντελ, πήγα να δω ραφεία, επισκέφθηκα ένα μεσι
τικό γραφείο, μερικές απ’ τις σημαντικότερες οικογένειες του establishment.2 Προσπαθώ πά
ντα να ζω όσο το δυνατόν περισσότερο τη ζωή των χαρακτήρων μου.

-  Η  ταινία είναι πιο κοντά στην επικαιρότητα σε σχέση μ ε  το μυθιστόρημα.
-  Η δράση του βιβλίου εκτυλισσόταν πριν το 2000 και ανακοίνωνε ότι, στις 31 Δεκεμβρί
ου εκείνης της χρονιάς, την ώρα του μεσημεριανού, η διώρυγα θα γινόταν παναμέζικη, πράγ
μα που ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Ό μως, λόγω των οικονομικών δυσκολιών, η παραγωγή 
της ταινίας ξεκίνησε μετά τη χιλιετηρίδα. Αυτό, καθόλου δεν ενόχλησε τον John, ο οποίος 
προσαρμόστηκε πολύ γρήγορα και αποδείχθηκε πολύ πιο ικανός από μένα, που είχα χάσει 
την ψυχραιμία μου. Αποδεχθήκαμε, λοιπόν, το γεγονός ότι η κυβέρνηση του Παναμά είχε 
ανακτήσει τη διώρυγα, κι αναρωτιόμαστε τι θα την έκαναν. Οι Αμερικανοί είχαν φύγει, αλ
λά, σύμφωνα με τους όρους της συνθήκης, είχαν και το δικαίωμα να επιστρέφουν.

- Τ ο  μυθιστόρημα γράφτηκε την εποχή του John Major, όμως η σχέση εξάρτησης της βρετανι
κής κυβέρνησης προς την Ουάσινγκτον δεν άλλαξε μ ε  τον Tony Blair...
-  Πράγμα που με στενοχωρεί βαθιά. Πιστεύω ότι ο μόνος σκοπός των Αμερικανών είναι να 
προστατεύουν τους εαυτούς τους. Είμαι ορκισμένος Ευρωπαίος και, όπως πολλούς άλ
λους, με ανησυχεί η παγκόσμια εισβολή του αμερικανικού πολιτισμού.

-  Ίσως αυτή η κριτική πλευρά της ταινίας να ανησύχησε τους ιθύνοντες της Columbia, οι οποί
οι, ωστόσο, θα έπρεπε να έχουν διαβάσει το σενάριο!
-  Είναι κι αυτό, όπως και το γεγονός ότι, όπως είπε ο William Goldman, στη βιομηχανία τού 
κινηματογράφου κανείς δεν ξέρει τίποτα. Οι άνθρωποι του Χόλιγουντ τρομοκρατούνται από 
το μέγεθος της εξυπνάδας του κοινού, την οποία δεν ξέρουν πώς να προσεγγίσουν, γ ια τί εί
ναι υπερβολικά ηλίθιοι· τόσο που, ενώ μια ταινία όπως Ο ερωτευμένος Σαίξπηρ κάνει ει
σπράξεις εκατό εκατομμυρίων δολαρίων, δεν επιχειρούν να επαναλάβουν το εγχείρημα, πα- 
ρόχι τόσοι θεατές δείχνουν να ενδιαφέρονται για χον κόσμο του θεάτρου, την εποχή τού 
Shakespeare! Αυτό το διαπιστώνουμε και με τη λαϊκή λογοτεχνία. Το κοινό, είτε βρίσκεται 
στο Ντιτρόιτ είτε στη Βουλόνη, είναι συχνά πιο έξυπνο, πιο ικανό να εκτιμήσει ένα θέαμα 
ποιότητας από ό,τι πιστεύει η βιομηχανία.
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CATCH US IF YOU CAN (1965)

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Pete Nichols. Φωτο
γραφία: Manny Wynn. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Tony 
Woollard. Μουσική: The Dave Clark Five. Ή χος: Arthur 
Ridout. Μοντάζ: Gordon Pilkington. Ηθοποιοί: Dave Clark
(Σχιβ), Barbara Ferris (Νχάινα), Lenny Davidson (Λένι), Rick 
Huxley (P ik ), Mike Smith (Μάικ), Denis Payton (Ντένις), David 
Loge (Λούις), Robin Bailey (Γκάι). Παραγωγός: David Deutsch. 
Παραγωγή: Bruton Film Productions (Μεγάλη Βρετανία). 
Διάρκεια: 91'. Μαυρόασπρη.

Ο Στιβ, ο Λένι, ο Μάικ και ο Ντένις, ανεξάρτητοι κασκαντέρ, οι 
οποίοι το χειμώνα γυρίζουν ταινίες και το καλοκαίρι διδάσκουν 
υποβρύχια κατάδυση στην Ισπανία, δουλεύουν σε μια τηλεοπτική 
διαφήμιση για κρέας στο Λονδίνο. Ο Στιβ και η πρωταγωνίστρια 
του διαφημιστικού, Ντάινα, «η χασάπισσα», αποφασίζουν να τα πα
ρατήσουν και να φύγουν με την άσπρη Jaguar που «παίζει» στο 
σποτ. Κατευθυνόμενοι προς ένα νησί, το οποίο η Ντάινα ελπίζει να 
αγοράσει, έξω από την ακτή του Ντέβον, συναντούν απρόσμενα ένα 
γκρουπ με μπίτνικ και μπλέκονται σε μια στρατιωτική άσκηση, με 
αποτέλεσμα να καταστραφεί το αυτοκίνητό τους. Ένα αρπακτικό, 
μεσήλικο ζευγάρι, ο Γκάι και η Ναν, τους μεταφέρουν στο Μπαθ 
και τους φιλοξενούν στο κομψό σπίτι τους. Η διαφημιστική εται
ρεία, υπό τις οδηγίες του διευθυντή της, Ζίοελ, που είναι γοητευ
μένος από την Ντάινα, κυκλοφορεί τη φήμη ότι ο Στιβ την έχει απα- 
γάγει.. Ο Γκάι και η Ναν καταφέρνουν να πείσουν τους καλεσμέ
νους τους, στους οποίους τώρα συμπεριλαμβάνονται και τα υπό
λοιπα μέλη της ομάδας του Στιβ, να παρευρεθούν στο χορό με
ταμφιεσμένων της Σχολής Καλών Τεχνών. Εκεί βρίσκουν να 
τους περιμένουν οι μπράβοι του Ζίοελ και η αστυνομία. Ξεγελώ
ντας τους διώκτες τους, οι νεαροί ταξιδεύουν προς τη φάρμα που 
διευθύνει ο Λούις, πρώην αρχηγός μιας λονδρέζικης λέσχης νέων. 
Ο Στιβ απογοητεύεται βλέποντας τον παλιό του ήρωα να ενδια- 
φέρεται μόνο για τη δημοσιότητα και να προβάλει τον εαυτό του και 
το ράντσο του. Στο εξίσου απογοητευτικό νησί της Ντάινα τούς πε
ριμένει αυτοπροσώπως ο Ζίοελ. Το χειρότερο είναι ότι έχει φτά
σει εκεί περπατώντας, γιατί, στην άμπωτη, το μέρος δεν είναι 
καν νησί. Αρνούμενος να λάβει μέρος στο δημοσιογραφικό υπερ
θέαμα που έχει καταστρώσει ο Ζίοελ, ο Στιβ αφήνει την Ντάινα ν ’ 
αντιμετωπίσει μόνη της τους φωτογράφους.

Η χηλεοπχική μου δουλειά άρεσε σχον David Deutsch, που 
εργαζόχαν για χην Anglo-Amalgamated και σχις χαινίες χής 
Hammer. Μου πρόχεινε να κάνω ένα μιούζικαλ με χο non συγ
κρότημα The Dave Clark Five. Δεν ήμουν σίγουρος όχι θα ήμουν 
ικανός για κάτι χέχοιο, ούτε όχι θα είχα κάτι να πω. Το συζήτη
σα μ’ ένα φίλο μου από χο Μπρίστολ, τον δραματουργό Pete 
Nichols, κι απαντήσαμε όχι θα μπορούσαμε να γράψουμε μια 
«non» ταινία. Ο David Deutsch μας έδωσε χο ελεύθερο να κάνουμε 
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χτήκαμε στη δουλειά κι εμπνευστήκαμε αυτή χην ιστορία, στην 
οποία ξαναβρίσκουμε πρόσωπα, τόπους και γεγονότα που είχα πα
ρακολουθήσει κατά τη διάρκεια της δουλειάς μου στα ντοκιμα
ντέρ. Η κοπελίτσα από τον Πολίτη 63 εμφανίζεται στη σκηνή με 
τους μπίτνικ. Ο νεαρός σύζυγος από τους Νεοφερμένους είναι ο 
φωτογράφος στο τέλος της ταινίας. Έφτιαξα το Catch Us I f  You 
Can σαν να ’ταν ντοκιμαντέρ: έγραψα ένα προσχέδιο της ιστο
ρίας, έκανα ρεπεράζ, κι έπειτα ο Pete Nichols έγραψε τους δια
λόγους, τους οποίους, αν και στο μεγαλύτερο μέρος τους ήταν πο
λύ καλοί, τους άλλαξα αρκετές φορές στη διάρκεια των γυρι
σμάτων. Επίσης, είχα ήδη εξερευνήσει τα τοπία μέσα απ’ τη 
δουλειά μου στο BBC: το Μπαθ, τη δυτική ακτή, τους λόφους τού 
Μέντιπ, χην πεδιάδα του Σόλσμπερι στο Σόμερσετ... [...] Το 
Catch Us I f  You Can ήταν πολύ πιο ενστικτώδες από τον Επα
ναστάτη του Αλκατράζ, όπου είχα να κάνω μ’ ένα χαρακτήρα σε μια 
πολύ συγκεκριμένη ψυχική κατάσταση κι όπου ήμουν πολύ 
πιο ακριβής στην επιλογή των ντεκόρ, θέλοντας να εκφράσω αι
σθήματα θλίψης, κενού, μοναξιάς και προδοσίας. Τα γυρίσματα 
του Catch Us I f  You Can έγιναν το χειμώνα. Με γοήτευε η ιδέα 
μιας έρημης λουτρόπολης. Η αγγλική εξοχή αυτή την εποχή εί
ναι καταπληκτική. Το θέμα κυριολεκτικά γεννιέται από το διά
κοσμο. Στο ξενοδοχείο αυτό βρήκα ξανά την αίσθηση παρακμής 
ενός τόπου που δεν εκπληρώνει πια το ρόλο του, που στερείται 
ζωής: αυτό συνέβη στην πραγματικότητα στην Αγγλία· όπως τα 
αγροκτήματα που δεν είναι πια αγροκτήματα, αλλά πάρκα πε
ριπάτων... τόποι σε λήθαργο, «ξεχερσωμένη γη... 99

J.B.

στο: Michel Ciment, Un visionnaire en son temps,
Εκδ. Calmann-Lévy, Παρίσι 1985.
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκοϋλια.

Τα παιχνίδια της πραγματικότητας 
και της ψευδαίσθησης
του Michel Ciment

Όταν έχουμε να κάνουμε μ’ ένα σκηνοθέτη με ισχυρή προσω
πικότητα, έχει πάντα διδακτική σημασία να ξαναδούμε το πρώ
το έργο του· πόσο μάλλον, αν χο έργο αυτό είναι καρπός συγ
κεκριμένων συνθηκών, αποτέλεσμα συμβιβασμού, και τα στοι
χεία που φαίνεται ότι ανήκαν στην τότε περιρρέουσα ατμό
σφαιρα τείνουν να σβήσουν, προς όφελος του ήδη ορατού στίγ
ματος του μέλλοντα δημιουργού. To Catch Us I f  You Can δεν ξε
φεύγει από αυτόν τον κανόνα. Η ταινία, βέβαια, έτυχε καλής υπο
δοχής όταν πρωτοπροβλήθηκε. Την επαινούσαν, δικαίως, για το 
ευφάνταστο του θέματός της, την οπτική επινοητικότητά της, 
χο χιούμορ της και την τέχνη της να χειρίζεται ανάλαφρα σοβαρά 
προβλήματα, όπως την αποξένωση που φέρνει η διαφήμιση. Ο 
John Boorman, στα μέσα της δεκαετίας του ’60, προσχωρεί στο 
κινηματογραφικό ρεύμα που συνδέεται με το Swinging London 
στη γέννηση του οποίου είχε συμβάλει κι ο ίδιος μαζί με μερι-
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κούς φίλους του από χο Μπρίσχολ (ανάμεσα σ’ αυχούς, και ο συγ- 
γραφε'ας Pete Nichols, που ε'γραψε χο σενάριο). Από χο παρελ
θόν χου ως νχοκιμανχερίσχα είχε διαχηρήσει χην χε'χνη χης κι- 
νημαχογράφησης ενός χοπίου, χων δρόμων χου Λονδίνου η χης 
αρχιχεκχονικης χου Μπαθ, καθώς και χο κοινωνικό σχόλιο, χη 
μαχιά πάνω σχις διάφορες διασχρωμαχώσεις χης αγγλικής κοι
νωνίας. Όμως ήδη ο Boorman αποσπάχαι, σ’ έναν πρώχο βαθμό, 
απ’ αυχή χην προσέγγιση. Ο ρεαλισμός, που χόσο καλά γνώρι
σε δουλεύονχας σχα χηλεοπχικά σχούνχιο, χου είναι απαραίχη- 
χος για να θέσει χις βάσεις χου κινημαχογραφικού χου λόγου, αλ
λά αποδεικνύεχαι ανεπαρκής σχο να χου προσφέρει όλες χις 
αποχρώσεις που επιθυμεί. Άλλωσχε, χο Catch Us I f  You Can δια
σκεδάζει παίζονχας με χην ψευδαίσθηση και χην πραγμαχικό- 
χηχα, χλευάζονχας αυχόν χον κόσμο όπου η υποκρισία γειχνιάζει 
με χην αλήθεια. Το διαφημισχικό σποχ αποχελεί χο καχ’ εξοχήν 
χέχνασμα, και χα γυρίσμαχά χου γίνονχαι σ’ ένα υπόσχεγο με κρέ- 
αχα, σε συνθήκες ενχυπωσιακής αληθοφάνειας. Τα καρβουνια
σμένα κάρα και χα καχεσχραμμένα σπίχια που συνανχάμε σχην 
εξοχή, δεν είναι, όπως σύνχομα μαθαίνουμε, χα σημάδια ενός χρί- 
χου παγκοσμίου πολέμου, αλλά κάποιων σχραχιωχικών ασκή
σεων. Ωσχόσο, κι ενώ οι χίπηδες κυκλώνονχαι από σχραχιώχες 
καχά χη διάρκεια μιας άσκησης, ο ενημερωμένος θεαχής νιώθει 
εξίσου χην αναχριχίλα χης ήδη γνώριμης βίας. Δύσκολα ενχο- 
πίζονχαι χα σύνορα ανάμεσα σχο θέαμα και σχη ζωή. Ένας χο
ρός μεχαμφιεσμένων σχο Μπαθ μας παρουσιάζει, με πιο ευχά- 
ρισχο χρόπο, όλα χα πρόσωπα χης χαινίας μεχαμφιεσμένα σε 
ήρωες χου κινημαχογράφου: χον Σαρλό, χον Harpo, χο χέρας χού 
Φρανκενσχάιν, χον Sabu, χον Al Jolson, χην Jean Harlow, χον 
Χονχρό και χον Λιγνό -  όλοι οι χολιγουνχιανοί μύθοι που γα- 
λούχησαν χον Boorman και που, σχα επόμενα έργα χου, θα μη- 
χανευχεί χρόπους για να χους αναχρέψει. Λίγο αργόχερα, οι 
ήρωες χης χαινίας Σχιβ και Νχάινα καχαφεύγουν σχο αγρό- 
κχημα χου Λούις, χου πρώην διευθυνχή χου κλαμπ για νεαρούς 
Λονδρέζους όπου σύχναζε ο Σχιβ, ο οποίος χώρα αναπαρισχά σχο 
σπίχι χου, σχη δυχική Αγγλία, χην αχμόσφαιρα ενός ράνχσου χης 
Άγριας Δύσης, με σχάβλο διαμορφωμένο σε σαλούν...
[...]
To Catch Us I f  You Can ανχιπροσωπεύει (όπως όλες οι χαινίες 
xou Boorman) μιαν αναζήχηση: ένα ζευγάρι νέων δραπεχεύει από 
χην ψευχιά χου κόσμου προς αναζήχηση ενός άλλου χόπου, ο 
οποίος, όμως, αποδεικνύεχαι απροσπέλασχος. Η Νχάινα ονει- 
ρεύεχαι ν ’ αγοράσει ένα νησί σχην ακχή χου Νχέβον, για ν ’ 
ανακαλύψει αργά όχι αυχός ο ακαχοίκηχος χόπος και χο εγκα- 
χαλελειμμένο ξενοδοχείο ενώνονχαι, όχαν πέφχει η παλίρροια, 
με χην ξηρά. Αυχό χο «αποκλεισχικά δικό χης νησί», χο ανχι- 
κείμενο χων επιθυμιών χης, χο είχε ήδη βρει σχο κένχρο χου Λον
δίνου, σ’ εκείνο χο «υπέροχο χροπικό νησί» όπου χα πορχοκάλια 
φυχρώνουν σχις ζεσχές σέρες χου Κιου Γκάρνχενς. Ό χι μόνο η 
ουχοπία αποδεικνύεχαι απρόσιχη, αλλά, εν αγνοία χου εμπνευ- 
σχή χης, έχει χρησιμοποιηθεί και ως δέλεαρ από χην εξουσία. Ο 
Ζίσελ, χο αφενχικό χης Νχάινα, είναι αυχός που έχει οργανώσει 
απ’ χην αρχή χου χαξιδιού χην καχαδίωξη κι αυχός που, με χη 
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χείρηση ό,χι ξεκίνησε ως επιθυμία για φυγή. Είναι χο χελικό σχά- 
διο μιας προοδευχικής διαδικασίας απογοήχευσης -  χόσο για 
χον Σχιβ, που βλέπει χον Λούις, χον ήρωα χης νιόχης χου, να με- 
χαχρέπεχαι σ’ έναν άνθρωπο που χον απασχολεί μόνο η προσω
πική χου προβολή, όσο και για χην Νχάινα, που ανακαλύπχει σ’ 
ένα ζευγάρι ασχών χου Μπαθ χην ψυχρόχηχα χων συζχτγικών 
σχέσεων. «Κανείς δεν ανχέχει χην πραγμαχικόχηχα» χης λέει ο 
ηλικιωμένος σύζυγος που διασκεδάζει συλλέγονχας χην non 
αρχ χης Ισχορίας και καδράρονχας χο παρελθόν, μη μπορώνχας 
να διαχηρήσει κονχά χου έναν ζωνχανό δεσμό.
Σχην πρώχη χου χαινία, ο Boorman ξαναφέρνει με υπαινικχι- 
κό και φαιδρό χρόπο χον προβλημαχισμό σε σχέση με χον πο- 
λιχισμό που είχε αρχικά προσεγγίσει σχο The Quarry. Ο Γκάι 
και η Ναν, χο ζευγάρι που φιλοξενεί νεαρούς δραπέχες, όχι δί
χως υσχεροβουλία, είναι οι φεχιχισχές ενός νεκρού παρελθόνχος: 
εκείνη συλλέγει παλιά ρούχα· εκείνος, μηχανές προβολής. Μει
λίχιες ενσαρκώσεις χης ώριμης ηλικίας που χειρίζεχαι όπως θέ
λει χους νέους και που ο πιο φριχχός εκπρόσωπός χης είναι ο Ζί
σελ, με χα σκούρα γυαλιά χου και χα αυσχηρά χου ρούχα. Ο 
Boorman εναλλάσσει σε παράλληλο μονχάζ, καχά χη διάρκεια 
χης πορείας-καχαδίωξης, πλάνα μιας χειμερινής, αλλά απελευ- 
θερωχικής, φύσης, με άλλα από χο λειχουργικό γραφείο χης δια- 
φημισχικής εχαιρείας, χα οποία, χάρη σχη γεωμεχρική χους 
αυσχηρόχηχα, προαναγγέλλουν χα μεχαλλικά νχεκόρ χου Επα
ναστάτη του Αλκατράζ.
Σχην «παγωνιά» χων ανθρώπινων σχέσεων που φέρνει η σκλή
ρυνση χης συνήθειας (χο πανχρεμένο ζευγάρι) ή χο δέλεαρ χου 
κέρδους (η εχαιρεία χου Ζίσελ), ανχιχίθενχαι η παρέα χου Νχέιβ 
και η χίπικη κοινόχηχα που καχασχρέφεχαι από χους επιδρομείς. 
Συμβολικά ο κινημαχογραφισχής ξεκινά χην χαινία χου με μια 
σκηνή ανθρώπων που κοιμούνχαι (εικόνα επαναλαμβανόμενη 
σχο έργο χου) μέσα σε μια αναπλασμένη εκκλησία, όπου χο 
όργανο ανχικαθισχά χο ξυπνηχήρι, σαν ειρωνικό σχόλιο πάνω 
σχη χαμένη πνευμαχικόχηχα. Το Catch Us IfYou Can είναι, λοι
πόν, ένα πρελούδιο και μια φούγκα (δίχως σχόμφο) χου μελ- 
λονχικού έργου χου Boorman. Θέλονχας, θαρρείς, να χου δώ
σει ακόμα μεγαλύχερη έμφαση, ο Boorman εγκαχαλείπει σιγά 
σιγά χο συνχεχμημένο, διακεκομμένο, όλο ανασχροφές ύφος χων 
αρχικών σκηνών που πανχρεύει χο χηλεοπχικό και διαφημι- 
σχικό σύμπαν χης ηρωίδας χου, για να δώσει έμφαση σχο πιο ευ
ρύ, αλλά όχι και λιγόχερο δυναμικό, ύφος χων επόμενων χαι- 
νιών χου.

Un visionnaire en son temps, Εκδ. Calmann-Lévy, Παρίσι 1985.
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκοϋλια.

Έ να ασυνήθιαπχο νεανικό μιούζικαλ
του Ε.β.

Δύο πράγμαχα κάνουν αυχή χην χαινία ένα ασυνήθισχο νεανι
κό μιούζικαλ: χο όχι κραχάει συνεχώς χο ενδιαφέρον μας και χο 
όχι παρουσιάζει με έξυπνα εκφρασχικά μέσα μια γνήσια νεανική
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άποψη του κόσμου. Ασφαλώς, όμως, παρ’ όλο που εμπνέεχαι 
-έστω και μακρόθεν- από την τυπολογία του είδους, ίσως να μην 
ε'πρεπε καν να χαρακτηριστεί νεανικό μιούζικαλ. Τα μουσικά κομ
μάτια (παιγμένα off από τους Dave Clark Five) έχουν χρησιμο
ποιηθεί απλώς σαν ακουστικό φόντο ή σημείο εκκίνησης για μια 
σειρά από εμφανώς φανταστικά οπτικά περάσματα: γρήγορο μον
τάζ των πλάνων της αφίσας της κοπε'λας με το κρέας- μακριά τρά- 
βελινγκ μέσα στο Λονδίνο, με τη μηχανή τοποθετημένη χαμηλά- 
χιονισμένα και θαλασσινά τοπία, και το Royal Crescent στην πε
ρίφημη πλατεία χου Μπαθ, αριστοτεχνικά φωτογραφημένο από 
τον Manny Wynn- ένα «φελινικό» πάρτι, που καταλήγει με τους 
ήρωες, μεταμφιεσμένους στα κινηματογραφικά τους είδωλα, να 
μπλέκονται σε μια έξαλλη καταδίωξη κατά μήκος ενός ρωμαϊκού 
λουτρού. Ίσως το πιο περίεργο επεισόδιο είναι αυτό όπου ο Στιβ 
και η Νχάινα πέφτουν τυχαία πάνω σ’ ένα γκρουπ μακρυμάλ- 
ληδων, περιπλανώμενων μπίχνικ.
Ο πιο έξυπνος της παρέας διηγείται μια περίεργη ιστορία για μο
ναχούς και για μια γάτα κομμένη στα δύο, που κάνει τον Στιβ 
να βγει έξω και να βρεθεί μπροστά σε στρατιωτικά γυμνάσια. 
Ανάμεσα στους βρόντους των βομβαρδισμών, κάποιος ακοϋγεται 
να φωνάζει ότι θα περίμενε τουλάχιστον μια προειδοποίηση τεσ
σάρων λεπτών. Αυτό, όπως και η παρουσίαση των μεσόκοπων 
χαρακτήρων, που όλοι στην ουσία πέφτουν σαν αρπακχικά 
πάνω στους νέους, είναι μέρος του ατελούς και υποκριτικού κό
σμου των ημιμέτρων και των ενίοτε ανήθικων συμβιβασμών 
τους οποίους οι νέοι ανακαλύπτουν στον τρόπο ζωής των με
γαλύτερων γενεών.
Οι ερμηνείες των νεαρών είναι αδύναμες, αν και η Barbara 
Ferris είναι ελκυστική στο ρόλο της. Είναι αξιοσημείωτο το γε
γονός όχι ο John Boorman, ο οποίος έχει ώς τώρα δουλέψει στην 
τηλεόραση, είναι μόνο τριάντα ενός ετών και γυρίζει την πρώ
τη του ταινία, κατορθώνει να κάνει μια ταινία σκηνοθέτη, από 
την αρχή ώς το τέλος. Η αδιαμφισβήτητη κινηματογραφική αί
σθηση και η ευαισθησία του υπόσχονται πολλά.

»Monthly Film Bulletin», τόμ. 32, τχ. 379, Αύγουστος 1965.
Μετάφραση: John Sonar, Mapiáwa Κουτάλου.

0  ΕΠΑΝ ΑΣΤ ΑΤΗ Σ ΤΟΥ ΑΛΚΑΤΡΑΖ (1967)
Point Blank

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Alexander Jacobs, 
David Newhouse, Rafe Newhouse, βασ. στο μυθ. The Hunter του 
Richard Stark. Φωτογραφία: Philip H. Lathrop. Σύμβουλος 
στο χρώμα: William (Bill) Stair. Ειδικά εφέ: Joseph McMillan 
Johnson. Καλλιτεχνική διεύθυνση: George W. Davis, Albert 
Brenner. Σκηνικά: Henry Grace, Keogh Gleason. Κοστού
μια: Lambert Marks, Margo Weintz. Μουσική: Johnny Mandel. 
Τραγούδι: «Mighty Good Times» του Stu Gardner. Ηχος:

Franklin Milton. Μοντάζ: Henry Berman. Ηθοποιοί: Lee 
Marvin (Ουόκερ), Angie Dickinson (Κρις), Keenan Wynn (Γιοστ),
Carroll O’Connor (Μπρούστερ), Lloyd Bochner (Κάρτερ), 
Michael Strong (Μπιγκ Τζον Στέγκμαν), John Vernon (Μαλ 
Ριζ), Sharon Acker (Λιν Πάρκερ). Παραγωγοί: Judd Bernard,
Robert Chartoff, Irwin Winkler. Παραγωγή: M GM  (Η ΠΑ ).  
Διάρκεια: 92’. Έγχρωμη.

Ενώ κλέβει τα κλοπιμαία από το ελικόπτερο μιας αντίπαλης 
συμμορίας, ο Ουόκερ προδίδεται από το συνεργάτη του, Μαλ 
Ριζ, ο οποίος τον πυροβολεί, φεύγει με την άπιστη γυναίκα του,
Λιν, και τον αφήνει να πεθάνει στην εγκαταλελειμμένη νησιωτι
κή φυλακή του Αλκατράζ. Ο Ουόκερ σώζεται από θαύμα και 
βγαίνει κολυμπώντας στην απέναντι ακτή. Δύο χρόνια αργότερα, 
ένας μυστηριώδης άντρας με το όνομα Γιοστ πλησιάζει τον Ουό
κερ και προσφέρεται να τον βοηθήσει να εκδικηθεί και να πάρει 
πίσω τα λεφτά του από την «Οργάνωση», για την οποία εργάζε
ται ο Ριζ. Ακολουθώντας μια πληροφορία του Γιοστ, ο Ουόκερ πη
γαίνει στο Λος Άντζελες και αντιμετωπίζει τη Λιν, που ο Ριζ την 
έχει εγκαταλείψει. Εκείνη αυτοκτονεί. Με τη βοήθεια της αδελφής 
της, Κρις, και περισσότερες πληροφορίες από τον Γιοστ, ο Ουό
κερ φτάνει ώς τον Ριζ. Στη συμπλοκή τους, ο Ριζ πέφτει απ ’ το 
μπαλκόνι και σκοτώνεται. Ο Ουόκερ, που θέλει να πάρει πίσω τα 
λεφτά του, απειλεί δύο από τα κορυφαία στελέχη της Οργάνωσης, 
τον Στέγκμαν και τον Κάρτερ, οι οποίοι, όμως, πέφτουν στην 
παγίδα που ο Μπρούστερ, ο υπαρχηγός της Οργάνωσης, έχει 
στήσει για τον Ουόκερ, και σκοτώνονται. Με την απειλή όπλου, 
ο Ουόκερ αναγκάζει τον Μπρούστερ να τον οδηγήσει μαζί με την 
Κρις στο Αλκατράζ, όπου ακόμα αλλάζουν χέρια τεράστια ποσά 
των κερδών της Οργάνωσης. Εκεί ο Μπρούστερ σκοτώνεται από 
τον Γιοστ, ο οποίος αποκαλύπτεται ότι στην πραγματικότητα εί
ναι ο Φέρφαξ, ο αρχηγός της Οργάνωσης. Με την υποστήριξη ενός 
επαγγελματία εκτελεστή, προκαλεί τον Ουόκερ να βγει από τη σκο
τεινή κρυψώνα του και να πάρει τα λεφτά του. Ο Ουόκερ μένει ακί
νητος...

• φ  Είχα αποφασίσει να κάνω κάθε σκηνή μονόχρωμη. Μια μέ
ρα, ο επικεφαλής του σκηνογραφικού τμήματος κάλεσε σε σύ
σκεψη τα στελέχη της εταιρείας για να ανακοινώσει ότι δεν έχει 
καμιά ευθύνη για το αποτέλεσμα. Δήλωσε: «Υπάρχει μια σκη
νή σ’ ένα πράσινο γραφείο με πράσινα έπιπλα και επτά άνδρες 
που φορούν πράσινα κοστούμια, πράσινες γραβάτες και πράσινα 
παπούτσια. Τέτοιο πράγμα έχω να δω από το Μάγο του Οζ\ Αυ
τή η ταινία είναι απαράδεκτη! Αν βγει στις αίθουσες, θα ρεζι
λευτούμε τελείως!» Κι όμως, ο άνθρωπος αυτός ήταν καλός ζω
γράφος κι ήξερε την τέχνη του. Δε χωρούσε το μυαλό μου ότι 
αδυνατούσε να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο οι τόνοι 
αντιδρούν στο χρώμα, να δει τη σχέση ανάμεσα στην πραγμα
τικότητα και τον κινηματογράφο- γιατί, όταν γυρίζουμε μια 
σκηνή με αυτή την αντίληψη, κάποια πράσινα γίνονται κι
τρινωπά, και κάποια άλλα, καφετιά. Οι ζωγράφοι το έχουν με
λετήσει εδώ και αιώνες. Όταν χρησιμοποιούμε όλους τους τό- 135
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νους ενός χρώματος, ξαναβρίσκουμε όλη τη χρωματική γκάμα. 
Η ταινία ήταν πολύ στιλιζαρισμένη, κάθε σκηνή ήταν μονό
χρωμη, κι απ’ την αρχή ως το τέλος περνούσαμε όλο το φάσμα 
από τα ψυχρά στα θερμότερα χρώματα.
Με την ταινία επιθυμούσα να εκφράσω μια ιδέα που αναμφι
σβήτητα είναι κοινός τόπος: ότι η αμερικανική κοινωνία αυ- 
τοκτονεί, αυτοκαταστρέφεται. Ο Ουόκερ είναι ο καταλύτης. Εί
ναι πολύ ευάλωτος. Ως παρακμιακή, η αμερικανική κοινωνία 
είναι επίσης πολύ ευάλωτη στις πρωτόγονες δυνάμεις. Στο τέ
λος, οι θεατές πιστεύουν ότι ο Ουόκερ έχει σκοτώσει πολλούς. 
Δεν είναι αλήθεια. Συγκρίνοντας τον Επαναστάτη, του Αλκατράζ 
με το Μπόνι και Κλάιντ, κάποιος κριτικός έγραψε ότι, παρ’ 
όλο που η Μπόνι και ο Κλάιντ σκοτώνουν πολλούς ανθρώπους, 
δε δίνουν την εντύπωση ότι είναι δολοφόνοι. Αντίθετα, θεω
ρούμε τον Marvin δολοφόνο, παρ’ όλο που δε σκοτώνει κανέναν! 
Δεν ήθελα οι ήρωές μου να μοιάζουν με γκάνγκστερ, αλλά με 
επιχειρηματίες, και γ ι’ αυτό δε χρησιμοποίησα εβραίους ή Ιτα
λούς ηθοποιούς. Όλοι έχουν γαλανά μάτια...
Η αίσθηση της επανάληψης, του déjà vu, κυριαρχεί στην ται
νία. Οτιδήποτε συμβαίνει στον Ουόκερ, του έχει ξανασυμβεί. 
Υπάρχουν δύο παράλληλες ιστορίες: η ιστορία της γυναίκας του 
και η ιστορία της αδελφής της. Ό ,τι συμβαίνει με τη γυναίκα 
του και οδηγεί στην προδοσία, όταν ο Ουόκερ πυροβολείται, του 
ξανασυμβαίνει. Η γυναίκα του αυτοκτονεί με υπνωτικά, κι 
όταν ο Ουόκερ πηγαίνει να δει την κουνιάδα του, τη βρίσκει να 
κοιμάται με τα χάπια στο προσκέφαλό της. Ήθελα να δημι- 
ουργήσω όλο και περισσότερο την αίσθηση του εφιάλτη, την 
εντύπωση ότι ο ήρωας ήταν παγιδευμένος σε μια περιστρεφό
μενη πόρτα, ότι η ζωή του επαναλαμβανόταν. Και μου φάνηκε 
απαραίτητο να δημιουργήσω αυτή την αίσθηση χρησιμοποιώ
ντας φλασμπάκ. Γενικά, η ταινία δυσκολεύει αρκετά τους θε
ατές, και η διαδικασία αυτή μου επέτρεψε να υπαινιχθώ τι 
συνέβαινε στον εσωτερικό κόσμο του ήρωα. Κι ενώ το στιλ τής 
αφήγησής μου, νομίζω, συνδέεται με τον Resnais, αυτού του εί
δους το μοντάζ υπάρχει από καταβολής κινηματογράφου. Ο 
Griffith το χρησιμοποιούσε πολύ στις ταινίες του...

J.B.

στο: Michel Ciment, Un visionnaire en son temps, 
Εκδ. Calmann-Lévy, Παρίσι 1985.

Μετάφραση: Νίκος Σαββάτης.

Ο μυημένος του Αλκατράζ
του Τάσου Γουδέλη

Ο επαναστάτης, του Αλκατράζ είναι η δεύτερη ταινία του δρα
στήριου άγγλου σκηνοθέτη, παραγωγού και μοντέρ John 
Boorman. Γυρισμένη στις ΗΠΑ, αναδεικνύεται μέσα από μια 
θαυμάσια αίσθηση του τάιμινγκ, από την έξυπνη χρήση (αρκετά 
πρωτότυπη για τα δεδομένα της εποχής στο είδος στο οποίο ει- 
σάγεται) του υποκειμενικού (μνημονικού) χρόνου στην εκδί- 
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μυθική όψη του ήρωά της: δηλαδή, ενός δραματικού προσώπου, 
του εκδικητή (αμερικανού) ήρωα, και του κινηματογραφικού 
σταρ (Lee Marvin), ενός εμβληματικού τότε «σκληρού» ηθο
ποιού, εκπροσώπου μιας ολόκληρης Σχολής χαρακτηριστικών 
«δευτεραγωνιστών» τής μεταπολεμικής γκανγκστερικής ται
νίας, που είχαν έρθει στην επιφάνεια αναδρομικά με την όψι
μη εμπορική επιτυχία του Marvin, καθώς και άλλων ηθοποιών 
της κατηγορίας του.
Έχοντας στα χέρια του ένα σχεδόν μονογραμμικό θέμα, ο Boor
man ισορροπεί ανάμεσα σε μια «ευρωπαϊκή» άποψη για το είδος 
της γκανγκστερικής περιπέτειας και στη σχετική αμερικανική 
παράδοση. Ο ήρωάς του, Ουόκερ (Marvin), που θέλει να πάρει 
ρεβάνς από τον παλιό του φίλο, Μαλ Ριζ (John Vernon), μετά την 
απόπειρα του δεύτερου να τον σκοτώσει, αφού του παίρνει το 
μερίδιο σε ληστεία -κοινό τους «κόλπο» στις εγκαταλελειμμέ- 
νες φυλακές του Αλκατράζ-, με τη συνέργεια της ερωμένης του, 
γυναίκας του πρώτου, θυμίζει κάπως ως φιγούρα, τηρουμένων 
πολλών αναλογιών, χάρη στην ήρεμη, κλειστή αποφασιστικό
τητα και την απόλυτη παράδοσή του στο «εσωτερικό του σχέ
διο», τους «σαμουράι» ήρωες του Melville.
Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας ελαύνεται από το μοτίβο τής 
εκδίκησης, το οποίο, μέχρι την εποχή του Επαναστάτη (1967), 
είχε εξαντλητικά αναπτυχθεί σ’ ένα άλλο, παρεμφερές προς 
αυτόν, «δεύτερο» είδος: το ουέστερν. Ο Νεβάδα Σμιθ (1966) του 
Henry Hathaway, μια μικρή «μαύρη» ελεγεία για το μονομα- 
νιακό πάθος της εκδίκησης, βρισκόταν σε απόσταση αναπνοής 
πίσω απ’ την ταινία που τελετουργικά διασταυρώνει την ηθι
κή της ατομικής ρεβάνς με το συλλογικό, ηθικό συναίσθημα: 
την Άγρια συμμορία (1969) του Sam Peckinpah.
Ο Marvin ως (ενδο)κινηματογραφικός χαρακτήρας μεταφέρει, 
εκτός των άλλων, και το χαρακτήρα του «αρνητικού» αφηγη
τή μιας ακόμα noir ιστορίας: ο ρόλος του επαγγελματία δολο
φόνου στη μεταφορά των Φονιάδων του Hemingway από τον Don 
Siegel [(1964), ελ.τ.: Οι 5 δολοφόνοι], μέσα απ’ τον οποίο, πολύ 
πρωτότυπα, παρακολουθούμε αντίστροφα την αναζήτηση του 
«Σουηδού», του θύματος δηλαδή από το θύτη του, σφραγίζει και 
με αυτή τη διάσταση το κεντρικό πρόσωπο στην ταινία του 
Boorman· γιατί η ηθική συμμαχία μας με τα αισθήματα και τις 
προθέσεις του Ουόκερ σταματούν μετά την εξόντωση του Ριζ, 
περί το μέσον της ταινίας, όταν, τυπικά, η ιστορία της προσω
πικής, δικαιολογημένης αναζήτησης της κάθαρσης παίρνει τέ
λος. Ο ήρωας, όμως, συνεχίζει την εκκαθάριση λογαριασμών με 
τα υπόλοιπα μέλη της συμμορίας για τα χρήματα, θύμα, όπως 
θα καταλάβουμε αργότερα, ενός σχεδίου του αρχιμαφιόζου 
Φέρφαξ (Keenan Wynn), που έχει παρουσιαστεί στον ήρωα με 
ψεύτικη ταυτότητα για να τον χρησιμοποιήσει, με δέλεαρ την 
εκδίκηση, σε μια ιστορία εξόντωσης των αντιπάλων του. Τελικά, 
ο Ουόκερ ερωτοτροπεί με τον μονοσήμαντο ρόλο κάποιου πα
ράνομου που απαιτεί δικαιοσύνη με τους δικούς του κώδικες. 
Στο σημείο αυτό, ο Boorman παρεκκλίνει με τον τρόπο του από 
τους κανόνες του αμερικανικού είδους, αφού πριμοδοτεί τον 
ήρωά του με μια αρνητική απόχρωση και του εξασφαλίζει στο 
φινάλε -αυτό κυρίως έχει σημασία- θέση στο απυρόβλητο.
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Ισως ο Ουόκερ να είναι ο πρώτος χαρακτήρας σε αμερικανική 
γκανγκστερική περιπέτεια, ο οποίος συνδυάζει την παραδο
σιακή, νόμιμη, με την αποκλίνουσα, προσωπική ηθική, παίρ
νοντας μαζί του τον απόηχο αυτής της χημείας στο ημίφως μιας 
πρώτης, δειλής ταξινόμησης σχετικών ηρώων του είδους.
Από τα πρώτα πλάνα της ταινίας, η «σωματικότητά» της συ
στήνει ένα σκηνοθέτη ο οποίος (πέντε χρόνια πριν από μιαν άλ
λη «υλική» του ταινία, το 'Οταν ξέσπασε η βία), μπορεί να επι
βάλλει μια δεύτερη σκηνή ακροαστικών αναπνοών, μικρών 
εσωτερικών τριγμών, οι οποίες κλιμακώνονται μεθοδικά ώς την 
ηχηρή εξωστρέφεια. Ο τραυματισμός του Ουόκερ στην αρχή 
έχει μια οικονομία κι ένα ρυθμό εντυπωσιακό: το εναγώνιο 
σώμα του πληγωμένου επί σκηνής, ο λήθαργος και η μνήμη που 
ανακαλεί τις φαύλες υποσχέσεις του πρώην φίλου σχετικά με 
το κόλπο, είναι πια ανθολογημένες. Στη συνέχεια, στο κέντρο 
του κάδρου εγκαθίσταται το κάπως πρωτόγονο -όσο και εμ- 
βληματικό- φιζίκ του Marvin. Η ματιά του τελευταίου γίνεται 
στο μεγαλύτερο μέρος η ματιά της αφήγησης. Η σκιά του ήρωα 
πέφτει στα πράγματα, κι όλα πια είναι χρονομετρημένα με βά
ση την πρόθεση του τελευταίου να μη χάσει αυτή τη φορά. Ο 
επιβλητικός χώρος του άδειου Αλκατράζ και η γεωγραφική 
του σχέση με τον «πολιτισμό» απέναντι προσδιορίζουν την ψυ
χική σχέση του Ουόκερ μ’ έναν κόσμο που πρέπει να τον «ανα
καλύψει» εκ νέου, με τα αντανακλαστικά του πιο πρωτόγονα από 
πριν. Η «απόδρασή» του από τη φυλακή δεν ενέχει τους κινδύ
νους όσων (ελάχιστων) στο παρελθόν διέφυγαν προς τη σωτηρία: 
ο ήρωας είναι αναμορφωμένος πιο δραστικά και από τον ορνι- 
Θολόγο-Burt Lancaster της γνωστής ταινίας τού Frankenheimer 
Οβαρυποινίτης, του Αλκατράζ (1962). Η διαδρομή του Ουόκερ έχει 
τα εντελώς αντίθετα χαρακτηριστικά, αφού τον οδηγεί κατευ
θείαν και χωρίς ενδοιασμούς στην «καρδιά του κτήνους».
Με το χαρακτήρα του Ουόκερ, ο Boorman εισάγει προς μελέτην 
πρόσωπα, τα οποία, μέσα από τη διαφορετικότητά τους, προ
σπαθούν ν ’ αντιμετωπίσουν το περιβάλλον. Από τον Επαναστά
τη έως το Στρατηγό και το Ράφτη του Παναμά, με ενδιαφέροντες 
ή ήσσονες σταθμούς, περνώντας από είδος σε είδος με ευκολία, 
κινεί χαρακτήρες συγκρουσιακούς προς ένα πλαίσιο εξ ορισμού 
εχθρικό. Αν, όμως, π.χ., ο Εντ (Jon Voight) στο Όταν ξέσπασε η 
βία χρειάζεται το «πάθημα» για να διδαχθεί στο τέλος, στον Επα
ναστάτη το μάθημα έχει ληφθεί εξ αρχής. Έτσι, ο μυθικός αμε- 
ρικανός ήρωας προϋπάρχει της παροντικής δράσης: ο Ουόκερ 
συνειδητοποιεί στην αρχή της ταινίας αυτή την καταγωγή, κι 
αφού τιμωρήσει, θα χαθεί, επιστρέφοντας στο σκότος της αυτο
συνείδησης, σε κάτι αρχετυπικό στο οποίο τον οδήγησε η «μά
θηση»· ένα είδος, δηλαδή, μύησης στα του κόσμου. Ο Boorman 
χειρίζεται το μύθο του ήρωα με αξιοπρόσεκτο τρόπο, αληθινά.

Η αντίσταση ενός σώματος
του Alain Masson

Τι απίθανες καταστάσεις μάς παρουσιάζει ο John Boorman! O 
Ουόκερ σώζεται από έναν πυροβολισμό εξ επαφής (point-blank ).

Αναλαμβάνει μόνος έναν αγώνα (εξ αρχής καταδικασμένο να 
αποτύχει) εναντίον μιας πανίσχυρης οργάνωσης, και τα κατα
φέρνει! Ούτε μία στιγμή δεν αναρωτιέται για την ταυτότητα και 
τα κίνητρα του ανθρώπου που τον καθοδηγεί. Παρουσιάζεται 
σαν τελείως αναίσθητος και κάνει έρωτα με την αδελφή της νε
κρής συζύγου του. Και, επιπλέον, τι σόι οργάνωση είναι αυτή, 
τόσο επιδέξια στην αυτοκαταστραφή; Παραδοχή του απίθα
νου; Του σκοπίμως απίθανου, θα έπρεπε να πούμε. Γιατί το ικε
τευτικό αγκάλιασμα ενός φίλου να συμβαίνει μέσα σ’ ένα δάσος 
από γάμπες; Γιατί ν ’ αδειάσει κανείς ένα περίστροφο πάνω σ’ ένα 
άδειο κρεβάτι; Ποιος εξαφάνισε το πτώμα και τα στρωσίδια 
τηςΛιν; Γιατί ένα αυτοκίνητο μεταμορφώνεται σε όργανο βα- 
σανισμού; Γιατί ο Ουόκερ δεν ανοίγει το πακέτο που του άφη
σαν στο τέλος; Ξέρει ότι δεν έχει μέσα χρήματα; Από πότε το ήξε
ρε; Εμείς, πάλι, το ξέρουμε;
Το πρώτο απίθανο, το πιο επίμονο, έχει σχέση με τις υλικές 
όψεις της αναπαράστασης: με την επιλογή των χώρων, με τα πε
ρίεργα ή εξαφανισμένα ντεκόρ. Αρχίζει μ’ ένα λαθρεμπόριο σε 
μια φυλακή εκτός λειτουργίας. Το ντεκόρ θυμίζει τις φυλακές 
του Piranesi. Η δράση είναι θεαματική. Τι κάνει η αστυνομία;
Η Οργάνωση δεν διαθέτει πιο διακριτικά κρησφύγετα; Υπάρ
χει κάτι πιο ευδιάκριτο από ένα ελικόπτερο που προσγειώνεται 
νύχτα στο Αλκατράζ; Οι σκηνές που εκτυλίσσονται σε λάθος τό
πο, πολλαπλασιάζονται: κάτω από μια ανισόπεδη διάβαση γί
νονται αλλεπάλληλα, σκόπιμα δυστυχήματα. Στη βίλα όπου 
στήνει ενέδρα, ο Ουόκερ παραδίδεται στον έρωτα. Στα ακα
τάλληλα ντεκόρ προστίθενται τα ελλιπή: πόσα δεν διακόπτονται 
από καθρέφτες! Θολοί καθρέφτες στο δωμάτιο της Λιν. Κα- 
θρεφτίσματα επ’ άπειρον, αμέσως μετά τη σκηνή όπου μακι
γιάρεται σε κοντινό πλάνο στον καθρέφτη της. Το καμπαρέ «The 
Movie House», το οποίο, αν και έχει αλλάξει λειτουργία, έχει δια
τηρήσει την άδεια κινηματογραφικής αίθουσας, προβάλλει φω
τογραφίες ή πίνακες που έρχονται σε αντίθεση με τη χορεύτρια 
με το μπικίνι και τις απελπισμένες κραυγές του τραγουδιστή. 
Ανοιχτοί ορίζοντες, που φαίνονται από βεράντες και μπαλκο- 
νόπορτες, όταν δεν κλείνουν τις θλιβερές κουρτίνες, καφετιά 
και γαλαζωπά νερά, μοιάζουν μ’ ένα άνοιγμα σ’ αυτό το τίπο
τα που μας δείχνει επίσης το τόσο κενό κάδρο στο κανάλι 
εκτροπής. Blank. Ο ανώνυμος διάδρομος όπου ο Ουόκερ φαί
νεται να βαδίζει ατέλειωτα. Η μονοτονία των ξύλινων τοίχων 
της βίλας του Μπρούστερ. Απ’ όλους αυτούς τους χώρους λεί
πει η διαφοροποίηση που συνιστά το πραγματικό· η απομονω
μένη παρουσία τους είναι μεταφορική: το «Movie House» υλο
ποιεί την έλλειψη υπόστασης μιας ανθρωπότητας που υποφέ
ρει· εδώ κι εκεί, η απουσία του Ουόκερ απ’ τον κόσμο εμφανί
ζεται έντονα.
Από την άλλη μεριά, ο κόσμος απουσιάζει και αντικειμενικά: αό
ρατα ντεκόρ, κρυμμένα από τα πλήθη, μέσα στο ημίφως- μερι
κές φορές, τελείως κατεστραμμένα, όπως το διαμέρισμα της 
Κρις· συχνά κομμένα απ’ τη στενότητα των πλάνων. Ερωτικό, 
φιλικό, προδοτικό ή βίαιο, το αγκάλιασμα γίνεται η μόνη δυνατή 
μορφή οικειότητας. Αυτό το σώμα με σώμα μέσα σ’ ένα χώρο μη 
κατοικήσιμο, απ’ όπου ο ήρωας αντλεί και χάνει την ίδια δύναμη, 137
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αποτελεί μια επωδό του έργου, τη μορφή την οποία προσδίδει στο 
απτό· γιατί η απουσία του ντεκόρ δεν είναι σπάνια. Παρ’ όλο που 
χρησιμοποιεί συχνά τα αντίστοιχα πλάνα (champ-contrechamp), 
η κάμερα προτιμά την αδιαφανή πλευρά της κουνουπιέρας· το 
βάθος πεδίου είναι συχνά αδύναμο· μερικά πρόσωπα ξεπροβάλ
λουν από ένα φόντο μονόχρωμο και αδιάφορο.
Έτσι αποξενωμένο, το γεγονός ξεφεύγει άνετα από τη χρονική 
σειρά, κι αυτές οι σκηνοθετικές φόρμες υποστηρίζουν με δύναμη 
δύο άλλες συνιστώσες του στιλ. Κατ’ αρχάς, το άκρως αιφνίδιο 
της δράσης, που οφείλεται εν μέρει στη θαυμαστή ταχύτητα της 
εκτέλεσης, στην επιδεξιότητα και τη σιγουριά του Lee Marvin 
(είχαμε ήδη επισημάνει αυτές τις ικανότητές του στο Μεγάλο 
χτύπημα του Lang (1953)1 ή στη Συμμορία των επτά δολοφόνων 
του Boetticher (1956),2 για παράδειγμα]. Και μετά, τελείως 
αντιφατικά, έρχεται η επανάληψη των γεγονότων: όταν ο Ουό- 
κερ σταματάει στον τάφο της Λιν, έχουμε την εντύπωση ότι εί
ναι πολύ νωρίς για να την έχουν θάψει. Οι διαφορετικές λήψεις 
του δωματίου όπου σκοτώθηκε, έχουν βάλει το θάνατό της σ’ 
ένα χρονολογικό λαβύρινθο. Πολλές είναι οι επαναλήψεις σ’ αυ
τό το déjà vu, μ’ έναν τρόπο που ελάχιστα χρησιμοποίησε ο σμι
λών κινηματογράφος: αποχωρίζουν την πράξη, έτσι όπως 
εντάσσεται στην ιδιορρυθμία της αφήγησης, απ’ τη χειρονομία 
της εκτέλεσής της, για να επαναληφθεί σαν εμμονή. Η κυκλι
κή δομή της αφήγησης προκύπτει λογικά από αυτούς τους 
μηχανισμούς που αμφισβητούν τη γραμμικότητα μιας ιστορίας. 
Το ερωτικό αγκάλιασμα, κάθε φορά που στροβιλίζονται οι ερα
στές, αποκαλύπτει ένα καινούργιο πρόσωπο.
Αυτό έχει ως συνέπεια ότι το γεγονός γίνεται ακατάληπτο. 
Πώς τραυματίστηκε ο Ουόκερ στην αρχή; Γιατί να ξαναβρεί στο 
ράφι ένα μπλε φιαλίδιο ίδιο μ’ εκείνο που είχε πετάξει; Ο θά
νατος του Ριζ ήταν αποτέλεσμα της αδεξιότητάς του, ή τον 
έσπρωξε ο Ουόκερ στο κενό; Αυτή η αφαίρεση, με τη σημασία 
που πήρε η λέξη στην ιστορία της ζωγραφικής, εκδηλώνεται μέ
σα σ’ ένα καδράρισμα που δείχνει μια μουντζούρα από ανάμι
κτα χρώματα, με νερά όπου κυκλοφορεί ένα ρεύμα, λίγο πιο εμ
φανές, κόκκινο στο χρώμα του αίματος. Αφηρημένος πίνακας, 
αλλά σίγουρα εξπρεσιονιστικός.
Εχουν δώσει πολλές ερμηνείες σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Ο 

Boorman επαναλάμβανε κάποιες τεχνικές του Resnais, και 
μπορούμε να συμφωνήσουμε με την άποψη του Michel Ciment 
(John Boorman, un visionnaire en son temps, σελ. 64), κατά την 
οποία ο Ουόκερ βγήκε απ’ το κελί του Αλκατράζ «μόνο για να 
ζήσει έναν εφιάλτη», χωρίς να φτάσουμε στο σημείο να υπο
θέσουμε ότι αυτή η περιπέτεια συμβαίνει μόνο στο μυαλό του, 
όπως η Ellen Keneshea και ο Carl Macek το υποθέτουν στο Film 
noir του Alain Silver και της Elizabeth Ward· γιατί, όσο παρούσα 
κι αν είναι μια ρητορική αλά Robbe-Grillet, δεν εμποδίζει την 
κατανόηση της αφήγησης, που παραμένει εύκολη στο να συ
νοψιστεί και είναι οργανωμένη σύμφωνα με μια πλοκή. Επι
πλέον, πολλά πράγματα εδώ αναφέρονται στην Αμερική, της 
οποίας ο Boorman δείχνει μια όψη σκληρή και ωμή.
Ο ίδιος ο σκηνοθέτης υπογράμμισε στη συνέντευξή του στον 
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νία συγγενεύει πιο συχνά με την τεχνοτροπία των Études 
philosophiques του Balzac, παρά με τα φιλμ νουάρ. Η αναζήτηση 
του Ουόκερ μετασχηματίζει το αντικείμενό της σε μια μορφή 
του απόλυτου. Η Οργάνωση δεν οργανώνει τίποτα συγκεκρι
μένο· άρα, τα πάντα. Τι θα μπορούσε να της είναι ξένο; Αυτή εί
ναι που μεταμορφώνει τον κόσμο σ’ ένα αλληγορικό τοπίο: 
έχει καθορίσει σχεδόν όλους τους τόπους της δράσης· ανάμεσά 
τους, κι αυτούς που ο Ουόκερ νόμιζε ότι τους είχε επιλέξει. Δεν 
αποδεικνύεται πως είναι το κύριο όργανο της δύναμης που 
φαντάζεται ότι πολεμάει; Ό πως ο Μελμόθ, φαίνεται προικι
σμένος με μια αδάμαστη θέληση: όταν η Κρις τον χτυπάει με 
λύσσα, το υπομένει χωρίς να αντιδράσει. Εκείνη χρησιμοποι
εί το ρήμα «θέλω» με τη σημασία της σεξουαλικής επιθυμίας· 
εκείνος απαντάει μιλώντας για την επιθυμία του φόνου: στο όνο
μα μιας απόλυτης θέλησης, αδιαφοροποίητης. Μερικές φορές, 
ακίνητος, βυθίζεται σε μια ονειροπόληση, αλλά έχει πρόσβαση 
σ’ ένα χρόνο που βγαίνει έξω απ’ την ιστορική διαδοχή: τα γε
γονότα εδώ συνδέονται μεταξύ τους λόγω εσωτερικής σχέσης 
και όχι σύμφωνα με τη χρονολογική σειρά. Η εκδίκησή του ανα
λώνεται περισσότερο στο ξόδεμα ενέργειας παρά στην αποτε
λεσματική δράση: πυροβολεί το άδειο κρεβάτι, αλλά ποια απου
σία; Του Ριζ ή της Λιν; Το ερωτικό επεισόδιο μοιάζει να υπα
κούει περισσότερο σε μια (βιβλική;) εθητοτυπία παρά σε μια συν
αισθηματική παρόρμηση. Το ταλέντο του είναι να ξεφεύγει 
από τη φυσική τάξη των πραγμάτων, να μεταθέτει τη δράση, ν ’ 
αλλάζει τους ρόλους και τις θέσεις, να μένει στη σκιά.
Εδώ, αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει με τις ιστορίες του Balzac, ο μύ
θος δεν είναι μεταφυσικός. Ο επαναστάτης, του Αλκατράζ διηγεί
ται την αντίσταση ενός σώματος στον ψεύτικο κόσμο που το πε
ριβάλλει. Αλλά αυτό το σώμα αντιστέκεται μόνο με τη βοήθεια 
της εκδικητικής και μελαγχολικής ονειροπόλησης που το κρα- 
τάει σε απόσταση. Ξεφεύγει απ’ τον ιστό των γεγονότων μέσα 
στον οποίο ήθελε να τον μπλέξει η Οργάνωση· γιατί αντιλαμ
βάνεται τη μοναδική δομή στην οποία είναι βασισμένη: ο πρά
κτορας θα είναι το θύμα. Απαιτεί το χειροπιαστό, μάταια, αλλά 
επιβιώνει. Η Κρις ας λέει ό,τι θέλει: ο Ουόκερ δεν πέθανε στο 
Αλκατράζ· άφησε εκεί μόνο την ευαισθησία του, την αποδοχή των 
άλλων γιατί, αφού αυτή η Οργάνωση είναι στην πραγματικότητα 
ο κόσμος μας, μόνο η άγρυπνη μοναξιά παραμένει βιώσιμη.

1. The Big Heat. (Σ.χ.Μ.)
2. Seven Men from Now. (Σ.χ.Μ.)

«Positif», τχ. 4731474, Ιούλιος-Αύγουστος 2000.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

Καθώς ψυχορραγώ
του David Thomson

Την τελευταία φορά που ξενάγησα κάποιον στο Αλκατράζ, 
πριν από ένα χρόνο περίπου, παρατήρησα πόσο παρατημένο εί
ναι. Υπάρχουν ρωγμές στο τσιμέντο, κάποια μέρη του νησιού 
έχουν περιφραχτεί για λόγους ασφαλείας, και το υπομονετικό
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ποδοβολητό των τουριστών που το περιδιαβαίνουν, έχει συν- 
τελέσει στην καταστροφή του φρουρίου πολύ περισσότερο απ’ 
όσο οι ίδιοι οι κατάδικοι. Παρ’ όλα αυτά, ο φάρος λειτουργεί, και 
το νησί εξακολουθεί να δεσπόζει στον Κόλπο, όπως πάντα, 
εκλιπαρώντας να χρησιμοποιηθεί.
Ο Lee Marvin, όμως, έχει πεθάνει, κι ο Ουόκερ... ε, ο Ουόκερ θα 
σέρνει ακόμα τα πόδια του, υποθέτω, πλησιάζοντας πλέον τα 
ογδόντα. Στο Σαν Φρανσίσκο βλέπεις πολλούς άστεγους γέρους 
(αν και το πιο πιθανό είναι ότι απλώς δείχνουν τόσο γέροι), κα- 
ταταλαιπωρημένους και εξαθλιωμένους, με μάτια που ίσως να 
αντίκρισαν κάποτε 93.000 δολάρια σε κάποιο καζίνο. Όμως 
το Σαν Φρανσίσκο έχει αλλάξει από την εποχή του Επαναστά
τη, του Αλκατράζ. Η γραμμή του ορίζοντα τότε ήταν χαμηλή και 
επίπεδη- τώρα, υψώνονται πύργοι και πολυώροφες πολυκα
τοικίες σωρό. Μπορεί ο Ουόκερ να κάθεται στην κορυφή ενός 
απ’ αυτούς τους ουρανοξύστες, τυφλός ως προς τα πάντα εκτός 
από ένα πράγμα: τις αναμνήσεις του.
Ένα βίαιο μελόδραμα» χαρακτήρισε την ταινία η Pauline 

Kael, τον Οκτώβριο του 1967. Τριάντα ένα χρόνια αργότερα, έ
χοντας συναντήσει τον John Boorman μερικές φορές κι έχοντας 
δει την ταινία του ακόμα περισσότερες, θεωρώ τη βιαιότητα του 
Επαναστάτη του Αλκατράζ μια κομψή επίφαση, ένα απλό μέσο 
που έχει στόχο να μας καθοδηγήσει στην περίεργη και πένθι
μη τρυφερότητά του.
Πάρτε τον Ουόκερ, στην πρώτη πρώτη στιγμή της ζωής του 
στην ταινία -  όχι στο Αλκατράζ εκείνη την άσχημη νύχτα, ού
τε αργότερα, στην εκδρομή με τη βάρκα, όπου ο Γιοστ (Keenan 
Wynn) τον μπλέκει στην Οργάνωση. Εννοώ το φλασμπάκ όπου 
η Λιν (Sharon Acker), υπό τη μουσική συνοδεία τού ρομαντι
κού ερωτικού κομματιού του John Mandel, περπατάει μια βρο
χερή μέρα, με τη διάφανη γαλάζια μπλούζα της, στην παραλία 
του Σαν Φρανσίσκο, κι ο Ουόκερ τη φλερτάρει γλυκά, άγαρμπα 
και μεθυσμένα. Φοράει μια καφέ νιτσεράδα, είναι παρέα μ’ ένα 
τσούρμο ναύτες -  μοιάζει σαν αγριάνθρωπος που μόλις έχει ξε
μπαρκάρει, αλμυρός κι ερωτύλος, με τα καστανά μαλλιά του 
κολλημένα απ’ τη βροχή. Ο μοναδικός ήχος είναι η μουσική που 
ακούγεται καθώς ο Ουόκερ κάνει κάποιες υπερβολικές, ευγε
νικές κινήσεις προς το μέρος της, χαμογελώντας συνεχώς, και 
η Λιν ανταποκρίνεται και λύνει τα καστανοκόκκινα μαλλιά της. 
Συνειδητοποιεί κανείς ότι ποτέ δεν έχει ξαναδεί τον Lee Marvin 
τόσο ευάλωτο -  μήπως, όταν γύριζαν εκείνη τη σκηνή, ήταν με
θυσμένος, και γ ι’ αυτό το αυστηρό πρόσωπό του έχει τόσο χα
λαρώσει;
Είναι ένας πιο νέος, πιο ελεύθερος Marvin απ’ ό,τι στην υπό
λοιπη ταινία -  και πιο αστείος και συνηθισμένος από τον τύπο 
που είδαμε στην Τορπιλάκατο 1119 (1951),1 στη Μονομαχία στο 
ασημένιο ποτάμι (1952h ή τον αδιάντροπα θρασύ Βινς Στόουν 
στο Μεγάλο χτύπημα (1953).3 (Ρίχνοντας μια ματιά σε διάφορα 
πλάνα, διαπιστώνει κανείς μια υπερβολική αψάδα στον νεαρό 
Marvin, η οποία κατά κάποιο τρόπο μαλάκωσε.) Από αυτό το πα
ραθαλάσσιο φλερτ (με κατάληξη τον Ουόκερ και τη Λιν να 
βουτάνε παρέα στα ηλιόλουστα κύματα) παίρνουμε μια ιδέα για 
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ήταν όταν ήταν ζωντανός -  γιατί αυτή είναι η μοναδική στιγ
μή σχεδόν όπου ο Ουόκερ είναι ζωντανός και σχεδόν ευτυχι
σμένος στο φως της μέρας.
Από κει και πέρα -ή  εξαρχής, αν θέλετε- ο Ουόκερ είναι νεκρός 
ή ετοιμοθάνατος. Τον βλέπουμε στο Αλκατράζ, μέσα στη νύχτα, 
μαζί με τη Λιν και τον Μαλ Ριζ (John Vernon), έτοιμο για τη με
γάλη μπάζα. Κοιτάξτε, όμως, προσεκτικά και παρατηρήστε πό
σο αποστασιοποιημένος, πόσο απόμακρος είναι. Δεν πυροβολεί 
τους άντρες με τα χρήματα -  ούτε καν του ’χε περάσει από το 
νου κάτι τέτοιο. Δε συνειδητοποιεί τι του συμβαίνει. Δε δείχνει 
να ’χει καταλάβει ότι η Λιν τον παράτησε για τον Ρις -  δεν εί
ναι έξυπνος, δεν είναι σβέλτος, δεν είναι αυτό που λέμε «ξε
φτέρι». Κι ώσπου να πούμε κύμινο, τον βλέπουμε πυροβολη- 
μένο, κουλουριασμένο στο κελί του, με χέρια τρεμάμενα, να κοι
τάζει το λεκέ στο ταβάνι και να αναρωτιέται σιγομουρμουρί- 
ζοντας αν όλη αυτή η κατάσταση είναι πραγματική ή όνειρο. 
Το συγκλονιστικό με τον μετέπειτα Ουόκερ δεν είναι τόσο η βι
αιότητα όσο η σύγχυση και η αμηχανία του -  αν τα πράγματα 
τα ζει ή τα φαντάζεται, αν τα βλέπει ή τα ονειρεύεται, αν είναι 
πρωταγωνιστής ή κομπάρσος. Για να έχουμε, ως θεατές, μια ιδέα 
όσον αφορά τις πιθανότητες διαφυγής τού βαριά τραυματισμέ
νου αυτού άντρα από το Αλκατράζ, παρακολουθούμε μια σει
ρά εφιαλτικά καρέ -  τον βλέπουμε σκαρφαλωμένο στον συρ- 
μάτινο φράχτη, διπλωμένο στα δύο από το τραύμα του, να κοι
τάζει προς την κάμερα αναζητώντας μιαν απάντηση- και στη συ
νέχεια της ταινίας τον βλέπουμε να επιπλέει στα νερά τού Κόλ
που, όπου δεν κολυμπά προς την ελευθερία, αλλά κρατιέται ίσα 
ίσα για να μην πνιγεί. Αυτές οι εικόνες έχουν μια χροιά πα
ραίσθησης και πυρετού -  όπως τις τελευταίες στιγμές προτού 
η ζωή χαθεί για πάντα.
Παρ’ όλα αυτά, στην περιήγηση με το σκάφος γύρω απ’ το νη
σί, πολλά χρόνια αργότερα, ο Ούοκερ είναι περιποιημένος, πιο 
κομψός από πριν, γερασμένος, αλλά ασυνήθιστα ψύχραιμος 
και απαθής. Μάλιστα, δεν είμαστε σίγουροι αν είναι όντως ο σύ
ντροφος του Φέρφαξ στην εκδρομή με το σκάφος ή κάποιος χα- 
ζορομαντικός ταξιδιώτης που ο Φέρφαξ είχε την εξυπνάδα να 
πλευρίσει. [...]
Πολλές φορές, ο Ουόκερ δείχνει σαν να ξεθωριάζει, σα να βυ
θίζεται πάλι στην ακινησία και τη νωθρότητα. Είναι θαυμάσιος 
στη σκηνή όπου βαδίζει μεγαλοπρεπώς στον άδειο διάδρομο στο 
αεροδρόμιο του Λος Άντζελες και κατευθύνεται προς τη Λιν, βυ
θισμένη στο ενοχικό παραλήρημά της- ή όταν εισβάλλει στο δια
μέρισμά της (σε εξαίσια αργή κίνηση), την αρπάζει, τη στρι
φογυρίζει, τη ρίχνει στο πάτωμα, κι έπειτα ορμάει στο υπνο
δωμάτιο και πυροβολεί μανιασμένα το κρεβάτι όπου θα μπο
ρούσε να βρίσκεται ο Ριζ. Ό λη αυτή την ώρα, φαντάζει σαν η 
προσωποποίηση της εκδίκησης. Όμως το κρεβάτι είναι άδειο. 
Είναι ολοφάνερο ότι η Λιν είναι διαλυμένη. Κι ο Ουόκερ βου
λιάζει στον καναπέ σαστισμένος -  χωρίς καμιά ενεργητικότη
τα, χωρίς ταυτότητα πια, σαν ηθοποιός που περιμένει να δει αν 
θα του ζητήσουν να επαναλάβει τη σκηνή. Μπορεί να συγκε
ντρωθεί, αν χρειαστεί, για τη μεγάλη σκηνή, αλλά πέραν τού
του είναι ένας ζωντανός νεκρός- όχι απλώς ένας ηθοποιός εξα-
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ντλημένος απ’ τη δουλειά ή το ποτά, αλλά ένας παίκτης που δεν 
έχει πια τη διάθεση να παίξει. Είναι μια επίπεδη, δισδιάστατη 
μορφή, που αργοσβήνει.
Δεν έχει κουράγιο να μιλήσει στη Λιν. Κάθεται μαζί της, αλλά 
σχεδόν δεν προσέχει την αυτοκτονία της. Άραγε θα είχε αυτο- 
κτονήσει η Λιν αν τον ένιωθε πλάι της; Αντ’ αυτού, η Λιν αι
σθάνεται τόσο πολλές τύψεις που τον πρόδωσε, ώστε η σωμα
τική του παρουσία δίπλα της δεν έχει καμιά σημασία· τον έχει 
μονίμως ολοζώντανο στο νου της. Κι όταν ο Ουόκερ κόβει 
βόλτες στη συνέχεια, το κοντόχοντρο μπουκάλι με τη λοσιόν της 
που κρατάει στα χέρια του γλιστράει, σαν να μην έχει τη δύναμη 
να το κρατήσει. Έπειτα βγαίνει από το μπάνιο: μια ασημένια 
μορφή στο άδειο, γκρίζο διαμέρισμα (η ασκητική ομορφιά στην 
προκειμένη περίπτωση ανήκει στην npo-Scarfîotti περίοδο και 
παίζει με την ιδέα ενός δωματίου που μπορεί να είναι άδειο και 
γεμάτο μαζί).
Αυτός ο Ουόκερ -παρά την επιβλητική εχθρότητα που αποπνέει 
Lee Marvin- δεν έχει δυναμισμό. Περιμένει να τον καθοδηγή
σουν ή να τον κατευθύνουν. (Τι θα ’κάνε αν δεν ερχόταν ο κλη
τήρας με το μηνιάτικο της Λιν;) Μάλλον παρατηρεί τις διάφο
ρες φάσεις του ταξιδιού μέσα στην εγκληματική οργάνωση, με 
σκοπό την εκδίκηση, παρά τις ελέγχει. Η διαφορά αυτής της φα
ντασίωσης απ’ την επίθεση του μοναχικού παλικαριού κατά της 
ιεραρχίας έγκειται στην ηρεμία με την οποία αφήνει τις κατα
στάσεις να τον καθοδηγήσουν -  δεν τον χαρακτηρίζει μια βίαιη 
ενεργητικότητα, αλλά μια απρόσκοπτη ροή. Οπότε, ενώ συ
νήθως Ο επαναστάτης του ΑΧκατράζ θεωρείται ως η επική προ
σπάθεια του Ουόκερ να πάρει πίσω τα 93.000 δολάριά του, θα 
μπορούσε επίσης κάλλιστα να θεωρηθεί ως μια φαντασίωση του 
Φέρφαξ.
Ο Ουόκερ έχει βίαιες στιγμές, όπως, για παράδειγμα, ο άγριος 
καβγάς στο κέντρο «Movie House», όπου σακατεύει κυριολε
κτικά δυο αλιτήριους. Όμως, αυτοί οι δύο που του επιτέθηκαν, 
του ήταν άγνωστοι: προείχε η επιβίωσή του. Το εντυπωσιακό 
είναι η ελάχιστη βία που χρησιμοποιεί σε οποιαδήποτε άλλη πε
ρίπτωση, ή ο καλυμμένος της χαρακτήρας.
Όταν ο Ουόκερ τα βάζει με τον ίδιο τον Ριζ, η απουσία βίας φα
ντάζει μαγική. Ποτέ δεν τον βλέπουμε να χτυπά ή να τρομο
κρατεί τους δύο ομοφυλόφιλους στην πολυκατοικία, όταν χρη
σιμοποιεί το συναγερμό τους για αντιπερισπασμό· ούτε να βγά
ζει από τη μέση τους δύο σωματοφύλακες στην ταράτσα του δια
μερίσματος έξω από το ρετιρέ του Ριζ. Από το πλάνο με την Κρις, 
το δόλωμα, που ερωτοτροπεί στο κρεβάτι με τον Ριζ, περνάμε 
κατευθείαν στα σώματα των δύο ανδρών, που κρέμονται από το 
μπαλκόνι. Κι όταν πρέπει να περάσει την ασφάλεια και να μπει 
στο Χάντλι (το οποίο, τον έχει προειδοποιήσει η Κρις, φυλάγε
ται όπως το Θησαυροφυλάκιο του Κράτους), ο Ουόκερ μπαίνει 
με το πάσο του μέσα και περιμένει υπομονετικά στο ασανσέρ, 
καθώς οι γκάνγκστερ, με τις πλάτες γυρισμένες, προσηλώνονται 
στο συναγερμό απέναντι. Μπαίνει μέσα σαν το κλειδί στην 
κλειδαριά του. Η μόνη δρστική του κίνηση στην εκστρατεία του 
κατά του Ριζ είναι όταν σπάει την κλειδαριά -ακούγεται ένα 
ωραίο, ηχηρό πινγκ- του τηλεσκοπίου της παραλίας, ώστε να

παρακολουθεί την ταράτσα του Χάντλι αντί για την άδεια και 
ακίνητη θάλασσα.

Ο Ουόκερ εκδικείται τον Ριζ με τρόπο χαριτωμένο, με μια 
ερωτική προδοσία: ακριβώς αυτό που δεν κατάφερε με τη Λιν. 
Χρησιμοποιεί, λοιπόν, την αδελφή της Λιν, την Κρις, σαν δό
λωμα στο ρετιρέ του Ριζ, και τη βάζει να του ριχτεί, ώστε αυ
τός να επιτεθεί στον πλαδαρό πορνόγερο απαρατήρητος. Η 
Κρις έχει πει πως ο Ριζ της προκαλεί αναγούλα, κάτι εμφανές 
στην ψυχρή αποπλάνηση, την οποία μόλις ματαιώνει η πα
ρέμβαση του Ουόκερ. Η Κρις, την οποία υποδύεται η Angie 
Dickinson, είναι ντυμένη στις αποχρώσεις του κίτρινου και του 
πορτοκαλί, κι όταν ο Ριζ της βγάλει βίαια το κολλητό της φου
στάνι, θα εμφανιστεί φορώντας την κόκκινη ρόμπα του. Τα χρώ
ματα είναι φανταχτερά, ερωτικά και, ταυτόχρονα, παραπει
στικά· ο Ριζ, π.χ., φοράει μια μπλούζα στο μουντό χρώμα τής 
σκουριάς. Και η Angie είναι ένα πάρα πολύ αισθησιακό, παλ- 
λόμενο κορμί, που εκτίθεται προς επιθεώρηση· ένα δόλωμα 
που δεν είναι σίγουρο αν θα το φάνε ή όχι. Η απέχθειά της προς 
τον Ριζ είναι τόσο εμφανής, ώστε καταλήγουμε στο συμπέρα
σμα ότι για να μην το αντιλαμβάνεται ο Ριζ, θα πρέπει πια να 
’ναι τρελός και παλαβός μαζί της.
Ο σεξουαλικός δόλος είναι η αιτία θανάτου του Ριζ. Ο Ουόκερ 
τον τραβάει απ’ το κρεβάτι σε μια παρωδία προκαταρκτικών 
ερωτικών παιχνιδιών. Τότε ο Ριζ λιποθυμά απ’ το φόβο του. Το 
δεμένο κόμπο σεντόνι που καλύπτει τη γύμνια του, αποτελεί ένα 
διογκωμένο φαλλικό σχήμα, σε μια σκηνή που βρίθει συνδη
λώσεων βασανισμού και ταπείνωσης. (Μπροστά από την εποχή 
του, ο Boorman αντιλήφθηκε την ομοφυλοφιλική σχέση έλ- 
ξης/απώθησης μεταξύ των κακοποιών.) Κι ο τυχαίος θάνατος 
του Ριζ οφείλεται σ’ αυτό ακριβώς το σεντόνι. Ακούγεται ένας 
θόρυβος. Ο Ουόκερ κοιτάζει αλλού. Ο Ριζ γυρίζει. Το σεντόνι 
ξετυλίγεται, και το ασπρουλιάρικο σώμα του κατρακυλάει 
προς το περβάζι, κι αμέσως μετά προς τα κάτω, στο δρόμο. Ο 
Ουόκερ μένει με το σεντόνι στο χέρι, κάπως όπως όταν ανα
κάλυψε μόνο το πτώμα της Λιν στο κρεβάτι. Και στις δύο πε
ριπτώσεις, το αντικείμενο της οργής του έχει εντέχνως ξεφύ- 
γει από τα χέρια του. Δεν πρόλαβε να γίνει ο δολοφόνος τους.
Ο Ουόκερ ανεβαίνει κι άλλο στην ιεραρχία της Οργάνωσης, χω
ρίς όμως να κουνήσει το μικρό του δαχτυλάκι. Απλώς, εξου
δετερώνει τους μπράβους των Κάρτερ και Μπρούστερ, και 
τους τρομοκρατεί -  ο πραγματικός εκτελεστής θα είναι ο ανώ
νυμος πιστολέρο με την πίπα, που τον υποδύεται ο James Β. 
Sikking, ο οποίος αναμφίβολα πήρε το ρόλο λόγω της ομοιότητάς 
του με τον Lee Harvey Oswald. Ο Κάρτερ κι ο Στέγκμαν εκτε- 
λούνται στα τεράστια κανάλια μέσα απ’ τα οποία το ποτάμι τού 
Λος Άντζελες κυλάει μέσα στην πόλη. Ο Μπρούστερ δέχεται επί
θεση στο Φορτ Πόιντ, το νέο αξιοθέατο στην περιήγηση του 
Αλκατράζ. Σ’ αυτή την παρέλαση των φονικών, ο Ουόκερ δεν 
κάνει τίποτ’ άλλο απ’ το να παρακολουθεί, να περιμένει και να 
εξαϋλώνεται.
Βέβαια, το χειρότερο πράγμα στον Ουόκερ είναι η αδυναμία του 141
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ν ’ αποκτήσει ουσιαστική επαφή με τους άλλους. Κι αυτή την 
αποτυχία τη βιώνει πιο έντονα απ’ όλους η Κρις, αφού ο Ουό- 
κερ τα πάει χάλια στο «γάμο» του και με τις δύο αδελφές. Όταν 
ο Ουόκερ βρίσκει την Κρις να κοιμάται μπρούμυτα στο σπίτι 
της, ο ύπνος της είναι τόσο βαρύς, που ο Ουόκερ αναρωτιέται 
μήπως ακολούθησε τα χνάρια της Λιν και κατάπιε πολλά χάπια 
μαζί. Η Κρις, όμως, ξυπνάει και, μισοκοιμισμένη καθώς είναι, 
του λέει άτι το καλύτερο πράγμα που θυμάται από την αδελφή 
της, είναι ακριβώς αυτός, ο άντρας της. Είναι σαν μια προσφορά 
αγάπης ή οικογενειακής τρυφερότητας. Ο Ουόκερ, όμως, δεν 
αντιδρά ποτέ. Και την επομένη, καθώς η Κρις φεύγει για τη δου
λειά, είναι τόσο ανήσυχος, ώστε της λέει να μην αναφέρει την 
παρουσία του σε κανέναν. Επειδή η Κρις μόνο ακριτόμυθη 
δεν είναι, πληγώνεται που δεν της δείχνει εμπιστοσύνη.
Παρ’ όλα αυτά, συμφωνεί με το σχέδιό του και δέχεται να γίνει 
το δόλωμα για τον Ριζ. Ο Ουόκερ, ποτέ δεν της το ζητάει ξε
κάθαρα, ποτέ δεν παραδέχεται την ανάγκη του. Το σημαντικό 
σε όλη την ιστορία είναι το πόσο πολύ τη θέλει ο Ριζ, ώστε να 
πιάσει το κόλπο. Ο Οουόκερ αρνείται ν ’ αντιληφθεί τον τρόμο 
που νιώθει η Κρις μπροστά σ’ αυτό που πρέπει να κάνει -  ή το 
λόγο για τον οποίο δέχεται να το κάνει. Το σενάριο που έχει στο 
μυαλό του, περιορίζει την Κρις στο ρόλο του ρομαντικού υπο
χείριου, της γκόμενας που θα βοηθήσει τον άντρα (χωρίς όμως 
να θέσει σε κίνδυνο τη μοναχικότητά του).
Όταν, λοιπόν, ο Ριζ φεύγει από τη μέση, η Κρις και ο Ουόκερ 
συναντιούνται έξω, στο δρόμο, αλλά ο Ουόκερ δεν έχει τίποτ’ 
άλλο να της πει πια. Η Κρις διακρίνει τη σκληράδα -ή  τη μο
ναξιά του- και του λέει ότι όντως πέθανε στο Αλκατράζ· κάτι 
που του το ’χουν πει και διάφοροι άλλοι (τόσο πολλοί, που το 
πράγμα είναι απολύτως σαφές). Η δική της παρατήρηση, όμως, 
συνιστά μια κρίση: διαπιστώνει πως ο ψυχικός θάνατος επέρ
χεται τελικά πριν απ’ το θάνατο του σώματος ή το τέλος της πα
ρουσίας. Και η Κρις φεύγει.
Στην ταινία, ο τρόπος με τον οποίο κλείνει η σχέση τους, δεν εί
ναι ιδιαιτέρως πειστικός, κι ίσως έτσι έπρεπε να είναι. Ο επα
ναστάτης του Αλκατράζ, γυρισμένος το 1967, από έναν ελάχιστα 
γνωστό βρετανό σκηνοθέτη, ήταν ένα κάθε άλλο παρά εύκολο 
εγχείρημα. Έπρεπε να υπάρχει κάποιο ρομαντικό ή σεξουαλι
κό στοιχείο, και η Angie Dickinson να έχει έναν αρκετά μεγάλο 
ρόλο. Κι ίσως ο Boorman αισθάνθηκε την ανάγκη να ενισχύσει 
την παρουσία της και τον τρόπο με τον οποίο δημιουργούσε μια 
πρόσβαση στο φρούριο Marvin (να σκέφτηκε ποτέ άραγε να 
βάλει την ίδια ηθοποιό να παίξει και τις δύο αδελφές;)...

Σ κ ι α μ α χ ί ε ς

Η επανασύνδεση είναι αμήχανη. Ο Ουόκερ, αφού ο Κάρτερ κι 
ο Στέγκμαν είναι πια νεκροί, κι αφού έχει ορίσει τον Μπρούστερ 
ως τον επόμενο στόχο του, επιστρέφει στο σπίτι της Κρις κι ανα
καλύπτει ότι το σπίτι έχει γίνει φύλλο και φτερό. Είναι η τι
μωρία της που κάρφωσε τον Μαλ Ριζ, του εξηγεί η Κρις. Σαν 
πολύ καθωσπρέπει δείχνει η τιμωρία για την εν λόγω οργά
νωση... Αν τα μέλη της νοιάζονταν για πειθαρχία και αρχές (κά- 
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εξίσου εύκολα με τον παλιό της εραστή, τον ιδιοκτήτη τού 
κλαμπ; Με δεδομένη την κατάσταση, όμως, η Κρις στέκεται ανά
μεσα στα ερείπια της ζωής της και γελάει σαν μεθυσμένη με την 
ιδέα ότι ο Ουόκερ μπορεί να της ζητήσει ραντεβού.
Ο Ουόκερ και η Κρις είναι καθ’ οδόν προς το σπίτι του Μπρού
στερ. Πρώτα, όμως, παρακολουθούμε μια εξαιρετική σκηνή σ’ 
ένα εστιατόριο που διανυκτερεύει. Ο Ουόκερ και η Κρις κά
θονται αντικριστά στο τραπέζι: αυτός κάθεται ακίνητος· αυτή 
πίνει μια σόδα ή ένα μιλκ-σέικ. Λίγα τραπέζια παραπέρα, κάθεται 
ένα νεότερο ζευγάρι κι ατενίζει το κενό -  σαν κομπάρσοι σε ται
νία του Godard. Και η Κρις (ή μήπως η Angie;) απλώς κοιτάζει 
τον Marvin/Ουόκερ με μια υποψία χαμόγελου στα χείλη, σαν 
να του λέει: «Εντάξει, λοιπόν, θ’ αυτοσχεδιάσουμε, αρκεί μόνο 
να πεις εσύ την πρώτη ατάκα». Αυτός, όμως, δεν έχει να πει τί
ποτα. Ωστόσο, η κατάσταση και το εκτός κλίματος νεαρό ζευ
γάρι μετατρέπουν τη σκηνή σε μια τρυφερή παρωδία «ραντε
βού», προσδίδοντας μια πνοή φρέσκου αέρα στη νουάρ μελαγ
χολία της ταινίας, υποβάλλοντάς μας την ιδέα ότι αυτά τα ει
κονικά πλάσματα είναι, την ίδια στιγμή, πρόωρα αναπτυγμένα 
παιδιά· οπότε, ας είμαστε λίγο επιεικείς μαζί τους.
Έπειτα, αλλάζουμε πλάνο, κι ο Ουόκερ της δείχνει το σπίτι τού 
Μπρούστερ πάνω στους λόφους: μια πιο ευρύχωρη εκδοχή 
του ρετιρέ στο Χάντλι κι άλλο ένα δείγμα των ανάμικτων συν
αισθημάτων του Boorman όσον αφορά στη μοντέρνα αρχιτε
κτονική εσωτερικού χώρου (μερικές φορές, Ο επαναστάτης του 
Αλκατράζ μοιάζει με ταινία του Antonioni, επεξεργασμένη από 
τον Sam Fuller). Μέσα στο σπίτι, η συζήτηση καταλήγει σε κα
βγά. Ο Ουόκερ δεν μπορεί να κάνει παρέα με κανέναν. Ακο
λουθεί ένα απ’ τα πιο έντονα ή όμορφα κομμάτια της ταινίας· 
και παρότι πρόκειται για μια σκηνή που ελάχιστη σχέση έχει με 
την υπόλοιπη ταινία, οι άνθρωποι, ακόμα κι αν ξεχάσουν ολό
κληρη την ταινία, αυτή τη σκηνή θα τη θυμούνται. Η Κρις χά
νει την υπομονή της με τον Ουόκερ. Αρχίζει να τον χτυπάει με 
τα χέρια και την τσάντα της. Πέφτει ένα γερό ξύλο. Κάποια στιγ
μή, ο Marvin δείχνει σαν έτοιμος να την περιγελάσει. Όμως η 
Dickinson ποτέ δεν υπήρξε τόσο αφοσιωμένη στο ρόλο της, 
και σωριάζεται τελικά ένα κουβάρι στα πόδια του, εξουθενωμένη 
από το ξύλο που έριξε σ’ έναν άντρα ή σ’ έναν αδριάντα, που 
στην πραγματικότητα είναι απών.
Έπειτα, ο Ουόκερ καταρρέει σ’ έναν καναπέ, επιδεικνύοντας 
λίγο μεγαλύτερη αίσθηση προσανατολισμού απ’ ό,τι στο δια
μέρισμα της Λιν. Πιάνει το τηλεκοντρόλ (αυτή είναι η κινη
τήρια δύναμη της ύπαρξής του;) κι αρχίζει ν ’ αλλάζει κανάλια· 
παρακολουθεί λιγάκι τα Ασυγκράτητα πάθη του Minelli, ' και χα
ζεύει τη διαφήμιση μιας πανάκριβης κρέμας προσώπου τής 
Pond, όπου μια γυναικεία φωνή ακούγεται να λέει «Βάζω κρέ
μα κάθε βράδυ», όταν η νωθρότητα ή η έκσταση στην οποία έχει 
περιέλθει, διακόπτεται από ένα θόρυβο. Σηκώνεται και βρί
σκει την κουζίνα σε μια κατάσταση πανικού από τον ήχο των 
ηλεκτρικών συσκευών. Όλες οι ηλεκτρικές συσκευές είναι σε 
λειτουργία -η τοστιέρα, το μπλέντερ, ο αποχυμωτής, ο σκου- 
πιδοφάγος-, θαρρείς για ν ’ αντισταθμίσουν τη δική του απρα
ξία. Πάει άγαρμπα πέρα-δώθε, σαν ηλίθιος που δεν έχει ιδέα από
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Lee Marvin και John Vernon στον Επαναστάτη του Αλκατράζ.

ηλεκιρισμά, πόσο μάλλον από κουζίνες, και χραβολογάει πρί
ζες και καλώδια, ωσότου ν ’ αποκατασταθεί η ησυχία στο χώρο. 
Τότε, λοιπόν, αρχίζει να παίζει το στερεοφωνικό: ε'να γρήγορο 
κομμάτι σουίνγκ. Βλε'πουμε την Κρις, με τα χέρια να κρέμονται 
και κρατώντας ένα ποτήρι στο χέρι, να κουνιέται με το ρυθμό 
της μουσικής. Ο Ουόκερ, όμως, την αγνοεί· ψάχνει το στερεο
φωνικό και, τελικά, το κλείνει. Τότε συνειδητοποιεί ότι η Κρις 
έχει ανάψει και τα φώτα της πισίνας. Κατευθύνεται, λοιπόν, 
προς τα κει για να τα σβήσει, κι αφού τα σβήσει, αρχίζει πάλι 
η μουσική από το στερεοφωνικό κι ακούγεται η φωνή τής 
Κρις: ««Έτσι που σε κοιτάζω, Ουόκερ, είσαι για λύπηση. Κυ
νηγάς σκιές. Τα ’χεις παίξει. Τέλειωσε -  πάει. Τι θα ’κάνες με τα 
χρήματα αν τα ’βρισκες; Απ’ την αρχή δεν ήταν δικά σου. Άντε 
σκάψε τον τάφο σου και μπες μέσα».
Αντ’ αυτού, ο Ουόκερ την αναζητά και τη βρίσκει να κάθεται στο 
τραπέζι του μπιλιάρδου, προσποιούμενη ότι παίζει. Κάνει να την 
πλησιάσει, όμως αυτή αρπάζει μια στέκα και τον χτυπάει στο κε-

φάλι. Ο Ουόκερ ζαλίζεται, τρεκλίζει. Ύστερα, όμως, την αρπάζει, 
είναι κι οι δυο πεσμένοι στο πάτωμα, και παρακολουθούμε μια ερω
τική σκηνή που ο Boorman έχει μοντάρει κατά τέτοιο τρόπο, ώστε 
να βλέπουμε να κάνουν έρωτα διαδοχικά: η Κρις και ο Ουόκερ, 
ο Ουόκερ και η Λιν, η Λιν και ο Ριζ, ο Ριζ και η Κρις. Την ώρα που 
κάνουν έρωτα, τα χέρια του Ουόκερ τρέμουν ακριβώς όπως έτρε
μαν κι εκείνη τη νύχτα που ψυχορραγούσε στο Αλκατράζ.

Α ιν ιγμ ατικό  φινάλε

Ίσως, το 1967, αυτές οι σκηνές να θεωρούνταν αισθησιακές και 
σικ -  δεν είμαι σίγουρος. Ίσως, ακόμα και τότε, να έμοιαζαν σαν 
απομίμηση Resnais ή το αποκορύφωμα της γελοιότητας και της 
υπερβολής, ένα είδος πεζού ρομαντισμού στον οποίο είχε ενδώσει 
ο Boorman. Το λάθος, όμως, βρίσκεται στην ιδέα της ερωτικής 
σκηνής, ασχέτως αν την απαίτησε η ίδια η MGM, για να προσ- 
δώσει μια δόση συναισθηματισμού σ’ αυτή την υπερβολικά 
ψυχρή ταινία. Η ερωτική συνεύρεση μας αποσπά από την ου- 143
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σία ίων λόγων που η Κρις απηύθυνε στον Ουόκερ, και φλερ
τάρει με τη μάταιη ιδε'α ότι ο Ουόκερ έχει ακόμα ελπίδες να σω
θεί. Αν, όμως, αφαιρέσουμε αυτή την τρυφερή περίπτυξη, αν 
συμβιβαστούμε με μια ε'κφραση απόλυτου ανταγωνισμού, αν η 
Κρις παρακολουθούσε τον Ουόκερ και, στη συνέχεια, απλώς 
έφευγε μακριά, τότε βρισκόμαστε σε καλό δρόμο όσον αφορά στο 
αινιγματικό φινάλε της ταινίας.
Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσει κανείς για τον Επαναστάτη 
και να μην εκφράσει τον προβληματισμό του για το φινάλε -  και, 
γενικότερα, για τη λειτουργία του φινάλε στον αμερικανικό κι
νηματογράφο. Τι συμβαίνει, λοιπόν; Γία χρόνια θεωρούσα δε
δομένο ότι η δράση τοποθετείται εκ νέου στο Αλκατράζ, όπου επι
τέλους τα 93 χιλιάδες δολάρια παραδίδονται πλέον στον Ουόκερ, 
κι ο άνθρωπός μας μπορεί να φύγει πια, ικανοποιημένος ή πλή
ρης. Για την ακρίβεια, η τελευταία σκηνή γυρίστηκε στο Φορτ 
Πόιντ, το παλιό κάστρο κάτω από τη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ, λί
γα μέτρα πιο πέρα απ’ το σημείο όπου, στο Δεσμώτη του ιλίγγου,5 
η Μάντλιν βουτάει στο νερό. Το κάστρο έχει μια αυλή, με στο
ές τριγύρω. Το ελικόπτερο προσγειώνεται (αν και, στο Φορτ 
Πόιντ, ο ελιγμός αυτός δεν είναι απλώς επικίνδυνος, αλλά τρα
βάει μετά βεβαιότητος και την προσοχή), κι ένα δέμα κείτεται στα 
πόδια του Μπρούστερ, που έχει πάει εκεί με τον Ουόκερ.
«Έλα πάρ’ το!» του φωνάζει ο Μπρούστερ, αλλά ο Ουόκερ 
στέκει στη στοά και παρακολουθεί. Δεν προχωράει. Ακούγεται 
ένας πυροβολισμός, κι ο Μπρούστερ καταρρέει: δουλειά ενός ψυ
χρού εκτελεστή, κατ’ εντολήν του Φέρφαξ, ο οποίος προχωρά 
και στέκεται πάνω από τον Μπρούστερ που ψυχορραγεί. Ο 
Φέρφαξ καλεί κι αυτός τον Ουόκερ να πάει να πάρει τα χρήματα. 
Τώρα πια, όμως, ο Ουόκερ έχει γίνει καπνός -  το πρόσωπό του 
έχει χαθεί μες στο σκοτάδι, έχει φύγει. (Αυτό το «έχει φύγει» γί
νεται ακόμα πιο μυστηριώδες αν -όπως συμβαίνει κατά γενική 
ομολογία- ο θεατής υποθέσει ότι είμαστε πάλι στο Αλκατράζ: ένα 
νησί.) Ο Φέρφαξ κι ο εκτελεστής αποχωρούν, αφήνοντας το δέ
μα με τα χρήματα. Η κάμερα εστιάζει από ψηλά στο ανέπαφο δέ
μα, και οι σταγόνες στο έδαφος θυμίζουν τα σημάδια στο ταβάνι 
του κελιού όπου είχαν πυροβολήσει τον Ουόκερ. Στη συνέχεια, 
η κάμερα κάνει ένα πανοραμίκ στον Κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, 
εστιάζοντας στο φως του Αλκατράζ (ένα εφέ που περνάει εντε
λώς απαρατήρητο, με εξαίρεση τους λίγους γνώστες της πε
ριοχής του Κόλπου).
Η φυγή του Ουόκερ σημαίνει παραίτηση; Μήπως υποθέτει 
-σαν κάποιον που έχει δει τον Κύριο Αρκάντιν-6 ότι, τώρα πια 
που έχει εξουδετερώσει όλους τους εχθρούς του Φέρφαξ, είναι 
ο ίδιος το επόμενο υποψήφιο θύμα; Το δέμα περιείχε 93 χιλιά
δες δολάρια ή χαρτοπόλεμο; Ο Φέρφαξ το άφησε για να τιμήσει 
το παλιό του χρέος, για να το ξεπληρώσει, ή σαν μια εκδήλωση 
περιφρόνησης; Είναι άραγε ο Ουόκερ το είδος του ανθρώπου 
που θεωρεί το ίδιο το παιχνίδι πολύ πιο σημαντικό από οποιο- 
δήποτε έπαθλο;
Ή  μήπως ο Ουόκερ έκανε αυτό που του είχε υποδείξει η Κρις: 
έσκαψε επιτέλους τον τάφο του και μπήκε μέσα; Μήπως, από 
τους πρώτους πυροβολισμούς στο Αλκατράζ, υπήρξε ένας ξο- 
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δίκησης και του θριάμβου ενάντια στην Οργάνωση; Είναι τώ
ρα όντως νεκρός, όπως νεκρό τον υποδυόταν σε όλη την ταινία 
ο Lee Marvin;
Όποια κι αν είναι η απάντησή σας -και δεν είναι απαραίτητο 
να κατασταλάξετε στο (α) ή το (β), ή ακόμα και σ’ ένα (γ) ή (δ) 
το οποίο δεν έχω κατανοήσει-, παραμένει γεγονός ότι Ο επα
ναστάτης του Αλκατράζ, με όλα του τα προτερήματα και τα 
ελαττώματα, είναι, πιστεύω, μια πολύ φιλόδοξη ταινία, η πρώ
τη και, ίσως, η πιο αξιόλογη συναίρεση αμερικανικού ύφους με 
τις ευρωπαϊκές καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Υπήρξε το εφαλτή
ριο του John Boorman, ενός νεαρού Άγγλου ο οποίος ανέλαβε 
ένα δύσκολο εγχείρημα και το ολοκλήρωσε με αυθεντία και νε
ωτεριστική άποψη. Ταυτόχρονα, όμως, συνιστά και μιαν άρ
νηση της μίζερης ηθικής και δυναμικής αυτών των συμβάσε
ων, έναν τρόπο με τον οποίο ο σκηνοθέτης δηλώνει ότι αυτού 
του είδους οι αναζητήσεις και η μοναχική τους εκτέλεση είχαν 
ανέκαθεν να κάνουν περισσότερο με τη φαντασία απ’ ό,τι με 
την πραγματικότητα. Δεν είναι η τέλεια ταινία, και δεν είμαι 
βέβαιος ακόμα κι αν ο ίδιος ο Boorman την καταλαβαίνει πλή
ρως ή θέλει διευκρινίσεις. Παρ’ όλα αυτά, είναι μια από τις ται
νίες που δεν μπορώ να τις βγάλω απ’ το μυαλό μου. Και κάθε 
φορά που τη βλέπω, μου ανοίγει και μια πιο ευρεία προοπτι
κή. Τις περισσότερες φορές, αυτό οφείλεται στο θανατηφόρο και 
ευγενικό στοιχείο που συνυπάρχουν στον Lee Marvin με μια 
αβέβαιη ισορροπία, στον τρόπο με τον οποίο ο Ουόκερ είναι 
ταυτόχρονα ταξιδευτής και ονειροπόλος -  ένας υπνοβάτης 
που δε σταματά να κινείται, προκειμένου να καθυστερήσει 
το τέλος.

1. You ’re in the Navy Now του Henry Hathaway. (Σ.τ.Μ.)
2. The Duel at Silver Creek του Don Siegel. (Σ.τ.Μ.)
3. The Big Heat του Fritz Lang. (Σ.τ.Μ.)
4. The Cobweb (1955). (Σ.τ.Μ.)
5. Vertigo του Alfred Hitchcock (1957). (Σ.τ.Μ.)
6. Confidential Report του Orson Welles (1955). (Σ.τ.Μ.)

«Sight and Sound», τόμ. 8, τχ. 6, Ιούνιος 1998.
Μετάφραση: Τζίνα Καλοβνρνά.

ΔΥΟ Λ ΙΟ Ν Τ Α ΡΙ Α  ΣΤΟΝ Ε Ι Ρ Η Ν Ι Κ Ο  (1968)
Hell in the Pacific

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Alexander Jacobs, Eric 
Bercovici, Σινόμπου Χασιμότο, βασ. σε μια ιστορία του Reuben 
Bercovitch. Φωτογραφία: Conrad Hall. Ειδικά εφέ: Joe Zomar, 
Κουνισίγκε Τανάκα. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Anthony 
Pratt, Μασάο Γιαμαζάκι. Σκηνογραφία: Μακάτο Κικούτσι. 
Μουσική: Lalo Schifrin. Ηχος: Τοόρου Σακάτα. Μοντάζ:
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Thomas Stanford. Ηθοποιοί: Lee Marvin (αμερικανός πιλότος), 
Τοσίρο Μκρούνε (ιάπωνας αξιωματικός). Παραγωγός: Reuben 
Bercovitch. Παραγωγή: Selmur Pitures (ΗΠΑ). Διάρκεια: 
103'. Έγχρωμη.

Προς το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας αμερικανός 
πιλότος κι ένας ιάπωνας αξιωματικός του ναυτικού έχουν ναυα
γήσει σε μια μικρή ατόλη του Ειρηνικού. Στην παραλία, απειλούν 
να συγκρουστούν, με μοναδικά όπλα ένα μαχαίρι και μια λόγχη από 
μπαμπού. Εξαντλημένοι, οπισθοχωρούν, ο καθένας σε μιαν άκρη 
του όρμου. Μιλούν διαφορετικές γλώσσες, και μετά από διάφορες 
αμοιβαίες προσβολές και προκλήσεις, ο Ιάπωνας εξουδετερώνει τον 
Αμερικανό και τον δένει σ ’ έναν κορμό. Ύστερα από λίγο, ο Αμε
ρικανός αντιστρέφει την κατάσταση. Ξαφνικά, παράλογα, απε
λευθερώνει τον παραξενεμένο Ιάπωνα. Ακολουθεί μια τεταμένη 
ανακωχή, περνούν τις μέρες τους άπρακτοι με παιδιάστικα παι
χνίδια, ώσπου ο Ιάπωνας αρχίζει να κατασκευάζει μια αξιοθρή- 
νητη σχεδία. Στην αρχή, ο Αμερικανός τον παρακολουθεί περι
φρονητικά. Ύστερα, αρχίζει να τον βοηθά, και μαζί φτιάχνουν μια 
σχεδία που, μετά από ένα εφιαλτικό ταξίδι, τους μεταφέρει σ ’ ένα 
σύμπλεγμα μικρών νησιών. Τα νησιά είναι ακατοίκητα, αλλά στα 
ερείπια αμερικανικών και ιαπωνικών στρατιωτικών εγκαταστά
σεων ανακαλύπτουν διάφορες προμήθειες, ανάμεσα στις οποίες τσι
γάρα κι ένα μπουκάλι σακέ. Το γιορτάζουν, αφού πλυθούν, ξυρι
στούν και φορέσουν καθαρές στολές. Μισομεθυσμένοι και ταραγ
μένοι απ ’ τις εικόνες του πολέμου σ’ ένα περιοδικό, αφήνουν την 
παλιά τους εχθρότητα να ζωντανέψει, και φεύγουν οργισμένοι 
προς αντίθετες κατευθύνσεις.

•φ- Η ταινία αυτή γεννήθηκε κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες. 
Ο Marvin ε'τρεφε μεγάλο θαυμασμό για τον Μκρούνε κι ήθελε 
να παίξει μαζί του. Ο παραγωγός Reuben Bercovitch μας ε'φε- 
ρε μια σύντομη ιστορία πάνω στην οποία βασίστηκε η ταινία. 
Όταν είπα ότι ήθελα να κάνω μια προσαρμογή για τον κινη
ματογράφο, με ενημέρωσαν πως υπήρχε κι ένα θεατρικό έργο 
με το ίδιο θέμα, το οποίο δεν γνώριζα (και εξακολουθώ να μη 
γνωρίζω). Ο συγγραφέας του έργου άσκησε αγωγή και αποζη
μιώθηκε. Ο Bercovitch βεβαιώνει ότι κάθε ομοιότητα του θεα
τρικού έργου με τη νουβέλα που είχε γράψει σε συνεργασία μ’ 
έναν ιάπωνα σεναριογράφο της Toho, ήταν καθαρά συμπτω- 
ματική. Το θέμα, πάντως, ήταν η συνύπαρξη ενός Αμερικανού 
και ενός Ιάπωνα σ’ ένα ερημονήσι.
[...]
Ανάμεσα στα άλλα, μου πέρασε από το μυαλό να περιπαίξω λί
γο τη βιομηχανία του κινηματογράφου και να κάνω μια βου
βή ταινία. Ηθελα να δω αν θα μπορούσα να τα καταφέρω. 
Υπήρχαν, βέβαια, λίγοι διάλογοι, αλλά χωρίς ιδιαίτερη σημασία. 
Αυτό που βασικά μ’ ενδιέφερε, ήταν η σχέση του ατόμου με την 
κοινωνία στην οποία ανήκει- και ώς ποιο βαθμό ένας άνθρωπος 
υφίσταται έξω από την κοινωνία του. Ας πάρουμε για παρά
δειγμα τα άτομα που έχουν μια στρατιωτική εκπαίδευση. Τι 
συμβαίνει και πώς συμπεριφέρονται όταν δεν ασκείται πάνω

τους μια άμεση επιρροή του χώρου τους; Τίθεται επίσης το ζή
τημα του φόνου. Τα άτομα αυτά είχαν εξασκηθεί για να σκο
τώνουν, αλλά, τώρα, μακριά απ’ τον πόλεμο κι έξω απ’ αυτή την 
ιεροτελεστία του φόνου που ο πόλεμος τον νομιμοποιεί, ήταν 
ανίκανα να σκοτώσουν. Νομίζω ότι, πράγματι, μια από τις 
αποτρόπαιες πλευρές του πολέμου είναι πως νομιμοποιεί το φό
νο και τον κάνει σεβαστό· γεγονός, το οποίο μου φαίνεται πως 
έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φύση του ανθρώπου, αλλά στο 
οποίο μας οδηγεί η ίδια η κοινωνία. Μ’ ενδιέφερε επίσης το δια- 
φυλετικό θέμα, οι σχέσεις ανάμεσα σ’ έναν Αμερικανό και σ’ 
έναν Ιάπωνα που, παρά την κοινή στρατιωτική τους εκπαί
δευση, διέφεραν σε πολλά άλλα πράγματα. Θα ήθελα ν ’ ασχο
ληθώ περισσότερο μ’ αυτό το θέμα, αλλά η πορεία της ταινίας 
στάθηκε πολύ δύσκολη. Τα περισσότερα απ’ τα μέσα που έχου
με στη διάθεσή μας για τη δημιουργία μιας φυσιολογικής ται
νίας, δεν τα διαθέταμε στα γυρίσματα αυτής της ταινίας: καμία 
βοήθεια από τη δράση, απ’ την αλλαγή του ντεκόρ, απ’ τους δια
λόγους... Τελικά, οι κινήσεις μου ήταν πολύ περιορισμένες, και 
η ταινία γινόταν όλο και πιο απλουστευμένη -  τόσο που, στο τέ
λος, αναρωτιόμουν αν πραγματικά υπήρχε! Κυρίως γιατί την 
είχα γυρίσει χωρίς κανέναν ήχο, με μια μηχανή ariflex. Μετά 
το μοντάζ είχα μπροστά μου δύο ώρες βουβού κινηματογράφου, 
δύο ώρες βλάστηση!
[...]
[Στο νησί έμεινα] τέσσερις μήνες: δύο με τρεις εβδομάδες προ
ετοιμασία, δύο εβδομάδες για τις πρόβες με τους ηθοποιούς. Ανα
κάλυψα στο τέλος πως, γ ι’ αυτού του είδους τις ταινίες, το γρα
πτό σενάριο δεν παίζει σχεδόν κανένα ουσιαστικό ρόλο· είναι 
απλώς πληροφοριακό. Αυτό που είχε όντως σημασία, ήταν να 
δουλέψουμε με τους ηθοποιούς, να διασκεδάσουμε, να «προ
βάρουμε» τις σκηνές. Κρατούσα, λοιπόν, σημειώσεις, έκανα 
πρόχειρα σκαριφήματα των σκηνών κι έφτιαξα εξακόσια περί
που σκίτσα. Αυτά αποτέλεσαν το πραγματικό σενάριο, τη βάση 
της ταινίας. Στην αρχή, πριν απ’ όλα αυτά, υπήρχε ένα σύντομο 
διήγημα. Μαζί με τον Alexander Jacobs, δουλέψαμε επί δύο 
εβδομάδες για την κινηματογραφική του προσαρμογή. Οι πα
ραγωγοί απέρριψαν αυτή την πρώτη εκδοχή. Ήμαστε στα 
πρόθυρα να τα παρατήσουμε. Ο Marvin, όμως, διάβασε αυτή την 
εκδοχή κι έμεινε πολύ ικανοποιημένος. Μας ζήτησαν, λοιπόν, 
να συνεχίσουμε να τη δουλεύουμε, αλλά η εταιρεία παραγωγής 
ήθελε να συνεργαστεί μαζί μας ακόμα ένας σεναριογράφος, και 
προστέθηκε στην παρέα μας ο Eric Bercovici. Οι τρεις μας, τό
τε, συνεχίσαμε μια αρκετά δύσκολη συνεργασία. Εγώ ήθελα να 
συνεργαστώ και μ’ έναν ιάπωνα σεναριογράφο, με σκοπό να επε
ξεργαστώ καλύτερα τις λεπτομέρειες του χαρακτήρα τού Μι- 
φούνε, και κάλεσα τον Χασιμότο, έναν θαυμάσιο άνθρωπο που 
είχε γράψει για τον Κουροσάουα τα σενάρια του Ραοομόν και 
των Επτά σαμουράι. Συζητούσαμε τις σκηνές. Ετοίμαζα ένα σχέ
διο και το έδινα στον Bercovici, στον Jacobs και (εν μεταφρά
σει) στον Χασιμότο. Καθένας έκανε τα σχόλιά του, τα συγκε
ντρώναμε, κι ύστερα έδινα οριστική μορφή στη σκηνή. Ήταν 
μια δουλειά εξαντλητική, και στο τέλος το σενάριο δεν ήταν πα
ρά μια σειρά από περιγραφές. Πώς να γράψει κανείς ένα σενά- 145
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pío χωρίς διάλογους; Δεν ήταν, ίσως, παρά μια αφετηρία, μια έν
δειξη, αλλά, πάντως, ένα βασικά στάδιο για τη μετέπειτα εξέλιξη
της ταινίας.

J.B.

«Positif·, τχ. 109, Οκτώβριος 1969. 
Μετάφραση: Μαρίνα Αεοντάρη.

Το αρχιπέλαγος Boorman
τον Jean-Luc Lioult

O C, όπως Charlie, περιμένοντας με τους λόχους εφόδου στη 
βάση της πλαγιάς, δεν άντεχε ούτε να τα βλέπει όλα αυτά. Και 
οι άντρες δεν έδιναν σημασία. Καθένας ήταν μαζεμένος στο 
όπλο του, σε μια τέλεια απομόνωση · σαν μικρά χαμένα νη
σιά. Δεξιά και αριστερά τους, ο Α, όπως Able, κι ο Β, όπως 
Baker, έκαναν το ίδιο.

James Jones, Η  λεπτή κόκκινη γραμμή, κεφ. 4

Απομονωμένο: στη βιολογία, είδος στο οποίο η επιλογή συ
ντρόφων είναι περιορισμένη (Λεξικό Larousse).

1969: Έ να χρόνο μετά τον Επαναστάτη του Αλκατράζ, ο John 
Boorman υπογράφει την ταινία Δυο λιοντάρια στον Ειρηνικό, μια 
κλασική πολεμική ταινία· μόνο που, εδώ, πρέπει να εγκατα- 
λείψει κανείς κάθε ελπίδά να βρει άφθονο αυθεντικό πολεμικό 
υλικό, εντόσθια που σαπίζουν στον ήλιο, θάλασσα κόκκινη 
από το αίμα ή μηδενιστικό ρομαντισμό -  στοιχεία με τα οποία 
ο Zanuck (Η mo μεγάλη μέρα του πολέμου), o Malick (Η λεπτή 
κόκκινη γραμμή), ο Spielberg (Η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν), 
και o Schoendorffer (La 317ème Section) γέμισαν τις κολάσεις 
τους. Ο Boorman δείχνει τον πόλεμο χωρίς να τον κινηματο- 
γραφεί. Πηγαίνει κατευθείαν στην ουσία και στο γελοίο κάθε 
σύγκρουσης. Ο ένας φτάνει πρώτος· ο άλλος, δεύτερος. Ο ένας 
διψάει, ο άλλος έχει νερό, και οι επαναλαμβανόμενοι ανταγω
νισμοί αρκούν για να επιβάλουν στο ανθρώπινο ον το μηχανι
σμό που κάνει να σκοτώνονται μεταξύ τους στρατιές αποτε- 
λούμενες από μαριονέτες. Είμαστε μακριά από το παράδοξο 
τόσων ταινιών του είδους, που συγχέουν το βερισμό με την ομοι
ότητα. Ο Lee Marvin και ο Τοσίρο Μιφούνε- ο Βινς Στόουν, ο 
σαδιστής γκάνγκστερ του Μεγάλου χτυπήματος' απέναντι στον 
ακούραστο ληστή Ταγιομάρου του Ραοομόν2 δύο ιδιοφυείς θε
ατρίνοι που χειρονομούν και κραυγάζουν, αποκαλύπτοντας 
το γελοίο της πολεμικής βίας, απογυμνωμένης απ’ την πυρο
τεχνουργία της -  αντίθεση πραγματικά ειλικρινής, αφού, όπως 
λέει ο Boorman, στη διάρκεια του γυρίσματος, ο Μιφούνε ήθε
λε ν’ αναβιώσει τον πόλεμο και να κάνει την Ιαπωνία να θριαμ
βεύσει, ενώ ο Marvin έλεγε αδιάκοπα: «Μη με βάζεις πολύ κο
ντά του, γιατί θα το σκοτώσω αυτό το παλιοτόμαρο».
Και το νησί; Απειλητικά παραδεισένιο (ο Boorman το επέλεξε 
επίτηδες στο αρχιπέλαγος των Καρολινών Νήσων), οροθετεί μια 
φριχτή και γελοία απομόνωση: δύο άτομα, αναγκασμένα ή ν’ αλ- 
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ραμα, αφέντης και δούλος· μετά, συνέταιροι. Ναυαγοί χαμένοι 
μέσα σε μια εχθρική φύση (αγαπημένο θέμα του Boorman), πα
σχίζουν να διασώσουν τα υπολείμματα της κουλτούρας τους, 
πόσο μάλλον αφού δεν έχουν την ίδια κουλτούρα. Οι κριτικοί 
έχουν δίκιο: καθένας γίνεται με τη σειρά του ο Παρασκευάς και 
ο Ροβινσώνας του άλλου. Σε τέτοιο βαθμό αυτό το ζευγάρι, που 
επικοινωνεί με όλα τα μέσα εκτός από τη γλώσσα, βασίζεται σε 
μια ασταθή (τελικά δίκαιη) κατανομή αρμοδιοτήτων και πρω
τοβουλιών. Εξίσου ειρωνικό είναι και το βλέμμα: όταν οι δύο 
άνδρες υποβάλλουν ο ένας τον άλλον σε βασανιστήρια που πα
ραπέμπουν σε κινέζικα μαρτύρια και στη σταύρωση, η σχέση 
της σαδιστικής κυριαρχίας γίνεται γρήγορα γελοία· μια πα
ντομίμα αφέντη και σκύλου, όπου ο αφέντης δεν είναι αυτός που 
θεωρεί τον εαυτό του αφέντη. (Άλλο ένα τέχνασμα του Boor
man, που επινόησε αυτό το σκηνικό παιχνίδι από μια πραγμα
τική παρεξήγηση ανάμεσα στους ηθοποιούς.)
Στην πραγματικότητα, καθένας είναι αφ’ εαυτού «ένα μικρό χα
μένο νησί», μέσα σ’ ένα νησί λίγο μεγαλύτερο, που είναι κι αυ
τό χαμένο μέσα σ’ ένα πλήθος νησιά. Σ’ αυτή την κόλαση του 
Ειρηνικού, το αρχιπέλαγος έχει διπλό ρόλο: είναι ταυτόχρονα 
συγκεκριμένο και συμβολικό. Μας έρχεται στο νου η διατύπωση 
του Michel Serres σχετικά με τον Carpaccio,3 αρκετά χρόνια 
πριν: ο χώρος στον οποίο ζούμε, δεν είναι ομοιογενής· είναι σαν 
μια κουρελού, ένα ύφασμα με ανεξάρτητα και ξεχωριστά τμή
ματα, ένα αρχιπέλαγος με πολλαπλές διακοπές της συνέχειας. 
Η αρχή της κουλτούρας και όλης της εξέλιξης του ανθρώπου 
είναι η προσπάθεια να βρεθούν τα μέσα για να ραφτούν τα 
κομμάτια αυτά, αλλά και να ξηλωθούν οι ραφές, η ένωση ή η 
σχέση αυτών των χωριστών τμημάτων. Αυτή η τοπολογία εί
ναι μια αισθητική. Είναι επίσης και μια σημειολογία: σ’ ένα χώ
ρο που αποτελείται από σκόρπιες νησίδες, το να δημιουργεί κα
νείς νόημα σημαίνει να γεμίζει τα κενά ή, έστω, να τα διατρέ
χει, σε μια συνεχή προσπάθεια να συνδέσει ό,τι είναι χωρισμέ
νο και να χωρίσει ό,τι είναι ενωμένο.
Κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, η δύναμη της ταινίας έγκειται στο ότι 
η κυριολεκτική σημασία του επεισοδίου είναι ταυτόχρονα και μια 
τέλεια μεταφορά: οι δύο ναυαγοί που έχουν βρεθεί στις συνθή
κες της πρωτόγονης ανθρωπότητας, πρέπει να βρουν μέσα επι
βίωσης (φωτιά, μάζεμα καρπών, ψάρεμα), όσο και τρόπους επι
κοινωνίας, πριν κατορθώσουν να συλλάβουν το σχέδιο της φυ
γής: να διασχίσουν το πέλαγος. Αυτή η σταδιακή πορεία τής 
σκέψης ολοκληρώνεται με την κατασκευή μιας σχεδίας και το τα
ξίδι προς έναν καλύτερο κόσμο. Φτάνουν πραγματικά σε μια ξη
ρά, περιτριγυρισμένη από σκόρπια νησάκια. Είναι, όμως, η ήπει
ρος; Αυτή η ξηρά έχει τη μορφή ενός άλλου νησιού, πιο μεγάλου, 
αλλά εξίσου έρημου. Τα οχυρά και τα κτίσματα που ανακαλύ
πτουν εκεί, είναι φανερό ότι είχαν καταληφθεί εναλλάξ και από 
τους δύο στρατούς, και μετά εγκαταλείφθηκαν. Να, λοιπόν, ο πό
λεμος που τους έκανε εχθρούς. Άραγε θα έχει τελειώσει;
Ο χρόνος και η αιτιότητα μπερδεύονται. Η καταστροφή, όπως 
η επερχόμενη καταστροφή που τρομοκρατεί τους ψυχωτι- 
κούς, έχει επέλθει και θα μπορούσε να έχει συμπαρασύρει 
ολόκληρη την ανθρωπότητα. Οι δύο ναυαγοί περιπλανιού-
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Δύο αντίπαλοι στρατιωτικοί στιχ 
μικρογραφία του πολέμου:
Lee Marvin, Τοσίρο Μιφοϋνε.

Ο Αμερικανός, α ιχμά λω το ς  
τον Ιάπωνα: Lee M a rv in . 147
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νται σ’ αυτό to μετά την Αποκάλυψη ντεκόρ, ψάχνοντας ίχνη 
πολιτισμού (καθένας ανακαλύπτει κυρίως τα ίχνη του δικού 
του έθνους) και, φυσικά, αυτά που τους ε'λειπαν στο νησί: 
ποτά, τροφή, τσιγάρα, είδη τουαλέτας. Εδώ ακούγεται η περί
φημη ατάκα: ο Marvin, ξαφνιασμένος από τον Μιφούνε που εμ
φανίζεται απρόοπτα πίσω του, του πετάει: «Πολύ έξυπνο! Σε 
πήρα για Γιαπωνέζο». Κουρασμένοι, φρεσκοξυρισμένοι, κα- 
θησυχασμένοι και λίγο μεθυσμένοι, οι δύο άνδρες φαίνονται ξα
νά ανθρώπινοι: προσπαθούν σ’ αυτά το ήρεμο ξενύχτι ν ’ ανταλ
λάξουν κάποια αληθινά λόγια, παρ’ όλο που τους χωρίζει το 
εμπόδιο της γλώσσας, αλλά το αποτέλεσμα είναι καταστροφι
κό: καθένας προφέρει με τον τρόπο του εθνικιστικά και φιλο
πόλεμα στερεότυπα- κι όταν ο Γιαπωνέζος ξεφυλλίζει ένα τεύ
χος του «Life», δείχνει με το δάχτυλο τα πτώματα των ομοίων 
του και την αναγγελθείσα ήττα της πατρίδας του. Είναι το τέ
λος μιας προσωρινής αμνησίας. Αλλά πώς πρέπει να τελειώσει 
η ταινία; Σύμφωνα με τον Boorman, ο Αμερικάνος θα έπρεπε 
να σκοτώσει τον Γιαπωνέζο: μια λύση ιστορικά συνεπής, που 
θα ταίριαζε και με τις διαθέσεις του Marvin. Αλλά είναι ήδη πο
λύ αργά. Πιο απλά, δε μένει παρά να διαχωριστεί αυτό που εί
χε συνδεθεί: ο καθένας κλείνεται στον εαυτό του και πηγαίνει 
πάλι στο στρατόπεδό του, στο δικό του νησί: επιστροφή σ’ 
έναν κόσμο που, σε όλη του την έκταση, δεν είναι πια παρά ένα 
απέραντο αρχιπέλαγος.

1. The Big Heat (1953). (Σ.τ.Μ.)
2. Ταινία του Ακίρα Κουροσάουα (1950). (Σ.τ.Μ.)
3. Esthétiques sur Carpaccio, Hermann 1975- L ’Archipel Carpaccio, μια 
ταινία των Pierre Samson και Michel Serres, 1976 Priam Production 
ENS Fontenay/Saint-Cloud, Distribution La Sept Vidéo.

«Simulacres», τχ. 3, Καλοκαίρι 2000.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

ΛΕΩΝ Ο ΕΣΧΑΤΟΣ (1970)
Leo the Last

Σκηνοθεσία; John Boorman. Σενάριο: William (Bill) Stair, John 
Boorman, βασ. στο θεατρικά έργο The Prince του George Tabori. 
Φωτογραφία: Peter Suschitzky. Ειδικά εφέ: John Richardson. 
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Tony Woollard. Κοστούμια: Joan 
Woolard. Μουσική και τραγούδια: Fred Myrow. Ερμηνεία 
τραγουδιών: Ram John Holder. "Ηχος: Ron Baron. Μοντάζ: 
Tom Priestley. Ηθοποιοί: Marcello Mastroianni (Aio), Billie 
Whitelaw (Μάργκαρετ), Calvin Lockhart (Ρόσκοου), Glenna 
Forster-Jones (Σαλαμπά), Graham Crowden (Μαξ), Gwen 
Frangcon-Davies (Χίλντα), David De Keyser (Ντέιβιντ), Vladek 
Sherbal (Λάζλο), Keefe West ( Τζάσπερ), Kenneth J. Warren (Ko- 
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Winkler, Robert Chartoff. Παραγωγή: Char/Wink/Boor (Με
γάλη Βρετανία). Διάρκεια: 104'. Έγχρωμη. Βραβεία: Βραβείο 
σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 1970.

Ο Λίο είναι ένας εξόριστος πρίγκιπας, αδιάφορος για τους άλλους 
και συναισθηματικά απαθής. Επιστρέφοντας στο Λονδίνο, απομο
νώνεται στην κατοικία του, που βρίσκεται σ’ ένα αδιέξοδο, για να 
αναρρώσει. Τον φροντίζουν η γκουβερνάντα, ο γιατρός, ο δικηγόρος 
του, η Μάργκαρετ (που θέλει να τον παντρευτεί για την περιουσία 
του) και ο Λάζλο (ο αρχηγός μιας ομάδας εξόριστων, ο οποίος επι
θυμεί να παλινορθώσει τον πρίγκιπα στο θρόνο του σε κάποιο μέ
ρος της Ευρώπης). Η μοναδική επιθυμία του Λίο είναι να παρα
κολουθεί τα πουλιά με το τηλεσκόπιό του. Το χόμπι του τον οδηγεί 
να ενδιαφερθεί για τους φτωχούς γείτονές του. Τους παρακολουθεί, 
χωρίς αυτοί να το ξέρουν, μέσα σας τρώγλες τους. Τρία γεγονότα τον 
οδηγούν να προσέξει τους εξαθλιωμένους Τζαμαϊκανούς που απο
τελούν την οικογένεια της Σαλαμπό: ένας πολωνός έμπορος προ
σπαθεί συνέχεια να βιάσει τη Σαλαμπό· ο φίλος της, Ρόσκοου, πά
ει φυλακή όταν σπάει τον Πολωνό στο ξύλο · ο πατέρας της Σαλαμπό 
πεθαίνει από δυσπεψία -  θύμα της ευγένειας του Λίο που είχε στεί
λει στην οικογένεια μια μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Ο Λίο ανα
λαμβάνει τη Σαλαμπό υπό την προστασία του και τη βοηθά να ξε- 
φύγει από τον Τζάσπερ, τον προαγωγό της γειτονιάς, κι από τη μοί
ρα της πόρνης. Ο Λίο συνειδητοποιεί ότι, για να ολοκληρωθεί ως άν
θρωπος, πρέπει να καταστρέψει το σπίτι του. Με τη βοήθεια των γει
τόνων του, προκαλεί μια εξέγερση, πυρπολεί την κατοικία του, κα- 
ταστρέφοντας τις φιλοδοξίες των πλούσιων κατοίκων τους οποίους 
υποστηρίζει ο Λάζλο, και δίνει το δρόμο στους φτωχούς.

•C· Υπήρχε ένα μονόπρακτο θεατρικό έργο του George Tabori, 
The Prince, που εκτυλισσόταν στη Νέα Υόρκη και που ο κε
ντρικός του ήρωας ήταν ένας άντρας που παρακολουθούσε 
τον κόσμο στην απέναντι μεριά του δρόμου. Ο Tabori είναι ένας 
μεταφραστής του Brecht κι έχει επηρεαστεί πολύ από αυτόν. 
Υπάρχουν, ίσως, κάποια στοιχεία του Brecht, αλλά το συγκε
κριμένο έργο παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες και με την ελ
ληνική τραγωδία. Όντως, στο τέλος του έργου, ο Λίο αυτο-τυ- 
φλώνεται, γιατί νιώθει ότι τα ίδια του τα μάτια αποτελούν 
ύβρη γ ι’ αυτόν. Το θέμα μ’ ενδιέφερε, γιατί είχα ζήσει δύο 
χρόνια στην Αμερική, και το πρόβλημα του ατροφικού συναι
σθηματικού κόσμου, του ανθρώπου που δεν κατορθώνει να επι
κοινωνήσει, μου φαινόταν πως ήταν το πρόβλημα της ίδιας της 
Αμερικής, της αμερικανικής μεσαίας τάξης. Δεν ήθελα να συν
δέσω το θέμα με μια συγκεκριμένη κοινωνική κατάσταση, για
τί, αν το είχα γυρίσει στο Χάρλεμ, ο κοινωνικός περίγυρος θα 
παραμέριζε αυτά που ήθελε να πει η ταινία, και θα μπορούσε ν ’ 
αποδειχθεί πιο δυνατός από το περιεχόμενό της. Αποφάσισα, λοι
πόν, να δημιουργήσω έναν μικρό τεχνητό κόσμο, που θα τον χα
ρακτήριζε η δική του πραγματικότητα. Η δουλειά μου πάνω στο 
θέμα ήταν σαν μια εξερεύνηση. Στο πρωταρχικό σενάριο, π.χ., 
ο Λάζλο δεν υπήρχε, όμως εγώ είχα ανάγκη από έναν τέτοιο «Ιά- 
γο», ικανό ν ’ αρθρώσει την ιστορία του Λίο, να εκφράσει αυτά
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που του περνούν απ’ χο μυαλό. Θα ήταν μια ύπαρξη υπόγεια, 
που συνεχώς θ’ ανέβαινε στην επιφάνεια. Σκέφτηκα αμέσως χον 
Vladek Sherbal για χο ρόλο χου Λάζλο, έναν ηθοποιό που θαύ
μαζα πολύ, που έπαιζε πιάνο σχο Κανά.I χου Wajda1 και που, αν 
δεν δεχόχαν να παίξει, θα καχαργούσα χο ρόλο, γιαχί δεν μπο
ρούσα να φανχασχώ κανέναν άλλο που θα μπορούσε να υποδυθεί 
αυχόν χο χαρακτήρα. Και οι δύο σκεφχήκαμε χη Σαραγόσα, χη 
χώρα που θυμούνχαι οι εξόρισχοι και που χη βρίσκουμε σχο μυ- 
θισχόρημα χου Potocki.2 Ο καθένας μέσα σχην χαινία έχει χη δι
κή χου Σαραγόσα, είναι όλοι χους ξένοι, εξόρισχοι, άνθρωποι που 
με χον έναν ή χον άλλο χρόπο είναι σχερημένοι. Η χαινία γεν
νήθηκε σιγά σιγά, κι είναι η πρώχη φορά που είχα χην ευκαι
ρία να δουλέψω χωρίς καμία εξωχερική επέμβαση. Η United 
Artists με άφησε χελείως ελεύθερο, κι έχσι δεν είχα χην παρα
μικρή πίεση. Μπόρεσα να πειραμαχισχώ περισσόχερο, να βρω 
χο δρόμο μου, να υπερβώ κάποιους περιορισμούς, να κάνω μια 
αλληγορία, ένα κοινωνικό σχόλιο ή μια ψυχολογική χαινία, και 
να δω αν χελικά χα καχαφέρνω να περνώ από χον έναν χομέα 
σχον άλλο, ακολουθώνχας χην ίδια γραμμή. Η χαινία κάνει 
χρήση χης κινημαχογραφικής εμπειρίας χου κοινού: πρόκειχαι 
για μιαν ακολουθία παραθεμάχων. Κάποιος μου μίλησε για 
χους σχίχους χου Dylan Thomas «Go gently... κ.λπ.» που έγρα
ψε με αφορμή χο θάναχο χου παχέρα χου, κι εγώ χους έβαλα 
σχην χαινία. Ο Dylan Thomas είχε συγκλονισχεί πολύ από χο 
γεγονός πως ο παχέρας χου πέθανε χωρίς να πει λέξη, ενώ θα 
έπρεπε, σύμφωνα με χον ποιηχή, να ουρλιάξει ενάνχια σχο θά
ναχο, όχαν είχε ζήσει χόσο ελεεινή ζωή ως ανθρακωρύχος. Ο Λίο 
ονειρεύεχαι χο θάναχό χου, βλέπει χον εαυχό χου να πεθαίνει, 
και χόχε κάνει κάχι και μεχαμορφώνεχαι. Η χαινία, λοιπόν, εί
ναι φχιαγμένη με παραθέμαχα, είναι σαν ένα σχαυρόλεξο αρκεχά 
εγκεφαλικό, αλλά ελπίζω να υπάρχει κι ένα πρώχο επίπεδο, άμε
σα ανχιληπχό. »

1. Kanal (ελ.χ.: Οι ήρωες της Βαρσοβίας), ταινία χου Andrzej Wajda 
(1957). (Σ.τ.Μ.)
2. Το χειρόγραφο που βρέθηκε στη Σαραγόσα του Jean Potocki. (Σ.τ.Μ.)

J.B.

«Positif», τχ. 118, Καλοκαίρι 1970.
Μετάφραση: Μαρίνα Λεοντάρη.

Το σπίτι του πατέρα
τον Thomas Bourguignon

Εικόνες γλιστρούν σαν στάλες νερού στα τζάμια χου αυτοκι
νήτου και γίνονται σε κάθε κίνηση χου υαλοκαθαριστήρα έμ
μονες σαν φαντάσματα, σαν τέρατα, σαν ζωντανές μάσκες· μια 
ομπρέλα ξεπροβάλλει από χη μελαγχολική και γυαλιστερή επι
φάνεια χου καπό, σαν χο περισκόπιο ενός υποβρυχίου που πη
γαίνει χον ήρωά μας σχο πατρικό σπίτι- χο νερό και χα όνειρα 
χου Λίο συγχωνεύονται σε μία και μοναδική εικόνα, σχον ίδιο 
εφιάλχη: χον εφιάλχη χου παχέρα, χου σπιχιού χου.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ
Η βροχή που πέφτει στην πόλη και στοιχειώνει τις σκέψεις τού 
ταξιδιώτη, μεταμορφώνεται σε κρυστάλλινες στάλες στο ιερό 
άντρο του παχέρα: χο σπίτι είναι ένα αδιέξοδο κι απαγορεύει στο 
γιο κάθε προοπτική- είναι ένας παγωμένος τάφος, όπου το απο- 
λιθωμένο άγαλμα του πατριάρχη αναμεχράει χον Λίο, ενώ κου
δουνίζουν τα κρύσταλλα του πολυέλαιου που τον στεφανώνουν 
σαν παγωμένες σταγόνες. Εκεί μέσα, όλα είναι βαριά, ψυχρά, 
υποχθόνια. Η συντριπτική και αξεπέραστη εικόνα χου πατέρα 
έχει υψωθεί στη σφαίρα του μύθου μέσα απ’ την ανάμνηση του 
γεύματος μεταξύ χου πατέρα, του Churchill και του De Gaulle, 
που υπήρξαν ιστορικά πατρικά πρότυπα για τη Μεγάλη Βρε
τανία και τη Γαλλία. Η γλωσσική παραδρομή του Λίο, ο οποί
ος ευχαριστεί τους οπαδούς του πατέρα χου γιατί τον υποδέ
χονται σχην «κοιλιά», υποβάλλει επίσης την ιδέα όχι ο παχέρας 
καταβροχθίζει το γιο. Η κάβα γίνεται η κοιλιά, όπως η κατοι
κία είναι ο παχέρας.
Ο Λίο θα κατορθώσει τελικά να διαλύσει την πατρική μορφή, 
ανατινάζοντας χο σπίτι. Η σκηνή έχει κινημαχογραφηθεί όπως 
μια νύχτα με οδοφράγματα του Μάη του ’68, που ήταν επίσης 
μια εξέγερση ενάντια στην εξουσία, ενάντια στον «πατέρα» De 
Gaulle. Με την ανατίναξη του σπιτιού, ο Λίο ελευθερώνει τους 
ενοικιαστές του από την οικονομική αλλοτρίωση στην οποία 
τους είχε καταδικάσει, εν αγνοία του, και χειραφετείται απ’ τη 
συντριπτική παρουσία του πατέρα. Την ίδια χρονιά, ο Antonioni 
ανατινάζει με δυναμίτη χο ίδιο σύμβολο, το σπίτι, στο Zabriskie 
Point, με μια σειρά πλάνα σε αργή κίνηση, που καταστρέφουν 
όλα τα πρότυπα της καταναλωτικής κοινωνίας -  αμφισβήτηση, 
που στο Λέων ο Έσχατος στοχεύει στα αίτια, ενώ στο Zabriskie 
Point στα αποτελέσματα, αλλά και στις δύο περιπτώσεις η κρι
τική είναι εκρηκτική.
Το έργο του Boorman τοποθετείται υπό τον αστερισμό του Σί- 
βα, με τη δημιουργική καταστροφή των κατοικιών, από το Λέ
ων ο Έσχατος και μετά: στο Ζαρντόζ, χο Βόρτεξ καταστρέφεχαι 
από χους Εξολοθρευτές, που βάζουν τέλος στο «προνόμιο» 
χης αθανασίας- στον Αιρετικό, το σπίτι στο Τζόρτζχάουν αφα
νίζεται από σύννεφα δαιμονικών ακριδών στο Σμαραγδένιο δά
σος, το φράγμα σπάει από τα στοιχεία της φύσης- στο Ελπίδα 
και δόξα, τα σπίτια βομβαρδίζονται. Η βαρβαρότητα, το κακό, 
η φύση, όλες αυτές οι μυστικές και πρωτόγονες δυνάμεις, συν
εργάζονται για να καταστρέψουν το σπίτι («το εσωτερικό είναι», 
όπως το είδε ο Bachelard), που πρέπει να ανοικοδομηθεί. Συχνά 
είναι οι ίδιοι οι ήρωες του Boorman που καταστρέφουν την κα
τοικία τους (ο Λίο, ο μηχανικός στο Σμαραγδένιο δάσος, ο 
Αρθουρ ΦρεΊν στο Ζαρντόζ...), για να ελευθερωθούν από τους 
εαυτούς τους και να αναγεννηθούν. Στο Εκεί που είναι η καρ
διά, ο σκηνοθέτης προσεγγίζει κατευθείαν αυτό το θέμα, αφού 
το επάγγελμα του κεντρικού ήρωα είναι να ανατινάζει με δυ
ναμίτη κτίρια, κάτι που, επειδή ακριβώς το κάνει χωρίς συ
νείδηση, τον οδηγεί στην καταστροφή, πριν καταλάβει ότι το 
σπίτι, ο θησαυρός, βρίσκεται εκεί «όπου είναι η καρδιά».1 
Γι’ αυτόν το λόγο, το υπέροχο αναλυτικό μονοπλάνο όπου ο Λίο 
παρακολουθεί με κιάλια την κυκλοφορία των χρημάτων στην 149
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απέναντι πολυκατοικία, είναι ένα κορυφαίο σημείο της κινη
ματογραφικής τέχνης. Από το ισόγειο ώς τον τελευταίο όροφο, 
ο Λίο παρατηρεί τις σχέσεις εξάρτησης, δύναμης και κυριαρχίας 
που συνδέονται με την κυκλοφορία των χαρτονομισμάτων, 
τα οποία, εντέλει, καταλήγουν στο διαχειριστή· δηλαδή, στον 
Λίο. Βλέπουμε εδώ μια εκπληκτική δεξιοτεχνία, μια δραματο
ποίηση της μαρξιστικής θεωρίας της ιδιοποίησης της υπεραξίας 
από τον καπιταλιστή, που λέει πολλά, σε σχέση τόσο μ’ αυτό που 
βλέπουμε να γίνεται, όσο και μ ’ αυτόν που το βλέπει, από τον 
τρόπο που το κοιτάζει, αλλά κι απ’ αυτό που υπονοεί το τε
λευταίο πλάνο: ο Λίο είναι ο θεατής της ίδιας του της αδικίας 
και δεν το ξέρει, όπως εμείς, όταν παρακολουθούμε τη φτώχεια 
του κόσμου μέσα απ’ τα «παράξενα παραθυράκια» μας, για να 
επαναλάβουμε την έκφραση του De Gaulle- δηλαδή, τους δέκτες 
της τηλεόρασης. Γι’ άλλη μια φορά, όλα συμβαίνουν σ’ ένα οί
κημα, που είναι εδώ μια αλληγορία του έξω κόσμου, της κοι
νωνίας, αφού εξυφαίνει κοινωνικούς δεσμούς, κι εμείς μένου
με στην επιφάνεια των όντων, στην πρόσοψη, αντίθετα με το 
σπίτι του Λίο, στο οποίο έχουμε εισχωρήσει.

Οι ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ
Η ταινία Λέων ο Έσχατος διασχίζεται απ’ άκρη σ’ άκρη από πα
τρικές φιγούρες. Ο Λάζλο, ο φύλακας-διαχειριστής της κληρο
νομιάς, ελπίζει ότι ο Λίο θα πάρει τη σκυτάλη απ’ τον πατέρα, 
αλλά η πολιτική συγκέντρωση με τους αστούς, στα όρια του φα
σισμού, είναι μια απογοήτευση· επίσης, στην κάβα, παίρνει 
πάνω του το ρόλο του πολιτικού πατέρα για τους άλλους, που 
αρχίζουν να επαναλαμβάνουν όλο και πιο γρήγορα: «Saragossa, 
Saragossa...», παρασυρμένοι απ’ το ρυθμό σ’ ένα λεκτικό ντε- 
λίριο όπου η λογική υποχωρεί. Στην πισίνα, ο γιατρός κουνά
ει τα χέρια σαν μαέστρος και διευθύνει τους ασθενείς του «up 
and down», μέχρι τη μέθη των αισθήσεων. Στην εκκλησία, ο 
μαύρος πάστορας οδηγεί το ποίμνιό του ώς τον μυστικιστικό πα
ροξυσμό, με όλο και ταχύτερα επαναλαμβανόμενους ύμνους: 
«Lord, he’s coming home». Ο νους, το σώμα και η ψυχή παρα- 
φέρονται μέσα σ’ αυτούς τους εξαιρετικά συμβολικούς και 
κλειστούς χώρους, όπου ο καθοδηγητής (πολιτικός, επιστη
μονικός ή θρησκευτικός) επιβάλλει το ρυθμό του ώς τον πα
ροξυσμό. «Δεξιοί» μικροαστοί με φασιστικές τάσεις, ξεπεσμένοι 
μεγαλοαστοί παραδομένοι στις απολαύσεις, προλετάριοι έτοιμοι 
να τα ξεχάσουν όλα μέσα στη θρησκεία. Ο Boorman κατα
στρώνει έναν πλήρη πίνακα των αλλοτριώσεων και των μορφών 
εξουσίας.
Είναι εντυπωσιακή η διαπίστωση ότι αυτό που παρασύρει το 
άτομο, είναι ο ρυθμικός υπνωτισμός. Υπάρχει κι ένα στοιχείο 
μουσικής κωμωδίας, καθαρά πολιτικής, σ’ αυτή τη λονδρέζικη 
Οπερα της πεντάρας. Παρ’ όλα αυτά, ο Boorman δεν είναι απαι
σιόδοξος απέναντι στις μάζες ή το άτομο, αφού μέσα από τη συν
δυασμένη δράση του Λίο και του Ρόσκοου θα γεννηθεί η επα
νάσταση. Είναι καθοδηγητές που δεν γίνονται οι πατέρες των 
άλλων μένουν στο ύψος τους. Αν εμπιστεύονται τον Ρόσκοου 
κατά την τελική εκλογή, στο πλυσταριό, δεν υπάρχουν πια λό- 

150 Υια > Κ1 °ΰτε καμιά θέληση να προκαλέσουν μια τεχνητή και

έξαλλη αποδοχή, αλλά μια ταυτότητα μέσα σ’ έναν απλό και αρ
γό ρυθμό, μέσα σε μια πνοή που μεταδίδει ζωή και ελευθερία: 
όλοι αναπνέουν σε ομοφωνία με τον Ρόσκοου.

Η ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΕΜΠΟΔΙΟ
Το γυαλί, σαν παγωμένο νερό, χωρίζει τον Λίο από τον κόσμο. 
Εδώ, η διαφάνεια δημιουργεί εμπόδιο. Αν και όλα είναι κινη- 
ματογραφημένα απ’ τη δική του οπτική, ο ίδιος δεν βλέπει τίποτα 
άμεσα. Του χρειάζεται πάντα η οθόνη ενός καθρέφτη, το εμπό
διο ενός τζαμιού, η απόσταση ενός τηλεσκοπίου για να δει τον 
άλλον. Κοιτάζει τον κόσμο μ’ ένα βλέμμα παγωμένο, απόμακρο, 
ψυχρό. Όπως λέει ένα τραγούδι της ταινίας: «Δεν αισθάνεται τί
ποτα...» Ό ταν ένας άνθρωπος σωριάζεται μπροστά του μέσα σε 
θραύσματα γυαλιών, φτιάχνει μια παγωμένη εικόνα της εύ
θραυστης φύσης του ανθρώπου. Όταν παρακολουθεί το βιασμό 
της Σαλαμπό πίσω απ’ το παράθυρό του, σπάζει θρυμματίζοντας 
τα τοιχώματα της γυάλινης φυλακής του, κι ο θόρυβος της ζω
ής, της πόλης, μπαίνει επιτέλους μέσα στο σπίτι του.
Το τζάμι είναι το σύμβολο του νερού στο φανταστικό λεξιλόγιο 
του Boorman, και η εξέλιξη του Λίο, η σύνδεσή του με τον κό
σμο, ακολουθεί τις διαφορετικές του καταστάσεις -  από την πα
γωμένη μοναξιά ώς τη θερμή συμμετοχή. Ό ταν κάνει την 
υδροθεραπεία του, όπου πρέπει να βυθίζεται και να βγαίνει απ’ 
το νερό «up and down», σπάει την επιφάνεια του νερού, όπως 
έσπασε το τζάμι. Εκεί, αισθάνεται ότι πρέπει να κάνει κάτι για 
τους άλλους. Καταφέρνει να επιβληθεί, να υπάρξει για τους άλ
λους, μέσα στο πλυσταριό, σ’ αυτό το μητριαρχικό περιβάλλον 
που βράζει κι είναι ασφυκτικά γεμάτο, σε τέλεια αντίθεση με το 
πατριαρχικό σύμπαν, το μοναχικό και ψυχρό, του σπιτιού τού 
πατέρα. Η αναγέννηση του ήρωα συντελείται με την ολοκλη
ρωτική καταστροφή του παγωμένου παλατιού από την ανα
ζωογονητική φωτιά.

Ο υτοπία

Γνωρίζουμε τη θέση που καταλαμβάνουν τα νησιά στη μυθολογία 
του Boorman. Ο Λέων ο Έσχατος δεν αποτελεί εξαίρεση στον κα
νόνα, παρ’ όλο που, εδώ, τα νησιά είναι μάλλον εσωτερικά παρά 
εξωτερικά. Μαθαίνουμε ότι ο Λίο επιστρέφει στα Βρετανικά Νη
σιά μετά από μια διαμονή στα Γκαλαπάγκος. Είναι μέσα στο 
σπίτι του σαν ένας ναυαγός της ζωής πάνω στο βράχο του- κι ο 
δρόμος είναι αδιέξοδο, μια νησίδα αποκομμένη απ’ την υπόλοι
πη πόλη... Ακόμα περισσότερο, όμως, συγκρούεται με την ουτοπία 
του Λάζλο, με το σύνθημά του: «Saragossa», μια χώρα φαντα
στική. [...] Μόνο στο τέλος ο Λίο βγαίνει από αυτόν τον «μη τό
πο», που είναι επίσης και μια «μη ύπαρξη» ζωής, απ’ αυτή την 
εσωτερική ουτοπία, για να μπει στην Ιστορία, πραγματικά: 
«Αλλάξαμε τον δρόμο» θα πει, καταλήγοντας. Κι αυτό δεν είναι 
ούτε σύνθημα ούτε μια παλαβομάρα- είναι μια πραγματικότητα.

1. «Όπου γαρ έσιιν ο θησαυρός υμών, εκεί έσται και η καρδία υμών», Κα
τά Ματθαίον, κεφ. ΣΤ'. (Σ.ι.Μ.)

«Positif», τχ. 411, Μάιος 1995.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.
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Πριν από την έκρηξη
του Philip Strick

-Γιατί δεν μπορείς να πεις ψέματα όπως οι άλλοι άνθρωποι;» ρω
τάει τον Λίο, συγχυσμένη, η ερωμένη του. Και ίσως η πραγ
ματική αδυναμία της ταινίας Λέων ο Έσχατος του John Boor
man είναι άτι η ερώτηση αυτή μένει για πάντα αναπάντητη. Ο 
σαραντάχρονος εξόριστος πρίγκιπας δεν είναι ούτε πλεϊμπόι ού
τε αφοσιωμένος άνθρωπος του μόχθου. Η εξαφάνιση του βα
σιλείου του και της οικογενειακής του περιουσίας τού έχουν 
αφήσει μόνο μια τεράστια αφέλεια. Η αποτελεσματικότητά του 
ως φερέφωνου αυτού που σε άλλες περιπτώσεις θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ένα χαρακτηριστικό μήνυμα του John Boorman, 
εμποδίζεται και παραμορφώνεται -για να είμαστε αυστηρά ρε
αλιστές- από μια φαινομενική αντίφαση μεταξύ αιτίου και 
αποτελέσματος.
Ό χι φυσικά πως ο Boorman έχει κάνει μια ρεαλιστική ταινία· 
γιατί ο Λέων ο Έσχατος, αντίθετα με τις προηγούμενες παρα
βολές του σκηνοθέτη, δεν κάνει την παραμικρή προσπάθεια να 
κρύψει το γεγονός πως είναι μια αλληγορία. Σε μια απομονω
μένη κοινότητα όπου, όπως στο Catch Us I f  You Can και στον 
Εηαναστάττι του Αλκατράζ, οι συμβατικές δυνάμεις του νόμου και 
της τάξης αποτελούν μια βλαβερή εισβολή, το κυρίαρχο σύ
στημα μισαλλοδοξίας και αδικίας διαρρηγνύεται από την ανα
τρεπτική παρουσία ενός ξένου που αγνοεί τόσο το παιχνίδι 
όσο και τους κανόνες του. Όπως στο Δύο λιοντάρια στον Ειρη
νικό, μια νέα ισορροπία επιτυγχάνεται αφού και οι δύο πλευρές, 
σε πολλές περιπτώσεις, υποστούν βίαιη ταπείνωση. Και με μια 
νέα νότα αισιοδοξίας από τον Boorman, αυτή η συμμαχία στο 
τέλος της ταινίας επιζεί: ο κόσμος μπορεί να μην έχει αλλάξει 
(ακόμα), αλλά ο Λίο σίγουρα έχει. Η ικανότητα του αθώου πρί
γκιπα να βρει την αλήθεια, έχει καταστρέψει τους ιδιοτελείς πα- 
ρατρεχάμενούς του, κι ενώ δεν έχει ακριβώς χαρίσει τα πλού- 
τη στους πολυφυλετικούς υπηκόους του, τουλάχιστον έχει 
καταφέρει να ισοπεδώσει τις κοινωνικές ανισότητες.
Η συμπτωματική ομοιότητα της τελευταίας σεκάνς, με τις αλ
λεπάλληλες εκρήξεις, με το τέλος του Zabriskie Point χαρίζει 
στην ταινία του Boorman έναν συναρπαστικό απόηχο. Παρά τις 
προφορές του Νότινγκ Χιλ, η ταινία εγκολπώνεται τον αμερι
κανικό εφιάλτη, τον καταπίνει μεμιάς και προσπαθεί γενναία 
να τον αφομοιώσει. Ο βιασμός μαύρης από λευκό, τα αντίποι
να που ακολουθούν, οι πλούσιοι παρατηρητές της σύγκρουσης 
που εξακολουθούν να πλουτίζουν ανεξάρτητα από το ποια 
πλευρά κερδίζει (ειρωνικά, ο Λίο αγνοεί πως οι λιμοκτονούντες 
τους οποίους παρακολουθεί με το κιάλι, είναι στην πραγματι
κότητα κολίγοι του), οι πρώτοι σκοτεινοί προάγγελοι της Επα
νάστασης -  όλα αυτά δείχνουν πως ο Boorman, όπως κι ο 
Antonioni, έχει «πιάσει» μια αλλαγή στον αέρα και προβλέπει 
πως η αλλαγή αυτή θα ισοπεδώσει τα πάντα.
Ο μηδενισμός του Boorman, ωστόσο, έχει μια ενθουσιώδη ιλα- 
ρότητα: οι άνθρωποι του δρόμου -πρωτόγονοι, φασαριόζοι, 
ανόητοι και αλλόκοτοι- και μόνο με τη φασαρία και την ενέρ- 

152 γειά τους κληρονομούν τη γη. Αντιστέκονται ενστικτωδώς

στην ασυνείδητη καταστροφικότητα του Λίο και του την επι
στρέφουν: ο πρίγκιπας ανατινάζει το ίδιο του το μέγαρο και κα
ταλήγει να γίνει ένας απ’ αυτούς. Το μέλλον του δε θα ’ταν κα
θόλου καθησυχαστικό αν το προσωπικό του σπιτιού του δεν πε- 
ριγραφόταν με τρόπο ακόμα λιγότερο κολακευτικό, ειδικά στη 
σκηνή του δείπνου (μια επίδειξη λιγδιασμένων δακτύλων και 
σιαγόνων που πλαταγίζουν, η οποία εκπλήσσει με την ωμότη- 
τά της) και στην εξίσου χονδροειδή πρόβα γάμου που καταλή
γει με τον Λίο στον άμβωνα να ουρλιάζει σαν βασανισμένο 
αδέσποτο σκυλί. Συγκριτικά, ο πρόστυχος αντικέρ (ο Kenneth 
J. Warren σε άψογη φόρμα) ή ο «πολιτισμένος» κομψευόμενος 
νέγρος προαγωγές μοιάζουν συμπαθητικοί εκπρόσωποι των 
βασικών ουμανιστικών αξιών.
Η πιο ασυνήθιστη σεκάνς της ταινίας είναι η ομαδική γυμνο- 
θεραπία, κατά την οποία αναρίθμητα πανωκόρμια χοροπηδούν 
στα νερά ενός λουτρού, αναζητώντας την αυτοσυνειδησία τους. 
Ο Boorman κινηματογραφεί αυτή την αξιοθρήνητη στοιβαγ
μένη σάρκα απ’ όλες τις γωνίες με μιαν αμφίσημη περιέργεια, 
στην οποία η χαρά και η ανησυχία (η έμπνευσή του προέρχε
ται και πάλι απ’ την Αμερική) είναι εξίσου αισθητές. Όπως ακρι
βώς όλοι οι «κακοί» στον Επαναστάτη του Αλκατράζ αποδεί
χθηκαν συμπαθητικά ανυπεράσπιστοι (η εικόνα του John Ver
non που κρατιέται με απελπισία απ’ το σεντόνι του, λέει πολ
λά σε σχέση με αυτό), έτσι και οι γυμνοί αριστοκράτες στο Λέ
ων ο Έσχατος είναι πολύ γελοίοι για να ιδωθούν ως κάτι πα
ραπάνω από παραπλανημένοι (το σχέδιο εξίσωσης του Boorman 
δείχνει πάντοτε καλοσύνη και συμπάθεια).
Παρομοίως, η απειλή που προέρχεται από την εισβολή τής ο
μάδας των επίδοξων επαναστατών στο κελλάρι του Λίο, γρήγορα 
εξουδετερώνεται από ένα άχαρο slapstick, καθώς ο βολταιρικός 
ειρηνιστής τούς πετάει έξω, ξιφουλκώντας υστερικά. Όμως, αυ
τή η αγαθότητα είναι ίσως μια περαιτέρω αδυναμία στην αλ
ληγορία του Boorman. Η άποψη πως όλοι μοιάζουμε κάτω από 
το δέρμα (δηλαδή είμαστε παραπλανημένοι, κτηνώδεις, πεινα- 
σμένοι και συναισθηματικοί), είναι ένα απολύτως λογικό αντί
δοτο στο ρατσισμό, και καιρός είναι να ξαναπούμε αυτό το πα
ραμύθι από τη χιουμοριστική σκοπιά του -  έτσι, για αλλαγή. 
Ωστόσο, επειδή ο Boorman έχει προχωρήσει πολύ βαθιά στην 
υπερβολή, η προσπάθεια του θεατή να μοιραστεί το μικρόκοσμό 
του, δυσκολεύει. Με τον Marvin και τον Μιφούνε ήταν σχετι
κά εύκολο. Όταν, όμως, πρόκειται για τον Mastroianni, που η 
καλοσυνάτη περσόνα του μας είναι πια τόσο οικεία, ώστε να δη
μιουργεί ένα δικό της είδος μόνωσης, ο θεατής νιώθει αδιάκο
πα να αποσυντονίζεται.
Με άψογη φωτογραφία και μοντάζ, και με μια βαριά, αλλά εξό- 
χως ενδιαφέρουσα, μουσική επένδυση, ο Λέων ο Έσχατος είναι 
σίγουρα η πιο τολμηρή και πρωτότυπη αγγλική ταινία εδώ και 
μήνες. Παραμένει το ερώτημα μήπως το επίτευγμα θα μπο
ρούσε να είναι ακόμα πια ικανοποιητικό.

«Sight and Sound-, Καλοκαίρι '70.
Μετάφρασή: Β.Σ.
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ΟΤΑΝ ΞΕ Σ Π Α Σ Ε  Η BIA (1972)
Deliverance

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: John Boorman, James 
Dickey, βασ. στο μυθ. του τελευταίου. Φωτογραφία: Vilmos 
Zsigmond. Ειδικά εφε': Marcel Vercoutère. Καλλιτεχνική δι
εύθυνση: Fred Harpman. Μουσική: «Duelling Banjos», σε 
εκτέλεση και ενορχήστρωση των Eric Weissberg και Steve 
Mandel. Ή χος: Walter Goss. Μοντάζ: Tom Priestley. Ηθο
ποιοί: Jon Voight (Εντ), Burt Reynolds (Λούις), Ned Beatty 
(Μπάμπι), Ronny Cox (Ντρου), Bill McKinney (ορεσίβιος), 
Herbert Coward (ξεδοντιάρης), James Dickey (σερίφης Μπά- 
λαρντ), Ed Ramey (γέρος), Billy Redden (Λόνι). Παραγωγός: 
John Boorman. Παραγωγή: Warner Bros, Elmer Enterprises 
(ΗΠΑ). Διάρκεια: 109'. Έγχρωμη.

Τέσσερις φίλοι από την πόλη φτάνουν σ’ ένα άθλιο χωριό, στα Απα
λάχια Ορη. Ο Λούις, ο αρχηγός της παρέας, έχει πείσει τους άλ
λους τρεις, τον Εντ, τον Μπόμπι και τον Ντρου, να διαπλεύσουν 
με κανό έναν ανεξερεύνητο και κατά πάσα πιθανότητα επικίνδυ
νο ποταμό, που σύντομα θα καταστραφεί μαζί με ολόκληρη την κοι
λάδα από ένα φράγμα. Οι δυο ντόπιοι που ο Λούις προσλαμβάνει 
για να οδηγήσουν τα αυτοκίνητα της παρέας στο Έντρι, το μέρος 
όπου πρόκειται να καταλήξουν, προσπαθούν να τον αποτρέψουν 
από το σχέδιό του. Η πρώτη μέρα είναι καθαρή απόλαυση, καθώς 
οι φίλοι μαθαίνουν να χειρίζονται τα κανό τους και περνούν το 
πρώτο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Τη δεύτερη, όμως, ο Εντ 
και ο Μπόμπι, που προηγούνται, σταματούν για λίγο σ’ ένα σημείο 
του δάσους, κι εκεί, δυο ορεσίβιοι τους ακινητοποιούν. Με την απει
λή των όπλων, ο ένας βιάζει τον Μπόμπι, ενώ ο Εντ παρακολου
θεί ανήμπορος, περιμένοντας τη σειρά του. Την τελευταία στιγμή, 
τον σώζει ο Λούις, σκοτώνοντας με βόλος τον έναν απ ’ τους δυο ορε
σίβιους. Ο άλλος εξαφανίζεται. Επειδή φοβούνται την προκατά
ληψη των ντόπιων Αρχών αν καταγγείλουν το γεγονός και επειδή 
ο Μπόμπι δε θέλει να υποστεί τον εξευτελισμό, ο Λούις προτείνει 
να θάψουν το πτώμα ο’ ένα σημείο που σύντομα θα σκεπαστεί από 
τα νερά. Ο Ντρου επιμένει ότι πρέπει να σεβαστούν το νόμο, αλ
λά, στην ψηφοφορία που ακολουθεί, υπερισχύει η γνώμη τού 
Λούις. Συνεχίζουν, κι ενώ πλησιάζουν ένα επικίνδυνο μέρος τού 
ποταμού, ο Ντρου, που είναι συνέχεια αφηρημένος, πέφτει απ ’ το 
κανό και χάνεται στα νερά. Τα δύο κανό συγκρούονται κι ανα- 
τρέπονται, κι όταν οι φίλοι φτάνουν με πολλή δυσκολία στην 
ακτή, ο Λούις έχει σπάσει το πόδι του, ο Ντρου έχει εξαφανιστεί και 
τους έχει μείνει μόνο ένα κανό. Πιστεύοντας ότι ο Ντρου πυροβο- 
Χήθηκε από ψηλά, ο Εντ γίνεται αρχηγός της παρέας, ανεβαίνει 
στην πλαγιά και, το επόμενο πρωί, σκοτώνει με βέλος έναν άντρα 
που παραμονεύει στα δέντρα. Μη ξέροντας αν πρόκειται για τον άν
θρωπο που τους είχε επιτεθεί, καταφέρνουν να ξεφορτωθούν το 
πτώμα του, για να ανακαλύψουν με φρίκη, λίγο αργότερα, το 
πτώμα του Ντρου σκαλωμένο στα βράχια στη μέση του ποταμού. 
Τους είναι αδύνατον να αποφασίσουν αν ο Ντρου σκοτώθηκε από 
σφαίρα, και τους μένει το μακάβριο έργο να βυθίσουν το πτώμα του. 
Ύστερα επινοούν μια περίπλοκη ιστορία για να αποφύγουν τις συ-

νέπειες της περιπέτειάς τους. Πριν φτάσουν στο τέλος της δια
δρομής τους, περνούν το πιο άγριο κι επικίνδυνο μέρος του πο
ταμού. Ο Λούις πηγαίνει στο νοσοκομείο. Ο σερίφης υποπτεύεται 
ότι κάτι κρύβουν, αλλά δεν έχει αποδείξεις. Τελικά, τους επιτρέ
πει να γυρίσουν σπίτι τους. Την ίδια νύχτα, ο Εντ ξυπνά από 
έναν απαίσιο εφιάλτη: ένα χέρι ξεπηδά από τα νερά του ποταμού.

Μια συγκυρία με οδήγησε τελικά στο να γυρίσω το Όταν 
ξέσπασε η βία. Δεν μπορούσα ν’ αρχίσω τα γυρίσματα του Άρχο
ντα των Δαχτυλιδιών του Tolkien, όταν η Warner μου πρότει- 
νε να κάνω την κινηματογραφική προσαρμογή του μυθιστο
ρήματος του Dickey. Μετά τις αλλαγές στα διοικητικά τής 
εταιρείας, ένας νέος άνδρας, ο Barry Bachman, ο οποίος εκτι
μούσε πολύ τη δουλειά μου κι ήταν μαθητής του Dickey, πή
ρε τη θέση του αναγνώστη σεναρίων. Πριν ακόμα τελειώσει το 
μυθιστόρημα ο Dickey, ο Bachman κατάφερε να πείσει την 
Warner ν ’ αγοράσει τα δικαιώματα και να εμπιστευτεί σ’ εμέ
να την κινηματογραφική του προσαρμογή -  άπερ και εγένετο.
Το βιβλίο τράβηξε το ενδιαφέρον μου, καθώς ήταν το ιδανικά 
υλικό για μια ταινία: μια σειρά θέματα που μπορούσαν να εκ
φραστούν μέσω της δράσης. Από την άλλη, αισθανόμουν συγ
χρόνως και αρκετά ανήσυχος, γιατί ήταν η πρώτη φορά που 
στηριζόμουν σ’ ένα καθαρά λογοτεχνικά έργο, το οποίο και όφει- 
λα να σεβαστώ. Συνάντησα τον Dickey, τα βρήκαμε (και μάλι
στα, ήπιαμε μαζί και κάποια ποτηράκια παραπάνω, λέγοντας 
ιστορίες ο ένας στον άλλον), αλλά στη διάρκεια αυτών των 
συναντήσεων δεν καταφέρναμε να μιλήσουμε πραγματικά για 
το βιβλίο. Αυτά οφειλόταν κατά πάσα πιθανότητα στο σύνολο 
των παραδόξων που συνέθεταν την προσωπικότητα του James 
Dickey· παραδόξων, που τα βρίσκουμε επίσης μέσα στο βιβλίο 
του και που, ταυτόχρονα, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος όλου 
του Νότου των Ηνωμένων Πολιτειών.
Τελικά, συνεργαστήκαμε δι’ αλληλογραφίας. Βασιζόμενος στο 
μυθιστόρημά του, έγραψα ένα σενάριο, του το ’στειλα, κι αυ
τός μου απάντησε μ’ ένα μακροσκελές γράμμα όλο σχόλια και 
παρατηρήσεις. Ανταλλάξαμε πολλές επιστολές, και μπορώ να πω 
ότι, αν στον προφορικό λόγο ο Dickey είναι υπερβολικός, στον 
γραπτό, αντίθετα, είναι πολύ πειθαρχημένος και ακριβής. 
Ένιωθα κάπως αδέξιος κοντά σ’ αυτόν το συγγραφέα με την τό
σο δυνατή προσωπικότητα, και τελικά αναγκάστηκα να δώσω 
μόνος μου κάποιες κινηματογραφικές λύσεις που με οδήγησαν 
προς ορισμένες κατευθύνσεις. Οι φιλοσοφικές μας απόψεις δεν 
ταυτίζονταν. Οι απόψεις του Dickey ήταν πλησιέστερες σ’ αυ
τές του Hemingway. Και οι δύο πίστευαν ότι, για να γίνει κα
νείς άντρας, πρέπει πρώτα να μυηθεί στη βία, κάτι που για μέ
να δεν ισχύει: η βία δε μας κάνει καλύτερους· μάλλον μας υπο
βιβάζει. Ήταν μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσά μας, κι αυτή η 
ιδέα ήταν πολύ στενά συνδεδεμένη και μ’ ένα άλλο θέμα, που 
το έθιξα περισσότερο στην αρχή της ταινίας: το ταξίδι αυτών 
των ανθρώπων της πόλης είναι κι ένα ταξίδι μέσα στο χρόνο, 
στο παρελθόν της Αμερικής, σε αναζήτηση της ομορφιάς της, 
του πλούτου και της δύναμής της. Όταν οι άνθρωποι αυτοί φτά- 153
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νουν στο χωριό, έρχονται σε επαφή με ανθρώπους που ζουν σύμ
φωνα με τις παλιές αξίες, σε μια κοινωνία αυτάρκειας, όπου κτί
ζουν μόνοι τους τα σπίτια τους, καλλιεργούν τη γη τους, υπε
ρασπίζουν τον εαυτό τους και τα αγαθά τους απέναντι στους ξέ
νους, αλλά και, συγχρόνως, εκφυλίζονται. Κατά κάποιο τρόπο, 
αυτοί οι τέσσερις άνδρες είναι σαν ν ’ αντικρίζουν το δικό τους 
παρελθόν μέσα σε παραμορφωτικό καθρέφτη. Ακόμα και το 
ποτάμι είναι εξημερωμένο και συγκροτημένο- έχει μεταμορ
φωθεί σε λίμνη. Πρόκειται, λοιπόν, για μια επαναξιολόγηση των 
μύθων της Αμερικής. »

J.B.

«Positif», τχ. 157, Μάρτιος 1974.
Μετάφρασή: Μαρίνα Αεοντάρτι.

Ταξίδι στην άκρη της νύχτας
τον Michel Ciment

Μετά την εμπορική αποτυχία της ταινίας Λέων ο Έσχατος, ο 
John Boorman αναγκάστηκε να αναβάλει ένα από τα πιο ακρι
βά και προσφιλή του σχέδια, το γύρισμα του Άρχοντα των Δα- 
χτνλιδιών από τον μυθικό κύκλο του Tolkien και ν ’ αφοσιωθεί 
στην προσαρμογή ενός άλλου μπεστ-σέλερ αδιαμφισβήτητης λο
γοτεχνικής αξίας, του Deliverance του James Dickey. Ήταν μια 
νέα εμπειρία για τον άγγλο κινηματογραφιστή, που δεν είχε ως 
τότε ασχοληθεί με διασκευές λογοτεχνικών έργων (Ο επανα
στάτες τον Αλκατράζ έχει αμυδρή σχέση με το «αστυνομικό» μυ
θιστόρημα του Richard Stark). Αντιθέτως, το Όταν ξέσπασε η 
βία φαίνεται απόλυτα πιστό -τουλάχιστον επιφανειακά- στο 
Deliverance: εντύπωση που ενισχύεται από το γεγονός ότι ο 
συγγραφέας του βιβλίου υπογράφει και το σενάριο της ταινίας. 
Παρακολουθώντας την ταινία και διαβάζοντας το βιβλίο τού 
Dickey, διαπιστώνει κανείς ότι πρόκειται για μια πολύ αξιόλο
γη διασκευή, που ξεχωρίζει όχι μόνο για την ευφυή συμπύ
κνωσή της (π.χ. ολόκληρη η εισαγωγή του βιβλίου περιορίζε
ται σε μια συζήτηση off, παράλληλη με τους τίτλους της ται
νίας), αλλά και για τις ουσιώδεις τροποποιήσεις σε λεπτομέρειες 
που συνδέονται με σημαντικές αλλαγές στις ηθικές και φιλο
σοφικές θέσεις του βιβλίου.1 Έ τσι, το Όταν ξέσπασε η βία 
εντάσσεται τέλεια στο έργο του John Boorman, το οποίο, αν και 
δεν έχει ιδιαίτερα μεγάλη έκταση, διακρίνεται για τη σπάνια συ
νοχή του. Η ταινία, καίτοι λιγότερο περίπλοκη και φιλόδοξη από 
το Λέων ο Έσχατος, καθιερώνει εξίσου το δημιουργό του ως έναν 
από τους πιο σημαντικούς σκηνοθέτες της εποχής του.
Οπως Ο επαναστάτες τον Αλκατράζ. τα Δύο λιοντάρια στον Ει- 

ρενικό ή ο Λέων ο Έσχατος, έτσι και το Όταν ξέσπασε ε βία πα
ρουσιάζει την πορεία ενός ανθρώπου που χάνεται αναζητώντας 
τον εαυτό του και, τελικά, τον ξαναβρίσκει αλλαγμένο, αλλά εξί
σου μοναχικό. Η ιδέα του ταξιδιού εκφράζεται ξεκάθαρα μέσα 
από την εκδρομή με κανό που επιχειρούν τέσσερις Αμερικανοί 
της μεσαίας τάξης στους ορμητικούς ποταμούς της βόρειας 
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σωπο, ο Boorman τονίζει περισσότερο το ρόλο του Εντ (αφη
γητή στο βιβλίο του Dickey), ο οποίος στην ταινία επωμίζεται 
το ρόλο του Jedermann (ή Everyman) του μεσαιωνικού θεά
τρου- δηλαδή, του μέσου ανθρώπου που δεν έχει κανένα ιδιαί
τερο χαρακτηριστικό και περνά μια σειρά δοκιμασίες. Κι από την 
άλλη μεριά, οι σύντροφοί του: ο Λούις, ο φιλόσοφος, συνεπαρ- 
μένος από τις ιδέες της επιβίωσης, της λατρείας του σώματος και 
της φυσικής αντοχής- ο Μπόμπι, ο πραγματιστής και καλοπε
ρασάκιας, οπαδός του εύκολου ηδονισμού- κι ο Ντρου, ο καλ
λιτέχνης, που πιστεύει στο νόμο και στη δημοκρατία. Η κοινή 
τους εμπειρία θα οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι ο «νόμος» και 
η «δημοκρατία» δεν είναι παρά το κομψό επίχρισμα μιας κοι
νωνίας που στο βάθος θυμίζει τη βία της Άγριας Δύσης. Καθένας 
απ’ αυτούς θα ανταμειφθεί ανάλογα με τις αρχικές του επιλο
γές. Ο Λούις, αδύναμος και πληγωμένος, θα δει την εικόνα 
που έδινε, την εικόνα ενός παντοδύναμου άντρα, να θαμπώνει. 
Ο Μπόμπι θα βιαστεί από έναν ορεσίβιο που θα τον εξαναγκά
σει να μιμηθεί τα γουργουρητά ευχαρίστησης του γουρουνιού.2 
Ο Ντρου, μετά το φόνο, βλέποντας τους φίλους του ν ’ απομα
κρύνονται από τη χρηστότητα και αρνούμενος να τους ακο
λουθήσει στην απόφασή τους, θα λύσει τη ζώνη ασφαλείας 
και θα πνιγεί. Ωστόσο, καθένα απ’ αυτά τα -εμβληματικά, κα
τά κάποιο τρόπο- πρόσωπα ξεφεύγει απ’ την παγίδα της αλ
ληγορίας και διατηρεί την πολυπλοκότητά του. Ο Εντ, όμως, 
ο οποίος, επηρεασμένος από τον κυριαρχικό Λούις, εγκατέλει- 
ψε την ευκολία μιας ζωής «χωρίς τριβές» και από φιλήσυχος πο
λίτης μεταμορφώθηκε σε στυγερό δολοφόνο, θα τιμωρηθεί, 
περνώντας τη μεσαιωνική δοκιμασία του ordalium. Στη συγ
κεκριμένη περίπτωση, η δοκιμασία είναι το πέρασμα από το νε
ρό -  τελετουργία, από την οποία ο Εντ είναι ο μόνος που θα βγει 
σώος, αν και θα τον σημαδέψει για πάντα. Ή δη στον Επανα- 
στάτε τον Αλκατράζ μαθαίνουμε ότι κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να 
δραπετεύσει κολυμπώντας και να παραμείνει ζωντανός -  άλ
λωστε, αν ο Ουόκερ τα καταφέρει, θα βρεθεί παγιδευμένος 
εκεί όπου θα φτάσει, στην άλλη πλευρά του Κόλπου. Στο Λέων 
ο Έσχατος, ο Λίο στην πισίνα δε νιώθει την ανάταση και τη χα
λάρωση που νιώθουν οι υπόλοιποι, αλλά μόνο αγωνία και πα
νικό. Όσο για τον Αμερικανό και τον Ιάπωνα στα Δύο λιοντά
ρια, το ταξίδι τους με τη σχεδία δεν ήταν παρά ένα προοίμιο του 
ανταγωνισμού και της ρήξης που, τελικά, επήλθε μεταξύ τους. 
Τον τίτλο της ταινίας, Deliverance, που σημαίνει απελευθέρωση, 
μόνο ειρωνικά μπορεί να τον εκλάβει κανείς. Το γεγονός ότι αυ
τός ο αμφίσημος τίτλος αναφέρεται σε διάφορα στοιχεία του έρ
γου [νομικές συνέπειες (οι ένοχοι παίρνουν τη διαβεβαίωση ότι 
δε θα διωχθούν ποινικά), κοινωνική απελευθέρωση (η εκδρο
μή δίνει στους ήρωες την ευκαιρία να ξεφύγουν από τη μονο
τονία της καθημερινότητας), μεταφυσική σωτηρία (ο Εντ θα 
βρει τελικά τον εαυτό του)], δεν είναι για τον Boorman παρά μια 
πικρή ειρωνεία.3 Υπ’ αυτή την έννοια, η ταινία εκφράζει μιαν 
αθεράπευτη απαισιοδοξία, καθώς οδηγεί τον κεντρικό ήρωα 
σε μιαν αγωνιώδη αλλοτρίωση -  όπως έγινε στις προηγούμενες 
ταινίες με τον Ουόκερ, τον ιάπωνα αξιωματικό, τον αμερικανό 
αεροπόρο ή τον έκπτωτο πρίγκιπα. Μου προσάπτουν ότι είδα
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στον Λέοντα ένα παράθυρο ανοιχτό προς την ελπίδα, είναι όμως 
αλήθεια όχι ο Αίο συνέπραξε σε μια αλλαγή απ’ την οποία μάλ
λον ωφελήθηκε.4 Επιστρέφοντας στη μοναξιά του, όπως και οι 
άλλοι ήρωες του Boorman, έβλεπε να μεταμορφώνεται ο κόσμος 
γύρω του, κάτι που το υπογράμμιζε και η παραβολή της φωτιάς. 
Αντίθετα, με το 'Οταν ξέσπασε τι βία, ο Boorman επιστρέφει σ’ 
έναν κόσμο περίκλειστο και καταδικασμένο.
Μέσα από έναν προβληματισμό γύρω από τα κινηματογραφικά 
είδη που χαρακτηρίζει την τέχνη του Boorman,5 το Όταν ξέ
σπασε τι βία μεχαχρέπεται σ’ ένα νέο ερμηνευτικό σχόλιο γύρω 
από το θέμα «Αμερική». Μετά το μιούζικαλ (Catch Us I f  You 
Can), την αστυνομική ταινία (Ο επαναστάτες του Αλκατράζ), την 
πολεμική (Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό) και τη συμβολική αφή
γηση (Λέων ο Έσχατος), βλέπουμε ένα μοντέρνο ουέστερν, στο 
οποίο ο δημιουργός ανατρέπει με τον δικό του τρόπο κάποιους 
αμερικανικούς μύθους. Ο Κήπος της Εδέμ είναι μια θανάσιμη 
παγίδα, κι ο Λούις που αναλογίζεχαι τις απολαυστικές εμπειρίες 
των πιονιέρων, πολύ γρήγορα θα απογοητευτεί. Η επιθυμία του 
ν ’ αποκτήσει μεγαλύτερο κοινωνικό κύρος μεταξύ των συ
ντρόφων του -στοιχείο πιο χαρακτηριστικό στην Αμερική απ’ 
ό,τι οπουδήποτε αλλού- διαψεύδεται οικτρά. Η εδαφική απαί
τηση (αγαπημένο θέμα του Ardrey και παραδεκτή από έναν με
γάλο αριθμό αμερικανών διανοουμένων και καλλιτεχνών) που 
θέλει τον κατακτητή να ηττάται σχεδόν πάντα και «τον ιδιο
κτήτη να αποκτά μια μυστηριώδη ενέργεια και αποφασιστι
κότητα όταν υπερασπίζεται τη γη του»,6 δέχεται στην ταινία αυ
τή σφοδρή επίθεση: οι δύο ντόπιοι δολοφονούνται από τα... 
βέλη των ξένων που έρχονται από την πόλη, υπακούοντας 
στην ειρωνική διάθεση του σκηνοθέτη ο οποίος ανατρέπει τους 
όρους, εφοδιάζοντας τους «αγρίους» με πυροβόλα όπλα. Όμως, 
αυτό που καταδικάζεται πιο ξεκάθαρα από οτιδήποτε άλλο, εί
ναι η βία που προβάλλεται ως μύηση, ως απόκτηση μιας τε
χνικής ικανότητας. Αντίθετα από τον ήρωα των Αδέσποτων 
σκυλιών του Sam Peckinpah,7 ο Εντ ανακαλύπτει ότι δεν έχει 
γίνει περισσότερο «άνδρας» μετά το μακελειό. Ο μύθος τής 
αναγέννησης μέσα από τη βία, που αντιπροσωπεύει μια σημα
ντική συνιστώσα του αμερικανικού πολιτισμού, παρουσιάζεται 
στην ταινία αυτή ως φενάκη. Ο Εντ δολοφονεί έναν αθώο 
(έναν άνθρωπο που μπορεί και να μην έχει την παραμικρή 
σχέση με την υπόθεση: ο Ντρου δε σκοτώθηκε από σφαίρα, ενώ 
αυτός που τους παρέσυρε να εκδικηθούν, ήταν ο Λούις) και γί
νεται δέσμιος μιας εφιαλτικής πραγματικότητας, καθώς πα- 
ρασύρεται σε μια δίνη αντιποίνων και ασκεί μια βία που δεν τον 
ανακουφίζει στο παραμικρό. Ο έρημος διάδρομος του νοσοκο
μείου, με την προοπτική που χάνεται στο βάθος και την κε
ντρική σκάλα, μας φέρνει στο νου το ντεκόρ των πρώτων σκη
νών του Επαναστάτη του Αλκατράζ, που θύμιζε στρατόπεδο συ
γκέντρωσης. Όπως εκείνη η ταινία, έτσι και το Όταν ξέσπασε 
η βία παρουσιάζει μια κοινωνία που παρακμάζει, «ευάλωτη 
στις πρωτόγονες δυνάμεις»·1’ μια κοινωνία που αποσυντίθεται, 
προσφέροντας μιαν αρμονία εντελώς επιφανειακή, όπως αυτή 
των τεσσάρων ανδρών που «θέλουν κρέας όταν πεινάνε, αλκοόλ 
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όπως τραγουδά ο Ντρου. Η βαθύτερη αρμονία έχει χαθεί για πά
ντα, κι αυτό δείχνει άλλωστε και μια επιβλητική σκηνή της ται
νίας, στην οποία ο Ντρου κι ένα καθυστερημένο παιδί του χω
ριού σχηματίζουν με κιθάρα και μπάντζο ένα ξέφρενο ντουέτο, 
το μουσικό θέμα του οποίου χρησιμεύει σαν λάιτ-μοτίφ όταν, 
σιγά σιγά, στην εξέλιξη της ταινίας, χάνεται το αίσθημα της 
ασφάλειας. Άλλωστε, η βία συνδέεται και με τη μόλυνση του πε
ριβάλλοντος -  δύο εμμονές που σχετίζονται με την αμερικανι
κή κρίση: η ταινία αρχίζει με πλάνα της επέμβασης που γίνε
ται στον ποταμό με την κατασκευή του φράγματος, ενώ ο Λού
ις σχολιάζει ότι «θα βιάσουν όλο το τοπίο», κι ο Μπόμπι, θαρ
ρείς για να προειδοποιήσει το θεατή, σκανδαλίζεται απ’ τη 
γλώσσα που χρησιμοποιεί ο σύντροφός του. Στη συνέχεια, ο πο
ταμός γίνεται εχθρός, ενσάρκωση των πρωτόγονων δυνάμεων 
για τις οποίες μιλούσε ο σκηνοθέτης, ορίζει την καθοριστική 
στιγμή που οι άνθρωποι θα συναντηθούν με τον εαυτό τους, και 
μετατρέπεται στην παγίδα η οποία θα καταστρέψει την εύ
θραυστη ισορροπία που είχαν καταφέρει να δημιουργήσουν. 
Κανένας δε θα μπορούσε να εκφράσει αυτόν το διάλογο με τη 
φύση καλύτερα απ’ τον Boorman, αυτόν τον τόσο γήινο δημι
ουργό. Σε κάθε ταινία του κυριαρχεί ένα στοιχείο της φύσης, 
χωρίς να χάνονται τα υπόλοιπα: η γη στον Επαναστάτη του 
Αλκατράζ, ο αέρας στο Λέων ο Έσχατος, το νερό στο Οταν ξέ
σπασε η βία, ενώ τα Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό συνδυάζουν και 
τα τρία στοιχεία. Σε μια από τις πιο όμορφες σκηνές τού Οταν 
ξέσπασε η βία, ο Εντ σκαρφαλώνει στη βραχώδη πλαγιά υπό το 
φως της σελήνης, ενώ ο ποταμός κυλά κάτω απ’ τα πόδια του 
κι ο ουρανός φωτίζεται πίσω του. Η φυσική, σχεδόν σωματική 
οικειότητα με το σύμπαν αποδίδεται θαυμάσια από το σκηνοθέτη 
που θυμίζει εδώ την τέχνη του Anthony Mann, κυρίως την ται
νία Ο τελευταίος ζωντανός,9 ή, ακόμα περισσότερο, τον Raoul 
Walsh και τη δυναμική του αντίληψη του χώρου. Φαίνεται ότι 
ο Boorman κατάφερε να διαφυλάξει το μυστικό ενός τέτοιου κι
νηματογράφου που το θεωρούσαμε χαμένο. Θα ’ταν ενδιαφέρον 
να μελετήσει κανείς πώς εκφράζεται η έννοια του χώρου από δη
μιουργούς με μεταφυσική αίσθηση και αντίληψη του σύμπα- 
ντος [ο σκηνικός χώρος της δράσης στον Joseph Losey (Ανε
μοδαρμένος λόφος),10 ο καταπιεστικός, κλειστός χώρος στον 
Fritz Lang (Ο τζέντλεμαν του υποκόσμου, Η τίγρη του Εσνα- 
πούρ)," ο χώρος που διευρύνεται στον Raoul Walsh (Ματωμέ
νοι βράχοι, Οταν σιγούν τα τύμπανα)'2], αλλά κάτι τέτοιο υπερ
βαίνει τα όρια του παρόντος άρθρου. Ο Boorman έχει προχωρήσει 
σε σχέση με αυτόν τον προβληματισμό: από τον σχολαστικό 
ρεαλισμό της ηχητικής μπάντας και την υποβολή του θεατή, περ
νά στο βαθύτερο νόημα της ομοιογένειας του χώρου, χωρίς να 
ξεχνά τον έλεγχο των εξωτερικών γυρισμάτων.13 Έτσι, τα διά
φορα οπτικά όργανα εμφανίζονται ως κυρίαρχο και σχεδόν 
συμβολικό θέμα στις ταινίες του: τα κιάλια του Τοσίρο Μκροϋνε 
που περιεργάζεται τον ορίζοντα, το τηλεσκόπιο του Lee Marvin 
που παρακολουθεί το ξενοδοχείο στον Επαναστάτη του Αλκατράζ, 
η διόπτρα του Αίο. Στο Οταν ξέσπασε η βία, το ίδιο θέμα μετα- 
φέρεται στη σχέση του τόξου με το στόχο. Για τον αφηγητή τού 
βιβλίου, «δεν υπήρχε τίποτα έξω από το κάδρο, κι ό,τι βρισκό
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ταν μέσα σ’ αυχό, υπήρχε με τρόπο εξαιρετικά ζωντανό και συ
νεπή, θαρρείς κι ο στόχος δημιουργούνταν απ’ το μάτι που 
τον παρατηρούσε».14 Δεν υπάρχει καλύτερος ορισμός για τη σκη
νοθεσία του Boorman, που δημιουργεί τον δικό της αυτόνομο 
χώρο, αλλά προσφέροντας στο θεατή μια ψευδαίσθηση διάφα
νης πραγματικότητας. Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζει και το 
θέμα της βίας: εκεί όπου άλλοι σκηνοθέτες, κυρίως ο 
Peckinpah,15 καταφεύγουν στην αργή κίνηση ή στο κοφτό μο
ντάζ για κάνουν ανεκτές στο θεατή τις οδυνηρές συγκινήσεις 
που του επιβάλλουν στη διάρκεια της ταινίας, ο Boorman δη
μιουργεί μιαν αφόρητη ένταση, δίνοντας μια εντύπωση διάρ
κειας, όπως, π.χ., στη σκηνή του βιασμού, κινηματογραφημέ- 
νη κυρίως με γενικό πλάνο, ή του διπλού φονικού, που τονί
ζεται από την αριστοτεχνική περιστροφή της κάμερας. 
Αντιλαμβάνεται, λοιπόν, κανείς γιατί ο Boorman ανήκει στη με
γάλη αμερικανική παράδοση, ενώ, ταυτόχρονα, την ανανεώνει 
μέσα από την ίδια τη δομή της αφήγησής του και την ανατρο
πή των θεμάτων. Η μοναδική υλική παρουσία που ξέρει να επι
βάλλει, ή η σαφήνεια του λόγου του, δεν επισκιάζουν τη βάση 
που στηρίζει ολόκληρο το έργο του: την απειλή μιας ανισορ
ροπίας και τη δύναμη του φανταστικού. Ο Λίο στο Λέων ο 
Έσχατος και ο Ουόκερ στον Επαναστάτη του Αλκατράζ είναι άν
θρωποι που ζουν έναν εφιάλτη. Και μια από τις ωραιότερες ιδέ
ες του Deliverance, που ο Boorman υλοποιεί στην ταινία μέσα 
απ’ τη λιτότητα των τελευταίων πλάνων, είναι αυτή του πο
ταμού που στέρεψε, αλλά συνεχίζει να κυλά αργά τη νύχτα 
στους εφιάλτες του Εντ, ενώ η έγκυος γυναίκα του, που περι
μένει τη δική της απελευθέρωση, τον καλεί να κοιμηθεί. Πέρα 
από το περιστασιακό ταξίδι, το Οταν ξέσπασε η βία, που αποτελεί 
μέρος όχι μόνο της θεματικής του Boorman, αλλά και μιας γε
νικότερης αμφισβήτησης της αμερικανικής κοινωνίας, είναι κυ
ριολεκτικά μια επιστροφή στις απαρχές, όπου ο Αμερικανός ξα
ναβρίσκει τις βαθύτερες ρίζες και παρορμήσεις της κουλτούρας 
της χώρας του, ξυπνώντας λουσμένος σε κρύο ιδρώτα. 1 2 3 4 5

1. Γνωρίζουμε από τον Jon Voight ότι ο Dickey διαφώνησε παντελώς με κά
ποιες αλλαγές που ε'κανε ο σκηνοθε'της, ο οποίος του ζήτησε να φύγει από 
το χώρο των γυρισμάτων, γιατί, όσο παρακολουθούσε, δε σταματούσε να συμ
βουλεύει, να επαινεί ή να επικρίνει. Αργότερα, ο Dickey επε'στρεψε για να 
παίξει το ρόλο του σερίφη. Στα σχόλιά του, ο Voight προσθε'τει: -Για ορισμένα 
στοιχεία του σεναρίου, ήταν εντελώς ανόητο να θε'λει να μεταφερθούν 
στην ταινία! Ή ταν τόσο... Λογοτε.ννικύ...·> Η παρέμβαση του Boorman ήταν 
εμφανέστατη. Για τις δηλώσεις του Voight, βλ. -Conversations with, um, Jon 
Voight· του Tom Burke (-Esquire··, Ιανουάριος 1972).
2. Πρβλ. στον Επαναστάτη τον ΑΙκατράζ τη σκηνή στο κλαμπ όπου ο Στου 
αναγκάζει έναν πελάτη με παιδιάστικο, στρογγυλό πρόσωπο να φωνάξει μα
ζί του.
3. Αντιθέτως, ο Dickey τονίζει στο βιβλίο το γεγονός ότι ο Εντ ανακαλύπτει 
τις ικανότητες και τη δύναμή του, καθώς και την ιδέα ότι επιβιώνει όποι
ος σκοτώνει.
4. Βλ. τα άρθρα -Λέων ο Έσχατος· του Martin Walsh (-Monogram-, τχ. 3) 
και -Le guétteur mélancolique- του Michel Ciment («Positif-, τχ. 118).
5. Το βιβλίο του Dickey περιέχει συχνές αναφορές στον κινηματογράφο: ο 
Λούις παρομοιάζεται με τον Johnny Weismuller στις παλιές ταινίες με τον 
Ταρζάν τα βράχια, με μια τεράστια οθόνη drive-in· οι ορεσίβιοι, με τους

hillbillies σε κακοπαιγμένες ταινίες· το σκαρφάλωμα, με μια σκηνή τού 
Harold Lloyd· ο αγώνας στον οποίο ο ένας από τους αντιπάλους πρέπει να 
πεθάνει, με ταινία b-movie, κ.λπ.
6. Ό πως ακριβώς εξοντώθηκαν οι Ινδιάνοι, κάτι που φαίνεται να ξεχνά ο 
Ardrey, προσκολλημένος καθώς ήταν σε βιολογικές και εθνολογικές ερμη
νείες, και ελαχιστοποιώντας ή, μάλλον, αγνοώντας το ρόλο της οικονομίας 
και της τεχνολογίας. Το παράθεμα στο κείμενο προέρχεται από το βιβλίο τού 
Robert Ardrey The Territorial Imperative.
7. Straw Dogs (1971). (Σ.τ.Μ.)
8. Πρβλ. τη συνέντευξη με τον John Boorman στο «Positif», τχ. 109.
9. The Naked Spur (1953). (Σ.τ.Μ.)
10. Boom! (1969). (Σ.τ.Μ.)
11. Moonfleet (1955), Der Tiger von Eschnapour (1958). (Σ.τ.Μ.)
12. Colorado Territory (1949), Distant Drums (1951). (Σ.τ.Μ.)
13. Γία τις τρομερές τεχνικές δυσκολίες που χρειάστηκε ν ’ αντιμετωπίσει 
το συνεργείο, βλ. «American Cinematographer··, Αύγουστος 1970. Το γύρισμα 
της ταινίας ήταν πραγματική δοκιμασία, κάτι το οποίο, τελικά, βοήθησε στην 
εντύπωση της αυθεντικότητας που δίνει η ταινία.
14. James Dickey, Deliverance, Houghton Mifflin Company, 1970. Dell 
Pocket Book 1971.
15. To πρόβλημα είναι διαφορετικό στην περίπτωση του Kubrick, ο οποί
ος προτιμά εμφανώς τις στιλιζαρισμένες λύσεις και δεν ενδιαφέρεται για το 
ρεαλισμό.

«Positif··, τχ. 143, Οκτώβριος 1972. 
Μετάφραση: Μαριάννα Κατσογιάννον.

Υπάρχει μια κρυμμένη αντίφαση στη λέξη «deliverance». Σύμ
φωνα με το Oxford English Dictionary, η λέξη υποδηλώνει 
«την απελευθερωτική πράξη, την ίδια την απελευθέρωση, το τε
τελεσμένο γεγονός της, τη σωτηρία», αλλά και την «παραίτη
ση» ή «την παράδοση -  στον εχθρό ή σε μια αντίπαλη δύναμη».
Είναι αυτό το δίκοπο νόημα (δηλαδή της απελευθέρωσης και της 
υποταγής, της ενεργού αποδέσμευσης, αλλά και της παθητικής 
αποδοχής της υποδούλωσης) που χαρακτηρίζει την τεταμένη δυ
ναμική της cult ταινίας του John Boorman Οταν ξέσπασε η βία. 
Τέσσερις αστοί από την Ατλάντα επιχειρούν να διαπλεύσουν με 
κανό τον «τελευταίο άγριο, αδάμαστο, αμόλυντο και παρθένο 
ποταμό του αμερικανικού νότου», υπό την καθοδήγηση του 
φαλλοκράτη ψευδοφιλόσοφου Λούις (Burt Reynolds). Οι δη
λώσεις του σχετικά με την επιβίωση στην άγρια φύση συγκε
φαλαιώνουν τα διαδοχικά αφηγηματικά επεισόδια του πρώ
του μέρους της ταινίας. Βλέπουμε μια φύση με τέλος προδια
γεγραμμένο: η μονολιθική «εταιρεία ενέργειας» -η οποία (στη 
σεκάνς των τίτλων αρχής της ταινίας) βάζει φουρνέλα, στέλνει 
τις μπουλντόζες και (προς το τέλος) μετακινεί εκκλησίες και ξε
θάβει φέρετρα στα νεκροταφεία- έχει επιδοθεί σ’ έναν οικολο
γικό «βιασμό» ευρείας κλίμακας (όπως το θέτει ο Λούις), κτί
ζοντας φράγματα στο ποτάμι που προκαλούν γενικευμένες 
πλημμύρες. Το αίσθημα πως κάτι οδεύει προς εξαφάνιση, πως 
αυτή είναι η «τελευταία ευκαιρία», διατρέχει όλη την ταινία. 
Πράγματι, οι φτωχοί λευκοί ορεσίβιοι, με τους οποίους ο Λού
ις και οι φίλοι του δε θ’ αργήσουν να συγκρουστούν, είναι και 157
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οι ίδιοι στα πρόθυρα του εκιοπισμού, αν όχι χης εξαφάνισης με 
τη βιολογική έννοια του όρου.
Σταδιακά, το ταξίδι παίρνει τη μορφή καταδίωξης που μοιάζει 
με προκατακλυσμιαίο εφιάλτη, καθώς οι απειλητικοί, «γενετι
κά ελλειμματικοί» ορεσίβιοι κυνηγούν τους ήρωες προς τις 
εκβολές του ποταμού: στη διαβόητη σκηνή της ταινίας, οι ορε
σίβιοι βιάζουν τον Μπόμπι (Ned Beatty), και ο Εντ (Jon Voight), 
που εξαναγκάζεται να παρακολουθήσει τη σκηνή, μόλις γλι
τώνει τον στοματικό βιασμό, όταν ο Λούις σκοτώνει τον βιαστή 
του Μπόμπι. Στη συνέχεια, ο Ντρου (Ronny Cox) πεθαίνει κά
τω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, για να εμφανιστεί αργότερα 
το πτώμα του φριχτά παραμορφωμένο. Ο Λούις τραυματίζεται 
σοβαρά κι αφήνει τα ηνία στον Εντ, που σκοτώνει με βέλος εκεί
νον τον οποίο υποπτεύεται ως επίδοξο βιαστή του και κυνηγό. 
Οι τρεις επιζώντες εφευρίσκουν μια ισχνή ιστορία για να κα- 
λύψουν τον διπλό φόνο, την ταπείνωση που συνεπάγεται ο βια
σμός του Μπόμπι, αλλά και τις περίεργες συνθήκες θανάτου τού 
Ντρου. Αν, λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα, ποιος απελευθε
ρώνει ποιον και από τι; Ποιος παραδίδεται και τι παραδίδει, και 
ποια είναι η σχέση ανάμεσα στην παράδοση και την απελευθέ
ρωση σ’ αυτή την εξαιρετικά ανησυχητική και επώδυνη ταινία; 
Σ’ ένα επίπεδο, η αφήγηση προωθείται από το καθαρό κίνητρο 
της ανταπόδοσης: είναι η κατ’ εξοχήν ιστορία βιασμού και εκ
δίκησης, με τη διαφορά ότι ο βιασμός δεν αναφέρεται στη σχέ
ση ανθρώπου προς άνθρωπο, αλλά στην καταδίωξη πλούσιων 
αστών από τερατώδεις επαρχιώτες. Στην πραγματικότητα, 
όμως, τίποτα δεν είναι ανόθευτο και τα πάντα είναι αντεστραμ- 
μένα, αφού οι αρχικές πράξεις βίας μπορούν να ιδωθούν ως αντα
πόδοση: οι φτωχοί αγρότες βρίσκουν την ευκαιρία να ταπει
νώσουν και να εκδικηθούν τους πλούσιους πρωτευουσιάνους 
από τους οποίους έχουν υποστεί τα πάνδεινα. Όταν αρχίζει η 
ταινία, ο θεατής βρίσκει τον εαυτό του να ισορροπεί στο χείλος 
μιας μνημειώδους φυσικής αποκάλυψης: «Δεν το νικάς. Δεν το 
νικάς αυτό το ποτάμι» λέει ο Λούις, καθώς παρομοιάζει ειρωνικά 
την εκδρομή τους με τη διείσδυση των «πρώτων εξερευνη
τών», των προάγγελων της εταιρείας ενέργειας, η οποία -προ
φανώς- έχει ήδη αρχίσει να το «νικάει». Το δικό τους έγκλημα 
είναι κατά κάποιον τρόπο ένα «φυσικό» σεξουαλικό έγκλημα. «Ό
λο αυτό το κωλοτοπίο» λέει ο Λούις, «θα το βιάσουμε» -  μια πρά
ξη που, από οικολογική σκοπιά, είναι ανάλογη με τη διείσδυση 
της αυτοκρατορίας στο Κονγκό, στη νουβέλα του Conrad Καρ
διά του σκότους. Δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μια σεξουαλική 
κρίση διαδραματίζεται μέσα σ’ ένα φυσικό περιβάλλον είναι και 
το γεγονός πως ό,τι συμβαίνει μέσα σ’ αυτό το τοπίο, καθώς και 
ό,τι συμβαίνει εις βάρος του, είναι καθαρά σεξουαλικό. Στην ται
νία, η φύση ισοδυναμεί με το σεξ. Η σχέση ανάμεσα στους αν
θρώπους της πόλης και στον φυσικό κόσμο, το τελευταίο «σύ
νορο» που έχει απομείνει μέσα στην Αμερική, ισοδυναμεί με σε
ξουαλική βία. Το ποτάμι, συμβατικά (στην αγγλοσαξονική 
γραμματική), είναι γένους θηλυκού, ενώ τα δάση είναι πολύ βα
θιά και απροσπέλαστα -  η φαντασιωτική mise-en-scène1 ενός διε
στραμμένου παραμυθιού των Αδελφών Grimm.
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πο, ζουν υπερβολικά κοντά στη φύση, ο «βιασμός» για τον οποίο 
μιλάει ο Λούις γίνεται σχεδόν μέσα στο «σπίτι» τους, και η ταυ
τότητά τους φέρει το στίγμα της «φυσικότητας» σε τέτοιο υπερ
βολικό βαθμό, που τους καθιστά λιγότερο «ανθρώπινους». Η 
στενή σχέση των ορεσίβιων με την αμερικανική άγρια φύση που 
τους απομονώνει απ’ τον υπόλοιπο κόσμο, δεν τους καθιστά υγι
είς Αμερικανούς (η επαφή με τους «αυθεντικούς» Αμερικα
νούς ή ακόμα και με τους αναλφάβητους ζευγάδες, τους λεγά
μενους «rednecks», θέτει το ερώτημα: οι κάτοικοι των Απαλα
χιών είναι τόσο Αμερικάνοι όσο και οι κάτοικοι της Ατλάντα;) 
«Υπάρχουν ορισμένοι άνθρωποι εκεί πάνω» λέει στην αρχή ο 
Λούις, «που δεν έχουν αντικρίσει ποτέ στη ζωή τους πόλη», αλ
λά δε θ’ αργήσει να μάθει, μαζί με το θεατή, πως, εδώ, η άγρια 
φύση δεν απολυτρώνει. Πράγματι, η υπερβολική δόση άγριας 
φύσης παραμορφώνει. Είναι τόσο «φυσικοί» τούτοι οι άνθρω
ποι, ώστε έχουν γίνει πλέον «αφύσικοι». Εντούτοις, η επακρι
βής φύση της «φυσικότητάς» τους δε χαρακτηρίζεται από μια 
εξιδανικευμένη αυθεντικότητα, αλλά από κάτι πιο σκοτεινό. Οι 
κριτικοί έχουν κατά καιρούς επισημάνει τα κινηματογραφικά 
στερεότυπα που συχνά κυριαρχούν στην αναπαράσταση των 
λαϊκών ανθρώπων του πιο απομονωμένου αμερικανικού νότου: 
χαλασμένα δόντια, τριμμένες παντελόνες, σκουριασμένα αυ
τοκίνητα, ραθυμία ταιριαστή με τα μακριά ζεστά απογεύματα 
στη βεράντα που θέλει βάψιμο, αλλά και προθυμία αυτών των 
ανθρώπων να κάνουν το αποφασιστικό βήμα που θα τους με
τατρέψει σε «τερατώδεις αγροίκους του τρόμου». Η αρχική πα
ρατήρηση του Μπόμπι για το κατακάθι του πολιτισμού που έχει 
ξεβραστεί στο σημείο όπου κάνουν την πρώτη τους στάση 
(«Κοίτα αυτό το σκουπιδαριό! Νομίζω πως εδώ καταλήγουν ό
λα... Ίσως να είμαστε στο τέλος του δρόμου...»), ήδη χρωματί
ζεται από μια απειλή. Εδώ είναι το μέρος όπου τα πάντα χάνο
νται (και δεν χάνονται). «Κανείς δεν μπορεί να μας βρει εδώ» λέει 
ο Εντ αργότερα, κι ούτε κανείς μπορεί να τους ακούσει να 
ουρλιάζουν.
Το δυναμικό του τρόμου που ελλοχεύει σε μια σύγκρουση 
επαρχίας-πόλης, κάθε φορά φορτισμένο σε διαφορετικό βαθμό 
από ιστορίες οικονομικής εκμετάλλευσης, πολιτιστικής παρε- 
ξήγησης και σεξουαλικής απειλής, έχει υπάρξει, τα τελευταία 
30 χρόνια περίπου, πηγή για τον κινηματογράφο. Το φαινόμενο 
έχει μελετηθεί επαρκώς από τους Kim Newman, Carol Clover 
και άλλους. Τα Αδέσποτα σκυλιά (1971),11 το Αίμα στους λόφους 
2 (1977),3 οι Ανθρωποκυνηγοί (1981),1 Ο σχιζοφρενής δολοφόνος 
με το πριόνι (1974)5 και όλες οι συνέχειες του, για να αναφέρουμε 
κάποιες ταινίες ενδεικτικά, όλες αντλούν από μια πινακοθήκη 
στοιχείων που σχετίζονται με την αντιπαράθεση πόλης-επαρ- 
χίας (με τελικό νικητή την πρώτη). Η οικογένεια έχει επίσης 
υπάρξει μια σταθερή δεξαμενή τρόμου ως χώρος που υποθάλ
πει την ψύχωση, την ικανοποίηση απαγορευμένων επιθυμιών, 
τα μεταλλαγμένα ή δαιμονισμένα παιδιά, τα οποία, στη φιλμο- 
γραφία του τέλους τής δεκαετίας του ’60 ώς τα μέσα της δεκα
ετίας του ’70, γεννιούνται στους κόλπους αστικών (και συχνά 
ευκατάστατων) αμερικανικών οικογενειών: Το μωρό της Ρόζ- 
μαρι (1968),'6 Ο εξορκιστής (1973),7 Η προφητεία (1976),“ Εκρη-
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ξη οργής (1976),“ Οργισμένος γίγαντας (1978),10 ακόμα και το 
Eraserhead (1976).11 Η αγροτική οικογένεια είναι ένα εντελώς 
άλλο ζήτημα, ένα σύνθετο χέρας, απότοκο αναγνωρίσιμων 
στοιχείων του παραδοσιακού τρόπου ζωής σε απομονωμένες 
αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ και της ανατρίχιασεικής υποψίας 
πως η ενδογαμία και η αιμομιξία έχουν διαλύσει ό,τι είχε απο- 
μείνει να χαλιναγωγεί την ανθρώπινη συμπεριφορά. Πρόκειται 
για ανθρώπους ικανούς για οτιδήποτε, επειδή έχουν ήδη κάνει 
(ή έχουν γεννηθεί από) το χειρότερο πράγμα στον κόσμο.
Στο Οταν ξέσπασε η βία, οι άνθρωποι της επαρχίας παντρεύο
νται συγγενείς τους εξ αίματος και φέρουν τα σημάδια τής 
αφύσικης «φυσικότητάς» τους. Φευγαλέες εικόνες σωμάτων που 
(υποθέτουμε) φέρουν τα συμπτώματα της αιμομιξίας, τοποθε
τούν αμέσως την ταινία σε επισφαλές έδαφος. «Όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι είναι συγγενείς» λέει ο Λούις αφού ξεφορτωθεί χο 
πτώμα του βιαστή, γεγονός που καταργεί πρακτικά το νόμο: 
«Θα ’μουν τρελός αν επέστρεφα εδώ για να με δικάσουν η θεία 
και ο θείος αυτού του ανθρώπου, και ίσως η μάνα και ο πατέ
ρας του». Ήδη έχουμε πάρει μια ιδέα για όλα αυτά από τη 
φευγαλέα εικόνα του ανάπηρου παιδιού που το προσέχει η 
γιαγιά του, κι από την ολοφάνερη διαφορετικότητα του παρά
ξενα ανδρόγυνου, καθυστερημένου αλμπίνου. Παίζοντας με 
εξαιρετική δεξιοτεχνία το περίφημο θέμα των «Duelling Banjos», 
το αγόρι αυτό προκαλεί το θεατή (μαζί με τους εισβολείς απ’ την 
Ατλάντα) να κρίνουν ποιος είναι «υπάνθρωπος» και ποιος όχι. 
«Και μου λες μετά εμένα για γενετικές διαμαρτίες...» λέει ο 
Μπόμπι. «Δεν είναι αξιολύπητο;»
Έτσι, αντί να δειχθούν οι συνέπειες του θανάτου ή της απου
σίας της οικογένειας, οι αστοί βρίσκονται εδώ μπλεγμένοι σ’ 
έναν κολλώδη, γενετικά ενισχυμένο ιστό, υφασμένο από την οι
κογένεια στην υπερβολή της. Αν η υγιής οικογένεια, σε ιδανι
κές συνθήκες, διευκολύνει τη συμμόρφωση με τις κοινωνικές 
συμβάσεις, η μη υγιής διαρρηγνύει τη μεμβράνη του πολιτισμού 
με ανησυχητικές συνέπειες (οι οποίες, εν προκειμένω, είναι 
και ορατές). Στην κοινότητα των ορεσίβιων, βλέπουμε επί το έρ- 
γον τις αφύσικες διαταραχές της ανθρώπινης «φυσιολογικό- 
τητας» την οποία επιφέρει μια καθαρά φυσική άγνοια ή η πα
ράβαση του ταμπού της αιμομιξίας (μια παράβαση που, όπως 
φαίνεται, όλοι οι επαρχιώτες διαπράττουν, προκειμένου να 
υπάρξουν και να αναπαραχθούν). Σε μια ταινία που στην πραγ
ματικότητα είναι λιγότερο τρομαχτική απ’ όσο χαράχτηκε στη 
μνήμη όσων την πρωτοείδαν (και σκανδαλίστηκαν) στη δεκα
ετία του ’70, το πιο ανησυχητικό στοιχείο στις εικόνες, αλλά και 
στο νόημά τους, είναι η συντριπτική αίσθηση μιας βιολογικής 
συγγένειας που έχει αφηνιάσει.
Το Οταν ξέσπασε η βία, συχνά αντιμετωπίζεται ως ταινία για τον 
ανδρισμό σε κρίση. Αυτοί οι τέσσερις άνδρες, λίγο-πολύ ευ
νουχισμένοι απ’ τη ζωή στην πόλη, πρέπει να ξανακερδίσουν 
τον χαμένο ανδρισμό τους. Ωστόσο, δεν είναι μια ταινία για άν
δρες που αναζητούν την αυθεντική ταυτότητα του φύλου 
τους, αλλά μια ταινία για τον ανδρισμό ως παράγοντα αλλαγής 
και διαφοράς· τον ανδρισμό που, αντί να είναι κυρίαρχος, στα- 
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σωρινά, να διαστρεβλωθεί ή να μειωθεί. Πέραν των επιφανει
ακών συγκρούσεων «άνδρες αντιμετωπίζουν τη γη», ή «πολι
τισμένοι άνδρες εναντίον αγροίκων», η ταινία ολοένα και ξα- 
ναγυρίζει στην παρατεταμένη σύγκρουση ανδρών με την άλ
λη αρσενική πλευρά του εαυτού τους. Πρόκειται για μια αν
δρική ταινία από πολλές απόψεις (με τον ίδιο τρόπο που μοιά
ζει να μας δείχνει πως το να είσαι άντρας δεν είναι μόνο ένα 
πράγμα). Ενώ οι ανωμαλίες μέσα στην οικογένεια ευθύνονχαι 
για όλα τα κακά, οι οικογένειες αυτές κρατούν τις γυναίκες στο 
περιθώριο. Οι γυναίκες κρυφοκοιτάνε μόνο πίσω από γωνίες κι 
είναι πάντα έγκλειστες στο σπίτι: από τη φευγαλέα εικόνα 
(στο πρώτο δεκάλεπτο της ταινίας) της γιαγιάς μέσα απ’ το πα
ράθυρο, όπως τη βλέπει ο Εντ, μέχρι το τελευταίο τέταρτο, όπου 
ο Εντ συναντάει μια νοσοκόμα κι ο Μπόμπι μιλάει με μιαν άλ
λη γριά για μεγάλα αγγούρια. Το μόνο «αληθινό» γυναικείο πρό
σωπο που βλέπουμε (κι αυτό, στιγμιαία), είναι μια φωτογραφία 
της συζύγου του Εντ, η οποία του γλιστράει απ’ τα δάχτυλα κα
θώς σκαρφαλώνει έναν γκρεμό.

Κ υ ν η γ ο ί  κ α ι  θ η ρ α μ α τ α

Καθώς η επαρχιώτικη οικογένεια συσπειρώνεται, η αστική αρ
χίζει να διαλύεται. Η γυναίκα στη φωτογραφία στέκεται με τον 
μικρό της γιο, αλλά χάνονται και οι δύο όταν η φωτογραφία πέ
φτει. Στον «επικήδειο» που εκφωνεί ο Εντ για τον Νχρου, 
αναφέρεχαι στην οικογένειά του αποσιωπώντας το γεγονός 
πως ο Ντρου δε στάθηκε στο ύψος της. Ο Εντ αγκαλιάζει το σώ
μα του Νχρου μέσα στο νερό και κοιτάει χο κενό (ένα βλέμμα 
που ο Voight σ’ αυτή την ταινία το τελειοποιεί). Το βλέμμα του 
μετατοπίζεται καθώς προσπαθεί να δει τον νεκρό τον οποίο 
αγκαλιάζει από πίσω και, προφανώς, δε θέλει να κοιτάξει (και 
τα δύο πρόσωπα, χο ένα πάνω από το άλλο, κοιτάνε τους θεα
τές, σ’ ένα κάδρο λεπτομερώς ζυγισμένο). Αυτό που ο Εντ βλέ
πει ή δεν βλέπει, είναι σημαντικό: ως αυτόπτης μάρτυρας μιας 
σειράς δυσάρεστων εικόνων, είναι χο ανάλογο του αφηγητή που 
υπάρχει και στο μυθιστόρημα Deliverance του James Dickey, 
το οποίο είναι γραμμένο στο πρώτο πρόσωπο. Στην ταινία, 
ωστόσο, αυτή η θέση ισχύος την οποία υπονοεί το μυθιστόρη
μα έχει χαθεί, και η περισχασιακή υιοθέτηση της οπτικής γω
νίας του Εντ δυναμιτίζει απλώς τη βεβαιότητά μας για ό,τι βλέ
πουμε -  μια αμφισημία, που επιτείνεται απ’ τα χρώματα της ται
νίας (ή την έλλειψή τους). Τα χρώματα στη σκηνή της κηδεί
ας είναι «ξεπλυμένα» (αυτό, βέβαια, ισχύει και για όλη την 
ταινία, με αποτέλεσμα τα περιγράμματα των αντικειμένων να 
είναι δυσδιάκριτα). Έτσι, είναι δύσκολος ο διαχωρισμός του νε
κρού σώματος από τα λασπόνερα στα οποία επιπλέει, και η κη
δεία μοιάζει με παρωδία βάπτισης. Αλλεπάλληλα cut από τον Εντ 
που αγκαλιάζει χο νεκρό σώμα του Ντρου στον βουβό, πλη
γωμένο και ξαπλωμένο σε παρόμοια ύπτια στάση μέσα στο κα
νό Λούις, υποδηλώνουν πως ο Εντ είναι σαν να τους θάβει 
όλους. Μέσα σ’ αυτό το σκηνικό, ένα από τα λίγα γυαλιστερά 
αντικείμενα είναι η βέρα του Εντ, καθώς κρατάει το βράχο όπου 
έδεσαν τον Ντρου. Αλλά ενώ τη μια στιγμή οι γυναίκες και οι 
οικογένειες περιγράφονται ως καταφύγιο και δικαίωση, την άλ
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λη στιγμή χάνονται. Ο λόγος του Εντ υπογραμμίζει την ανη
συχητική διάκριση μεταξύ παρουσίας και απουσίας, καθώς 
περνάει από το τρίτο στο πρώτο πρόσωπο: «Ήταν καλός σύ
ζυγος για τη γυναίκα του, τη Λίντα, και... ε... ήσουν πολύ κα
λός πατέρας, Ντρου, για τα παιδιά σου, τον Τζίμι και τον Μπί- 
λι-Ρέι, κι αν γλιτώσουμε από εδώ, σου υπόσχομαι να κάνω γ ι’ 
αυτά ό,τι μπορώ». Ο Εντ κοιτάει και μιλάει στον Ντρου, στον 
εαυτό του και στο κενό, και αναφε'ρεται τόσο στην απώλεια της 
δικής του οικογένειας όσο και στο γεγονός πως η οικογένεια του 
Ντρου έχασε τον πατέρα της.
Στην ταινία, ωστόσο, εκείνο που υποδηλώνει ότι οι άνδρες γί
νονται λιγότερο ή περισσότερο άνδρες σε ορισμένες περιστάσεις, 
δεν είναι μόνο η σχεδόν παντελής απουσία των γυναικών. Ού
τε πρόκειται απλώς για τη μετατροπή των ανδρών σε γυναίκες, 
σ’ έναν κόσμο απ’ όπου αυτές απουσιάζουν Ιη σεναριακή ιδέα 
πίσω απ’ την ταινία του David Cronenberg Crimes of the Future 
(1970)]. Εδώ, τα σημάδια της σεξουαλικής ταυτότητας και της 
διαφοράς μπαίνουν σε μια διαδικασία μεταλλαγής, η οποία 
εντείνεται απ’ το αιμομικτικό σεξουαλικό καζάνι που «βρά
ζει». Αντί να εγγυώνται τη σταθερότητα ή την επικράτηση του 
Νόμου, οι άνδρες επιταχύνουν την κατάρρευσή του. Αυτό το 
ανησυχητικό δοκίμιο για την ταυτότητα θα μπορούσε να είναι 
το πραγματικό νόημα της ταινίας, κάτι πολύ πιο ενδιαφέρον από 
μια οικολογική πραγματεία καλών προθέσεων.
Αυτό το θέμα εστιάζεται πιο καθαρά στο χαρακτήρα του Jon 
Voight, ο οποίος υποδύεται ένα πρόσωπο ανάμεσα στον σεξου
αλικά αβέβαιο Καουμηόι του μεσονυκτίου (1969)12 και στον πι
κραμένο, ανίκανο βετεράνο του Βιετνάμ, στο Γυρισμό (1978).13 
Αλλά και η υπόλοιπη διανομή «παίζει» με τις προσδοκίες μας. 
Παραιτούμενος από την ηγεσία της όλης επιχείρησης (και από 
την ευγλωττία του) από τη μέση της ταινίας και μετά, ο Burt 
Reynolds παίζει τον Λούις «κόντρα» στο στερεότυπο. Από άν
θρωπος της δράσης-φιλόσοφος που έχει πάντα δίκιο, μετατρέ- 
πεται σε πληγωμένο και βουβό θύμα. Σ’ έναν μικρό ρόλο, ο 
James Dickey, συγγραφέας του μυθιστορήματος και αποκλει
στικός σεναριογράφος (ως εκ τούτου, εμπλέκεται σε κάθε σύγ
κρουση που παρακολουθούμε), παίζει τον επαρχιακό σερίφη 
στην τελευταία πράξη της ταινίας. Ο χαρακτήρας που κτίζει ο 
Voight, μας παραπέμπει επίσης σε εικόνες που θα δούμε σε με
ταγενέστερες ταινίες. Σε δύο σημεία κρίσιμα για τον Εντ, το 
Οταν ξέσπασε rj βία προοιωνίζεται τον Ελαφοκυνηγό (1978).14 
Αναφέρομαι στις δύο σκηνές όπου ο χαρακτήρας τον οποίο 
υποδύεται ο Robert de Niro, πρώτα πυροβολεί τη λεία του, κι 
αργότερα, σε μια παρόμοια στιγμή, επιλέγει να μην πυροβολήσει. 
Για τον De Niro, η δεύτερη σκηνή αντλεί και «κτίζει» πάνω 
στην πρώτη, με μια αίσθηση ακόμα μεγαλύτερης αυτοπειθαρ
χίας, αλλά και συμπάθειας του κυνηγού για το ελάφι. Αντίθε
τα, το πρώτο πρωινό στο Οταν ξέσπασε η βία, ο Εντ ακολουθεί 
τα ίχνη ενός ελαφιού, το εντοπίζει, κι όταν είναι έτοιμος να το 
τοξεύσει, βγάζει μια κραυγή κι αφήνει το βέλος αδέξια, με απο
τέλεσμα ν ’ αστοχήσει τελείως. Είναι μια σαφής βινιέτα εξα- 
σθενημένου ανδρισμού -  ανδρισμού, που χάνει τον έλεγχο όχι 
βίαια, αλλά εξευτελιστικά. Ο Εντ εξακολουθεί να είναι σε μεγάλο

βαθμό ο αδύναμος διαφημιστής που στον πρώτο κίνδυνο προτεί
νει «να τα μαζέψουν, να επιστρέφουν στην πόλη και να πάνε 
για γκολφ».
Ωστόσο, η επανάληψη της σκηνής αργότερα δε μεταστρέφει την 
κατάσταση. Το επόμενο πρωί τούς βρίσκει ήδη βαθιά χωμένους 
στον εφιάλτη τους, κι αυτή τη φορά ο Εντ ακολουθεί τα ίχνη 
ανθρώπινου θηράματος κι όχι ελαφιού. Και πάλι ο στόχος του 
δεν τον βλέπει. Και πάλι τον έχει εγκλωβίσει στο οπτικό του πε
δίο. Σε μια στιγμή κρίσης, τοξεύει με τρεμάμενη ανικανότητα, 
γδέρνοντας με το βέλος το ίδιο του το χέρι. Το σεξουαλικό 
υπονοούμενο εδώ είναι χονδροειδές, αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο εστιάζεται στη σύγχυση του ανδρισμού του Εντ, είναι εν
διαφέρων. Ο Εντ μιλάει στο πτώμα, κρατάει το πρόσωπό του, 
παίζει με τα δόντια του (για να εξακριβώσει αν πρόκειται για τον 
επίδοξο βιαστή του), και μετά, αγκαλιάζοντάς το, παγώνει σ’ ένα 
φιξ-καρέ μετοργασμικής στάσης. Λίγο αργότερα, οι δύο άνδρες 
-ο ένας νεκρός, ο άλλος ζωντανός- βρίσκονται αγκαλιασμένοι 
κάτω απ’ το νερό, με τρόπο που απειλεί να πνίξει τον Εντ. Η ται
νία τελειώνει με μια εικόνα που βλέπει ο Εντ, αφήνοντάς μας 
με μιαν απροσδιόριστη αίσθηση ανδρισμού: τον εφιάλτη ενός 
πλημμυρισμένου τοπίου, ενώ μια γυναικεία φωνή ακούγεται να 
λέει: «Κοιμήσου». Όλα αυτά δεν συναποτελούν μια λυτρωμένη, 
κυρίαρχη σεξουαλική ταυτότητα, εγκατεστημένη μόνο από τη 
μία πλευρά της μεγάλης διαχωριστικής γραμμής.
Η διαφορά την οποία διεκπεραιώνει η ταινία, είναι σεξουαλική. 
Παράλληλα με την παραδοσιακή αφήγηση μιας αρκετά κλασι
κής ταινίας πάνω σε μια ηθική κρίση (που υποστηρίζει πως οι 
ήρωες πρέπει να υιοθετήσουν τις τακτικές των τεράτων, με απο
τέλεσμα να γίνουν και οι ίδιοι τέρατα), παρακολουθούμε μια 
ιστορία ανδρών που, αφού έχασαν (ή πούλησαν) τον εαυτό 
τους, μάχονται με «αφύσικους» ανθρώπους και κερδίζουν τη μά
χη μόνο όταν υιοθετούν τις υπερβολικές τους (και, ίσως, μη αν
δροπρεπείς) μορφές ανδρισμού. Η πανταχού παρούσα αίσθηση 
της σεξουαλικής μόλυνσης που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ εισ
βολέων και ντόπιων, αγροτικών τεράτων και αστικών εκμε
ταλλευτών, βιαστών και θυμάτων, θέτει σε κίνδυνο τη διάκριση 
της ταυτότητας του ενός από εκείνην του άλλου. Το άγχος, λοι
πόν, χαρακτηρίζει την ταυτότητα αυτών των ανδρών περισ
σότερο από τη βία, τη δράση ή τον έλεγχο (η δεύτερη ατάκα τής 
ταινίας είναι: «Γιατί αγχώνεσαι τόσο πολύ γ ι’ αυτό;» -  και μά
λιστα, τον απόηχό της ξανασυναντάμε στο μεταγενέστερο 
Reseruoir Dogs'1'). Η τελευταία σου ανδροπρεπής πράξη ορίζει 
πόσο άνδρας είσαι, αλλά ακόμα και οι υποτιθέμενες «ανδρι
κές» πράξεις επιδέχονται αρκετές ερμηνείες.
Ο κόσμος της ταινίας κατοικείται σχεδόν αποκλειστικά από τα 
μέλη του ενός φύλου, αλλά, παραδόξως, η σεξουαλική διαφορά 
είναι γραμμένη με μεγάλα γράμματα σε κάθε σκηνή. Η σκηνή 
του σοδομισμού το αποκαλύπτει πλήρως. Ο Εντ, δεμένος σ’ ένα 
δέντρο απ’ το λαιμό, αναγκάζεται να παρακολουθήσει το γδύ
σιμο του Μπόμπι. Ο Μπόμπι, από την άλλη, αντί ν ’ αντισταθεί, 
ζητάει έλεος, κάτι που παραπέμπει στη σκηνή την οποία πε- 
ριέγραψα πριν: ο Εντ ρίχνει το βέλος, αλλά ο ορεσίβιος στόχος 
του συνεχίζει να τον πλησιάζει με προτεταμένο όπλο, κι ο Εντ, 161
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παρ’ όλο που είναι κι αυτός οπλισμένος, καλύπτει το πρόσωπό 
του και ζαρώνει. «Παλικάρι μου, μοιάζεις με γουρούνα» λέει ο 
βιαστής του Μπόμπι. «Θέλω να σε καβαλήσω, να με πας βόλτα.» 
Μετά, η σκηνή πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο Μπόμπι μετατρέ- 
πεται από άνθρωπος σε γουρούνι, από άνδρας σε γυναίκα, και 
η ακριβής φύση της σεξουαλικής επίθεσης την οποία δέχεται τη 
στιγμή του βιασμού, είναι αποτρόπαια αμφίσημη: «Νομίζω 
πως έχουμε να κάνουμε με γουρουνόπουλο, αντί για βατάρη... 
Πάω στοίχημα πως στριγκλίζεις σαν γουρούνι». Πρόκειται 
άραγε για πράξη εξ ολοκλήρου μεταξύ ανδρών; Σε τι βαθμό εί
ναι ο εξευτελισμός αυτός συνδεδεμένος με τον εκθηλυσμό των 
σωμάτων που έχουν δεχθεί επίθεση; «Ωραίο στοματάκι δεν 
έχει;» λέει ο δεύτερος ορεσίβιος καθώς κινείται προς τον Εντ. 
«Προσευχήσου για μένα, παλικάρι, και το καλό που σου θέλω, 
προσευχήσου καλά...» (Αργότερα, ο Εντ είναι εκείνος που θα 
χαϊδέψει το στόμα του δικού του ορεσίβιου.)
Αν και η πρώτη ανοιχτή πράξη βίας είναι ο εξαναγκασμός σε σο
δομισμό μεταξύ ανδρών, η σύγκρουση δεν αποκρυσταλλώνεται 
με σαφήνεια σε μια σύγκρουση ετεροφυλόφιλων ηρώων και ομο
φυλόφιλων «κακών». Αν η έννοια της λέξης «deliverance» εί
ναι «παράδοση», και στις δύο πλευρές εκτονώνεται ένα είδος αν
δρισμού, κάτι που υποστηρίζεται και από τις σποραδικές θεω
ρίες του Λούις περί «απώλειας». Αν και σχετικά νωρίς δηλώνει 
ότι «δεν έχει χαθεί ποτέ στη ζωή (του)», κι ότι «δεν υπάρχει κα
νένας κίνδυνος» («Δεν πιστεύω στην ασφάλιση», λέει στον 
Εντ), εντούτοις συνεχίζει να υποστηρίζει ένα είδος ανδροκρα
τικής υποταγής: «Μερικές φορές, πρέπει να χάσεις τον εαυτό 
σου για να βρεις οτιδήποτε». Καθώς ο Λούις οδηγεί απρόσεκτα 
τον Εντ προς την ακροποταμιά, ο φακός συλλαμβάνει τα πρό
σωπά τους πίσω από το παρμπρίζ στο οποίο αντανακλάται ένα 
συνονθύλευμα από δέντρα που «τρέχουν». Το βάθος πεδίου 
και τα ξεπλυμένα χρώματα ελαχιστοποιούν τις διαφορές των 
επιπέδων και των αντικειμένων, ενσωματώνοντας τους αν
θρώπους στα φυλλώματα.

Ε π ι τ ι θ έ μ ε ν α  σ ώ μ α τ α

Τι, λοιπόν, έχει ξεχαστεί ή έχει μείνει στη μνήμη, 22 χρόνια με
τά την πρώτη προβολή του Οταν ξέσπασε η βία; Ενώ η ανησυ
χητική του δύναμη είναι αναμφισβήτητη, η εντύπωση που 
υπήρχε, ότι δηλαδή είναι μία απ’ τις πιο βίαιες ταινίες για μεγάλο 
κοινό που γυρίστηκαν στη δεκαετία του ’70, τώρα ίσως μοιάζει 
περίεργη. Αν και η ταινία έμεινε στη μνήμη μας ως ανενδοίαστα 
διαστροφική, ως ο κακός αδελφός των ακόμα χειρότερων Αδέ
σποτων σκυλιών ή των πολύ μεταγενέστερων Ανθρωποκυνη
γών, δε σημαίνει πως η ανάμνηση ανταποκρίνεται στην πραγ
ματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, μια συλλογική λήθη επικράτησε στις 
τάξεις των τότε κριτικών όσον αφορά στο βιασμό του Μπόμπι. 
Κατά το «Sight and Sound» (Φθινόπωρο 1972), η ταινία έχει όλες 
τις συγκινήσεις των σαββατιάτικων απογευματινών προβο
λών, αλλά πουθενά στο σημείωμα δεν αναφέρεται πως μία απ’ αυ
τές είναι ο σοδομισμός. Παρομοίως, το «Monthly Film Bulletin» 
σημειώνει μια «σεξουαλική επίθεση» σχεδόν επί τροχάδην και 
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μορφές βίας. To «Variety», σαφώς ενοχλημένο βαθιά, παραλεί
πει την αναφορά στο σοδομισμό και καυτηριάζει την ταινία ως 
«ραψωδία περιπλάνησης στη μακάβρια ομορφιά [...] του ξαφ
νικού, βίαιου θανάτου». Ωστόσο, η ταινία δεν είναι ένα λουτρό 
αίματος στο στιλ του Peckinpah: υπάρχουν δύο θάνατοι (ο ένας, 
παρατεταμένος, αλλά αναίμακτος) κι ένα πνιγμένο, παραμορ
φωμένο πτώμα. Η δύναμη της ταινίας έγκειται περισσότερο σε 
ό,τι προσπαθεί να μη δείξει, στον τρόπο με τον οποίο παίζει με 
αυτό που νομίζει ο θεατής ότι είδε χωρίς να το έχει δει, και, τέ
λος, τόσο σ’ αυτό που του αρνείται, όσο και σ’ αυτό που του προ
σφέρει.
Η έλλειψη μνήμης των κριτικών μοιάζει πολύ με κάτι που εξε
λίσσεται μέσα στην ίδια την ταινία. Το κοινό επιθυμεί διακαώς 
να θάψει και να ξεχάσει, επειδή το ίδιο θέλουν και τα πρόσωπα 
στην ταινία -  ίσως το ένα είναι ανεξήγητο αποτέλεσμα του άλ
λου. Κάτω από τη φιλοσοφική ευφράδεια του Λούις υποβόσκει 
ένας προβληματισμός περί απώλειας, που διεκπεραιώνεται εν μέ- 
ρει από τον τρόπο με τον οποίο η ταινία χειρίζεται το ίδιο της το 
παρελθόν -  και εδώ επίσης διακυβεύεται ο ανδρισμός. Οι άνδρες 
αντιδρούν στο βιασμό του Μπόμπι και στη δολοφονία του βια
στή με μια διαδικασία ενταφιασμού -  μεταφορικού και κυριο
λεκτικού («Αυτό θα μας στοιχειώνει για όλη μας τη ζωή» λέει ο 
Λούις, και η ταινία μπορεί να ιδωθεί σαν μια πραγματεία γύρω 
απ’ τις ποικίλες μορφές απώθησης). Η θετική, ενεργός απώ
λεια την οποία συνιστά ο Λούις (και, ίσως, υιοθετεί ο Μπόμπι), 
μεταμορφώνεται σε μια συλλογική πράξη απώθησης: καθώς το 
σώμα του νεκρού γίνεται ενοχοποιητικό στοιχείο, η κάμερα 
αρνείται ν ’ απομακρυνθεί απ’ αυτό, κι αρχίζει να γυροφέρνει 
τους τέσσερις απελπισμένους άνδρες που σχεδιάζουν την επό
μενη κίνηση με το πτώμα ανάμεσά τους. Για να το «χάσουν» μια 
και καλή, σκάβουν τη γη με τα ίδια τους τα χέρια και θάβουν το 
πτώμα σ’ έναν αβαθή λάκκο, που σύντομα θα καλυφθεί από τα 
νερά της πλημμύρας, «Εκατοντάδες πόδια κάτω από το έδα
φος... πιο βαθιά δεν γίνεται». Συγχρόνως, ο Μπόμπι επιβάλλει 
«ενταφιασμό» του βιασμού του (τον οποίο έχει δει ο Εντ): «Δε 
γουστάρω να κυκλοφορήσει αυτή η ιστορία».

Σ υ λ λ ο γ ι κ ή  α π α ρ ν η ς η

Μια ακόμα πιο ανησυχητική απάρνηση συμβαίνει λίγο αργό
τερα, μετά το θάνατο του Ντρου. Μαζί με τον Εντ, βλέπουμε τον 
Ντρου να πέφτει (ή να πηδάει) απ’ το κανό στο νερό. Όταν ο 
-τραυματίας πλέον- Λούις πιθανολογεί πως ο Ντρου πυροβο- 
λήθηκε, αμέσως η δική μας ανάμνηση του γεγονότος (έπεσε ή 
σπρώχτηκε;) έρχεται αντιμέτωπη με τον διακαή πόθο τον αν
δρών να αποκλείσουν την αυτοκτονία και να βάλουν στη θέση 
της τη δολοφονία. Ακόμα και ο Εντ, που είδε το γεγονός από την 
ίδια γωνία με μας, αρνείται τη δική του ανάμνηση του συμβά
ντος, κατακυρώνοντας την άποψη του Λούις: «Φυσικά και 
έχει δίκιο... Φυσικά...» Πιο ενοχλητικό απ’ όλα, όταν, αργότε
ρα, ο Μπόμπι θέτει το ερώτημα της ταυτότητας του θύματος του 
Εντ («Είσαι βέβαιος ότι είναι αυτός; Δεν ήταν κανένας άσχετος 
που ’χε βγει για κυνήγι;»), ο Εντ απαντάει: «Εσύ να μου πεις». 
Καθώς μιλάει, συμβαίνει κάτι εκπληκτικό. Γυρνώντας το πρό
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σωπο του πτώματος προς τον Μπόμπι, ο Εντ κοιτάει αλλού και, 
στη διαδρομή, στρέφει το πρόσωπά του προς το φακό και κοι
τάει κατάματα το θεατή. Το ερώτημα τίθεται και σε μας, και ο 
άμεσος τρόπος με τον οποίο μας απευθύνεται ο Εντ με το βλέμ
μα, μας προκαλεί να δώσουμε μιαν απάντηση που είναι απίθα
νη. Μπορούμε, άραγε, να του απαντήσουμε; Ξέρουμε τι έχουμε 
δει; Μπορούμε να είμαστε σίγουροι-, Όπως φαίνεται, την πραγ
ματική ανδρική ταυτότητα δεν μπορούμε ούτε να τη διακρί
νουμε στο πρόσωπο του ανθρώπου, ούτε να την εγγυηθούν οι 
πράξεις του, και στη διάρκεια αυτών των συλλογισμών είμαστε 
εξίσου χαμένοι με τους ήρωες της ταινίας. Ίσως κάτι απ’ όλα 
αυτά να γέννησε εκείνα τα πρώιμα συναισθήματα τρόμου και 
απέχθειας στους θεατές που είχαν ταυτιστεί με τις εντάσεις και 
τις συγκρούσεις της ταινίας, και, επιπλέον, να εξασφάλισε πως 
θα έπαιρναν μαζί τους κάτι που στην πραγματικότητα δεν εί
χαν δει, ενθυμούμενοι τη δική τους δυσφορία, θαρρείς και αυ
τή αντανακλούσε μια οπτική εμπειρία που σπάνια βλέπεται στην 
οθόνη. Πιο σημαντική απ’ αυτή την παραμόρφωση της μνήμης 
είναι η αγωνιώδης λήθη που έχει επικρατήσει τόσο εντός όσο 
και εκτός οθόνης.

1. Γαλλικά στο κείμενο: σκηνοθεσία. (Σ.τ.Μ.)
2. Straw Dogs: του Sam Peckinpah. (Σ.τ.Μ.)
3. The Hills Have Eyes: του Wes Craven. (Σ.τ.Μ.)
4. Southern Comfort·, του Walter Hill.(Σ.τ.Μ.)
5. The Texas Chain Saw Massacre: του Tobe Hooper. (Σ.τ.Μ.)
6. Rosemary’s Baby: του Roman Polanski. (Σ.τ.Μ.)
7. The Exorcist: του William Friedkin. (Σ.τ.Μ.)
8. The Omen: του Richard Donner. (Σ.τ.Μ.)
9. Carrie: του Brian de Palma. (Σ.τ.Μ.)
10. The Fury: του Brian de Palma. (Σ.τ.Μ.)
11. Του David Lynch. (Σ.τ.Μ.)
12. Midnight Cowboy: του John Schlesinger. (Σ.τ.Μ.)
13. Coming Home: του Hal Ashby. (Σ.τ.Μ.)
14. The Deer Hunter: του Michael Cimino. (Σ.τ.Μ.)
15. Του Quentin Tarantino (1992). (Σ.τ.Μ.)

»Sight and Sound-, τόμ. 4, τχ. 9, Σεπτέμβριος 1994.
Μετάφραση: Β. Σ.

ΖΑΡΝΤΟΖ (1973)
Zardoz

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: John Boorman, Bill 
Stair. Φωτογραφία: GeofTrey Unsworth. Ειδικά εφέ: Gerry 
Johnston. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Anthony Pratt. Σκη
νικά: John Hoesli, Martin Atkinson. Κοστούμια: Christel 
Kruse Boorman. Μουσική: David Munrow. Ή χος: Liam 
Saurin. Μοντάζ: John Merritt. Ηθοποιοί: Sean Connery (Ζεντ),

Charlotte Rampling (Κονσουέλα), Sara Kestelman (Μεί), Sally 
Anne Newton (Άβαλοου), John Alderton (Φρεντ), Niall Buggy 
(Άρθουρ ΦρεΊν), Bosco Hogan (Τζορχζ Σέινχεν), Jessica Swift 
(Απαθής), Bairbre Dowling (Σχαρ), Cristopher Casson (γέρος σο
φός), Reginald Jarman (Θάναχος). Παραγωγός: John Boorman. 
Παραγωγή: John Boorman Productions για χην Twentieth 
Century Fox (Μεγάλη Βρεχανία). Διάρκεια: 104'. Έγχρωμη.

2293. Η βιομηχανική κοινωνία έχει καταρρεϋοει από το 1990, 
και το μεγαλύτερο μέρος της Γης έχει μετατραπεί σε μολυσμένη έρη
μο με το όνομα Εξωτερικές Περιοχές. Οι φυλές των Κτηνών καλ
λιεργούν την άγονη γη και λατρεύουν τον ιπτάμενο θεό Ζαρντόζ, μια 
πελώρια πέτρινη μάσκα, που κατά περιόδους κατεβαίνει στη Γη για 
να μαζέψει τους καρπούς και να μοιράσει όπλα στους Εξολοθρευ
τές. Η  προνομιούχα κάστα των Εξολοθρευτών, οι φύλακες των 
Κτηνών, είναι η μόνη φυλή στην οποία επιτρέπεται η αναπαραγωγή. 
Ενώ ο Ζαρντόζ έχει κατέβει στις Εξωτερικές Περιοχές, ο Εξολο
θρευτής Ζεντ κρύβεται μέσα στο εσωτερικό της μάσκας. Πυροβολεί 
τον Άρθουρ Φρέιν (χειριστή και φωνή της μάσκας), που πέφτει στο 
κενό. Τελικά, ο Ζαρντόζ προσγειώνεται σε μια εύφορη κοιλάδα, και 
ο Ζεντ ανακαλύπτει την ύπαρξη του Βόρτεξ, μιας κοινότητας αθά
νατων διανοουμένων και επιστημόνων, που υπάρχει εδώ και 300 
χρόνια, διαφυλάοσει όλη την ανθρώπινη γνώση και προστατεύεται 
από τον έξω κόσμο χάρη σ’ ένα πεδίο βαρύτητας. Η κοινότητα κυ- 
βερνάται από ένα σύστημα συλλογικής συναίνεσης, ένα συνδυασμό 
προηγμένης τεχνολογίας και πνευμαπκού διαλογισμού. Οι Αιώνιοι 
είναι οι άρχοντες του Βόρτεξ, μένουν αιώνια στην ηλικία των 25 ετών 
κι έχουν απελευθερωθεί από τον σεξουαλικό πόθο. Λιγότερο τυχε
ροί είναι οι Απαθείς, τους οποίους το βασανιστήριο της αιώνιας ζω
ής έχει περιορίσει σε μια κατάσταση κατατονίας, και οι Αποστάτες, 
που ως καθ’ έξιν εγκληματίες κατά της κοινότητας έχουν καταδι
καστεί στα γηρατειά. Οι Αιώνιοι φυλακίζουν αμέσως τον Ζεντ, κι 
ενώ η ιδεαλίστρια Κονσουέλα πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να τον 
εκτελέσουν το συντομότερο, η γενετίστρια Μέι καταφέρνει να της επι- 
τραπεί να τον χρησιμοποιήσει ως πειραματόζωο για μια εβδομά
δα. Ανάμεσα στις συνεδρίες του με τη Μέι στην Αίθουσα του Εγκε
φάλου, όπου οι αποσπασματικές του μνήμες προβάλλονται σε μια 
μεγάλη οθόνη, ο Ζεντ ξεναγείται στο Βόρτεξ από τον κυνικό Φρε
ντ, ο οποίος, εξαιτίας της στάσης του απέναντι στον ξένο, υποβι
βάζεται στους Αποστάτες. Λίγο πριν πεθάνει, ο Ζεντ, που ο ανδρι
σμός του έχει ξυπνήσει διφορούμενα συναισθήματα στις ερευνήτριες, 
αποφασίζει να σώσει τη ζωή του και να απελευθερώσει τα Κτήνη. 
Κυνηγημένος από τους Αιώνιους, βρίσκει καταφύγιο στους Απο
στάτες. Μ ’ ένα μαγικό φύλλο που του έχει χαρίσει η προφήτις 
Άβαλοου, και με τους γρίφους που του έχει δώσει ο Αρθουρ Φρέιν 
(ο εγκέφαλος της εξέγερσης του Ζεντ με στόχο την απελευθέρωση 
του Βόρτεξ από το άχθος της Αθανασίας), ο Ζεντ διεισδύει στο μυ
στικό του Ιερού, ένα δίκτυο κρυστάλλων, σχεδιασμένο από τον 
υπέργηρο ιδρυτή του Βόρτεξ. Καθώς οι Εξολοθρευτές εισβάλλουν 
στο Βόρτεξ και σφαγιάζουν τους ευγνώμονες κατοίκους του, ο Ζε
ντ καταφεύγει με την Κονσουέλα σ ’ ένα σπήλαιο. Εκεί, ενώνονται, 
γερνούν και πεθαίνουν όταν ο γιος τους ενηλικιώνεται και φεύγει
μακρια τους. 163
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·<>■ Το Ζαρντόζ διαδραματίζεται στο μέλλον, αλλά η ταινία μάς 
δίνει την εντύπωση μιας χρονικής συνέχειας του παρόντος- θα 
μπορούσε, δηλαδή, να είναι μια προβολή της εποχής μας, αν ο 
κόσμος, παλιότερα, είχε ακολουθήσει μια διαφορετική πορεία. 
Η ιδέα που αποτέλεσε τον κεντρικά άξονα της ταινίας, εμφα
νίστηκε για πρώτη φορά στο όνειρά μου, κι όπως ισχυρίζεται 
ο Jung και το πιστεύω κι εγώ, αυτοί οι μύθοι υπήρχαν ήδη μέ
σα μου- απλώς, περίμενα να ελευθερωθούν, να βγουν στο φως 
της μέρας...
[...]
Αρχικά, θέλησα να δείξω ότι τα συναισθήματα παραμένουν λί- 
γο-πολύ τα ίδια, ενώ οι συνθήκες ζωής μεταβάλλονται συνεχώς. 
Ζούμε σ’ ένα κόσμο, από τη μια μεριά όλο και πιο πολύπλοκο, 
κι από την άλλη, όλο και πιο αποκομμένο από τη φύση, και, παρ’ 
όλα αυτά, ο συναισθηματικός μας κόσμος έχει αλλάξει ελάχιστα 
εδώ και χιλιάδες χρόνια.
Για να υπογραμμίσω καλύτερα αυτή την ανακολουθία και να 
τονίσω τη σημασία της, αποφάσισα να τοποθετήσω τη δράση 
τής ταινίας στο μέλλον. Αφετηρία μου στάθηκε η ιστορία ενός 
επιστήμονα που επικουρικά ασχολούνταν με τη μελλοντολογία- 
δηλαδή τη μελέτη του μέλλοντος και της δομής του. Όμως, 
υπήρχε μια άβυσσος ανάμεσα στις ασχολίες του και στη συ
ναισθηματική του ζωή. Άρχισα να κάνω έρευνες γύρω από το 
θέμα, επισκέφθηκα τις κοινότητες της Βόρειας Καλιφόρνιας για 
να δω ποια ακριβώς ήταν η εξέλιξή τους, προς τα πού έτειναν 
αυτές οι εναλλακτικές κοινωνίες του αντι-πολιτισμού, και διά
βασα πολλά βιβλία μελλοντολογίας.
Μια καινούργια ιδέα, λοιπόν, άρχισε να παίρνει μορφή μέσα μου, 
διαφορετική από το αρχικό μου σχέδιο: η ιδέα μιας μυστικι
στικής κοινωνίας με πολύ υψηλό επιστημονικό επίπεδο, η 
οποία θα είχε επιβιώσει μετά από ένα ολοκαύτωμα που έφερε το 
τέλος του κόσμου. Μια ομάδα επιστημόνων που θα κρατούσε 
στα χέρια της την τεχνολογία του Διαστήματος, θα είχε τη 
δυνατότητα να απομονωθεί και να διαφυλάξει όλους τους θη
σαυρούς του πολιτισμού, τις γνώσεις, όπως άλλωστε το είχαν 
κάνει και τα μοναστήρια στο Μεσαίωνα. Για παράδειγμα, ένα απ’ 
τα προβλήματα που συναντά ο άνθρωπος στην κατάκτηση του 
Διαστήματος, οφείλεται στο γεγονός ότι η διάρκεια της αν
θρώπινης ζωής είναι εξαιρετικά σύντομη σε σχέση με τη διάρ
κεια των ταξιδιών στο σύμπαν. Κι αυτό μας οδηγεί στο να θέ
λουμε να την παρατείνουμε. Οι επιστήμονες της ταινίας είναι 
αθάνατοι και ζουν πάνω στη Γη, σε κλειστή οικονομία, σαν μέ
σα σε διαστημόπλοιο.
Όπως δεν έχουν πια την ανάγκη της τεκνοποίησης, η σεξουα
λική τους δραστηριότητα καταστέλλεται. Επικοινωνούν μεταξύ 
τους με τη βοήθεια ενός μόνον εγκεφάλου, πράγμα που τους δί
νει μεγάλη δύναμη. Οι πολύ εξελιγμένοι υπολογιστές τους θα 
μπορούν πλέον να ικανοποιούν κάθε τους ανάγκη, κι οι μηχα
νές θα ’χουν σταματήσει να λειτουργούν. Στην πραγματικότητα, 
θα ’χουν ξεπεράσει την εποχή της μηχανής και θα διανύουν την 
εποχή της τεχνολογίας του μυστικισμού. Αυτό, ήδη το βλέ
πουμε: όταν ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα

ματά να λειτουργεί, το τηλέφωνο συνεχίζει να δουλεύει, γιατί 
του αρκεί μόνο μια μπαταρία των έξι βολτ. Σύμφωνα με την 
προφητεία του Λούις στο Όταν ξέσπασε η βία, φαντάζομαι ότι 
η ζωή μέσα στις πόλεις θα ήταν αδύνατη κι ότι οι άνθρωποι δε 
θα χρειαζόταν πια να ζουν, γιατί τα μέσα επικοινωνίας (όχι μό
νο της προφορικής, αλλά και της οπτικής), οι υπολογιστές, θα 
ήταν τελειοποιημένοι και θα μπορούσαν να έρθουν άμεσα σε επι
κοινωνία με τον καθένα.
Η κοινωνία μου, το Βόρτεξ, είναι μια τέλεια δημοκρατική κοι
νωνία. Όλες οι αποφάσεις παίρνονται με ψηφοφορία, και κάθε 
μέλος της εκφράζει την άποψή του πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα 
προκύψει. Στη συνέχεια, με απασχόλησαν οι σχέσεις των μελών 
της ομάδας, όπως, π.χ., το σύστημα των ποινών. Αντί να βάζουν 
τους ανθρώπους στη φυλακή, τους καταδίκαζαν στο να γηρά- 
σκουν κατά μερικούς μήνες ή χρόνια, ανάλογα με τη σοβαρό
τητα του παραπτώματος τους απέναντι στην κοινωνία. Μου πή
ρε πολύ χρόνο για να δώσω μια συγκεκριμένη εικόνα σ’ αυτή 
την κατάσταση, στον τρόπο ζωής, το ρουχισμό τους, τη συμ
περιφορά τους. Όμως, αυτή η κατάσταση ήταν αρκετά στατι
κή, οπότε φαντάστηκα την ιστορία ενός ξένου που κατορθώνει 
να εισχωρήσει σ’ αυτή την κοινότητα. Ο ξένος που επιλέχθη- 
κε για τη συγκεκριμένη αποστολή (σαν άλλος Αρθούρος στο 
θρύλο του Γκράαλ), μπαίνει με μυστηριώδη τρόπο στην κοι
νότητα και γίνεται ο καταλύτης που προκαλεί ταυτόχρονα 
την καταστροφή και την εξέλιξη.
[...]
Επειδή δεν έχουν μηχανές, αυτοί οι άνθρωποι υφαίνουν τα 
ρούχα τους και φτιάχνουν το ψωμί τους. Και δεν το κάνουν μό
νον από ανάγκη- το κάνουν συνειδητά, γιατί γνωρίζουν ότι εί
ναι απαραίτητη η επαφή με τη γη, με τη φύση. Σε πολλές αφη
γήσεις επιστημονικής φαντασίας, είναι δύσκολο να ταυτιστεί 
κανείς με τους ήρωες, γιατί η εμπειρία τους είναι τελείως ξένη 
προς τη δική μας. Στο Ζαρντόζ, αντίθετα, οι ήρωες μοιράζονται 
τις εμπειρίες μας, και, παρ’ όλο που ο κόσμος έχει καταστραφεί 
κι ο χρόνος έχει μεταφερθεί στο μέλλον, τριακόσια χρόνια με
τά, δεν υπάρχουν μεγάλες αλλαγές σχετικά με την εποχή μας: 
δεν υπάρχουν νέες βιομηχανίες, όπως ανέφερα, ούτε νέα κτίρια. 
Στο Βόρτεξ, τα αντικείμενα δεν παρουσιάζουν παρά ελάχιστες 
διαφορές με αυτά του δικού μας κόσμου, κι ούτε αυτές οι ελά
χιστες διαφορές τούς προσθέτουν κανέναν παράξενο χαρα
κτήρα. Τα ρούχα είναι εξαιρετικά προσεγμένα και μοιάζουν με 
αυτά των αρχαίων Αιγυπτίων. Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν 
λεπτεπίλεπτη μορφή και καταλήγουν να μοιάζουν μεταξύ τους 
και να ντύνονται με τον ίδιο τρόπο. Η ενδυματολογική εναρ
μόνιση δεν ερμηνεύεται μέσα στην ταινία- καταλήξαμε σ’ αυ
τήν μετά από πολλή έρευνα κι έχει ένα ιστορικό υπόβαθρο- μ’ 
άλλα λόγια, δεν πρόκειται μόνο για όμορφα κοστούμια. J  J

J.B.

«Positif», τχ. 157, Μάρτιος 1974.
Μετάφραση: Μαρίνα Λεοντάρη.
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Η αφήγηση περιπετειών και ο μεταφυσικός μύθος
τον Alain Garsault

Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ 0  ΗΡΩΑΣ
Το Ζαρντόζ προτείνει έναν τύπο αφήγησης που είναι οικείος τό
σο στην επιστημονική φαντασία όσο και στο ύφος του Boorman. 
Αυτή η σύμπτωση βοηθάει αναμφίβολα να καταλάβουμε πώς 
ένας κινηματογραφιστής που δεν είχε ποτέ ασχοληθεί μ’ αυτό 
το είδος, μπόρεσε να γράψει μια ολοκληρωμένη, τέλεια ιστορία 
επιστημονικής φαντασίας. Οι πηγές της μπορούν να βρεθούν 
στα κείμενα μύησης και στις αφηγήσεις φανταστικών ταξι- 
διών (στα ομηρικά έπη, αλλά και στα κελτικά έργα) που αντι
προσωπεύουν τις πρώτες μορφές λογοτεχνίας στη Δύση. Ο 
ήρωας μπαίνει σε μια περιπέτεια, επιδιώκοντας έναν συγκε
κριμένο σκοπό. Αυτή η περιπέτεια κρύβει ένα νόημα που του 
διαφεύγει. Αυτό το νόημα του αποκαλύπτεται στη διάρκεια 
μιας κορυφαίας σύγκρουσης με τον εαυτό του. Είναι η αφήγηση 
της αναζήτησης. Εδώ, ο Ζεντ διεισδύει στο Βόρτεξ για να κερ
δίσει την αθανασία. Η είσοδός του εκεί προκαλεί το τέλος τού 
Βόρτεξ. Είναι ο αναγκαίος μοχλός αυτής της πτώσης: όπως η εκ
δίκηση του Ουόκερ καταστρέφει ένα παρακλάδι της Μαφίας (Ο 
επαναστάτης του Αλκατράζ), όπως η περιέργεια του Λίο ρίχνει 
τους σπόρους μιας επανάστασης (Λέων ο Έσχατος), όπως η εκ
δρομή του Εντ με τους φίλους του προκαλεί ένα ρήγμα στον κό
σμο τους (Όταν ξέσπασε η βία).
Αυτή η αφήγηση ξαναδίνει στον ήρωα την πανίσχυρη θέση του. 
Ο Ζεντ, σε σύγκριση με τους άλλους ήρωες του Boorman, δη
λώνει μια ολοκλήρωση. Ο Ουόκερ και ο αμερικανός στρατιώ
της στο Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό από ανάγκη, ο Λίο ή ο Εντ 
για ευχαρίστηση, μπαίνουν σε μια περιπέτεια, οι συνέπειες 
της οποίας ξεπερνούν τις αρχικές προϋποθέσεις. Οι δύο πρώτοι, 
όμως, μόλις που προαισθάνονται το νόημα του εγχειρήματος 
τους, το οποίο αντιλαμβάνεται ο θεατής. Ο Λίο πλησιάζει στην 
κατανόηση, ο Εντ αρχίζει να καταλαβαίνει στο τέλος του Όταν 
ξέσπασε η βία. Ο Ζεντ ερμηνεύει ο ίδιος τέλεια την αποστολή 
του. Ο ήρωας εδώ έχει προχωρήσει στην κατανόηση της ίδιας 
του της λειτουργίας. Κι ο θεατής, αντίστοιχα, έχει χάσει την 
ανωτερότητά του σε σχέση με τον ήρωα ως προς την ερμηνεία 
της αναζήτησης.
Όμως, έχει χάσει την ανωτερότητά του σε σχέση και με την εξέ
λιξη της αναζήτησης. Ο θρίαμβος του Ουόκερ είναι αποτυπω
μένος στη φύση και την κατάσταση του ήρωα. Ο χωρισμός 
του αμερικανού και του ιάπωνα στρατιώτη είναι προβλέψιμος. 
Το σασπένς του φινάλε στο Λέων ο Έσχατος είναι μια έκπληξη 
για το θεατή, όπως και για τον ίδιο τον Λίο. Η ανατροπή που δη
μιουργεί ο εφιάλτης του Εντ, αναγγέλλει την ανάμνηση που θα 
κρατήσει ο θεατής από την ταινία. Σε κάθε επεισόδιο του Ζαρ
ντόζ, ο θεατής, όπως ο Ζεντ, αγνοεί τόσο την άμεση εξέλιξη όσο 
και το νόημα αυτού που πρόκειται να γίνει.
Τελικά, οι συνέπειες της περιπέτειας του Ζεντ ξεπερνούν τον 
επίλογο των προηγουμένων περιπετειών: ο Ζεντ αλλάζει το 
πεπρωμένο του ανθρώπινου είδους.
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επιτυχία των έργων επιστημονικής φαντασίας: ο αναγνώστης 
ή ο θεατής ξαναβρίσκει έναν από τους βασικούς λόγους ύπαρ
ξης της αφήγησης. Αυτός ο ήρωας εξελίσσεται: δεν είναι προι
κισμένος με υπεράνθρωπες ικανότητες ή με ηθικές έννοιες 
που τον καθιστούν ήρωα. Είναι ήρωας, ακριβώς γιατί είναι η 
κινητήρια δύναμη και το νόημα της αφήγησης.
Το Ζαρντόζ έχει σχέση και με την ουτοπική αφήγηση. Ο Ζεντ 
εισάγει το θεατή σ’ έναν κλειστό και μυστηριώδη κόσμο· του 
χρησιμεύει ως οδηγός. Κάθε ανακάλυψη του Ζεντ και του θε
ατή αποτελεί ένα επεισόδιο της περιπέτειας· δράση, εξέλιξη 
και, ταυτόχρονα, ερμηνεία. Ο Boorman αποφεύγει τα καθαρά 
περιγραφικά στοιχεία. Όλες οι σκηνές έχουν σημασία. Οι ανα
δρομές στο παρελθόν δεν δικαιώνονται μόνο από την άποψη της 
δραματουργικής αληθοφάνειας, η δε θέση τους στην αφήγηση 
σημειώνει πάντα ένα σταθμό προς τη διαλεύκανση του νοήματος 
της αναζήτησης. Αυτό το νόημα μετατίθεται συνεχώς μέχρι τις 
τελευταίες εικόνες. Η ταινία εξηγείται αναδρομικά μέσα απ’ την 
εξέλιξή της. Να άλλος ένας λόγος της επιτυχίας τής επιστημο
νικής φαντασίας: ο αναγνώστης ή ο θεατής ανακαλύπτουν πά
λι την τάξη και τη δομή της αφήγησης. Όπως η θέση του ήρωα, 
έτσι κι αυτή η τάξη δεν προκύπτει από αυθαίρετες προϋποθέ
σεις· αποτελεί στοιχείο της ίδιας της περιπέτειας.

Η ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΟΥΤΟΠΙΑΣ
Αυτή η ουτοπία, την οποία ο Boorman τοποθετεί στο έτος 
2293, φαίνεται σαν προχωρημένη εξέλιξη αν την συγκρίνουμε 
με άλλες ουτοπίες και με τον δικό μας κόσμο. Όπως κάθε ου
τοπία, έτσι και το Βόρτεξ είναι τοποθετημένο σ’ ένα ευχάριστο 
πλαίσιο, «μια καταπράσινη κοιλάδα κοντά σε μια λίμνη» . 1 Τα μέ
λη του είναι επίλεκτοι πολίτες, «οι πλούσιοι, οι δυνατοί, οι 
έξυπνοι» . 2 Διατηρείται σε μια κατάσταση απόλυτης διάρκειας. 
Περισσότερο απ’ ό,τι σε κάθε άλλη ουτοπική πολιτεία, ο χρόνος 
έχει καταργηθεί. Οι ιδρυτές του το δημιούργησαν για να αντι- 
σταθεί στο χρόνο και για να γίνουν τα μέλη του «οι φύλακες του 
παρελθόντος για ένα άγνωστο μέλλον» . 2 Στο Βόρτεξ βασιλεύει 
μια διαρκής άνοιξη. Κανείς δεν πεθαίνει- ένα «νεκρό» άτομο ανα
δημιουργείται αμέσως. Κανείς δεν γεννιέται. Το Βόρτεξ έχει εξο
ρίσει την επιθυμία και όλα τα συνακόλουθα. Οι κάτοικοί του 
ζουν σε μια κατάσταση απλοϊκής αθωότητας, που μοιάζει αρκετά 
με την κατάσταση των Ελόι.3 Έ χουν απορρίψει κάθε μορφή 
βίας, ζουν σε κοινόβιο και είναι χορτοφάγοι. Έχουν φτάσει σε 
κάποια μορφή πνευματικότητας και επικοινωνούν με ομαδικούς 
διαλογισμούς. Έ χουν αναπτύξει μερικές ανθρώπινες ικανό
τητες, όπως τη δύναμη του βλέμματος.
Όπως κάθε ουτοπία, έτσι και το Βόρτεξ διαθέτει ένα Εξωτερι
κό, από το οποίο χωρίζεται μ’ ένα αόρατο και απροσπέλαστο 
φράγμα. Το Εξωτερικό είναι καταδικασμένο στην όξυνση των 
αναγκών: πειναλέα και κουρελιασμένα άτομα επιζούν γεννώ
ντας πολλά παιδιά μέσα σε ερείπια. Εξολοθρευτές σφαγιάζουν 
αυτά τα όντα που οι κάτοικοι του Βόρτεξ τα αποκαλούν «Κτή
νη». Η κατάσταση του Οταν ξέσπασε η βία έχει αντιστραφεί: 
εκεί, ο σύγχρονος πολιτισμός έκλεινε σε μια οροθετημένη πε
ρίμετρο μια σχεδόν αδιανόητη αγριότητα· εδώ, οι άγριοι έχουν
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αποβληθεί στο εξωτερικό από πολιτισμένους ανθρώπους, που 
είναι οι ίδιοι κλεισμένοι σε μια πολύ περιορισμένη περίμετρο. 
Ο Boorman ασκεί κριτική στην έννοια της ουτοπίας. Στο εσω
τερικό του Βόρτεξ εκδηλώνονται δυο ατέλειες που το καταδι
κάζουν. Οι Αποστάτες, ένοχοι κάποιου λάθους απέναντι στο 
Βόρτεξ, είναι καταδικασμένοι σε μια αδιάκοπη γήρανση. Οι 
Απαθείς, εκμηδενισμένοι απ’ τη ζωή του Βόρτεξ, πέφτουν σε μια 
μορφή λήθαργου. Κι ο Boorman αναστατώνει τον μηχανισμό 
της ουτοπικής αφήγησης. Ο Ζεντ, μπαίνοντας στο Βόρτεξ, ξε
κινάει άθελά του τη διαδικασία της καταστροφής. Η φύση τού 
Ζεντ, η παρουσία του, αποτελούν τον πραγματικό κίνδυνο. 
Αυτή η καταστροφή είναι απαραίτητη για την εξέλιξη του εί
δους. Ο Boorman, με την περιπέτεια του Ζεντ καταδικάζει κά
θε ουτοπία, όπως με την περιπέτεια του Εντ καταδίκαζε κάθε 
επιστροφή στη φύση.

Ο  ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ
Ο Ζεντ έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το Βόρτεξ: ενσαρκώνει 
την επιθυμία και τη βία. Κάθε πράξη του έχει στόχο την επι
βίωσή του, ενώ, ταυτόχρονα, απειλεί το Βόρτεξ. Η γύμνια του 
είναι επιθετική, και η επιλογή του Sean Connery την κάνει αι
σθητή στο θεατή. Οι μύες του, η τριχοφυΐα του, θυμίζουν τη 
φυσική αγριότητα· τα φυσίγγια και το πιστόλι του, την αν
θρώπινη αγριότητα. Το ηλιοκαμένο του δέρμα και το κόκκινο 
ρούχο του έρχονται σε αντίθεση με τα ανοιχτόχρωμα δέρματα 
των Αιωνίων και τα ξεβαμμένα χρώματα του Βόρτεξ: ένας 
ένας, οι κάτοικοι του Βόρτεξ δείχνουν με τις αντιδράσεις τους 
την αίσθηση που προκαλεί αυτή η εμφάνιση. Στο βλέμμα των 
Αιωνίων, που μπορεί να σκοτώσει, ο Ζεντ απαντάει μ’ ένα 
βλέμμα που γνωρίζει ή φέρνει την ύπαρξη.
Ο Ζεντ δεν ενσαρκώνει τον πόθο μόνο με την εμφάνισή του. Η 
προβολή των αναμνήσεών του φέρνει στο φως μια σκηνή βια
σμού. Αυτή η επαναλαμβανόμενη προβολή έρχεται σε αντίθε
ση με τα τοιχώματα του «Αρτοφορίου», όπου αναπαράγονται, 
in vitro, οι Αιώνιοι «νεκροί». Επαναλαμβάνεται μπροστά σε 
όλο το κοινόβιο, προσφέροντας όλο τον πλούτο του κινηματο
γραφικού θεάματος στους Αιωνίους, που έχουν εγκαταλείψει 
κάθε μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας.4 Μαζί του, οι Αιώνι
οι ανακαλύπτουν το μυστήριο της σεξουαλικότητας στη διάρ
κεια μιας συνεδρίας, όπου ο Boorman καταδικάζει τόσο το 
ανώφελο κάποιων επιστημονικών πειραμάτων σ’ αυτόν τον 
τομέα όσο και τον υποβιβασμό του ασθενούς στο ρόλο τού 
αντικειμένου.
Όλες οι κινήσεις του Ζεντ εκδηλώνουν επιθυμία και βία, κι αυ
τές ακριβώς οι δύο τάσεις είναι που ο Ζεντ αφυπνίζει στους κα
τοίκους του Βόρτεξ. Οι Απαθείς, που ξαναζωντανεύουν βλέ
ποντας, αγγίζοντας και δοκιμάζοντας τη γεύση του ιδρώτα 
του, εγκαταλείπονται στην ηδονή, ερωτοτροπώντας με πλαστικά 
παιχνίδια. Πεπεισμένοι για τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει ο 
Ζεντ, όλοι οι κάτοικοι τον καταδιώκουν, εφοδιασμένοι με πρω
τόγονα όπλα. Σ’ αυτό το ανθρωποκυνηγητό παρεμβάλλεται 
μια αναδρομή στο παρελθόν, που εξηγεί τη δημιουργία τού 
Βόρτεξ: οι μανιασμένοι κάτοικοί του μοιάζουν ξαφνικά με τα

Κτήνη που εξεδίωξαν. Πριν ακόμα καταστρέψει τον αόρατο τοί
χο, ο Ζεντ έχει ήδη προκαλέσει την κατάργηση των διαφορών. 
Ο Ζεντ διεγείρει κι άλλα ένστικτα, όπως αποκαλύπτει η συμ
περιφορά των τριών γυναικών της ιστορίας. Η προφήτις Άβα- 
λοου προσκολλάται στον Ζεντ, γιατί βλέπει στο πρόσωπό του 
τον απελευθερωτή που θα της προσφέρει το θάνατο. Η Μέι, 
άμεσα προστατευτική, φροντίζει και περιποιείται τον Ζεντ 
σαν βρέφος. Η σκηνή όπου ο Ζεντ βρίσκει καταφύγιο κάτω από 
το πέπλο της, επιβεβαιώνει τον μητρικό της ρόλο. Η Μέι θα φύ
γει επικεφαλής της ορδής που προορίζεται να γίνει ο μελλο
ντικός λαός. Η Κονσουέλα είναι η γυναίκα. Η αντίδρασή της 
είναι μια αντίδραση άμυνας. Πολεμάει τον Ζεντ, όπως παλεύ
ουμε με μια τάση. Μαζί θα αποτελόσουν το πρωταρχικό ζευ-

Ο  ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ
Ως ενσάρκωση του πόθου, ο Ζεντ είναι επίσης ο αντι-Ζαρντόζ.
Ο Ζαρντόζ, ο θεός του Βόρτεξ, εμφανίζεται με χαρακτηριστικά 
που μορφάζουν. Είναι ένας θεός της βίας που ενθαρρύνει το φό
νο και ξερνάει όπλα. Οι Εξολοθρευτές, οι ζηλωτές του, φοράνε 
μάσκες που αναπαριστούν δύο φορές την εικόνα του .5 Ο Ζαρ
ντόζ, ο μόνος σύνδεσμος του Βόρτεξ με το Εξωτερικό, επιτρέ
πει να υποτάξουν τα Κτήνη και τους Εξολοθρευτές, και να 
τους βάλουν να παράγουν τα αναγκαία τρόφιμα για τους Αιω
νίους. Στο εσωτερικό, ο Ζαρντόζ είναι μια μηχανή εξίσου ιδιο- 
τελής: χρησιμεύει στη διακίνηση των τροφίμων. Η γέννησή του 
προήλθε από ένα παιδικό βιβλίο· τ ’ όνομά του, από ένα λογο
παίγνιο.
Η σύγκρουση του Ζεντ με το Βόρτεξ μετατρέπει τον Ζαρντόζ 
σε μια θρησκευτική μεταφορά. Η δοκιμασία του Ζεντ θυμίζει 
τη δοκιμασία κάθε ιδρυτή θρησκείας ή κάθε ολετήρα. Τροφο
δοτημένη με ποικίλες αναφορές (στον Swift και στον Blake 
μεταξύ άλλων), μοιάζει με τη δοκιμασία του Ζιλμπέρ Γκοσέν στο 
Ο κόσμος των Α και οι παίκτες του Α του Van Vogt. Θυμίζει τη 
μεταμόρφωση του ήρωα σε θεό στα κελτικά έπη.
Το όνομα του Ζεντ έχει σχέση με το όνομα του Ζαρντόζ: το ένα 
περικλείεται στο άλλο. Όπως ο Ζαρντόζ, έτσι και ο Ζεντ επι
νοήθηκε από έναν άνθρωπο, τον Άρθουρ Φρέιν. Ενώ η μηχα
νή παίζει πάντα τον ίδιο ρόλο, ο Ζεντ, που είναι άνθρωπος, χα
λάει όλα τα σχέδια, ακόμα κι αυτά του δημιουργού του. Για να 
εισχωρήσει στο νόρτεξ, ο Ζεντ διαπράττει τρεις ιεροσυλίες: 
μπαίνει στο στόμα του θεού, κρύβεται μέσα στην τροφή, σκο
τώνει τον υπηρέτη του θεού. Στη συνέχεια, μαθαίνει να ζει 
κρυμμένος: περιφρονημένος, απειλούμενος, είναι καταδικα
σμένος να κάνει ταπεινές εργασίες (αμαξάς, υπηρέτης). Η εξέ
γερσή του αρχίζει με μια γέννηση: κλεισμένος μέσα σε μια 
πλαστική φούσκα όπου αναπτύσσονται φυτά, όπως τα έμβρυα 
στις πλευρές του «Αρτοφορίου», σκίζει αυτή την τσέπη του πλα
κούντα που θεωρούνταν απρόσβλητος. Ξεσηκώνοντας ενα
ντίον του τους κατοίκους του Βόρτεξ, τους οδηγεί στην κατα
στροφή. Κάθιδρη και ασθμαίνουσα, η Κονσουέλα τον καταλα
βαίνει, τον δέχεται και πηγαίνει μαζί του. Η δοκιμή της γεύσης 
τού ιδρώτα του μοιάζει με μια πρωτόγονη μετάληψη και προ- 167
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καλεί ένα «θαύμα»: χο ξύπνημα των Απαθών. Κατέχοντας όλη 
την ανθρώπινη γνώση, ο Ζεντ συγκρούεται κι ο ίδιος μέσα σε 
μια υποχώρηση: είναι η κάθοδος στο Βάρτεξ. Ενώ η κάθοδος στο 
Αρτοφόριο» τον έσπαγε οπτικά στα δύο, η κάθοδος στο Βόρτεξ 

του αποκαλύπτει τις δύο όψεις του σε μια εικόνα: κρανοφόρος 
Εξολοθρευτής και άνθρωπος. Τον κομματιάζει, τον πολλα
πλασιάζει και τον ωθεί στο φόνο του εαυτού του. Το ότι η κά
θοδος είναι ένα όνειρο, δεν της αφαιρεί ούτε το χαρακτήρα 
της δοκιμασίας ούτε τη σημασία της. Φωτίζει τον Ζεντ και, ταυ
τόχρονα, το θεατή: δεν υπάρχει ούτε μυστήριο, ούτε Βόρτεξ, ού
τε Ζαρνχόζ· μόνο ο άνθρωπος. Η τρύπα στον καθρέφτη αιμορ- 
ραγεί, ο καθρέφτης δεν αντανακλά καμιά εικόνα.
Ο Ζαρντόζ είναι θεωρητικά νεκρός. Το ομοίωμά του γκρεμίζε
ται την ώρα που οι Εξολοθρευτές, τώρα οπαδοί του Ζεντ, χαρί
ζουν στους Αιωνίους το θάνατο που τόσο λαχταρούσαν. Ο Ζεντ 
εγκαθίσταται στα συντρίμμια του Ζαρνχόζ και εγκαταλείπει 
την επιθυμία και τη βία: φοράει ένα πανωφόρι και, στην τε
λευταία εικόνα, αφήνει να σκουριάσει το πιστόλι με το οποίο 
απειλούσε, στην πραγματική αρχή της ιστορίας του, το θεατή. 
Ο Ζεντ ανέτρεψε τον Ζαρντόζ γιατί κατέχει τη ζωή και το θά

νατο. Καταλύει τον φανταστικό και μακρινό Πατέρα, και τον 
αντικαθιστά με μια πραγματική αρχή: γίνεται με τη σειρά του 
πατέρας μέσα σε εικόνες βιβλικής απλότητας. Εισάγει πάλι τη 
φύση και τους κινδύνους της σ’ ένα Βόρτεξ που, κατά την ομο
λογία του δημιουργού του, αποτελούσε «μια ύβρη στη φύση» . 2

Ο  ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ 
Το Ζαρντόζ είναι ένα τέλειο παράδειγμα αφηγήματος μοντέρνας 
επιστημονικής φαντασίας. Ενσωματώνοντας διαφορετικές αφη
γηματικές φόρμες, ο Boorman κρατάει την ίδια απόσταση από 
τη διδακτική και σατιρική επιστημονική φαντασία όσο και 
από την ηρωική. Ολόκληρη η δομή αντιτίθεται στην ταύτιση 
της ταινίας με μια θετική ουτοπία (χο Βόρτεξ δεν αποτελεί ιδε
ώδες πρότυπο) ή με μια αρνητική ουτοπία που θα είχε ως συ
νέπεια την επιστροφή στις σύγχρονες αξίες. Ο Boorman συνε
χίζει τη σύγκρουση ανάμεσα σε δύο κουλτούρες, σε δύο πολι
τισμούς, που οδηγεί αναπόφευκτα σ’ ένα στοχασμό για τον πο
λιτισμό και την κουλτούρα. Το Ζαρντόζ έχει σχέση συγχρόνως 
με την αλληγορία και την εποποιία, όπως Ο επαναστάτης του 
Αλκατράζ είχε σχέση με την αστυνομική ταινία και την αλλη
γορία, το Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό με την πολεμική ταινία 
και την αλληγορία, χο Οταν ξέσπασε η βία με την αλληγορία και 
την περιπέτεια.
Ο Boorman συνδυάζει τον κινηματογράφο της σκέψης, που απο
δίδεται παραδοσιακά στην Ευρώπη, με τον κινηματογράφο 
δράσης, όπου οι Αμερικανοί παραμένουν οι κορυφαίοι του εί
δους. Το στιλ του στηρίζεται στις σχέσεις του ανθρώπου και του 
χώρου, στο χώρο και στο σώμα. Δύο τύποι πλάνων εναλλάσ
σονται: τα γενικά και μεσαία «γεμάτα» πλάνα, όπου η πληθώ
ρα των λεπτομερειών ζαλίζει το βλέμμα, και τα κοντινά ή πο
λύ κοντινά πλάνα, που θέλουν αποκρυπτογράφηση. Ο ρυθμός, 
βασισμένος εν μέρει στην εναλλαγή αυτών των δύο τύπων 
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ζόντιες, στις κάθετες και στις διαγώνιες που υπάρχουν τόσο στο 
εσωτερικό των πλάνων όσο και από πλάνο σε πλάνο. Αυτή η 
σκηνοθεσία, που ξαναβρίσκει την αίσθηση χώρου τού Raoul 
Walsh, όπως επισήμανε ο Michel Ciment,6 φαίνεται, χάρη σ’ αυ
τή τη λεπτή ισορροπία, πολύ διανοητική. Ο ρόλος του σώματος 
στην ιστορία του Ζαρντόζ αντιστοιχεί με το ρόλο του σώματος 
στη σκηνοθεσία -  και αντισχρόφως. Κι αυτή η προσκόλληση του 
Boorman εξηγεί ίσως, με τη σειρά της, την επινόηση της ιστο
ρίας του Ζεντ.
Αυτή η μυθοπλασία φωτίζει αναδρομικά τις άλλες ταινίες του 
Boorman, όπως τα καλύτερα σύγχρονα έργα επιστημονικής 
φαντασίας φωτίζουν τους μηχανισμούς των πιο αρχαίων διη
γήσεων. «Είναι ένα θαυμάσιο έργο: ταυτόχρονα αφήγηση πε
ριπετειών και μεταφυσικός μύθος. » 7

1. Απόσπασμα από το Δελτίο Τύπου.
2. Απόσπασμα από το σενάριο.
3. Στη Μηχανή που τρέχει μες στο χρόνο του H.G. Wells.
4. Ωστόσο, ο Φρεντ, στο αρτοποιείο, παράγει κάποιους ήχους, που μπορούν 
να θεωρηθούν σαν μια μορφή ποιήματος.
5. Και επαναλαμβάνουν εν με'ρει τις μάσκες που χρησιμοποιήθηκαν στην ται
νία Ηρακλής, ο κατακτητής της Ατλαντίδας του Cottafavi. Οφείλω αυτή την 
αναφορά και πολλές άλλες στην ευγένεια και την πολυμάθεια του Gérard 
Legrand.
6. Αναφορά στο 'Οταν ξέσπασε η βία («Positif», τχ. 143).
7. Σχόλιο (ελαφρώς τροποποιημένο) του Boorman για το βιβλίο του J.R. 
Tolkien, Ο Άρχοντας των Δαχτνλιδιών, σε μια συνέντευξη («Positif», τχ. 118).

«Positif», τχ. 157, Μάρτιος 1974. 
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

Ε Ξ Ο Ρ Κ Ι Σ Τ Η Σ  I I:  0  Α Ι Ρ Ε Τ Ι Κ Ο Σ  (1977)
Exorcist II: The Heretic

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: William Goodhart, 
βασ. στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο William Peter 
Blatty. Φωτογραφία: William A. Fraker. Ειδικά φωτογρα
φικά εφέ: Albert J. Whitlock, Van Der Veer Photo Company. 
Ειδικά εφέ: Chuck Gaspar, Wayne Edgar, Jim Blount, Jeff 
Jarvis, Roy Kelly. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Richard 
MacDonald. Σκηνογραφία: Jack T. Collis, Gene Rudolf. Κο
στούμια: Robert De Mora. Μουσική: Ennio Morricone. Ήχος: 
Walter Goss. Μοντάζ: Tom Priestley. Ηθοποιοί: Linda Blair 
(Ρέιγκαν), Richard Burton (πατήρ Φίλιπ Λαμόντ), Louise 
Fletcher (Δρ Τζιν Τάσκιν), Max von Sydow (πατήρ Μέριν), 
Kitty Winn (Σάρον), Paul Henreid (καρδινάλιος), James Earl 
Jones (Κοκούμο), Ned Beatty (Έντουαρνχς), Belinha Beatty 
(Λιζ), Rose Portillo (νεαρή δαιμονισμένη), Barbara Cason (κυ
ρία Φείλορ), Tiffany Kinney (κωφάλαλη). Παραγωγός: Richard 
Lederer, John Boorman. Παραγωγή: Warner Bros Pictures 
(ΗΓΙΑ). Διάρκεια: 117'. Έγχρωμη.
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Ο πατήρ Φίλιπ Λαμόντ, που φοβάται ότι χάνει την πίστη, του, ερευ
νά πώς πέθανε ο πατήρ Μέριν, στην προσπάθειά του να εξορκίσει 
τον αρχαίο αασυριακό δαίμονα Παζούζου από τη νεαρή Ρέιγκαν 
Μακ Νιλ, στην Ουάσινγκτον. Χάρη στη συνεχή φροντίδα της Δρος 
Τζιν Τάσκιν, η Ρέιγκαν είναι πια μια φυσιολογική έφηβη. Στο ψυ
χιατρικό ινστιτούτο, ο Λαμόντ παρευρίσκεται σε μια θεραπευτική 
συνεδρία ύπνωσης, στη διάρκεια της οποίας η ψυχίατρος, συνδε- 
δεμένη με τη Ρέιγκαν μ ’ ένα «συγχρονιστή», «ξαναζεί» τον εξορ- 
κισμό και πρέπει «να σωθεί» από τον ιερέα. Αυτή η εμπειρία του 
Κακού και η ταραχή από την επίσκεψή του στο άδειο παλιό σπί
τι της Ρέιγκαν (μαζί με τη νοσοκόμα της Σάρον που ακόμα δεν έχει 
συνέλθει από τη σκηνή του πρώτου εξορκισμού) συγκλονίζουν και 
γοητεύουν τον πατέρα Λαμόντ τόσο πολύ, ώστε αποφασίζει να 
συμμετάσχει ο ίδιος σε μια συνεδρία ύπνωσης και «συγχρονι
σμού». Έτσι, «συγχρονισμένος» με τη Ρέιγκαν, ο Λαμόντ παρα- 
σύρεται από τον Παζούζου σ’ ένα πέταγμα στο χώρο και το χρόνο, 
στην Αφρική. Εκεί, ο νεαρός πατήρ Μέριν είχε κάποτε εξορκίσει 
τον Κοκούμο, ένα αγόρι με τεράστιες θεραπευτικές δυνάμεις που 
μπορούσε να ανταχαιτίσει τα σμήνη των ακριδών. Πεπεισμένος ότι 
η Ρέιγκαν έχει παρόμοιες δυνάμεις κι ότι αυτό τράβηξε πάνω της 
το Κακό, ο Λαμόντ αψηφά τους ανωτέρους του και αποφασίζει να 
πάει στην Αφρική για να βρει τον Κοκούμο που θα ’χει πια με
γαλώσει. Η προσπάθειά του αποτυγχάνει, κι όταν ο Λαμόντ χάνει 
κάθε ελπίδα, εκλιπαρεί τον Παζούζου να τον βοηθήσει. Η επιθυ
μία του πραγματοποιείται, κι ο Λαμόντ βλέπει ένα όραμα του Κο
κούμο ως αρχιερέα μιας μαγικής λατρείας, κι ύστερα ως ερευνη
τή σ’ ένα κέντρο μελέτης των ακριδών. Όταν γυρίζει στη Νέα 
Υόρκη, ο πατήρ Λαμόντ είναι περισσότερο από ποτέ υποχείριος του 
Παζούζου. Οδηγεί τη Ρέιγκαν στο παλιό της σπίτι, ακολουθούμε
νος από τη Δρα Τάσκιν και τη Σάρον. Εκεί, αντιμετωπίζει τις ακρί
δες και τον Παζούζου με τη μορφή μιας κολασμένης Ρέιγκαν. Ο 
Λαμόντ πεθαίνει παλεύοντας με το δαίμονα, ενώ το σπίτι καταρ
ρέει. Κάτω από την κυριαρχία του Κακού, η Σάρον καίγεται ζω
ντανή, αλλά η Ρέιγκαν χρησιμοποιεί τη δύναμη του πνεύματος για 
να δαμάσει τα σμήνη των ακριδών.

• φ  Μετά την ταινία μου Οταν ξέσπασε η βία, ο John Caley, που 
ήταν τότε διευθυντής παραγωγής της Warner, μου ζήτησε να 
διαβάσω τα δοκίμια του βιβλίου, 1 και μου είπε ότι σκεφτόταν ν ’ 
αγοράσει τα δικαιώματα, γ ι’ αυτό και ήθελε μια απάντηση σύ
ντομα. Μου πρότεινε, μάλιστα, να σκηνοθετήσω εγώ την ται
νία. Όχι μόνο του αρνήθηκα, αλλά και του είπα πως δεν πίστευα 
ότι η Warner ε'πρεπε ν ’ αναλάβει την παραγωγή της ταινίας. Η 
πραγματοποίησή της, μου φαινόταν πολύ δύσκολο έργο. Τα πά
ντα στηρίζονταν στην ερμηνεία ενός παιδιού δώδεκα χρονών. 
Ή ταν πολύ δύσκολο να γίνει πειστική η ταινία. Κι ακόμα, ως 
πατέρας, έβρισκα πως το βιβλίο ήταν πολύ κακό για τα παιδιά, 
ήταν σκληρό και περιείχε μεγάλη δόση σαδισμού. Η Warner, 
όμως, με πληροφόρησε ότι οι συμβουλές μου έρχονταν πολύ αρ
γά κι ότι μόλις την προηγούμενη είχαν αγοράσει τα δικαιώμα
τα της ταινίας! Αργότερα, θαύμασα τη δεξιοτεχνία του Friedkin 
στην επίλυση των τεχνικών προβλημάτων του εγχειρήματος.

Μετά το Ζαρντόζ, δούλεψα πάνω σε δύο σχέδια: το ένα αφορούσε 
το μάγο Μέρλιν, και η Warner ενδιαφερόταν, αλλά εγώ ήμουν 
προσωρινά «μπλοκαρισμένος»· το άλλο βασιζόταν σ’ ένα θεα
τρικό έργο του David Hare, το Knuckle, κι ο Tom Stoppard εί
χε προσφερθεί να γράψει το σενάριο, αλλά τελικά δεν το γυρί
σαμε, γιατί είχε το σοβαρό μειονέκτημα να είναι αρκετά ευφυές, 
πράγμα που φόβιζε πολλούς ανθρώπους του Χόλιγουντ.
[·..]
Τότε ήταν που ο Caley μου ζήτησε να διαβάσω το σενάριο του 
Αιρετικού του Goodhart, που αποτελούσε τη συνέχεια του 
Εξορκιστή. Με εντυπώσιασε πολύ. Έβρισκα, βέβαια, ότι, από τε
χνική άποψη, η πραγματοποίηση μιας ταινίας βασισμένης σ’ αυ
τό ήταν δύσκολη, αλλά η ιδέα ενός μεταφυσικού θρίλερ είχε κε
ντρίσει το ενδιαφέρον μου. Κι ακόμα, η ιστορία ανέδιδε μια αι
σιοδοξία που γεννούσε εμπιστοσύνη για τη ζωή. Υπέκυψα, 
λοιπόν, στον πειρασμό, και το γεγονός πως είχα απεριόριστα κε
φάλαια και όλα τα μέσα για την επίλυση των τεχνικών δυσκο
λιών, εδραίωσε την απόφασή μου. Επιπλέον, εκείνον τον και
ρό, ήμουν απογοητευμένος γιατί είχα δουλέψει ήδη πάνω σε δύο 
σενάρια και, για διάφορους λόγους, δεν μπορούσα να προχω
ρήσω στα γυρίσματα. Αποφάσισα, λοιπόν, να δεχτώ την προ
σφορά της Warner, γνωρίζοντας ότι, σύμφωνα με την υπάρ- 
χουσα κατάσταση του κινηματογράφου, δεν υπήρχαν και πολ
λές πιθανότητες να μου τύχουν ξανά τέτοιες δυνατότητες, 
όπως το να μπορώ να «στήσω» ολόκληρα τοπία μέσα σε πλατό.
[...]
Τα γυρίσματα της ταινίας ήταν πολύ δύσκολα, κι όταν τέλει- 
ωσαν, είχα στη διάθεσή μου μόνο τέσσερις μήνες για την κόπια 
«ζερό». Μπορεί να φαίνεται πολύς χρόνος, αλλά πρέπει να συν
υπολογίσει κανείς και τις τρεις εβδομάδες που το δεύτερο συν
εργείο κινηματογραφούσε τα πολυάριθμα σκηνικά, τις μακέτες 
και τις διαφάνειες που είχα φτιάξει στην Ιρλανδία με τον 
Geoffrey Unsworth. Ή ταν σημαντικά στοιχεία της ταινίας, η 
οποία, ακριβώς γ ι’ αυτόν το λόγο, δεν μπορούσε ν ’ αποκτήσει 
πραγματική υπόσταση μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν μια 
κούρσα με το χρόνο, γιατί η ταινία έπρεπε να βγει στις 17 Ιου
νίου, σε εξακόσιες τριάντα αίθουσες ταυτόχρονα. Αυτό σημαί
νει τουλάχιστον ένα χρονικό περιθώριο τριών εβδομάδων. Δεν 
είχαμε το χρόνο να οργανώσουμε την προβολή για την εταιρεία 
παραγωγής. Έδειξα μια πρόχειρη κόπια στους ιθύνοντες της 
Warner, έξι μήνες περίπου πριν βγει η ταινία, κι έδειξαν να τα
ράζονται από την έλλειψη μιας οριστικής μορφής. Μένω συ
νεχώς έκπληκτος από αυτή την ανικανότητα των ανθρώπων τής 
βιομηχανίας του κινηματογράφου να κρίνουν ένα έργο από τα 
προκαταρκτικά του στάδια, πριν ακόμα γίνει το μοντάζ. Αργό
τερα. αφού ξαναδούλεψα το μοντάζ κι έκανα μια πρόχειρη μί
ξη, τους το έδειξα και πάλι, και τότε φάνηκαν απόλυτα ικανο
ποιημένοι. Ήρθαν όλοι στο γραφείο μου (μαζί χους και κάποι
οι διανομείς), μ’ ένα χαμόγελο μέχρι τ’ αφτιά, για να μου πουν 
πόσο θαυμάσια έβρισκαν την ταινία. Στη συνέχεια, ετοιμάσα
με ένα «τρέιλερ» που, όπου προβαλλόταν, προκαλούσε χειρο
κροτήματα του κοινού. Ο κόσμος περίμενε την ταινία με μεγάλη 
ανυπομονησία. Η Warner προκήρυξε πλειοδοτικό διαγωνισμό 169
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για την εθνική διανομή της. Ο ανταγωνισμός των διανομε'ων 
ήταν μεγάλος. Η εταιρεία εξασφάλισε ένα εκπληκτικό «γκα- 
ραντί» της τάξεως των δεκατεσσάρων εκατομμυρίων δολαρίων 
κι ενα συμβόλαιο αποκλειστικότητας για ε'ξι ή δέκα εβδομάδες. 
Είχε καταφέρει, λοιπόν, πριν ακόμα η ταινία βγει στις αίθου
σες, να εισπράξει ένα μεγάλο μέρος από τις επενδύσεις της· κι 
από την άλλη, καθώς η ταινία δεν θα ήταν έτοιμη παρά την τε
λευταία στιγμή, πάρθηκε η απόφαση να μην τη δείξουν σε κα- 
νέναν, δημιουργώντας έτσι ένα μυστήριο γύρω απ’ αυτήν κι ένα 
έντονο αίσθημα προσμονής της...

J .B .

1. Εννοεί χο βιβλίο Ο εξορκιστής του William Peter Blatty. (Σ.τ.Μ.)

<·Positif», τχ. 203, Φεβρουάριος 1978.
Μετάφρασή: Μαρίνα Αεοντάριχ.

Στα πλαίσια του αιτιολογικού συστήματος του, Ο αιρετικός 
ξεφεύγει πολύ από τη λογική των πουριτανών που κηρύσ
σουν το τέλος του κόσμου, και όσων διακατέχονται από την εμ
μονή του μιάσματος από το Άλλο. Ούτε αναφέρεται στο αιτιο- 
λογικό κενό που εισήγαγε ο Hitchcock, ως μέγας μεταφυσι
κός, στα Πουλιά. Με αρκετά επιτυχημένο τρόπο, ο Boorman προ
τείνει μια αιτιότητα αντιστρέψιμη, μια κυκλικότητα αιτίων και 
αποτελεσμάτων που διαλύει τη συνηθισμένη παράνοια του εί
δους με μια σειρά οπτικών «εφέ», πλαστικά και χρωματικά 
μάλλον επιτυχημένων (όπως ήταν ήδη στο Ζαρντόζ), που έχουν 
για μοναδική αιτία την ελεύθερη παραγωγή εικόνων με όλο και 
περισσότερο ιδιωτικές αναφορές (η Αφρική παραπέμπει στον 
ζωολογικό κήπο· ο ζωολογικός κήπος, στο ντεκόρ του στούντιο· 
το ντεκόρ, στις φωτογραφίες από ρεπορτάζ κ.λπ.)

«Cahiers du Cinéma», τχ. 286, Μάρτιος 1978.
Μετάφραση :̂ Μαριάννα Κουτάλου.

Το Άλλο και χο Αλλού
του Pascal Kané

Ο αιρετικός βρίσκεται αρκετά μακριά από τον Εξορκιστή: τη 
σεναριακή συνοχή της πρώτης ταινίας, που επιχειρούσε ν ’ απα
ντήσει «λογικά» στην αγωνία της μεσαίας αμερικανικής τάξης 
απέναντι στα υποτιθέμενα ανεξήγητα και μη αφομοιώσιμα φαι
νόμενα, όπως η βία και η πορνογραφία, διαδέχεται μια αφή
γηση πολύ πιο ασαφής, γεμάτη κενά. Η αξία της έγκειται στο 
ότι μεταθέτει καθαρά το κέντρο βάρους και ξεφεύγει απ’ τον 
ακραίο μανιχαϊσμό του Friedkin, για να καταλήξει σε μια πα
ράξενη ονειροπόληση, όπου τα μίντια έχουν, μεταφορικά («ο 
συγχρονιστής»), τον κύριο ρόλο στην απρόβλεπτη, ανεύθυνη 
και ταραγμένη σχέση ανάμεσα σ’ ένα «εδώ» κι ένα «αλλού» δια
φορετικά μεταξύ τους, αν και υπαγόμενα στις ίδιες εμμονές 
(εκεί, τα σύννεφα ακριδών εδώ, οι κλιματικές διαταραχές, οι 
καταστροφές), στα ίδια «πιστεύω» (εκεί, η θρησκεία- εδώ, η 
επιστήμη)· δηλαδή, σ’ έναν κοινό αντιστρέψιμο νόμο. Στο 
τέλος, θα θριαμβεύσει η εκπρόσωπος της λευκής, πουριτανι- 
κής και ανέραστης Αμερικής (η Linda Blair, το alter ego τού 
θεατή, που θα βρεθεί σώα και πεντακάθαρη με το άσπρο της 
φόρεμα στο τέλος του κατακλυσμού), ενώ αυτός που βούτη- 
ξε μέσα στη βρομιά, που η σάρκα του χαράχτηκε απ’ το Άλλο, 
που ήρθε σ’ επαφή με το Αλλού (ο Burton, ο αιρετικός, το μέ
ντιουμ, η μορφή του Καλλιτέχνη, ο μόνος που μπορεί να δώ
σει νόημα στη σατανική εφεύρεση, το «συγχρονιστή» -  εν προ- 
κειμένω, βέβαια, τον κινηματογράφο), θα χαθεί, θα πέσει θύ
μα του δημιουργήματος του, θα καταποντιστεί, ακριβώς για
τί δεν μπόρεσε να το ελέγξει. Και η «ηθική και επιστημονική 
αυθεντία», που επόπτευε τη σύγκρουση χωρίς να καταλάβει 
ποτέ τίποτα απ’ αυτήν (η Louise Fletcher, η ψυχίατρος), θ’ 
αναλάβει ξανά δράση με μια εικονική κυριαρχία, κατάλληλη 
να κατευνάσει, για λίγο καιρό ακόμα, τις αγωνίες μιας Αμερι
κής πάντα το ίδιο αποπροσανατολισμένης και επικίνδυνα αντι- 
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Αθώα μαγεία και άγρια σκέψη
του Richard Combs

Έ να ιδιάζον μίγμα μαγείας, η συνέχεια της διαβόητης ται
νίας των Blatty/Friedkin που γύρισε ο Boorman, δεν είναι ού
τε η παταγώδης αποτυχία που υποδηλώνουν οι αρχικές αντι
δράσεις του κοινού στις ΗΠΑ, αλλά ούτε και η καθαρή πνευ
ματική οδύσσεια που ήλπιζαν οι δημιουργοί της. Το πιο εντυ
πωσιακό στοιχείο στην ταινία (σε αντίθεση με τον κυνισμό τού 
πρώτου Εξορκιστη) είναι η αθωότητά της: με μια εκπληκτική 
σειρά οπτικών εφέ, από τις ακροβασίες, τις καταδύσεις, την πε
ριδίνηση των μηχανών πάνω από αφρικανικά τοπία (με την 
πρόσκληση του δαίμονα: «Έλα! Πέτα με τα δόντια του ανέμου! 
Μοιράσου τα φτερά μου!») ώς τις σκηνογραφικές αναπαρα
στάσεις όπου τα άγρια, κορεσμένα χρώματα υποδηλώνουν 
έναν κόσμο σε κατάσταση αρχέγονης ροής, ο Boorman και οι 
συνεργάτες του δημιούργησαν μια μεταφυσική περιπέτεια 
που μαρτυρεί πως ο σκηνοθέτης προσπαθεί ακόμα να γυρίσει 
τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Η σκηνή όπου η Ρέιγκαν, κατ’ 
εντολήν του Παζούζου, υπνοβατεί έξω απ’ το διαμέρισμά της 
(ένα ρετιρέ με τζαμαρίες και μακριές λευκές κουρτίνες που κυ
ματίζουν), ισορροπώντας στο χείλος του ουρανοξύστη, ανάμεσα 
σε περιστέρια που γουργουρίζουν, θυμίζει αναπόφευκτα την 
ποιητική φαντασίωση του Franju για την αθωότητα σε κίν
δυνο, και ίσως εξηγεί γιατί οι μεταφορές της ταινίας για τη μα- 
νιχαϊστική διαμάχη του Καλού και του Κακού σχετίζονται 
ελάχιστα με τις παγίδες και τους πειρασμούς του πραγματικού 
κόσμου. Περιέργως, οι ξεκάθαρες σεξουαλικές αναφορές μοι
άζουν εκτός τόπου και χρόνου, κι ίσως έτσι εξηγείται το γε
γονός ότι η μοναδική συζήτηση αυτού του είδους μεταξύ Λα- 
μόντ και Τάσκιν (που αργότερα κόπηκε στην εκδοχή του ίδι
ου του Boorman) προκάλεσε τα γέλια των πρώτων θεατών στις 
ΗΠΑ. Παρομοίως, η εμφάνιση του Παζούζου στον Λαμόντ με 
τη μορφή μιας σεξουαλικά προκλητικής Ρέιγκαν είναι παρά-



Η σκηνή του «συγχρονισμού··: 
Linda Blair, Richard Burton 
και Louise Fletcher.

Ένας ιερωμένος, χαμένος στην 
αφρικανική μαγεία.

Η  σ κ ηνή  της Β ιβ λ ική ς  
καταστροφ ής.
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δοξη: αν και η ερμηνεία του Richard Burton υπονοεί ένα είδος 
νευρικής παρενόχλησης για τον παπά, η κρίση που περνάει η 
πίστη του Λαμόντ ώς εκείνη τη στιγμή, δεν έδειχνε να σχετί
ζεται με τις αμφιβολίες περί αγαμίας. Όμως, η αληθινή σύγ
χυση αρχίζει όταν η ταινία προσπαθεί να πείσει για το σκεπτικό 
πίσω από τις οραματικές εικόνες της, οι οποίες, ως τεχνικό επί
τευγμα, είναι εντυπωσιακές. Και παρ’ όλο που σε πολλές πε
ριπτώσεις αυτή η προσπάθεια είναι απλούστερη, συνεπέστερη 
και συμπαθέστερη από την προηγούμενη ταινία του Boorman, 
δεν είναι πιο επιτυχημένη από αυτήν του Zardoz ως προς τη 
διερεύνηση και την επεξήγηση του υπέροχου παραλογισμού 
του εσωτερικού οράματος του. Είναι ακριβώς τα φιλοσοφικά- 
ψυχολογικά στοιχεία που αναδιαμορφώθηκαν σε σχέση με 
την πρώτη εκδοχή της ταινίας που βγήκε στις αίθουσες. Σε κά
ποιο βαθμό, οι αδυναμίες της αποδίδονται στην «προίκα» της 
από τον Εξορκιστή: η Linda Blair είναι ανίκανη να αποδώσει κά
τι παραπάνω από εφηβική γλυκύτητα, και η ιδέα πως αντι
προσωπεύει κάποια εξαιρετική δύναμη που προάγει το Καλό, 
προκαλώντας ως εκ τούτου την κακία του Παζούζου, δεν πεί
θει. Στην πραγματικότητα, φαίνεται σαν να έχει μπει στην ται
νία εκ των υστέρων, και δεν έχει αναπτυχθεί πέρα από την 
ελεγχόμενη σκηνή όπου η Ρέιγκαν κάνει ένα αυτιστικό παιδί 
να μιλήσει, όπως ο ταχυδακτυλουργός βγάζει το λαγό απ’ το κα
πέλο. Ακόμα πιο ακατανόητη είναι η αποτυχία του Λαμόντ ν ’ 
αποκτήσει κάποια βαρύτητα -  είτε δραματική είτε πνευματι
κή. Σε αδρές γραμμές, είναι ο αρχετυπικός ήρωας του Boorman· 
πνευματικός τυχοδιώκτης, που η πορεία του οροθετείται από 
μια κρίση αυτοπεποίθησης και από το πάθος για την αλήθεια. 
Σχεδόν αμέσως (και εδώ η προσωπικότητα του Burton ίσως 
υπήρξε καθοριστική), δείχνει σε μοιραίο βαθμό ευάλωτος και 
ηττοπαθής. Επιπλέον, οι ιδέες του (ότι η περίπτωση της Ρέι- 
γκαν δεν είναι μια απλή ψυχολογική διαταραχή, αλλά θέτει με
γάλα ερωτήματα για το Καλό και το Κακό, κι ότι μεγάλες 
πνευματικές δυνάμεις περιμένουν να ξεχυθούν μέσα στον άν
θρωπο για να υπηρετήσουν το φως ή το σκοτάδι) διατυπώνο
νται πολύ απλοϊκά για να αποτελούν κάτι περισσότερο από 
φλυαρίες ενός εκκεντρικού, και το πρόβλημα γίνεται μεγα
λύτερο με την αφαίρεση (μετά την αντίδραση ορισμένων ενο
χλημένων κριτικών) κάποιων φιλοσοφικών στηριγμάτων 
όπως η αναφορά στην ιδέα του Teilhard de Chardin για τον «κο
σμικό νου». Ο τρόπος με τον οποίο υπονοείται, στη σκηνή με 
τη μαγική «συγχρονιστική μηχανή», πως η επιστήμη και η 
θρησκεία μπορεί και να βρίσκονται στα πρόθυρα μιας τέτοιας 
συνεργασίας, είναι μάλλον γελοίος, και οι διανοουμενίστικες 
συζητήσεις του Λαμόντ με τη Δρα Τάσκιν δεν μπορούν να τον 
στηρίξουν. Κι ενώ οι ιδέες είναι ακαθόριστες και συνεχώς δια
φεύγουν νευρικά, η εντυπωσιακή εικονογραφία της ταινίας 
αντέχει χάρη στο χιούμορ της -  μια ειρωνεία που δεν έγινε κα
θόλου αντιληπτή και, στα πλαίσια μιας ταινίας που ισχυρίζε
ται ότι επιχειρεί μια νέα πνευματική βουτιά στο σκοτάδι, οδη
γεί σε άτοπο όλες τις μορφές και τα εμβλήματα της πίστης. Τη 
σκηνή μεταξύ Ρέιγκαν και Λαμόντ στο Μουσείο Φυσικής 
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δέχεται μια σκηνή στο Βατικανό με φόντο μια φανταχτερή τοι
χογραφία της πίστης. Αργότερα, όταν ο Λαμόντ ταξιδεύει στην 
Αφρική ως προσκυνητής, του δίνουν για οδηγό έναν λευκό που 
δηλώνει: «Η Θρησκεία είναι η επιχείρησή μου. Πλαστικοί 
άγιοι, εικόνες, αγάλματα του Βούδα, κούκλες βουντού... Ξέρετε 
πώς με λένε; Οικουμενικό Έντουαρντ». Η ασέβεια είναι μια 
χρήσιμη υπενθύμιση πως ο Boorman, μεταφυσικός εξερευ
νητής ή όχι, πάντα παρουσιάζει στην οθόνη την προσωπικό
τητα ενός μεταφυσικού χωρατατζή.

«Monthly Film Bulletin», τόμ. 44, τχ. 525, Οκτώβριος 1977.
Μετάφρασή: Β.Σ.

Ε Ξ Κ Α Λ ΙΜ Π Ε Ρ  (1981)
Excalibur

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Rospo Pallenberg, 
John Boorman, βασ. στο La morte Darthur του Thomas Malory. 
Φωτογραφία: Alex Thomson. Ειδικά φωτογραφικά εφέ: 
Oxford Scientific Films. Ειδικά οπτικά εφέ: Wally Veevers. Ει
δικά εφέ: Peter Hutchinson, Alan Whibley, Gerry Johnstone, 
Michael Doyle. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Anthony Pratt. 
Σκηνικά: Tim Hutchinson. Κοστούμια: Bob Ringwood. Μου
σική: Trevor Jones. Μουσικά αποσπάσματα: η Εισαγωγή από 
τις όπερες Parsifal και Tristan und Isolde, το Πένθιμο Εμβα
τήριο του Siegfried του Wagner και «Ο Fortuna» από τα 
Carmina Burana του Orff. Χορογραφία: Anthony Van Laast. 
Οργάνωση μαχών: William Hobbs. Ή χος: Doug Turner, 
Tom Curran. Μοντάζ: John Meritt. Καλλιτεχνικός Σύμ
βουλος: Neil Jordan. Ηθοποιοί: Nigel Terry (Βασιλιάς Αρθού
ρος), Helen Mirren (Μοργκάνα), Nicholas Clay (Λάνσελοτ), 
Cherie Lunghi (Γκουίνεβιρ), Paul Geoffrey (Πέρσεβαλ), Nicol 
Williamson (Μέρλιν), Robert Addie (Μόρντρεντ), Gabriel Byrne 
(Ούθερ Πέντραγκον), Keith Buckley (Ούριενς), Katrine 
Boorman (Ιγκρέιν), Liam Neeson (Γκαουέιν), Corin Redgrave 
(Δούκας της Κορνουάλης), Niall O’Brien (Κέι). Παραγωγός: 
John Boorman. Παραγωγή: Orion Pictures Corporation (ΗΠΑ). 
Διάρκεια: 140'. Έγχρωμη. Βραβεία: Βραβείο Καλλιτεχνικού 
Επιτεύγματος στο Φεστιβάλ Καννών (1981).

Μεσαίωνας. Με αντάλλαγμα το μαγικό ξίφος Εξκάλιμηερ, ο Ού
θερ Πέντραγκον υπόσχεται στο μάγο Μέρλιν ότι θα συμφιλιωθεί 
με τον εχθρό του, το Δούκα της Κορνουάλης, αλλά παραβαίνει την 
υπόσχεση του μόλις αντικρίζει τη Δούκιοσα, την Ιγκρέιν, και πεί
θει τον διατακτικό Μέρλιν να τον βοηθήσει να μπει στο κάστρο τής 
Κορνουάλης μεταμφιεσμένος ως Δούκας. Πράγματι το καταφέρ
νει. Κάνει έρωτα με την Ιγκρέιν μπροστά στα μάτια της μικρής κό
ρης της, Μοργκάνα. Μετά από εννιά μήνες, ο Μέρλιν έρχεται να
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εισπράξει την αμοιβή του: τον Αρθούρο, καρπό αυτής, της ένωσης, 
που τον εμπιστεύεται στον φτωχό ιππότη Έκτορ. Ο Ούθερ σκο
τώνεται σε ενέδρα, αφού πρώτα έχει βυθίσει το Εξκάλιμπερ σε κά
ποιο βράχο, από τον οποίο, όπως έχει προβλέψει ο Μέρλιν, μόνο 
ένας αληθινός βασιλιάς θα μπορέσει να το βγάλει. Μερικά χρόνια 
αργότερα, ο Αρθούρος, που έχει γίνει υπασπιστής του γιου τού 
Έκτορ, Κέι, εκπλήσσει τους πάντες τραβώντας άνετα το ξίφος 
από το βράχο. Με τις συμβουλές του Μέρλιν, ο Αρθούρος επιβάλλει 
την εξουσία του στους ιππότες που ανταγωνίζονταν μεταξύ τους και 
αρνιόνταν να τον δεχτούν ως βασιλιά. Παντρεύεται την Γκουίνε- 
βιρ και ανακαλύπτει έναν πρωταθλητή της ιπποσύνης, τον Λάν- 
αελοτ. Ενισχύει τη συνεργασία των ιπποτών, δημιουργώντας τη 
Στρογγυλή Τράπεζα και το ανάκτορο του Κάμελοτ. Όμως, η ετε
ροθαλής αδελφή του, Μοργκάνα, που έχει γίνει ράγισα, αρχίζει να 
σπέρνει τη διχόνοια. Ο Γκαουέιν κατηγορεί την Γκουίνεβιρ ότι απα
τό τον Αρθούρο με τον Λάνσελοτ, κι ο τελευταίος σχεδόν χάνει τη 
ζωή του σε μια κονταρομαχία για να διαψεύσει την κατηγορία. Πε
ρίλυπος από τη διάλυση της αδελφότητας των ιπποτών και συ
γκλονισμένος από την αποκάλυψη της απιστίας της βασίλισσάς του, 
ο Αρθούρος ξεκινά την αναζήτηση του ιερού δισκοπότηρου, ελπί
ζοντας να ξαναδώοει στους ιππότες του το νόημα της ζωής. Στο με
ταξύ, η Μοργκάνα σαγηνεύει τον Αρθούρο, έχοντας πάρει τη μορ
φή της Γκουίνεβιρ, και κάνει μαζί του ένα γιο, που μέλλει να τον 
ανατρέψει. Α π ’ όλους τους ιππότες που αναζητούν το δισκοπότη
ρο, μόνο ο Πέροεβαλ το κατορθώνει κι επιστρέφει στο Κάμελοτ με 
το μυστικό του: Αρθούρος και γη είναι ένα και το αυτό. Ο Αρθού
ρος παρασύρει τους ιππότες του σε μια μάχη με τον Μόρντρεντ, τον 
γιο της Μοργκάνα, ενώ ο Μέρλιν, που η αγάπη του Αρθούρου τον 
ξανάφερε στον κόσμο, κάνει τα μάγια του: παίρνει τα νιάτα τής 
Μοργκάνα και στέλνει ένα σύννεφο που θα βοηθήσει τον Αρθού
ρο στη μάχη. Στη διάρκειά της εμφανίζεται ο Λάνσελοτ ύστερα από 
πολύ καιρό και σκοτώνεται. Ο Αρθούρος και ο Μόρντρεντ πλη
γώνονται θανάσιμα, κι ο Πέρσεβαλ, ο μόνος επιζών, πρέπει, σύμ
φωνα με τις οδηγίες του Αρθούρου, να επιστρέφει το Εξκάλιμπερ 
στην Κυρά της Λίμνης. Στην αρχή, ο Πέροεβαλ διστάζει να χάσει 
αυτή την τεράστια δύναμη, αλλά, τελικά, υπακούει στην εντολή του 
βασιλιά.

•φ- «Συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν το σπαθί και τι 
σήμαινε, μόνο όταν ολοκληρώσαμε την ταινία και τη μοντά
ραμε. Κι αυτό ήταν ενδιαφέρον, αφού για μένα αποτελούσε εξ 
αρχής την κεντρική εικόνα ολόκληρου του θρύλου. Τις στιγ
μές της μεγαλύτερης απαισιοδοξίας μου, τις στιγμές που μου 
φαινόταν αδύνατον να τελειώσουμε την ταινία, εκείνο που κα
τά ένα περίεργο τρόπο με συγκροτούσε, ήταν η εμμονή πως δεν 
έπρεπε να τα παρατήσω, πως δεν μπορούσα να ολοκληρώσω 
την καριέρα μου χωρίς να έχω γυρίσει το Εξκάλιμπερ ν ’ ανα
δύεται απ’ τη λίμνη, καθώς αυτή η εικόνα με είχε εμπνεύσει 
από παιδί, γεννώντας μου μια βαθιά αίσθηση συγκίνησης και 
μυστηρίου.
Μόλις ολοκληρώθηκε η ταινία, που είναι μια πολύ γιουνγκική 
ερμηνεία του μύθου, κατάλαβα τη σημασία της. Υπήρχαν οι δυ

νάμεις μέσα στη λίμνη, οι δυνάμεις του ασυνείδητου -  τρομα
κτικές, παντοδύναμες, ενοχλητικές, επικίνδυνες, συγκεντρω
μένες και επικεντρωμένες στην κόψη του σπαθιού, έτσι όπως 
το προτείνει το χέρι της γυναίκας. Εδώ, λοιπόν, έχουμε τη 
σχέση anima/animus, η οποία ωθεί αυτές τις δυνάμεις να ενω
θούν προς το τέλος. Έτσι κατάλάβα πως το σπαθί ήταν ένας 
σύνδεσμος, ένα σύμβολο του νοήματος της ιστορίας.
Ο Jung είπε πως κάθε μεγάλος μύθος έχει τις ρίζες του σε κά
ποια κεφαλαιώδη στιγμή της ανθρώπινης ιστορίας και πως, στην 
πραγματικότητα, ο μύθος αυτός αφορά στην αφύπνιση της 
συνείδησης· αφορά στον άνθρωπο που σκέφτεται και αποκτά τον 
έλεγχο των πραγμάτων με τη συνείδησή του, όχι όμως χωρίς να 
καταβάλει ένα τίμημα. Το τίμημα είναι η αίσθηση της αρμονίας 
του με τη φύση, και σ’ αυτό περιλαμβάνεται η ιδέα της μαγείας, 
αφού ο άνθρωπος χάνει τους μαγικούς δεσμούς του με το σύμ- 
παν. Αυτή η σχέση έχει διαρραγεί έτσι ώστε ο άνθρωπος να νιώ
θει μια αίσθηση απώλειας και μελαγχολικής νοσταλγίας γ ι’ 
αυτή τη χαμένη αρμονία, και να προσπαθεί να την ανακτήσει 
μέσα από τον έρωτα ή την τέχνη ή κάποια υπερβατική εμπει
ρία. Ο άνθρωπος κατακτά την κοινωνία του, την ειρήνη, το νό
μο, τη δικαιοσύνη, όλες αυτές τις ανθρώπινες αρετές, για ν ’ ανα
καλύψει πως δεν επαρκούν, καθώς είναι μόνο η αφετηρία του 
για μια πνευματική αναζήτηση, η αφετηρία της διαδρομής του 
να υπερβεί τον υλικό κόσμο και να ξανανακαλύψει, αλλιώς, αυ
τή τη χαμένη αρμονία.
Αυτή είναι η μορφή της ιστορίας. Γι’ αυτό [...] είχα τόση αγω
νία ν ’ αφηγηθώ ολόκληρο τον κύκλο της, από τη γέννηση ώς 
το θάνατο του Αρθούρου, κάτι που δημιουργούσε μεγάλα δρα- 
ματουργικά προβλήματα. Ωστόσο, ό,τι έπρεπε να θυσιαστεί, 
αντισταθμιζόταν από τα πλεονεκτήματα της διήγησης ολό
κληρης της ιστορίας στην επική της διάσταση.
Είναι ενδιαφέρον το ότι, στον κινηματογράφο, όταν αναγκάζεσαι 
να συμπτύξεις κάτι, συνήθως προκύπτει κάτι πολύ καλό. Πολ
λοί άνθρωποι ισχυρίζονται πως η ταινία κινείται πολύ γρήγο
ρα, περιέχει πάρα πολλά στοιχεία, είναι πολύ πυκνή και δυσ
νόητη, κι αυτό είναι που, κατά τη γνώμη μου και κατά τη 
γνώμη πολλών άλλων ανθρώπων, της προσδίδει μεγάλη δύνα
μη [...] κάτι που είναι και απολύτως ταιριαστό στο θρύλο. 
Απαιτεί από το κοινό να τη δει με άλλο μάτι. Ο κριτικός των 
«Financial Times» έγραψε πως ήταν σαν να ’βλεπε να ξανα- 
γεννιέται ο μύθος στον κινηματογράφο, σαν ν ’ ανακάλυπτε ξα
νά το μύθο και τον κινηματογράφο ταυτόχρονα. ? ?

J.B.

-F ilm  D irec tio n s-, ιόμ . 4, ιχ . 15, 1981.
Μ ετάφ ραοη: Δ η μ ή τρ η ς  Κ ερκινός.
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Το ξίφος και to  δισκοπότηρο
roi’ Δημήτρί] Μηάμττα

Οταν μας εμψυχώνουν τα αντικείμενα και τα πράγματα, μι
λάμε τόσο πιο ζωηρά και τόσο πιο δυνατά, όσο μιλάμε σύμ
φωνα με ό,τι έχουν πει αυτά.

Saint-Simon, Απομνημονεύματα'

Η σκηνή διαδραματίζεται μέσα σ’ ένα δάσος. Το σούρουπο, κά
τω από ένα δέντρο, ένα ζευγάρι ερωτευμένων κοιμάται αγκα
λιασμένο ύστερα από την ερωτική πράξη. Έ να  τρίτο πρόσωπο 
κάνει την εμφάνιση του στη σκηνη: είναι ο σύζυγος της γοη
τευτικής γυναίκας. Κραδαίνοντας ένα ξίφος, πλησιάζει το ζευ
γάρι και, έκπληκτος, τους παρατηρεί· μίσος και αποστροφή 
οκιάζουν το βλέμμα του. Το ξίφος υψώνεται πάνω απ’ τα γυ
μνά σώματα των δύο εραστών, κι ένας στιγμιαίος δισταγμός εί
ναι η απόσταση από την αιματοχυσία. Όμως η εκδίκηση ποτέ 
δεν παίρνει σάρκα και οστά, το ξίφος καρφώνεται ανάμεσα στα 
δύο γυμνά κορμιά των εραστών, κι ο απατημένος σύζυγος απο
χωρεί περίλυπος. Όταν ξυπνήσουν οι δύο εραστές, δε θ’ αρ
γήσουν να αντιληφθούν ποιος υπήρξε παρατηρητής της πα
ράνομης ένωσής τους: το ξίφος που βρίσκεται ανάμεσά τους, δεν 
αφήνει καμία αμφιβολία για την ταυτότητά του: είναι ένα 
αντικείμενο στενά συνδεδεμένο με ένα και μοναδικό πρόσωπο. 
Λίγο πριν το παράνομο ζευγάρι χωρίσει, ο άντρας, έντρομος κι 
απελπισμένος, θα δηλώσει: «Ένας βασιλιάς χωρίς ξίφος. Μια χώ
ρα χωρίς βασιλιά». Αυτό είναι ένα τραυματικό επεισόδιο της ζω
ής του ήρωα·. όντας βασιλιάς και κυρίαρχος ενός ολόκληρου κό
σμου, θα βρεθεί αντιμέτωπος με την προδοσία· προδοσία από την 
πλευρά τόσο της αγαπημένης συζύγου όσο και ενός πιστού 
φίλου. Γία το σύμπαν της ταινίας, συνιστά μια Ύβριν: είναι η 
έξοδος των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο, είναι η διαταραχή 
της φυσικής τάξης·2 οι δυνάμεις του Κακού θα κυριαρχήσουν, 
και ο κόσμος όπου ζουν τα πρόσωπα της ταινίας, θα διαλυθεί στα 
«εξων συνετέθη». Ωστόσο, αυτή η τόσο σημαντική σκηνή -για 
τον ήρωα, αλλά και για την εξέλιξη της δράσης- δεν περιγρά- 
φεται στο βιβλίο απ’ όπου αντλεί το μύθο της η ταινία Εξκά- 
λιμπερ:3 εκεί, ο ήρωας-ο βασιλιάς Αρθούρος- ποτέ δεν γίνεται 
αυτόπτης μάρτυρας της προδοσίας.4 Αυτό αποτελεί προσθήκη 
του σεναριογράφου και του σκηνοθέτη, και είναι ενδεικτική για 
το πώς έχει διασκευαστεί από τον John Boorman το έργο τού 
Thomas Malory Le morte Darthur.
Συνιστώντας κατά βάση μια ιδιόμορφη βιογραφία ενός προ
σώπου μυθικού, η ταινία Εξκάλιμπερ εκτείνεται χρονικά στο 
διάστημα μιας ανθρώπινης ζωής: από τη σύλληψη ώς το θάνατό 
του. Εδώ, ωστόσο, δεν έχουμε να κάνουμε με μια έκθεση των πε
πραγμένων μιας ζωής: το πρόσωπο αυτό -ο βασιλιάς Αρθούρος- 
καλύπτεται από την αχλύ του μύθου, και η ιστορική παρουσία 
του αμφισβητείται (αν και μια ιστορική ανάγνωση της προ
σωπικότητας του Αρθούρου θα τον προσδιόριζε ως έναν τοπι
κό ηγεμόνα, ο οποίος επέβαλε διά των όπλων την ειρήνη σε μια 
ταραγμένη περίοδο- και την ιστορία του, ως τη μυθοποιημένη 
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τερο- έχουμε την αναπαράσταση μιας ιστορικής περιόδου (της 
ύστερης ρωμαϊκής εποχής) στην οποία τοποθετούνται χρονικά 
τα αφηγούμενα επεισόδια. Ό πως υπονοεί ο τίτλος (Εξκάλι- 
μττερ·. το όνομα ενός μυθικού ξίφους, σύμβολο, αλλά και έκ
φραση, της βασιλικής εξουσίας) κι όπως καθαρά δείχνουν τα γε
γονότα της αφήγησης, η ταινία δεν ενδιαφέρεται για μια ιστο
ρική αναπαράσταση των χρόνων κατά τους οποίους δημιουρ- 
γήθηκε ο θρύλος του βασιλιά Αρθούρου και των Ιπποτών τής 
Στρογγυλής Τραπέζης. Ο χρόνος της ταινίας είναι αόριστος· ο 
τόπος, απροσδιόριστος· και τα γεγονότα της αφήγησης, αν και 
μπορούν χωρίς αμφιβολία να ερμηνευτούν με τους όρους τής 
Ιστορίας, ανήκουν στις επικράτειες των μύθων και των παρα
μυθιών. Είναι ο χρόνος των μεσαιωνικών θρύλων και μύθων, 
είναι ο χώρος που η μυθολογία ορίζει. Και τα πρόσωπα της ται
νίας -ο βασιλιάς Αρθούρος, ο Λάνσελοτ, η Γκουίνεβιρ, ο Πέρ- 
σεβαλ, ο μάγος Μέρλιν, η Μοργκάνα- ενοικούν στους τόπους 
ενός θρύλου.

Το ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ Ο ΜΥΘΟΣ
Αντλώντας το μύθο από ένα εμβληματικό βιβλίο της δυτικής 
μυθολογίας, ο John Boorman από την αρχή προσδιόρισε τη 
διαδρομή που θ’ ακολουθούσε: θα ιχνηλατούσε το θρύλο, θα 
σκιαγραφούσε το μυθικό. Ετερογενές στη σύνθεσή του, το Le 
morte Darthur έλκει την καταγωγή του από τη λογοτεχνία 
των μεσαιωνικών χρόνων. Συνιστά ένα πανόραμα λογοτεχνι
κών ειδών που άνθισαν σε μια περίοδο χιλίων περίπου χρόνων 
-από τον 5ο αιώνα έως τον 15ο όταν γράφτηκε το βιβλίο-, αλ
λά και μια καταγραφή των προφορικών παραδόσεων αυτής 
της περιόδου. Συναγωγή όλων των σχετικών με τον βασιλιά 
Αρθούρο και τους Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης καταγε- 
γραμμένων ιστοριών, συντίθεται από ένα υλικό ετερόκλιτο, τό
σο στο περιεχόμενο όσο και στη μορφή. Περιπετειώδη αφηγή
ματα, βίοι αγίων, ερωτικές ιστορίες, κώδικες ηθικής και συμ
περιφοράς (της ιπποσύνης), περιγραφές κονταρομαχιών (ένα εί
δος αθλητικής δημοσιογραφίας του Μεσαίωνα), εγκιβωτισμένες 
ιστορίες, παραμύθια και θρύλοι, συνθέτουν το ογκώδες αυτό έρ
γο. Συνδετικός ιστός που ενοποιεί το ετερόκλιτο υλικό, είναι η 
ζωή του βασιλιά Αρθούρου, εμβληματικού προσώπου για τη μυ
θολογία του δυτικού κόσμου.
Διασκευάζοντας για τον κινηματογράφο αυτόν το μύθο, ο σκη
νοθέτης κι ο σεναριογράφος εξωθήθηκαν -από τον όγκο, αλλά 
και την ετερογένεια, του υλικού- σε κάποιες άξιες λόγου στρα
τηγικές ανάγνωσης. Δουλεύοντας με τη ζέση ενός μεσαιωνικού 
συγγραφέα, μετέγραψαν ουσιαστικά όλο το μυθιστόρημα -  
αφαιρέσεις σημαντικών αφηγηματικών μερών και εξαφανί
σεις προσώπων, συμπυκνώσεις και μεταθέσεις χαρακτήρων, 
προσθήκες και μεταμορφώσεις σκηνών:5 ο John Boorman, απι
στώντας ως προς την πολυδαίδαλη αφηγηματική γραμμή και 
τα πρόσωπα του μύθου, έμεινε πιστός στον τρόπο και στη μέ
θοδο της δημιουργίας του, στο βαθύτερο πνεύμα του. Έτσι, οι 
ελευθερίες στην αφήγηση και στη δραματική πλοκή που παίρ
νει ως προς το πρωτότυπο, είναι τυπικές ενός τρόπου ανά
γνωσης και μιας συγγραφικής μεθόδου που τις ρίζες της θα
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Τα πρόσωπα της, ιπποσύνης.

Ο  α ιώ νιος δεσμός: ο Λ άνοελοτ  
ο ρκίζετα ι π ίσ τη  στον Αρθούρο. 175
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βρούμε σχο Μεσαίωνα. Τότε, χο βιβλίο (και ο μύθος) δεν ανχι- 
μεχωπιζόχαν ως ένα σόμπαν κλεισχό και ανεπίδεκχο αλλαγών, 
αλλά ως ενα με'σο για να διασωθεί ο προφορικός λόγος, και γ ι’ 
αυχό ήταν ανοικχό σε παραποιήσεις, αλλαγε'ς, προσθήκες από 
χους σσγγραφείς-ανχιγραφείς χειρογράφων. Τόχε, κάθε ανα- 
γνώσχης χοσ ήχαν κι ένας μικρός, δυνάμει συγγραφέας: προσ- 
έθεχε σχο ήδη υπάρχον πλαίσιο χη δική χου μικρή συμβολή. 
Όπως σχην περίοδο χης δημιουργίας χου μύθου (όχαν δεν 
υπήρχε η έννοια χης επινόησης ενός πρωχόχυπου υλικού, αλ
λά, ανχίθεχα, η διάσωση μιας προφορικής παράδοσης), έχσι και 
χώρα, ο αναγνώσχης-σκηνοθέχης παραλλάσσει χο νέο υλικό, χο 
προσαρμόζει σχις απαιχήσεις χων καιρών και χου μέσου, χο αφη- 
γείχαι ξανά μέσα από μια προσωπική οπτική- γίνεχαι ένας ακό
μα κρίκος σχην αλυσίδα χης αέναης δημιουργίας χου, που η αφε- 
χηρία χης χάνεχαι μέσα σχην αχλύ χου χρόνου· διασώζει κάχι 
απ’ χην παράδοση και, χαυχόχρονα, χη διαμορφώνει. Μέσα από 
μια χυπικά μεσαιωνική διαχείριση, η χαινία είναι η όχι και 
χόσο ορισχική μορφή ενός μύθου, χόσο παλιού όσο και ο πολι- 
χισμός· συνισχά, χέλος, αυχή η κινημαχογραφική εκδοχή χού 
μύθου ένα προϊόν χόσο χου χρόνου όσο και χων αλλεπάλληλων 
αναγνώσεων-μεχαγραφών χου πρωχόχυπου υλικού.

Π ρ ό σ ω π α , κ ο ς μ ο ι  κ α ι  α ν τ ι κ ε ί μ ε ν α

Σ’ αυχή χη διαδικασία ανάγνωσης και μεχαγραφής, χα πρόσω
πα χου δράμαχος προσομοιάζουν με σιδερόφρακχους ιππόχες: χά
νουν, δηλαδή, χην ιδιοπροσωπία χους και γίνονχαι φορείς εν
νοιών και ιδεών, εκπρόσωποι κόσμων διακριχών. Σε μια απο- 
σχροφή χου λόγου χου, ο βασιλιάς Αρθούρος θα δηλώσει με έμ
φαση: «Δε γεννήθηκα για να ζήσω χη ζωή ενός ανθρώπου». Πρό
σωπα σχην σκηνή ενός προαιώνιου δράμαχος ο βασιλιάς Αρθού
ρος, ο Λάνσελοχ, η Γκουίνεβιρ, ο Πέρσεβαλ, ο μάγος Μέρλιν, η 
Μοργκάνα, καθορίζονχαι από χις άχρονες δυνάμεις χου μύ
θου. Είναι πρόσωπα αρχέχυπα: υπακοόουν σχο πεπρωμένο 
χους· δεν δρουν για ίδιο όφελος, αλλά παρακινούνχαι από δυ
νάμεις υπέρχερες. Οι συγκρούσεις, λοιπόν, σχη δραμαχική πλο
κή, οι συμφωνίες ή ασυμφωνίες ανάμεσα στους χαρακτήρες, δεν 
προσδιορίζουν σχέσεις ανάμεσα σε αληθινά πρόσωπα, αλλά 
ανάμεσα σε κόσμους.
Με αφετηρία χης αφήγησης χο εσωτερικό ενός δάσους (ένα 
χώρο προνομιακό για χο σκηνοθέτη, που εκφράζει κατά χην άπο
ψή χου χο προ-πολιτισμικό στάδιο χου κόσμου), προσδιορίζεται 
εξαρχής χο πλαίσιο σχο οποίο αναπτύσσεται η δραμαχική πλο
κή: είναι ο πρωτογονισμός-παγανισμός, η απουσία πολιτισμού 
(ένα πλαίσιο κοινό στο έργο χου σκηνοθέτη, όπως, π.χ., σχην ται
νία Οταν ξέσπασε τι βία). Μέσα από χο χάος ενός κόσμου που κυ
ριαρχείται από ανεξήγητες και υπερφυσικές δυνάμεις, ανα
δύεται ένα αντικείμενο-σύμβολο ενός νέου πολιτισμού, που 
θα μεταμορφώσει αυχό χο σόμπαν. Η εικόνα χου ξίφους που σχί
ζει χην ήρεμη επιφάνεια μιας λίμνης, συνισχά χην πρωταρχι
κή πράξη βίας -αυχή η σκηνή αποτελεί χη μήτρα απ’ όπου θα 
γεννηθεί όλη η βία χης ταινίας. Η βία που προκαλεί αυχό χο 
αντικείμενο, είναι χο μέοο που θα φέρει χις αλλαγές σ’ αυχό χο 

176 ούμπαν, που θα μεταλλάξει αυτόν τον κόσμο σε κάτι νέο.

Σχην αφηγηματική γραμμή χης ταινίας (και καθώς αυχή ανα
πτύσσεται), τρεις είναι οι κόσμοι που εναλλάσσονται και συγ
κρούονται. Κατ’ αρχάς υπάρχει ο κόσμος χης Φύσης και χης Μα
γείας, που κυριαρχείται απ’ χο μυστήριο, χη δεισιδαιμονία, χο 
υπερφυσικό και χο όνειρο (εκπροσωπείται απ’ χην Κυρά τής Λί
μνης, χο Δράκο χου Δάσους και, χέλος, από χη Μοργκάνα και 
τον Μέρλιν): οι πράσινες ανταύγειες, ακόμα και σε εσωτερικές 
σκηνές, είναι μια συνεχής υπόμνηση χης κυριαρχίας αυτού 
χου κόσμου. Σχη συνέχεια, υπάρχει ο κόσμος χου Ανθρώπου, 
χης Δύναμης και χου Πολέμου, που εκπροσωπείται από τον 
Αρθούρο και χους ιππότες χου: αυτός ο κόσμος θα μεταμορφώσει 
χο αρχαίο σόμπαν και θ’ αλλάξει τον φυσικό κόσμο μέσω χης 
βίας. Παράλληλα, όμως, η διαταραχή χης φυσικής τάξης θα 
προκαλέσει κάποιες αναπόφευκτες αλλαγές: χο κουτί χης Παν
δώρας θ’ ανοίξει, και σχην επιφάνεια θα έρθουν η Αμαρτία και 
η Ενοχή· η έξοδος από τον παράδεισο είναι αναπόφευκτη. Τέ
λος, υπάρχει ο κόσμος χου Πνεύματος και χης Υπέρβασης, ο 
οποίος προκαλείται από χην ανάγκη χου ανθρώπου να συμφι
λιωθεί με χην έκπτωση από τον παράδεισο και να οδηγηθεί σχην 
εξιλέωση, χη μετάνοια και χη λύτρωση. Για να λάβει υπόστα
ση αυτός ο κόσμος, πρέπει ο άνθρωπος να απεκδυθεί χης πα
νοπλίας που φέρει, ν ’ αρνηθεί χην αλαζονεία χης δύναμης και, 
γυμνός, να συνομιλήσει με χο Θείο και χο Ιερό. Αυτός ο κόσμος 
-που θα επικρατήσει σχο χέλος- συνδέεται με χο Ιερό Δισκο
πότηρο και χον Πέρσεβαλ: εδώ, η αναζήτηση είναι ένας προ
σωπικός αγώνας που διεξάγεται, είναι η πάλη χου ήρωα με τα 
προσωπικά του φαντάσματα.
Η δραμαχική πλοκή, λοιπόν, κυριαρχείται απ’ τον αγώνα που 
διεξάγεται ανάμεσα σ’ αυτούς τους τρεις κόσμους, από χην 
ανελέητη πάλη για χην επικράτησή τους. Και ο μύθος, όπως 
εκτίθεται σχην χαινία, δεν είναι παρά χο πέρασμα από μια φυ
σική κατάσταση (όπου αυχό που είναι σημαντικό, είναι η σχέ
ση με τον φυσικό κόσμο) σε μια κατάσταση πολιτισμού (όπου 
αυχό που έχει αξία, είναι η εσωτερική εμπειρία).
Και σ’ αυχή τη διαδικασία μετάβασης, τα πρόσωπα κυριαρ
χούνται από δύο αντικείμενα-σύμβολα: χο ξίφος και το Γκρά- 
αλ. Περιστρέφονται γύρω απ’ αυτά, εμψυχώνονται απ’ αυτά, 
προσδιορίζουν την ύπαρξή τους απ’ χη σχέση που αναπτύσσουν 
με χα δύο αντικείμενα· η φωνή χους είναι ο λόγος χων αντι
κειμένων. Έτσι, η μεταμόρφωση χου Αρθούρου σε ηγέτη προ- 
καλείται απ’ χην ιδιαίτερη σχέση που έχει με το ξίφος· και η κα
τάπτωσή χου, όχαν αυτός απαρνείχαι χο ξίφος: υπάρχει ως 
πρόσωπο μόνο μέσα από χο αντικείμενο· η δράση χου είναι η 
δράση που το αντικείμενο επιβάλλει. Και χο Ιερό Δισκοπότηρο, 
χο Γκράαλ, είναι χο κέντρο ενός νέου πολιτισμού, που θα συν- 
χρίψει χον παλιό κόσμο χης Φύσης και χης Βίας. Αυχό χο αντι
κείμενο, σε αντίθεση με χο ξίφος, δεν αφαιρεί βίαια τη ζωή, αλ
λά, σύμφωνα με τη χριστιανική θεολογία, μεταγγίζει: στο χέλος, 
θα προσφέρει σχον Αρθούρο τη δύναμη για να αποχωρήσει νι
κητής από χον κόσμο και να επιχειρήσει χο ταξίδι προς χη Νή
σο χων Μακάρων.
Ωστόσο, υπάρχουν δύο πρόσωπα που κινούνται αυτόνομα: αρ- 
νούνχαι χη μαγεία χων αντικειμένων, δεν υποκύπτουν σχη
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γοητεία τους, χαράσσουν τη δική τους διαδρομή. Φορείς της δύ
ναμης του λόγου και κάτοχοι του μυστικού των λε'ξεων, ο 
Με'ρλιν και η Μοργκάνα αποτελούν τις δύο όψεις ενός μονα
δικού προσώπου. Όντας σε δυσμένεια στο βιβλίο, ο Με'ρλιν* και 
η Μοργκάνα απολαμβάνουν εδώ μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης: 
από το περιθώριο θα βρεθούν στο κέντρο και θα σκηνοθετήσουν 
τη δράση· η δραματική πλοκή θα στηριχτεί στην αντίθεσή 
τους, στην πάλη που διεξάγουν (το Καλό ενάντια στο Κακό). 
Στην οντολογική ιεραρχία της ταινίας, επέχουν θέση αληθινού 
δημιουργού: επιλέγουν τα πρόσωπα, ορίζουν το λόγο, υπο
βάλλουν τις πράξεις, καθορίζουν τη δράση. Είναι οι αληθινοί 
σκηνοθέτες του μύθου, δημιουργούν τη μυθική πραγματικό
τητα της ταινίας· η μαγεία τους είναι μια sui generis πραγμα
τικότητα. Κι όλα τα πρόσωπα του μύθου δεν παρά ηθοποιοί που 
υπακούουν -όχι πάντα πειθήνια- στις εντολές τους. Ο μάγος ως 
σκηνοθέτης δημιουργός: αυτή είναι η μικρή συμβολή του John 
Boorman στο μύθο.

1. Αναφέρεται στο: Claude Lévi- Strauss, Ανθρωπολογία και Μύθος (Μέρος 
Πρώτο), μτφρ. Αριστέα Παρίση, Καρδαμίτσα, 1990.
2. Αυτή η σκηνή θα συνοδευτεί από ακόμα μία εξίσου αποτρόπαιη πράξη: 
την αιμομιξία που διαπράττει αποπλανημένος ο βασιλιάς. Μοιχεία και αι
μομιξία είναι τα γεγονότα που θα διαταράξουν τις ισορροπίες αυτού του κό
σμου, που θα διαλύσουν την ειρήνη και τη γαλήνη του.
3. Thomas Malory, Ο Θάνατος του Αρθούρου, Τόμος Α+Β, μτφρ. Αλέξανδρος 
Κοσματόπουλος, Gutenberg Orbis Literae, 1999.
4. Στο βιβλίο του Thomas Malory, ο Αρθούρος πληροφορείται από τρίτους 
για τη σχέση της γυναίκας του με τον Λάνσελοτ (ό.π., Τόμος Β, σελ. 555). 
Όμως υπάρχει μια ανάλογη της περιγραφόμενης σκηνή ανάμεσα σ’ ένα πα
ράνομο ζευγάρι, τον σερ Γκαουέιν και τη λαίδη Έταρντ, και το σύζυγο της 
τελευταίας, σερ Πελίας. “Κι αφήνοντας το γυμνό του ξίφος πλαγιασμένο λί
γο πάνω απ’ το λαιμά τους, έκανε μεταβολή, καβάλησε το άλογό του και απο
χώρησε» είναι η περιγραφή της σκηνής από το συγγραφέα (ό.π., Τόμος Α, 
σελ. 167). Κατ’ ανάλογο τρόπο, η σκηνή με τους κρεμασμένους στα δέ
ντρα ιππότες δεν υπάρχει στο βιβλίο, στο σχετικό με την αναζήτηση του 
Γκράαλ μέρος (ό.π., Τόμος Α, σελ. 279).
5. Ο χαρακτήρας της Μοργκάνα αποτελεί σύνθεση τριών γυναικών-μα- 
γισσών του βιβλίου. Στο βιβλίο, αρκετά από τα γεγονότα που ζει ο Πέρσε- 
βαλ στην ταινία, αποδίδονται σ’ άλλο ιππότη. Ο Γκάλαχαντ, γιος του Λάν
σελοτ, ο ιππότης που βρήκε το Γκράαλ, απουσιάζει παντελώς από την ται
νία.
6. Ο σαρκασμός με τον οποίο αντιμετωπίζει ο Με'ρλιν τα συμβάντα της αφή
γησης, είναι το βλέμμα ενός δημιουργού που παρατηρεί με λεπτή ειρωνεία 
το έργο του. Σ’ αυτό το πρόσωπο μπορούμε να αναγνωρίσουμε αρκετές συγ
γένειες με τον ομώνυμο ήρωα της ταινίας Ο ράφτης του Παναμά.

Θεοοαλονίκη, Σεπτέμβριος 2001

«geoliad gw ad »
του Alain Masson

Μέσα στη νύχτα, τα ρουθούνια ενός αλόγου αναδίδουν έναν 
υπόλευκο ατμό. Μόλις ανοίξει το κάδρο, διακρίνουμε μια ομί
χλη να σκεπάζει τη μάχη και να αναμιγνύεται με τα χνότα 
του ζώου. Όρθιος μπροστά στο τείχος που σχημάτισε η ομίχλη,

ο Με'ρλιν εμφανίζεται στην κορυφή ενός λόφου. Αυτές είναι οι 
πρώτες εικόνες του Εξκάλιμπερ. Η προβολή τους ακολουθεί 
μιαν αυστηρή δομή: το σκοτεινό πρώτο πλάνο τονίζει την 
αντίθεση ανάμεσα στο απλοποιημένο φόντο και τη μορφή τής 
εικόνας, που είναι μεν ασαφής, αλλά γεμάτη ενέργεια και ζω
ντάνια. Η δύναμή τους, όμως, προέρχεται πρώτα απ’ όλα απ’ την 
ακολουθία τους. Το αμάλγαμα εικόνων, που αποτελείται από τα 
χνότα και την υγρασία της ατμόσφαιρας, χρησιμοποιεί την κί
νηση της σεκάνς για να ενισχύσει ένα άλλο θέμα: την ένωση των 
αφηγηματικών στοιχείων με εικαστικές αξίες που μετριάζουν 
το δυναμισμό του μοντάζ. Αυτή είναι, άλλωστε, η ουσία του κι
νηματογράφου, και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για να εκ
φραστεί.
Έτσι, ένα στοιχείο του ντεκόρ τονίζεται όταν αναμιγνύεται μ’ 
ένα άλλο, έχοντας το φλου της εικόνας ως κοινό κινηματο
γραφικό χαρακτηριστικό. Άλλωστε, όλοι ξέρουν ότι και τα κα
λύτερα στούντιο διαθέτουν μηχανές που μπορούν να δημι
ουργήσουν το πιο νεφελώδες κλίμα. Εύκολα θα το συσχετίζα
με με τη σκηνοθεσία. Εκ πρώτης όψεως, αυτή η διάταξη μας φαί
νεται πολύ απλή, αλλά στην πραγματικότητα θέλει να επικε
ντρώσει την προσοχή μας στην ανάμιξη των χνότων και της 
υγρασίας, ενώ απ’ την όλη δομή της σεκάνς δημιουργείται ένα 
θέμα. Αυτό που στην αρχή δεν ήταν παρά ένα μέσο έκφρασης, 
δε θ’ αργήσει να γίνει μια πραγματικότητα μέσα στην αφήγη
ση. Η ομιχλώδης νύχτα, που ενισχύει τα μοιχικά σχέδια του Ού- 
θερ Πε'ντραγκον, υλοποιεί μόνο την πράξη του Με'ρλιν, ο οποί
ος είναι βοηθός του ήρωα, αλλά η εξέλιξη της ταινίας δεν τε
λειώνει εδώ. Η πυκνή ομίχλη που καταπνίγει το τελικό πεδίο 
μάχης, θα διαδραματίσει έναν πολύ πιο περίπλοκο ρόλο: προ- 
καλεί την ήττα του Μόρντρεντ και, υπ’ αυτή την έννοια, δίνει 
ακόμα περισσότερη έμφαση στη βοήθεια που προσφέρει ο προ
στάτης Με'ρλιν στον νεαρό ήρωα- παρ’ όλα αυτά, η σημασία της 
ως θέματος διευρύνεται, μόλις δοθεί έμφαση στο σκοτάδι και τη 
σύγχυση της μάχης. Πιο συγκεκριμένα, η ομίχλη είναι ένα 
στοιχείο της ταινίας με απρόβλεπτες ιδιότητες, αφού μια γυ
ναίκα εξαντλείται για να τη δημιουργήσει, ξαφνιάζει τον Μόρ
ντρεντ και τον ξεσηκώνει εναντίον της μητέρας του, και, τέλος, 
καταδεικνύει την ανωτερότητα του Με'ρλιν έναντι της Μορ- 
γκάνα. Στο τέλος της ταινίας, η ομίχλη θα γίνει ένα πολυσή
μαντο στοιχείο της αφήγησης. Καθώς ο Μόρντρεντ γίνεται το 
επίκεντρό της, η ομίχλη έρχεται σχεδόν για να τον βλάψει στα 
μάτια των θεατών και της οικογένειάς του. Η απροσδιόριστη φύ
ση της εκδηλώνεται στον επίλογο: σε μια εικόνα όπου ο Πέρ- 
σεβαλ απομακρύνεται από τον Αρθούρο, το χρώμα της, η το
ποθεσία της και η κινηματογραφική της ύλη μετατρέπονται σε 
ουρανό, και η ορατότητα βελτιώνεται.
Καταλαβαίνουμε, λοιπόν, ότι το πέρασμα από το ντεκόρ στην 
απροσδιόριστη μορφή λαμβάνει πάντοτε υπόψη του τα συγ
κεκριμένα στοιχεία κι ότι η μυθοπλασία ανήκει πάντα στη φα
ντασία, ακόμα κι όταν μετατραπεί σε αφήγηση. Έτσι, η φα
ντασία δε μοιάζει πια με ικανότητα που γεννά ουτοπίες, αλλά 
με δυνατότητα που επιτρέπει την παραγωγή αποτελεσματι
κού και ακριβούς έργου το οποίο μπορεί να μετατρέψει τους μύ- 177
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θους σε εικόνες. Έτσι, η ανάμιξη του ατμού και της ομίχλης 
στηρίζει την αληθοφάνεια του επικού υπερφυσικού, γιατί της 
δίνει μια οπτική πληρότητα: είναι λογικό ο Δράκος να ρου
θουνίζει σαν άλογο, είναι επίσης λογικό η Μοργκάνα να εξαντλεί 
όλη της την ουσία εκπνέοντας τόσο καπνό, εφόσον οι αναθυ
μιάσεις της είναι σημάδι ζωής. Στο τε'λος, η «μετεωρολογική» 
αναστροφή της εικόνας υπογραμμίζει επίσης τη φυσική αξία τής 
ομίχλης: δεν πρόκειται για αερολογίες του δημιουργού τους, αλ
λά για μια συγκινησιακή αλήθεια.
Αυτές οι δυνατότητες δε θα μπορούσαν να υπάρξουν αν οι ει
κόνες δεν ήταν ξεκάθαρα δομημένες. Αυτή η ακρίβεια βασίζε
ται στην αυστηρή επιλογή του υλικού που κινηματογραφείται, 
το οποίο αποτελείται από τοπία, ντεκόρ, κοστούμια και χρώματα 
που είναι μεν ολιγάριθμα, αλλά, όπως θα δούμε παρακάτω, πο
λύ καλά οργανωμένα. Αυτός ο δύσκολος διαχωρισμός φαίνεται 
στις επαναλήψεις και τις παραλλαγές απ’ τις οποίες η ταινία βρί
θει, και τη διαφοροποιούν από τις λογοτεχνικές της πηγές: 
συνεπώς, συμβάλλει πολύ στη μορφή της ίδιας της ταινίας 
και, προοδευτικά, στο κλείσιμό της. Έτσι, η διασκευή τής 
αφήγησης έγινε με συγκροτημένη, πλούσια και ποιοτική κι
νηματογραφική φαντασία. Αρχικά, κάθε εικόνα έχει το δικό της 
πλαίσιο: ο Boorman, ακόμα κι αν αρέσκεται να παίζει στα πρώ
τα πλάνα, τα οποία εμπλουτίζουν την εικόνα με λιτό ή πλη
θωρικό τρόπο, χρησιμοποιεί όσο το δυνατόν πιο ομοιογενή φό
ντα. Έ να δέντρο με αντίθετο φωτισμό απομονώνει την περιο
χή της μάχης, όμως ο Μέρλιν αναδύεται μέσα απ’ την ομίχλη, 
όπως τα χνότα των αλόγων σχηματίζονται μέσα σ’ ένα μακρι
νό νυχτερινό πλάνο. Κάποια λουλούδια μπορεί ν ’ ανθίζουν 
στο κάτω μέρος του κάδρου, αλλά το ανοιξιάτικο τοπίο που δια
σχίζουν οι καβαλάρηδες, πρέπει να εκληφθεί ως ένας ομοιογε
νής χώρος και όχι ως μια διαφοροποιημένη έκταση.
Πολλές φορές έχει παρομοιαστεί το Εξκάλιμττερ με τους προ- 
ραφαηλίτες ζωγράφους (τέτοιες συγκρίσεις θεωρούνται πάντα 
πολύ κομψές), αλλά τις περισσότερες φορές με υποτιμητικό 
τρόπο (γιατί κάτι τέτοιο θεωρείται καθωσπρέπει). Η αλήθεια 
είναι ότι η ακρίβεια της σκέψης και η συμβολική σημασία 
συνδέουν τον Boorman με τον Rossetti, αλλά και με τον 
Delville και τον Parmigianino. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε 
το γεγονός ότι ο Rossetti και ο νεαρός Beardsley εικονογρά
φησαν τον κύκλο του βασιλιά Αρθούρου. Η σύγκριση, όμως, εί
ναι λανθασμένη για δύο λόγους. Αρχικά, η ταινία δε λαμβάνει 
υπόψη της κανέναν εικονογραφικό κώδικα: τα στοιχεία και οι 
χαρακτήρες παίρνουν μέρος σ’ αυτήν, χωρίς εξωτερικούς πε
ριορισμούς ή διαφοροποιήσεις που προέρχονται από μια προ
καθορισμένη δομή. Ο σκηνοθέτης παρουσιάζει τη δική του 
ματιά, έτσι ώστε οι συνηθισμένοι τρόποι απεικόνισης, το στΐλι- 
ζάρισμα του κάδρου, οι στάσεις των ηθοποιών και οι προκα
θορισμένες κινήσεις να είναι ανύπαρκτα μέσα στο έργο του. Αυ
τό συμβαίνει επειδή ο σκηνοθέτης εκφράζεται με πολλά διαδο
χικά πλάνα και μεγαλώνει το βάρος των μηνυμάτων του από το 
ένα πλάνο στο άλλο. Η εικόνα του αλληλοσκοτωμού του Μόρ- 
ντρεντ και του Αρθούρου χαρακτηρίζεται από μια συμμετρία 
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έχει ένα ζωγραφισμένο πανί για φόντο -  αυτή η ισορροπία, 
όμως, εκφράζεται αντιφατικά κι ενισχύει με συγκεκριμένο και 
λεπτομερή τρόπο τις κινήσεις που διαδέχονται η μία την άλλη 
κι οδηγούν αυτούς τους δύο χαρακτήρες στο θάνατο. Ο 
Boorman, λοιπόν, έχει δίκιο να θεωρεί τον εαυτό του πιστό μα
θητή του Griffith («Positif», τχ. 242). Αυτή η σκηνή, όσο θεα
ματική κι αν είναι σε αφηγηματικό και εικαστικό επίπεδο, 
μπορεί να κατανοηθεί και να προσληφθεί στο σύνολό της από 
την αντίληψή μας, αλλά μας υποχρεώνει να τη δούμε αντί
στροφα και ν ’ αναλύσουμε κάθε ένα από τα απρόβλεπτα γε
γονότα που συντελούν στη θεατρικότητα της ταινίας. Η λε
πτομερής ακρίβεια του κοντινού πλάνου αποσπά την προσο
χή μας, έτσι ώστε να μην το θεωρήσουμε υπερβολή εκ μέρους 
του σκηνοθέτη.
Είναι ξεκάθαρο ότι το δεύτερο επιχείρημα μας απαγορεύει να 
παρομοιάσουμε τον Boorman με τους προ-ραφαηλίτες: η ενιαία 
απόδοση του φόντου και η ομοιογένεια της ατμόσφαιρας δεν αλ
λοιώνουν τους χαρακτήρες. Όποιος, αντίθετα, προσέξει τις 
ακουαρέλες που ο Rossetti αφιέρωσε σ’ αυτόν το μύθο, θα μεί
νει έκπληκτος από τον περιορισμένο χώρο που αφήνει στις 
ανθρώπινες μορφές. Είναι γενικό χαρακτηριστικό του συμβο
λισμού, ο ζωγράφος να περικλείει τα πρόσωπα και το τοπίο μέ
σα σ’ ένα ενιαίο περιβάλλον, και να περιορίζει στο ελάχιστο το 
φόντο του πίνακα. Η στιλιστική δομή του Boorman ακολουθεί 
τους κανόνες του κινηματογραφικού χωροχρόνου, ακόμα κι αν 
περιορίζει το πεδίο με οριζόντιο και σχεδόν μονόχρωμο τρόπο. 
Η ένταση που δημιουργείται ανάμεσα στον ελεύθερο και τον κα
τειλημμένο χώρο, είναι δικαιολογημένη: αποτελεί τη μορφή και 
το νόημα μιας ταινίας που δείχνει δυναμικά ότι το πεπρωμένο 
παίρνει πάντα μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, η οποία, όμως, 
είναι άγνωστη και περιορίζει όλο και περισσότερο την παρου
σία των ανθρώπων.
Ο Αρθούρος δεν είναι παρά ένας νόθος. Ο Μόρντρεντ είναι αι- 
μομίκτης και συνδέεται διπλά με το αρχικό λάθος του πατέρα 
του και της μητέρας του. Έτσι, αναιρείται ο αλληλοσκοτωμός 
που επέτρεψε τη γέννηση του Αρθούρου, επειδή εμπλέκεται η 
συγγένεια εξ αίματος και υπάρχει μίσος μεταξύ τους. Η πα
τροκτονία και η αιμομιξία είναι η μικρογραφία ενός κακού 
που ξεκίνησε με την κατάκτηση. Η ίδια η Στρογγυλή Τράπε
ζα, κεκλεισμένων των θυρών, ακτινοβολεί από την εποχή που 
ιδρύθηκε. Το γεγονός αυτό τονίζεται ολοφάνερα απ’ το σκη
νοθέτη. Η ταινία διακρίνεται για τη νοσταλγία ενός απέρα
ντου κόσμου, και το τελευταίο πλάνο μάς δείχνει ότι πρέπει να 
υπερβούμε τις κοινές μας εμπειρίες για να έχουμε πρόσβαση σ’ 
αυτόν.
Οι εναλλαγές των περιορισμένων και των απέραντων χώρων 
τροφοδοτούν τη σκηνοθεσία. Ο Αρθούρος και ο Μέρλιν μιλά
νε για το Δράκο μπροστά σ’ έναν τεράστιο πράσινο λόφο, που 
μοιάζει με τη ράχη του τέρατος. Μες στη νύχτα που μοιάζει με 
τελετή μύησης, τα ζώα αναγγέλλουν τη μυστηριώδη παρουσία 
αυτού του τέρατος. Τα λαμπερά τείχη του Κάμελοτ είναι επι
βλητικά στην όψη, και η εικόνα του Πέρσεβαλ έρχεται σε σύγ
κρουση με το πλούσιο ντεκόρ. Σε σχέση με το περιβάλλον προ-
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κύπτουν πολλές αναφορές. Έ να απ’ τα πλεονεκτήματά του 
είναι ότι δίνει κάθε ελευθερία στις κινήσεις των χαρακτήρων. 
Η σοβαρότητα των ντεκόρ, των κοστουμιών και των κινήσεων 
τονίζει το μεγαλείο. Η μονομαχία ανάμεσα στον Λάνσελοτ και 
τον Γκαουέιν περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά του έπους: 
οι τραυματισμοί, οι κομμένες επιθέσεις και οι πτώσεις ζωντα
νεύουν κι έρχονται σε αντίθεση με την ακαμψία η οποία χα
ρακτηρίζει τους ηθοποιούς που παραβρίσκονται ως μάρτυρες: 
η ίδια η Γκουίνεβιρ έχει ένα φόρεμα μεταλλικού χρώματος. 
Καταλαβαίνουμε γιατί οι σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώπους και 
το χώρο αποτελούν το σημαντικότερο διακύβευμα της ται
νίας: ο Μέρλιν ή η Μοργκάνα καλύπτουν το τοπίο με ομίχλη. 
Ο μάγος χάνεται μέσα σε μια κρυστάλλινη κολόνα. Αντίθετα, 
το κάστρο του Κάμελοτ καλύπτεται από μια θωράκιση, η λάμ
ψη της οποίας ανταγωνίζεται τη μεγαλοπρέπεια της πανοπλίας 
του Λάνσελοτ. Το ντεκόρ του Γκράαλ, παρόμοιο σε επίπεδο δο
μής με εκείνο όπου ο Αρθούρος κεραυνοβολείται, είναι ένα 
υλικό με ενεργητική και έλλογη παρουσία. Όσο για τον Μόρ- 
ντρεντ, η πανοπλία και η περικεφαλαία τον κάνουν να μοιάζει 
με άγαλμα.
Ωστόσο, η αντινομία ανάμεσα στον Αρθούρο και τον Μέρλιν εί
ναι αυτή που εκφράζει τις εναλλαγές ανάμεσα στον τόπο και το 
περιβάλλον. Η ταινία εξιστορεί το πέρασμα απ’ τη μια μαγεία 
στην άλλη. Για το καλό του πλησίον του, ο Μέρλιν, βοηθού- 
μενος από τα ξόρκια του, απλώνει τη δύναμή του που ενι- 
σχύεται μέσα σ’ ένα μεγαλύτερο ον, το Δράκο. Η τέχνη του και 
η θεοποίησή του ακολουθούνται από άγνοια, αδεξιότητα και κό
πωση. Περισσότερο απορροφημένος στον εαυτό του, ο Αρθού
ρος είναι μελαγχολικός, γιατί έχει συνείδηση της δύναμής του 
και των γνώσεών του: η δύναμή του συγκεντρώνεται σε δύο φυ
λαχτά -το σπαθί και το δισκοπότηρο-, η χρήση των οποίων δεν 
έχει τίποτα το λεκτικό, αφού εξαρτάται απ’ τη νοημοσύνη. 
Στα ξόρκια του Μέρλιν, που φαίνονται ακαταλαβίστικα, αντι- 
τίθεται η υπεροχή του Αρθούρου, ο οποίος χειρίζεται τα όπλα 
κι αντιλαμβάνεται τη θέση του μέσα στον κόσμο. Άλλωστε, οι 
ιδιότητες του Εξκάλιμπερ και του Γκράαλ είναι ανύπαρκτες, αν 
δεν λάβουμε υπόψη μας ότι αποτελούν οικουμενικό προνόμιο 
του ίδιου του βασιλιά.
Αυτό αποδεικνύει αφ’ ενός ότι η βασιλεία του Αρθούρου είναι 
περισσότερο ιερή παρά πολιτική: αυτός θα πρέπει να φέρει 
την ευημερία στη χώρα του, μονοιάζοντας τις δυνάμεις τής φύ
σης κι ελέγχοντας τη γνώση· αφ’ ετέρου (κι αυτή είναι η κε
ντρική ιδέα της ταινίας), αυτές οι δύο μαγείες φέρνουν σε αντί
θεση δύο τρόπους αντίληψης του κόσμου: η διεύρυνση του χω
ροχρόνου απελευθερώνει την ευαισθησία του Μέρλιν, και το σώ
μα του ηθοποιού μοιάζει να βρίσκεται εκτός πεδίου, αφού το 
κρύβει το ενιαίο φόντο. Αντίθετα, ο ίδιος ο χώρος καθορίζει τη 
συμπεριφορά του Αρθούρου. Ο Μέρλιν μοιάζει σαν να νο
σταλγεί έναν απροσδιόριστο χώρο, ο οποίος συμπληρώνει μια 
μονότονη διάρκεια που επιμηκύνθηκε ως διά μαγείας. Με τον 
Αρθούρο αποκτούν θέση οι εξουσίες, οι απολαύσεις, τα τραύματα 
και ο νόμος που περικλείεται μέσα στην κυκλικότητα του χρό- 
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εξαντλούν σιγά σιγά τον Μέρλιν, αλλά δεν του επιτρέπουν να 
πεθάνει. Ο Αρθούρος ζει έναν εναλλασσόμενο χρονισμό: τραυ
ματισμένος, γιατρεύει· θλιμμένος, ανανεώνει, αλλά θα πεθάνει 
γιατί γέννησε. Ο Μέρλιν χρησιμοποιεί το λόγο για να επιβάλει 
την παρουσία του στην αφήγηση και να τονίσει το βαρυσήμα
ντο ύφος της προφητείας. Η ομιλία του Nicol Williamson δια
φοροποιείται σε τόνο, δύναμη, διάρκεια, ένταση, κι αποδίδει θαυ
μάσια την ποίηση των στιχομυθιών που βρίθουν από έμμε
τρες σαιξπηρικές εκφράσεις. Ο λόγος του Αρθούρου είναι πιο 
λιτός και δείχνει στοχασμό, σοφία και εσωτερικότητα. Ο Μέρ- 
λιν κατέχει τις δυνάμεις του λόγου, αλλά ο Αρθούρος ανακα
λύπτει την πληρότητα και το νόημα. Οι γνώσεις του Μέρλιν 
αγκαλιάζουν πολλούς κόσμους, αλλά αυτός ο μάγος διασκεδά
ζει το θεατή γιατί δεν ελέγχει απόλυτα τις πράξεις του. Ο 
Αρθούρος ελέγχει και γνωρίζει τη σημασία μόνον των πράξεών 
του. Ο βασιλιάς ενσαρκώνει την αποκάλυψη ότι ο άνθρωπος εί
ναι το κέντρο του σύμπαντος, ενώ ο μάγος φαίνεται να πορεύ
εται στα αόριστα μονοπάτια της ονειροπόλησης. Αυτός απο
καλύπτει την ομοιογένεια του κόσμου. Ο Αρθούρος διακρίνει 
τη διττή σημασία του σκοπού του και των μέσων που διαθέτει, 
τα οποία είναι ένα αήττητο όπλο κι ένα σωτήριο δισκοπότηρο. 
Όμως, αυτή η αντίθεση δεν αποτελεί στερεότυπο. Όπως το βιρ- 
γιλιανό ζεύγος των βοσκών και, στον Tournier, ο ανταγωνισμός 
ανάμεσα στις υφάντρες και τις μηχανές, έτσι κι εδώ, η συνά
ντηση του μάγου και του βασιλιά έχει το δικό της συμβολικό 
νόημα: η συνοχή και η πληθωρικότητά της είναι πιο σημαντι
κές απ’ τα λεγόμενά τους. Άλλωστε, αυτή η αντίθεση δεν είναι 
ο μοναδικός τρόπος έκφρασης στο Εξκάλιμπερ. Η αυστηρή δο
μή της εικόνας επιτρέπει την ύπαρξη κι άλλων τρόπων έκ
φρασης.
Η ταινία χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Από τον βασιλιά Ούθερ 
μέχρι την ίδρυση του Κάμελοτ, είναι η εποχή της βίας και του 
σιδήρου. Ήδη, όμως, η πανοπλία του Λάνσελοτ και το οικόσημό 
του, που φέρει ένα δισκοπότηρο, αναγγέλλουν μιαν «αργυρή» 
εποχή. Η Μοργκάνα προσπαθεί να φέρει τη χρυσή εποχή που 
είναι πιο πολυτελής και πιο μάταιη από την ανεκτίμητη λάμ
ψη του Κάμελοτ. Οι σύγχρονοι του Ούθερ ζουν στη σκιά ενός 
υποβαθμισμένου κόσμου: το εσωτερικό των κτιρίων τους είναι 
χαμηλό, άκομψο και γκρίζο, ενώ τα φρούριά τους μοιάζουν με 
επεκτάσεις των βράχων. Την εποχή της ανόδου του (την «ανοι
ξιάτικη εποχή», θα λέγαμε), ο Αρθούρος συναντά μια μικρή γιορ
τή ταχυδακτυλουργών, εξερευνά μια νύχτα γεμάτη παράξενα 
όντα, ανακαλύπτει ένα κάστρο που αγγίζει τον ουρανό, και κτί
ζει ένα παλάτι γεμάτο φως. Ο χορός της Ιγκρέιν και το πανη
γύρι είναι δύο ανάλαφρα στοιχεία. Η αίσθηση του πραγματικού 
βαραίνει μόλις επισκεφθούμε το Κάμελοτ. Δίπλα στο κτίριο 
αγρυπνεί ένας αγνός Δράκος και χορεύουν κάποια γυμνά παι
διά. Αυτό δείχνει ότι ο πολιτισμός βρίσκεται στην «αργυρή» επο
χή. Στο εσωτερικό, αντίθετα, αντικρίζουμε χρυσοποίκιλτες αί
θουσες όπου συχνάζουν λόγιοι, και τραπέζια γεμάτα φαγητά απ’ 
όλες τις εποχές του χρόνου κι απ’ όλες τις χώρες του κόσμου. 
Αυτή η υπεραφθονία θα γίνει η αιτία της εξαφάνισης του Κά
μελοτ, το οποίο ήταν κάποτε το κέντρο του κατοικήσιμου κό
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σμου. Η Μοργκάνα και ο Μόρνχρενχ θα επεκχείνουν αυχή χη 
διαοχροφή.
Ο χειμώνας χης αναζήχησης χου Γκράαλ επαναφέρει χον κρύο, 
άθλιο, λασπώδη και αιμαχηρό κόσμο χης πρώχης εποχής που, 
όμως, παρέμεινε ο κόσμος χων μαχών. Μια θριαμβευχική άν
θηση θα έρθει με χους γόμους χης Γκουίνεβιρ και χου Αρθού
ρου. Διάφορες αισθηχικές συνέχειες περιπλέκονχαι μεχαξύ 
χους. Ο ερωχικός χορός χης Ιγκρέιν εγκαινιάζει, για παρά
δειγμα, μια σειρά από περιγραφικές σεκάνς που συνοψίζουν έναν 
χρόπο ζωής κι έναν πολιχισμό: η γιορχή όπου ο Αρθούρος δεί
χνει όχι είναι ο εκλεκχός, ο χορός όπου η Γκουίνεβιρ γοηχεύει 
χο βασιλιά, ο γάμος, η παρουσίαση χου Κάμελοχ, χο συμπόσιο, 
η προεχοιμασία χης μονομαχίας και η συμπεριφορά χής Μορ- 
γκάνα απένανχι σχο γιο χης, περιέχουν πλάνα που δεν είναι πο
λύ αφηγημαχικά, αλλά είναι πλούσια σε ισχορικές ή χρωμαχι- 
κές εκπλήξεις. Έχσι δημιουργούνχαι κόσμοι που μπορούν να 
ενοποιηθούν, αλλά και να διαφοροποιηθούν.
Ο διαχωρισμός ανάμεσα σχους γκρίζους ανοιχχούς χώρους 
όπου γίνονχαι οι μάχες, σχα πράσινα δάση όπου συμβαίνουν οι 
αποκαλύψεις, και σχις όχθες χων ποχαμών ή σχις παραλίες 
όπου συνανχιούνχαι η φύση και χο υπερφυσικό, δεν αποχελούν 
απλώς μια κοσμική χριάδα, αλλά έχουν ξεκάθαρες και χαλαρές 
σχέσεις με χα χρία μέχαλλα. Επίσης, ο διαχωρισμός ανάμεσα 
σχην πανοπλία, σχο ένδυμα και χη γύμνια, αλλά και η ανχίθε- 
ση ανάμεσα σχο νερό, χη φωχιά και χον αχμό, παίζουν σημανχικό 
ρόλο μέσα σχην χαινία. Απλούσχερα, θα μπορούσαμε να υπο- 
σχηρίξουμε όχι η θεμαχική χης χαινίας οργανώνεχαι σύμφωνα 
με πολλά χρίγωνα, οι συνδυασμοί χων οποίων είναι αρκεχά 
ελεύθεροι. Η φωχιά και ο χρυσός βρίσκονχαι σε χρωμαχική 
αρμονία και καχαγγέλλουν χην ωμή βία, αλλά η φλόγα συν- 
δυάζεχαι επίσης με χη λάμψη χου αργυρού, και η Σχρογγυλή 
Τράπεζα μοιάζει με ήλιο που αναχέλλει μέσα απ’ χους πυρ
σούς. Υπό μία έννοια, χο σύσχημα χων μεχάλλων ορίζει και χις 
πανοπλίες, αλλά ο Μέρλιν φοράει ένα ασημένιο κωνικό καπέ
λο, ενώ ο μικρός θώρακας χου Μόρνχρενχ και η περικεφαλαία 
χου χον κάνουν να μοιάζει περισσόχερο με άγαλμα παρά με 
πολεμισχή που φορά σιδερόπλεχχο θώρακα. Έ να μελαγχολικό 
χοπίο περιβάλλει χις μάχες, αλλά η φιλμική συνέχεια συνδέει 
κάθε ένα απ’ αυχά με χις όχθες ενός ποχαμού ή με κάποιο ακρο
γιάλι. Οι ανχαλλαγές ανάμεσα σχα θέμαχα αποχελούν ένα καλό 
ανχίβαρο σε όλα χα άκαμπχα και αλληγορικά σχοιχεία χης χαι
νίας.
Έχσι, η ομίχλη θα επιχρέψει σχον Ούθερ να πάει σχην Κορ- 
νουάλη. Το γουρουνίσιο προφίλ χου παίρνει χη μορφή πιθήκου, 
κι ο Ούθερ αλλάζει πρόσωπο. Υπό χο φως μιας φλόγας, θα κά
νει δική χου χην Ιγκρέιν, χην ώρα που ο άνχρας χης πεθαίνει. 
Οι ανχισχοιχίες ανάμεσα σχην ομίχλη και χο Κακό, χην πανο
πλία και χο είδωλο, χη φλόγα και χη βία, είναι προφανείς και 
πραγμαχοποιήσιμες. Αργόχερα, όμως, η ομίχλη θα σκοχώσει χη 
μάγισσα. Η άδεια πανοπλία, που ανχικαχοπχρίζει χην αλήθεια 
για χο πνεύμα χου, θα χραυμαχίσει χον Λάνσελοχ. Η θέρμη 
χης φλόγας μπορεί να είναι σωχήρια. Η γύμνια, που αρχικά εί
ναι χο ανχικείμενο χης σεξουαλικής επίθεσης, αργόχερα γίνεχαι

χρυφερόχηχα χου χραυμαχισμένου σώμαχος, χρωχόχηχα, έρω- 
χας, ακόμα και αγνόχηχα, όχαν ο Πέρσεβαλ, για ν ’ αγγίξει χο άγιο 
δισκοπόχηρο, βγάζει χην πανοπλία χου μέσα σχο νερό όπου 
φαίνεχαι σαν να βαφχίζεχαι. Είναι σημανχικό, άλλωσχε, χο γε
γονός όχι ο Boorman δε φοβάχαι να γελοιοποιήσει έναν ιππόχη, 
δείχνονχάς χον με χο εσώρουχο. Αυχό χο «γελοίο» θυμίζει χην 
αυθενχική γύμνια κι όχι ένα σώμα που χρησιμοποιείσαι σαν δια- 
κοσμηχικό σχοιχείο. Το ίδιο επαναλαμβάνεχαι όχαν ο Μέρλιν 
σκονχάφχει μέσα σχο ποχάμι καθώς προφηχεύει. Το ασχείο δί
νει χη θέση χου σχο νερό, αλλά η πχώση ανήκει σχην προφηχεία: 
προαναγγέλλει χο αμάρχημα χου Αρθούρου, που θα μεχαχρέψει 
χο Εξκάλιμπερ σε φεχίχ για να νικήσει χον Λάνσελοχ.
Αυχές οι ανχιθέσεις δεν παγιώνονχαι ποχέ, γιαχί υπάρχει πάνχα 
κάποιος χαρακχήρας για να χις εξουδεχερώσει. Το χελευχαίο κο- 
σχούμι χης Μοργκάνα χερμαχίζει χην ανχιπαράθεση ανάμεσα σχη 
γύμνια και χην πανοπλία, και συγκενχρώνει πάνω χης χη γοη
χεία και χη σκληρόχηχα. Το ένδυμα χου Μέρλιν είναι ευπρεπές, 
και χο καπέλο χου χου δίνει χην ευγένεια χου πολεμισχή. Το εβα- 
ζέ φόρεμα χης Ιγκρέιν και χο διαφανές πουκάμισο καχαργούν 
χον ανχαγωνισμό ανάμεσα σχο καλυμμένο και χο ακάλυπχο. Ο 
Αρθούρος -πολεμισχής, αλλά και σοφός- γνωρίζει χο σίδερο και 
χο ασήμι. Αγνή, αλλά μοιχαλίδα, η Γκουίνεβιρ σχολίζεχαι με 
άσπρο και χρυσό. Το σκούρο πανωφόρι χου Μέρλιν χον απο- 
μακρύνει απ’ χην κομψόχηχα χης άπιασχης Μοργκάνα. 
Συνεπώς, η πληθωρικόχηχα χων εννοιών σχις εικόνες δεν προ- 
έρχεχαι από κάποιο ξεχείλισμα, αλλά από μια πολύ προσεγμέ
νη κι ευέλικχη δομή. Η συνοχή, η συμπαγής εσωχερική χου δο
μή και η εξωχερική διαφοροποίησή χου μεχαχρέπουν χο Εξκά
λιμπερ σε ανεξάνχληχη και απεριόρισχη ονειροπόληση, σε επο
ποιία χης εσωχερικόχηχας και σε ελεγεία χης ασάφειας. Βλέ
πουμε κοράκια, όπως σχο ποίημα χου Villon, να ραμφίζουν χα 
μάχια χων κρεμασμένων βλέπουμε χο αίμα να κυλά μέσα σχη 
λάσπη... Μήπως, όμως, προσπαθεί να μας θυμίσει πως η ζωή εί
ναι πολύ πιο σαρκική απ’ χο θάναχο; Ή δη χα κοράκια χού 
Jakez Riou έκρωζαν με ενθουσιασμό: μια γουλιά αίμαχος, 
«geoliad gwad»! Πρόκειχαι για χην πικρία χου έπους με χην 
οποία συμμιγνύεχαι η χρυφερόχηχα χων μύθων.

-P o s it if- , τχ . 247, Ο κτώ βριος 1981.
Μ ετάφ ραση: Χ ρ ησ τό ς  Κ οντούλας.

1 . Ήμασχε σχην Κίνα.
Χρειάσχηκε να απαλλαγώ από κάποιες επείγουσες υποθέσεις, κι 
αφού γευμάχισα με ένα από χα μέλη χης «Ομάδας χων Τεσσά
ρων» (Γιάο Ουέν Γιουάν), μας υποδείχθηκε ένας δάσκαλος.
Ή ταν χέσσερις χο απόγευμα.
Έξω, όλοι έκαναν γυμνασχική.
Εμείς, οι υπόλοιποι, σχοιβαγμένοι σε μια μικρή αίθουσα (εκεί- 181
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νη την εποχή ήμαστε ήδη περισσότεροι από σαράντα), ακούγαμε 
την περιγραφή της εφόδου των στρατηγών.
Εγώ, πάλι, καθισμένος στην πρώτη σειρά, μισοκοιμόμουν. 
Πλάι μου, αντίθετα, άγρυπνος σαν καλός αγωνιστής που ήταν, 
ένα πατριωτάκι» απ’ το Τσιλοε' σχέδιαζε ανθρωπόμορφα δάση. 
Η κουβέντα μας ξεκίνησε με τον πιο φυσικό τρόπο.
Και, φυσικά, ο περιρρέων υλισμός μάς ε'κανε να προσεγγίσου
με το θέμα των ιδεολογικών τερατωδιών (μεταφορές του δρά
κοντα), κι από τη μια τερατωδία στην άλλη καταλήξαμε ανα
πόφευκτα στο θέμα ενός εντελώς άλλου είδους τέρατος: «τα χω
ριά της παιδικής ηλικίας».

Εμένα, πέρσι, μου εμφανίστηκε η “Φιούρα”» τον άκουσα να 
λέει ξαφνικά.
«Η “Φιούρα”; Πώς είναι;»
«Έχει την όψη γυναίκας.»
Τι είδους γυναίκας;» (Εγώ ήξερα ότι η «Φιούρα» έμοιαζε με 

όλες τις γυναίκες, αλλά με καμία συγκεκριμένα.)
«Η “Φιούρα” μοιάζει με την Gina Lollobrigida.»
Εκπληξη. Και άμεση αντίδραση.

«Και τι έκανε η “Φιούρα”;» (Όλοι ξέρουν πως η Φιούρα μπο
ρεί μόνο να χορεύει.)
«Χόρευε.»
Μα τι χόρευε;» (Εγώ ήξερα πως η «Φιούρα» δεν χορεύει· είναι

ο χορός.)
«Χόρευε σαν τρελή.»
Εκείνη την εποχή, πίστευα ότι, εικονογραφώντας ένα μύθο, δί- 
νοντάς του οικεία μορφή, δεν μπορεί παρά να τον φτωχύνεις. 
Πίστευα, π.χ., ότι όποιος έλεγε πως ο Robert Taylor είναι ο 
Ιβανόης, θα προκαλούσε αναπόφευκτα το γέλιο. Σήμερα νομί
ζω πως ξέρω ότι δε φτωχαίνει ένα μύθο η ξαφνική οπτικοποι- 
ήσή του, αλλά η δικτατορία της διήγησης· ότι ο μύθος, απ’ τη 
στιγμή που εικονογραφείται, κλείνεται άμεσα σε μια προσωπική 
ιστορία με κεντρομόλο χαρακτήρα. Εξ ου και το γέλιο.

2. Σήμερα, βλέποντας το Εξκάλιμπερ, έζησα μια παράξενη 
εμπειρία: όσο προχωρούσε η ιστορία, άλλες ιστορίες που είχα 
ακούσει στην παιδική μου ηλικία και είχα δει σε άλλες ταινίες, 
συνέπιπταν με αυτές τις συμβολικές εικόνες. Τις απορροφού
σαν χωρίς να αναμιγνύονται μ’ αυτές, και, ωστόσο, τις έκαναν 
ακόμα πιο παρούσες.
Ξέρω ότι αυτό μπορεί να ειπωθεί για έναν μικρό αριθμό ταινιών 
κι ότι η εμπειρία αυτή εξαρτάται συχνά απ’ το θεατή. Όμως, σ’ 
αυτή την περίπτωση το αποτέλεσμα νομίζω πως είναι ακόμα πιο 
πλούσιο, λόγω της διπλής πηγής του μύθου που πραγματεύεται 
η ταινία: την υποτιθέμενη παγανιστική και τη χριστιανική.
Οι ιστορίες της παιδικής ηλικίας που θυμόμαστε βλέποντας την 
ταινία κι αποκτώντας επαφή μαζί της, διχάζονται. Κατά τη 
γνώμη μου, είναι μια απλοποίηση να λέμε ότι οι ιστορίες αυτές 
έχουν ένα κομμάτι παγανιστικό κι ένα χριστιανικό. Προτιμώ 
να ξεκινώ με την προϋπόθεση ότι κάθε ιστορία είναι διπλή κι 
ότι η απλή κινηματογραφική της απεικόνιση κάνει σαφή αυτά 
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που τη διηγούμαστε, αποκλείει όχι τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά 
τον αντίποδά της.
Από τα προηγούμενα θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε, παρα- 
λείποντας αρκετές δεκάδες συλλογισμών, ότι η ιστορία-διήγη- 
ση πραγματώνεται ανεξάρτητα απ’ τη θέληση, γιατί το κίνητρό 
της δεν είναι το ενδιαφέρον γ ι’ αυτό που θα ακολουθήσει, αλ
λά μάλλον για την κρυμμένη της εναλλακτική.
Ωστόσο, η βιομηχανία του κινηματογράφου έχει ως αρχή ότι πά
ντα χρειάζεται μια ιστορία κι ότι δεν υπάρχει ιστορία δίχως θέ
ληση· μ ’ άλλα λόγια, για να ενδιαφερθείς για κάποιον, πρέπει 
αυτός να θέλει κάτι και να κάνει κάτι για να πετύχει αυτό 
που θέλει.
Στις ιστορίες αυτές του βασιλιά Αρθούρου, αντίθετα, τα πρό
σωπα δρουν χωρίς θέληση, γιατί δεν μπορούν να μη θέλουν αυ
τό που θέλουν.

3. Νομίζω πως πρώτη η Lotte Eisner μίλησε για το ποιητικό 
φορτίο το οποίο απελευθερώνεται από μια μεταφυσική ιστορία 
που παρουσιάζεται μέσα σ’ ένα φυσικό ντεκόρ.
Είναι γνωστό ότι εκατοντάδες μύες συνθέτουν την έκφραση 
ενός προσώπου, αλλά συχνά ξεχνάμε τις χιλιάδες χιλιάδων 
φύλλα που πάλλονται σ’ ένα οποιοδήποτε τοπίο, συνθέτοντας 
έτσι μια έκφραση εξίσου συγκεκριμένη με εκείνην ενός προ
σώπου. Ανάμεσα στις δύο υπάρχει ο μηχανισμός. Αλλά όταν ο 
μηχανισμός γίνεται το ίδιο σύνθετος όσο και αυτός ενός αν
θρώπινου προσώπου ή ενός τοπίου, και μπορεί να γίνει τόσο 
ακριβής ώστε στο σύνολό του να μπορεί να συνθέσει μια έκ
φραση, και η έκφραση αυτή (ένα χαμόγελο π.χ.) να είναι ίδια στο 
πρόσωπο, στο τοπίο και στο μηχανισμό, μπορούμε να πούμε ότι 
αυτή η έκφραση είναι σουρεαλιστική· δηλαδή, τουλάχιστον 
τρεις φορές πραγματική.
Στο Εξκάλιμπερ, διαισθάνθηκα ένα χαμόγελο τουλάχιστον δύο 
φορές. Και είμαι σίγουρος ότι κι ένα τρίτο βρίσκεται κάπου 
κρυμμένο.
Υπάρχουν πολλές υπερβολικές εικόνες.
Ταμπλό βιβάν εγκαταλειμμένα στη διάθεση της φύσης.
Τα θαυμάζουμε όπως θα θαυμάζαμε ένα αντίστοιχο ταμπλό βι- 
βάν του Fellini ή του Jancsô. Το κοιτάμε και περιμένουμε το 
επόμενο.
Ξαφνικά, όμως, αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε συνθετικό στοιχείο 
του πίνακα έχει μια αφηγηματική λειτουργία που τον ενώνει 
αδιάρρηκτα με τους άλλους πίνακες, ενώ οι ιστορίες τού βασι
λιά Αρθούρου, συνδεόμενες αυθαίρετα με τις ιστορίες τής παι
δικής ηλικίας του καθενός, συνθέτουν το ποιητικό στοιχείο. 
Πως γίνεται, λοιπόν, να ’ναι το ηλιοβασίλεμα αφηγηματικό 
και η μοίρα του βασιλιά Αρθούρου ποιητική;
Ακόμα και σήμερα αναρωτιέμαι.

«Positif», τχ. 247, Οκτώβριος 1981. 
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκοΰλια.
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Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Rospo Pallenberg. 
Φωτογραφία: Philippe Rousselot. Ειδικά φωτογραφικά εφέ: 
Oxford Scientific Films. Ειδικά εφε': Ralph Salis. Καλλιτε
χνική διεύθυνση: Simon Holland. Σκηνογραφία: Marcos 
Flacksman, Ian Whittaker. Κοστούμια: Christel Boorman, 
Clovis Bueno. Μουσική: Junior Homrich, Brian Gascoigne. Χο
ρογραφία: José Possi. Ή χος: Doug Turner. Μοντάζ: Ian 
Craffbrd. Ηθοποιοί: Powers Boothe (Μπιλ Μάρκαμ), Charley 
Boorman (Τάμι), Meg Foster (Τζιν Μάρκαμ), William Rodriguez 
(Τόμι σε μικρή ηλικία), Yara Vaneau (Χέδερ σε μικρή ηλικία), 
Estée Chandler (Χεδερ), Dira Paes (Κασίρι), Eduardo Conde 
(Βέρνερ), Ariel Coelho (πατήρ Λεντίκ), Peter Marinker (Πε- 
ρέιρα), Mario Borges (Κόστα), Atilia lorio (έμπορος), Gabriel 
Archanjo (μπράβος του), Gracindo Junior (Κάρλος), Arthur I 
Muhlenberg (Ρίκο)· Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΟΡΑΤΩΝ: Rui Polonah (Ουά- 
ναντι), Maria Helena Velasco (Ουλούρου), Tetchie Agbayani 
(Κάγια), Paulo Vinicius (Μάπι), Aloisio Flores (Σαμάνπο), Isabel 
Bicudo, Patricia Prisco (ξαδέλφες της Κασίρι), Silvana de Faria 
(Πέκι), Marcos Tuantagno, Alexandre Fontez, Antonio Japones 
(πολεμιστές)· Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΑΓΡΙΩΝ: Claudio Moreno (Ζακα- 
ρέ), Antonio Rodriguez Neto, Coluene Kodwel, Denilto Gomes, 
Fernando Pires (πολεμιστές). Παραγωγός: John Boorman. 
Παραγωγή: Christel Films, Embassy Pictures (ΗΠΑ). Διάρκεια 
115'. Έγχρωμη.

Ο αμερικανός μηχανικός Μπιλ Μάρκαμ εργάζεται στην κατα
σκευή ενός φράγματος στις παρυφές του δάσους του Αμαζόνιου. Ζει 
σε μια σύγχρονη πόλη με τη σύζυγό του, Τζιν, τον επτάχρονο γιο 
του, Τόμι, και την πεντάχρονη κόρη του, Χέδερ. Ένα πρωί, ο Τό
μι, ακολουθώντας κάποιους Ινδιάνους στην αρχή της ζούγκλας, εξα
φανίζεται μαζί τους. Δέκα χρόνια αργότερα, μετά από πολλές 
έρευνες, ο Μπιλ δεν έχει παραιτηθεί ακόμα από τις προαπάθειές 
του να ξαναβρεί το γιο του, ενώ δουλεύει για την ολοκλήρωση του 
φράγματος. Στο μεταξύ, ο Τόμι έχει υιοθετηθεί από τον Ουάναντι, 
τον αρχηγό της φυλής των Αοράτων, που ζει με τις τρεις γυναίκες 
του, Ουλούρου, Κάγια και Πέκι. Μαζί μ  ’ έναν Γερμανό, τον Βέρ
νερ, ο Μπιλ ταξιδεύει βαθιά μέσα στη ζούγκλα κι αντιμετωπίζει τη 
φυλή των Αγρίων και τον αρχηγό της, Ζακαρέ, που είναι εχθροί 
των Αοράτων. Πληγωμένος, σώζεται από το γιο του, που τον οδη
γεί στη φυλή του. Ο Τόμι, που έχει σύζυγο την Κασίρι, αρνείτύι ν ’ 
ακολουθήσει τον πατέρα του στον κόσμο των λευκών. Ο Μπιλ, αφού 
μυείται στις μαγικές τελετουργίες των Ινδιάνων, ξαναγυρίζει στη 
γυναίκα του. Στο μεταξύ, ο Ζακαρέ, εκμεταλλευόμενος την απου
σία του Ουάναντι και του Τόμι, οργανώνει επιδρομή στο χωριό των 
Αοράτων και αρπάζει τις γυναίκες της φυλής για να πς πουλήσει 
στους λευκούς μαστροπούς. Στη μάχη ανάμεσα στις δύο φυλές, ο 
Ουάναντι σκοτώνεται, κι ο Τόμι φεύγει να αναζητήσει τον πατέρα 
του, που έχει ένα πυροβόλο όπλο. Ξαναβρίσκει την οικογένειά 
του, επιστρέφει στη ζούγκλα με τον Μπιλ, απελευθερώνει τους ομή

ρους και σώζει τη φυλή του. Εξομολογείται στον πατέρα του ότι θέ
λει να καταστρέψει το φράγμα γιατί το θεωρεί πηγή όλων των κα
κών, και επικαλείται τις μαγικές δυνάμεις του για να ξεσπάσει μια 
κατακλυσμιαία βροχή. Τα νερά παρασύρουν το φράγμα, χωρίς να 
διευκρινίζεται ποιος ευθύνεται για την καταστροφή: ο Τόμι ή ο πα
τέρας του, που υιοθέτησε την οπτική του; Ο Μάρκαμ επιστρέφει 
στην Αμερική με τη γυναίκα και την κόρη του, ενώ το δάσος ξα
ναβρίσκει τη ζωή του.

•φ- Αν κάτι με γοήτευσε στην ιστορία αυτή ως πατέρα, είναι 
ο φόβος αυτός, που κάθε γονιός έχει γνωρίσει, ότι μπορεί να χά
σει το παιδί του, να το δει να εξαφανίζεται μέσα στο πλήθος, 
άταν το παιδί είναι ακόμα μικρό. Θυμάμαι μια φορά που είχα 
κλειδώσει τη μεγάλη μου κόρη, Telsche, μέσα στο αυτοκίνητο 
και πήγα για ψώνια. Όταν επέστρεψα, προς μεγάλη μου απελ
πισία, η Telsche δεν ήταν στο αυτοκίνητο. Χρειάστηκε να πε
ράσει λίγος χρόνος για ν ’ αντιληφθώ ότι πλάι στο αυτοκίνητό 
μου ήταν σταθμευμένο ένα άλλο, πανομοιότυπο με το δικό 
μου. Άρχισα τότε να φαντάζομαι τι θα μπορούσε να συμβεί σ’ 
ένα ζευγάρι που θα έχανε το παιδί του, αν συνέχιζε να το ανα
ζητά, αν επιδίωκε να μάθει την αλήθεια. Στην ταινία, βέβαια, 
είναι μυστηριώδης η απόφαση του πατέρα να μην πάρει πίσω 
μαζί του το γιο του. Συλλάβαμε, λοιπόν, το χαρακτήρα του αμε- 
ρικανού μηχανικού ως έναν άνθρωπο που δεν είναι έτοιμος ν ’ 
αντιμετωπίσει ένα τέτοιου είδους δίλημμα. Έχει το δικά του σύ
στημα αξιών και δεν αναρωτιέται για τη νομιμότητα των πρά
ξεων του: την αποψίλωση, δηλαδή, του δάσους και την κατα
σκευή του φράγματος. Πιστεύει στην πρόοδο, βλέπει τον εαυ
τό του σαν παράγοντα εκπολιτισμού και δεν αμφισβητεί ούτε για 
μια στιγμή την ηθική του. Όμς, όταν ανακαλύπτει τον τρόπο 
ζωής που ο γιος του γνώρισε στη φυλή, όταν συνειδητοποιεί ότι 
αυτός ο τρόπος θα μπορούσε να είναι ευεργετικότερος για το γιο 
του από εκείνον που αυτός μπορεί να του προσφέρει, συντελείται 
μέσα του τέτοια αλλαγή ως προς το πώς βλέπει τα πράγματα, δη- 
μιουργείται τέτοια απόσταση ανάμεσα σ’ αυτόν και τη γυναί
κα του, ώστε, όταν την ξαναβλέπει, δεν μπορεί πια να της εξη
γήσει τίποτα. Από μια άποψη, ναι: ο Τόμι είναι νεκρός· ζει σ’ 
έναν άλλο κόσμο. [...] Αυτό που προσπάθησα να εκφράσω στην 
ταινία όσον αφορά στον τρόπο ζωής σε μια φυλή -και που τό
σο με εντυπώσιασε-, είναι ότι δεν υπάρχει διάκριση ανάμεσα 
στον υλικό και τον πνευματικό κόσμο. Όλα συνδέονται μετα
ξύ τους. Οι Ινδιάνοι μπορεί να ασχολούνται με μια πολύ πρα
κτική δραστηριότητα, και σιγά σιγά να περάσουν σε μια τελε
τουργία. Τους ρωτούσα συνέχεια τι θα κάνουν το απόγευμα ή 
την επόμενη μέρα, και με κοιτούσαν έκπληκτοι, γιατί κανείς 
τους δεν ήξερε! »

J.B .

στο: M ich e l C im en t, U n v is io n n a ire  en son tem ps,
Ε κδ. C a lm a n n -L évy , Π αρίσι 1985.
Μ ετάφραση: Τ ατιάνα  Φ ραγκονλια .
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Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Έ νας αετός πετάει πάνω απ’ το λαβύρινθο
του Gérard Legrand

Θα ήταν πρακτικό, αλλά μάλλον ανώφελο, να διακρίνουμε δύο 
εμφανείς τάξεις πραγμάτων στο έργο του John Boorman: εκεί
νη στην οποία υπερέχει η γραμμική δομή, κι εκείνη στην οποία 
επιβάλλεται ένα είδος διαχωρισμού· μ’ άλλα λόγια, η μυθολογία 
έναντι του παζλ, ή, από τη μια το Όταν ξέσπασε η βία και Το σμα
ραγδένιο δάσος, κι από την άλλη το Ζαρντόζ και Ο αιρετικός. 
Ωστόσο, ακόμα και χωρίς να αναφερθούμε στο Δύο λιοντάρια 
στον Ειρηνικό, πού θα έπρεπε άραγε να κατατάξουμε τον Επα
ναστάτη του Αλκατράζ, ένα αστυνομικό παζλ που, στην πραγ
ματικότητα, είναι η ιστορία μιας ηρωικής διαδρομής; Το Εξκά- 
λιμπερ, αν και παρουσιάζεται σαν «εποποιία», είναι, αντίθετα, 
μια «πληθωρική» ταινία, που δεν αποφεύγει πάντα το δια
σκορπισμό. Όσον αφορά στην ταξινόμηση των ταινιών (ακόμα 
δείχνω μόνο εν είδει πληροφόρησης τη βαθιά υφολογική τους 
ενότητα) σύμφωνα με το δίπολο «πραγματικό/φανταστικό», 
Το σμαραγδένιο δάσος διαψεύδει υποδειγματικά αυτή τη σχο
λαστική πρακτική.
Το γεγονός ότι ο ίδιος ο Boorman έζησε στον Αμαζόνιο για να 
φτιάξει την ταινία, κι ότι αφετηρία της είναι ένα «ιστορικό» επει
σόδιο (του οποίου η πιθανή χρονολόγηση ανάγεται στην επο
χή των πρώτων μεγάλων έργων γύρω από τη Βραζιλία, εδώ και 
μια εικοσαετία -  πράγμα που απωθεί ακόμα περισσότερο κάθε 
αδιάκριτη αληθοφάνεια), δε μας λέει τίποτα καινούργιο.
[...]
Μπορεί να μας δυσαρεστεί το ότι ο Boorman, στην τελική σκη
νή, αισθάνθηκε την ανάγκη να προσθέσει στη στεγνή αναφο
ρά για την εξαφάνιση των Ινδιάνων, συσχετιζόμενη με την 
εξαφάνιση της δασικής έκτασης, μια φράση γ ι’ αυτό που εκεί
νοι ήξεραν κι «εμείς [το] έχουμε ξεχάσει». Αυτή η επίκληση στην 
-απατηλή κατά βάθος- λερωμένη συνείδηση (κατά τη γνώμη 
μου) φαίνεται ακόμα πιο ψεύτικη, γιατί η ταινία λειτουργεί 
εντελώς έξω απ’ αυτή τη λογική: ο Μπιλ Μάρκαμ καταλαβαί
νει την αρνητική πλευρά της δραστηριότητάς του, όμως δεν ει
σπράττει, εκτός από παροδικά, κανένα αίσθημα προσωπικής τα
πείνωσης, ούτε συμπεραίνει κάποια ανώτερη «γνώση» των 
Ινδιάνων. Το σημαντικό κομμάτι της επιχειρηματολογίας (οι δύο 
φυλές που τις φέρνει αντιμέτωπες μια διαμάχη, κατά πολύ 
συμβολική, αποτελούν, ως φαίνεται, μιαν αναφορά στις πρα
κτικές των φατριών· την ύπαρξη των «ανθρώπων-νυχτερί- 
δων», όπως αναφέρονται από παλιούς ταξιδευτές, μας επιβε
βαιώνει ο... Victor Hugo!1), το σημαντικό λοιπόν αυτό κομμά
τι λειαίνεται και «εξομαλύνεται» υφολογικά. Η «χορογραφία» 
των παραδοσιακών τελετουργιών είναι πιθανώς απόλυτα πιστή 
σε ό,τι ξέρουμε γι’ αυτές τις τελετουργίες, αλλά δεν παύει να εί
ναι μια χορογραφία, και οι γοητευτικές μιγάδες που υποδύονται 
τις Ινδιάνες δε μοιάζουν σε τίποτα με τις ισχνές «αυθεντικές» 
που έχουμε τη δυνατότητα να δούμε σε κάποιες επιστημονικές 
εκδόσεις.
Ας μην παρεξηγηθώ: δεν καταλογίζω στον Boorman ότι κράτησε 
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ανεκμετάλλευτο, υλικό. Ως προς αυτό, η ταινία του βρίσκεται 
πιο κοντά στον Πόλεμο για τη φωτιά του Jean-Jacques Annaud2 
[...] απ’ ό,τι στην ταινία του Werner Herzog, με την οποία δεν 
παύουν να τη συγκρίνουν. Πράγματι, υπάρχει μια αδυναμία επι
λογής στην ταινία του Herzog Η χώρα όπου ονειρεύονται τα πρά
σινα μυρμήγκια,3 η οποία, παραδόξως, καταλήγει στο διαχωρι
σμό της αισθητικής από την ηθική: οι ηλικιωμένοι είναι ωραί
οι μέσα στην αποξένωσή τους, η γη τους είναι ακόμα ωραιότε
ρη, αλλά η έννοια αυτής της ομορφιάς παραπέμπει σ’ έναν 
αποκλειστικά εξωτερικό λόγο...
Το ζήτημα του Boorman, ακόμα κι αν εκείνος θεωρεί τις ταινίες 
του ένα είδος κάθαρσης (ιδίως από τη βία, την οποία σαφώς απο
κήρυξε στις Κάννες, το 1982, στη διάρκεια ενός συνεδρίου), εί
ναι απόλυτα διαφορετικό, μιας και δεν παρουσιάζεται σαν υπο
κειμενικός κινηματογραφιστής. Θέλω μόνο να υπογραμμίσω ότι, 
εμμένοντας υπερβολικά στην αυθεντικότητα κάποιων λεπτο
μερειών, χάνουμε την εικόνα της συνολικής αυθεντικότητας 
του εγχειρήματος (πράγμα που φαίνεται καλύτερα από το εξής 
απλό γεγονός: τα τρία τέταρτα του διαλόγου γίνονται στα τίπι, 
μια γλώσσα των ιθαγενών του Αμαζόνιου) και, κατά συνέπεια, 
χάνουμε αυτό που συνιστά τη δύναμη της ταινίας.
Αυτή η δύναμη, κατ’ αρχάς παγιώνεται στα κομβικά σημεία που 
ενώνουν το ντεκόρ με τη δράση και που το δυαδικό τους μοί- 
ρασμα επαναφέρει την «αντίθεση» Πατέρας-Γιος, δίνοντας κι άλ
λες παραμέτρους της, όπως στην αντίθεση «ζούγκλα/όχι ζού
γκλα» (ή, όπως λένε οι Αόρατοι, «κόσμος/κόσμος νεκρός»). Η κα
τασκευή του φράγματος χωρίζει το γιο από τον πατέρα, που ξα
ναβρίσκονται μέσα στην εκκωφαντική βουή ενός καταρρά
κτη. Η (τελετουργική) «απλότητα» των σεξουαλικών ηθών 
των «αγρίων» (ενώ ο Μπιλ αναρρώνει και ανακτά τις δυνάμεις 
του) αντιτίθεται εκ των προτέρων στο αφύσικα ψεύτικο και 
κτηνώδες «τελετουργικό» του πορνείου. Η συλλογική καλύβα 
της φυλής, ακλόνητος ομφαλός, που προφυλάσσει τους αν
θρώπους από τη βροχή (αλλά τους αφήνει να «δραπετεύσουν» 
από πάνω), έρχεται σε αντίθεση με το πλάνο όπου ο Μπιλ, 
έτοιμος ν ’ ανατινάξει το φράγμα, καδράρεται από κάτω προς τα 
πάνω, μέσα σ’ ένα είδος τούνελ-χωνιού. Η εικόνα του καταρ
ράκτη, όπως μας τη «φέρνει» το πέταγμα του αετού, μεγεθυ- 
σμένη απ’ τη θριαμβευτική επίσκεψη του Τόμι, βρίσκει την 
αντίστοιχή της στο κοντρ-πλονζέ πλάνο του ουρανοξύστη, 
στην κορυφή του οποίου μένει ο Μπιλ. Από την άλλη, αν Το 
σμαραγδένιο δάσος ανήκει στις «μάλλον γραμμικές» ταινίες 
του Boorman, βρίσκουμε σ’ αυτήν πολλές λεπτομέρειες που μας 
θυμίζουν ότι μια μυητική διαδρομή δεν είναι ποτέ ευθύγραμ- 
μη. Στο λαβύρινθο του δάσους αντιστοιχεί αυτός των σπιτιών 
των προαστίων, όπου, την κατάλληλη στιγμή, αναδύονται οι 
«άνθρωποι-νυχτερίδες»... Διεισδύοντας ακόμα περισσότερο στο 
παιχνίδι των αναφορών στα προηγούμενα έργα, Το σμαραγδέ
νιο δάσος θυμίζει φυσικά το Όταν ξέσπασε η βία (ο χείμαρρος, 
τόπος της μάχης και της «αναγνώρισης» που, τελικά, δεν είναι 
άλλο απ’ την αυτογνωσία) και ανατρέπει την απαισιοδοξία, 
μετατρέποντάς την σε μια σχετική αισιοδοξία. Έρχεται επίσης 
στο νου μας Ο αιρετικός, ως προβληματισμός σχετικά με την
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ύπαρξη χου «Κακού» (που ορίζει τη σκηνή έναρξης αυτής της 
ταινίας), που δίνει τώρα μιαν απάντηση πιο ταιριαστή με την 
αμερικανική παράδοση, υπό την εξής έννοια: η θρησκευτική με
ταφυσική, αφήνοντας να εκφραστούν ελεύθερα οι πρακτικές τής 
«μαγείας» των πρωτογόνων, απορροφάται από τους πολιτι
σμένους στην πραγματική ηθική. Η παρεμβολή (η ανατίναξη 
του φράγματος που, όμως, απειλεί το μαγικό τραγούδι των 
βατράχων) είναι απαγορευμένη: ο κεραυνός αχρηστεύει τον πυ
ροκροτητή του Μπιλ. Κατά τα άλλα, βρίσκουμε πληθώρα συ
νηθισμένων στον Boorman «συμβόλων», άλλοτε λιγότερο κι άλ
λοτε περισσότερο εμφανών, όπως, λ.χ., η «μήτρα» (π.χ. το συ
ρόμενο πανό που χωρίζει τον Τόμι από τον Μπιλ, όταν ο νεα
ρός σκαρφαλώνει στον ουρανοξύστη για να βρει τον πατέρα του, 
και η εικόνα του πανό σβήνει μέσα στην εικόνα του φιλιού τής 
Μητέρας).
Ό πως και να ’χει, μ’ αυτές τις αυτοαναφορές (ήδη σκεφτόμα
στε το σπαθί από το Εξκάλιμηερ να ξορκίζει το τουφέκι απ’ το 
Όταν ξέσπασε τι βία, το οποίο, άλλωστε, έκανε πολύ καλή κα- 
ριέρα στη διαφήμιση, κ.λπ.) διαπιστώνουμε ότι το ύφος τού 
Boorman είναι πληθωρικό, αλλά δεν είναι μπαρόκ και δε στο
χεύει (ακόμα και στο πλαίσιο μιας μόνο ταινίας) στην εξά
ντληση των εφέ του. (Κι αν ο κινηματογραφιστής καταφέρνει 
ν ’ αποφύγει την ανεπάρκεια, η οποία σίγουρα τον απασχολεί, 
το κάνει με όχι υφολογικά τεχνάσματα: κι εδώ, για να κλεί- 
σουμε, μια χαμογελαστή ψυχολογική πιρουέτα). Ωστόσο, μπο
ρεί μερικές φορές να μας έφερε στο νου τη βαγκνερική αισθη
τική, όπως στην ατελείωτη αγωνία των «Αιωνίων» στο Ζαρντόζ 
ή σε κάποιες «χαοτικές» ιπποδρομίες στο Εξκάλιμηερ. Σημειώ
νουμε εδώ μια πρωτοτυπία: Το σμαραγδένιο δάσος προτείνει έναν 
προβληματισμό γύρω από τον ίδιο τον κινηματογράφο, με με
γαλύτερη σαφήνεια απ’ ό,τι Ο επαναστάτης του Αλκατράζ (η 
σκηνή του τηλεσκοπίου, π.χ.), απ’ ό,τι ο Λέων ο Έσχατος (ται
νία θεμελιωμένη πάνω στην «όραση»), απ’ ό,τι το Ζαρντόζ ή ακό
μα και Ο αιρετικός με τις «κριτικές» τους εκκλήσεις στο πα
ρελθόν της τέχνης ή στο ψυχαναλυτικής ενδοσκόπησης μέλλον 
της (έχουμε άραγε ήδη παρατηρήσει ότι το Ζαρντόζ μιλά «στο 
μέλλον» για εικόνες ήδη περασμένες, συμπεριλαμβανομένου τού 
Magritte, κι ότι Ο αιρετικός μιλά στο παρόν, στη σκηνή τού 
υπνωτισμού, για μια δυνατότητα προγονοπληξίας, εξαιρούμε
νης της θεολογίας, μιας και ο σύγχρονος κινηματογράφος εκ
μεταλλεύεται ξεδιάντροπα την ισοδυναμία κινηματογρά- 
φου/ψυχαναλυτικής ύπνωσης, ισοδυναμία άγνωστη εξαιτίας 
των χολιγουντιανών «πριμιτίφ»;)4. Οι «Αόρατοι» στο Δάσος 
δεν είναι αόρατοι παρά μόνο όσο μπορούν (κι ακριβώς επειδή 
μπορούν) να βάφονται πράσινοι χάρη σε κάποιο ορυκτό, και 
πρέπει να ανανεώνουν περιοδικά τις προμήθειες της φυλής.5 
Όμως η έντιμη κάμερα του John Boorman δεν μας τα δείχνει. 
Αντίθετα, ο ρεπόρτερ-φωτογράφος που συνοδεύει τον Μπιλ 
στην αποστολή του, δεν είναι απλώς ο τέλειος «σκεπτικιστής»: 
άνθρωπος του «καθαρού» θεάματος, φωτογραφίζει (μάλιστα, 
«πολυβολεί» με τη φωτογραφική του μηχανή) τους «Αγρίους» 
που τον έχουν απαγάγει, αλλά χάνει τη ζωή του. Είτε μέσω αυ
τής της παρεμβολής των διαδικασιών της οπτικής εγγραφής εί-

τε μέσω της εφαρμογής τους (μακρινό πλάνο του φράγματος, 
που παρομοιάζεται μ’ «έναν τεράστιο σωρό καυσόξυλων»), ο 
Boorman θυμίζει την ύπαρξη του χώρου και των αποστάσεων 
που «ορίζουν» την ανθρώπινη ζωή... και τον κινηματογράφο.
Η λυρική ρώμη του Boorman, με τον πολύ ιδιαίτερο κατα
κερματισμό, που κάνει οικονομία σε νεωτεριστικά τεχνάσματα 
και σέβεται πρόθυμα το κλασικό ντεκουπάζ, δίνει, σ’ αυτή την 
ταινία, κάθε δυνατότητα επιτυχίας σ’ ένα αίσθημα που, φυσι
κά, είναι ήδη πανταχού παρόν στο Όταν ξέσπασε η βία, αλλά σ’ 
αυτό το απόσπασμα δοξάζεται σ’ ένα πιο οικουμενικό επίπεδο 
σκέψης: το αίσθημα της Φύσης· με κεφαλαίο, για να μας θυμί
ζει την ύπαρξή της. Θα μπορούσαμε να μην επιμείνουμε στο δια
κριτικό μεγαλείο των μεγάλων τοπίων, όμως η οικειότητα με 
την οποία η κάμερα εξερευνά τον καταρράκτη, «καθώς» και τη 
βλάστηση, μας επιτρέπει να προσδώσουμε σημασία στις διαδο
χικές παρεμβάσεις των ζώων, κάποιες καθαρά λειτουργικές 
(πίθηκος, τουκάν), άλλες που αποτελούν σημάδια της μοίρας, 
όπως τα μυρμήγκια που ο Τόμι-παιδί παρακολουθεί την πορεία 
τους,6 ή άλλες, τέλος, απαστράπτουσες, των «ζώων-πνευμά- 
των»· παρεμβάσεις, οι οποίες προηγούνται της δράσης που αρ
χίζει, και την υπερβαίνουν (πρβλ. την αρχή της Λάμψης του 
Stanley Kubrick). Αυτή η αναδόμηση, που τίποτα δεν οφείλει 
στους κανόνες του ντοκιμαντέρ, μας δίνει μερικές φορές, εκ 
πρώτης όψεως, την εντύπωση ενός πολύ καλού ντοκιμαντέρ.
Αυτό αποδεικνύει ότι Το σμαραγδένιο δάσος είναι μια «παρα
βολή» ή ένας μύθος, που δε στοχεύει (παρά πολύ δευτερευόντως) 
στην ιδιαίτερη συμπεριφορά μιας ανθρώπινης ομάδας απέναντι 
σε μιαν άλλη, αλλά εμπλέκει εκτιμήσεις ψυχαναλυτικές ή, ας 
πούμε, ανθρωπολογικές7) που ο Boorman σιγά σιγά αναπτύσ
σει και γενικεύει, από ταινία σε ταινία. Ταυτόχρονα, λοιπόν, μ’ 
αυτό το επίπεδο επιτυχημένης επεξεργασίας, ο χαρακτηρισμός 
«περιπετειώδης ταινία» φαντάζει (πέρα από κάθε ερμηνεία εί
δους) σαν πλεονασμός.

1. Σε μιαν αριστούργημα! ική σελίδα του μυθιστορήματος του Οι εργάτες της  
θάλασσας.
2. La g u erre  du feu (1981). (Σ.τ.Μ.)
3. Wo die g rü n e n  A m eisen  trä u m en  (1983). (Σ.τ.Μ.)
4. Αυτή η αντιστροφή ξανακάνει δ ιακριτικά την εμφάνισή της στο εξής γε
γονός: ο Τόμι, όντας «άγριος», ονειρεύεται την παιδική του ηλικία στον σύγ
χρονο κόσμο σαν ένα συγκεχυμένο παρελθόν, ακόμα κι αν η ψυχανάλυση 
κατά τον Ju n g  (ο οποίος υποψιάζομαι ότι έχει επηρεάσει υπερβολικά τον 
Boorman) ορίζει ως υλικό των ονείρων μας το «άγριο» παρελθόν της αν
θρωπότητας. Για τον πρωτόγονο που γνωρίζει τον «ονειρικό χρόνο- (ακό
μα κι όπως γίνετα ι εδώ, δηλαδή πολύ λιγότερο επεξεργασμένα απ’ ό,τι 
στους Αυστραλούς), η αντιστροφή προφανώς δεν υφίσταται, γ ια τ ί το «μυ
θικό παρελθόν» δεν συνιστά ένα πραγματικό «παρελθόν».
5. Δεν πρόκειται για  σμαράγδια (τα οποία, άλλωστε, δεν βάφουν), αλλά για 
ένα είδος πράσινου χώματος που περιέχεται σ ’ ένα κρυσταλλώδες ορυκτό. 
Π ηγαίνοντας προς αναζήτησή του, ο Τόμι θα σώσει «ταυτόχρονα» τον ιθα
γενή «πατέρα» του (πριν πάρει εκδίκηση για λογαριασμό του) και, συμπτω- 
ματικά, τον αμερικανό πατέρα tou.
6. Ό χ ι δ ίχως χιούμορ: η μύησή του περιλαμβάνει μια δοκιμασία με μυρ
μήγκια, μετά από την οποία θα μπορεί να κοιτάει με ύφος συνενοχής... ένα 
μυρμηγκοφάγο. 1 8 5
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7. Η ταινία περιλαμβάνει, όπως και το Εξκάλιμπερ, μια ονειροπόληση πά
νω στην κυριαρχία και, πιο άμεσα, στη φαλλικη παρουσία (το ρόπαλο του 
Τόμι στην τελετή του γάμου του). Ο μάλλον σχολαστικός σεβασμός προς το 
πραγματικό γεγονός μάς αναγκάζει να δώσουμε όλες τις αποχρώσεις στην 
ερευνά μας: τελοσπάντων, η εξαφάνιση της Μητέρας (σε δύο χρόνους: πρώ
τα η ινδιάνα, στη συνεχεία η αμερικανίδα μητέρα έπειτα από μια σύντομη 
επανασύνδεση που δείχνει να είναι ένα «υποχρεωτικό σχήμα λόγου») δεν πρέ
πει να είναι αποτέλεσμα της τύχης, αλλά ούτε κι εκείνη της μεγαλύτερης 
αδελφής, την περίοδο ακριβώς που ο Τόμι ανακαλύπτει τη διασκέδαση με 
τις άγριες «εξαδέλφες» του. Όσον αφορά στην «ανθρωπολογία» όπως την 
πραγματεύεται Το σμαραγδένιο δάσος, μόνο ο Eric Weil έδειξε ότι ο «καλός 
άγριος» του αισιόδοξου Rousseau, απ’ τη στιγμή που απογυμνώνεται απ’ το 
πάθος», γίνεται το ανάλογο του «λογικού» ανθρώπου» τον οποίο επιθυμεί 

όχι μόνο ο Kant, αλλά και ο απαισιόδοξος Freud, αλλά ο οποίος δεν παύει να 
είναι ένα υπερ-πολιτισμικό προϊόν. Εδώ τίθεται η πραγματική ερώτηση για 
την απώθηση, την οποία ο Boorman αντιμετώπισε με ειλικρίνεια μόνο 
στον Αιρετικό (το «θέμα» του οποίου δεν του άνηκε).

«Positif», τχ. 2931294, Αύγουστος 1985.
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκοϋλια.

Το βιασμένο δάσος
του Δημητρη Κερκινοϋ

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της φύσης αποτελεί σημείο αναφο
ράς σε πολλές από τις ταινίες του John Boorman. Η παρουσία 
της δεν έχει να κάνει με κάποια νατουραλιστική σκοπιμότητα· 
απεναντίας, χρησιμοποιείται στρατηγικά για να μιλήσει για 
τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό του περιβάλλον και, 
κατ’ επέκταση, για τον ίδιο τον άνθρωπο. Ακόμα καλύτερα, η 
φύση στον Boorman λειτουργεί καταλυτικά για τον άνθρωπο, 
συνιστώντας τον τόπο συνάντησης του ανθρώπου της Δύσης 
ή της πόλης με τον αυτόχθονο, το πεδίο διαπραγμάτευσης της 
ετερότητας. Ακολουθώντας την παράδοση διανοητών όπως οι 
Montesquieu, Conrad, Lévi-Strauss, ο Boorman αναζητεί τον 
εαυτό στον Άλλο, κοιτάζοντάς τον στα μάτια, σαν σε καθρέφτη, 
προσπαθώντας ν ’ ανακαλύψει σ’ αυτόν τις δικές του ασχή
μιες, τις παραφωνίες του δικού του κόσμου. Η αντίληψη αυτή 
υπερβαίνει το στοιχείο της κάθαρσης και καθιστά τη συνά
ντηση με τον Άλλο και το περιβάλλον του γόνιμη και τελε
σφόρο, γεφυρώνοντας το χάσμα που χωρίζει τους πολιτισμούς. 
Στο Δυο λιοντάρια στον Ειρηνικό (1968), η αντιπαλότητα, ο 
ανταγωνισμός και η προσπάθεια για κυριαρχία μεταξύ δύο 
ναυαγών στρατιωτών, ενός Αμερικανού και ενός Ιάπωνα σε πε
ρίοδο πολέμου, οδηγεί στην εξάντληση, αλλά και τη διαύγεια: 
μόνο αν συνεργαστούν θα επιβιώσουν, ξεπερνώντας τα εμπό
δια της φύσης. Στο Όταν ξέσπασε η βία (1972), η επίσκεψη 
μιας παρέας ανδρών στα Απαλάχια Όρη, λίγο πριν κτιστεί το 
φράγμα κι ο δρυμός χαθεί για πάντα, καταλήγει σε σύγκρουση 
με τους hillbillies, τους ορεσίβιους ιθαγενείς, με τη φύση να εκ
δικείται την υπεροψία και την έλλειψη σεβασμού των κατα
πατητών της από την πόλη. Στο Πέρα από την Ρανγκοϋν (1995), 
η αμερικανίδα ηρωίδα αφήνει τον εαυτό της να παρασυρθεί από 
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της προσφέρει ο οργανωμένος τουρισμός, για να περάσει τη δια- 
χωριστική γραμμή και να διεισδύσει στην απαγορευμένη εν- 
δοχώρα και, συνάμα, στην πολιτική πραγματικότητα της χώ
ρας, συμμετέχοντας στη δίνη των γεγονότων, γιατρεύοντας τα 
ψυχικά της τραύματα και ξαναβρίσκοντας τον εαυτό της.
Στο Σμαραγδένιο δάσος (1985), η συνάντηση με τον Άλλο δεν 
είναι απλώς μια συνάντηση δύο πολιτισμών, δύο διαφορετικών 
αντιλήψεων για τη ζωή, είναι κι ένα ταξίδι του σύγχρονου 
δυτικού ανθρώπου στο ιστορικό του παρελθόν·1 ένα ταξίδι 
στην καρδιά του δάσους, της ανθρώπινης ψυχής, που καται- 
γίζεται από μυστικισμό κι αόρατες, ασυνείδητες δυνάμεις, που 
ξυπνά αταβιστικά φαντάσματα, που ανατρέπει βεβαιότητες κι 
ανοίγει νέους ορίζοντες. Ο Boorman, εμπνεόμενος από ένα 
πραγματικό γεγονός, την απαγωγή ενός επτάχρονου αγοριού 
από μια φυλή Ινδιάνων του Αμαζόνιου, από αυτές που πι
στεύεται πως δεν έχουν έρθει σ’ επαφή με τον έξω από το δάσος 
κόσμο, αναζητεί το χαμένο μυθολογικό παρελθόν του πολιτι
σμού μας, συναντώντας σ’ αυτούς τους Ινδιάνους την εποχή 
όπου ο δυτικός άνθρωπος ζούσε ακόμα στη φύση, οργανωμένος 
σε φυλετικές ομάδες.
Ο Boorman διηγείται την ιστορία του Σμαραγδένιου δάσους με 
την απλοϊκότητα και τη σοφία του παραμυθιού, ακολουθώντας 
τα μονοπάτια του θρύλου, όπως είχε κάνει πιο πριν στο Εξκά
λιμηερ (1981). Απελευθερώνει την αλήθεια απ’ τα δεσμά των γε
γονότων για να εστιάσει στην ουσία, διεισδύοντας μέσα απ’ το 
συμβολισμό και τη μαγεία σε μιαν άλλη πραγματικότητα, αυ
τήν της ανθρώπινης ψυχής. Ο Boorman αποφεύγει να χρησι
μοποιήσει το μύθο ως όχημα της σύγχρονης δυτικής ιδεολο
γίας,2 εκμεταλλευόμενος τους Ινδιάνους και το φυσικό τους πε
ριβάλλον ως ντεκόρ ή θέαμα για να προβάλει και να καλλιερ
γήσει αξίες που εστερνίζεται η κοινωνία μας, όπως κάνει συ
στηματικά, σε ανάλογες περιπτώσεις, ο κινηματογράφος του εί
δους.3 Αντίθετα, χρησιμοποιεί τις συμβάσεις της περιπέτειας ως 
πρόσχημα για να μιλήσει για τον Άλλο, αναδεικνύοντας, μέσα 
από μια ειλικρινή προσπάθεια αναπαράστασης (που πολλές φο
ρές πλησιάζει το ντοκιμαντέρ), τον τρόπο ζωής μιας φυλής 
Ινδιάνων του Αμαζόνιου, μεταφέροντας στον δυτικό θεατή τις 
πεποιθήσεις και τη σοφία του πνεύματος ενός λαού που χάνε
ται, και καταγγέλλοντας έτσι την πολιτισμική και οικολογική 
καταστροφή που επιτελείται από τον δυτικό άνθρωπο.
Έτσι, παρατηρεί τους «Αόρατους Ανθρώπους» με την ευαι
σθησία ενός ανθρωπολόγου4 και καταγράφει στοχαστικά τις 
αξίες τους, ανακαλύπτοντας μιαν άλλου είδους σχέση μεταξύ φύ
σης και πολιτισμού από αυτήν που μας επέβαλλε ο δικός μας, 
έναν άλλο τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι -οι Ινδιάνοι- συ
νειδητοποιούν τον εαυτό τους απέναντι στη φύση και στην κοι
νωνική τους ομάδα.
Η σύγκριση που απορρέει μεταξύ του «στάσιμου» και «οπι- 
σθοδρομικού» Ινδιάνου με τον δυτικό «πολιτισμένο» άνθρωπο, 
είναι μοιραία και εκφράζει τη σχέση της ισορροπημένης ζωής 
των Ινδιάνων και της σύγχρονης, άπληστης και συσσωρευτι- 
κής, καταναλωτικής κοινωνίας της Δύσης. Οι ρόλοι, εδώ, αντι
στρέφονται: ο πολιτισμένος αποδεικνύεται βάρβαρος, αφού αρ-



Ο β ια σμ ένο ς  παράδεισος.

Π α τέρα ς κ α ι γιος: Pow ers  
B ooth  και C harley  B oorm an .

Οι δυο πατέρες: Pow ers Booth
και Rut Polonah. 187
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πάζει σιγά σιγά to μόνο που έχει απομείνει στους Ινδιάνους, την 
άγρια φύση, χάρη στην οποία έχουν διατηρήσει αλώβητο το 
πνεύμα τους (ας θυμηθούμε τι απέγιναν οι Ινδιάνοι των 
reservations στη Βόρεια Αμερική ή στην Αυστραλία)· κι από την 
άλλη, ο «άγριος», που η ζωή του είναι καταδικασμένη σε εξα
φάνιση, αναδεικνύει την ευγένεια του πνεύματος και του τρό
που ζωής του, αντανακλώντας αξίες που χάσαμε στον αγώνα της 
προόδου, σφάγια του πολιτισμού μας, όπως: η αρμονική συ
νύπαρξη του ανθρώπου με τη φύση, η αυτάρκεια, η προσωπι
κή ελευθερία, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ψυχική ισορροπία 
και γαλήνη.
Η ταινία δομείται πάνω σε δυαδικές αντιπαραθέσεις, όπως αυ
τές της φύσης (Ο Κόσμος) και του πολιτισμού (ο Νεκρός Κό
σμος), των «Αόρατων» και των «Άγριων» ανθρώπων, του βιο- 
λογικού/μυθικού (Μπιλ) και του πνευματικού πατέρα (Ουά- 
ναντι). Η διαίρεση αυτή αντανακλά τη μυθολογία των «Αορά
των» και απεικονίζει την κοινωνία τους που μιλά στον εαυτό 
της, δημιουργώντας και καλλιεργώντας ένα δίκτυο ιστοριών και 
εικόνων που ζωντανεύουν, ερμηνεύουν κι επιλύουν τις δια
μάχες της καθημερινής τους ζωής. Στη δομή αυτών των ιστο- 
ριών-εικόνων υπάρχει ο μύθος, η σημασία του οποίου, όπως έχει 
δείξει ο Lévi-Strauss,5 δε βρίσκεται στα απομονωμένα στοιχεία 
που τον απαρτίζουν, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτά συν
δυάζονται μεταξύ τους, σε ζεύγη αντιθετικά αλλά συμπληρω
ματικά, όπως: γενικό-συγκεκριμένο, φύση-πολιτισμός, συνι- 
στώντας ένα ολιστικό σύστημα αναφοράς όχι μόνο της μυθικής, 
αλλά και της ανθρώπινης σκέψης γενικότερα.
Η αντιπαράθεση φύσης-πολιτισμού εκφράζεται μέσα από τη σχέ
ση του Μπιλ Μάρκαμ τόσο με το γιο του, Τόμι, όσο και με τον 
Ουάναντι, τον ινδιάνο αρχηγό και «πνευματικό πατέρα» του Τό
μι. Ο Μπιλ Μάρκαμ, ένας αμερικανός μηχανικός που επιβλέπει 
την κατασκευή ενός φράγματος (σύμβολο της προσπάθειας 
του δυτικού ανθρώπου να επιβληθεί στη φύση) στην περιοχή 
του Αμαζόνιου, μη μπορώντας να δεχτεί τη «μαγική» εξαφάνιση 
του γιου του, τον αναζητεί στη ζούγκλα επί δέκα χρόνια. Η εμ
μονή της αναζήτησής του υποδηλώνει μια βεβαιότητα στις 
αξίες που αντιπροσωπεύει, μια σιγουριά που θα κλονιστεί όταν, 
τελικά, βρει το γιο του. Ο Τόμι έχει περάσει στην άλλη μεριά, 
αποτελεί πια μέρος της άγριας φύσης και του πνεύματος που 
ενυπάρχει σ’ αυτήν, έχει γίνει Τομέ. Ο Μπιλ αντιπροσωπεύει 
πλέον κάτι το πολύ μακρινό («Πέρασε πολύς καιρός από τό
τε...»), μια κατάσταση ονείρου («Ζεις εκεί όταν ονειρεύομαι. Τώ
ρα είσαι εδώ»), έχει μετατραπεί σε Μπαμπέ. Για τον Τομέ, ο βιο
λογικός του πατέρας έχει μετατραπεί στο δικό του μυθικό πα
ρελθόν, κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο οι Ινδιάνοι αποτελούν 
το μυθικό παρελθόν του Μπιλ Μάρκαμ. Έτσι, αρνείται να επι
στρέφει, και δεν καταλαβαίνει την εμμονή του πατέρα του να 
τον πάρει μαζί του, τώρα που τον βρήκε («Ναι: είναι καλό να 
κυνηγάς, ν ’ ακολουθείς ένα ζώο. Θα ’πρεπε να ’σαι ευτυχισμέ
νος, αλλά νιώθεις λυπημένος»).
Δεν προκαλεί έκπληξη το πώς η σκέψη του Τομέ, η οποία τρέ
φεται από μια σχέση αρμονίας με τη φύση που του επιτρέπει να 
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ζει αυτά που συμβαίνουν στη ζωή, δε βρίσκει σημεία επαφής με 
αυτήν του πατέρα του. Ο Μπιλ Μάρκαμ, ως μηχανικός και Δυ
τικός, αντιπροσωπεύει την κυριαρχία και την επιβολή του αν
θρώπου πάνω στη φύση. Γαλουχημένος σε μια κοινωνία που 
έχει απομακρυνθεί από τη φύση και την ισορροπία της, όπου 
η συνεχής πρόοδος και η αλλαγή, η υλική συσσώρευση και ο 
πλουτισμός, αποτελούν επιτακτική ανάγκη για την ολοκλήρωση 
του ανθρώπου, αδυνατεί να προσεγγίσει τον ψυχισμό του γιου 
του. Έτσι, βιώνει ένα ισχυρό πολιτισμικό σοκ, αποξενώνεται 
και νιώθει δυστυχής, ανίκανος να ισορροπήσει το πνεύμα με το 
συναίσθημά του, να επικοινωνήσει με την ετερότητα που αντι
προσωπεύουν ο γιος του και η φυλή του.
Η απάντηση που παίρνει από τον Ουάναντι, όταν τον ρωτά για
τ ί του πήρε το παιδί («Μου χαμογέλασε, και δεν είχα το κου
ράγιο να τον στείλω πίσω στον Νεκρό Κόσμο»), είναι τόσο εν
δεικτική της αρμονικής συνύπαρξης των «Αοράτων» με τη 
φύση, όσο και ακατανόητη για τον Μπιλ Μάρκαμ, που θεωρεί 
πως ο γιος του του ανήκει. Αντίθετα, για τον Ουάναντι, η πε
ρισυλλογή του Τόμι αποτελεί πράξη αγάπης, μια φυσική αντί
δραση αλληλεγγύης απέναντι σ’ ένα πλάσμα της φύσης που κιν
δυνεύει. Αδυνατώντας να ξεφύγει από την υλική διάσταση 
της σκέψης του, απευθύνεται -σε μια ύστατη προσπάθεια- 
στην εξουσία του αρχηγού Ουάναντι για να δώσει λύση. Η 
απάντηση που εισπράττει, είναι εξίσου αφοπλιστική («Αν πω σ’ 
έναν άντρα να κάνει κάτι που δεν θέλει, δε θα ’μαι πια αρχη
γός»), αποκαλύπτοντας μιαν άλλη αντίληψη για την εξουσία, 
καθώς και μια διαφορετική κοινωνική συνύπαρξη μεταξύ των 
μελών της φυλής, που διέπεται από τον κανόνα της ομοφωνίας. 
Ό ταν ο Μπιλ Μάρκαμ αποφασίζει να επιστρέφει πίσω, ο Ουά- 
ναντι, κατανοώντας το αδιέξοδο του διλήμματος του, τον ψυ
χογραφεί («Η καρδιά σου είναι κομματιασμένη. Αν τον πά
ρεις, θα εύχεσαι να μη τον είχες πάρει· αν δεν τον πάρεις, θα εύ
χεσαι να τον είχες πάρει») και του προσφέρει αυτό που μπορεί 
πραγματικά να του δώσει: τη δυνατότητα να δει μέσα του, 
επαναπροσδιορίζοντας την αναζήτησή του, μετατοπίζοντάς 
την από τον εξωτερικό στον εσωτερικό του κόσμο, από το υλι
κό στο πνευματικό, φτάνοντας έτσι στην αυτογνωσία.
Η αποδοχή αυτού του δώρου αποτελεί τη μεγάλη πολιτισμική 
και, συνάμα, προσωπική υπέρβαση του Μπιλ Μάρκαμ. Ακο
λουθώντας τους κώδικες των «Αοράτων», αλείφεται με την 
ουσία που χαρακτηρίζει την ταυτότητα της φυλής (αυτή που 
πιστεύουν πως τους κάνει αόρατους), και εισπνέει την ουσία που 
χρησιμοποιούν για να προκαλέσουν πνευματική διέγερση και 
να διευρύνουν τη συνείδησή τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μυ- 
είται στον πνευματικό κόσμο του Άλλου,6 ξεπερνώντας τον 
εθνοκεντρισμό του και ενδοσκοπώντας το είναι του. Το ταξίδι 
προς το ασυνείδητό του, η αναζήτηση της αντικειμενικής 
πραγματικότητας στη φύση, η συνάντηση με τον ιαγουάρο, το 
ζώο-πνεύμα του, είναι αυτό που θα τον αφυπνίσει, δείχνοντάς 
του (με την επίθεσή του σ’ έναν οδηγό μπουλντόζας) πως αυ
τό που αντιπροσωπεύει, είναι η καταστροφή της φύσης, η 
πραγματική αιτία της τραγωδίας της φυλής του γιου του.
Η συνειδητοποίηση αυτή αποτελεί την πνευματική του ενη-
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λικίωση, είναι ανάλογη με εκείνην της μύησης του Τομέ στον 
κόσμο των ανδρών και συνιστά την αφετηρία μιας διαπολιτι- 
σμικής επικοινωνίας. Έτσι, ο Μπιλ Μάρκαμ, όχι μόνο θα προσ
φέρει αποφασιστικά τη συνδρομή του στην ανεύρεση των γυ
ναικών που απήγαγαν οι «Άγριοι» από τη φυλή των «Αοράτων», 
αλλά και θα προειδοποιήσει τον νέο αρχηγό-γιο του, μεταφέ- 
ροντας πάνω του την ενοχή όλων αυτών που καταστρέφουν τη 
φύση, για το αναπόφευκτο του αφανισμού τού κόσμου τους από 
τον Δυτικό άνθρωπο, όπως ακριβώς κάνει ο Χορεύοντας-με- 
τους-Λύκους στον αρχηγό της φυλής, στο Χορεύοντας με τους 
λύκους (1990).7
Η μυθολογική αναδρομή του Boorman στο Σμαραγδένιο δάσος 
θέτει στον Δυτικό άνθρωπο βασικά ερωτήματα γύρω από την 
έννοια της προόδου. Η προσπάθειά του να βάλει σε τάξη τη φύ
ση, να της επιβληθεί και να την τιθασσεύσει, αποδεικνύεται η 
κύρια πηγή των προβλημάτων του, εμποδίζοντάς τον να κα
τανοήσει πως όλες οι εκφράσεις της -μέρος των οποίων είναι κι 
ο ίδιος ο άνθρωπος- αποτελούν ένα συνεχές. Η επιτακτική του 
ανάγκη για πρόοδο και συνεχή αλλαγή τον αποπροσανατολίζει, 
στερώντας του την προσωπική του ελευθερία και ευχαρίστη
ση, και καθιστώντας αδύνατη την αρμονική συνύπαρξη του 
πνεύματος με το συναίσθημα. Ο ανικανοποίητος Δυτικός άν
θρωπος είναι ουσιαστικά δυστυχισμένος, κι η πρόοδός του μο
νοδιάστατη, με άγνωστο προορισμό, εις βάρος της ίδιας του της 
ύπαρξης και της πνευματικής του ολοκλήρωσης.
Η ταινία καταφέρνει ν ’ αναπαραστήσει την αίσθηση της ζωής 
στο τροπικό δάσος, μεταφέροντάς μας στο μακρινό μας παρελ
θόν και, συνάμα, στο σύγχρονο παρόν των ιθαγενών του Αμα
ζόνιου, καλώντας μας ν ’ αναλογιστούμε την πορεία μας, από το 
παρελθόν που αφήσαμε πίσω μας, ώς το μέλλον που διαμορ
φώνουμε μπροστά μας, γδέρνοντας το ηετσί του κόσμου, ρημά
ζοντας το Σμαραγδένιο Δάσος.

1. Ο Malinowski, μελετώντας επιτόπου τους ιθαγενείς των Νήσων Τρό- 
μπριαντ, στη Μελανησία, απέδειξε πως οι μορφές δράσης των «πρωτόγονων», 
όπως, π.χ., η μαγεία, αποτελούν ένα είδος προσανατολισμένης δράσης που 
εμπεριέχει το στοιχείο της επιλογής, της στρατηγικής· δηλαδή, έχουν ένα 
οκοπά, μια λειτουργικότητα, απαντούν σε κάποια ανάγκη. Έ τσ ι, η θεώρη
ση του χρόνου ως κεντρ ικής σημασίας στην έννοια της εξέλιξης καταρρί- 
π τεια ι, αφού οι ανάγκες βρίσκονται έξω από την Ιστορία, αποκαθιστώντας 
τους «πρωτογόνους» ω ς έλλογα όντα και τοποθετώντας τους στον σύγ
χρονο ιστορικό χρόνο της Δύσης. Βλ. Argonaute o f the Western Pacific 
(1922) 1992, Routledge.
2. Ό τα ν  το κάνει, το κάνει δευτερευόντως, όπως, π.χ., στην περίπτωση του 
Τόμι και της Κασίρι, όπου δίνει μια Δυτικού τύπου ρομαντική διάσταση στον 
έρωτά τους, συνδέοντάς τον με τη μονογαμία.
3. Στη σημερινή εποχή, όπως αναφέρει και ο Barthes στις Μυθολογίες, η μυ
θοπλασία εκδηλώνεται μέσα από τις ιδεολογίες μας, σε οικεία συστήματα πε
ποιθήσεων όπως είναι ο χριστιανισμός, η δημοκρατία, η μονογαμία, ο κα
πιταλισμός κ.λπ. Οι αξίες αυτών των συστημάτων διαπλέκονται στην κα
θημερινή μας ζωή, έτσι ώστε αυτές οι ιδεολογίες να μας φαίνονται φυσικές 
και αυταπόδεικτες. (Μυθολογίες. Μάθημα, Εκδόσεις Ράππα, 1979). Ο εμπο
ρικός κινηματογράφος, που ως μέρος της καθημερινής μας πραγματικότη
τας καλλιεργεί και ενισχύει μέσα α π ’ τις  ταινίες του είδους αυτές τις ιδεο
λογίες, μαζί' με τα συστήματα αξιών τους, εκφράζει σε μεγάλο βαθμό τη σύγ-

χρονη μυθοπλασία. Έ τσ ι, όταν μια ιστορική ταινία επιδοκιμάζει τον αγώ
να για την ελευθερία, ή ένα ουέστερν δοξάζει τον αδροπλασμένο ατομικισμό, 
ή ένα μιούζικαλ επιβραβεύει τον ρομαντικό έρωτα και το γάμο, γίνεται αντι
ληπτό πως η μορφή του κινηματογραφικού είδους λειτουργεί ως μύθος, πα
ρουσιάζοντας διάφορες ιστορίες που μας παρέχει ο πολιτισμός μας, με σκο
πό να επιβεβαιώσει ή να εξαγνίσει τις  αξίες και τις πεποιθήσεις που τον υπο
στηρίζουν (Thom as Schatz, Hollywood Genres, Random House, 1981:263).
4. O Boorman, προκειμένου να διεισδύσει στο πνεύμα τους, πήγε κι έμεινε 
για ένα διάστημα στον Αμαζόνιο μαζί με τους Ινδιάνους Χινγκού, πραγμα
τοποιώντας μια μικρή επιτόπια έρευνα, βασισμένη στην ανθρωπολογική με
θοδολογία της συμμετοχικής παρατήρησης. Ε κεί συναντήθηκε με τον σα- 
μάνο Τακούμα της φυλής Καμαγιούρα. Πέρα, όμως, από την προσωπική του 
εμπειρία, ο Boorman επιστράτευσε και τη βοήθεια ενός ειδικευμένου αν
θρωπολόγου (Wilbert), ο οποίος τον συμβούλευε στα ζητήματα της συμπε
ριφοράς και των εθίμων τους, ενδυναμώνοντας την αυθεντικότητα της 
αναπαράστασής τους. Έ τσ ι, μεγάλο μέρος των διαλόγων είναι στη γλώσσα 
τους Ρούπι), ενώ οι τελετές καταγράφονται σαν σε εθνογραφικό ντοκ ιμαν
τέρ. Μη θέλοντας να διαφθείρει τον τρόπο ζωής τους, ο Boorman δε χρ η 
σιμοποίησε Ινδιάνους απο τις εκεί φυλές, αλλά ηθοποιούς, τους οποίους ανά
γκασε πριν τα γυρίσματα να ζήσουν όπως οι Ινδιάνοι, χωρίζοντάς τους σε 
οικογένειες και προτρέποντάς τους ν ’ αναπτύξουν μόνοι τους τους χαρα
κτήρες που θα ενσάρκωναν, στηριζόμενοι στην κοσμοθεώρηση των ιθαγε
νών. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. John  Boorman. Money Into Light. 
«The Emerald Forest» -  A Diary. Faber and Faber, 1985.
5. Βλ. Ο τοτεμισμός σήμερα (Ράππας, 1972) και Άγρια οκέψη (Παπαζήση, 
1977).
6. Η πνευματικότητα δεν απορρέει μόνο από τη συνειδησιακή αφύπνιση που 
συνοδεύει την εμπειρία, αλλά κι α π ’ τη λογική  που κρύβεται πίσω από το 
βάψιμο του μυημένου μ ’ αυτήν. Ο Lévi-Strauss, στους Θλιβερούς Τροπικούς, 
αναφέρει πως οι Ινδιάνοι Καντουβέο του Αμαζόνιου βάφουν τα σώματά τους 
για  να ξεχωρίζουν από τα ζώα: «Έ πρεπε να βαφτεί κανείς για να  γίνει άν
θρωπος. Α υτός που παρέμενε στη φυσική του κατάσταση, δεν ξεχώριζε 
από τα ζώα» (1979:162). Επίσης, αναφέρει πως, για  τους Μπορορό, «το 
μαύρο βάψιμο έχει σκοπό να κάνει τον άνθρωπο που βάφεται, αόρατο» 
(210). Οι αντιλήψ εις αυτές δεν είναι ξένες προς τα συμφραζόμενα της τα ι
νίας. Έ τσ ι, παρ’ όλο που και οι δύο φυλές βάφουν τα σώματά τους, η α ντι
παράθεση των «Αοράτων» με τους βίαιους, πολεμοχαρείς και άξεστους 
«Αγρίους» τονίζει την πνευματικότητα των πρώτων, συνάρτηση της οποί
ας αποτελεί η ιδιαίτερη αυτή  βαφή και η συγκεκριμένη χρήση που τη συ
νοδεύει.
7. Dances With Wolves: του Kevin Kostner. (Σ.τ.Μ.)

Σεπτέμβριος 2001.

Σκηνοθεσία-Σενάριο: John Boorman. Φωτογραφία: Philippe 
Rousselot. Σχεδιασμός ειδικών εφέ: Phil Stokes. Καλλιτε
χνική διεύθυνση: Anthony Pratt. Σκηντκά: Don Dosset. Κο
στούμια: Shirley Russel. Μουσική: Peter Martin. Χορογρα
φία: Anthony Van Last. Ηχος: Peter Handford. Μοντάζ: Ian 
Crafford. Αφηγητής: John Boorman. Ηθοποιοί: Sebastian jg g
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Rice Edwards (Μπιλ Ρόαν), Geraldine Muir (Σου), Sarah Miles 
(Γκρέις), David Hayman (Κλάιβ), Sammi Davis (Ντον), Derrick 
O’Connor (Μακ), Susan Wooldridge (Μόλι), Jean-Marc Barr 
(Μηρούς), Ian Bannen (παππούς), Annie Leon (γιαγιά). Πα
ραγωγός: John Boorman. Παραγωγή: Columbia Pictures 
Corporation, Nelson Entertainm ent, Goldcrest Films and 
Television (Μεγάλη Βρετανία). Διάρκεια: 112'. Έγχρωμη. 
Βραβεία: Βραβείο της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου 
(Baftas), Βραβείο Δεύτερου Γυναικείου Ρόλου (Susan 
Wooldridge). Τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ (καλύτερης ται
νίας, σεναρίου, σκηνοθεσίας).

Όταν ξεσπάει ο Δεύτερος, Παγκόσμιος Πόλεμος, ο εννιάχρονος 
Μπιλ Ρόαν ζει με τους γονείς τον, Γκρέις και Κλάιβ, και τις δύο 
αδελφές του, την δεκαπεντάχρονη Ντον και την πεντάχρονη Σου, 
σ’ ένα κάπως απομονωμένο σπίτι, στα προάστια του Λονδίνου. Το 
επόμενο καλοκαίρι, στο τέλος της περιόδου του «ψευτοπολέμου», 
ενώ ο Churchill είναι πρωθυπουργός, η ζωή της οικογένειας έχει 
δυσκολέψει. Ο Κλάιβ, απόμαχος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέ
μου, έχει επιστρατευτεί ξανά. Υπηρετεί ως γραφέας σε αγγλικό έδα
φος, και κάπου κάπου επιστρέφει στο σπίτι του με άδεια. Στο με
ταξύ, η Γκρέις αποφασίζει να στείλει τον Μπιλ και τη Σου σε κά
ποιο συγγενή στην Αυστραλία, αλλά στον σιδηροδρομικό σταθμό 
αλλάζει γνώμη. Όταν αρχίζουν οι βομβαρδισμοί, το σχολείο κλεί
νει, και η κατεστραμμένη γειτονιά πασχίζει ν ’ αντιμετωπίσει με χ ι
ούμορ το χαλασμό. Ο Μπιλ και οι φίλοι του παίζουν στα βομ
βαρδισμένα κτίρια, η Ντον γνωρίζει τον Μπρους, έναν καναδό στρα
τιώτη, η Γκρέις περνά τον καιρό της με τους γείτονές της, Μόλι και 
Μακ. Τα Χριστούγεννα του ’41, μετά την καθιερωμένη οικογε
νειακή συγκέντρωση, ο Μπρους αποκαλύπτει ότι έχει πάρει με
τάθεση. Η Ντον αρνείται την πρόταση γάμου που της κάνει, αλλά, 
αργότερα, ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Ο Μακ, που η Μόλι τον 
έχει εγκαταλείψει, πηγαίνει μαζί με την Γκρέις, τον Μπιλ και τη 
Σου μια εκδρομή στην παραλία. Στην επιστροφή, βλέπουν το σπί
τι τους παρανάλωμα πυρός -  από ατύχημα, όχι από βόμβα. Άστε
γη, η Γκρέις παίρνει τα παιδιά της στο εξοχικό της οικογένειάς της, 
πάνω στον Τάμεση, όπου ο καιρός περνάει με βαρκάδα, ψάρεμα 
και κρίκετ, κι ο πόλεμος μοιάζει πολύ μακριά. Ο Μπρους ξανα- 
γυρίζει, παντρεύεται την Ντον, αλλά, μόλις βγαίνει από την εκ
κλησία, συλλαμβάνεται ως λιποτάκτης. Η Ντον γεννάει στη διάρ
κεια μιας άδειας του Κλάιβ. Στο τέλος του καλοκαιριού του 1942, 
ο Μπιλ είναι υποχρεωμένος να ξαναρχίσει το σχολείο στο Λονδί
νο και να μένει κάπου εκεί κοντά. Ο παππούς του τον πηγαίνει με 
το αυτοκίνητό του, αλλά το σχολείο έχει χτυπηθεί από μια αδέσποτη 
βόμβα, κι έτσι ξαναγυρίζουν πίσω. Ο Μπιλ αναπολεί: «Σ ’ όλη μου 
τη ζωή δεν ένιωσα μεγαλύτερη χαρά: το σχολείο μου είχε γκρεμι
στεί, και το ποτάμι μού έγνεψε με την υπόσχεση κι άλλων κλεμ
μένων ημερών».

Το θέμα της ταινίας με απασχολούσε εδώ και κάμποσο 
καιρό, και τα τελευταία χρόνια είχα γράψει αρκετά πράγματα 
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που έλεγα ιστορίες στα παιδιά μου για να κοιμηθούν, γιατί 
τους άρεσε να τους μιλάω για την παιδική μου ηλικία, κατά τη 
διάρκεια του πολέμου. Εδώ και δεκαπέντε χρόνια, λοιπόν, άρ
χισα να κρατάω σημειώσεις, με την ιδέα ότι μπορεί κάποτε να 
γύριζα κάποια ταινία. Πιστεύω, όμως, ότι αυτό που με ώθησε 
στην πραγματοποίηση της ταινίας, ήταν το γεγονός πως το 
βιβλίο μου Money Into Light, που δεν ήταν μόνο ένα ημερολό
γιο γυρισμάτων του Σμαραγδένιου δάσους, αλλά περιείχε στοι
χεία κι από άλλες ταινίες που είχα κάνει, καθώς και κάποιες προ
σωπικές εμπειρίες, είχε μια πολύ καλή υποδοχή από το κοινό και 
την κριτική. Πράγματι, το Ελπίδα και δόξα έχει αυτοβιογραφικό 
χαρακτήρα. Αφού τελείωσα το Σμαραγδένιο δάσος και γύρισα 
τον κόσμο για να βοηθήσω στην προώθησή του, επέστρεψα στο 
Λονδίνο, κι επειδή αναμφίβολα η περιπέτειά μου στον Αμαζό
νιο στάθηκε ένα δύσκολο έργο που απορρόφησε τρία χρόνια από 
τη ζωή μου, λαχταρούσα ν ’ ασχοληθώ με κάτι πιο οικείο. Το σε
νάριο το έγραψα πολύ γρήγορα: το πρώτο σχεδίασμα μου πή
ρε μόλις τρεις εβδομάδες, γύρω στα Χριστούγεννα του ’85. Πί
στευα, όμως, ότι οι πιθανότητες ν ’ ασχοληθεί κάποιος με την πα
ραγωγή της ταινίας, ήταν λιγοστές. Παρ’ όλα αυτά, αποφάσισα 
να δοκιμάσω, κι έδωσα το σενάριο στον Jake Eberts. Οι περισ
σότεροι άνθρωποι που το διάβασαν, αντέδρασαν θετικά, αλλά τα 
σχόλιά τους σε γενικές γραμμές ήταν του στιλ: «Είναι θαυμά
σιο, αλλά δεν πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει εμπορική επιτυ
χία». Έγραψα, λοιπόν, μια δεύτερη κι ύστερα μια τρίτη εκδο
χή του σεναρίου, έχοντας αποφασίσει να πραγματοποιήσω την 
ταινία. Ωστόσο, ερχόμουν διαρκώς αντιμέτωπος με τις επιφυ
λάξεις των χρηματοδοτών και των στούντιο, οι οποίοι έβρισκαν 
ότι το κόστος της ταινίας ήταν αρκετά υψηλό για ένα θέμα τό
σο περιορισμένου ενδιαφέροντος. Όπως θα είδατε, όμως, το 
έργο έχει μια επική διάσταση -  κι αυτός ήταν ο σκοπός μου: να 
κάνω μια ταινία με θέμα την ιστορία μιας οικογένειας, στο 
πνεύμα του προηγούμενου έργου μου.
[...]
Χωρίς αμφιβολία, η διαδικασία παραμένει αναπόφευκτα η ίδια. 
Όταν αρχίζουμε να δουλεύουμε πάνω σ’ ένα θέμα, ακόμα κι αν 
αυτό στην αρχή μπορεί να μας φανεί τελείως διαφορετικό απ’ 
οτιδήποτε έχουμε κάνει μέχρι τότε, τελικά ξαναβρίσκουμε την 
ίδια κινηματογραφική προσέγγιση, το ίδιο ύφος, την ίδια φι
λοσοφία. Προοδευτικά, η ταινία κατέληξε στο να μοιάζει με αυ
τό που όλοι περίμεναν από μένα. Στην αρχή σκεφτόμουν να κά
νω μια «μικρή» ταινία, αλλά δεν άργησα να εγκαταλείψω την 
ιδέα τού να τη γυρίσω σε φυσικούς χώρους. Σε συνεργασία με 
το σκηνογράφο μου, Tony Pratt, σκέφτηκα να κατασκευάσω απ’ 
την αρχή, μέσα σε στούντιο, το δρόμο που θα γινόταν ένας εμ- 
βληματικός μικρόκοσμος, με τη θέα του Λονδίνου στο βάθος. 
Μια τέτοια λύση μού άνοιγε το δρόμο σε διάφορες δυνατότητες: 
στα αερόπλοια, τις νυχτερινές αερομαχίες, την πυρκαγιά. Τα πά
ντα μπορούσαν πλέον να συμβούν, κι η ταινία αποκτούσε πε
ρισσότερη δύναμη...
[·..]
Άρχισα να γράφω χωρίς να ερευνήσω σε βάθος το θέμα, αντί
θετα από τις αρχικές μου προθέσεις. Το γράψιμο με βοήθησε πο-
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λύ στο ν ’ ανακτήσω τις μνήμες μου. Η μεγαλύτερη αδελφή μου 
έμεινε έκπληκτη όταν ανακάλυψε, διαβάζοντας το σενάριο, 
πόσο πολλά πράγματα θυμόμουν από την ηλικία των έξι και των 
επτά μου χρόνων. Και κάτι άλλο: κάποιες λεπτομέρειες για τις 
οποίες πίστευα πως ήταν δικής μου επινόησης, ήταν πραγμα
τικές! Η μνήμη μου ξαναζωντάνεψε επίσης όταν αρχίσαμε να 
κοιτάζουμε τις φωτογραφίες και τα περιοδικά, ιδίως αυτές που 
σχετίζονταν με τη ζωή μου κοντά στο ποτάμι, τον αναμφίβολα 
σημαντικότερο χώρο της παιδικής μου ηλικίας. Θυμήθηκα, 
λοιπόν, με εκπληκτική ακρίβεια το χρώμα της μπογιάς πάνω 
στη βάρκα, την κίνηση του νερού δίπλα στο κουπί. Κατά τη 
διάρκεια του γυρίσματος, συνειδητοποίησα τη σημασία που 
είχε το νερό στα νιάτα μου και που την ξαναβρίσκουμε στις ται
νίες μου. Συνειδητοποίησα επίσης το ρόλο που έπαιξε το φράγ
μα στη ζωή μου όταν ήμουν παιδί: με τραβούσε σαν μαγνήτης. 
Το νερό με γοήτευε από πάντα. Αγόρασα το σπίτι μας στην 
Ιρλανδία για το ποτάμι και τους χείμαρρους που το περικύ
κλωναν.
[··.]
Προσπάθησα να βρω έναν τίτλο που ν ’ αντικατοπτρίζει τον τό
νο και την ατμόσφαιρα της ταινίας που είναι ειρωνική και, ταυ
τόχρονα, εκφράζει κάποιο σκεπτικισμό απέναντι σ’ εκείνη την 
εποχή, αλλά δεν αποστασιοποιείται κι έχει άποψη. Βρίσκουμε 
την έκφραση όλων αυτών στα λόγια της μουσικής σύνθεσης του 
Elgar «Η χώρα της ελπίδας και της δόξας». Υπάρχει ένα είδος 
πατριωτικού ζήλου μέσα στα λόγια αυτά, ο οποίος, όμως, δεν κα
τορθώνει να μας πείσει, καθώς υποκρύπτεται μια ελαφριά ει
ρωνεία. Έτσι, η ταινία αλλάζει συνεχώς τόνο και προκαλεί 
σύγχυση στους θεατές, που άλλα περιμένουν κι άλλα συμβαί
νουν. Μια στιγμή συναισθηματικά φορτισμένη ακολουθείται 
από μια κυνική συμπεριφορά, και μια ευτράπελη σκηνή έρχε
ται μετά από ένα επεισόδιο μεγάλης σοβαρότητας. Νομίζω ότι 
και η παιδική ηλικία βιώνεται έτσι: με απότομες εναλλαγές 
κλίματος. Η αντίληψη του παιδιού για τα πράγματα διαφορο
ποιείται συνεχώς. /  *

J .B .

«Positifs, τχ. 321, Νοέμβριος 1987.
Μετάφραοη: Μαρίνα Λεοντάρη.

Η φρέσκια ελπίδα κι η απολιθωμένη δόξα
της Μαρίας Γαβαλά

Η ταινία του John Boorman αρχίζει δείχνοντάς μας μια φωτο
γραφία· μια χαρούμενη φωτογραφία διακοπών, με τα πρόσωπα 
αυτών που ποζάρουν να χαμογελούν, έμπλεα αισιοδοξίας κι 
εμπιστοσύνης στο χρόνο. Συγχρόνως, ακούμε τον ανάλαφρο 
ρυθμό ενός σουίνγκ της εποχής. Πρόκειται για την οικογέ
νεια Ρόαν, μια τυπική μεσοαστική αγγλική οικογένεια των 
λονδρέζικων προαστίων: πατέρας, μητέρα, τρία παιδιά (πέντε, 
εννιά και δεκαπέντε χρόνων αντιστοίχως). Το οικογενειακό 
πεντάπτυχο συμπληρώνεται απ’ το φιλικό ζευγάρι του Μακ και

της Μόλι, στενών φίλων της οικογένειας. Η φωτογραφία αυτή 
θα πέσει θύμα της βουλιμίας της φωτιάς, στην πυρκαγιά που 
θα αποτεφρώσει το σπίτι και το νοικοκυριό των Ρόαν, μεσού- 
ντος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Θα διασωθεί, όμως, 
και, παρά τις καψαλισμένες άκρες της, θα συνεχίσει να επιδει
κνύει το «καμάρι» μιας ομάδας απλών συνηθισμένων ανθρώπων 
που γνώρισαν καλά τη φρίκη του πολέμου και τους σκληρούς 
νόμους της ζωής, αλλά συνεχίζουν να κοιτάζουν ψηλά, επιζη
τώντας πάντα τη χαρά και την ικανοποίηση, αρκούμενοι στα 
λίγα, τα βασικά και απαραίτητα.
Αισιοδοξία, ελπίδα, όρεξη για ζωή και προσπάθεια παλινόρθω
σης. Η ταινία του Boorman μιλάει, λοιπόν, για πράγματα γνω
στά, αυτονόητα και ήδη «πολυχρησιμοποιημένα» ως θεματικά 
μοτίβα. Όμως, έχει διαλέξει έναν πολύ προσωπικό τρόπο προ- 
κειμένου να μιλήσει γ ι’ αυτά. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται το εν
διαφέρον της.

Η ιστορία ξετυλίγεται με τη μορφή πρωτοπρόσωπης αφήγησης 
ενός ενηλίκου που νιώθει την ανάγκη -ως υπέρτατο χρέος- να 
ανατρέξει στα παιδικά του χρόνια, στα χρόνια της μαθητείας και 
της ωρίμανσης μέσα στη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου.
Η φωνή του αφηγητή είναι εκείνη του ίδιου του σκηνοθέτη· 
άρα, έχουμε μπροστά μας ένα έργο με πολλά βιωματικά κι αυ- 
τοβιογραφικά στοιχεία. Τα τεκταινόμενα, λοιπόν, ξετυλίγο
νται μέσα απ’ τα μάτια και την ψυχή του Μπιλ Ρόαν, ενός εν- 
νιάχρονου παιδιού, ακολουθώντας παράλληλες πορείες: από 
τη μια, έργα πολέμου- από την άλλη, ημέρες ανθρώπων -  και δη 
πιτσιρικάδων.
Στην οθόνη του κινηματογράφου, τα Επίκαιρα της εποχής πα
ρουσιάζουν εικόνες άκρως ανησυχητικές, προαναγγέλλοντας 
τον επικείμενο πόλεμο. Όμως, τα παιδιά που κατακλύζουν 
την αίθουσα, δίνουν ελάχιστη σημασία στην κρίση που έχει ξε
σπάσει ανά την υφήλιο. Είναι ολότελα δοσμένα στον δικό τους 
πανζουρλισμό. Πετούν σαΐτες, ουρλιάζουν, και η εικόνα της δια
σκέδασής τους αγγίζει τα όρια του χάους, σ’ ένα πεδίο πραγ
ματικού πολέμου. Οι ενήλικες, από την άλλη, κάνουν τα στρα
βά μάτια κι αρνούνται να δεχθούν τα γεγονότα στο ύψος τής 
πραγματικής τους αλήθειας. Ωστόσο, οι μαύρες σελίδες τής 
βίας και του ολέθρου ανοίγουν, συμπαρασύροντας κάθε αν
θρώπινη αφέλεια κι αμεριμνησία. Οι βόμβες σκάνε στα πεζού
λια και τα κατώφλια των σπιτιών, κι εκεί όπου παλιά ανοίγο
νταν τα παρτέρια των κήπων και τα ήσυχα δρομάκια, τώρα ξε
διπλώνεται η άβυσσος του ακατανόητου θανάτου. Πώς, λοιπόν, 
θα σταθούν στα πόδια τους; Πώς θα επιβιώσουν οι άνθρωποι μέ
σα σ’ αυτό το σάμπαν της βίας, του αφανισμού και της παρα
φροσύνης; Κυρίως, υπακούοντας σ’ ένα εξίσου δυνατό ένστικτο 
άμυνας, αυτοπροστασίας κι αυτοσυντήρησης. Παράλληλα με 
την εξεύρεση απαραίτητης τροφής, πρέπει να διασκεδάσουν: να 
παίξουν, να γελάσουν, να κάνουν χιούμορ («Ας αρχίσει ο βομ
βαρδισμός! Λίγες βόμβες θα ξυπνήσουν επιτέλους αυτόν τον τό
πο!» φωνάζει μια γυναίκα), να ερωτευτούν μες στα χαλάσματα· 
να μετατρέψουν το φόβο, την ανασφάλεια, την απόγνωση, το 191
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πένθος τους σε κινητήριες δυνάμεις για την παραγωγή ευχα
ρίστησης κι ελπίδας. Ιδιαιτέρως τα παιδιά, θα μετατρέψουν 
την αθωότητα και την ανεμελιά τους σε εμπειρία ζωής, σε πρό
ωρη ενηλικίωση, μέσα από ένα παιχνίδι μεγάλης διάρκειας, 
μέσα στο οποίο θα γίνουν κατανοητοί κι αποδεκτοί οι σκληροί 
νόμοι της ζωής, αλλά και η γνώση του θανάτου. Το παιχνίδι, λοι
πόν (δραστηριότητα, αλλά και αντικείμενο), παίρνει στην ται
νία του Boorman ιδιάζουσες, απρόβλεπτες κι αλλόκοτες δια
στάσεις- γίνεται ένα από τα βασικά θεματικά μοτίβα -προνόμιο 
όχι μόνο των μικρών, αλλά και των μεγάλων-, δανείζοντας 
πολλά στοιχεία του και σε άλλες πλευρές της συμπεριφοράς των 
ηρώων της ταινίας και παίρνοντας τη μορφή μιας γενικευμέ- 
νης, διάχυτης παιγνιώδους διάθεσης. Όλοι, συνεχώς αστειεύ
ονται, αντιδρούν κάνοντας «πλάκες» κι ανακαλύπτοντας έξυ
πνα «κόλπα». Ο Μπιλ εκπαιδεύεται από τον πατέρα του (βετε
ράνο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου) στα μυστικά τού 
κρίκετ και μαθαίνει το σούπερ-κόλπο «γκούγκλι», που είναι 
όντως για τους βετεράνους και τα ξεφτέρια, για τους μυαλω
μένους κι άριστα εκπαιδευμένους άγγλους μαχητές όλων των 
επάλξεων. Ο πόλεμος, τα σκοτεινά μυαλά των πολεμοκάπη
λων κι εθνικιστών, μπορούν να αντιμετωπιστούν με τα μυστικά 
κόλπα ενός γρήγορου, έξυπνου παιχνιδιού αναψυχής και άθλη
σης; Ή  μήπως τούτη η αντιμετώπιση δεν κρύβει παρά φρού
δες ελπίδες, είναι μια ακόμα αυτοεξαπάτηση, μια αφελής πα
ραμυθία, μια έκφραση παλιμπαιδισμού μέσα στην τυφλή ανα
ζήτηση των χαμένων αξιών της ανθρωπότητας, της χαμένης ει
ρήνης, της χαμένης ησυχίας, της χαμένης αθωότητας; Πά
ντως, οι άνθρωποι στην ταινία του Boorman, αρνούμενοι με σθέ
νος την ήττα τους, ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν μια στοι
χειώδη ισορροπία μέσα στο χάος που τους περιβάλλει. Τα παι
χνίδια, λοιπόν, τόσο των μικρών όσο και των μεγάλων, αλλά και 
οι διάσπαρτες απόπειρες διασκέδασης κι ευχαρίστησης (οι αυ
τοσχέδιες και πρόχειρα στημένες γιορτές, οι βιαστικοί χοροί, η 
εκτέλεση στο πιάνο μιας σονάτας του Chopin, τα πειράγματα 
που ανταλλάσσονται) παίρνουν τη μορφή μικρών εκρήξεων, 
που πυροδοτούνται απ’ τη γενικευμένη άλογη κι εκρηκτική κα
τάσταση. Ειδικά τα παιχνίδια των παιδιών εμπεριέχουν μεγά
λη δόση διαστροφικής διάθεσης, σαδισμού και παράνοιας. Ο μι
κρός Μπιλ γίνεται ένας μανιακός συλλέκτης θραυσμάτων από 
βόμβες και νάρκες, παίζει με πυροκροτητές και σπαρμένες πα
ντού σφαίρες. Ο μάγος Μέρλιν κι ο καβαλάρης Κάσιντι έχουν 
παραχωρήσει τη θέση τους σε τρομερά παιχνίδια πολέμου. Ο 
Μπιλ κι η υπόλοιπη παρέα του σπάνε κι αποτελειώνουν, μέσα 
σε ξεπατωμένα σπίτια και πλακωμένα νοικοκυριά, ό,τι ξεκίνησε 
ο πόλεμος. Το μικρόβιο, το δηλητήριο του πολέμου έχει εισ
χωρήσει παντού: στη φαντασία, στον ύπνο, στα όνειρα. Τα 
παιδιά, καταπίνοντας απίστευτες δόσεις φρίκης, γίνονται πιό
νια και αθύρματα της άλογης βίας, αλλά κι εκτελεστές παρα- 
φρονικών πράξεων (σε τέτοιες καταστάσεις, ένα παιδί μπορεί να 
είναι, εξίσου καλά, και θύμα και θύτης, όπως γνωρίσαμε στο Γερ
μανία έτος μηδέν του Rossellini), σε μια μίμηση που είναι μεν θλι
βερή, αλλά υποδεικνύεται αναπόφευκτη- γίνεται μοιραία κα- 
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Ως αντίβαρο, τα παιδιά στην ταινία του Boorman, πέρα από μια 
οριακή ψυχρότητα και στωικότητα, επιδεικνύουν κι ένα φλέγ
μα ώριμου ανθρώπου, καθώς τα σχόλια κι οι αντιδράσεις τους 
ξεπερνούν κατά πολύ την ηλικία τους. Δεν τους αρέσει να δη
μοσιοποιείται η δυστυχία τους, δεν δέχονται να τα λυπούνται 
οι άλλοι. Κρατούν πεισματικά την ατομική τους αξιοπρέπεια κι 
αρνούνται να ενταχθούν σ’ ένα τυφλό κοπάδι αναξιοπαθούντων. 
Μέσα στους κανόνες του δικού τους παιχνιδιού προέχει η πε
ρηφάνια. Κλαίνε σπανίως, και συχνά επαναφέρουν τους ενή
λικες αιθεροβάμονες στην πραγματικότητα. Μέσα, λοιπόν, κι απ’ 
αυτόν τον «δεύτερο πόλεμο», ανάμεσα στην εξεγερμένη αθωό
τητα των παιδιών και την ενοχή των ενηλίκων, θα ξετυλιχθεί 
ένα οικογενειακό χρονικό μιας τυπικά αγγλικής οικογένειας, 
που κύριο χαρακτηριστικό της -εν καιρώ πολέμου- είναι να 
κρύβει τις πληγές και τα εσωτερικά της τραύματα, σ’ ένα κα- 
μουφλάζ αισιοδοξίας, άλλοτε πειθαναγκασμένης κι άλλοτε γνή
σιας και αυθόρμητης. Ως πρώτη, λοιπόν, αρετή της ταινίας 
του Boorman, αναγνωρίζουμε ένα σύνθετο παιχνίδι αλληλο- 
εξαρτήσεων, ανάμεσα σε διαφορετικά στοιχεία. Ο θάνατος οδη
γεί αναπόδραστα σε πράξεις ζωής και έρωτα, κι οι συμπεριφο
ρές που ανάγονται στη ζωή και τον έρωτα, δανείζονται τα χα
ρακτηριστικά της βίας και του παραλογισμού τού θανάτου. 
Όλες οι πρωταρχικές φιλμικές σημασίες εκρήγνυνται, κι απ’ το 
θρυμματιομό δημιουργούνται πίδακες άλλων σημασιών, τόσο 
θυγατρικών όσο και διαφορετικής σύστασης.

Τθ ΠΟΛΥΘΕΑΜΑ:Η ΜΟΥΣΙΚΗ, Ο ΧΟΡΟΣ, ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ, Ο ΚΛΑΥΣΙΓΕΛΟΣ 
Το πρώτο μέρος της ταινίας, το οποίο διαδραματίζεται στα προ
άστια του Λονδίνου, είναι εμφανώς και το καλύτερο. 1 Ο κα
ταιγισμός των λεπτομερειών που μεταφέρουν το ξέσπασμα της 
βίας και τον αιφνιδιασμό των ανθρώπων, θυμίζει ανατριχια- 
στικές δοξαριές σε ταλαιπωρημένο έγχορδο. Οι συμπεριφορές 
των ανθρώπων είναι σπασμωδικές, πλήρεις φόβου και διχο
γνωμίας. Τι άλλο είναι οι αλλεπάλληλες διαφορετικές «κρί
σεις» της μητέρας, Γκρέις Ρόαν, η οποία αδυνατεί ν ’ αποφασί
σει αν πρέπει να στείλει ή όχι τα παιδιά της στη μακρινή Αυ
στραλία; Συνεχώς αλλάζει γνώμη -δημοσίως-, φτάνοντας στα 
όρια του παροξυσμού και της υστερίας. Η συναισθηματική 
της κατάσταση γίνεται δημόσιο θέαμα. Ο πόλεμος γκρεμίζει τα 
προστατευτικά τείχη, το κάλυμμα της ιδιωτικής ζωής των αν
θρώπων σχίζεται, τα πιο προσωπικά θέματα βγαίνουν στη φό
ρα, στα μάτια πολυπληθών θεατών. Όπως τα σπίτια γκρεμί
ζονται, αποκαλύπτοντας το καταπλακωμένο εσωτερικό τους, 
έτσι και η ψυχή των ανθρώπων απογυμνώνεται, και βγαίνουν 
στο φως διάφορες αλήθειες. Η Γκρέις, στην πραγματικότητα δεν 
αγαπά τον άντρα της, αλλά τον «κολλητό» του φίλο Μακ, πα
λιό της αμόρε. Η Μόλι απατά τον Μακ, συνειδητοποιώντας 
πως αυτός έχει στο νου του μόνο την Γκρέις. «Κάναμε το σω
στό...» λέει ο Μακ, για να συμπληρώσει εκείνη: «...αλλά χάσα
με την αγάπη», κι αυτός ο σύντομος διάλογος μοιάζει να κλεί
νει την αυλαία σ’ ένα μικρό συναισθηματικό δράμα.
Το θέατρο, η προσποίηση ή η μίμηση κρατούν πρωτεύοντα ρό
λο. Όλα ξετυλίγονται μεταξύ τραγικού και γελοίου, λογικού και
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Ο εκκολαπτόμενος σκηνοθέτης: 
Sebastian Rice Edwards.

Ένας γάμος μέσα στον πά\εμο: 
Sammi Davis και Jean-Marc 
Barr. 193



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

παράδοξου, γκροτέσκου και θλιβερού· πίσω από έναν κλαυσί- 
γελο. Τα παιδιά (και πάλι), που συχνά παρίσιανται ως μάρτυ
ρες του ζωώδους έρωτα των ενηλίκων μέσα στα ερείπια, θα στή
σουν στη συνέχεια μια δική τους ερωτική σκηνή, μια παρωδία 
αγοραίου έρωτα, ένα φανταστικό πορνείο, μέσα στο οποίο γ ί
νονται δυνάμει ερωτικά υποκείμενα. Αφού ο πόλεμος, παρά την 
καταστροφική του δύναμη, είναι ανίσχυρος να εμποδίσει τους 
μικρούς να μεγαλώσουν, τους δίνει τις ευκαιρίες να προσποι- 
ηθούν τους ενήλικες. Τα παιδιά, μέσα απ’ το παιχνίδι ή την ερω
τική κατασκοπία, ή επιδεικνύοντας τις γνώσεις τους σε βωμο
λοχίες, εξοικειώνονται με τον έρωτα και μυούνται σ’ αυτόν. 
Μύηση, μίμηση και προσποίηση, σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι που 
στήνεται μέσα στο φυσικά ντεκόρ της απόλυτης καταστρο
φής. Τα πράγματα, λοιπόν, έχουν χάσει την πραγματική ση
μασία τους, έχουν ευτελιστεί (τα θαμμένα κοσμήματα έχουν χά
σει την αξία τους, το ερωτικό παιχνίδι είναι χωρίς νόημα, η μύη
ση πέφτει στο κενό) ή, αντιθέτως, όλες τούτες οι αρχέγονες αξίες 
κερδίζουν μ’ αυτόν τον τρόπο σε βιωσιμότητα, και το αυτοσχέδιο 
μάθημα πιάνει και παραπιάνει τόπο; Τα παιδιά, μέσα από μια ου
τοπική πραγματικότητα, οδεύουν στο μονοπάτι της φυσικής εξέ
λιξης; Και το αδέξιο κι αφελές θεατρικά παιχνίδι τους αποτελεί 
γέφυρα προς την ομαλή συνέχεια των πραγμάτων της ζωής; Η 
εκ προοιμίου αισιόδοξη τοποθέτηση του Boorman, νομίζω πως 
δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για την αποδοχή της δεύτερης 
εκδοχής.
Έτσι, παρακολουθούμε μια σειρά από απολαυστικές σκηνές, 
όπως αυτή με τη σκουριασμένη γερμανική κονσέρβα μαρμε- 
λάδας που ξέβρασε η θάλασσα και φέρνει ο πατέρας στην οικο- 
γένειά του. Η συγκεκριμένη σκηνή θα μπορούσε να αποτελέ- 
σει μόνη της ένα θαυμάσιο μονόπρακτο. Διαθέτει τέτοια αυτο
τέλεια και συμπύκνωση σημασιών, ώστε μας αποζημιώνει για 
το γεγονός πως τούτο το πολυθέαμα του Boorman έχει συχνά 
μια έντονη διάθεση εξωραϊσμού της εικόνας του πολέμου και μια 
ροπή προς τη φαντασμαγορία. Από τη μια ανεμίζουν οι μαύρες 
παντιέρες του θανάτου, κι από την άλλη, οι πολύχρωμες σημαίες 
της ζωής -  έρωτας, γάμος, γεννητούρια, οικογενειακή συνοχή. 
Και η σκηνή του Boorman έχει μεγάλες δόσεις από ένταση και 
παντός είδους εκρήξεις, αλλά κι ένα χιούμορ πρώτης ποιότητας. 
Γία παράδειγμα, η δασκάλα καμαρώνει δείχνοντας στο χάρτη τα 
«ροζ σημεία», τα 2/5 της υφηλίου που κατέχει η Βρετανική Αυ
τοκρατορία (και πολεμά για να τα κρατήσει με νύχια και δόντια), 
την ώρα που οι γερμανικές βόμβες οργώνουν τον βρετανικό ου
ρανό κι οι βρετανοί πολίτες τρέχουν σαν τα ποντίκια να κρυ
φτούν στα καταφύγια. Ο διευθυντής διατάζει τους μαθητές να 
απαγγείλουν την προπαίδεια του εννέα μέσα από τις αντι- 
ασφυξιογόνες μάσκες τους (για να κερδίσουν έδαφος μόρφωσης, 
αλλά και για λόγους πειθαρχίας ή εμψύχωσης), κι ο πιτσιρικάς 
χοροπηδάει μέσα στα ερείπια του σχολείου που ισοπέδωσε η γερ
μανική βόμβα, κραυγάζοντας: «Thank you, Adolph!» Τούτες οι 
έξοχες πινελιές χιούμορ, απρόβλεπτες τις περισσότερες φορές, 
προσφέρουν μια καλή ισορροπία στην επικίνδυνη ροπή του 
Boorman προς τη διάθεση να μας θυμίζει διαρκώς, με τρόπο πιε- 
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κο. Κι είναι η εξυπνάδα του να μιλήσει για την αντιπαράθεση 
μεταξύ της δόξας της Μεγάλης Βρετανίας και της ελπίδας της 
απλής Αγγλίας που έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, μεγαλύτε
ρο απ’ το αυτονόητο πως ο θάνατος πάντα αφήνει εξόδους προς 
τη ζωή. Στήνοντας έναν αγώνα κρίκετ ανάμεσα σ’ έναν ξερόλα, 
ξεροκέφαλο και κομπορρήμονα παππού (η αρτηριοσκληρωμέ- 
νη δόξα, η παλιά Αγγλία) και σ’ έναν σβέλτο, αποφασιστικό και 
πρόωρα έμπειρο εγγονό (το νέο αίμα, η φρέσκια ελπίδα), ο 
Boorman δηλώνει ξεκάθαρα την πεποίθηση πως δεν είναι οι εκά- 
στοτε αυτοκρατορίες που μπορούν να βοηθήσουν και να σώσουν 
την ανθρωπότητα, αλλά το ψύχραιμο, προοδευτικό μυαλό και 
η αποτελεσματικότητα της ανθρώπινης βούλησης για αξιο
πρέπεια, σεβασμό και αγάπη προς τη ζωή και τον άνθρωπο.

1. Το δεύτερο μέρος αφηγείτα ι τη  σχεδόν ειδυλλιακή ζωή τη ς  οικογένειας 
Ρόαν στο παραποτάμιο σ πίτι του παππού. Εδώ, ο πόλεμος είναι σαν να μην 
έχει βάλει καθόλου το χέρι του. Παράδοξη και ουρανόσταλτη εικόνα ειρή
νη ς  και θερ ινής γαλήνης, στα όρια του να  φαντάζει ακαταλαβίστικη, μέχρι 
που μ ια  βόμβα θα πέσει κάπου κοντά, στέλνοντας μια γερή ψαριά, αρκετή 
γ ια  να  ταϊσει τη  μισή πεινασμένη Α γγλία. Και σε τούτο, όμως, το αμέτοχο 
και γραφικό σημείο, θα δοθούν μαθήματα ζωής. Η ροή και οι ρυθμοί τη ς  κα
νονικής, φ υσικής ζωής απαιτούν προσπάθεια. Η  μαθητεία κοντά στη φύση 
επιβάλλει κόπο. Το να  τραβάς κουπί, να  ψαρεύεις, να βυθίζεσαι στο ακύμαντο 
νερό, ν ’ αφουγκράζεσαι το έμβρυο στην κοιλιά τη ς  μητέρας, είναι πράγμα
τα που οι άνθρωποι πρέπει ν ’ ανακαλύψ ουν ξανά κ ι από τη ν  αρχή.

Κωμωδία μέσα απ’ τα ερείπια
της Pauline Kael

Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι ο βομβαρδισμός του Λον
δίνου θα μπορούσε να γίνει μια υπέροχη κωμωδία. Κι όμως, ο 
John Boorman το έκανε. Στην αυτοβιογραφική ταινία του 
Ελπίδα και δόξα, είχε την έμπνευση να απευαισθητοποιήσει την 
πολεμική περίοδο στην Αγγλία και να μας δείξει τον Δεύτερο 
Παγκόσμιο Πόλεμο με τον τρόπο που τον είδε ένα οκτάχρονο 
παιδί: σαν πάρτι που συνεχιζόταν μέρα-νύχτα. Ο πόλεμος απαλ
λάσσει τους Ρόαν (που έχουν βασιστεί στην οικογένεια του 
Boorman) από τη ζοφερή μονοτονία της μίζερης μικροαστικής 
ζωής τους κι από τους δρόμους των προαστίων με τα σπίτια που 
χωρίζονται με μια μεσοτοιχία από τα διπλανά. Τώρα ζουν την 
έξαψη από τις εκρήξεις των βομβών, το τρέξιμο στα καταφύγια, 
τους προβολείς που χτενίζουν τον νυχτερινό ουρανό, τις γελοίες 
πατριωτικές ραδιοφωνικές εκπομπές, την ισότητα που δημι
ουργεί το μοίρασμα των δελτίων για συσσίτιο.
Ο Μπιλ Ρόαν (Sebastian Rice Edwards) μαζεύει επιμελώς κά
λυκες οβίδων και μαζί με άλλα οκτάχρονα κι εννιάχρονα παι
διά σκαλίζουν ανάμεσα στα συντρίμμια και θρυμματίζουν ό,τι 
μπορεί ακόμα να θρυμματιστεί. O Boorman αφήνει τους χα
ρακτήρες του έργου να πουν αυτά που δεν έχουν προηγουμέ
νως ειπωθεί. Βαριεστημένη απ’ την κλεισούρα, το ζάρωμα στο 
έδαφος στο άκουσμα των βομβαρδισμών και των σειρήνων κα
τά τη διάρκεια των νυχτερινών επιδρομών της Λουφτβάφε, η 
δεκαπεντάχρονη Ντον (Sammi Davis), το μεγαλύτερο από τα
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τρία παιδιά tou Ράαν, τρέχει έξω για την ευχαρίστηση της κί
νησης, βλέπει τους πυροσβέστες να προσπαθούν να σβήσουν τη 
φωτιά σ’ ένα σπίτι, κι αρχίζει να χορεύει στον πολύ μικρά 
μπροστινά κήπο των Ράαν. «Είναι υπέροχο!» φωνάζει στον 
Μπιλ, που στέκεται διατακτικές στη βεράντα. Εκείνος βλέπει 
κάτι στο πεζοδρόμιο, τρέχει έξω και το μαζεύει. «Ένα βλήμα! 
Κι είναι ακάμη ζεστό!» Το πετάει απ’ το ’να χέρι στ’ άλλο για να 
κρυώσει. Η μητέρα του, Γκρέις (Sarah Miles), αρχίζει ξαφνικά 
να γελάει στη θέα του φλέγόμενου σπιτιού, κάτι για το οποίο 
σκανδαλίζεται και η ίδια. «Έλα μέσα αυτή τη στιγμή, ή σε 
κάνω μαύρο στο ξύλο!» φωνάζει στον Μπιλ. Και μετά, όπως γρά
φει το σενάριο: «Ένα βλήμα σκάει πάνω απ’ τα κεφάλια τους, 
και βουτάνε μέσα στην ανοιχτή είσοδο. Και οι τέσσερις κάθο
νται καρφωμένοι εκεί, κοιτάζοντας ψηλά τον άγριο ουρανό, 
όπου η Μάχη της Αγγλίας λυσσομανάει. Ο Μπιλ κοιτάζει γοη
τευμένος».
Η προσέγγιση του Boorman είναι απόλυτα λογική. Δεν αρνεί- 
ται τη φρίκη του πολέμου: υπάρχει μια εκπληκτική σκηνή, 
όπου η Γκρέις και τα δύο μικρότερα παιδιά της κατευθύνονται 
προς το καταφύγιο, αλλά δεν τα καταφέρνουν. Αστραφτερές, 
άσπρες εκρήξεις βλημάτων τούς χτυπάνε και τους πετάνε πί
σω, σχεδόν μέσα στο σαλόνι τους, σαν να ’ταν μαριονέτες σε αρ
γή κίνηση. Ακόμα κι εκεί, ο Boorman δίνει στα πάντα μια κω
μική χροιά. Όταν πάνε στο καταφύγιο του σχολείου, ο Μπιλ και 
τ ’ άλλα παιδιά πρέπει να φορέσουν μάσκες οξυγόνου, κι ο δι
ευθυντής του σχολείου τα απασχολεί, βάζοντάς τα να λένε δυ
νατά την προπαίδεια. Από τα στόματα των παιδιών βγαίνουν 
υπέροχα αηδιαστικά ρουφήγματα. Κάποια στιγμή, όταν η 
Γκρέις και τα παιδιά της είναι στον κινηματογράφο και βλέπουν 
Επίκαιρα απ’ τη Μάχη της Αγγλίας, μια ανακοίνωση στην οθό
νη τούς ειδοποιεί ότι γίνεται αεροπορική επιδρομή και πρέπει 
να πάνε στο καταφύγιο. Καθώς η Γκρέις τα οδηγεί στο διάδρομο, 
ο Μπιλ ρωτάει: «Δε βλέπουμε τουλάχιστον το τέλος;» Η Ντον 
απαντά: «Έξω παίζεται το αληθινό έργο». «Δεν είναι το ίδιο» της 
λέει ο Μπιλ. Κι αυτό ισχύει και για την ταινία που βλέπουμε: 
είναι η ζωή που συμβαίνει έξω από τον κινηματογράφο, επι
λεγμένη, εξευγενισμένη, στιλβωμένη. Και στην περίπτωση 
του Ελπίδα και δόξα, η ζωή εκτός οθόνης έχει πάρει μια έξτρα 
δόση ευχαρίστησης -  μια εύθυμη φωτεινότητα.
Η ταινία θυμίζει την απόπειρα του Ingmar Bergman στο Φα- 
νή και Αλέξανδρος να δημιουργήσει μια ολόκληρη οπτική τής 
ζωής από τις αναμνήσεις ενός άντρα, από το πώς είχε δει την οι- 
κογένειά του όταν ήταν μικρό παιδί. Ωστόσο, όσο πλούσια κι αν 
είναι η ταινία του Bergman, δεν παύει να είναι φορτωμένη με 
γοτθικές φαντασίες και βικτωριανές συμβατικότητες. Ο 
Bergman δε συμφιλιώνεται ποτέ με την ανήθικη πλευρά τού 
παιδιού. Ο Boorman μεταχειρίζεται τις αναμνήσεις πιο ανάλα
φρα και χαρούμενα. Η μητέρα tou δεν αγαπούσε τον πατέρα του 
και δεν ήταν ευτυχισμένοι μαζί. Και λοιπόν; Αυτόςεπέζηοε. Ο 
πόλεμος ήρθε ταράζοντας την καθημερινότητα, κι αν ο πατέρας 
του (David Hayman), που έμοιαζε με ζαρωμένο, πατριωτικό σχο- 
λιαρόπαιδο, προσπάθησε ν ’ αποφύγει την αίσθηση της ντροπής 
που ένιωθε για το κατρακϋλισμα από τη μεσοαστική τάξη στη

χωρίς ρίζες ζωή των φτωχόσπιτων, και κατατάχθηκε, περιμέ- 
νοντας την περιπέτεια, για να καταλήξει να υπηρετεί σαν 
απλός γραφιάς, τουλάχιστον κατάφερε να επισκέπτεται την 
οικογένειά του. Κι όταν εκείνο το σπίτι με τη μεσοτοιχία -έμ
βλημα της μόλυνσης από το κάρβουνο και της εξαθλίωσης- κάη
κε (σε μια «κανονική» πυρκαγιά, για την οποία δεν μπορούσαν 
να κατηγορηθούν οι ναζί), δεν έλειψε σε κανέναν. Η κατα
στροφή του έδωσε την ευκαιρία στην Γκρέις και τα παιδιά να 
μετακομίσουν στο μεγάλο, ανοιχτό και ετοιμόρροπο εξοχικό των 
γονιών της στον Τάμεση, όπου ο Μπιλ και η εξάχρονη αδελφή 
του, Σου (Geraldine Muir), μπορούσαν να ψαρεύουν και να παί
ζουν. Κι επειδή το σπίτι ήταν στο Σέπερτον, κοντά στα στού
ντιο που είχε κτίσει ο Alexander Korda, και πολύ συχνά δού
λευαν κινηματογραφικά συνεργεία κατά μήκος του ποταμού, 
ο Μπιλ μπορούσε να καλλιεργήσει τα ενδιαφέροντα που τον με
ταμόρφωσαν σε John Boorman.
Η ταινία δεν κάνει πουθενά «κοιλιά». Ο παππούς (Ian Bannen) 
είναι ένας απότομος και απαιτητικός παλιόγερος που μεθοκο- 
πάει τα Χριστούγεννα και καταπιέζει όλη την οικογένεια με τις 
προπόσεις του για όλες τις κυρίες που θυμάται με χυδαία ικα
νοποίηση. Απ’ την άλλη μεριά, όμως, μεταφέρει στον Μπιλ 
την παράδοση του ποταμού. Πού και πού ο Μπιλ τον πειράζει 
και καταφέρνει να περνάει το δικό του. Όταν, λίγες ώρες πριν 
την έναρξη του σχολικού έτους, το βρομερό και τρομερό σχο
λείο του Μπιλ βομβαρδίζεται και καίγεται, ο παππούς γελάει σαν 
αναρχικό καρτούν, θαρρείς και το ανατίναξαν τα όνειρά του και 
τα όνειρα του Μπιλ· κι όχι μόνο τα δικά τους: καθώς μαζεύο
νται οι μαθητές για την πρώτη μέρα του σχολικού μαρτυρίου, 
βλέπουν τα συντρίμμια και παραληρούν από χαρά στην αυλή 
του σχολείου. Είναι ένα τρελό πανηγύρι, γιατί οι διακοπές 
τους θα παραταθούν. Είναι επίσης κι ένα όργιο μίσους για το 
διευθυντή του σχολείου, που του αρέσει να δέρνει με τη βέργα 
τα παιδιά, πρήζοντας και σημαδεύοντας τις παλάμες τους· λέ- 
γοντάς τους ότι η πειθαρχία κερδίζει πολέμους. Τώρα οι βόμβες 
έχουν βάλει τέλος στην τυραννία του. Αυτή είναι η ευχάριστη 
πλευρά της ταινίας: ο πόλεμος έχει τη φρίκη του, αλλά και κα
ταστρέφει πολλά απ’ αυτά που οι ευγενείς φτωχοί σαν την 
Γκρέις Ρόαν, μόλις και μετά βίας μπορούν να παραδεχθούν 
ότι τα ήθελαν κατεστραμμένα.
Ο Boorman κρατάει την ενέργειά του σε υψηλά επίπεδα σε 
όλες τις σκηνές. Δε γίνεται τόσο προσωπικός ώστε να χάσει τον 
έλεγχο, και δε βυθίζεται στα βάθη της «γιουνγκικής» ψυχολο
γίας. Πολλά πράγματα που θα μπορούσαν να πάνε στραβά, δεν 
πήγαν. Η ταινία εξελίσσεται ανάλαφρα από το ένα επεισόδιο στο 
άλλο -  ένα κολάζ από αναμνήσεις, όνειρα. Επίκαιρα, παλιές ται
νίες και δήθεν παλιές ταινίες. Είναι σαν μια ειλικρινής, αγγλική, 
διαφορετική εκδοχή τηςΝύχτας τον ΣανΛορέντοο των Αδελφών 
Taviani, που ήταν πάλι ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος μέσα 
απ’ τα μάτια ενός παιδιού. Σ’ εκείνη την ταινία, το κορίτσι, με
γαλώνοντας, μυθοποιεί τις εμπειρίες του πολέμου και τις με
τατρέπει σε παραμύθια που διηγείται στο δικό της παιδί της για 
να κοιμηθεί. Μα και ο Boorman έχει πει ότι το σενάριο άρχισε 
να γράφεται με τις ιστορίες που έλεγε στα παιδιά του πριν κοι- 195
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μηθούν. Πολλά από τα πρόσωπα και τα επεισόδιά του είναι 
σαν αρχέτυπα, αλλά είναι βασισμένα σε συγκεκριμένους, «αλη
θινούς» χαρακτήρες και καταστάσεις. Ποτέ δεν μας επιβάλλο
νται· απλώς, μας πιάνουν, ίσως επειδή δεν είμαστε ποτέ έξω από 
τα καλαμπούρια τους. Το έργο έχει μια υπέροχη «ποπ» καθα
ρότητα...

••The New Yorker», 5 Οκτωβρίου 1987.
Μετάφραση: John Sonar, Μαριάννα Κουτάλαν.

Διακοπές και ελευθερία
του Iannis Katsahnias

...Φτάνουμε έτσι στο Ελπίδα και δόξα, την ταινία ενός σκηνο
θέτη, ο οποίος, μετά από πολλές περιπλανήσεις στο χώρο και 
το χρόνο, αποφάσισε να σταματήσει στον τόπο όπου μεγάλω
σε, στο Λονδίνο, για να μας διηγηθεί τις αναμνήσεις του από 
την εποχή που έβρεχε βόμβες. Ας το πούμε αμέσως: η ταινία δεν 
είναι μόνο ό,τι καλύτερο μας έχει δώσει ο Boorman μέχρι σή
μερα, αλλά και μία από τις πιο χαρούμενες ταινίες με θέμα τον 
πόλεμο. Ενώ άλλοι, εν ονόματι της πίστης στην ειρήνη και του 
μίσους για τον πόλεμο, αραδιάζουν -και δικαίως- τη μια εικόνα 
φρίκης μετά την άλλη, ο Boorman ομολογεί ότι γ ι’ αυτόν ο πό
λεμος ήταν καιρός διακοπών και ελευθερίας, η στιγμή που 
όλα τα όνειρα ενός μικρού αγοριού υλοποιούνται μπροστά 
στα έκθαμβα μάτια του. Ο κινηματογράφος δεν είναι πια ο μο
ναδικός χώρος για να παρακολουθήσει κανείς μια μάχη. Ο ου
ρανός που σκεπάζει το σπίτι, μεταμορφώνεται σε μια γιγά- 
ντια οθόνη με αληθινά αεροπλάνα να βομβαρδίζουν την πόλη 
(εν πάση περιπτώσει, εξίσου αληθινά με αυτά που βλέπουμε στο 
σινεμά). Οι ειδήσεις στο ραδιόφωνο μεταμορφώνονται κι αυτές 
σ’ ένα καταπληκτικό σίριαλ, που κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο 
συναρπαστικό.
Βλέποντας μια έκρηξη στο σινεμά, θα έχετε αισθανθεί, όπως εγώ, 
ότι παρακολουθείτε ένα πυροτέχνημα. Η ανάμνηση που έμει
νε στον John Boorman από τον πόλεμο, μοιάζει λίγο μ’ αυτό: με 
μιαν ανάμνηση απ’ το σινεμά. Ο Boorman εστιάζει την κάμερα 
στο βλέμμα του παιδιού που παριστά τον ίδιο, και αναδημιουργεί 
τον πόλεμο σαν το πλατό του γυρίσματος να ήταν το τεράστιο 
ηλεκτρικό τρένο που ονειρευόταν πάντα και δεν απέκτησε πο
τέ. Τα ζέπελιν που διασχίζουν τον ουρανό, γίνονται έτσι υπέ
ροχα μπαλόνια· τα κατεστραμμένα από τις βόμβες σπίτια, λόφοι· 
τα θραύσματα της οβίδας, συλλεκτικά κομμάτια· οι εκρήξεις, εκ
θαμβωτικά πυροτεχνήματα. Όλα αυτά είναι απολύτως αξιέ
παινα. Αλλού είναι το πρόβλημα. Σίγουρα για ένα παιδί ο πό
λεμος είναι παιχνίδι, αλλά, στο Ελπίδα και δόξα, ο ενήλικος εί
ναι αυτός που μιλάει. Το παιδί που υπήρξε ο John Boorman, ζού- 
σε αυτό το παιχνίδι ως τη μόνη υπαρκτή πραγματικότητα και 
όχι σαν ένα ντεκόρ trompe-l’oeil. Προσπαθώντας να φτιάξει μια 
• κινηματογραφική» εικόνα σύμφωνη με τις αναμνήσεις του, ο 
Boorman χάνει την επαφή με την παιδική του ηλικία. Ένας σω- 
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μια ωραία φωτογραφία, αλλά παραμένει παγωμένη, υπερβολι
κά φτιαχτή για να υπάρξει σε μια αληθινή ανάμνηση. Τα πρό
σωπα που αποτελούν την οικογένεια του αφηγητή, μπορεί να 
είναι γραφικά, αλλά δεν είναι δυνατόν να μπουν σ’ ένα οικο
γενειακό άλμπουμ.
Το «εγώ» που εισάγει τον αφηγητή στην αρχή της ταινίας, 
λειτουργεί σαν μια βάρκα που θα μπορούσε να τον απομακρύ- 
νει από την όχθη της παιδικής του ηλικίας αντί να τον πλησιάζει 
σ’ αυτήν. Δεν αρκεί να πει κανείς: «Θυμάμαι», για να ζήσει αμέ
σως μιαν ανάμνηση. Πρέπει πρώτα να εκτιμηθεί η απόσταση 
που χωρίζει το παρόν από το παρελθόν, να γίνει μια συνειδη
τή προσπάθεια αναδρομής πριν κατορθώσει να διεισδύσει στη 
μνήμη, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ένα ανυπότακτο βλέμμα θα 
μείνει πάντα εξωτερικό. Όχι· το «εγώ» μιας αφήγησης δεν επι
τρέπει υποχρεωτικά την ανα-δημιουργία της ζωής. Αυτό που 
κυρίως επιτρέπει εδώ στον αφηγητή, είναι να δηλώσει ότι είναι 
ο δημιουργός. Και η ανάγκη που αισθάνεται ο Boorman να δι
καιώσει, με την ανάμνηση, τα λιγότερο προσωπικά πράγματα 
που έθιξε προηγουμένως, το αποδεικνύει. Ό ταν δείχνει τον 
ήρωά του να παίζει με τους Ιππότες της Στρογγυλής Τραπέζης 
για να θυμίσει το Εξκάλιμπερ, ή όταν κινηματογραφεί το δάσος 
που περιβάλλει το σπίτι του παππού του σαν να ήταν η ζούγκλα 
του Σμαραγδένιου δάσους, τι άλλο κάνει από το να μας δείχνει 
ότι κρατάει μιαν απόσταση κι ότι το βλέμμα του παραμένει εξω
τερικό; Το βλέμμα ενός επιδέξιου τεχνίτη είναι συχνά πιο δι
εισδυτικό από το βλέμμα ενός «δημιουργού» που τον απασχο
λεί υπερβολικά η επιβεβαίωσή του.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 401, Νοέμβριος 1987.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

Ε Κ Ε Ι  ΠΟΥ Β Ρ Ι Σ Κ Ε Τ Α Ι  Η ΚΑΡΔΙΑ (1990)
Where the Heart Is

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Telsche Boorman, 
John Boorman. Φωτογραφία: Peter Suschitzky. Οπτικά εφέ: 
Dale Fay, Bob Ryan, Light and Motion. Καλλιτεχνική διεύ
θυνση: Carol Spier. Σκηνικά: James McAteer, Susan Kaufman. 
Κοστούμια: Linda Matheson. Μουσική: Peter Martin. Μου
σικά αποσπάσματα: «Α song of India», του Νικολάι Ρίμσκι- 
Κόρσακοφ, σε διασκευή του F. Henri Klickmann, από τον 
Tommy Dorsey. Τραγούδι: «Blue Moon Revisited» των Margo 
Timmins, Michael Timmins, Richard Rodgers, Lorenz Hart, 
από τους Cowboy Junkies. Χορογραφία: Richard Murphy. 
'Ηχος: Brian Day, Ron Yoshida. Μοντάζ: Ian Crafford. Ηθο
ποιοί: Dabney Coleman (Στούαρτ Μακ Μπέιν), Uma Thurman 
(Δάφνη Μακ Μπέιν), Joanna Cassidy (Τζιν Μακ Μπέιν), David 
Hewlett (Τζίμι Μακ Μπέιν), Suzy Amis (Χλόη Μακ Μπέιν), 
Christopher Plummer («Σκατό»), Crispin Glover (Λάιονελ),
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Maury Chaykin (Χάρι), Dylan Walsh (Top), Ken Pogue (Χά- 
μιλτον), Sheila Kelley (Σέριλ), Michael Kirby (πατέρας του 
Λάιονελ), Dennis Strong (Μάρβιν X), Timothy D. Stickney 
(Μάρκους), Emma Woollard (Ολίβια). Παραγωγός: John 
Boorman. Παραγωγή: Touchstone Pictures (ΗΠΑ). Διάρκεια: 
107'. Έγχρωμη.

Ο Στούαρτ Μακ Μπέιν, διευθυντής κατασκευαστικής εταιρείας και 
ειδικευμένος στις απαλλοτριώσεις, εμποδίζεται από μαχητικούς πε- 
ριβαλλοντολόγους να κατεδαφίσει το Ολλανδικό Μέγαρο, το μο
ναδικό διατηρητέο κτίριο του Μπρούκλιν. Η ανεύθυνη συμπερι
φορά των παιδιών του τον εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Η Χλόη 
τελειώνει τη Σχολή Καλών Τεχνών με μια προκλητική έκθεση ζω
γραφικής, ο Τζίμι τα έχει κάνει θάλασσα με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές, και η Δάφνη δε δείχνει καμιά ιδιαίτερη φιλοδοξία. 
Ένα βράδυ, ο Μακ Μπέιν οδηγεί τα παιδιά του στο διατηρητέο κτί
ριο και, δίνοντάς τους ένα μικροποσό, τους δηλώνει ότι στο εξής 
πρέπει να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Μετά την αρχική απελπι
σία κι έχοντας καταλάβει πόσο παραχαϊδεμένοι ήταν σε όλη τους 
τη ζωή, οι τρεις νέοι αποφασίζουν να μοιραστούν τα έξοδά τους με 
άλλους συγκατοίκους: το σχεδιαστή μόδας και φίλο της Χλόης, 
Λάιονελ, το χρηματιστή φίλο του Τζίμι, Τομ, κι έναν πάμπτωχο 
με μαγικές ικανότητες που η Δάφνη περιμαζεύει από το δρόμο και 
που όλοι τον αποκαλούν «Σκατό». Ενώ προσπαθεί να τελειοποι
ήσει την ιδέα του για ένα βιντεοπαιχνίδι, ο Τζίμι ερωτεύεται χω
ρίς ανταπόδοση μιαν άλλη ενοικιάστρια, την παραψυχολόγο Σέ
ριλ, ενώ ο Τομ μάταια προσπαθεί να κατακτήσει τη Χλόη, περι- 
φρονώντας τον έρωτα της Δάφνης. Παρ’ όλο που παραοημοφο- 
ρείται από τον Πρόεδρο, ο Μακ Μπέιν χάνει την εταιρεία κι όλη 
την προσωπική του περιουσία σε χρηματιστηριακά παιχνίδια στα 
οποία συμμετέχει κι ο Τομ. Απαρηγόρητος, ο Μακ Μπέιν γυρίζει 
στους δρόμους και καταλήγει να κοιμάται με τους άστεγους. Κα
θώς η οικογένειά του τον αναζητά, η γυναίκα του ανακαλύπτει ένα 
σύντροφο στο «Σκατό», που αποδεικνύεται δεινός χορευτής. Με την 
απειλή της έξωσης από το διατηρητέο κτίριο, όλοι οι ένοικοι απο
φασίζουν να βοηθήσουν τη Χλόη να τελειώσει τους πίνακές της, και 
τον Λάιονελ να ολοκληρώσει την κολεξιόν του. Τότε καταλαβαίνουν 
ότι ο μόνος τρόπος για να σώσουν τον πατέρα τους, είναι ν ’ ανα
τινάξουν το κτίριο και ν ’ αφήαουν το οικόπεδο για ανοικοδόμηση. 
Στη μαγική ατμόσφαιρα της παρουσίασης του Λάιονελ, όλη η οι
κογένεια ξαναβρίσκεται. Ο Τομ συνειδητοποιεί ότι αγαπούσε πά
ντα τη Δάφνη κι όχι τη Χλόη. Ο Τζιμ αφήνει τη Σέριλ για μιαν άΛ- 
λη πρώην συγκάτοικό του, την Ολίβια. Ο Λάιονελ, που παρίστα- 
νε τον ομοφυλόφιλο, εξομολογείται τον έρωτά του στη Χλόη. Και 
η Τζιν Μακ Μπέιν προσπαθεί να δείξει στον άντρα της τις χο
ρευτικές φιγούρες που έμαθε από το «Σκατό».

•φ· Το Δεκέμβριο του 1987, η κόρη μου Telsche κι εγώ κάνα
με μια κρουαζιέρα στο Νείλο. Ενώ επισκεπτόμαστε τους ναούς 
και τους τάφους, στο μυαλά μας αναπτύχθηκε σιγά σιγά η ιδέα 
μιας ταινίας. Η κόρη μου ήθελε ν’ αποκτήσει παιδί. Έκανε, λοι
πόν, επτά φορές το γύρο μιας πέτρας της γονιμότητας που βρι-

σκάταν στο Λούξορ, κι όπως ήταν γραφτό, λίγο αργότερα ανα
κάλυψε ότι πράγματι ήταν έγκυος. Αποτελειώσαμε το σενάριο 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της (ή, τουλάχιστον, νομί
ζαμε ότι το είχαμε τελειώσει). Στην προκειμένη περίπτωση, συ
νεχίζαμε να γράφουμε και να ξαναγράφουμε το σενάριο, μέχρι 
που η κόρη της, Δάφνη, έφτασε στην ηλικία των τριών μηνών, 
και τελειώσαμε τρεις μήνες αργότερα -  εν συνόλω, υπήρχαν δώ
δεκα προκαταρκτικές εκδοχές. Στο μεταξύ, το σενάριο είχε πά
ρει μια τροπή που δεν την είχαμε ποτέ φανταστεί όταν διασχί
ζαμε εν πλω τα ονειρεμένα τοπία της Αιγύπτου.
Η πρεμιέρα της ταινίας Ελπίδα και δόξα δόθηκε στο Λονδίνο, το 
1987, και, δύο μήνες αργότερα, το έργο παίχτηκε στην Αμερι
κή. Ή ταν αρκετά περίεργο το γεγονός πως μια τέτοια ιστορία, 
τόσο εσωτερική και ιδιαίτερη, μπορούσε να συγκεντρώνει γύ
ρω της έναν τόσο μεγάλο αριθμό ανθρώπων απ’ όλα τα μέρη τής 
γης, αλλά αυτό που με ικανοποιούσε περισσότερο, ήταν πως έκα
νε τον κόσμο να γελά. Έτσι, η Telsche κι εγώ αποφασίσαμε ν ’ 
αναπτύξουμε την ιδέα μιας οικογενειακής κωμωδίας, προϊόν τής 
προσωπικής μας εμπειρίας και των δικών μας παρατηρήσεων, 
όπως είχε συμβεί και με το Ελπίδα και δόξα. Είχα ερωτοτροπήσει 
για λίγο με την ιδέα της δημιουργίας ενός μοντέρνου Ληρ, 
ενός μεγάλου επιχειρηματία που αποσύρεται και μοιράζει την 
περιουσία του στα παιδιά του. Είχα στο μυαλό μου τον Sean 
Connery για το ρόλο, κι είχαμε συζητήσει κατά καιρούς μια τέ
τοια προοπτική. Οι ηθοποιοί, σε κάποια ηλικία, αρχίζουν να σκέ
φτονται το ρόλο του Ληρ. Κι όχι μόνο οι ηθοποιοί: αυτός ο τρε
λός βασιλιάς απασχολούσε συχνά και τη δική μου σκέψη.
Την Telsche την απασχολούσαν περισσότερο η γενικότερη συμ
περιφορά των προσώπων και οι συνθήκες που θα επικρατούσαν, 
παρά η ιστορία. Την ενδιέφερε η διαρκής κατάσταση προετοι
μασίας στην οποία βρίσκονταν οι αδελφές της, ο αδελφός της και 
οι φίλοι τους, που ήταν πάντα σε ετοιμότητα και ζούσαν μέσα 
σε υπερβολική ένταση, επιθυμώντας διαρκώς να προλαβαί
νουν τις καταστάσεις. Ήθελε να εξερευνήσει αυτόν το χώρο. 
Συγκεντρώσαμε τα διάφορα στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή 
μας, κι αρχίσαμε να ψάχνουμε στην ιστορία της δικής μας οι
κογένειας και σ’ αυτήν των φίλων μας. Η κόρη μου η Katrine 
παντρεύτηκε πρόσφατα και μπήκε στην οικογένεια των Conran.
Όταν οι δύο μεγαλύτεροι γιοι της οικογένειας, ο Sebastian και 
ο Jasper, άρχισαν τις σπουδές τους στην Ανωτάτη Σχολή Κα
λών Τεχνών, ο πατέρας τους, ο sir Terence, δε θέλησε να τους 
δώσει χρήματα, παρά τους άφησε ένα σπίτι που είχε στην ιδιο
κτησία του. Για να ζήσουν, λοιπόν, χρειάστηκε να νοικιάζουν 
τα δωμάτια του σπιτιού, κι έτσι ήρθαν σε επαφή με την πραγ
ματικότητα της αγοράς. Στη δική μας ιστορία, ο Στούαρτ Μακ 
Μπέιν, ο πατέρας, ο οποίος διευθύνει μια εταιρεία κατεδαφίσεων, 
βρίσκεται σε μια στιγμή μπροστά από ένα σπίτι που δεν μπορεί 
να το ανατινάξει. Διώχνει τα τρία του παιδιά (που είναι ήδη με
γάλα) από το σπίτι και τους ζητά να γίνουν αυτόνομα, παρα
χωρώντας τους αυτή την κατοικία. Οι εμπειρίες που μας με
τέφεραν ο Sebastian κι ο Jasper σχετικά με την αναστάτωση που 
ακολούθησε μετά από μια τέτοια πράξη, βρήκαν τη θέση τους 
μέσα στην ιστορία μας. Οι επιδρομείς των εταιρειών έπεσαν πά- 197
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νω σχον sir Terence. Ε, την ίδια πίεση υφίσταχαι σχην χαινία 
και ο Στούαρτ...
Η Timna Woollard, μια παιδική φίλη χης Telsche και χης 
Katrine, αποχελεί πηγή έμπνευσης για χο πρόσωπο χης Χλόης, 
χης καλλιτέχνιδας. Η χεχνική χης Timna ήχαν να ζωγραφίζει 
ανθρώπινα σώμαχα ενσωμαχωμένα μέσα σε χοπία, και σχη συ
νέχεια να χα φωχογραφίζει. Τους γοηχευχικούς πίνακες που 
υποχίθεχαι όχι έχει ζωγραφίσει η Χλόη σχην χαινία, σχην πραγ- 
μαχικόχηχα χους έχει ζωγραφίσει η ίδια η Timna.
Το πρόσωπο χης Δάφνης είναι βασισμένο σχην χρίχη μου κόρη, 
Daisy, δίδυμη αδελφή χου Charley, ο οποίος, με χη σειρά χου, 
έχει εμπνεύσει χον Τζίμι, χο χρίχο παιδί χων Μακ Μπέιν. 
Σκοπός μας ήχαν να διασκεδάσουμε χο κοινό, να προσφέρουμε 
ένα είδος αναψυχής που θα έφερνε σχην επιφάνεια κάποια κοι
νωνικά ζηχήμαχα, αλλά αναπόφευκχα κυριάρχησαν χα σοβα- 
ρόχερα προβλήμαχα που αφορούσαν σε ουσιασχικά θέμαχα. Η 
κωμωδία μας χα κραχούσε σε κάποια απόσχαση, αλλά, παρ’ 
όλα αυχά, χα συνανχούσαμε διαρκώς γύρω μας. Η σκιά που έρι
χνε αυχή η ηλιόλουσχη κωμωδία, ήχαν ο φόβος που νιώθουμε 
όλοι μας, εμείς που επωφελούμασχε μιας υλικής άνεσης, σε 
οποιαδήποχε μορφή χης (περιουσία, αυχοκίνηχα, σπίχια, έπιπλα): 
ο φόβος πως, μια μέρα, μπορεί ν ’ αναγκασχούμε να χα χάσου
με όλα... ? ?

J .B .

«Positif», τχ. 355, Σεπτέμβριος 1990.
Μετάφραοιχ: Μαρίνα Λεοντάρτι.

Ακολούθα την καρδιά σου
του Θόδωρου Σοϋμα

Το Εκεί που βρίσκεται τι καρδιά ακολουθεί -με χη μορφή χης φα- 
νχασμαγορικής, κοινωνικής «οικογενειακής» κομενχί- χη δια
δρομή μιας πλούσιας νεοϋορκέζικης οικογένειας, από χην άγρια 
συσσώρευση κεφαλαίου ώς χη διάλυσή χης και χην επανένωσή 
χης πάνω σε νέες και πιο ανθρώπινες βάσεις. Σχο επίκενχρο βρί- 
σκεχαι ο παχέρας Μακ Μπέιν, ένας παλιομοδίχης καπιχαλι- 
σχής, που καχεδαφίζει παλιά κχίρια σχη Νέα Υόρκη, θεωρώνχας 
χην καχασχροφή προϋπόθεση χης οικοδόμησης και χης δημι
ουργίας. Εκχιμώνχας πως χα χρία παιδιά χου είναι κακομαθη- 
μένα, χα αναγκάζει να περάσουν από μια σκληρή δοκιμασία, προ- 
κειμένου να μάθουν να ζουν μόνα, σχηριγμένα σχις δικές χους 
δυνάμεις. Τα διώχνει, λοιπόν, από χο σπίχι και χ’ αφήνει να 
βρουν καχαφύγιο σ’ ένα παλιό, εχοιμόρροπο αρχιχεκχόνημα, χο 
οποίο γλίχωσε από χις κατεδαφίσεις χου, γιαχί, χάρη σχις κι
νητοποιήσεις χων οικολόγων, κρίθηκε διατηρητέο.
Μέσα σ’ αυτό χο παλιό Ολλανδικό Μέγαρο ξεκινά ένας σκληρός 
αγώνας επιβίωσης -  θέμα προσφιλές και συχνά επαναλαμβα
νόμενο οε πολλές ταινίες χου Boorman. Κυρίαρχη δύναμη σ’ αυ
τόν χον αγώνα, μαζί με χο ένστικτο χης αυτοσυντήρησης, είναι 
η δύναμη χης τέχνης: η δημιουργία κάποιων «χαμηλό βιβάν» 

198 από χη μεγαλύτερη κόρη, χην Χλόη, ώστε να πωληθούν σε

μια ασφαλιστική εταιρεία, και η πρωτότυπη κολεξιόν μόδας από 
χον Λάιονελ, το φίλο του αδελφού χων δύο κοριτσιών. Μέσα από 
την καλλιτεχνική εργασία, το παλιό μέγαρο σταδιακά μεχα- 
τρέπεχαι σ’ ένα μικρό κοινόβιο, που χο αποτελούν καλλιτέ
χνες, οικολόγοι, φανατικοί των υπολογιστών, ένας γέρος μάγος- 
χαχυδακτυλουργός· πάνω απ’ όλα, άνθρωποι που ερωτοτροπούν 
κι ερωτεύονται.
Η ταινία δομείται σε τρία επίπεδα: α) χα ποιητικά χαμηλό βιβάν, 
β) χα στοιχεία «κοινωνικής ταινίας» που θυμίζουν τη ρεαλι
στική αγγλική σχολή χης κοινωνικής κριτικής και σάτιρας, και 
γ) την πλευρά «κομεντί», γύρω από τις οικογενειακές και τις 
ερωτικές σχέσεις. Το σύνολο φτιάχνει έναν αλληγορικό και 
χιουμοριστικό μύθο, μια παραμυθένια κομεντί γύρω από την 
προσπάθεια των σύγχρονων ανθρώπων να επιζήσουν μέσα 
στις συνθήκες ενός αδυσώπητου, τεχνοκρατικού κι απρόσωπου 
καπιταλισμού- να προσαρμοστούν σχο περιβάλλον χους και 
να ζήσουν αρμονικά με τον εαυτό τους και τον περίγυρό χους, 
ξαναβρίσκοντας έτσι το νόημα και το σκοπό της ζωής.
Τα ταμπλό βιβάν της Χλόης δίνουν σ’ ολόκληρη χην ταινία έναν 
ονειρικό, θεαματικό και σχεδόν σουρεαλιστικό τόνο: οφθαλ
μαπάτες και ζωγραφική πάνω στα σώμαχα και τους χώρους τού 
σπιτιού. Οι τοιχογραφίες χης είναι ζωγραφισμένες πάνω στις 
πόρτες, τα περβάζια και τους τοίχους των δωματίων, καθώς και 
πάνω στα σώματα των φίλων της. Όταν ανοίγει μια πόρτα ή με
τακινείται ένα κορμί, η ζωγραφική εικόνα αποκτά ρωγμές, 
«παράθυρα», διαφυγές και χάσματα. Αυτή είναι και η αισθητι
κή όλης της ταινίας. Με παραπλήσιο τρόπο έχει κατασκευαστεί 
και η αφήγηση: ρήγματα, απότομες αποκαλύψεις, μίμηση, πα
ράδοξο, σουρεαλισμός, πάνω σ’ έναν καμβά κοινωνικής κομε
ντ ί (που φέρνει σχο νου τον Ken Loach στις εύθυμες στιγμές 
του, με τη διαφορά πως, εδώ, αντί για προλετάριους, έχουμε 
αστούς).
Τα ταμπλό βιβάν της Χλόης περικλείουν τα σώμαχα ως μέρος 
του πίνακα (μερικές φορές, με ψεύτικη προοπτική), δημιουρ
γώντας ψευδαισθήσεις. Περικλείουν αναφορές στη ζωγραφική 
του Van Gogh, του Magritte, του Picasso, χου Τελώνη Rousseau, 
του Manet. Παραπέμπουν στο σουρεαλισμό και την αναγεν
νησιακή ζωγραφική (Giorgione). Μετατρέπουν το παλιό ερει
πωμένο μέγαρο σε μαγικό σπίτι. Εδώ θα επέμβει αποφασιστικά 
ο γερο-ταχυδακτυλουργός, τόσο με τα θεαματικά κόλπα του όσο 
και με χη δύναμη υποβολής ή διδαχής που διαθέτει, μαθαίνο
ντας στους συνενοίκους χου χα βήματα του χορού που πρέπει 
ν ’ ακολουθήσουν.
Η ταινία, σίγουρα έχει κάτι απ’ τις τρελές κωμωδίες του Χόλι- 
γουντ ή τις κοινωνικές κομεντί του Frank Capra, αλλά συγ
γενεύει και με τον Michael Powell, ένα σκηνοθέτη επίσης 
Άγγλο, που ασχολήθηκε με το περίτεχνο θέαμα, τις ψευδαι
σθήσεις και τα ποιητικά εφέ.
Κατά συνέπεια, το Εκεί που βρίσκεται η καρδιά είναι ένα πετυ
χημένο μίγμα αγγλικού και αμερικανικού κινηματογράφου, μια 
σύνθεση κοινωνικού και οικολογικού προβληματισμού με το 
φανταστικό, την ποίηση και το σουρεαλισμό. Οι αναφορές δεν 
περιορίζονται μονάχα στη ζωγραφική, αλλά επεκτείνονχαι και
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στο θέατρο, κυρίως στον Shakespeare [Βασιλιάς Ληρ, Τρικυμία, 
Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας).
Το σύνολο, πολλές φορές θυμίζει παραμύθι με νεράιδες (οι δύο 
αδελφές με τα μυθολογικά ονόματα Δάφνη και Χλόη) και μάγους 
(ο ταχυδακτυλουργός, ο σχεδιαστής μόδας κι οι δύο νεαροί 
που διαπρέπουν στους υπολογιστές, στο Internet και στα video- 
games). Ο αλληγορικός αυτός μύθος εμπεριέχει απόψεις για τη 
μοντέρνα τεχνολογική κοινωνία, αλλά και για τις δυνατότητες 
των ανθρώπων να κατανοήσουν το σκοπό της ζωής και να 
βρουν την πραγματική ευτυχία.
Ο Boorman, όταν δεν καταφεύγει στο φανταστικό και το ποι
ητικά στοιχείο, εισάγει, με τον τρόπο με τον οποίο περιγράφει 
τα κοινωνικά δεδομένα, μια διάσταση ειρωνείας κι αποστασιο
ποίησης. Αυτή η ειρωνική απομάκρυνση που διατρέχει όλη την 
ταινία, την εμποδίζει συνάμα από το να τραπεί προς τον βαρύ
γδουπο φιλοσοφικό μύθο ή τη σοβαροφανή ταινία ανιαρού 
κοινωνικού προβληματισμού. Για παράδειγμα: Η Χλόη πα
ρουσιάζει στη διαφημιστική εταιρεία τα σλάιντ των ταμπλό βι- 
βάν της, και το καθαρά καλλιτεχνικό έργο της δείχνει εντελώς 
παράταιρο και ξένο προς τους σκοπούς των διαφημιστών. Ο πα
τέρας του σχεδιαστή μόδας, ο οποίος της έχει αναθέσει τη δου
λειά, για να διασκεδάσει τη γενική αμηχανία, παρεμβαίνει, με 
σπασμωδικό τρόπο, υπέρ της Χλόης, κι έτσι ο θεατής αναγκά
ζεται κι αυτός να παρακολουθήσει τα δρώμενα από κριτική από
σταση. Αμέσως μετά, θα συμβεί το μίνι κραχ στο χρηματιστή
ριο· μέσα στο γενικό χάος, το χαστούκι του Τζίμι Μακ Μπέιν 
προς το χρηματιστή φίλο του είναι μια νέα αποστασιοποιητική 
ιδέα, που θα επαναφέρει ευέλικτα στην αφήγηση το χλευασμό 
και την ειρωνεία.
Όμως, τούτο το χαστούκι του Τζίμι προς τον Τομ λειτουργεί 
και διαφορετικά: αποτελεί αντικατοπτρισμό κι αναδιπλασιασμό 
μιας άλλης, παρόμοιας χειρονομίας: ενός αρχικού χαστουκιού 
που δόθηκε απ’ τον ίδιο τον Τομ στη μητέρα του Τζίμι, ανοί- 
γοντας το δρόμο για την ανταπόδοση των ίσων. Αναφέρουμε 
τούτες τις λεπτομέρειες για το λόγο πως στην ταινία συνα
ντάμε πολλές φορές κι άλλα παρόμοια παιχνίδια επαναλήψεων, 
παιχνίδια και ρίμες λέξεων και εικόνων, κι αυτό το στοιχείο τού 
παιχνιδιού παίζει συγκεκριμένο ρόλο σύνδεσης των σκηνών με
ταξύ τους: ο πατέρας Μακ Μπέιν δηλώνει πως έσπασε τις αλυ
σίδες του κι άφησε ξοπίσω το σπίτι και την περιουσία του, 
ενώ, στη συνέχεια, βλέπουμε τον γερο-μάγο να προσπαθεί να ξε
κλειδώσει τις δικές του αλυσίδες μέσα σ’ ένα δοχείο με νερό. Ο 
μόδιστρος πετά τη ρεπούμπλικά του από τη γέφυρα, κρίνοντας 
πως δεν ταιριάζει στην ατμόσφαιρα της καινούργιας του γει
τονιάς, κι αυτή πέφτει στα χέρια του ταχυδακτυλουργού, ο οποί
ος με τη σειρά του θα γίνει ένοικος του ίδιου σπιτιού. 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης να δούμε πώς ο κοινωνικός μύ
θος εξελίσσεται σταδιακά σε στοχασμό για τη ζωή και την ευ
τυχία. Ο πατέρας Μακ Μπέιν είναι ένας σκληρός, γραφικός και 
παλαιών προδιαγραφών καπιταλιστής. Κατεδαφίζει ακόμα κι 
ωραία αρχιτεκτονήματα, προκειμένου ν’ ανοίξει το δρόμο στην 
ανάπτυξη. Όταν, όμως, ένας ισχυρός παράγων του χρηματι
στηρίου και μεγάλος κερδοσκόπος αποφασίζει ν ’ αγοράσει την

πλειοψηφία των μετοχών της εταιρείας κατεδαφίσεων, ο Μακ 
Μπέιν υποθηκεύει την περιουσία του για ν ’ αγοράσει όσο πε
ρισσότερες μετοχές της εταιρείας μπορεί. Ο παραδοσιακός, αν
θρώπινος τρόπος σκέψης του ηττάται από τη λογική του χρη
ματιστηριακού κεφαλαίου. Η απρόσωπη λογική των κομπι- 
ούτερ ισοπεδώνει τις ερασιτεχνικές και γενναιόδωρες προσπά- 
θειές του, οδηγώντας τον τελικά στη χρεοκοπία. Τη ζωή του, 
όμως, θα σώσει η προηγούμενη κίνησή του, να σπρώξει τα 
παιδιά του έξω από το σπίτι, προς την ανεξαρτητοποίησή τους.
Θα βρει, λοιπόν, κι ο ίδιος καταφύγιο στο σπίτι που αυτά έχουν 
στήσει. Και το σπίτι αυτό είναι ένα κοινόβιο καλλιτεχνών, ει
ρηνιστών και εκκεντρικών, χώρος δημιουργικού καλλιτεχνι
κού οίστρου, ονείρων και φιλοδοξιών, ένα στέκι για φλερτ κι 
αγάπη -  κόσμος, κινηματογραφημένος απ’ τον Boorman με 
μεγάλη φαντασία και μπρίο.
Όταν, στο τέλος, αναπόφευκτα, η ταινία θα μετατραπεί σε φι
λοσοφικό μύθο περί ζωής και ευτυχίας, αυτός που πρώτος θα 
θέσει τα ερωτήματα, θα είναι πάλι ο πατέρας. Μετά την κα
τάρρευση του ευάλωτου υλιστικού κόσμου του και βλέποντας 
κατεστραμμένες όλες τις παραδοσιακές αξίες του, αναγκάζεται 
να θέσει το θέμα των αξιών της ζωής από την αρχή. Ο κόσμος 
του χρήματος και των υλικών αγαθών δεν άντεξε. Η πτώση οδη
γεί τον Μακ Μπέιν στην ήττα, αλλά ο ίδιος είναι ήρεμος, απαλ
λαγμένος από τύψεις, ελεύθερος από τα υλικά δεσμά, ανακου
φισμένος εν τελεί. Στο ερώτημα που θέτει ο τίτλος της ταινίας, 
απαντά πως η καρδιά του καθενός βρίσκεται εκεί όπου είναι το 
σπίτι του. Ο ίδιος, όμως, το σπίτι του το έχει χάσει. Ο θυμόσο
φος σαλτιμπάγκος του κοινοβίου θα αντιπροτείνει, στο ίδιο 
πάντα ερώτημα: «Ακολούθα τα βήματα της καρδιάς σου». Τις 
απαντήσεις στα ερωτήματα που βασανίζουν τον ξεσπιτωμένο πα
τέρα, θα τις δώσουν εμμέσως οι ευφάνταστες, αυθόρμητες και 
δημιουργικές δραστηριότητες των κατοίκων του παλιού σπι
τιού. Η τέχνη κι η χαρά της καλλιτεχνικής εργασίας είναι όντως 
σωτήριες δυνάμεις. Ο πατέρας, μέσα από τις νέες, συναισθημα
τικές και δημιουργικές εμπειρίες του, αντιλαμβάνεται πως η 
ζωή μπορεί να είναι υπέροχη, χωρίς να καταβάλει ο ίδιος κάποια 
ιδιαίτερη προσπάθεια. Οι πρώην πλούσιοι συνειδητοποιούν πως 
χρειάζονται λιγότερα απ’ όσα πίστευαν κάποτε πως είχαν ανάγκη.
Η αντίθεση των γενεών, η «κόντρα» γονιών-παιδιών, στάθηκε 
αφορμή για να πάρει μπροστά ο μύθος. Οι κονταροχτυπημένοι 
πατέρας και κόρη θα καταλήξουν, μετά το τέλος του αγώνα, στο 
ίδιο φιλοσοφικό συμπέρασμα: ο σκοπός της ζωής είναι οι απλές 
στιγμές γαλήνης, όταν οι άνθρωποι δεν προετοιμάζονται με 
άγχος για κάποιο σπουδαίο στόχο, αλλά απλώς και μόνον βιώ- 
νουν ευτυχισμένα αυτές τις στιγμές, σαν να προβάρουν με 
ηρεμία την ίδια τους τη ζωή.
Στο μεγάλο παιχνίδι της ζωής εισέρχεται, σε πρώτο πλάνο, ο 
έρωτας σαν ένα άλλο στιγμιαίο παιχνίδι. Η σαιξπηρική σκηνή 
γίνεται εδώ ένα μεγάλο καλό σχολείο. Οι ήρωες επιδεικνύουν 
με επιτυχία τα έργα τους, ερωτοτροπούν, αλλάζουν παρτενέρ, 
αναδιατάσσονται ως ζευγάρια και δεν ησυχάζουν μέχρι να 
βρουν τη σωστότερη κι αρμονικότερη σχέση μεταξύ τους. Η 
απάντηση, λοιπόν, στην κάπως συντηρητική αρχική ρήση τού 199
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πατέρα, πως η καρδιά βρίσκεται εκεί όπου είναι το σπίτι του κα- 
θενός, μετασχηματίζεται σε κάτι δυναμικότερο: «Το σπίτι μου 
είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά μου».

Η χώρα B oorm an
τον Richard Combs

Ο John Boorman έχει ασχοληθεί ξανά μ’ αυτά τα θέματα πολύ 
συχνά στο παρελθόν και πολύ πριν τα ζητήματα της οικολογίας 
και της επιβίωσης αφήσουν το στίγμα τους στη μεγάλη οθόνη, 
ώστε να του συγχωρούνται τόσο η οικειότητα με την οποία το 
Εκεί που βρίσκεται τι καρδιά προσεγγίζει το σενάριο «κατα
στροφής», όσο και η ασέβεια και η αστειότητά του. Είναι πιο 
αποδεκτό και, φυσικά, πιο απολαυστικό από την ειλικρίνεια με 
την οποία ο Boorman προσέγγισε το κεφάτο σενάριο του Εξκά- 
λιμπερ, ή τη χαριτωμένη και ταυτόχρονα σοβαρή οικολογία που 
προσπάθησε να κάνει στο Σμαραγδένιο δάσος. Ακόμα και το 
Ελπίδα και δόξα, η πιο προσωπική του ταινία, έδειξε πως ο 
Boorman βρίσκεται έξω απ’ τα νερά του όταν ξεστρατίζει απ’ το 
δικό του είδος οραματισμού για να πλησιάσει τον κοινωνικό ρε
αλισμό του βρετανικού κινηματογράφου. Το Εκεί που βρίσκε
ται τι καρδιά, μια άλλη προσέγγιση της προσωπικής του ιστορίας, 
προοριζόταν να γυριστεί στο Λονδίνο, αλλά για τους συνήθεις 
λόγους μεταφέρθηκε στην Νέα Υόρκη και, στην πορεία, στην 
πραγματική χώρα Boorman, που βρίσκεται παντού και πουθενά: 
ένας μυθικός, ελεύθερος και γόνιμος χρόνος. Σε τελική ανάλυση, 
Ο επαναστάτες του Αλκατράζ, η πρώτη αλφ ινή  ταινία Boorman, 
τον πήγε στο Λος Άντζελες, ενώ, από την άλλη μεριά, και ο Λέ
ων ο Έσχατος, μια από τις λίγες ταινίες που γύρισε στη χώρα 
του, έδειξε το πόσο ξένη μπορεί να του είναι η πατρίδα του. 
Αν κάποιος έπρεπε οπωσδήποτε να τοποθετήσει το Εκεί που βρί
σκεται τι καρδιά, τουλάχιστον στο δημιουργικό τοπίο του Boor
man, τότε ο Λέων ο Έσχατος θα ήταν η πιο πιθανή συντεταγ
μένη της. Και στις δύο ταινίες, η αστική ανάπλαση και η προ
σωπική ανάσταση αποδείχθηκαν συνυφασμένες ανάγκες, που 
επιτεύχθηκαν μέσα από μια μυθοπλασία η οποία περιπαίζει 
οτιδήποτε έχει να κάνει με το κοινωνικό ντοκιμαντέρ. Και μέ
σα από τις κοντινότερες ομοιότητες έρχονται οι πιο αποκαλυ
πτικές διαφορές. Και οι δύο ταινίες τελειώνουν με την εκούσια 
κατεδάφιση της «εστίας» απ’ τους ενοίκους της: στο Λέων ο 
Έσχατος, ο χαρακτήρας του άρρωστου αριστοκράτη που εν
σαρκώνει ο Mastroianni, μπορεί να ταυτίσει την τύχη του με 
τους ανθρώπους του δρόμου· στο Εκεί που βρίσκεται η καρδιά, 
η οικογένεια Μακ Μπέιν αποκτά και πάλι τη ρευστότητα των 
μετρητών για την επιχείρηση του μπαμπά και ανασυγκροτεί
ται ως οικογένεια με μια πιο αληθινή αίσθηση των πνευματι
κών και υλικών αναγκών της,
Και οι δύο ταινίες, παρά τη φορμαλιστική εκκεντρικότητα της 
πρώτης και το επιτηδευμένο χιούμορ της δεύτερης, αποτε
λούν ενδιαφέροντα έργα για την εποχή τους και, σηματοδο
τώντας μια πιθανή «επανάσταση», αποκτούν το χαρακτήρα 
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μη αριστοκρατία παρακολουθεί μια πολυφυλετική κουλτούρα 
να αναρριχάται στα παράθυρά της. Στην Καρδιά, ένας χρεοκο
πημένος καπιταλισμός δείχνει να αποσύρεται σε μια μυθική 
Αρκαδία, αναζητώντας μιαν αναπλήρωση των (τζεφερσονι- 
κών;) ιδανικών και μια νέα οικονομική βάση. Όλες οι ταινίες 
του Boorman φαντάζονται το τέλος του πολιτισμού, της αν
θρώπινης κατάστασης όπως τη γνωρίζουμε, και εικοτολογούν 
ως προς το ποιες νέες μορφές μπορεί να πάρει. Η θεώρηση 
μπορεί να είναι ριζοσπαστική (όπως στο Λέων ο Έσχατος) ή συ
ντηρητική (όπως εδώ), αλλά παραμένει μια εικασία, μια προβολή 
ή, όπως το θέτει ο πατέρας Μακ Μπέιν (παρακολουθώντας την 
επίδειξη μόδας που τα παιδιά του τελικά κατάφεραν να στήσουν, 
επαναπροσδιορίζοντας τις μεταξύ τους σχέσεις), μια πρόβα. 
Εδώ υπάρχει, αν όχι ένας φόβος, τουλάχιστον μια δυσπιστία ως 
προς την πληρότητά τους, μια δυσαρέσκεια προς όλες τις κοι
νωνικές μορφές των «ανεπτυγμένων» κοινωνιών. Αυτό καθι
στά τον Boorman περισσότερο αντι-μοντερνιστή από κάθε άλ
λο σκηνοθέτη και λάτρη κάθε είδους φυλετισμού στον οποίο φύ
ση, άνθρωποι και τέχνη είναι ένα. Και οι δύο τάσεις είναι εξό- 
χως εμφανείς στο Εκεί που βρίσκεται η καρδιά. Το χρηματι
στηριακό κραχ που οδηγεί την επιχείρηση του Στούαρτ Μακ 
Μπέιν στη χρεοκοπία, πετώντας τον μαζί με τα παιδιά του και 
τον τραπεζίτη του στο δρόμο, χρεώνεται στους υπολογιστές που 
έχουν αναλάβει τη διακυβέρνηση των πάντων. Αν οι μηχανές 
προκαλούν την κακή μαγεία, η καλή μαγεία απορρέει από την 
οικογένεια του Μακ Μπέιν μόλις ο εξεγερμένος γονιός ξεφορ
τώνεται τα κακομαθημένα από τον σύγχρονο κόσμο παιδιά 
του, στο εγκαταλελειμμένο Ολλανδικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, 
ωριμάζουν μέσα απ’ την πραγματική μαγεία (με τη συνεισφο
ρά του αλήτη «Σκατό») και τη φαντασμαγορική τέχνη τής 
Χλόης, η οποία αναμιγνύει στη ζωγραφική της τοπία και πραγ
ματικούς ανθρώπους.
Η οικολογία, η διάσωση του παρελθόντος, η σωτηρία των φα
λαινών, η προστασία του τροπικού δάσους, όλα αυτά θίγονται 
-ή  περιπαίζονται- στα πρώτα λεπτά του Εκεί που βρίσκεται η 
καρδιά, καθώς ο Στούαρτ Μακ Μπέιν αντιμετωπίζει τους νεα
ρούς διαδηλωτές που καταφέρνουν να εκδοθεί μια απόφαση δια
τήρησης του Ολλανδικού Μεγάρου. Είναι αναγκαίο να το κα
ταστρέφει, προκειμένου να οικοδομήσει το οικόπεδο στο οποίο 
έχει επενδύσει τόσα πράγματα. Η ταινία αρχικά υιοθετεί τόσο 
την άποψή του (το Ολλανδικό Μέγαρο είναι ένα εξάμβλωμα, κτι
σμένο από έναν τρίτης διαλογής αρχιτέκτονα) όσο και τα συν- 
θήματα-τραγούδια των διαδηλωτών, ειδικότερα όταν είναι μα
ζί τους, για το καπρίτσιο της στιγμής, το πιο α-πολιτικό και χα
μένο απ’ τα παιδιά του, η Δάφνη (η οποία, όταν αργότερα την 
προκαλούν ν ’ απαντήσει αν υπάρχει κάτι στο οποίο να πι
στεύει, απαντά: «Ο λευκός αετός, αλλά δε θα πολεμούσα γι’ αυ
τόν, αφού είμαι ειρηνίστρια»), Η ταινία τάσσεται υπέρ της 
έξωσης των παιδιών του Μακ Μπέιν απ’ το προνομιακό κου
κούλι τους, προκειμένου να βρουν τον δρόμο τους στη ζωή (η 
επιβίωση, η προσαρμογή στο περιβάλλον, αποτελούν για τον 
Boorman σημαντικότερες αξίες απ’ ό,τι η διάσωση του παρελ
θόντος), ακόμα κι όταν η ησυχία και η ηρεμία που ξαναβρίσκει
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ο Μακ Μπέιν («Σταμάτησα τη μουσική για πάντα») αποδειχθούν 
οι πρώτες πνευματικές και υλικές απώλειες που προκαλούν την
αναγέννηση του.
Η καταστροφή αποτελεί μέρος αυτής της διαδικασίας, και η αλ
λαγή, ένα είδος αλχημείας που ενυπάρχει καταφανώς στη μα
γεία ή στην τέχνη. «Ποίηση! Απόλυτη ποίηση!» αναφωνεί ο Μακ 
Μπέιν, καθώς άλλο ένα κτίριο ανατινάζεται και μετατρέπεται 
σε μπάζα. Κι αν υποθέσουμε πως πρόκειται για ειρωνεία, τι να 
πούμε για τις μετέπειτα εξελίξεις, όταν ο πατέρας και τα παιδιά 
συνενώνονται ανατινάζοντας το Ολλανδικό Μέγαρο, με τον 
Τζίμι Μακ Μπέιν να σχολιάζει: «Μπαμπά, αυτό ήταν το αρι
στούργημά σου»; Η ιδιότροπη πλοκή του Εκεί που βρίσκεται η 
καρδιά μπορεί να παρεξηγηθεί ως υπερβολικά παιγνιώδης, και 
τα ευφυολογήματά της (κάθε άνθρωπος είναι ο καλλιτέχνης, ο 
εφευρέτης της δικής του ζωής) ως πολύ αδύναμα. Αλλα η οπτι
κή εφευρετικότητα του Boorman είναι τόσο σίγουρη, που απο
τελεί το καλύτερο επιχείρημα της ταινίας για τη δύναμη της τέ
χνης, για την ευφάνταστη ικανότητα για παιχνίδι, που είναι εξί
σου σημαντική με τα μεγάλα θέματα και τις μεγάλες ιδέες, 
αποτελώντας την πηγή του χιούμορ στα έργα του. Η τελική 
άποψη του πατέρα Μακ Μπέιν, άτι η ζωή είναι σαν μια σειρά 
από πρόβες που δεν ολοκληρώνονται, τον συνδέει μ ’ εκείνους 
τους παίκτες/δημιουργούς του Boorman, όπως είναι ο άρχοντας 
στο Ζαρντόζ.
Οι πίνακες trompe-l’oeil της Χλόης, τα εσωτερικά τοπία που ζω
γραφίζει εμπνεόμενη από τις ζωές των συγκατοίκων της, ίσως 
να αποτελούν τις πιο εντυπωσιακές οπτικές μεταφορές τού 
Εκεί που βρίσκεται η καρδιά. Εξίσου εντυπωσιακές και, κυ
ρίως, βαθιά ειρωνικές είναι οι εικόνες των μελών της φατρίας 
του Μακ Μπέιν, οι οποίες, τυλιγμένες με πλαστικά αδιάβροχα, 
τριγυρίζουν στην πόλη σε αναζήτηση οικίας και ανακαλύ
πτουν πως είναι αποκλεισμένοι (ακόμα και από την κατασκή
νωση των αλητών στο ποτάμι) από τα αρχαιότερα εδαφικά έν
στικτα. Αυτό που κάνει τον Boorman να παραμένει μοναδικός 
μεταξύ των άγγλων σκηνοθετών, είναι τόσο το ένστικτο που 
έχει για την αφήγηση, όσο και η διαβολική του ικανότητα να 
την ανανεώνει. Σαν παλιός παραμυθάς, χειρίζεται την ιστορία 
του με δεξιοτεχνία και σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα της οικο
γένειας σε κάθε δεδομένη στιγμή, πειράζοντας και περιπαίζοντας 
το κοινό του, αφήνοντάς το μ’ ένα ηθικό δίδαγμα που δεν δίνεται 
ως μήνυμα, αλλά συνυφαίνεται στην πλοκή.

■Monthly Film Bulletin», τόμ. 57, τχ. 680, Σεπτέμβριος 1990.
Μετάφραση: Δημήτρης Κερκινός.

Ο Ν Ε Ι Ρ Ε Υ Τ Η Κ Α  ΟΤΙ ΞΥΠΝΗΣΑ (1991)
I Dreamt I Woke Up

Σκηνοθεσία-Σενάριο: John Boorman. Φωτογραφία: Seamus 
Deasy. Μουσική: Matt Molloy and the Chieftains. Μοντάζ: Ron 
Davis. Μιξάζ: Otto Snell, Michael Carter, Kevin Taylor. Ηθο
ποιοί: John Hurt (alter ego), Janet Me Teer (μυστηριώδης 
γυναίκα, Κυρά της Λίμνης, δημοσιογράφος), Charley Boorman 
(πράσινος άντρας), Stan Gebler-David (Μέρλιν), Brigid Belton, 
John Boorman, Orla Brady, May Curley. Παραγωγός: John 
Boorman. Παραγωγή: Merlin Films, BBC Σκοτίας. Διάρκεια: 
48'. Έγχρωμη.

Με πρόσχημα μια συνέντευξη σε μια βλοσυρή δημοσιογράφο, ο σκη
νοθέτης μάς ξεναγεί στην καθημερινή του ζωή στο κτήμα του, 
στην Ιρλανδία, συναντά τους γείτονες και συνδιαλέγεται με τους συ
νεργάτες του. Παράλληλα, το alter ego του μας εισάγει στον κόσμο 
της φαντασίας του, στα όνειρά του και τους ήρωες της παιδικής του 
ηλικίας, αποκαλύπτοντάς μας τις ιδέες και τους μύθους-κλειδιά τής 
δημιουργίας του.

·£ · Όπως λέω και στην ταινία, ποτέ δεν ένιωσα άνετα στο πε
τσί μου. Η έκφραση που χρησιμοποιώ, είναι: «Δεν είμαι το εί
δος του ανθρώπου που συμπαθώ». Είναι κάτι που πάντα αι
σθανόμουν. Από μια άποψη, ο κινηματογράφος μού επιτρέπει 
να δραπετεύσω απ’ όλα αυτά που με περιορίζουν, και να γίνω 
κάτι καλύτερο και μεγαλύτερο. [...] Στην ταινία υπάρχει μια ει
κόνα που την έχω ονειρευτεί πολλές φορές: η εικόνα τού να κοι
τάζεις τα πόδια σου και ν ’ ανακαλύπτεις πως έχεις βγάλει ρίζες 
στο έδαφος. Πρόκειται για μια εφιαλτική εικόνα, κι είναι φανερό 
σε τι συμπεράσματα μπορεί να σε οδηγήσει. [...] Στο τέλος τής 
ταινίας, το alter ego μου (ο John Hurt) είναι ριζωμένο στο 
έδαφος, κι αμέσως μετά έρχεται το πλάνο μου που ξυπνώ στον 
καναπέ. Ύστερα σηκώνομαι, κι ο Μέρλιν στέκεται εκεί, κι 
έτσι συγχέω και πάλι μύθο και πραγματικότητα. Και τότε λέω: 
«Καλά... εντάξει... δεν είναι τίποτα· μια ταινία είναι». Μ’ εν- 
διέφερε το πώς μπορείς (παρασύροντας μαζί σου και το θεατή) 
να περάσεις από το ένα επίπεδο στο άλλο -απ’ την πραγματι
κότητα στη φαντασία, απ’ το μύθο στο ντοκιμαντέρ-, κι ύστε
ρα να πεις: «Καλά... εντάξει... τίποτα απ’ αυτά δεν έχει πραγ
ματική ουσία· όλα είναι όλα φως...

J.B.

••Film Comment», τόμ. 31, τχ. 4, Ιοϋ.\ιος-Αόγονστος 1995.
Μετάφραση: Δημήτρης Κερκινός.
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Ο θαυματοποιός στο στοιχείο του
του Eithne O’Neill

Το ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα ξεκινάει με το σκηνοθέτη στο φέ
ρετρο. Η σορός του παίρνει τη μορφή του Hurt, του alter ego
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του. Ο θάνατος, ωστόσο, είναι ένας καθαρτήριος πνιγμός, ο 
οποίος δημιουργεί οπτική αναφορά στο λάιτ-μοτίφ που έχει ήδη 
διαμορφωθεί (Εξκάλιμπερ, Όταν ξέσπασε η βία, Ελπίδα και δό
ξα). Αντίθετα με την Emily Dickinson, π.χ., η οραματική ανά
σταση συμβαίνει επί της Γης. Ο τίτλος είναι συμβολικός: ο 
Boorman έχει έρθει στην Ιρλανδία για να ξυπνήσει επιτέλους 
-  μέσα του.
Μεταξύ Λάγκαλο και Λαφ Νταν, στις μυστηριώδεις όχθες τού 
Γκλένταλο, πρωτογονισμός και ποιμενική ζωή, παρελθόν και 
μέλλον, ενώνονται. Ο Boorman, μεταμορφωμένος σε «καλ
λιεργητή» (ή άποικο) της Ιστορίας, παρακολουθεί τα εκτάριά 
του, συναντιέται με τους γείτονές του, τους πλούσιους, όπως 
τον Garech de Brun, εξωτικό Κέλτη, και τους παλιούς Ιρλαν
δούς, τον κηπουρό-ψαρά, που πιάνει πέστροφες χρησιμοποιώ
ντας μαγεία, τον Αδελφό Αντώνιο, βενεδικτίνο, κτίστη και 
γλύπτη, και τον αρχιτέκτονα-σκηνογράφο του. «Τι θα κάνου
με τώρα χωρίς δάσος; / Το τέλος των δασών μας πλησιάζει;» θρη
νούσε κάποτε ο κέλτης ποιητής. Μέσα από την επικείμενη 
αναδάσωση των γρανιτένιων λόφων, ο Boorman αναδημιουρ
γεί το σμαραγδένιο δάσος και γίνεται προστάτης των αδικου- 
μένων, επισύροντας την οργή του wilder Mann, του άντρα με 
το πράσινο κατσαρό μαλλί, φύλακα, πέραν του Καλού και του 
Κακού, του φυσικού άγριου τοπίου. Ζωντανεύοντας με το τρα
γούδι της γυναίκας-σειρήνας, ο Boorman θα έπρεπε, ως φαί
νεται, να είχε στηριχτεί στις δυνάμεις του Μέρλιν.
Πάλι το πραγματικό και το ονειρικό εναλλάσσονται. Χαρα
κτηριστικό στοιχείο του δραματικού ταλέντου του σκηνοθέτη, 
οι εκρήξεις και οι παρεμβάσεις του υπερφυσικού μάς εκπλήσ
σουν συνεχώς, όπως η ποικιλία των τόνων, που είναι άλλοτε 
παλλόμενοι από πεποίθηση -συγκρατημένη- κι άλλοτε πρόσ
χαροι. Η ειρωνεία του σκηνοθέτη στρέφεται προς τον ίδιο τον 
εαυτό του. Σε ποια μορφή του άλλου να προβληθεί; Στο παρά
στημα του Marvin που γεμίζει την οθόνη στο Ουίκλοου, γοη
τευτικό και σφάζοντας από ζωή, ή στη νευρική σιλουέτα τού 
Hurt, που ψελλίζει και σκοντάφτει;
Ολοκληρωμένος άνθρωπος, ο σκηνοθέτης είναι γεωμέτρης και 
βοτανολόγος. Τα γενικά πλάνα στην εξοχή της Ιρλανδίας δια
δέχεται η λεπτομερής εξέταση του χάρτη, της χλωρίδας και της 
υδρόβιας πανίδας. Και, θαύμα θαυμάτων, που είναι και το κο
ρυφαίο σημείο του Ονειρεύττικα ότι ξύπνησα, το όραμα με μια σει
ρά αστραφτερά κοντινά πλάνα στα φύλλα καθενός από τα είκοσι 
είδη των φυτεμένων δέντρων. Ονομαστική, συχνά συνοδευό- 
μενη από ένα λυρικό κοσμητικό επίθετο, η συνέχεια μας γοη
τεύει: δρυς (πολλά είδη), φλαμουριά, οξιά, σημύδα, ιτιά λευκή 
και χρυσή, καστανιά, σφένδαμος και μελιά, άγριο τριαντά
φυλλο και κουφοξυλιά. Φαίνεται ότι η συκομουριά δεν είναι σε 
μεγάλη υπόληψη. Αλλά ποιο παιδί δεν έχει παίξει με τους φτε
ρωτούς της σπόρους; Να που ξεπροβάλλει, γ ι’ άλλη μια φορά, 
το μυστήριο. Καμιά στιγμή ο θεατής δε χάνει την αίσθηση της 
πολυπλοκότητας του συνόλου.
[...]
Στη σκηνή του μετεωρισμού με υπνωτισμό, ο Garech de Brun, 
μαγεμένος απ’ τη μουσική του Matt Molloy, πραγματοποιεί

μια επιτόπου ανάληψη. Υπέρτατη υπέρβαση του τόπου: το 
κύμα του ωκεανού μάς συμπαρασύρει όλους. Δίπλα στον γλύ
πτη Αδελφό Αντώνιο, στα παγωμένα νερά της Ιρλανδίας, κο
λυμπά ο θαυματοποιός. Είναι στο στοιχείο του.

«Positif'·, τχ. 454, Δεκέμβριος 1998.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

Το Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα, όπως φαίνεται κι από τον τίτλο του, 
είναι μια ονειρική μυθοπλασία την οποία ενέπνευσε στον 
Boorman η περιοχή της Ιρλανδίας όπου μένει κι όπου γύρισε, 
μεταξύ άλλων, και τα εξωτερικά του Εξκάλιμπερ. Στη διάρκεια 
αυτού του περιπάτου, εμφανίζεται ο ίδιος ο Boorman, σε σεκάνς 
ντοκιμαντερίστικες. Στις σκηνές του «ονείρου» τον αντικαθι
στά ο ηθοποιός John Hurt, ενώ εμφανίζεται κι ο γιος του ως 
στοιχειό με στολή καμουφλάζ. Κάποιες φορές, όμως, το παιχνίδι 
παίρνει άλλη τροπή: στη διάρκεια μιας κωμικής συνέντευξης 
με μια υπεροπτική δημοσιογράφο, ο Boorman προκαλεί ο ίδιος 
την εμφάνιση του Μέρλιν για να κλείσει το στόμα της κυράτσας. 
Αλλού, μια βραδιά μεταξύ φίλων μεταμορφώνεται σε συνεδρία 
μετεωρισμού με υπνωτισμό! Κλείνοντάς μας το μάτι, ο σκηνο
θέτης διασπείρει μέσα στην ξενάγηση προσωπικά θέματα, και 
το κατόρθωμα είναι ότι ενσωματώνει χωρίς κανένα κώλυμα σ’ 
αυτό το ημι-ντοκιμαντέρ, που γυρίστηκε με μικρό συνεργείο, 
σε 16mm, εύγλωττα αποσπάσματα από τις μεγάλου μήκους 
ταινίες του. Έτσι, ένα βουκολικό μπάνιο διαπερνάται από ένα 
κομμάτι του Όταν ξέσπασε η βία, και οι ιππότες που αναζητούν 
το Γκράαλ σουλατσάρουν στην αχανή ιδιοκτησία του καλλι
τέχνη, έναν τόπο μαγικό και αποκαλυπτικό. Αυτόν τον τόπο τον 
συνέλαβε σαν ντεκόρ μέσα στο οποίο σκηνοθετεί τη ζωή του. 
Όταν αποφασίζει να κτίσει εκεί μια κινέζικη παγόδα, «την 
παγόδα των ονείρων μας», ο αρχιτέκτονας τον διορθώνει: -Εί
ναι όνειρό σου, αλλά πρόβλημά μου». Αντιδρά όπως θα αντι- 
δρούσε στο σετ ένας τεχνικός απέναντι στις απαιτήσεις του σκη
νοθέτη. Στοιχηματίζουμε ότι με τον ίδιο τρόπο ο Boorman ζη
τούσε το ανέφικτο από τους συνεργάτες του για να μετατρέψει 
αυτή την άσκηση τουριστικού ύφους σε πραγματικό έργο. Η 
αποστολή εξετελέσθη: το Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα είναι ένα 
διαμαντάκι, και μια μπάρα είχε να μας φανεί τόσο φωτογενής 
από την εποχή της Εκδρομής στην εξοχή του Renoir.'

-Positif-, τχ. 369, Νοέμβριος 1991. 
Μετάφραση: Μαριάννα ΚοντάΧον.

1. Une partie de campagne (1936). (Σ.ι.Μ.)

Ξύπνησα στη μαγεία
του Yann Tobin
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ΠΕΡΑ  ΑΠΟ ΤΗ ΡΑΝΓΚΟΥΝ (1995)
Beyond Rangoon

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Naomi Foner, Alex 
Lasker, Bill Rubenstein, John Boorman. Φωτογραφία: John 
Seale. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Anthony Pratt. Σκηνικά: 
Errol Kelly. Κοστούμια: Deborah La Gorce Kramer. Μουσι
κή: Hans Zimmer, Nick Glennie-Smith. Μοντάζ: Ron Davis. 
Ηθοποιοί: Patricia Arquette (Λόρα Μπάουμαν), Ου Άουνγκ Ko 
(Ου Άουνγκ Ko), Frances McDormand (Αντί), Spalding Gray 
(Τζέρεμι Ουάχ), Tiara Jacquelina (υπάλληλος του ξενοδοχείου), 
Κουσουανιινάθ Μπουγιάνκ (ταγματάρχης), Victor Slezak (κύ
ριος Σκοτ), Τζιτ Μουράντ (Σεμ Χτου), Γιε Μιγίντ (Ζάου Ουίν), 
Adelle Lutz (Άουνγκ Σαν Σου Κι). Παραγωγοί: Barry Spikings, 
Eric Pleskow, John Boorman. Παραγωγή: Castle Rock, 
Pleskow/Spikings (ΗΠΑ). Διάρκεια: 99'. Έγχρωμη.

Βιρμανία, Αύγουστος 1988. Συντετριμμένη από τις δολοφονίες τού 
συζύγου και του γιου της στο σπίτι τους, στην Αμερική, η γιατρός 
Λόρα Μπάουμαν ακολουθεί την αδελφή της στη νοτιοανατολική 
Ασία. Στην αρχή, της είναι αδύνατον να σβήσει από τη μνήμη της 
τα οδυνηρά γεγονότα. Όμως, οι διαδηλώσεις έξω απ’το ξενοδοχείο 
της σπχ Ρανγκούν τής προκαλούν τόσο έντονο ενδιαφέρον, ώστε, κά
ποια νύχτα, για να τις παρακολουθήσει, χάνεται στην πόλη και βλέ
πει την αρχηγό των δημοκρατικών, Άουνγκ Σαν Σου Κι, να αψη
φά τα όπλα μιας στρατιωτικής φάλαγγας της χούντας. Όταν επι
στρέφει στο ξενοδοχείο, ανακαλύπτει ότι έχει χάσει το διαβατήριό 
της, κι αναγκάζεται να παραμείνει στη Ρανγκούν μέχρι να το 
αντικαταστήσει. Βγαίνοντας από την αμερικανική πρεσβεία, ένας 
αυτόκλητος ανεπίσημος «οδηγός», ο Ου Άουνγκ Ko, την πλησιά
ζει. Λαδώνοντας τους στρατιώτες σε κάποιο μπλόκο, καταφέρ
νουν ν ’ απομακρυνθούν από την πόλη. Το αυτοκίνητο του Ου 
Άουνγκ χαλάει, και μια ομάδα αγωνιστών φοιτητών τούς φιλοξε
νεί. Εκεί αποκαλύπτεται ότι ο Ου Άουνγκ έχει εκδιωχθεί από τη 
θέση του στο πανεπιστήμιο ως συναγωνιστής των δημοκρατικών. 
Την επομένη, τα νέα της σφαγής των αντικυβερνητικών διαδη
λωτών στη Ρανγκούν τους αναγκάζουν να φύγουν πανικόβλητοι για 
τα σύνορα της Ταϊλάνδης. Στο δρόμο, η Λόρα σώζει τον Ου Άουνγκ, 
που πυροβολείται από ένα στρατιώτη. Ύστερα, με μεγάλη δυσκο
λία καταφέρνουν να ξεφύγουν με το σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο 
από τους διώκτες τους. Η μόνη τους διέξοδος είναι να επιστρέφουν 
στη Ρανγκούν από το ποτάμι, αλλά ο Ου Άουνγκ είναι βαριά πλη
γωμένος στο στήθος. Η Λόρα πείθει έναν έμπορο μπαμπού να τους 
μεταφέρει με τη βάρκα του. Στη διάρκεια μιας σύντομης στάσης, 
η Λόρα αναγκάζεται να σκοτώσει ένα στρατιώτη για να κλέψει φάρ
μακα. Πάνω στη βάρκα εγχειρίζει τον Ου Άουνγκ και του σώζει τη 
ζωή. Εκείνος της το ανταποδίδει απομακρύνοντάς την από τον βιρ- 
μανικό στρατό που έχει αποκλείσει την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Ραν- 
γκούν. Ενώ τα αμείλικτα κυβερνητικά στρατεύματα σφαγιάζουν μα
ζικά τους δημοκρατικούς, η Λόρα και ο Ου Άουνγκ ακολουθούν μια 
ομάδα φοιτητών που προσπαθούν να καταφύγουν στην Ταϊλάνδη.

204 Διασπώντας ένα στρατιωτικό μπλόκο, διασχίζουν τη ζούγκλα με

τα πόδια και καταλήγουν στο στρατόπεδο κάποιων ανταρτών. Με 
πολλές απώλειες και τραυματισμούς απ ’ τα βαριά πυρά των κυ
βερνητικών στρατευμάτων, οι φυγάδες περνούν το ποτάμι, για να 
φτάσουν στο ασφαλές έδαφος της Ταϊλάνδης. Καταφεύγοντας σ ’ 
έναν καταυλισμό προσφύγων, η Λόρα αρχίζει αμέσως να συνερ
γάζεται με τους γιατρούς του Ερυθρού Σταυρού.

·£ ·  Ανέλαβα αυτή την ταινία γιατί η Βιρμανία είχε αγγίξει τη 
ζωή μου σε διάφορες στιγμές. Ο πατέρας μου ήταν εκεί στον 
Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά κι ένας αμερικανός φίλος 
μου, ονόματι Alan Clements, είχε βρεθεί στη Βιρμανία ως βου
διστής μοναχός και μου μίλησε αρκετά για τη χώρα. Έτσι, 
όταν έγινε εκείνη η εξέγερση, το 1988, την παρακολούθησα, αν 
και οι ανταποκρίσεις γ ι’ αυτήν ήταν περιορισμένες, αφού δεν 
υπήρχαν εκεί ξένοι δημοσιογράφοι. Επίσης, διάβασα το βιβλίο 
της Άουνγκ Σαν Σου Κι Freedom From Fear. Όμως, δεν έβλε
πα πώς θα μπορούσα να κάνω μια σχετική ταινία, μέχρι που πή
ρα αυτά το σενάριο από τον Bill Rubenstein. Μόλις το πήρα, εν
διαφέρθηκα αμέσως, αν και η πρώτη εκδοχή του ήταν πολύ δια
φορετική από το τελικά αποτέλεσμα. Ξεκινούσε με τη ζωή τής 
Λόρα στο Σαν Φρανσίσκο, πολύ πριν πάει στη Βιρμανία. Όταν, 
τελικά, φτάνει εκεί, γνωρίζεται μ’ έναν αμερικανό μηχανικά, 
ερωτεύονται, και τελικά εκείνος είναι που τη φυγαδεύει. Άρχι
σα να εμπλέκομαι όλο και περισσότερο καθώς συναντούσα 
όλους αυτούς τους βιρμανούς αντιφρονούντες, και θα πρέπει να 
αισθάνθηκα άτι μπορούσα να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη κα
τάσταση.
[...] Σε σχέση με το Σμαραγδένιο δάσος, είχα μια ελαφρώς δια
φορετική προσέγγιση. Ήθελα η κάμερα να είναι όσο το δυνα
τόν πιο διακριτική. Άνθρωποι που την είδαν, μου είπαν με 
τον έναν ή τον άλλο τρόπο πως αισθάνθηκαν άτι δεν παρακο
λουθούσαν μια ταινία, αλλά ότι κατά κάποιο τρόπο συμμετεί
χαν κι οι ίδιοι στην ιστορία, κι αυτή ακριβώς ήταν η πρόθεσή 
μου. Ως προς τη σύνθεση, το ρυθμό και τη δυναμική, μοιάζει 
με το Σμαραγδένιο δάσος, αλλά είναι μια ταινία πιο απλή και πιο 
κλασική.
[...] Μηχανεύτηκα διάφορους τρόπους για να «γδύσω» τη Λύ
ρα απ’ την ταυτότητά της. Βρέχεται, οπότε της δανείζουν βιρ- 
μανέζικα ρούχα. Στη συνέχεια, χάνει το πορτοφόλι της. Έ πει
τα βουτά στο νερά, βυθίζεται και ξεβράζεται στην παραλία, 
καλυμμένη με λάσπη, απογυμνωμένη από τα πάντα. Είχα πά
ντοτε αυτή την αίσθηση του προσώπου της εκείνη τη στιγμή: 
την αίσθηση μιας ολοκληρωτικής απελπισίας, προτού μια βα
θύτερη αρχέγονη δύναμη αρχίσει να τη δονεί. Ήξερα ακριβώς 
πώς να κάνω τη σκηνή. Η Λόρα ανασαίνει βαριά επειδή έχει κα
ταβληθεί, και την έβαλα να κρατά την αναπνοή της έτσι ώστε 
άλα να σταματούν, δίνοντας την αίσθηση μιας ακινησίας τέλειας, 
σχεδόν θανάσιμης. Δεν είναι απολύτως ξεκάθαρο, αλλά είναι 
οπωσδήποτε τρομακτικό. Ήξερα πως αυτή η εικόνα θα ήταν 
απίστευτα σημαντική.
Ήταν πολύ σημαντικό να βρεθεί η κατάλληλη παραλία. Έπρε
πε να ’χει πίσω της μιαν απότομη πλαγιά, στην οποία να μην
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μπορεί κανείς να σκαρφαλώσει. Αυτό που ήθελα πιο πολύ απ’ 
όλα, ήταν ένα σκιερό μέρος, και το φως να φιλτράρεται μέσα απ’ 
τα κλαδιά, δημιουργώντας ένα είδος ημίφωτος. Χρειαζόμουν 
πολλές φωτοσκιάσεις για να τονίσω τη λάσπη, το νερό και τα 
υψηλά κοντράστ. Όταν το βρήκα, ήταν ένα πολύ απομακρυ
σμένο σημείο. Για μένα, το πιο σημαντικό σε μια σκηνή είναι πά
ντα να βρω τον σωστό φυσικό χώρο ή, αν πρόκειται για ντεκόρ, 
την πηγή του φωτός. Άπαξ και τα βρω, ξέρω ακριβώς πώς να κι- 
νηματογραφήσω τη σκηνή. ? ?

J .B .

*Film Comment··, τόμ. 31, τχ. 4, Ιούλιος-Αι/γουστος 1995.
Μετάφραση: Δημήτρης Κερκινός.

Υδάτινος κόσμος
της Kathleen Murphy

Ο κόσμος είναι γεμάτος γυναίκες, κάποιες από τις οποίες είναι 
γνωστό ότι ονειρεύονται να τις πάρουν λύκοι και να φύγουν, 
ή αποζητούν εναγωνίως ταινίες που δεν εξιστορούν πια τους 
θαρραλέους άθλους του ιππότη Γκαουέιν, αλλά της λαίδης 
Γκουίνεβιρ, που παλεύει να σώσει την τυραννισμένη της ψυ
χή και την ψυχή των άλλων. Μεταξύ των απαράμιλλων γυ
ναικών αυτής της Στρογγυλής Τραπέζης περιλαμβάνεται η 
Katharine Hepburn στη Γυναίκα με τη λεοπάρδαλη' ένα κι
νούμενο χάος όπου βασιλεύει η αναρχία και στο οποίο πρέπει 
να εισέλθει ο άχρωμος σεξουαλικά εραστής της (Cary Grant), για 
να τη σώσει και να σωθεί από θανατηφόρες ακρότητες. Στο ίδιο 
τραπέζι κάθεται και η Κλαρίς Στάρλινγκ (Jodie Foster) της Σιω
πάς των αμνών,2 η οποία οσφραίνεται τον σκοτεινό, αδηφάγο άγ
γελο που αναπάντεχα και διεστραμμένα θα την οδηγήσει στην 
ολοκλήρωσή της ως ανθρώπου. Ας προσκαλέσουμε στη Στρογ
γυλή Τράπεζα και τη Madeleine Stowe του δυστυχώς παρα
γνωρισμένου Closet Land, η οποία αποδύεται με θάρρος σε μια 
ψυχοφθόρα κάθοδο στον «κάτω κόσμο» του κακοποιημένου εαυ
τού της, έχοντας ως καθοδηγητή και εξομολογητή της έναν άλ
λο ποταπό, ιανικά διπρόσωπο αρσενικό· αλλά και τη Sigourney 
Weaver ως μάνα που σταυρώνεται για χάρη της ανθρωπότητας 
και πέφτει στη φωτιά, στο τέλος της τριλογίας του Ά\ιεν. 
Παρ’ όλα αυτά, τέτοιες μυθικές εξιστορήσεις για θηλυκούς ιπ
πότες των παραμυθιών είναι τόσο σπάνιες όσο και ψάρια με φτε
ρά- γίνονται, μάλιστα, ολοένα σπανιότερες στην εποχή μας, 
εποχή των ξεπλυμένων κομεντί που διαφημίζουν τον ύπνο 
και τη χαριτωμένη θηλυκότητα ως μεθόδους αυτογνωσίας και 
σεξουαλικής πλήρωσης. Δόξα σοι η θεά, λοιπόν, για το Πέρα από 
τη Ρανγκούν του John Boorman, μια συναρπαστική χαοτική πε
ριπέτεια στην οποία πρωταγωνιστεί ένας ενήλικας Χάκλμπερι 
Φιν, που τυχαίνει να είναι γυναίκα, γιατρός, σύζυγος και τρα
γική μάνα που έχει χάσει το παιδί της. Οι τουρίστριες που για 
καλή τους τύχη χάνουν έτσι το δρόμο τους, και η ταινία που γύ
ρισε ο David Lean από το μυθιστόρημα του Ε.Μ. Forster Το πέ

ρασμα στην Ινδία,3 είναι ωσεί αδελφές. Ωστόσο, το δημοσιογρα
φικά αληθοφανές και άχρονο ταξίδι που επιχειρεί η Λόρα Μπάου- 
μαν (Patricia Arquette) στη γόνιμη και, μαζί, μοιραία Βιρμανία, 
το αντιλαμβάνεται στο αίμα και τις νευρικές απολήξεις της, αλ
λά και τις δικές μας. Εν αντιθέσει, το «πέρασμα στην Ινδία, αλ
λά και πιο πέρα», που αλλάζει τη ζωή της κοκαλιάρας και πα
νέξυπνης Αντέλ Κουέστεντ (Judy Davis), εκπορεύεται από μια 
πιο χειροπιαστή, πιο μεταφυσική αγανάκτηση. Βυθισμένη σε μια 
ιδίας εμπνεύσεως Ετερότητα, η Davis παλεύει με τις σκοτεινές 
και θερμές αναταράξεις που μετατρέπουν την προσωπικότητα 
και τις εμπειρίες σ’ ένα άνευ νοήματος ηχητικό εφέ. Μέχρι να 
επιστρέφει από το πέρασμά της στην Ινδία, η Κουέστεντ έχει 
μπει πια στον κόσμο των ενηλίκων, έχει ωριμάσει- είναι πια 
άξια θυγατέρα της συμπαθούς και μυστηριώδους κυρίας Μουρ 
(Peggy Ashcroft), η οποία, ατενίζοντας τον φεγγαρόλουστο Γάγ
γη, όπου στιγμές στιγμές επιπλέουν πτώματα, αναφωνεί: «Τι φρι
χτός ποταμός!», κι ύστερα από λίγο: «Τι υπέροχος ποταμός!» 
(Τέτοιου είδους αντιφάσεις, σαν αυτήν της κυρίας Μουρ, δια
περνούν όλες τις ταινίες του Boorman, ενός καλλιτέχνη που ανα
γνωρίζει ότι τα μείζονα οράματά του συνδέονται με το σκότος.)
Η θηλυκή ιππότης του Boorman ξεκινά το ταξίδι της πέρα 
από τη Ρανγκούν σαν κινούμενη ζωντανή νεκρή- ένα κουρέλι, 
που μόλις και μετά βίας στέκεται στα πόδια του. Ο τροχός τού 
χρόνου έχει πάψει πια να γυρίζει για κείνην. (Η εικόνα αυτού 
του τροχού στους τοίχους των μοναστηριών και, υπό μορφή 
σκιάς, στο χώμα μπροστά στα πόδια της δίνει το πράσινο φως 
για τη μελλοντική απογείωση της Λόρα στη «Βιρμανία κι ακό
μα πιο πέρα.) Προηγουμένως, καθώς αντικρίζει το μνημείο 
ενός γερμένου Βούδα που ονειρεύεται, η Λόρα στέκεται κι 
ακούει αδιάφορη, καθώς ο ξεναγός (Spalding Gray) κάνει ένα λο
γοπαίγνιο για την έλλειψη πίστης των βουδιστών στην ψυχή 
(soul), δείχνοντας με το χέρι του τις πατούσες (soles) στα τε
ράστια πόδια του αγάλματος, διακοσμημένες με ιστορίες γραμ
μένες με κυρτά εικονογράμματα. Πίσω της, κάποιοι γονείς φω
νάζουν στο γιο τους να κατέβει από την πλάτη του Βούδα. Ο 
Boorman δημιουργεί ένα οπτικό σχίσμα ανάμεσα στις θρη
σκευτικές μελέτες, σε πρώτο πλάνο, και στην πραγματικότητα 
του φόντου. Το αποτέλεσμα φέρνει στο νου το χιτσκοκικό 
back-projection που σηματοδοτούσε συχνά την ψυχική εξορία 
των συναισθηματικά τραυματισμένων ηρωίδων του, όπως η 
Μάρνι ή η διπλή Kim Novak στο Δεσμώτη του ιλίγγου.* Όταν το 
μικρό αγόρι χάνει την ισορροπία του και πέφτει από το άγαλ
μα, η Λόρα καλεί σε βοήθεια την αδελφή της και τη συνάδελ
φό της-γιατρό (Frances McDormand), αλλά παραμένει εντε
λώς ακίνητη, κοκαλωμένη από την ανικανότητά της ή, όπως αυ- 
τοχαρακτηρίζεται, «πνευματικά απολιθωμένη» (οι ιατρικές 
ικανότητες της είναι βαθιά θαμμένες, όπως το Εξκάλιμπερ του 
Αρθούρου). Αργότερα, μάλιστα, στο ξενοδοχείο της, η διχα
σμένη ψυχή της απεικονίζεται στον καθρέφτη του δωματίου εις 
διπλούν, σε ξέχωρες αντανακλάσεις.
Το λογοπαίγνιο του Gray με τις ομόηχες λέξεις soul (ψυχή) και 
soles (πατούσες) είναι ευφυέστερο απ’ όσο το θεωρεί ακόμα κι 
αυτός ο ίδιος ο ψευδο-ξεναγός: κινητήρια δύναμη του ταξιδιού 205
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της ηρωίδας στο Πέρα από τη Ρανγκούν είναι ένας απτός μυ- 
στικισμός. Όταν η Λάρα Μπάουμαν συνέρχεται από την απο- 
λίθωσή της και εισε'ρχεται στην αιματοβαμμένη τραγωδία τής 
πολιτικής κατάστασης στη Βιρμανία, αρχίζει μια αυθεντική πε
ριπέτεια δράσης, που μας καθηλώνει πολύ περισσότερο οπτικά 
και συναισθηματικά από τα περισσότερα σύγχρονα έπη με τους 
διάφορους «Ράμπο». Έ νας εντελώς «ανεπίσημος» ξεναγός 
(Άουνγκ Ko) οδηγεί τη Λόρα Μπάουμαν ακόμα πιο βαθιά μέσα 
στον τριτοκοσμικό κίνδυνο, και τα βήματά της την οδηγούν σε 
μια πολυπληθή ενδοχώρα όπου, οπλισμένη με μαχαίρι, τουφέ
κι κι ένα μεγαλειώδες θάρρος, αυτή η γυναίκα αγωνίζεται να πε
ράσει τα διάφορα στάδια που της επιφυλάσσει ο Boorman στη 
(χαρακτηριστική στις ταινίες του) δοκιμασία του ποταμού, 
για να επιτύχει την αναγέννησή της.
Ενώ η Λόρα μένει ακόμα στο Ξενοδοχείο Kipling κι αναπολεί τη 
χαμένη ζωή της, η κάμερα του Boorman ανεβαίνει και την 
κοιτάζει από ψηλά, από έναν περιδινούμενο ανεμιστήρα οροφής. 
Σχεδόν αμέσως, θαρρείς υπό την επήρεια αυτής της κυκλικής 
κίνησης, η Λόρα ξυπνά από φωνές ανθρώπων που τρέχουν 
έξω, στο δρόμο. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη αφύπνιση της Λό
ρα στο Πέρα από τη Ρανγκούν, μετά από την οποία η Λόρα θα πά
ρει επιτέλους το δρόμο που θα την οδηγήσει στη σωτηρία. Η Λό
ρα ακολουθεί τη διαδήλωση στο δρόμο, σαν να τρέχει προς 
μιαν αντάμωση που από καιρό λαχταρά και όχι προς μια βίαιη 
σύγκρουση στρατιωτών και διαδηλωτών. Αναγγέλλοντας τον 
ερχομό της Άουνγκ Σαν Σου Κι, της Βιρμανέζας που ηγείται 
των αντιφρονούντων, ένα κοριτσάκι αγγίζει ντροπαλά το χέρι 
της Λόρα· είναι το πρώτο από μια σειρά καθοδηγητικά, ενδυ
ναμωτικά σήματα, εκπορευόμενα από παιδιά, τα οποία στην 
πραγματικότητα απεικονίζουν τις συμβουλές που ο δολοφο
νημένος γιος της της δίνει στα όνειρά της. Η Σου Κι βαδίζει ακά
θεκτη καταπάνω στους στρατιώτες με τα προτεταμένα όπλα, σαν 
εύχαρις οικοδέσποινα που καλωσορίζει τους επισκέπτες της. Η 
Λόρα κοιτάζει μαγεμένη το γαλήνιο, όμορφο πρόσωπο της Βιρ- 
μανέζας που, αντανακλώντας την εσωτερική της δύναμη, συγ
κλονίζει τους ένστολους, οι οποίοι, τελικά, παραμερίζουν. Με 
τη μαγική, «μερλινική» (σκηνοθεσία του Boorman, η Σου Κι (μια 
αντιφρονούσα, βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης, που, όταν 
γράφονται αυτές οι γραμμές, βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορι
σμό στη Βιρμανία) γίνεται η προστάτιδα θεά της Λόρα. Συμ
βολίζοντας την Κυρά της Λίμνης από τον μυθολογικό κύκλο 
του βασιλιά Αρθούρου, ανοίγει για τη Λόρα ένα δίαυλο δημι
ουργικής ενέργειας και γίνεται έναυσμα ώστε η πάλαι ποτέ και 
μελλοντική βασίλισσα να ξεπροβάλει μέσα από ρημαγμένη πέ
τρα, μια πολεμίστρια με σάρκα και οστά.
Από τη στιγμή ποσ η Σου Κι τη φέρνει και πάλι στον κόσμο, η 
Λόρα προσδένεται σ’ έναν εξόχως πολιτισμένο ξεναγό, τον πα
τρικό Άουνγκ Ko, έναν καθηγητή πανεπιστημίου που έχει φυ
λακιστεί και εξοριστεί διά βίου, επειδή υποστήριζε τους αντι- 
κυβερνητικούς φοιτητές. Ο Boorman μας υποβάλλει την εικόνα 
και την αίσθηση ενός μυθικού αποήχου, κάθε φορά που η ηρω- 
ίδα μας διαβαίνει ένα Ρουβίκωνα· θα ’λεγε κανείς ότι το υλικό 
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σαν νερό, μεταφέροντας την εστίασή μας σ’ έναν νέο, διαφορε
τικό τρόπο ζωής. Σε μια τέτοια σκηνή μυστηριώδους επικοι
νωνίας, η Λόρα στρέφεται -σχεδόν σε αργή κίνηση- και παρα
τηρεί το γέρο που, σκυμμένος μπροστά, σαν άλλος Σίσυφος, 
σπρώχνει ένα σταματημένο αυτοκίνητο από την πλευρά του συν- 
οδηγού. Με σχεδόν τελετουργική ακρίβεια, η Λόρα ανοίγει την 
πόρτα, βγαίνει έξω, στην καταρρακτώδη βροχή, και, χωρίς να 
πει λέξη, βάζει κι εκείνη ένα χεράκι.
Αργότερα, τη βλέπουμε να κατηφορίζει μαζί με τον Άουνγκ Κο 
έναν δασικό χωματόδρομο μέσα στο ίδιο παλιό αυτοκίνητο, 
ενώ τους ακολουθούν κυβερνητικοί στρατιώτες. Πέφτει ένας 
πυροβολισμός, ο καθηγητής τραυματίζεται και η ηρωίδα τού 
Boorman στρέφεται να κοιτάξει πίσω: στο πίσω τζάμι, η εικό
να του θανάτου πλησιάζει ολοταχώς μέσα από τον κύκλο τής 
τρύπας που άφησε η σφαίρα. Ο γυάλινος κόσμος της έχει γίνει 
θρύψαλα, και η ίδια βυθίζεται σ’ έναν κόσμο αλλιώτικο, βρομερό 
και εντελώς κτηνώδη. Σ’ αυτή τη σκληρή γη, τα ζητήματα ζω
ής και θανάτου βγάζουν αληθινό αίμα. Πέφτοντας σ’ έναν λα
σπωμένο ποταμό με τον σοβαρά τραυματισμένο φίλο της, η 
Λόρα αρχίζει να κολυμπά, σε μια προσπάθεια να απομακρυνθεί 
από τους στρατιώτες· τα ασθματικά βογκητά της πηγάζουν 
από πολύ βαθιά μέσα της. Σε αντίθεση με τη σχεδόν άφωνη 
κραυγή της όταν είδε το παιδί να πέφτει από τον Βούδα, τώρα 
έχουμε να κάνουμε με τους τρομερούς ήχους ενός ζώου που μά
χεται τυφλά και λυσσαλέα για την επιβίωσή του. Η βάπτιση και 
η ανάσταση διασταυρώνονται παρηγορητικά στην ανατέλ- 
λουσα γραμμή του στιβαρού της μπράτσου, που τεντώνεται ίσια 
πάνω -σε μια εικόνα σήμα-κατατεθέν του Boorman, η οποία 
συμβολίζει τη δύναμη που δίνουν τα αναζωογονητικά νερά- για 
να πιάσει ένα χαμηλό κλαδί. Αυτή τη στιγμή, η ίδια η Λόρα με
ταμορφώνεται σε Κυρά της Λίμνης: ανατάσσει την καταβυθι
σμένη θέλησή της, και το πνευματικό της Εξκάλιμπερ ξεθη
λυκώνει από τη φυλακή της πέτρας.
Σχεδόν αμέσως, όπως ορίζει η παράδοση των μύθων, η Λόρα έρ
χεται αντιμέτωπη μ’ ένα δύσκολο εμπόδιο: παλεύοντας μανια
σμένα να ξεφύγει από τα μπερδεμένα χαμόκλαδα στην όχθη τού 
ποταμού, σκοντάφτει και κυριολεκτικά σέρνεται στις λάσπες, 
όπου της πέφτει το μενταγιόν με τις φωτογραφίες των πολυα- 
γαπημένων προσώπων που έχει χάσει. Η Λόρα γονατίζει, σφίγ
γοντας το αναθηματικό φυλαχτό της, και τότε βλέπουμε τη μη- 
τέρα-σαμάνισσα του Boorman να πέφτει σε έκσταση, όπως γί
νεται σε πολλά αντίστοιχα κρίσιμα σταυροδρόμια: το εκπλη
κτικό της πρόσωπο μένει κενό, τα μάτια της χάνουν το βάθος 
τους και γεμίζουν από ένα σκληρό, μολυσματικό σκοτάδι, ενώ 
η σάρκα που πρόσφατα δονούνταν από την επιθυμία της ζωής, 
μαραίνεται, σαν να ’χει στραγγίσει από αίμα. Με το βογκητό τού 
πληγωμένου Άουνγκ Κο, η Λόρα επανέρχεται -έστω, με δυ
σκολία- στη ζωή· αντλεί καινούργια δύναμη κι αρπάζει ένα κού
τσουρο για να δαμάσει τη λόχμη απ’ την οποία έχει απελπιστεί 
πια ότι θα ξεφύγει. Καθώς πετάγεται σαν από έκρηξη μέσ’ απ’ 
τα φυλλώματα, πέφτει πάνω στην εικόνα ενός μικρού αγοριού, 
το οποίο ναι μεν βρίσκεται εκεί για ένα λόγο απολύτως αλη
θοφανή, αλλά, παράλληλα, αποτελεί τόσο μιαν αντανάκλαση του
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απελευθερωμένου παιδιού που φέρει μέσα της, όσο κι ένα φά
ντασμα του γιου της που αποχωρεί πια.
Ο Boorman «ονειρεύεται» την Patricia Arquette όπως θέλει να 
είναι η ηρωίδα του, κι όπως τη χρειάζεται να είναι. (Στο σοβα- 
ρό-σκαμπρόζικο Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα, ο Boorman και ο 
John Hurt, που υποδύεται το σκηνοθέτη-ονειρευτή, ανταλ
λάσσουν τρομαγμένα και συγκλονισμένα βλέμματα όταν ακούν 
και βλέπουν μιαν άφυλη ακτιβίστρια του φεμινισμού: ο Hurt 
στρέφεται απελπισμένα στο σκηνοθέτη-εαυτό του και τον ρω
τά: «Δεν μπορείς να τη φτιάξεις όπως θέλουμε να είναι;») Ο σκη
νοθέτης της Arquette παίρνει το «ξόρκι δημιουργίας» του Μέρ- 
λιν από το Εξκάλιμπερ και, με μαγικό τρόπο, προσδίδει στη βα- 
σίλισσα-Αρθούρο του ένα ηρωικό ανάστημα, κάτι που θα ήταν 
εντελώς ανέφικτο αν η ηθοποιός δεν «έπαιρνε» δώδεκα κιλά για 
χάρη του ρόλου. Στο αμνιακό υγρό της φαντασίας του Boorman 
και των αναρίθμητων ποταμών της Βιρμανίας, η Arquette ωρι
μάζει ως ηθοποιός και προσωπικότητα, και βιώνει το σώμα 
της κατά έναν εντελώς καινούργιο τρόπο -  κυριολεκτικά, δε μοιά
ζει με καμία από τις προηγούμενες κινηματογραφικές ενσαρ
κώσεις της. Κάθε επίπεδο και κάθε καμπύλη του προσώπου και 
του κορμιού της μοιάζουν να κυοφορούν τη λαχτάρα για ζωή 
που λέγαμε παραπάνω· μοιάζουν να είναι έμπλεα από τη ζωτι
κή ουσία που μας κάνει να θέλουμε τόσο παθιασμένα να συνε- 
χίσουμε να βαδίζουμε πάνω σε τούτη τη Γη. Το πρόσωπό της 
προβάλλει από τα κάδρα του Boorman σαν προσωπείο θεάς -  εί
ναι ένα πλάσμα κραταιό, πιο αληθινό από τη ζωή, που σχεδόν 
υπερβαίνει τα ανθρώπινα μέτρα. Το σώμα της, χωρίς να πε
ριορίζεται ούτε μία φορά από κάποια συμβατική σεξουαλικό
τητα, φέρει το ελπιδοφόρο βάρος της δύναμης και της χρηστι- 
κότητας. Όταν διαβαίνει τον τελευταίο ποταμό της, η Λόρα 
Μπάουμαν-Arquette εισέρχεται με γενναίες δρασκελιές στο 
μέλλον της, έτοιμη για τις μεγάλες προκλήσεις της ζωής. Μέ
σα από ένα αποτρόπαιο τραύμα -τις δολοφονίες του άντρα της 
και του μικρού γιου της- αυτή η Βασίλισσα-Ψαράς έχει πλάσει 
και κατακτήσει πλέον τη σπουδαία τέχνη και το οπλοστάσιο της 
ψυχής της: το αναζωογονημένο δώρο της σαμάνισσας-θερα- 
πεύτριας προσθέτει νέες χορδές στο τόξο της Λόρα.
Κατά μία έννοια, το Πέρα από τη Ρανγκούν είναι η ιστορία μιας 
γυναίκας που, σιγά σιγά, καταφέρνει να νιώσει άνετα με τον εαυ
τό της, κάτι το οποίο, εξ άλλου, αποτελεί έναν από τους καλύ
τερους ορισμούς του ήρωα. Στο Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα, ο 
Boorman, καθισμένος στο ιρλανδικό Σμαραγδένιο Δάσος του, 
παραδέχεται κι ο ίδιος ότι είναι «γελοίος άνθρωπος», πολύ υπο
δεέστερος ενός ήρωα και ποτέ άνετος με τον εαυτό του. Οι κι
νηματογραφικές ενσαρκώσεις όπως ο Μέρλιν και ο Αρθούρος 
είναι «οι άντρες που θα έπρεπε να ήμουν». Προσθέστε και τη Λό
ρα στο πάνθεον. Είναι ένα θαυμάσιο ψάρι, αυτό το πανάρχαιο 
παγανιστικό σύμβολο που προσφέρει γνώση και καρποφορία. 
Προς το τέλος του ονείρου τού Boorman για ένα ιρλανδικό Κά- 
μελοτ, η αγαπημένη του θεότητα της βλάστησης, ο Πράσινος 
Αντρας, παλεύει μ’ ένα πανέμορφο, ασημόχρωμο υδρόβιο πλά
σμα που μοιάζει με σολομό· κυλιούνται στη λάσπη, κι ο Πρά- 
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βροχθίσει τα πολύχρωμα λουλούδια με τα οποία είναι γεμάτη. 
Αυτή η σεξουαλικά καυτή συνεύρεση δίνει το στίγμα της δυ
ναμικής τής φαντασίας τού Boorman και του μυθικού κύκλου 
θανάτου και αναγέννησης που οδηγεί τον υδάτινο τροχό στο Πέ
ρα από τη Ρανγκούν.
Οι θεατές του Φεστιβάλ Καννών πρόλαβαν να χαρακτηρίσουν 
ήδη την τελευταία ταινία του Boorman «απογοητευτική», ό,τι 
κι αν εννοούν μ’ αυτό. Δεν μπορούμε παρά να ελπίζουμε ότι αυ
τό το αυθεντικό έπος δε θα βραχυκυκλωθεί από τη συνήθη αι
σθητική και πολιτική αφέλεια στην οποία καταφεύγουν οι 
κουρασμένοι κριτικοί, αμυνόμενοι όταν βρίσκονται μπροστά σε 
κάτι καινούργιο.

1. Bringing Up Baby (1938) του Howard Hawks. (Σ.χ.Μ.)
2. Silence o f the Lambs του Jonathan Demme. (Σ.τ.Μ.)
3. A Passage to India (1984). (Σ.τ.Μ.)
4. M amie (1964), Vertigo (1957). (Σ.τ.Μ.)

«Film Comment», τόμ. 31, τχ. 4, Ιούλιος-Αϋγουστος 1995.
Μετάφρασή: Ανο Καλοβυρνάς.

Έ να  αριστούργημα από την καρδιά
τον Giuseppe Gariazzo

Η ταινία Πέρα από τη Ρανγκούν είναι ένα αριστούργημα, που αξί
ζει να το κρατήσει κανείς βαθιά μες στην καρδιά του. Μιλάει για 
την πολιτική, την κοινωνική στράτευση, για τον κατακερμα
τισμό και την αναδόμηση των συναισθημάτων μέσω της δύ
ναμης και της αισθαντικότητας των εικόνων. Πρόκειται για ένα 
από το πιο πρόσφατα κεφάλαια της φιλμογραφίας του John 
Boorman, που τοποθετείται ακριβώς στα μισά της δεκαετίας τού 
’90 και προηγείται μιας από τις πιο «σιωπηλές» ταινίες του, του 
Στρατηγού (1998), η οποία αιωρείται στη σκιά μεταξύ ασπρό
μαυρου και έγχρωμου, στη μνήμη που γεννάει διαδρομές εσω
τερικές και πολιτικές, και έπεται ορισμένων -πρωτότυπων και 
περίπλοκων- παρεκβάσεων σε τομείς διαφορετικούς από τις ται
νίες μεγάλου μήκους [αναφερόμαστε στο τηλεοπτικό ντοκι
μαντέρ Lumière et compagnie (1995) ή στις Δύο γυμνές λουόμενες 
(1995) που αγγίζει τα όρια του ερωτισμού] και της ιδιωτικής ζω
ής του στην Ιρλανδία [Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα (1991)]. Το 
Πέρα από τη Ρανγκούν, εκτός της υψηλής του ποιότητας, είναι 
ένα κεφάλαιο σημαντικό στη φιλμογραφία του Boorman, που 
σημαδεύει με τρόπο προφανή την επιστροφή του στη διεθνή κι
νηματογραφία, σχεδόν δέκα χρόνια μετά το Ελπίδα και δόξα 
(1987), αφού και το Εκεί που είναι η καρδιά (1990) αποτελεί 
πράγματι, από εμπορική άποψη, μια μαύρη παρένθεση για το 
σκηνοθέτη, δεδομένων των καταστροφικών αποτελεσμάτων 
στο box-office.
Ο John Boorman, σκηνοθέτης αγγλικής καταγωγής, δεν έχει κα
μιά σχέση με τον ακαδημαϊσμό και τη μιζέρια τόσων και τόσων 
ταινιών που έγιναν στη Μεγάλη Βρετανία, κυρίως την τελευ
ταία δεκαετία· αντιθέτως, είναι πολύ Αμερικανός στον τρόπο με
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τον οποίο προσεγγίζει την εξέλιξη του αφηγηματικού προ-κει- 
μένου σε σενάριο· κι ακόμα καλύτερα, είναι «απλώς» μέλος 
του Κινηματογραφικού Έθνους, όπου συναντώνται, πέρα από 
κάθε είδους σύνορα, τα γεμάτα πόθο φωτογράμματα. Με αυτή 
την έννοια, οι ταινίες του είναι η μαρτυρία της περιπλάνησης 
σε χώρες μακρινές [Ιρλανδία, Μιανμάρ, Παναμάς, Γεωργία, τα 
δάση του Αμαζόνιου...), που τις συνδέει μια υψηλή παραστατική 
και συναισθηματική ευαισθησία.
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι (για μια ακόμα φορά στο έργο τού 
λονδρέζου σκηνοθέτη και με τρόπο ακόμα πιο εκπληκτικό σε 
σχέση με τα προηγούμενα έργα του) με εικόνες της ψυχής πά
νω στις οποίες λαξεύονται τα σώματα και οι τόποι που κινη- 
ματογραφούνται. Στην περίπτωση του Πέρα από τη Ρανγκούν, 
πρόκειται για τα ασιατικά τοπία που διατρέχει η Patricia Ar
quette, με συνεργεία που δέχονται πλήγματα από τη δικτατο
ρία της Μιανμάρ -μιας από τις πιο θηριώδεις δικτατορίες όλου 
του κόσμου (Μιανμάρ είναι η πρώην Βιρμανία, δηλαδή ένα 
κράτος ανεξιχνίαστο που δεν επιτρέπει να διαρρεύσει τίποτα 
προς τα έξω)- και χρωστούν την επιβίωσή τους στην άκαμπτη 
αντίσταση του βιρμανικού δημοκρατικού κινήματος.
Ο κινηματογράφος του είναι (και υπήρξε ανέκαθεν) στρατευ- 
μένος, ξεκινώντας από τις εικόνες που συλλαμβάνει το βλέμμα, 
από τα στοιχεία του προ-κειμένου, υπερβαίνοντας, έτσι, το 
εμπόδιο του κινηματογράφου για τον οποίο η καταγγελία γί
νεται αυτοσκοπός -  μια διαδρομή που σημαδεύεται από το 
πρώτης τάξεωςΛέων ο Έσχατος (1970) και επιβεβαιώνεται από 
την τελευταία ταινία μεγάλου μήκους, τον υπέροχο ποιητικό- 
πολιτικό Ράφτη του Παναμά (2001), που -έξυπνα και λιγόλογα- 
αποδομεί την ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ και -με μια 
σύνθετη μουσική και ερωτική συμφωνία- αναθεωρεί τους κα
νόνες του είδους των ταινιών κατασκοπίας.
Το Πέρα από τη Ρανγκουν εκτυλίσσεται γύρω από αυτά τα ση
μεία και αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της φιλμογραφίας τού 
Boorman, μαζί με άλλα, μεγάλης σημειολογικής πολυπλοκό- 
τητας έργα του, όπως τα: Εξορκιστής II: Ο αιρετικός (1977), Δυο 
λιοντάρια στον Ειρηνικό (1968), Ο επαναστάτης του Αλκατράζ 
(1967) και Λέων ο Έσχατος, που ήδη αναφέρθηκε -  τίτλοι χρή
σιμοι και αναγκαίοι για να κάνουμε ένα ταξίδι πίσω, προς το ξε
κίνημά του και προς ορισμένα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον 
κινηματογράφο του, αρχίζοντας από την αδιάπτωτη οπτική 
ένταση που παρουσιάζεται σαν κόκκινη κλωστή, σημείο ανυ
πέρβλητο στο εσωτερικό των κειμένων που, με μια επιφανεια
κή ανάλυση, μπορεί να φαίνονται άσχετα μεταξύ τους: η μυ
θολογία του Εξκάλιμπερ (1981)· ο τρόμος του Αιρετικού που συγ- 
κρίνεται με την ταινία Ο εί,ορκιστής,' για να διερευνήσει νέες 
διαδρομές για το βλέμμα και τις αισθήσεις- η σεξουαλική και πο
λιτική κωμωδία Ο ράφτης του Παναμά... Αυτό που τα συνδέει, 
είναι η εκπληκτική εκφραστική συνέπεια του δημιουργού, 
που χαράζει μια διαδρομή καυτή και διάφανη, δημιουργώντας 
-όπως στις ταινίες του Werner Herzog ή του Stan Brakhage- 
πλάνα που έχουν χα συστατικά του γυαλιού και της φωτιάς, 
βουτηγμένα στο νερό ή στο σκονισμένο φως (στην αρχή του Αι
ρετικού), οαν να βρισκόμαστε σε κατάσταση ύπνωσης όπως

στην Καρδιά από γυαλί2 του Herzog ή σ’ ένα αιμοσταγές Song 
του Brakhage.
Το έργο του John Boorman μιλάει για τον κινηματογράφο, 
έχει μια έντονα ερωτική σχέση με τον κινηματογράφο, και η ται
νία Πέρα από τη Ρανγκούν εκφράζει αυτή τη σχέση με υπο
δειγματικό και συγκινητικό τρόπο. Η ταινία, που παρουσιά
στηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών το 
1995 και αγνοήθηκε από το Palmarès και από πολλούς κριτι
κούς, είναι μια από τις ταινίες που σημαδεύουν τη δεκαετία τού 
’90 και τη χαρακτηρίζουν· είναι ένα παθιασμένο και θεωρητι
κό δοκίμιο για την όραση, την αντίληψη, την κινηματογραφική 
γραφή, την εμμονή που αλλάζει μια ύπαρξη και τη φέρνει σε ση
μείο ν ’ αγωνίζεται και να ζει μέσα στο ρεαλισμό των σωμάτων 
που έλκονται αμοιβαία, υπερβαίνοντας το χρόνο του ρεπορτάζ 
και τη «λογική» εξήγηση των γεγονότων, σαν σε μελόδραμα του 
David Cronenberg. Ο πολιτικός λόγος εκφέρεται -ουσιαστι
κά- μέσω των σωμάτων κι είναι παρών τόσο στο χώρο των γυ
ρισμάτων όσο και σ’ όποιον, μπροστά ή πίσω από την κάμερα, 
τον βιώνει, αγωνίζεται, ερωτεύεται. Το Πέρα από τη Ρανγκούν 
αντιπροσωπεύει τον κατ’ εξοχήν ρεαλιστικό κινηματογράφο 
που, για να εκφραστεί, χρησιμοποιεί τεχνάσματα, υπενθυμί- 
ζοντάς μας αδιάκοπα την ύπαρξη και την κατασκευή του χώ
ρου των γυρισμάτων (η ταινία γυρίστηκε στη Μαλαισία για πο
λιτικούς λόγους, κι η λεπτομέρεια αυτή είναι ένα επιπλέον 
στοιχείο μυθοπλασίας που «μολύνει» το ρεαλισμό της).
Κεντρικός χαρακτήρας της ταινίας είναι η Λόρα, νεαρή αμερι- 
κανίδα γιατρός, που η αδελφή της την πείθει να φύγει για δια
κοπές, για να ξεχάσει την οικογενειακή τραγωδία που την έχει 
πλήξει. Το ταξίδι απ’ την Αμερική στην Ασία δεν παρουσιάζε
ται στην ταινία. Βρίσκουμε τη Λόρα να ’χει ήδη φτάσει στη 
Μιανμάρ. Ακόμα κι εκεί, όμως, το μυαλό δεν ξεχνά. Η νεαρή γυ
ναίκα έχει έρθει σε μια χώρα όπου κυριαρχεί ένα απολυταρχι
κό και καταπιεστικό στρατιωτικό καθεστώς, και η περιπλάνη
ση την οδηγεί από τις «ασφαλείς» για τους τουρίστες περιοχές 
της Ρανγκούν (ή μήπως θα ’πρεπε να πούμε Γιανγκόν, που εί
ναι το νέο όνομα της πρωτεύουσας της Μιανμάρ;) στις περιο
χές που βρίσκονται -όπως διευκρινίζεται στον τίτλο της ται
νίας- πέρα από την πόλη (περιφερειακοί δρόμοι προς τη ζού
γκλα, μπλόκα και περιοχές που ελέγχονται από την αντίσταση) 
και, εντέλει, σ’ ένα χωριό όπου πάει αναζητώντας φάρμακα.
Ο πόλεμος έχει καταστρέψει αυτόν τον τόπο που, από χώρος κα
θημερινής ζωής, έγινε τόπος θανάτου και απελπισίας, με πτώ
ματα παντού, με τις γυναίκες, τα μωρά και μερικά ζώα να ζουν 
κρυφά μέσα σε παράγκες. Η κάμερα του Boorman τον διασχί
ζει αισθαντικά, κινούμενη διαρκώς και τόσο φυσικά, που ο 
θεατής δεν αντιλαμβάνεται την κινηματογραφική τεχνική, 
και η κίνηση αυτή αγκαλιάζει το χώρο των γυρισμάτων κι 
όποιον τον διασχίζει για μια στιγμή (Λόρα) ή όποιον είναι ανα
γκασμένος να μείνει εκεί για όλη τη (σύντομη/παρατεταμένη) 
ζωή του. Μια γυναίκα δείχνει στη Λόρα πώς να φτάσει στο αναρ
ρωτήριο. Η κίνηση αυτή, πέρα από την υπόδειξη, είναι ένα συγ
κεκριμένο θεωρητικό σύμβολο, καθώς καθιστά ορατή την πα
ρουσία του σκηνοθέτη και του εκτός του οπτικού πεδίου χώ- 209
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ρου, και υποδεικνύει στην ηθοποιό Patricia Arquette το χώρο 
με'σα στον οποίο πρε'πει να κινηθεί. Ιδού και πάλι το τέχνασμα 
για να μεταφέρει, με ροσελινική διαφάνεια, την ταινία σε άλλους 
χώρους, για να οδηγήσει το σενάριο ακόμα βαθύτερα μέσα στη 
ζούγκλα, σ’ επαφή με το νερό και τη λάσπη -  στοιχεία, τα 
οποία επανέρχονται και με τα οποία τα σώματα συμβιώνουν· αρ
κεί να θυμηθούμε τη βροχή που τα ραπίζει κι ερωτοτροπεί 
μαζί τους, μέχρι το πλάνο που δείχνει τη Λόρα και τον καθη
γητή, στο δρόμο, με τ’ αυτοκίνητό τους χαλασμένο. Εκεί, η βρο
χή, που πέφτει τόσο πυκνή, γίνεται γραφιστικό σημάδι πάνω 
στα σώματα, στα τζάμια, στο φιλμ, σε εικόνες που βομβαρδίζουν 
τα μάτια και την καρδιά.
Το μέρος της ταινίας που αναφέρεται στο χωριό, είναι από τα 
πιο αξιομνημόνευτα όλης της ταινίας και καθορίζει, με αγάπη 
και χωρίς παραχωρήσεις στις αναφορές, αλλά προσκαλώντας το 
θεατή σε μια ενδόμυχη συνενοχή, επαφές με όλο το έργο τού 
Boorman. Η Λόρα του Πέρα από τη Ρανγκοϋν μάχεται, όπως και 
άλλοι ήρωες στις ταινίες του Boorman [από το Δύο λιοντάρια 
στον Ειρηνικό μέχρι το Όταν ξέσπασε η βία (1972) και το Ράφτη 
του Παναμά, που επινοεί εκ νέου κάθε στοιχείο με πεισματική 
ελαφρότητα], για την επιβίωσή της σ’ ένα εχθρικό περιβάλλον. 
Η ζωή της είναι σημαδεμένη από την τραγωδία: τη δολοφονία 
του συζύγου και του μικρού παιδιού της. Τα γεγονότα εκείνα 
ξανάρχονται στη μνήμη της και παρουσιάζονται στο θεατή μ ’ 
ένα φλασμπάκ που αναδύεται -μαγικό και οδυνηρό- από τα νε
ρά τού ποταμού (ακόμα ένα ποτάμι ή κανάλι ή υδάτινη οδός 
στον κινηματογράφο του Boorman...) στην αρχή της ταινίας, 
τη στιγμή που η γυναίκα, μαζί με άλλους τουρίστες, βρίσκεται 
σε μια βάρκα. Ξαναβλέπουμε το σπίτι της Λόρα, τα μακελεμέ- 
να πτώματα. Οι εικόνες καθρεφτίζονται σ’ ένα χρόνο που υπερ
βαίνει τα στενά όρια του παρελθόντος και του παρόντος. Προ
κλήσεις στο βλέμμα σημαδεύουν ολόκληρη την ταινία και τα 
στάδια που η πρωταγωνίστρια πρέπει να ξεπεράσει για να ξα- 
ναβρεί την ελευθερία και την αυτοπεποίθησή της. Η συνειδη- 
τοποίηση (όσων συμβαίνουν στη Μιανμάρ) και η αλλαγή της (θ’ 
αρχίσει ν ’ ασκεί και πάλι το επάγγελμα του γιατρού, μόλις πε
ράσει τα σύνορα, σ’ ένα στρατόπεδο προσφύγων της Ταϊλάνδης) 
περνούν πάντα μόνο μέσα από το βλέμμα και τα μάτια, που έρ
χονται αντιμέτωπα με μιαν απίστευτη φυσικότητα και πυ
κνότητα.
Η πολιτική του Boorman γίνεται και πάλι «σιωπηλή»· διεισδύει 
και κερδίζει τον εχθρό, κοιτάζοντάς τον επίμονα στα μάτια, 
υπνωτίζοντάς τον. Μας έρχεται στο νου άλλο ένα αριστούργημα 
της δεκαετίας του ’90: μια ταινία που προβλήθηκε την ίδια χρο
νιά με το Πέρα από τη Ρανγκοϋν, το Ουάατι του Σουλεϊμάν Σι- 
σέ από το Μαλί, με θέμα το ταξίδι στην αφρικανική ήπειρο μιας 
αξέχαστης ηρωίδας, της Νάντι, που από παιδούλα μέχρι ενήλικη 
προκαλεί όλες τις μορφές εξουσίας, αρχίζοντας από το ρατσι
στικό καθεστώς της Νότιας Αφρικής, με τη δύναμη του υπνω
τισμού και μ’ ένα βλέμμα που δε χαμηλώνει ποτέ. Το ίδιο κά
νουν κι οι γυναίκες του Boorman στο Πέρα από τη Ρανγκοϋν: 
η Λόρα συναντά, από απόσταση, στο δρόμο, μέσα στη νύχτα, την 

210 Άουνγκ Σαν Σου Κι (την ηγέτιδα του βιρμανικού δημοκρατι

κού κινήματος που τιμήθηκε με το Βραβείο Νόμπελ ειρήνης το 
1991 και που ο αγώνας της για αντίσταση μέχρι τη στιγμή της 
σύλληψής της τεκμηριώνεται από το σκηνοθέτη, αλλά πάντα στα 
ακραία όρια του παιχνιδιού της μυθοπλασίας), βλέπει τους δια
δηλωτές να σηκώνουν στα χέρια τη φωτογραφία της, κι ύστε
ρα βλέπει την ίδια ν ’ ανοίγει δρόμο ανάμεσα στους συντρόφους 
της και τους παρατεταγμένους στρατιώτες, αποφασισμένη να συ- 
γκρουστεί με τους ένοπλους άνδρες, κοιτάζοντάς τους κατάματα, 
δημιουργώντας ένα πέρασμα ανάμεσά τους. Πρόκειται για μια 
αντι-νατουραλιστική εικόνα που εκφράζει κατά βάθος τη γλωσ
σική αναζήτηση του Boorman· έτσι όπως, στο πλάνο-σύμβολο 
της ταινίας, η Λόρα -που μοιάζει με την Ingrid Bergman όπως 
την κινηματογραφούσε ο Roberto Rossellini- προχωρεί με σι
γουριά ανάμεσα στο πλήθος, με την αποφασιστικότητα φανερή 
στις χειρονομίες, στο βλέμμα και το σώμα, κουρασμένη και πε
ρήφανη, με το βλέμμα καρφωμένο στο στόχο της, με το αριστε
ρό της χέρι ανοιχτό και προτεταμένο, με μια κίνηση του βραχίονα 
σαν να θέλει ν ’ αγκαλιάσει και ν ’ αγγίξει ό,τι υπάρχει τριγύρω 
της. Τα πάντα γίνονται εντελώς φυσιολογικά, ακόμα και στοι
χεία αψηλάφητα, όπως ο αέρας και το νερό. Τώρα η Λόρα απο
τελεί μέρος εκείνου του τόπου κι εκείνου του λαού.
Πρέπει να πιστεύουμε στη δύναμη των εικόνων, όσο διαρ
κούν, μας προτρέπει ο Boorman· κι εκεί, στους χώρους του πό
θου και του ονείρου, να ανασυνθέσουμε ιστορίες, επικαιρότη- 
τα, πρόσωπα. Απ’ την πιο πρόδηλη μυθοπλασία πρέπει να ξε- 
πηδήσουν ανθρώπινες εντάσεις κι ο κοινωνικός και πολιτικός 
περίγυρος· και να προκόψει η δυνατότητα συγκρίσεων με άλ
λες ταινίες, άλλες εικόνες, άλλα πρόσωπα. Το ταξίδι της Λόρα 
εκτίθεται συνεχώς στην απορία και τον κίνδυνο, ακριβώς όπως 
ολόκληρος ο κινηματογράφος αυτού του σκηνοθέτη, που είναι 
πάντα διακριτικός και δεν επιβάλλει ποτέ την αυστηρά στρα- 
τευμένη πορεία του δημιουργού του -  άλλος ένας λόγος για τον 
οποίο αυτός ο κινηματογράφος θεωρείται ανεπίκαιρος ως προς 
τη χρονογραφική του διάσταση, αλλά όχι και ως προς την τέ
χνη του κινηματογράφου.

1. The Exorcist (1973) του William Friedkin. (Σ.χ.Μ.)
2. Herz aus Glas (1976). (Σ.χ.Μ.)

Τορίνο, Σεπτέμβριος 2001 
Μετάφραση: Παναγιώτης Ράμος.

ΔΥΟ ΓΥΜΝΕΣ ΛΟ ΥΟΜΕΝΕΣ (1995)
Two Nudes Bathing

Σκηνοθεοία-Σενάριο: John Boorman. Φωτογραφία: Seamus 
Deasy. Καλλιτεχνική διεύθυνση: Derek Wallace. Μουσική: 
Jocelyn West. Ή χος: Brendan Deasy. Μοντάζ: Ron Davis.
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Μιξάζ: Otto Suell. Κοστούμια: Laine Geogh. Ηθοποιοί: John 
Hurt (κόμης), Charley Boorman (ζωγράφος), Juliette Caton 
(Μπλανς), Angeline Ball (παραμάνα), Britta Smith (Νανού), 
Jocelyn West (Γκαμπριέλ), Charles André de Brissac, Stanislas 
de Rougé, Larissa de Brissac. Φωνή: Jocelyn West, Ian 
MacLarnon. Διεύθυνση παραγωγής: Isabella Weibrecht. Πα
ραγωγή: Merlin Films. Διάρκεια: 30’. Έγχρωμη.

Ο John Boorman αναλαμβάνει μια πνευματώδη, έρευνα για τις πη
γές του ανώνυμου πίνακα ζωγαφικής «Δύο γυμνές λουόμενες», που 
σήμερα εκτίθεται στο Λούβρο. Επινοεί μια φανταστική ιστορία για 
έναν νεαρό ζωγράφο που αναλαμβάνει να απαθανατίσει τις κόρες 
ενός πικρόχολου και τυραννικού κόμη σε όλη τους την παρθενική 
ομορφιά, χωρίς να προσπαθήσει να τις κολακεύσει ή να τις εξι- 
δανικεύοει. Σταδιακά, το έργο ολοκληρώνεται. Όμως η παράξενη 
και προκλητική πόζα των κοριτσιών στο λουτρό τους -η μία τσι
μπά το στήθος της άλλης- προκαλεί καρδιακή προσβολή στον 
κόμη. Ενώ όλοι στο πύργο χαίρονται γ ι’ αυτό, ο ζωγράφος εξα
φανίζεται με την ερωμένη του, μια υπηρέτρια.

Όταν μου ζητήθηκε να κάνω την ταινία, βρήκα την ιδέα 
ενδιαφέρουσα. Πρόκειται για ένα επεισόδιο σε μια σειρά όπου 
διάφοροι σκηνοθέτες ανέλαβαν να κάνουν μια ταινία για έναν 
διάσημο πίνακα. Σκέφτηκα αμέσως τις «Δύο γυμνές λουόμενες», 
επειδή κανείς δεν ξέρει ποιος και γιατί τις ζωγράφισε, ούτε 
γιατί είχαν αυτή την πόζα. Έτσι, εφηύρα αυτή την ιστοριού- 
λα. Στην πορεία της επίλυσης αυτού του μάλλον απλού μυ
στηρίου, η ταινία αναδεικνύει ένα πολύ βαθύτερο: το μυστήριο 
του έρωτα.

J.B.

«Film Comment», τόμ. 31, τχ. 4, ΙοάΧιος-Αϋγουστος 1995.
Μετάφραση: Δημήτρης Κερκινός.

Η απόλαυση των αισθήσεων
του Eithne Ο ’Neill

Την αυθάδεια του καλλιτέχνη ενσαρκώνει στις Δύο γυμνές 
λουόμενες ο Boorman υιός. Ενώ κανείς δεν ήξερε ούτε σε ποι
ον ν ’ αποδώσει το έργο (το οποίο τοποθετείται γύρω στα 1590) 
ούτε να φωτίσει με βεβαιότητα την εικονογραφία του, ο σκη
νοθέτης μάς προτείνει μια... εικονοκλαστική ανάγνωση, παι
γνιώδη και ηθική. Χωρίς περιστροφές, αναγγέλλει: «This is 
how it came about» («Να τι συνέβη»). Πρόκειται για μια με
τωπική σύνθεση που καδράρει τα γυμνά ώς τη μέση σώματα δύο 
λουομένων γυναικών. Γιατί η μία από τις δεσποινίδες τσιμπά
ει, με τον αντίχειρα και το δείκτη, τη θηλή της άλλης, κοιτώ
ντας μας κατάματα;
Ένας τυραννικός αριστοκράτης (John Hurt) παραγγέλλει σ’ 
έναν νέο και ωραίο ζωγράφο ένα πορτρέτο για τις κόρες του, που 

2 1 2  είναι σε ηλικία γάμου. «No flummery, no flattery» 1 είναι η

εντολή. Ο ζωγράφος την παίρνει κατά γράμμα -  επίδειξη μιας 
αρχής του Boorman, σύμφωνα με την οποία η χειρονομία συ
νοδεύει το λόγο. Ό χι στολίδια, λοιπόν. Γραμμή προς γραμμή, 
το πορτρέτο τελειώνει, το αλαβάστρινο χρώμα ζωντανεύει με 
κοκκινάδΐ' τα μάτια, με πόθο. Στο βάθος πεδίου, ένα παλιό έγ
χορδο, ένα λαούτο κι ένα μάθημα ανατομίας πλαισιώνουν την 
τέχνη της προσωπογραφίας. Ας μη χαλάσουμε τη χαρά της έκ
πληξης. Την απόλαυση των αισθήσεων και την αίσθηση των 
απολαύσεων θα εξακολουθήσει να καλύπτει το κόκκινο βε
λούδο της αιδούς. Μετά τη μαγεία, ο πορτρετίστας και ποιητής 
του ερωτισμού γίνεται άφαντος.
Διαλέγοντας ως ντεκόρ τον πύργο των κομήτων de Brissac, την 
ηδύτητα της περιοχής αυτής, ο καλλιτέχνης, του οποίου το όνο
μα θα μπορούσε να σημαίνει «υπηρέτης του μπουντουάρ» , 2 

δεν παίρνει το δρόμο που τον οδηγεί σε μια γεωργιανή κατοι
κία στην κομητεία του Ουίκλοου; Κάτω από έναν υγρό ουρα
νό, ο κύριος πεθαίνει.

1. Αγγλικά στο κείμενο: γλυκό με νιφάδες βρώμης· μεταφορικά: φληνα
φήματα. (Σ.χ.Μ.)
2. The Penguin Dictionary o f Surnames, 1967.

«Positif», τχ. 454, Δεκέμβριος 1998.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

Η τέχνη σε πρώτο πρόσωπο
του Lorenzo Codelli

Όπως στο σύντομο αλλά εκπληκτικά Ονειρεύτηκα ότι ξύπνησα 
ο John Boorman έδωσε το πιο προσωπικό απόσταγμα των δη
μιουργικών του εξάρσεων σε μια αυτοπροσωπογραφία σε οι
κιακό φόντο, έτσι κι εδώ, σ’ αυτό το επίσης σύντομο αλλά εκ
πληκτικό Δύο γυμνές λουόμενες (30'), ο δημιουργός τού Όταν ξέ
σπασε η βία εξακολουθεί να μιλάει για την τέχνη του σε πρώ
το πρόσωπο. Ενσαρκώνεται στη μορφή ενός ανώνυμου ζω
γράφου της σχολής τού Φοντενμπλό, τον οποίο ερμηνεύει υπέ
ροχα ο γιος του, Charley. Πρόκειται για το ζωγράφο του διά
σημου πίνακα του Λούβρου, όπου δύο έκπληκτες νεαρές γυ
ναίκες κάνουν μπάνιο γυμνές, ενώ η μία τσιμπάει τη θηλή 
της άλλης με τον αντίχειρα και το δείκτη. Το γιατί και το πώς 
της παράξενης αυτής πόζας, που ήταν ακατανόητη μέχρι τώρα, 
εξηγείται μέσα από ένα μύθο μολιερικού ύφους. Η περιγραφή 
της συμπεριφοράς των δύο αδελφών, που δεν έχουν έρθει σε 
ερωτική επαφή με άνδρες, κλεισμένες σ’ έναν πύργο και κα
ταπιεσμένες από έναν τυραννικό πατέρα (John Hurt, κι αυτός 
απευθείας μέσα από το μαγικό Ονειρεύτηκα...), ο οποίος έχει πα- 
ραγγείλει τον πίνακα με μοναδικό σκοπό να αποθανατίσει την 
παρθενική εικόνα που επιμένει να έχει για τις κόρες του, είναι 
εξαιρετικά λεπτή. Δε συγκρίνεται παρά με την παραδειγματι
κή πονηριά με την οποία οι Boorman, πατήρ και υιός, μαθαίνουν 
στους ήρωές τους, μέσα από χειρονομίες και σιωπές, υπαινιγ
μούς και περιφράσεις, τις αρετές του έρωτα και της απελευθέ
ρωσης.



J O H N  B O O R M A N

O Peter Greenaway θα ζήλευε, αφού, με πολύ περιορισμένα μέ- 
σα, αλλά με εξαιρετική ευφυΐα, οι Δύο γυμνές λουόμενες απο- 
δεικνϋουν την τεράστια μεταμορφωτική δύναμη της καλλιτε
χνικής αναπαράστασης («Είθε να ίσχυε αυτά και για τον κι
νηματογράφο» φαίνεται να αναφωνεί ο σκηνοθε'της σε μεγάλη 
ευφορία). Η θε'α αυτού του απροσδόκητου γυμνού, μέσα σ’ 
αυτό το παιδικό σεξουαλικό παιχνίδι, προκαλεί στον πατέρα μια 
κρίση αποπληξίας. Όλοι χαίρονται μέσα στο θλιβερό αρχοντι
κό, κι ο ζωγράφος φεύγει πάνω στ’ άλογο με την όμορφη υπη
ρέτρια, την ερωμένη του, σαν ιππότης του βασιλιά Αρθούρου 
που μόλις έκανε μια ηρωική πράξη. Το πεινασμένο, καυτό 
βλέμμα (αλά Louise Brooks) της Juliet Caton και της Angeline 
Ball, των δύο δαιμονικών αγγέλων, που μας διαπερνά ως τα βά
θη, δε θα φύγει ποτέ από τη μνήμη μας.

«Positif», τχ. 413-414, Ιούλιος-Αύγουστος 1995.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

0  Σ Τ Ρ Α Τ Η Γ Ο Σ  (1998)
The General

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: John Boorman, βασ. στο 
μυθ. του Paul Williams. Φωτογραφία: Seamus Deasy. Καλ
λιτεχνική διεύθυνση: Derek Wallace. Κοστούμια: Maeve 
Paterson. Μουσική: Richie Buckley. Ή χος: Brendan Deasy. 
Μοντάζ: Ron Davis. Ηθοποιοί: Brendan Gleeson (Martin 
Cahill), Adrian Dunbar (Noel Curley), Sean McGinley (Gary), 
Maria Doyle Kennedy (Frances), Angeline Ball (Tina), Jon 
Voight (Επιθεωρητής Ned Kenny), Eanna McLiam (Jimmy), 
Tom Murphy (Willie Byrne), Paul Hickey (Anthony), Tommy 
O’Neill (Paddy), John O’Toole (Shea), Ciaran Fitzgerald 
(Tommy), Eamon Owens (ο νεαρός Martin Cahill), Colleen 
O’Neill (Patricia), Maebh Gorby (Sylvie), Barry McGovern (αρ
χηγός του IRA). Παραγωγός: John Boorman. Παραγωγή: 
Merlin Films, I&M Entairtenment Production (Ιρλανδία, Μεγάλη 
Βρετανία). Διάρκεια: 123’. Έγχρωμη, τυπωμένη μαυρόασπρη. 
Βραβεία: Βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Καννών 1998.

Δουβλίνο, 1994. Βγαίνοντας από το σπίτι του, ο M artin Cahill 
(γνωστός ως «Ο Στρατηγός») πέφτει νεκρός από τις σφαίρες ενός 
εκτελεστή του 1RA. Με φλασμπάκ παρακολουθούμε τα καθοριστικά 
χρόνια για την εγκληματική σταδιοδρομία του Cahill στην υπο
βαθμισμένη περιοχή Χόλιφιλντ. Ε κεί ξεκίνησε ως ανήλικος μ ι
κρό κλέφτης για να προαχθεί μεγαλώνοντας στον έμπειρο διαρ
ρήκτη που πάντα βρισκόταν ένα βήμα μπροστά από τον επιθεωρητή 
N ed Kenny. Ακόμα κι όταν οι κρατικές υπηρεσίες γκρεμίζουν τα 
κτίρια της γειτονιάς, ο Cahill αρνείται να την εγκαταλείψει, aUd 
κάποτε αποφασίζει να μετακομίσει στο Ράθμαϊνς, μια μεοοαστι-

κή συνοικία του Δουβλίνου. Ο Cahill παντρεύεται και κάνει οι
κογένεια με τη Frances, τον παιδικό του έρωτα, και με τη συναί
νεσή της διατηρεί παράλληλο δεσμό με την αδελφή της, Tina. 
Με όλη τη συμμορία του, ο Cahill πραγματοποιεί μια παράτολμη 
ληστεία ενός χονδρέμπορου κοσμημάτων. Ο IRA το πληροφορεί
ται και απαιτεί το 50% των κλοπιμαίων, αλλά ο Cahill αρνείται. 
Η επιτυχία της ληστείας ενδυναμώνει τις φιλοδοξίες της ομάδας. 
Κλέβουν μια ιδιωτική συλλογή έργων τέχνης ανεκτίμητης αξίας. 
Τώρα, όμως, ο αστυνομικός κλοιός έχει γίνει ασφυκτικός, και οι 
μοναδικοί κλεπταποδόχοι της λείας είναι η «Δύναμη Εθελοντών» 
του Όλστερ. Οταν η είδηση κυκλοφορεί γι ’ αυτή τη συναλλαγή τού 
Cahill, οι γείτονές του τον αντιμετωπίζουν ως προδότη, και η 
αστυνομία αυξάνει την πίεσή της. Η συμμορία του διαλύεται, κι ο 
Cahill, απομονωμένος κι άρρωστος από διαβήτη, βυθίζεται στην 
παράνοια. Το πρωί του θανάτου του, ανακαλύπτει ότι ο κλοιός των 
αστυνομικών έξω από το σπίτι του δεν υπάρχει πια, και βαδίζει

•C-Philip Kemp: Ο Στρατηγός είναι η πρώτη σου ασπρόμαυρη 
ταινία από τότε που γύρισες το Catch Us If You Can, το 1965. Για
τί αποφάσισες να την κάνεις μονόχρωμη;
John Boorman: Γι’ αρκετούς λόγους. Μπορώ να τη συσχετίσω 
με τον Επαναστάτη του Αλκατράζ, όπου είχα τις ίδιες αισθητικές 
δυσκολίες με το χρώμα κι αποφάσισα να γυρίσω κάθε σκηνή με 
διαφορετικό χρώμα για να δώσω μια αρμονική ποιότητα. Το πρό
βλημα με το έγχρωμο φιλμ εμπορίου είναι ότι είναι υπερκορε
σμένο, κι αυτό το πρόβλημα το έχει αντιμετωπίσει κάθε σκη
νοθέτης και κάθε διευθυντής φωτογραφίας. Το χρώμα είναι πε
ρισπασμός, ακόμα και την ώρα που παρακολουθούμε μια ται
νία -  κάθε χρώμα έχει διαφορετικό χρόνο παραμονής στον αμ
φιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Έτσι, λοιπόν, όταν υπάρχει 
ένα άμεσο πέρασμα (cut) από τη μια σκηνή στην άλλη και 
υπάρχει αλλαγή χρώματος μέσα σ’ αυτό, τότε μεταφέρεται και 
η χρωματική εντύπωση του cut. Στο Στρατηγό, πολλά πλάνα 
ήταν εξωτερικά, στους δρόμους, και δεν μπορούσα να βλέπω αυ
τά τα τρομαχτικά χρώματα των μπουφάν, των αυτοκινήτων και 
των άλλων πραγμάτων. Νομίζω, επίσης, ότι το ασπρόμαυρο 
εντείνει την εμπειρία -  είναι ένας κόσμος συγκροτημένος, πε
ρισσότερο συνδεδεμένος με τα όνειρα και το υποσυνείδητο, 
και γ ι’ αυτό δίνει στην ταινία μια πιο μυθική διάσταση.

-  Εχοντας, λοιπόν, ως δεδομένο ότι ο όρος «μυθικό» είναι αυτός 
που πολύ συχνά ταιριάζει στα έργα σου, μήπως έπρεπε να τα χεις 
γυρίσει όλα ασπρόμαυρα;
-  Αν μπορούσα, ίσως και να το είχα κάνει. Στο Οταν ξέσπασε η 
βία, είχα ξεθωριάσει το χρώμα. Ή ταν ένα φοβερό λάθος -  έκα
να κάποια τεστ από πριν που έδειχναν ότι θα δούλευε μια χα
ρά, αλλά στην πράξη ήταν ένα πελώριο, δύσκολο έργο. Ο John 
Huston το έκανε στο Ανταύγειες σε χρυσά μάτια (ή, τελοσπάντων, 
το επιχείρησε), κι αν δεν κάνω λάθος, και στο Μόμπι Ντικ.' Η ιδέα 
είναι να πάρεις το ασπρόμαυρο και να το τυπώσεις μέσα στο έγ
χρωμο. Έτσι έχεις έγχρωμα κομμάτια που επιπλέουν μέσα σε 213

απροστάτευτος προς το αυτοκίνητο και τη μοίρα του.
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μια ασπρόμαυρη σκηνή. Αυτό που ανακάλυψα πως πρέπει να 
κάνεις, είναι ν ’ αφαιρέσεις τα βασικά χρώματα και να χρησι
μοποιείς μόνο μεσαίους τόνους, γιατί τα βασικά χρώματα ξε
θωριάζουν σε πολύ λιγότερο διάστημα. Αλλά αποδείχθηκε τό
σο περίπλοκο... Δουλεύοντας πλάνο πλάνο, ξόδεψα τρεις μήνες 
στα εργαστήρια της Technicolor που επεξεργάζονται το χρώμα. 
Είχα νομίσει ότι μπορούσα να το κάνω σκηνή σκηνή (10% 
ελάττωση χρώματος σ’ αυτή τη σκηνή, 15% στην άλλη), αλλά 
δεν δούλεψε έτσι. Τα χρώματα, λοιπόν, ήταν πάντα μια δυ
σκολία, κι ήμουν πραγματικά χαρούμενος όποτε δούλευα με 
ασπρόμαυρο. Σήμερα, φυσικά, το πρόβλημα είναι ότι οι περισ
σότεροι διευθυντές φωτογραφίας χρησιμοποιούν απαλό, διά
χυτο, πλάγιο φως που αντανακλάται πάνω σε ρεφλεκτέρ ή κι
νέζικα φανάρια, βασιζόμενοι στο χρώμα για να διαχωρίσει τα επί
πεδα. Από την άλλη, με το ασπρόμαυρο, πρέπει να δουλέψεις το 
φωτισμό σου, να χρησιμοποιήσεις πολύ περισσότερο άμεσο 
φως για να προσδιορίσεις τις μορφές και τα επίπεδα. Είναι πο
λύ πιο χρονοβόρο.

— Δίνεις ττιν αίσθηση ότι έχεις χρησιμοποιήσει πολλά κοντινά πλά
να, σαν να προσπαθείς να μας τραβήξεις σ’ αυτόν τον στενό, κλει
στό κόσμο.
— Δε νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πολύ κοντινά πλάνα· υπάρ
χουν, όμως, πολλά μεσαία κοντινά. Κι έχεις δίκιο: αυτό έγινε για 
να τραβήξει το κοινό μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο. Αυτή ήταν η με
γάλη πρόκληση: να κάνω μια ταινία για έναν άντρα που ήταν 
βασικά ένα κακό άτομο, και να προσπαθήσω να δω τον κόσμο 
όπως τον έβλεπε εκείνος. Νομίζω ότι οι θεατές έχουν αντι- 
κρουόμενα συναισθήματα βλέποντάς τον, γιατί ναι μεν ελ- 
κύεσαι απ’ αυτόν, αλλά και, την ίδια στιγμή, απωθείσαι. Αυτό 
δημιουργεί μια σύγκρουση στο κοινό, κι αυτό είναι κάτι που 
μου αρέσει να κάνω. J  J

J .B .

1. Reflections in a Golden Eye (1967), Moby Dick (1956). (Σ.ι.Μ.)

«Sight and Sound-, τόμ. 8, τχ. 5, 1998.
Μετάφραση: John Sonar, Μαριάννα Κουτάλου.

Έ νας ήρωας για την εποχή μας
τον Xan Brooks

«Οι ταινίες είναι η δεξαμενή του μύθου» έγραψε ο John 
Boorman το 1985, στο βιβλίο του Money Into Light. «Εκεί βρί
σκεται η δύναμή τους. Μια παράλληλη ιστορία, μια ιστορία για 
την ανθρώπινη ψυχή, περιέχεται και αναπτύσσεται μέσα στις 
παλιές διηγήσεις και τα παραμύθια. Οι ταινίες μεταφέρουν αυ
τή την παράδοση.»
Η επιτυχία του Στρατηγού -ως αφήγηση, ως κινηματογραφική 
ταινία- έγκειται στο ότι φαίνεται βαθιά εμποτισμένος από μια 
μυθική ευαισθησία. Εόώ, ένας φουκαράς ανειδίκευτος εργάτης, 

214 ένας χαρακτήρας της αληθινής ζωής, αναδύεται σαν αναγεν

νημένος αρχετυπικός ήρωας της κελτικής παράδοσης. Ο Martin 
Cahill είναι ο Γκαουέιν ή ο βασιλιάς Αρθούρος με καπιτονέ 
μπουφάν. Το Κάμελοτ είναι ένα παλάτι από διπλογκλασαρισμένο 
βελουτέ χαρτί για ταπετσαρία τοίχου. Κινηματογραφώντας 
την ιστορία του σε ασπρόμαυρο φιλμ με έντονο κοντράστ, ο 
Boorman δίνει στα γεγονότα μυστική διάσταση. Το κέντρο 
της πόλης -με τους δεντροφυτεμένους δρόμους, τις παλιές αί
θουσες μπιλιάρδου και τα αστυνομικά τμήματα- γίνεται ένα το
πίο ρεαλιστικά οικείο και, ταυτόχρονα, ονειρικά μισοσκότεινο, 
ένα μέρος στοιχειωμένο από φαντάσματα και αναμνήσεις. 
Αλλά υπάρχει ένα πλήθος από επιρροές που διατρέχουν απ’ άκρη 
σ’ άκρη τη γραμμή αφήγησης του Στρατηγού. Κάποιες φορές, το 
αξιαγάπητο «ανσάμπλ» των προλετάριων εγκληματιών φέρνει 
στο νου τις μεταπολεμικές αγγλικές κωμωδίες των στούντιο 
Ealing. Σε άλλες περιπτώσεις, ο σαφής κώδικας τιμής και η ανα
γκαιότητα της πίστης και συντροφικότητας μας θυμίζουν τις 
αμερικανικές ταινίες για τη Μαφία. Κι ενώ ο Boorman συνεχίζει 
να χρησιμοποιεί συνειδητά αυτά τα σημεία αναφοράς, άλλες φο
ρές παίζει μ’ αυτά, κι άλλες τα αναιρεί. Όταν ο Cahill και το δε- 
ξί του χέρι, ο Noel Curley, αγκαλιάζονται, ο Cahill τραβιέται 
γρήγορα. «Δεν είμαστε κωλο-Ιταλοί» λέει κοφτά. Ο ρόλος τού 
Cahill ως λαϊκού ήρωα της γειτονιάς έχει αναλυθεί εξίσου διε
ξοδικά. Γοητευτικός, έξυπνος και πομπώδης, είναι ολοφάνερο 
ότι θέλει να φαίνεται σαν ήρωας στους γείτονές του. Ο Ned 
Kenny, ο επίμονος, αξιοπρεπής επιθεωρητής της αστυνομίας που 
ακολουθεί τα ίχνη του, αντιλαμβάνεται το σκοπό του και ενο
χλείται: «Τι παριστάνεις, βρε κάθαρμα;» του λέει, «τον Ρομπέν 
των Δασών;»
Στην πραγματικότητα, ο ήρωας του Boorman είναι και τα δύο: 
ήρωας και παλιάνθρωπος· Ρομπέν των δασών και κάθαρμα. Ο 
Cahill είναι μια σύνθετη, σκοτεινή και ποτέ εντελώς συμπα
θητική μορφή. Συμπεριφέρεται έντιμα στη συμμορία του, μοι
ράζει δίκαια τα κλοπιμαία, δεν παίρνει ναρκωτικά, δεν πίνει, δεν 
καπνίζει, κλέβει παιχνίδια για τα παιδάκια του. Από την άλλη, 
όμως, είναι και παρανοϊκός, παραπλανημένος και βάναυσος. 
Υποπτευόμενος ένα συνεργάτη του για την κλοπή μιας ρά
βδου χρυσού, του καρφώνει τα χέρια στο τραπέζι του μπι
λιάρδου, και μετά αντιλαμβάνεται ότι έχει πιάσει λάθος άν
θρωπο. Αργότερα, όταν η συμμορία του διασπάται και η στενή 
παρακολούθηση γίνεται ασφυκτική, υποπτεύεται την κου
νιάδα και ερωμένη του για πληροφοριοδότη της αστυνομίας. 
Έτσι, στο Στρατηγό, πολλά εξαρτώνται από την κορυφαία ερ
μηνεία του Brendan Gleeson στον κεντρικό ρόλο. Με τα ίσια μαλ
λιά και τα ανέκφραστα χαρακτηριστικά του, ο Gleeson, στην αρ
χή φαίνεται αδιάφορος, χωρίς τη λάμψη ενός κινηματογραφικού 
ήρωα. Και πραγματικά, η εμφάνισή του δημιουργεί το τέλειο 
προπέτασμα καπνού- γιατί ο Cahill είναι σαν τον Ιανό, που πα
ρουσιάζει δύο πολύ διαφορετικά πρόσωπα στον κόσμο: πίσω 
από κλειστές πόρτες, με την οικογένειά του ή με τη συμμορία 
του, είναι στο στοιχείο του -  άγρυπνος, έξυπνος, εξουσιαστικός, 
ρωμαλέος, χαρισματικός- βγάλ’ τον, όμως, στο σκληρό φως της 
ημέρας, κι ο Στρατηγός κοιτάζει με μισόκλειστα μάτια, σαν 
ασβός· χώνεται μέσα στην κουκούλα του μπουφάν του· όλος ο
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αγέρωχος αέρας του μετατρέπεται σε συστολή φόβου· κρύβει το 
πρόσωπό του με το ένα χέρι και κρυφοκοιτάζει τον κόσμο απ’ τα 
μισάνοιχτα δάχτυλά του. Διερευνώντας το ρόλο προκειμένου να 
εκφράσει όσο πιο τέλεια γίνεται τους περίεργους ελιγμούς ενός 
κυνηγημένου, o Gleeson μελέτησε τα επίσημα αρχεία, στα οποία 
ο αληθινός Cahill δέχεται την επίσκεψη ενός τηλεοπτικού δη
μοσιογράφου. Η μίμηση είναι εκπληκτική.
Ως αποτέλεσμα, η ερμηνεία του Gleeson χαρακτηρίζεται από μια 
εξαιρετική αυθεντικότητα. Η εγκληματικότητα του Cahill πα
ρουσιάζεται σαν αντίδραση στη νόμιμη κοινωνία. Είναι ένα μέ
σον με το οποίο αυτοί που δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα, τα 
παίρνουν μόνοι τους. Παρ’ όλα αυτά, η επιτυχία του εξαρτάται 
από το να είναι αθέατο και να κρατιέται κάτω από το παραπέτο 
της δημόσιας αντίληψης. Ο Martin Cahill γίνεται βασιλιάς στο 
δικό του κοινωνικό στρώμα (τα απομεινάρια του ισοπεδωμένου 
απ’ τις μπουλντόζες Χόλιφιλντ του Δουβλίνου), αλλά στον έξω 
κόσμο αποδεικνύεται ότι είναι σαν ψάρι έξω απ’ το νερό. Η 
τραγωδία της ταινίας είναι ότι, τελικά, ο Στρατηγός αποδει- 
κνύεται ανίκανος να προστατέψει αυτά τα όρια. Πουλώντας τους 
κλεμμένους πίνακες στη «Δύναμη Εθελοντών» του Όλστερ, ο 
Cahill εμπλέκεται μοιραία στα γρανάζια της ιρλανδικής πολι
τικής και θεωρείται προδότης από μέλη της δικής του κοινό
τητας. Η μυστικότητά του ξεσκεπάζεται, κι ο αληθινός κόσμος 
έρχεται να τον συντρίψει και, στο τέλος, να τον διεκδικήσει. 
Παρά τα στενά του όρια, Ο Στρατηγός έχει μια σαρωτική, επι
κή πνοή. Αυτή η επιδέξια και γοητευτική ταινία είναι μια πα
ραβολή του εγκλήματος, ένα πορτρέτο των περιθωριακών ατό
μων και, ταυτόχρονα, μια μελέτη των εντάσεων στο χώρο τής 
εργασίας στη σημερινή Ιρλανδία. Επιπλέον, ο Boorman, αντι
μετωπίζοντας αυτή τη σύγχρονη ιστορία που είναι βασισμένη 
σε αληθινά γεγονότα, έχει κατά κάποιο τρόπο πετύχει εκεί όπου 
οι πιο πομπώδεις και φαινομενικά «μυθικές» ταινίες του, Ζαρ- 
ντόζ και Εξκάλιμπερ, ποτέ δεν τα κατάφεραν.
Στην απαθή μορφή του Martin Cahill ο Boorman βρήκε τον μυ
θικό του ήρωα, κι από την ιστορία της ζωής του Στρατηγού 
έπλασε ένα κομμάτι λαϊκής παράδοσης που μιλάει στην και για 
την εποχή μας.

«Sight and Sound-, τόμ. 8, τχ. 5, 1998.
Μετάφραση: John Sonar, Μαριάννα Κουτάλου.

Γνωρίστε τον Στρατηγό
roo John Mullin

Ίσως ήταν ο τρόπος με τον οποίο έμπαινε μια στιγμή στο αστυ
νομικό τμήμα να κάνει κάποιο ανόητο παράπονο, ενώ η συμ
μορία του διέπραττε την τελευταία της ληστεία· ή ο τρόπος με 
τον οποίο έκανε ένοπλες επιθέσεις καθ’ οδόν προς το δικαστή
ριο. Ό ,τι κι αν ήταν, ο Στρατηγός είχε στιλ.
Ο Martin Cahill, ο πιο περιβόητος εγκληματίας της Ιρλανδίας, 
αρεοκόταν να διασκεδάζει το κοινό κάνοντας στριπτίζ, ώσπου 
έμενε να φοράει ένα μποξεράκι με σχέδια του Μίκι Μάους, και

να χορεύει μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, ύστερα από μια 
επιτυχή μέρα στα δικαστήρια. Ωστόσο, η μάσκα του παρέμενε 
αμετακίνητα στη θέση της, κάνοντας το πρόσωπό του το πιο 
απόκρυφο σημείο σ’ αυτό το κοντό, στρουμπουλό σώμα. Ο 
Cahill ήταν τόσο εξωφρενικός τύπος, που οποιοσδήποτε σκη
νοθέτης θα δυσκολευόταν να τον κάνει πιστευτό. Όμως ο John 
Boorman έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε.
Ίσως ο Boorman να το παρακάνει με την πλευρά Ρομπέν των 
Δασών ίσως οι έξυπνες ατάκες να παραείναι αστραπιαίες· ίσως 
κάποια ανεξέλεγκτα ξεσπάσματα βίας παραβλέπονται σιωπηρά. 
Ωστόσο, την ουσία του Cahill την έχει πιάσει.
Ο Cahill, που λέγεται ότι έκλεψε 40 εκατομμύρια λίρες μέσα σε 
25 χρόνια, ήταν 46 χρονών όταν δολοφονήθηκε από τον IRA κο
ντά στο σπίτι του, στο Δουβλίνο, τον Αύγουστο του 1994. Πυ- 
ροβολήθηκε πέντε φορές εξ επαφής κι έλαβε τη χαριστική βο
λή όταν ο εκτελεστής έσκυψε μέσα στο αυτοκίνητο και, ενώ ο 
Cahill ήταν ήδη νεκρός, τον πυροβόλησε μία φορά στο λαιμό.
Λένε πως ο εκτελεστής χαμογελούσε.
Ο Cahill, που έσερνε την αστυνομία στο χορό για 25 χρόνια, 
υπήρξε το τελευταίο θύμα του IRA, ο οποίος, δύο εβδομάδες αρ
γότερα, κήρυξε παύση του πυρός. Ο IRA ισχυρίστηκε ότι ο Cahill 
εκτελέστηκε την ώρα που καθόταν στο μαύρο του Renault 5, 
εξαιτίας των δεσμών του με φιλοβρετανούς στο Πόρτανταουν 
της κομητείας Αρμά, μεταξύ των οποίων κι ο σκληροπυρηνικός 
Billy Wright, που δολοφονήθηκε πέρσι, στη Φυλακή Μέιζ της 
Βόρειας Ιρλανδίας.
Ο Cahill είχε χρησιμοποιήσει τον Wright ως κλεπταποδόχο 
ενός ανεκτίμητου πίνακα, κι η δολοφονία του ακολούθησε την 
απόπειρα βομβαρδισμού από την Εθελοντική Δύναμη του 
Όλστερ μιας συνάντησης δημοκρατικών στην παμπ Widow 
Scallans του Δουβλίνου. Τελικά, κατάφεραν να πυροβολήσουν 
και να σκοτώσουν δύο άνδρες. Ο IRA μυριζόταν τον Cahill κι 
ήθελε αίμα.
Το πιθανότερο είναι ότι οι τρομοκράτες, απλώς βαρέθηκαν την 
ανεξαρτησία του και την έλλειψη σεβασμού που τους έδειχνε.
Δέκα χρόνια νωρίτερα, ένα μέλος του IRA είχε προειδοποιήσει 
ένα συνεργάτη του Cahill: «Θα τον καθαρίσουμε στο δρόμο »
Με τη βοήθεια του Σιν Φέιν, οι δημοκρατικοί χρησιμοποίησαν 
τότε το σύλλογο Ενδιαφερομένων Γονέων Κατά των Ναρκω
τικών (CPAD) για να στριμώξουν τον Cahill, αν και υπάρχουν 
ελάχιστες ενδείξεις ότι εμπορευόταν ναρκωτικά. Εκείνος αντα
πέδωσε ιδρύοντας την Επιτροπή Δράσης Ενδιαφερομένων 
Εγκληματιών ως αντίπαλο του CPAD. Η αντιπαράθεση είχε 
ως αποτέλεσμα να συλληφθεί μια μονάδα ενεργού υπηρεσίας του 
IRA και να πέσει η δημοτικότητα του Cahill στους κύκλους των 
φιλοβρετανών.
Ο Cahill απεχθανόταν κάθε μορφή εξουσίας από εκείνη τη μέ
ρα οτο σχολείο που μια καλόγρια τον είχε σύρει με το ζόρι 
μπροστά στην τάξη επειδή της είχε αυθαδιάσει. Η καλόγρια τον 
έκανε να φανεί εντελώς ηλίθιος, κι ο Cahill το έβαλε σκοπό τής 
ζωής του ν ’ αποδείξει ότι η γυναίκα αυτή είχε άδικο.
Ο Boorman μας δείχνει πολύ νωρίς πώς ο Cahill προσπάθησε ν ’ 
αποφύγει την έξωση από την τρώγλη όπου έμενε η οικογένειά 215
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του. Ξεκίνησε μια τρομερή εκστρατεία καθώς το δημοτικό 
συμβούλιο δρομολογούσε την κατεδάφιση του ερειπωμε'νου 
συγκροτήματος και την αντικατάστασή του με νέα κτίρια.
Ο Cahill εξακολούθησε να ζει στο διαμέρισμα, ενώ όλα τα γύ
ρω κατεδαφίζονταν. Στη συνέχεια, μετακόμισε σ’ ένα τροχό
σπιτο, στο οικόπεδο όπου έστεκε προηγουμένως το κτίριό του, 
κι ύστερα σε μια σκηνή, όταν το τροχόσπιτο παραδόθηκε μυ- 
στηριωδώς στις φλόγες. Τελικά, κατάφερε κι εξασφάλισε το 
διαμέρισμα που ήθελε.
Η ευφυΐα του Cahill, το θράσος και η επιμονή του αποδείχθη
καν ισχυρότατος συνδυασμός. Ο Cahill έμελλε να διαπράξει 
τις δύο μεγαλύτερες ληστείες στην ιστορία της Ιρλανδικής 
Δημοκρατίας. Ο IRA, που είχε εξετάσει και τα δύο ενδεχόμενα 
νωρίτερα, αλλά τα είχε απορρίψει ως υπερβολικά επικίνδυνα, 
έγινε ρεζίλι.
Ο Cahill γεννήθηκε μέσα σε φοβερή φτώχεια, σε μια οικογένεια 
με δώδεκα παιδιά. Από την ηλικία των οκτώ, άρχισε με τ’ αδέλ
φια του να κλέβει, κυρίως για να μπορεί η οικογένεια να φάει. Ένα 
απ’ τα χαρακτηριστικά του ήταν ότι, ακόμα κι όταν το ’σκαγε από 
κάποιο πλουσιόσπιτο με μετρητά και κοσμήματα αξίας χιλιάδων 
λιρών, φρόντιζε να ’χει κάνει και μια επιδρομή στο ψυγείο.
Το γεγονός ότι ο πατέρας του ήταν μέγας πότης, τον επηρέασε 
επίσης πολύ βαθιά. Εκείνος δεν έπινε καθόλου, ούτε και κάπνιζε. 
Δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα κοινωνικός, προτιμώντας ν ’ απολαμ
βάνει τις χαρές της ιδιότυπης οικογένειάς του. Είχε εννιά παι
διά, τα οποία λάτρευε, και δύο γυναίκες: τη σύζυγό του, Frances, 
και την αδελφή της, Tina. Όλοι τους ζούσαν ευτυχισμένοι στο 
ίδιο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, ο Cahill δεν ήταν καθόλου γυναικάς. 
Η μεγάλη του αδυναμία ήταν οι μοτοσικλέτες, ιδιαίτερα οι 
Harley Davidson, με τις οποίες και τρέλαινε τους γείτονές του. 
Κατά τα άλλα, δεν υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα σπάταλος. Κάποτε εί
χε πει: «Αν έχεις ένα Mini, έστω και ολοκαίνουργιο, έχεις ένα 
Mini. Αν έχεις μια Mercedes, έστω και σαραβαλιασμένη, έχεις 
μια Mercedes... σε κουβεντιάζουν...»
Ο Cahill θα μπορούσε να έχει ζήσει μέσα στη χλιδή, αντί για το 
άνετο σπίτι που είχε σ’ ένα μεσοαστικό προάστιο του Δουβλίνου. 
Σύμφωνα μ’ έναν αστυνομικό, «ο Cahill είτε έκρυβε είτε ξόδευε 
τα χρήματά του· θα μπορούσε να είχε κτίσει μια αυτοκρατορία 
για να ξεπλένει το χρήμα, αλλά τα εγκλήματά του ήταν μάλλον 
τρόπος ζωής παρά τρόπος πλουτισμού -  το ευχαριστιόταν». 
Μια άλλη, αδιάσειστη αρχή του Cahill που περιόριζε αρκετά τα 
έσοδά του, ήταν ότι κάθε μέλος της συμμορίας του έπρεπε να 
λαμβάνει ίσο μερίδιο από κάθε ληστεία.
Η παιδεία του Cahill υπήρξε ακανόνιστη. Δε διέπρεψε ποτέ στη 
γραφή και την ανάγνωση. Ο πατέρας του, προσπαθώντας να εξα
σφαλίσει στο γιο του μια αξιοπρεπή σταδιοδρομία, τον έστειλε, 
σε ηλικία 15 ετών, στο Βασιλικό Ναυτικό, στο Μπέλφαστ. Οι 
υποψήφιοι ρωτήθηκαν ποιο επάγγελμα θα επέλεγαν, κι ο Cahill 
διάλεξε αυτό του κλέφτη. Οι αξιωματικοί έμειναν άναυδοι όταν 
τους περιέγραψε πόσο αδημονούσε να εργαστεί ως διαρρήκτης 
για το Ναυτικό, και να πληρώνεται κι από πάνω. Ο Cahill δεν 
έγινε δεκτός και στράφηκε πάλι στην παρανομία.
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υπαστυνόμος, που τον κέρασε αναψυκτικά και πάστες, τον 
κατάφερε να ομολογήσει. Ο Cahill καταδικάστηκε σε δύο χρό
νια φυλακή κι ορκίστηκε ότι δε θα ομολογούσε ποτέ ξανά το πα
ραμικρό στην αστυνομία. Ο εν λόγω αξιωματικός παρέμεινε ορ
κισμένος του εχθρός μέχρι το θάνατό του.
Η αγαπημένη μέθοδος του Cahill όποτε τον συνελάμβαναν, 
ήταν να εστιάζει σ’ ένα σημάδι στον τοίχο και να επαναλαμβά
νει το ίδιο πράγμα, όπως, π.χ. «Ωραία μέρα σήμερα, πάτερ». Απέ
κτησε επίσης τη συνήθεια, όποτε ήταν έξω, στο δρόμο, να κα
λύπτει με το χέρι το πρόσωπό του. Αργότερα, άρχισε να φορά
ει μάσκα. Κι ενώ το πρόσωπό του παρέμενε καλυμμένο, ο Cahill 
δε δίσταζε καθόλου, αποχωρώντας απ’ το δικαστήριο, ν ’ απο
καλύπτει το στρουμπουλό του σώμα και το μποξεράκι με τα σχέ
δια του Μίκι Μάους. Ο Boorman συμπιέζει ορισμένα γεγονότα, 
αλλά όλα όσα περιέχονται στην ταινία, με την υπέροχη ασπρό
μαυρη εικόνα της, πράγματι συνέβησαν.
Ο Cahill, για παράδειγμα, πράγματι προσπάθησε να δολοφονήσει 
τον James Donovan, τον επικεφαλής της σήμανσης, όταν εκείνος 
ετοιμαζόταν να καταθέσει στοιχεία που θα καταδίκαζαν τον Cahill 
ύστερα από μια ένοπλη ληστεία. Ο Donovan επέζησε της βόμβας 
στο αυτοκίνητό του, αλλά κι ο Cahill κατάφερε να αθωωθεί.
Η προσπάθειά του να σταματήσει μια δίκη με το πρόσχημα 
της ασέβειας προς το δικαστήριο, όταν δύο άνδρες εμφανίστη
καν στην αίθουσα και τον κατήγγειλαν δημόσια ως δολοφόνο, 
απέτυχε. Την επόμενη φορά, όμως, ο Cahill τα πήγε καλύτερα: 
απείλησε τη γυναίκα που του είχε δώσει τα χρήματα στη λη
στεία, κι εκείνη κατέθεσε ότι, ενώ ο ληστής τη σημάδευε στο κε
φάλι με το όπλο του, εκείνη δεν είχε φοβηθεί ούτε μία στιγμή 
ότι θα πέθαινε, κάτι που αποτελεί βασικό κριτήριο για να στη
ριχτεί μια κατηγορία. Η υπόθεση κατέρρευσε.
Ο Cahill λήστεψε το κοσμηματοπωλείο Thomas O’Connor, 
που διέθετε ένα εντυπωσιακό σύστημα ασφαλείας, παίρνοντας 
2  εκατομμύρια λίρες σε μια επιχείρηση που ήταν η μεγαλύτε
ρη ληστεία στην ιστορία της χώρας, μέχρι το 1983, οπότε ο 
Cahill έκλεψε από τον Sir Alfred Beit, πρώην βουλευτή των Συ
ντηρητικών, πίνακες μεγάλων ολλανδών ζωγράφων, αξίας 30 
εκατομμυρίων λιρών. Από κει και πέρα, όμως, ο Cahill άρχισε 
να χάνει την τέχνη του. Κάποιοι συνεργάτες του θεώρησαν ότι 
οι πίνακες, που ποτέ δεν μεταπωλήθηκαν επιτυχώς, του είχαν 
φέρει κακή τύχη. Ίσως, απλώς, να ξανοίχτηκε πολύ.
Το σενάριο του Boorman είναι θαυμάσιο. Αφού ο Cahill έχει 
σταυρώσει -στην κυριολεξία- ένα συνεργάτη του πάνω σ’ ένα 
τραπέζι του μπιλιάρδου με αφορμή μια ράβδο χρυσού που έχει 
εξαφανιστεί, συνειδητοποιεί ότι το θύμα είναι αθώο, και του βγά
ζει τα καρφιά απ’ τα χέρια. Κι ενώ ο συνεργάτης του σφαδάζει 
αιμόφυρτος, ο Cahill του λέει: «Μπράβο. Τα πήγες μια χαρά». 
Υπάρχουν κι άλλες μεγαλειώδεις στιγμές (όλες τους αληθινές), 
όπως αυτή όπου ο Cahill εκδικείται έναν αστυνομικό που του 
έχει επιτεθεί, πηγαίνοντας και σκάβοντας λάκκους στο αγα
πημένο του γήπεδο του γκολφ, και λέγοντάς του ότι τώρα πια 
θα του είναι πολύ εύκολο να βάλει το μπαλάκι στην τρύπα με 
την πρώτη· ή η συνήθειά του να φοράει φανελάκια με γου
ρούνια, ακόμα κι όταν έμπαινε σε αστυνομικό τμήμα.
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Τα περιστατικά αυτά ενισχύουν την εικόνα του Cahill ως ενός 
σκληρού κακοποιού με αρχές και αρκετά καλή καρδιά. Ωστό
σο, ο Boorman παραβλέπει άλλα δυσάρεστα επεισόδια που δεν 
εξηγούνται τόσο εύκολα και δείχνουν άτι ο Cahill, παρότι πλα- 
κατζής, ήταν ένας άνθρωπος εμπαθής, ιδιαίτερα προς το τέλος 
της ζωής του, καθώς η επιτυχία άρχισε να τον εγκαταλείπει κι 
ο διαβήτης να καταστρέφει την υγεία του.
Ας πάρουμε, για παράδειγμα, την περίπτωση του Brian Purcell, 
31 ετών, παντρεμένου με παιδιά. Ή ταν ο διευθυντής του τμή
ματος της Κοινωνικής Πρόνοιας και είχε υπογράψει το γράμ
μα με το οποίο κοβόταν η παροχή στον Cahill του εβδομαδιαί
ου επιδόματος ανεργίας (92 λίρες) που λάμβανε από όταν έφυ
γε από τη μοναδική του δουλειά, το 1969. Ας σημειωθεί άτι εκεί- 
νη τη χρονιά είχαν γίνει μόνο πέντε ένοπλες ληστείες σ’ ολό
κληρο το Δουβλίνο.
Ο Purcell απήχθη από το σπίτι του λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η 
έγκυος γυναίκα του και οι δύο γιοι του κοιμόνταν στον πάνω 
όροφο. Τέσσερις κουκουλοφόροι έδεσαν τη γυναίκα, φόρτωσαν 
τον δημόσιο υπάλληλο στο αυτοκίνητό του κι έφυγαν μες στη 
νύχτα. Τον πήγαν στον Cahill. Ο Purcell το πήρε απόφαση ότι 
θα πέθαινε, αλλά δεν είχε ιδέα για ποιο λόγο. Ο Cahill τον πυ
ροβόλησε δύο φορές στα πόδια, αλλά ο Purcell επέζησε. Στο νο
σοκομείο, έλαβε, προς μεγάλη του ταραχή, μια κάρτα που του 
ευχόταν καλή ανάρρωση και που έλεγε «Η Γενική (General) 
πρόγνωση είναι καλή».
Ο Cahill ήταν πανέξυπνος, κακός, θρασύς, σκοτεινός, αλλά και συ
μπαθής. Ως αντι-ήρωας, είναι η ιδανική επιλογή ενός σκηνοθέτη.

«The Guardian··, 5.5.1998.
Μετάφραση,: Μαίρη Κιτροέφ.

L E E  M A R V I N :  Ε Ν Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο  
Π Ο Ρ Τ Ρ Ε Τ Ο  Α Π Ο  T O N  J O H N  B O O R M A N
(1998)
Lee Marvin: A Personal Portrait by John Boorman

Σκηνοθεσία-Σενάριο: John Boorman. Φωτογραφία: Arnie 
Sirlin, Ira Bremmer, Rodney Deihl, Paul Ward. Μουσική: 
Richie Buckley. Ήχος: Bob Schuck, Brian Miklas, Dicey Rieilly, 
Paul Rosnak. Μοντάζ: Ron Davis, James Finlan. Μιξάζ: Leslie 
Schatz. Διεύθυνση παραγωγής: Sonya Supple. Έρευνα: 
Isabella Weibrecht, Richard Kelly. Εμφανίζονται: Robert 
Filkosky, William Hurt, Jim Jarmusch, Pamela Marvin, Δρ 
Harry Wilmer. Παραγωγή: British Film Institute. Διάρκεια: 
60'. Έγχρωμη.

O John Boorman σκιαγραφεί την προσωπικότητα του στενού τον 
218 φίλον Lee Marvin και αναπολεί τη συνεργασία τους σε δυο ταινίες.

Ο πολεμιστής ως καλλιτέχνης
του Eithne O’Neill

Αφιερωμένη στη μνήμη του μεγάλου αμερικανού ηθοποιού, η 
ταινία Lee Marvin φέρνει στο προσκήνιο τον άνθρωπο της 
δράσης, τον άμεσο απόγονο του George Washington, τον τραυ
ματισμένο πεζοναύτη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 
που τιμήθηκε με το παράσημο Purple Heart και τάφηκε στο 
Άρλινγκτον, το 1987, με στρατιωτικές τιμές. Μιλώντας σε 
πρώτο πρόσωπο για τη συνεργασία και τη φιλία που τον έδενε 
με τον Marvin, ο Boorman χρησιμοποιεί στην αφήγησή του 
αποσπάσματα από ταινίες, τηλεοπτικές συνεντεύξεις, μαρτυρίες 
ενός συμπολεμιστή του, του Robert Filkosky, της γυναίκας 
του ηθοποιού, Pamela, που έγραψε το Lee: A Romance, του Δρος 
Harry Wilmer, ψυχιάτρου της Σχολής του Jung, ειδικευμένου 
στα τραύματα του πολέμου. Συνιδρυτής του συλλόγου The Sons 
of Lee Marvin, που δημιουργήθηκε για να αντιτεθεί στο δια
δεδομένο στερεότυπο του «σκληρού» αγροίκου, ο Jim Jarmusch 
διαβάζει την περιγραφή του στρατιώτη Marvin για την επίθε
ση στο Σαϊπάν. Εγκαταλείποντας το πεδίο της μάχης, στο απο
κορύφωμα του πόνου, ο ήρωας αναρωτιέται: μήπως, στο βάθος, 
είμαι ένας δειλός;
Υπογραμμίζοντας τη διαλεκτική μεταξύ δύναμης και ευαι
σθησίας, σοβαρού και κωμικού, ένα απόσπασμα από το Cat
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Ballou, που χάρισε στον Marvin ένα Όσκαρ (χο οποίο, όπως έλε
γε ο ίδιος, ανήκει κατά χο ήμισυ στο άλογο), μπαίνει πρώτο στην 
επιλογή μιας σειράς σκηνών που εικονογραφούν μια εντυπω
σιακή φιλμογραφία: από το Μεγάλο χτύπημα ώς τις συνεργασίες 
του με τους Ford, Benedek, Siegel, Kramer, Aldrich και Logan. 
Οι αναλύσεις της προσέγγισης του Marvin παίρνουν μεγαλύ
τερη αξία χάρη στις λεπτομέρειες της συμβολής του στις ταινίες 
Ο επαναστάτης του Αλκατράζ και Δύο λιοντάρια στον Ειρηνικό. 
Για να εξορκίσει τον εσωτερικό του δαίμονα, ένα από τα σύμ
βολα του οποίου υπήρξε, όπως νομίζουμε, το τραύμα του πο
λέμου, ο Marvin έπαιξε, το 1962, στην τηλεταινία του Alex 
Segel People Need People, το ρόλο ενός ψυχωχικού ρεζοναύτη, 
δίπλα στον Arthur Kennedy (που έπαιζε τον Δρα Wilmer). [...] 
Οι γιγάνχιοι πίνακες γεωμετρικής αφαίρεσης που διακοσμούν 
χο σπίτι του στην Αριζόνα είναι εκπληκτικοί καρποί της μάχης 
που έδινε σε όλα τα επίπεδα. Ο πολεμιστής αποδεικνύεται καλ
λιτέχνης.

1. The Big Heat (1953) tou Fritz Lang. (Σ.ΐ.Μ.)

«Positif··, τχ. 454, Δεκέμβριος 1998.
Μετάφρασή: Μαριάννα Κουτάλου.

0  Ρ Α Φ Τ Η Σ  Τ Ο Υ  Π Α Ν Α Μ Α  (2001)
The Tailor of Panama

Σκηνοθεσία: John Boorman. Σενάριο: Andrew Davies, John 
Boorman, John Le Carré, βασ. στο μυθ. του τελευταίου. Φω
τογραφία: Philippe Rousselot. Καλλιτεχνική διεύθυνση: 
Derek Wallace. Κοστούμια: Maeve Paterson. Μουσική: Shaun 
Davey. Ή χος: Brendan Deasy. Μοντάζ: Ron Davis. Ηθοποι
οί: Pierce Brosnan (Αντί Όσναρντ), Geoffrey Rush (Χάρι Πέν- 
τελ), Jamie Lee Curtis (Λουίζα), Leonor Varela (Μάρτα), David 
Heyman (Λάξμορ), Brendan Gleeson (Μίκι Αμπράξας), Katherine 
Mac Cormack (Φραντσέσκα), Harold Pinter (θείος Μπένι). Πα
ραγωγός: John Boorman. Παραγωγή: Merlin Films, Columbia 
TriStar Films (ΗΠΑ, Ιρλανδία). Διάρκεια: 109'. Έγχρωμη.

Ο Λονδρέζος Χάρι ΙΙέντελ είναι ένας εξαίρετος ράφτης κατά πα
ραγγελία, εξόριστος στην πρωτεύουσα του σημερινού Παναμά. 
Ντύνει με παραδοσιακή βρετανική κομψότητα τα μέλη των τριά
ντα πιο ισχυρών οικογενειών και τον ίδιο τον Πρόεδρο της χώρας. 
Μετά την επιστροφή του ελέγχου της διώρυγας στην κυβέρνηση του 
Παναμά, ο άγγλος κατάσκοπος Άντι Όσναρντ, που είναι οε δυσ
μένεια, στέλνεται εκεί για να παρακολουθήσει τα βρετανικά συμ
φέροντα. Πλησιάζει τον Χάρι και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί 
τις επαφές του, αΛΛά και την αμερικανίδα σύζυγό του, Λουίζα, που 
εργάζεται στο γραφείο τού υπεύθυνου για τη διώρυγα αξιωματού- 
χου του Παναμά. Ο Χάρι, ένας ακούραστος παραμυθάς, παγιδεύε
ται στα ψέματά του και πείθεται από τον Όσναρντ να συνεργαστεί

μαζί του αντί ενός σεβαστού ποσού, που θα ξοφλήσει τα χρέη του.
Ο Χάρι πηγαίνει τον Όσναρντ σε μια λέσχη ισχυρών παραγό
ντων του Παναμά, όπου συναντούν τον πρώην επαναστάτη και νυν 
αλκοολικό Μίκι Αμπράξας. Υπερβάλλοντας ως συνήθως, ο Χάρι 
ισχυρίζεται ότι ο Μίκι και η παραμορφωμένη βοηθός του, Μάρ
τα, είναι ηγέτες της παράνομης αντίστασης. Ο Όσναρντ μεταφέρει 
την ιστορία στους βρετανούς διπλωμάτες, που τον ακούν με κυνι
σμό, αλλά και περιέργεια. Ο Χάρι παίρνει την πρώτη δόση της 
αμοιβής του και δίνει χρήματα στον Μίκι. Παίρνει τα μέτρα του 
Προέδρου για να του ράψει ένα κοστούμι, και πλασάρει στον 
Όσναρντ την πληροφορία ότι ο Παναμάς πρόκειται να πουλήσει 
τη διώρυγα σε κινεζικά και γαλλικά συμφέροντα. Ο Όσναρντ 
προσποιείται ότι δεν πιστεύει αυτό το παραμύθι, αλλά το σερβίρει 
στην πρεσβεία και πληρώνει τα τελευταία χρέη του Χάρι. Η Λου
ίζα γνωρίζει τον Όσναρντ και του ζητά να μη βάζει τον Χάρι να την 
κατασκοπεύει. Ο Όσναρντ τής το υπόσχεται, αλλά αθετεί την υπό
σχεσή του. Ο προϊστάμενος του Όσναρντ, Λάξμορ, εμπλέκει στην 
υπόθεση το Πεντάγωνο, που συμφωνεί να χρηματοδοτήσει με 15 
εκατομμύρια δολάρια τις «επαναστατικές ομάδες» του Μίκι και της 
Μάρτα, για να αποσταθεροποιήσουν τον Παναμά, οπότε και οι αμε
ρικανικές ένοπλες δυνάμεις θα επέμβουν και θα ανακτήσουν τον 
έλεγχο της διώρυγας. Μεθυσμένος και νιώθοντας τελείως ξοφλη- 
μένος, ο Μίκι αυτοκτονεί. Η Λουίζα ανακαλύπτει τις μηχανορ
ραφίες του Χάρι και ειδοποιεί τον Πρόεδρο του Παναμά, ο οποί
ος τηλεφωνεί στις αμερικανικές Αρχές και τις πείθει να ματαιώ
σουν την εισβολή. Στο μεταξύ, ο Όσναρντ έχει κλέψει τα 15 εκα
τομμύρια κι έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Ο Χάρι και η Λουίζα συμ
φιλιώνονται.

· £  Η Columbia είχε αγοράσει τα συγγραφικά δικαιώματα του 
έργου, είχε παραγγείλει ένα σενάριο στον Andrew Davies κι εί
χε ήδη έρθει σε επαφή με τον Tony Scott. Δεν ξέρω για ποιο λό
γο ακριβώς ο τελευταίος εγκατέλειψε την ιδέα, αλλά φαίνεται 
ότι είχε σκοπό να κάνει μια ταινία δράσης, που ο προϋπολογι
σμός της θα ανερχόταν στα 50 με 60 εκατομμύρια δολάρια. Ο 
John Caley με ρώτησε τότε αν θα μ’ ενδιέφερε να κάνω εγώ την 
ταινία. Είχα διαβάσει το μυθιστόρημα, όμως το σενάριο δε με 
ικανοποιούσε απόλυτα. Είχα επίσης μάθει ότι ούτε ο Le Carré 
ήταν ιδιαίτερα ευχαριστημένος από το σενάριο κι είχε γράψει, 
μέσα σε τρεις μέρες, ένα δεύτερο σενάριο 180 σελίδων! Υπήρχαν 
εκεί μέσα πολλές υπέροχες ιδέες, κι έτσι συναντηθήκαμε. Παρ’ 
όλο που έχω διαβάσει αρκετά από τα έργα του και τον θαυμά
ζω πολύ, ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα τον ίδιο. Αρχιζε 
τότε ένα καινούριο βιβλίο και μου πρότεινε να ξαναδουλέψω το 
σενάριο και, αν χρειαζόμουν τη βοήθειά του, να μη διστάσω να 
τον ενοχλήσω. Ήμαστε, λοιπόν, σε διαρκή επαφή με το φαξ και 
το τηλέφωνο. Του έστελνα κάποιες σκηνές κι αυτός μου τις διόρ
θωνε, προσθέτοντας συνεχώς καλύτερες προτάσεις. Είναι ένας 
ευφυέστατος άνθρωπος, που τον διακρίνει το χιούμορ κι ο ορ
θολογισμός. Το πιο ευχάριστο, όμως, ήταν το ότι ήταν διαθέ
σιμος ανά πάσα στιγμή.
Το ενδιαφέρον μου επικεντρώθηκε στη σχέση ανάμεσα στους 219
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δύο κεντρικούς ήρωες: σαν δύο συμφοιτητές που δε σταματούν 
να πειράζουν ο ένας τον άλλον. Μου άρεσε να τους φαντάζομαι 
να χορεύουν μέσα στο gay night-club, εκεί όπου ο Χάρι μοιάζει 
κάπως ταπεινωμένος, κι άλλες τέτοιες σκηνές που δεν υπάρχουν 
μέσα στο βιβλίο. Για μένα, όλη η δομή της ταινίας περιστρέφεται 
γύρω από την αναζήτηση του Χάρι για τη δική του πραγματι
κότητα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει μέσα στο ψέμα και για 
τον οποίο το παρελθόν του είναι μια καθαρή επινόηση του 
μυαλού του. Η φιλία του με τον Μίκι αντιπροσωπεύει την 
υποσυνείδητη επιθυμία του να γίνει το ίδιο αυθεντικός μ’ αυ
τόν. Όταν ο φίλος του πεθαίνει -εν μέρει από λάθος του-, απο
φασίζει να πει την αλήθεια· μιαν αλήθεια που οι άλλοι, ειρωνικά, 
δε θέλουν να την ακούσουν. Και μόνον όταν η ζωή του κατα- 
στρέφεται εντελώς, κι ο ίδιος είναι σε τέλεια απόγνωση, βρίσκει 
τη δύναμη να ομολογήσει. Όπως ο Πέρσεβαλ, που πρέπει να 
φτάσει στο βυθό για ν ’ αντικρίσει τελικά το Γκράαλ.
[...]
Όμως, αυτό που μου άρεσε πάνω απ’ όλα, ήταν η αντίθεση 
ανάμεσα σ’ αυτούς τους δύο ήρωες. Ο Χάρι, παρ’ όλο που δεν εί
ναι βρετανικής καταγωγής, αντιπροσωπεύει έναν τυπικό βρε- 
τανό πολίτη που φεύγει να ζήσει στις αποικίες και να επινοή
σει εκεί μια νέα προσωπικότητα. Ο Όσναρντ είναι ένα άτομο πιο 
σύγχρονο, τυπικό παράδειγμα ενός σημερινού Άγγλου: είναι ο 
τέλειος υλιστής -  δεν έχει καμία ιδεολογία, καμία ταυτότητα, 
κανέναν άλλο σκοπό στη ζωή του πέρα απ’ την ικανοποίηση του 
δικού του συμφέροντος. Ο Le Carré είναι πολύ απαισιόδοξος 
όσον αφορά στο μέλλον του κόσμου, και φοβάμαι πως το πορ
τρέτο της στρατιωτικής δύναμης που σκιαγραφεί, δεν είναι 
μια σάτιρα, αλλά η ίδια η πραγματικότητα. Αφού είχα τελειώ
σει την ταινία, άκουσα τον George Bush να δηλώνει στην προ
εκλογική του εκστρατεία, πως θα μπορούσε να εξεταστεί και πά
λι η πιθανότητα προσάρτησης της διώρυγας στα Ηνωμένα 
Έθνη, γιατί οι Ρεπουμπλικάνοι ήταν ανέκαθεν υπέρ αυτής της 
ιδέας. Τελικά, η ζωή μιμείται την τέχνη...

J .B .

·<Positif», τχ. 484, Ιούνιος 2001.
Μετάφραση: Μαρίνα Λεοντάρη.

Ωραία ψέματα
τον Vincent Malausa

Η συνάντηση του John Boorman με τον John Le Carré καλύ
πτει μιαν άλλη συνάντηση, αυτήν του John Le Carré με τον 
Graham Greene, στον οποίο Ο ράφτης, τον Παναμά αποτίει ολο
φάνερα φόρο τιμής: παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την πλοκή 
του περίφημου έργου Ο άνθρωπός μας στην Αβάνα, που είχε ήδη 
διασκευάσει για τον κινηματογράφο το 1959 ο Carol Reed. Στο 
βιβλίο του Greene, ένας εμποράκος παρουσίαζε σχέδια από 
ηλεκτρικές σκούπες σαν μυστικά όπλα, επινοώντας επί τη ευ- 

220 καίρια ένα τεράστιο δίκτυο φανταστικών κατασκόπων, για τις

ανάγκες της Intelligence Service που τον είχε προσλάβει. Στο 
μυθιστόρημα του Le Carré στο οποίο βασίστηκε η ταινία τού 
Boorman (ο συγγραφέας συνεργάστηκε στη συγγραφή του σε
ναρίου), ο έμπορος με τις ηλεκτρικές σκούπες γίνεται ο Χάρι Πέν- 
τελ, ένας αξιοσέβαστος ιρλανδο-εβραίος ράφτης. Και το σκηνι
κό μεταφέρεται από την Κούβα στον Παναμά, μια περιοχή 
υψηλής στρατηγικής σημασίας για το διεθνές εμπόριο και λα
θρεμπόριο. Η συνέχεια είναι περίπου η ίδια: ο Αντί Όσναρντ 
(Pierce Brosnan), ένας μυστικός πράκτορας χωρίς ηθικούς 
φραγμούς, προσλαμβάνει παρά τη θέλησή του τον Χάρι 
(Geoffrey Rush), έμπιστο των πιο σημαντικών προσώπων τής 
χώρας, ως πληροφοριοδότη των βρετανικών υπηρεσιών πλη
ροφοριών. Παγιδευμένος στο παιχνίδι αυτό, ο Χάρι αρχίζει να 
επινοεί ιστορίες, και δεν αργεί να θέσει σε κίνδυνο την ισορροπία 
ολόκληρης της χώρας.
Ο ράφτης τον Παναμά δεν είναι άλλη μια φανταστική ταινία κα
τασκοπίας, ένα είδος που μας έχει χαρίσει πολλά διασκεδαστι- 
κά έργα, χωρίς όμως πραγματικό ενδιαφέρον (από την ταινία τού 
Carol Reed και το Στημένο παιχνίδι του David Mamet, ώς το συ
μπαθητικό περσινό Company Man). Αντιθέτως, η ταινία απο
στασιοποιείται από τις αναφορές της με μιαν ανεξέλεγκτη, έως 
εσχάτων υπερβολή, και πολύ γρήγορα, υπό την επίφαση της 
ελαφριάς, εικονοκλαστικής φάρσας, θέτει με ένταση ένα πολύ 
πιο βαθύ και ουσιαστικό ζήτημα: τον Boorman δεν τον ενδια
φέρει τόσο το να δημιουργήσει μια ιστορία με σασπένς, όσο το 
να συσχετίσει αυτή την ιστορία με όλα τα στοιχεία του ντοκι
μαντέρ και της μυθοπλασίας που συναντάμε στο έργο του, το 
οποίο χαρακτηρίζεται από έναν δεξιοτεχνικό, εξόχως μυθιστο
ρηματικό ρεαλισμό και, πολύ περισσότερο, με την αναλογία τής 
αλήθειας και του ψεύδους που συνθέτει τις περισσότερες ταινίες 
του από το Σμαραγδένιο δάσος και εφεξής. Από τη σκοπιά αυ
τή, Ο ράφτης του Παναμά προσφέρει μια συνταρακτική απά
ντηση, την οποία δεν ξέρουμε πώς να εκλάβουμε- αν λοιδορεί, 
δηλαδή, το πρόσφατο έργο του δημιουργού (αφού το επιχείρημα 
της αυθεντικότητας της ταινίας καταρρίπτεται από τα ψέματα 
του Χάρι, που υπερέχουν όλων) ή είναι απλώς ένας τρόπος να 
ωθήσει στα άκρα όλα τα στοιχεία του έργου του που δεν εμπί
πτουν στη δραματοποίηση και στην αμιγή σκηνοθεσία.
Η κεντρική ιδέα του μυθιστορήματος ήταν να ενσαρκώσει το λό
γο, να αναγάγει το ψέμα σε μαγική συνταγή, ικανή να μετα
μορφώσει τον κόσμο σ’ έναν τεράστιο φανταστικό χώρο, απε
λευθερωμένο από το άχθος της πραγματικότητας. Η ταινία 
παρακολουθεί αυτή την ιδέα της μεταπήδησης: από μια σχεδόν 
ντοκιμαντερίστικη μέριμνα στην αρχή (πληροφορίες σχετικά 
με τη διώρυγα του Παναμά, σύντομη αναδρομή στην ιστορία 
της χώρας) περνά στην καθαρή μυθοπλασία (επινόηση μιας 
επανάστασης που απλώνεται και πυροδοτεί την παραφροσύνη 
της Ιστορίας)· και στη συνέχεια, από τη μυθοπλασία περνά σε 
μια ξέφρενη φαντασμαγορία, που κλείνει (κυριολεκτικά) με πυ
ροτεχνήματα. Ο ράφτης του Παναμά γίνεται πραγματική ταινία 
τη στιγμή όπου απελευθερώνεται από την πραγματικότητα 
και τα μείζονα «ρεαλιστικά» στοιχεία της (ιστορικά, γεωγρα
φικά, πολιτικά) που δεξιοτεχνικό έχει στήσει: τα πρόσωπά του
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0  αλαζονικός βρετανός 
κατάσκοπος: Pierce Borsnan.

Ο π α ρ α μ υθ ά ς  ρ ά φ τες :  
G eoffrey Rush. 221
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αποκτούν σάρκα και οστά όταν αρχίζουν να πιστεύουν σε όσα 
τους ε'χει αρνηθεί η ζωή (ο Μίκι, ένα απογοητευμένο απόβρα
σμα του στρατού, μετατρέπεται σε φαντασιακό ήρωα της επα
νάστασης, με μαγικό ραβδί ένα ψέμα), το σάμπαν του φωτίζε
ται καθώς η αφήγηση διακλαδώνεται σε πολλές μικρές ιστορίες, 
τις οποίες γεννά μια ρέουσα φαντασία.
Η παρέκκλιση αυτή τονίζεται από μια σκηνοθεσία που επιδει
κνύει τον τεχνητό της χαρακτήρα: πλάνα-σεκάνς εξαιρετικής 
ακρίβειας (η επίσκεψη στην πόλη, που συνοψίζεται σ’ ένα μα
κρύ τράβελινγκ, όπου θεατρικά σκετσάκια διαδέχονται το ένα 
το άλλο· οι γραφικές λεπτομέρειες που τάχα αποτυπώνονται με 
φυσικότητα στο φόντο), απολαυστικά μανιερίστικοι θεατρι
νισμοί (ο Geoffrey Rush και ο Pierce Brosnan είναι υπέροχοι), 
φαντάσματα που εμφανίζονται απροειδοποίητα (βλέπουμε με έκ
πληξη τον Harold Pinter να υποδύεται τον πατέρα του Χάρι και 
να ξεπροβάλλει μέσα στο κάδρο σαν ήρωας των κόμικς). Ο 
Boorman φτάνει τη λογική αυτή, της αποστασιοποίησης και της 
ταύτισης του κόσμου με το θέατρο, στα όριά της. Μια σκηνή, 
στα μισά της ταινίας, λειτουργεί ως συμβολική ρήξη και πα
ράγοντας απορύθμισης: ο Χάρι συναντά τον Αντί σ’ ένα μπουρ- 
δέλο για να του δώσει πληροφορίες, αλλά, όταν το πάτωμα αρ
χίζει να κλυδωνίζεται σαν τρελό, δεν μπορούν να σταθούν, 
και φεύγουν. Η μηχανή φουλάρει και κλατάρει, τα πρόσωπα δεν 
έχουν άλλη επιλογή, παρασύρονται προς μια ιστορία που τους 
έχει πια ξεφύγει εντελώς: προς μια μορφή τερατώδους αφήγη
σης που την έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι και που, εκείνη την 
ώρα, απελευθερώνεται κι αυτονομείται.

Η προσωποποίηση της κλασικής βρετανικής κομψότητας: 
Geoffrey Rush.

Η  αμερικανική γοητεία: Jamie Lee Curtis.

Ο ράφτης του Παναμά στηρίζεται σ’ αυτή την κίνηση της ανι
σορροπίας και της σταδιακής ανατροπής: η μυθοπλασία (το ψέ
μα) που συμπαρασύρει την ταινία στο σύνολό της, μια οιονεί απο
λογία του πλασματικού που συντρίβει τα πάντα στο πέρασμά του 
κι αφήνει όρθιο μόνο τον κινηματογράφο. Ακόμα πιο ενδιαφέ
ρουσα είναι η αντίθεση ανάμεσα στους δύο «ψεύτες», η οποία απο
τελεί την κινητήρια δύναμη της ταινίας. Έχουμε από τη μια το 
ραφτάκο, που διηγείται ιστορίες με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο 
κόβει-ράβει τα κοστούμια του, φοδράροντας την πραγματικότητα 
με τα φαντάσματά του· κι από την άλλη, τον κυνικό κατάσκοπο, 
που σκέφτεται μόνο πώς θα πουλήσει τις ψεύτικες πληροφορίες. 
Ο ένας ψεύδεται για να εξασφαλίσει τα προς το ζην (ο Geoffrey 
Rush, η αστεία και ονειροπόλα φάτσα της ταινίας)· ο άλλος εξα
πατά μόνο και μόνο για την ηδονή να έχει τον κόσμο στα πόδια 
του (ο Pierce Brosnan, που δεν παύει στιγμή να παίζει το ρόλο 
του στην Υπόθεση Τόμας Κράουν, του δημιουργού που βάζει 
τάξη στο χάος, αλλά η διαστροφή των λέξεων υποκαθιστά εν προ- 
κειμένω τους ψεύτικους πίνακες της ταινίας του McTiernan). Η 
ταινία τούς φέρνει συνεχώς σε αντιπαράθεση, συνεχώς αντιμέ
τωπους και, στο τέλος, πια, πλάτη με πλάτη. Οι δυο τους, ο Χά
ρι και ο Αντί, συνιστούν τους δύο απαραίτητους πόλους της ίδιας 
ιδέας, που απεργάζεται την εξής ευφρόσυνη ανατροπή: το ψέμα 
βραχυκυκλώνει την πραγματικότητα και γίνεται τελικά η ζωή 
ολόκληρη· η τέχνη δεν αποτελεί ομοίωμα του κόσμου, αλλά εί
ναι ο ίδιος ο κόσμος, ένα απέραντο κινηματογραφικό εργοτάξιο.

<<Cahiers du Cinéma», τχ. 558, Ιούνιος 2001.
Μετάφραση: Τιτίκα Λημητρούλια.
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K E Σ Π A

Ανάμεσα στο 1956 και ίο 1964, αρχικά ως μοντέρ και ύστερα ως 
σκηνοθέχης-παραγωγός, ο John Boorman πραγματοποίησε αρ- 
κετε'ς εκατοντάδες εκπομπές σε συνεργασία με τους σταθμούς 
ΙΤΝ (Λονδίνο), Southern TV (Σαουθάμπτον), BBC West (Μπρί- 
στολ). Παραθέτουμε τα τεχνικά στοιχεία που αφορούν μόνο στις 
τελευταίες τηλεοπτικές σκηνοθεσίες του, γιατί αποτελούν ση
μαντικά έργα μιας ισχυρής προσωπικότητας και προοιωνίζονται 
το κινηματογραφικά του μέλλον.

ΠΟ Λ ΙΤ Η Σ  63 (1963)
Citizen 63
Σειρά 6 επεισοδίων χ  30'

Σκηνοθεσία: John Boorman. Φωτογραφία: Arthur Smith, 
Ewart Needham. Ή χος: Clifford Voice, Howard Smith, James 
Caulfield. Μουσική: Tony Desmond. Μοντάζ: John Merritt. 
Παραγωγός: John Boorman για το BBC West.

Έξι ντοκιμαντέρ, έξι προσωπικά πορτρέτα κοινών ανθρώπων. Ο 
Boorman υπογράφει τα τρία · τα υπόλοιπα, ο Michael Croucher. 
B a r r y  L a n g fo rd  -  ένας εβραίος επιχειρηματίας από το Μπράι- 
τον διχάζεται ανάμεσα στη δουλειά του και στην επιθυμία του να 
εκφραστεί ως ατζέντης ποπ συγκροτημάτων. (Πρώτη μετάδοση: 
28/8163.)
M a rio n  K n ig h t -  μια δεκαπεντάχρονη, υιοθετημένη από ένα ζευ
γάρι του Στρατού της Σωτηρίας, εξεγείρεται ενάντια σε μια θρη
σκόληπτη οικογενειακή ζωή. Η στάση της έκανε μεγάλη αίσθηση, 
και η εκπομπή θεωρήθηκε ως μια από τις πρώτες καταγραφές των 
εξεγέρσεων της δεκαετίας του ’60. (Πρώτη μετάδοση: 11/9/63.) 
F ra n k  G eorge -  ένας σοφός που ειδικεύεται στην ηλεκτρονική 
και τους υπολογιστές, μπορεί να διαβάσει το μέλλον, αλλά ζει 
πολύ συμβατικά. (Πρώτη μετάδοση: 2519163.)

01 Ν Ε Ο Φ Ε Ρ Μ Ε Ν Ο Ι  (1964)
The Newcomers
Σειρά 6 επεισοδίων χ 30'

Σκηνοθεσία: John Boorman. Φωτογραφία: Arthur Smith, 
James Saunders. Ήχος: Howard Smith. Μουσική: David Lee. 
Μοντάζ: John Merritt, George Inger. Παραγωγή: John 
Boorman για το BBC West.

Ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή του νεαρού ζευγαριού Anthony και 
Alison Smith. Φιλμαριομένο στη διάρκεια των τελευταίων τεσ
σάρων μηνών της εγκυμοσύνης της Alison, αποκαλύπτει σε κάθε 
επεισόδιο (γυρισμένο σε διαφορετικό ύφος) μιαν άλλη όψη της ζω
ής τους: τη σχέση τους με το Μπρίστολ και την καθημερινότητά 
τους, τις φαντασιώοεις τους, τις επαγγελματικές δραστηριότητες του

Anthony (που είναι δημοσιογράφος), ένα μεγάλο πάρτι που ορ
γανώνουν (με καλεσμένους αρκετούς μελλοντικούς διάσημους 
όπως ο Tom Stoppard), και, στο τέλος, τον τοκετό της Alison. Το 
τελευταίο επεισόδιο είναι μια καταγραφή της ζωής της πόλης 
από πολλές κάμερες και τελειώνει με τη γέννηση των δίδυμων κο- 
ριτσιών της Alison. (Πρώτη μετάδοση: 30/4-4/6/64.)

ΤΟ ΘΗΡΑΜΑ ή ΤΟ ΛΑΤΟΜΕΙΟ (1964)
The Quarry
(κατά τον Bill Stair, ο πρωτότυπος τίτλος αναφέρεται και στις 
δύο έννοιες της λέξης)

Σενάριο-Σκηνοθεσία: John Boorman. Καλλιτεχνικός σύμ
βουλος: Bill Stair. Φωτογραφία: James Saunders. Ή χος: 
Robin Drake. Μουσική: Brian Fahey. Μοντάζ: John Merritt. 
Ηθοποιοί: John Franklin Robbins (Άρθουρ Κινγκ), Sheila 
Allen (Ρουθ), Alexandra Malcolm (Τζιν), Ingrid Hafner (Ούρ- 
σουλα), David de Keyser (γιατρός), Alexander Cranfield Abbott 
(δημοσιογράφος). Παραγωγή: BBC West.

Ο γλύπτης Άρθουρ Κινγκ, ηγέτης μιας ομάδας καλλιτεχνών που 
προσπαθούν να δώσουν στην τέχνη μια σημαντική θέση στη μικρή 
επαρχιακή τους κοινότητα, περνάει βαθιά κρίση. Έχει δεχτεί μια 
παραγγελία για ένα γλυπτό, και μια τεράστια πέτρα έχει καταλάβει 
ολοκληρωτικά το εργαστήριό του. Ωστόσο, δεν έχει καμιά έμπνευ
ση, καμιά διάθεση για δουλειά. Συμβουλεύεται ένα γιατρό, που 
του κάνει μια διφορούμενη, πολύ γενική διάγνωση. Ο γάμος του περ
νάει κρίση. Ανίκανος να διακόψει τελειωτικά με τη γυναίκα του, δεν 
καταφέρνει να κάνει την ερωμένη του να ενδιαφερθεί για τις εσω
τερικές του αμφιβολίες. Ψάχνοντας τη διέξοδο στον κόσμο της φα
ντασίας του, ανακαλύπτει μέσα στα σκοτάδια μιαν αχτίδα φωτός. Στο 
τέλος, παίρνει τη σμίλη κι αρχίζει να λαξεύει την πέτρα.

Επιλογή υλικού-Σκηνοθεσία: John Boorman. Έρευνα:
William Κ. Everson. Σχόλιο: John Lloyd, με τη φωνή τού 
Clive Swift. Συνεργάστηκαν: Ιδρυμα Griffith και Μουσείο Μο
ντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης. Παραγωγή: John Boorman 
για το BBC.

Ένας φόρος τιμής στον πατέρα του αμερικανικού κινηματογράφου 
D.W. Griffith.

•^Ανέκαθεν θαύμαζα τον Griffith. Η ταινία που του αφιέρωσα, 
χρειάστηκε πολύ περισσότερο καιρό απ’ όοο υπολόγιζα: πάνω 
από ένα χρόνο. Κατ’ αρχάς, είχα μεγάλες δυσκολίες για να εξα- 223
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The Great Director
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σφαλίσω τα δικαιώματα των αποσπασμάτων των ταινιών του. 
Είχα δει όλα τα έργα του που σώζονται, κι έφτιαξα τον Μεγά
λο σκηνοθέτη αποκλειστικά με αποσπάσματα από τις ταινίες 
του. Γία παράδειγμα, αν ήθελα να δείξω την όψη της Αμερικής 
στην εποχή του, χρησιμοποιούσα τις εικόνες του. Γνωρίζετε ότι 
στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου ήρθε στη Γαλ
λία με τον οπερατέρ του, Billy Bitzer, και τράβηξε πολύ υλικό 
για την ταινία του Οι καρδιές του κόσμου, που αποτελεί ένα απ’ 
τα καλύτερα ντοκουμέντα γ ι’ αυτό τον πόλεμο; Κατάφερα επί
σης να βρω τα προγράμματα της εποχής, και χρησιμοποίησα την 
αρχική μουσική, σεβόμενος την ενορχήστρωσή της. Με αυτή τη 
μουσική έντυσα ηχητικά τη δική μου ταινία. Κατά τη γνώμη 
μου, ο Griffith πίστευε ότι ο κινηματογράφος ήταν η παγκόσμια

γλώσσα που επαγγέλλονταν η Βίβλος και προανάγγελλε τη 
Χιλιετία. Πράγματι, ο κινηματογράφος έμοιαζε να είναι η και
νούργια και παγκόσμια γλώσσα. Για μένα, ο Griffith είναι η πη
γή του κινηματογράφου. Έ να απ’ τα προβλήματα αυτής της τέ
χνης είναι ότι, καθώς τρέφεται από τις σάρκες της, γίνεται 
όλο και λιγότερο αποδοτική. Γυρίζονται ταινίες που μιμού
νται άλλες ταινίες, και οι απομιμήσεις δεν έχουν τέλος. Μιμη- 
θήκαμε τον Griffith, αλλά η αρχική ορμή, η ζωτικότητά του, 
έχουν χαθεί. V

J .B .

στο: Michel Ciment, Un visionnaire en son temps, 
Εκδ. Calmann-Lévy, Παρίσι 1985.

Μετάφρασή: Νίκος Σαββάτης.

Ο John Boorman στο γύρισμα του Catch Us If You Can.
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Σύντομο βιογραφικό

O John Boorman γεννήθηκε στο Έπσομ, στις 18 Ιανουά
ριου 1933. Ή τα ν  το δεύτερο παιδί (και ο μοναχογιός) του 
ολλανδικής και σκοτικής καταγωγής George Boorman και 
της Ivy Chapman, που είχε αγγλικό και ιρλανδικό αίμα. Ο 
πατέρας του εργαζόταν ως βοηθός του διευθυντή τού βρε
τανικού τμήματος της εταιρίας Shell μέχρι την αρχή του 
Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεγαλώνοντας στο Σέ- 
περτον, στο εξοχικό του δυναμικού και επιχειρηματία παπ
πού του (από την πλευρά της μητέρας του), σ’ ένα νοικο
κυριό όπου κυριαρχούσαν οι γυναίκες, ο Boorman ενθαρ- 
ρύνετα ι από τον ιησουίτη  δάσκαλό του Πατέρα John  
McGuire να καλλιεργήσει το ταλέντο του στο γράψιμο. 
Δεκαεπτά ετών, εγκαταλείπει τις σπουδές του και, με τη 
βοήθεια του παππού του από την πλευρά του πατέρα του, 
στήνει με τον καλύτερο φίλο του μια επιχείρηση αυτομά
των πλυντηρίων. Αφήνοντας τη διαχείριση της εταιρείας 
στο φίλο του, εγκαθίσταται στο Λονδίνο κι από τα δεκαο
κτώ ώς τα είκοσι αρθρογραφεί σε γυναικεία περιοδικά. 
Συμμετέχει σ’ ένα ραδιοφωνικό πολιτιστικό μαγκαζίνο 
και, αργότερα, σε μια εβδομαδιαία δημοσιογραφική εκπομπή 
του BBC. Ό ταν απολύεται από το πεζικό, για ένα διάστημα 
εξακολουθεί να εργάζεται ταυτόχρονα στο ραδιόφωνο και 
στην επιχείρησή του. Το 1956, προσλαμβάνεται ως μαθη- 
τευόμενος μοντέρ στο ιδιωτικό κανάλι ΙΤΝ, όπου, έξι μήνες 
αργότερα, αναλαμβάνει το μοντάζ της εβδομαδιαίας σει
ράς R o v in g  R eport, ενώ δημοσιεύει φιλόδοξα κείμενα και 
χρονογραφήματα σε διάφορες εφημερίδες. Το 1957, συ
νεργάζεται με το σταθμό Southern TV του Σαουθάμπτον ως 
μοντέρ, παραγωγός και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, και δια
κόπτει οριστικά τη δημοσιογραφική καριέρα του. Το 1958, 
αναλαμβάνει την ευθύνη της υψηλής θεαματικότητας εκ
πομπής S ou thern  A ffa irs και, στη συνέχεια, του καθημε
ρινού μαγκαζίνου D ay by D ay, η επιτυχία του οποίου τον 
φέρνει στο BBC Bristol την 1η Ιανουάριου του 1962. Εκεί 
κάνει την πιο δημιουργική τηλεοπτική εργασία του: μια συ
στηματική έρευνα για την παρουσίαση των καθημερινών 
προβλημάτων του ανθρώπου σε σύγκρουση με την κοι
νωνία -στα πλαίσια της εβδομαδιαίας σειράς A rena, που 
σκηνοθετούσε ιδεολογικές διαμάχες σε «δικαστική» μορφή- 
και μια μεθοδική ανάμιξη του ντοκιμαντέρ και της μυθο
πλασίας στις σειρές Π ολίτης 63  και Οι νεοφερμένοι (1964). 
Η τηλεταινία του The Q u a rry  (1964), η προτελευταία τη

λεοπτική παραγωγή του πριν το αφιέρωμα στον D.W. 
Griffith Ο μ εγά λο ς  σκηνοθέτης (1966), προαναγγέλλει ήδη 
την προβληματική και την αισθητική των κινηματογρα
φικών δημιουργιών του.
Από το 1965 ώς σήμερα, από το μοντερνίστικο μιούζικαλ 
Catch Us I f  You Can ώς την κατασκοπική περιπέτεια Ο ρ ά 
φτης του Π αναμά, ο Boorman ολοκληρώνει δεκατέσσερις με
γάλου και τρεις μικρού μήκους ταινίες (βλ. «Φιλμογραφία»), 
αποδεικνύοντας με την αφηγηματική του δεξιοτεχνία, την 
αστείρευτη οπτική του εφευρετικότητα και την άψογη 
αίσθηση του ρυθμού ότι είναι ένας από τους σημαντικό
τερους ευρωπαίους δημιουργούς. Δουλεύοντας ανάμεσα 
στην Ευρώπη και την Αμερική, πειραματίζεται αδιάκοπα 
με τα σημαντικότερα κινηματογραφικά είδη και κινημα- 
τογραφεί ιστορίες που διαδραματίζονται σε τέσσερις ηπεί
ρους. Από το Ό τα ν  ξέσπασε η β ία  (1972), για να διασφαλί
σει το καλλιτεχνικό όραμά του, γίνεται παραγωγός των ται
νιώ ν του. Στη διάρκεια της τεχνικής επεξεργασίας της 
ταινίαςΛέων ο Έ σχατος (1970), αποφασίζει να εγκαταστα
θεί με τη σύζυγό του και τα τέσσερα παιδιά τους σ’ ένα πα
λιό πρεσβυτέριο στην Ιρλανδία, μια χώρα που εναρμονίζε
ται με το μυθολογικό του σύμπαν, την ανθρωπιστική και 
οικολογική ματιά του. Συμμετέχει στη διαχείριση των 
στούντιο του Άρντμορ και, μετά την εθνικοποίησή τους, το 
1975, γίνεται διευθυντής τους ώς το 1982, για να συμβάλει 
στην ανάπτυξη του ιρλανδικού κινηματογράφου. Ως πα
ραγωγός, τολμά να αναλάβει πρώτες ταινίες, όπως τις: 
A ngel του Neil Jordan (1982), The H a rd  W ay του Michael 
Dryhurst και N em o του γάλλου σκηνοθέτη Arnaud Selignac 
(1983). Μετά το 1982, συμμετέχει στο διοικητικό συμβού
λιο ενός κινηματογραφικού συμβουλευτικού οργάνου που 
υποστηρίζει μαθητευόμενους σκηνοθέτες. Το 1989, ιδρύει 
με τον Kieran Corrigan την εταιρία Merlin Films, που 
ασχολείται με την ανάπτυξη κινηματογραφικών σχεδίων, 
την παραγωγή και τη διανομή οπτικοακουστικών προϊό
ντων. Μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, η Merlin Films 
γίνεται η σημαντικότερη εταιρεία χρηματοδότησης ται
νιών στην Ιρλανδία. Το 1985, εκδίδει το βιβλίο M oney Into  
L ig h t, κι από το 1992 είναι συνεκδότης του ετήσιου κινη
ματογραφικού περιοδικού «Projections».

Ν ίκος Σαββάτης 225



Γυρίζοντας το Εξκάλιμπερ, δυο βήματα από το κτήμα του στην Ιρλανδία.
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