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Χαιρετισμός

του Νίκου Παπαχάκη

Χαίρομαι που επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη από την οποία ένιωθα τρό
πον τινά εξοστρακισμένος, λόγω  μιας Φωτογραφίας του 1986. Οφείλω, 
λοιπόν, πρω τίστω ς να ευχαριστήσω την ανανεωμένη Διεύθυνση του 
Φ εστιβάλ Κ ινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την Ελληνοαμερικανι- 
κή Έ ν ω σ η  για την πρωτοβουλία τους να συνδιοργανώσουν ένα ανα
δρομικό αφιέρωμα στον κινηματογράφο μου, μια έκθεση φωτογραφιών 
και να εκδώσουν αυτή τη μονογραφία του φίλου και συνεργάτη μου 
Γιάννη Κονταξόπουλου, ο οποίος, από το 2001, έσκυψε πάνω από το έρ
γο μου με αφοσίωση, επιστημοσύνη και τρυφερότητα προκειμένου να 
το μελετήσει διεξοδικά και να το αναδείξει κριτικά. Η μελέτη αυτή, η 
πρώτη σε τέτοια έκταση, αποτελεί πλέον αναφορά για τον κινηματο
γράφο μου.
Επωφελούμενος του βήματος αυτού θα ήθελα εξίσου να ευχαριστήσω ό
λους τους ανθρώπους, και κυρίως τους ηθοποιούς μου, που υπέφεραν α
πό τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εργάζομαι: τις Francine και Colette 
Bergé για τις Αβύσσους, την Ό λγα  Καρλάτου και τους Γ ιώργο Διαλεγμέ
νο και Λάμπρο Τσάγκα για τους Βοσκούς, την Ό λγα  Καρλάτου, ξανά, η 
οποία σήκωσε όλο το βάρος και φώτισε με την ομορφιά της τον περίπλο
κο και, αλίμονο, τόσο επικίνδυνο ρόλο της Γκαλάι στο Gloria Mundi, τους 
Άρη Ρέτσο, Χρήστο Τσάγκα και Ζωζώ  Ζάρπα για τη Φωτογραφία, και 
τους Michel Piccoli, Lilah Dadi και Polly Walker για τους Ισορροπιστές. 
Ευχαριστώ ακόμη τους παραγωγούς μου Teddy van Zuyten, Samuel 
Weiner, Sabine Gayet, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και τον 
πρώην υπουργό Π ολιτισμού της Γαλλίας, Jack Lang, τους Patrick 
Grandperret, Frédéric Nicolas, Thomas Bertay και τη μνήμη του Hum
bert Balsan. Επίσης τη Ζανέτ Χατζηνικολή για τη μετάφραση και έκδο
ση του σεναρίου της Φωτογραφίας.
Αν επιχειρούσα να συνοψίσω το έργο μου θα έλεγα ότι μιλά μόνο για πλη
γωμένους και ταπεινωμένους ανθρώπους. Υποθέτω ότι οι φυσιολογικοί 
άνθρωποι δεν είναι και τόσο ενδιαφέροντες από δραματουργικής πλευ
ράς! Ό μ ω ς για όλα αυτά θα διαβάσετε στις σελίδες που ακολουθούν.
Οι ρετροσπεκτίβες ή οι μονογραφίες για το έργο των καλλιτεχνών συ 
νήθως τους τρομάζουν. Τ σω ς γιατί βλέπουν ότι το παρελθόν αρχίζει α
νεπαίσθητα αλλά ορατά να επισκιάζει το μέλλον, με ό,τι αυτό εύλογα συ
νεπάγεται για εκείνους. Ελπίζω το έργο μου, στο πανί ή στο χαρτί, να έ
χει να πει τουλάχιστον σε εσάς κάτι πιο ελπιδοφόρο: ότι ο κινηματογρά
φος μπορεί να εκφράσει τη βίαιη αγανάκτηση απέναντι στη βαρβαρότη
τα, ίσως, ακόμη καλύτερα, και να μεταδώσει αυτή την αγανάκτηση 
στους άλλους. Παρίσι, Οκτώβριος 2005 7





Μια, από καιρό, οφειλόμενη τιμή

της Δέσποινας Μουζάκη

Ο κόσμος του Νίκου Παπατάκη είναι ολότελα προσωπικός και ιδιόμορφος. Αποτελείται, κα- 
ταρχάς, από τις πέντε ταινίες που γύρισε ο ίδιος καλύπτοντας το χρονικό διάστημα μιας ολό
κληρης τριακονταετίας. Η διαδρομή του είναι η δύσκολη, μοναχική διαδρομή του αιώνιου 
μετοίκου στην «αιώρηση της διασποράς», αυτού που διαλέγει για πατρίδα του τη Γαλλία για 
να  δηλώσει πως την «αγαπάει» και τη «μισεί» ταυτόχρονα. Α υτός ο πολίτης του  κόσμου έχει 
ελληνικό διαβατήριο, τρέφει όνειρα βίαιης ανατροπής κάθε τάξης και τα εκφράζει μέσα από 
τις ταινίες του, αδιαφορώντας για το κατά πόσον κάθε φορά συμπίπτουν με τα ρεύματα της 
εποχής του.
Ανάμεσα στις Αβύσσους του 1963 και τους Ισορροπιστές του 1991 θα γυρίσει τους Βοσκούς 
(1967), με πρωταγωνιστή τον λούμπεν βοσκό που η τύχη του μοιάζει να αποτυπώνει την έ
λευση της δικτατορίας, τη Gloria Mundi (1975/2005) με πρωταγωνίστρια την τρομοκράτισ- 
σα που υποβάλλεται σε βασανιστήρια και τη Φωτογραφία (1986) που κωμικοτραγικά αποδί
δει τη μοναχικότητα και την απελπισία του εξόριστου, ακόμα κι εκείνου που διαλέγει την ε
ξορία του.
Σε αυτές τις αντισυμβατικές, αναρχικές ταινίες θα πρέπει κανείς να προσθέσει και τις δύο ται
νίες στις οποίες εμπλέκεται σαν παραγωγός: το Ερωτικό Άσμα (1950) του Jean Genet που ξε
σήκωσε σάλο για την τολμηρότητά του και τις Σκιές (1959) του Τζων Κασσαβέτη. Η προσω
πική σχέση και η συνεργασία με τα εξίσου μυθικά πρόσωπα τω ν δημιουργών τους είναι και 
αυτή μέρος του κόσμου του Νίκου Παπατάκη, καθώς και ολόκληρο το περιβάλλον της αρι
στερής όχθης της δεκαετίας του ’50 στο Παρίσι, η μούσα Juliette Gréco, οι υπαρξιστές κι οι 
σουρεαλιστές που σύχναζαν στη μπουάτ «Κόκκινο Ρόδο», ιδιοκτησίας του σκηνοθέτη, εκεί ό
που παίχτηκαν οι Ασκήσεις Ύφους του Raymond Queneau.

Το 46ο Φ εστιβάλ Κ ινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την αναδρομική προβολή 
των ταινιών του Νίκου Παπατάκη σαν μια, από καιρό, οφειλόμενη τιμή. Ελπίζουμε πως μέ
σα από τις ταινίες το κοινό θα γνωρίσει καλύτερα το ταξίδι αυτού του μοναχικού έλληνα της 
διασποράς και θα συνομιλήσει με έναν κόσμο ανατρεπτικής ζωντάνιας, κινηματογραφικής 
και κοινωνικής. Αθήνα, Οκτώβριος 2005
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-Οι πλούσιοι φυλάγονται από 
τους φίλους τους που είναι 

φτωχοί και καλά κάνουν. Οι 
φτωχοί δεν φυλάγονται από τους 

φίλους τους που είναι πλούσιοι 
και δεν κάνουν καλά··. 

Οι Βοσκοί (Λάμπρος Τοάγκας, 
Γιώργος Διαλεγμένος).



Έλληνας της διασποράς, Πολίτης του Κόσμου

μήνυμα της Ελληνοαμερικανικης Ένωσης

Είναι ιδιαίτερη τιμή για την Ελληνοαμερικανική Έ ν ω σ η  να συμμετέχει στην έκδοση και το 
αφιέρωμα στον καταξιωμένο και πρωτοπόρο έλληνα σκηνοθέτη Νίκο Παπατάκη σε συνερ
γασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.
Ο Παπατάκης ανήκει στους Έ λλη νες της διασποράς, τους Έ λλη νες που σταδιοδρόμησαν 
και αναδείχθηκαν έξω από τα στενά όρια της Ελλάδας.
Ως γνήσιος Έλληνας της διασποράς ο Παπατάκης είναι και γνήσιος Πολίτης του Κόσμου αφού 
γεννήθηκε στην Αντίς Αμπέμπα της Αιθιοπίας από Έ λλη να  πατέρα και μητέρα Αιθιοπίδα, έ- 
ζησε στην Ελλάδα, στη Γαλλία και στις Η.Π.Α., ενώ συνέθεσε το κινηματογραφικό του έργο 
σε Ευρώπη και Αμερική.
Η καλλιτεχνική του πορεία τιμάται από την Ελληνοαμερικανική Έ ν ω σ η  που έχει ω ς κύρια 
αποστολή της την ανεύρεση και προβολή τω ν  απανταχού Ελλήνων και τω ν έργων τους στη 
χώρα της καταγωγής τους.

Το ανατρεπτικό και επαναστατικό έργο του Νίκου Παπατάκη, αν και πολυβραβευμένο σε 
διεθνή φεστιβάλ, δεν είχε την αντίστοιχη προβολή στη χώρα μας. Πιστή στην παράδοσή της 
σε συμπράξεις η Ελληνοαμερικανική Έ ν ω σ η  συνεργάστηκε με το Φ εστιβάλ Θεσσαλονίκης 
προκειμένου να παρουσιάσει το αφιέρωμα για την κινηματογραφική δουλειά του Παπατάκη 
και στην Αθήνα.
Ο Νίκος Π απατάκης αποτελεί εμβληματική μορφή του ελληνικού και ευρωπαϊκού κινημα
τογράφου. Το έργο του απηχεί τις κοινωνικές και πολιτικές αναταράξεις της εποχής του, ό 
πως τις βίωσε στην Αιθιοπία, στην Ελλάδα αλλά και στη Γαλλία, στην οποία τελικά εγκατα
στάθηκε.
Με την προβολή του αφιερώματος στο επαναστατικό έργο του Νίκου Παπατάκη η Ελληνοα- 
μερικανική Έ ν ω σ η  πιστεύει ότι ενισχύει και τους δικούς της πρωτοποριακούς σκοπούς φέρ
νοντας τους νέους και γενικότερα το ευρύ αθηναϊκό κοινό σε επαφή με το ανατρεπτικό έργο 
πρωτοπόρων καλλιτεχνών.
Την ανάγκη γνωριμίας του κοινού με τον καλλιτέχνη εξυπηρετεί και η κυκλοφορία της μο
νογραφίας που ακολουθεί, την οποία συνέταξε ο κ. Γιάννης Κονταξόπουλος. Πιστεύουμε ότι 
η υποδειγματική έρευνα του συντάκτη και επιμελητή της έκδοσης θα εκτιμηθεί τόσο από 
τους ειδικούς όσο και από τους φίλους του κινηματογράφου.

ΚΡΙΣ ΣΠ ΥΡΟΥ  
Πρόεδρος
της Ελληνοαμερικανικης Ένωσης

ΛΕΩΝΙΔΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ ΚΟΣΚΟΣ
Διε υθύνων Σύμβουλος
της Ελληνοαμερι κα νίκης Ένωσης
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"Δεν αρκεί η αγάπη, για τον 
πλησίον μας όταν ο Θεός που 

μας τη διδάσκει αρνείται να τη 
γράψει στο πεπρωμένο μας». 

Η Φωτογραφία (Άρης Ρέτσος, 
Χρηστός Τσάγκας).



Τυχοδιώκτης της τέχνης

του Jack Lang*

Θέλω να ουγχαρώ  το Φεστιβάλ Κ ινηματογράφου Θεσσαλονίκης και την Ελληνοαμερικανι- 
κή Έ ν ω σ η  για την έκδοση της πρώτης μελέτης πάνω στο έργο του Νίκου Παπατάκη από το 
Γιάννη Κονταξάπουλο. Κ αθώς είχα την ευκαιρία να συναντήσω  το Νίκο πολλές φορές και τη 
χαρά να τον βοηθήσω  στην παραγωγή ορισμένων ταινιών του, θέλω να προσθέσω εδώ τη 
μαρτυρία μου για τη σημασία του κινηματογραφικού του έργου.
Χωρίς αμφιβολία ο Νίκος Παπατάκης είναι στη Γαλλία κάτι παραπάνω από κινηματογραφιστής. 
Είναι μια μυθική μορφή της σύγχρονης πολιτιστικής μας ιστορίας εδώ και εξήντα χρόνια, από 
την περίοδο που έφτιαξε το «Κόκκινο Ρόδο», σημείο αναφοράς του μεταπολεμικού Saint- 
Germain και της καλλιτεχνικής και πνευματικής αναγέννησης, απ’ όπου πέρασαν ο Sartre, ο 
Vian, η Gréco και τόσοι άλλοι. Από τότε, ο Νίκος Παπατάκης δεν έπαψε να ανήκει στους ανθρώ
πους που ασκούν επιρροή και οι οποίοι έχουν την ιδιοφυία να συσπειρώνουν τους σύγχρονούς 
τους και την ίδια στιγμή, διαμέσου της επαφής αυτής, να δημιουργούν ένα πρωτότυπο έργο. Σε 
αυτό το επίπεδο, ο Νίκος Παπατάκης διασταυρώθηκε με όλους τους μεγάλους καλλιτέχνες της 
παρισινής πνευματικής σκηνής, αψηφώντας ηλικίες, ύφη και σχολές. Ο κατάλογος είναι μακρύς 
από Παριζιάνους, βέρους ή προερχόμενους από μια ξένη γη, οι οποίοι θα τον ανέφεραν σαν μια α
πό τις σημαντικές τους γνωριμίες στο Παρίσι. Ευρυμάθεια, μαγνητισμός, δημιουργική διάνοια -  
ας προσθέσουμε και ομορφιά -  βρίσκονται στη ρίζα της μυστικής επιρροής, που χαρακτηρίζει αυ
τή την κατηγορία των πολύτιμων πλοηγών, οι οποίοι ξέρουν να πλέκουν τα νήματα της σκέψης 
και της δημιουργίας, είτε αυτές είναι καταξιωμένες είτε πρωτοποριακές. «Τυχοδιώκτης της τέ
χνης», είναι μια ωραία έκφραση που θα έπρεπε να σφυρηλατήσουμε για το Νίκο Παπατάκη. 
Αλλά ο Νίκος είναι επίσης ένας μεγάλος κινηματογραφιστής. Με πέντε ταινίες, όλες ιδιαίτε
ρες, διάσπαρτες σε μια μακρά χρονική περίοδο, δεν θα ήταν υπερβολή να λέγαμε ότι κατέχει 
μια καλή θέση στην ιστορία του κινηματογράφου.Έ τσι, κοντά στο ρόλο του στο έργο του 
Jean Genet ή του Τζων Κασσαβέτη, για να αναφέρουμε μόνο δύο, πρόσθεσε τις δικές του δη
μιουργίες, όλες σημαίνουσες.
Από την πλευρά μου, θα συγκρατήσω κυρίως δύο, της αρεσκείας μου, και οι οποίες έχουν απο
τυπωθεί στη μνήμη μου, μολονότι δεν τις έχω ξαναδεί από τότε που βγήκαν στις αίθουσες. Τους 
Βοσκούς καταρχάς, μια ταινία που στην εποχή της πήρε τη μορφή μετεωρίτη χάρη στην αυστη
ρή λάμψη της. Αυτή η ταινία, τραχιά, λυρική, με μεγάλη πλαστική ομορφιά, δουλεμένη θεατρι
κά όπως όλα τα φιλμ του Νίκου, μας είχε ενθουσιάσει. Και μας θύμισε ότι μετά τις Αβύσσους ο κι
νηματογραφιστής έδινε πάντα παρών στο ίδιο απαιτητικό πεδίο. Και θα μου συγχωρήσετε να α
ναφέρω επίσης τη Φωτογραφία, στην οποία είχα την τιμή να δώ σω  μια ώθηση το 1985 προκει- 
μένου να ολοκληρωθεί. Μια ταινία που μπόρεσα να δω έτσι με διαφορετικό βλέμμα.
Αλλά θέλω πάνω απ’ όλα να πω, για να κλείσω αυτή τη σύντομη μαρτυρία, ότι δεν είμαι ο μό
νος που σκέφτεται έτσι στη Γαλλία. Οι ταινίες του Νίκου Παπατάκη διατηρούν εδώ όλη τους 
την επικαιρότητα: τη στιγμή που γράφω αυτές τις γραμμές, μπορούμε να τις δούμε στο Πα
ρίσι, είτε με την ευκαιρία μιας επανέκδοσης, όπως στην περίπτωση του Gloria Mundi, είτε 
γιατί το περιοδικό Positif επιλέγει να προγραμματίσει τους Βοσκούς ανάμεσα στις 50 ταινίες 
που συγκροτούν τη ρετροσπεκτίβα των 50 χρόνων του περιοδικού.
Αυτές οι ταινίες είναι κατ’ εικόνα του Νίκου αιώνιοι έφηβοι. Είμαι ευτυχής που μου δίδεται 
η ευκαιρία να συμμετάσχω στο 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και να τιμήσω 
μαζί σας τον άνθρωπο και ένα έργο που προκαλούν τόσο γενναία το χρόνο.

* Ο Jack Lang είναι πρώην 
υπουργός Πολιτισμού της 
Γαλλίας

Παρίσι, Οκτώβριος 2005 
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Πρόλογος

του Βασίλη Βασιλικού

Είναι μεγάλη μου τιμή που μου προτάθηκε να  προλογίσω την εξαιρετική κι εμπεριστατωμέ
νη, πολυπρισματική μονογραφία του Γιάννη Κονταξάπουλου για το Νίκο Παπατάκη. Και εί
ναι επίσης σημαντικά που το Φ εστιβάλ Θεσσαλονίκης διοργανώνει, εφέτος (2005), ένα αφιέ
ρωμα στην πενταδάχτυλη φιλμογραφία του. Ό μ ω ς  το Φεστιβάλ, όπως όλα τα φεστιβάλ, 
διαρκεί όσο η ζωή μιας πεταλούδας, ενώ το έργο αγάπης και ζωής του Γ ιάννη Κονταξόπου- 
λου θα επιζήσει, όπως η πεταλούδα που άφησε το αποτύπωμά της στην αιώνια πέτρα.
Ο Νίκος Παπατάκης αφού θησαύρισε τη ζωή και την απόσταξε, σαν ακριβό κονιάκ, στο έργο 
του, μας έδωσε πρόσφατα και την απομυθοποιημένη μυθολογία του, ω ς  μυθιστορηματική 
αυτοβιογραφία: Όλοι οι δρόμοι προς την απόγνωση (εκδόσεις Χατζηνικολή). Κι αυτό το βι
βλίο είναι αντικλείδι για τις ταινίες του.
Ό τα ν  μεγάλα ονόματα όπως των Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert, Jean Genet, 
André Breton, Maurice Clavel, Jean-Louis-Bory, Claude Lévi-Strauss, Michel Foucault έχουν 
ασχοληθεί με το έργο σου, νομίζω πως είσαι ήδη βραβευμένος με το Νόμπελ, που αρνήθηκε ο 
Sartre. Ο Jack Lang κι ο Νίκος Κ ούνδουρος δίνουν επίσης τις έξοχες μαρτυρίες τους για τον 
Παπατάκη. Ειδικά ο δεύτερος, που έχει την ίδια αναρχική στάση με τον συνώνυμό του Νίκο, 
κάνει τη σωστή  τομή ανάμεσα στο μοναχικό καβαλάρη και στην οργανωμένη κοινωνία της 
παραγωγής.
Έ χ ω  την εντύπωση ότι η διαχρονικότητα των ταινιών του Παπατάκη μπορεί να αγγίξει το 
«αιώνιο» των αρχαίων γλυπτών. Π ώς; Γιατί; Μη μου ζητήσετε να το εξηγήσω. Είναι περισ
σότερο διαίσθηση και τίποτ’ άλλο. Αλλά το γεγονός ότι τόσα χρόνια μετά θυμάμαι σκηνές απ ’ 
τους Βοσκούς και τη Φωτογραφία κάτι μπορεί να σημαίνει.
Τελικά, η μονογραφία του Γιάννη Κονταξάπουλου είναι η πληρέστερη που μπορούσε να γί
νει. Κάτι που ενισχύει την άποψή μου, ότι η αλήθεια βρίσκεται στους «μη ειδικούς». Ακόμη 
θα ήθελα να συγχαρώ το 46ο Φ εστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Ελληνοαμερι- 
κανική Έ ν ω σ η  και τον θαρραλέο εκδότη Θανάση Καστανιώτη, που δίνουν με το κύρος τους 
τη δυνατότητα να διαβαστεί αυτό το υπέροχο βιβλίο από χιλιάδες πιστούς, στις «τάξεις των 
αγγέλων» (Rilke). Αθήνα, Οκτώβριος 2005

-Κανένα θέαμα δεν απεικονίζει την επαναστατική αλήθεια 
που περιέχει η έκρηξη εκατό γραμμαρίων εκρηκτικών*. 
Gloria Mundi (Όλγα Καρλάτου). 15
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Η νοσταλγία της πλάνης
χου Γιάννη Κονταξόπουλου*

Αλήτη, κλέφτη, κάθαρμα, 
ληστή!

Ε ίν ’ η ορδή των τίμιων ανθρώπων 
που κυνηγάει το παιδί. 

JACQUES PRÉVERT

Η Ιστορία αποφάνθηκε. Ανήγγειλε πανηγυρικά την ετυμηγορία της: η εποχή που εξτρεμιστές 
σαν κι αυτόν μπορούσαν να υπερασπίζονται κάθε είδους χαμένες υποθέσεις, αρκεί ο σκοπός 
τους να ήταν να κάνουν στάχτη οποιαδήποτε οργανωμένη κοινωνία, έχει παρέλθευ πρέπει κι 
αυτός να γυρίσει σελίδα. Με τη σκέψη αυτή, ο Νίκος Παπατάκης ολοκληρώνει τη μυθιστορη
ματική αυτοβιογραφία του1 και με το περίστροφο, που του είχαν δώσει κάτι τρομοκράτες μετά 
από κάποια ενέργεια, δίνει τέλος στον ήρωα του βιβλίου του, αποχαιρετώντας το χλομό του εί
δωλο, από το οποίο, σύμφωνα με την καταληκτική φράση της αφήγησης, θα μπορούσε να πα
ραδειγματιστεί. Μία κινηματογραφική σκηνοθεσία θανάτου, σκεφτόμαστε. Ο Καζαντζάκης το 
έχει εξηγήσει αλλού2 χωρίς περιστροφές: «Ντεσπεράδος θα πει: εκείνος που ξέρει καλά πως δεν 
έχει να πιαστεί από τίποτα, που τίποτα δεν πιστεύει, και μη πιστεύοντας κυριεύεται από λύσ
σα». «Η φύση του δεν μεταρσιώνεται παρά μέσα στην ανταρσία», θα πει συνάμα στο Βραχόκη- 
πο. «Ποιος είναι ο δρόμος για την εκπλήρωση του δικού του νόμου; Να διαταράξει την τάξη, να 
συντρίψει το πρωτόκολλο, να ξεστρατίσει από τους προγόνους. Ν ’ αλητεύει σ τ ’ απαγορευμένα, 
στις αγέρωχες κι επικίντυνες περιοχές του αβέβαιου. Να δέχεται ατάραχος -  ακόμη περισσότε
ρο: σαν ευλογία -  την κατάρα του πατέρα και της μάνας. Να έχει το θάρρος να είναι μόνος»3. 
Αυτή είναι, με δυο λόγια, η ζωή και το έργο του Νίκου Παπατάκη.
Γεννημένος στην Αιθιοπία το 1918, ο Νίκος Π απατάκης πέρασε τα παιδικά του χρόνια διχα
σμένος ανάμεσα στη στοργή μιας ακέραιης και περήφανης Αβησσυνέζας μάνας και τον εμπα
θή κατατρεγμό ενός ανελέητου Έ λλη να  πατέρα. Π ρώτη του εξορία, στην πιο τρυφερή ηλι
κία, ήταν το κλείσιμό του ω ς εσωτερικού σε γαλλικό σχολείο της Βηρυτού, που, όσο σκληρή 
και αν ήταν, δεν θα συγκρινόταν με εκείνη που ακολούθησε τα χρόνια της ιταλικής κατοχής 
της Αιθιοπίας. Από τότε δεν έπαψε να αγωνίζεται εξόριστος και ταπεινωμένος, ένας μέτοικος, 
ένας μιγάδας, ένας άνθρωπος μόνος, πρώτα στην άλλη πατρίδα του, την Ελλάδα, κατόπιν 
στη χώρα της επιλογής του, τη Γαλλία.
Στα 1963 ο Παπατάκης μπαίνει «από τύχη» στο χώρο του κινηματογράφου. Ό π ω ς θα δούμε, 
αυτές οι εμπειρίες της μέχρι τότε ζωής του έχουν διαμορφώσει την κινηματογραφική του αι
σθητική. Στα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια είχε γίνει γνωστός σε ολόκληρο το Παρίσι ω ς ιδιο
κτήτης και εμψυχωτής του θεατρικού καμπαρέ «Το Κόκκινο Ρόδο», άντρο του κινήματος των 
υπαρξιστών και της Juliette Gréco. Η θεατρικότητα και, κυρίως, το μπουρλέσκο χιούμορ των 
ταινιών του βρίσκουν τις καταβολές τους στα θεάματα του «Κόκκινου Ρόδου». Η στενή φιλία 
του με τον Jean Genet, που χρονολογείται από την ίδια περίοδο, άφησε κι αυτή το στίγμα της 
στην αισθητική του κινηματογραφιστή Παπατάκη. Η θεματολογία της μοναδικής και απαγο
ρευμένης για πολλά χρόνια ταινίας του Genet, Ένα Ερωτικό Άσμα (Un Chant d ’amour, 1950), 
που παρήγαγε ο Παπατάκης, συνοψίζει και τον δικό του κόσμο, χρησιμοποιώντας ω ς αιχμή 
του δόρατος, όπως ο Ταχτσής, την αντιεξουσιαστική και αναρχική φύση της ομοφυλοφιλίας: 
πρόκειται για τη στάση του μοναχικού ατόμου, που αντιπαρατίθεται σε κωδικοποιημένους,

* Ο Γιάννης Κονταξόπουλος 
γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε 
νομικά στην Αθήνα και το 
Παρίσι όπου έζησε οκτώ  
χρόνια. Στο δοκιμιογραφικό του 
έργο συγκαταλέγεται το βιβλίο 
Ζαν Κ οκιώ , Ο πολύτροπος 
ποιητής (Εξάντας, 1999) και 
μελέτες για τον Tennessee 
Williams (Ή ενδοσκόπηση του 
Ορφε'α, The Tennessee 
Williams Annual Review, 
2001) και το Νίκο Καζανιζάκη 
(Η ενθρόνιση του ουρανισμού, 
Δεσμός, 2002). Έχει επίσης 
δημοσιεύσει νομικά άρθρα σε 
διάφορα περιοδικά. Σήμερα 
είναι δικαστής στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο.

1. Ό λοι οι δρόμοι προς την 
απόγνωση, εκδ. Χατζηνικολή, 
2005, ο. 346-347.
2. Ταξιδεύοντας -  Ισπανία, εκδ. 
Καζαντζάκη, 1999, ο. 156.
3. Ο Βραχόκηπος/19367, εκδ. 
Καζαντζάκη, 1997, α. 216. 17
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4. Gregory J. Markopoulos, 
Film Culture, τχ. 37, Καλοκαίρι 

1965, ο. 27. 
5. Βλ. οχετ. τις συνεντεύξεις τον 

εφ ’ όλης της ύλης, στο δεύτερο 
μέρος της μονογραφίας μας.
6. Η φιλοσοφία του δικαίου 

διαφοροποιεί την παραβίαση 
από την υπέρβαση ενός κανόνα 
δικαίου. Παραβίαση σημαίνει 

αφήφηση κανόνων δικαίου τους 
οποίους αναγνωρίζει ο 

εγκληματίας ως τέτοιους, και 
επομένως αναγνωρίζει και τη 

συμπεριφορά του ως 
εγκληματική. Υπέρβαση 

σημαίνει άρνηση της ίδιας της 
νομιμότητας των κανόνων 

ανιών, οπότε και η συμπεριφορά 
του δεν είναι εγκληματική.

στη λογική του Προκρούστη, κοινωνικούς κανόνες. Ο Γκρέγκορυ Μαρκόπουλος εντόπισε 
στην ταινία αυτή και ένα άλλο χαρακτηριστικό που θα συναντήσουμε αργότερα στον κινημα
τογράφο του Παπατάκη: «Το Ερωτικό Άσμα του Genet είναι μία ανόθευτη ταινία. Ο θεατής 
βλέπει την ταινία χωρίς ποτέ να νοιάζεται για επιτηδευμένα κοντινά πλάνα, γωνίες λήψης της 
κάμερας ή ειδικά εφέ. Πρόκειται για μια διαρκή ροή της πιο αισθησιακής ποίησης»4. Ο Παπα- 
τάκης έχει πολλές φορές πει ότι και ο ίδιος «δεν φετιχοποιεί την κάμερα». Τον ενδιαφέρει η ου
σία και όχι η φόρμα του κινηματογράφου, τον οποίο χρησιμοποιεί σαν όπλο5. Γι’ αυτό και όλες 
οι ταινίες του, πραγματικά «φιλμ λόγου», έχουν πολλούς διαλόγους και έναν αποδεικτικό χα
ρακτήρα. Βέβαια, όπως θα δούμε, και από άποψη τεχνικής δεν λείπουν οι ευφυείς λήψεις από 
απροσδόκητες οπτικές γωνίες ή τα μπεργκμανικά γκρο-πλάνα που ακολουθούν την κορύφω
ση του λόγου. Οι λύσεις αυτές, όμως, δεν αποτελούν αυτοσκοπό. Ο κινηματογράφος του Πα
πατάκη είναι διαυγής, αυστηρός, λιτός, αποτέλεσμα λεπτομερούς προετοιμασίας, σχολαστικών 
σεναρίων και πολύμηνων προβών κάθε κίνησης, τονισμού ή βλέμματος.
Η ίδια εμμονή στη διαφορετικότητα διαφαίνεται, όπως θα δούμε, με την εμπλοκή του Παπα
τάκη στην παραγωγή της ταινίας του Τζων Κασσαβέτη Σκιές (Shadows, 1959), την περίοδο 
που ζούσε με την τραγουδίστρια Nico των Velvet Underground στη Νέα Υόρκη. Βασικό θέμα 
της ταινίας είναι ο ρατσισμός και η ταπείνωση εξαιτίας του διαφορετικού χρώματος του δέρ
ματος. Επίσης, όμως, οι Σκιές αποτελούν πρόδρομο της απέριττης φόρμας που ακολούθησε ο 
Παπατάκης στον δικό του κινηματογράφο. Έ ναν κινηματογράφο που προσομοιάζει με χει
ροτεχνία, όπου ακόμη και τα τεχνικά λάθη μεταμορφώνονται σε πλεονεκτήματα.
Με το βάρος αυτής της κληρονομιάς, το πρωτότυπο σκηνοθετικό έργο του Παπατάκη παρου
σιάζει μια εκπληκτική ενότητα καθώς περιστρέφεται γύρω από ένα και μόνο θέμα: τις σχέσεις 
εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου, ταπείνωσης και εξέγερσης, σε επίπεδο τόσο πολιτικό όσο και 
ψυχολογικό (το διαλεκτικό δίπολο εξουσιασμού και επανάστασης). Στον κινηματογράφο του 
Παπατάκη η ατομική εξέγερση αποκτά πολιτική διάσταση κατά τον ίδιο τρόπο που το πολιτι
κό φαινόμενο του εξουσιασμού αποκτά ψυχολογική διάσταση. Παραδείγματα: οι δύο αλλο
τριωμένες υπηρέτριες, οι οποίες, για να μιλήσουμε σαν τον Sartre, σφάζουν τα αφεντικά τους 
(Οι Άβυσσοι, 1963), ένας λούμπεν προλετάριος βοσκός, ο οποίος τολμά να αμφισβητήσει τις πα
ραδοσιακές αξίες ενός αστοποιημένου τσέλιγκα, ανατρέποντας κάθε έννοια ηθικής στο χωριό 
του (Οι Βοσκοί, 1967), ο αναρχοαυτόνομος τρομοκράτης που δρα εκτός ομάδας αλλά με τα ίδια 
ιδανικά, για να συντρίβει, τελικά, από τους δικούς του συντρόφους (Gloria Mundi, 1975/2005). 
Όλοι αυτοί μετέχουν στην πάλη των τάξεων (πολιτική διάσταση) όταν το έγκλημά τους δεν έ
χει ποινικό αλλά πολιτικό χαρακτήρα, όταν δηλαδή η πράξη τους δεν αποτελεί παραβίαση αλ
λά υπέρβαση της έννομης τάξης6. Από την άλλη πλευρά, μία ηθοποιός που αυθυποβάλλεται σε 
όλα τα βασανιστήρια του κόσμου προκειμένου να επιτύχει τη γνήσια ερμηνεία που απαιτεί α
πό αυτήν ο σαδιστής σκηνοθέτης της (ύπαρξής της) [Gloria Mundi], ένας απελπισμένος μετα
νάστης, που εκμεταλλεύεται την αδυναμία ενός άλλου εξίσου κοινωνικά και σεξουαλικά κατα
πιεσμένου και επαναστατώντας συνθλίβει τον ευεργέτη του, δηλαδή τον εαυτό του (Η Φωτο
γραφία, 1986) ή ακόμη ένας δαιμόνιος ποιητής που, αργά αλλά σταθερά σαν την αράχνη, εξαν
δραποδίζει το διανοητικά υποδεέστερο ερωτικό του αντικείμενο, τεντώνοντάς το μέχρι αυτό να 
σπάσει, για να τον συμπαρασύρει νεκρώνοντας τη δημιουργική του φαντασία (Οι Ισορροπιστές, 
1991): όλοι αυτοί μεταφέρουν σε διαπροσωπικό-ψυχολογικό επίπεδο την πολιτική έννοια του 
εξουσιασμού. Και στα δύο επίπεδα (πολιτικό και ψυχολογικό) την κάθαρση φέρνει η εκτόνω
ση, δηλαδή η επανάσταση, η οποία όμως στον κινηματογράφο του Νίκου Παπατάκη αποδει- 
κνύεται ανέφικτη ή μάλλον έχει συμβολικό χαρακτήρα. Ο κινηματογράφος του Παπατάκη α
ποκτά έτσι μία σαφή φιλοσοφική διάσταση: ψυχολογικοί παράγοντες εξηγούν πολλές φορές τα 
κοινωνικά φαινόμενα και το αντίστροφο.
Όλες οι ιστορίες του, με πρωταγωνιστές «της γης τους κολασμένους», χρησιμοποιούνται 
σαν αποδεικτικό υλικό για το θεώρημα που, στα χνάρια ενός αναρχικού Bunuel, προτείνει ο 
Παπατάκης: η βία ως έκφραση αυτόνομης δράσης (και όχι η ομαδική φυγή που συμβολίζει η
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«Πιάστε τον, έχει μάθει κόλπα 
στην Ευρώπη».
Οι Βοσκοί (Γιώργος 
Διαλεγμένος).

«Γεράσιμε Τζίβα, η μοίρα 
θέλησε να είμαι ο άγγελος της 
δυστυχίας σου».
Η Φ ωτογραφία (Άρης Ρέτοος, 
Χρηστός Ταάγκας). 19
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μετανάστευση, ούτε η θεσμοποιημένη αντίσταση μέσα από οργανωμένα πολιτικοκοινωνικά 
σχήματα που αναπαράγουν στο εσωτερικά τους τις δομές που υποτίθεται άτι αμφισβητούν) 
είναι ένα θεμιτά μέσο για την ανατροπή μιας καταπιεστικής κοινωνικής, πολιτικής ή ηθικής 
τάξης. Η απόλυτη άρνηση γεννάει την ελπίδα. Αυτό είναι το στοιχείο αναμφίβολα που συ
σπείρωσε για πρώτη φορά σουρεαλιστές και υπαρξιστές, οι οποίοι εγκωμίασαν τον πολιτικά 
κινηματογράφο ποιητικής μεταγραφής του Παπατάκη. Και αυτά είναι επίσης το στοιχείο 
που οδήγησε άλλοτε σε ακραία φαινόμενα (ακόμη και βομβιστικών επιθέσεων στις αίθουσες 
του Παρισιού ή στο μέγαρο του Φεστιβάλ των Καννών), με αποτέλεσμα η διανομή των ται
νιών να παραμείνει περιορισμένη και παρακινδυνευμένη.
Ο κινηματογράφος του Παπατάκη δεν είναι παρ’ άλα αυτά ρεαλιστικός. Είναι γεμάτος σύμ
βολα και λυρισμό. Κάθε ταινία του δομείται όπως η αρχαία τραγωδία, με προοδευτική αύξη
ση της έντασης των συναισθημάτων που οδηγεί στην κάθαρση. Στον περίπλοκα δοκιμιογρα- 
φικό κινηματογράφο του7, η τραγωδία όμως δεν είναι έργο των θεών αλλά, όπως παρατηρεί 
ο Michel Ciment, της κοινωνικής και ψυχολογικής αλλοτρίωσης στην οποία οδηγούν η πο
λιτική, ηθική και θρησκευτική υποκρισία και ο κομφορμισμός8. Βασισμένος, μάλιστα, στο έ
ντονα ειρωνικά στοιχείο που επισημάναμε, θα έπρεπε να προσληφθεί, μάλλον, ως μοντέρνα 
τραγωδία, κατά το πρότυπο του Ορφέα ή ττ\ο,Δαιμόνιας Μηχανής του Cocteau. Ο ρυθμός των 
εικόνων του είναι ξέφρενος, τονισμένος με ποιητικές εξάρσεις, από τις οποίες δεν λείπει το ο
νειρικό στοιχείο.
Κάθε ήρωας του Παπατάκη είναι ένας «loser»· μετουσιώνει το ευάλωτο της ανθρώπινης φύ
σης, αποδεικνύοντας ότι η ανθρώπινη ψυχή μπορεί να είναι πανέμορφη όταν δεν κρύβει την 
ευθραυστότητά της. Ο κινηματογράφος του Παπατάκη δραματοποιεί ελεγειακά την αποτυ
χία και τους αποτυχημένους, τα όνειρα και τις απογοητεύσεις, τις ελπίδες και τη μάταιη 
προσδοκία, την ανατροπή και τη μελαγχολία της επανάστασης. Για να μπολιάσει στο θεατή 
την ελπίδα ότι ίσως εκείνος τα καταφέρει εκεί που οι δικοί του ήρωες απέτυχαν.
Και σήμερα τι μένει, άραγε, από αυτόν τον παροξυσμό της πάλης για «να μην πάει χαμένο, το 
χαμένο», όπως λέει η Κική Δημουλά, την άνευ όρων πίστη σ ’ ένα ιδανικό, την απόρριψη κά
θε συμβιβασμού, την όμορφη σαν κεραυνό φρενίτιδα της απόλυτης εξέγερσης; Ο Genet, ο 
Sartre, ο Breton και οι άλλοι γαλήνευσαν με το θάνατο. Ο Παπατάκης, μέγας ερασιτέχνης 
και άφοβος πειραματιστής, εξακολουθεί να ενοχλεί την ορδή των τίμιων ανθρώπων. Η Ιστο
ρία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Μας έμεινε η νοσταλγία της πλάνης. Προς το παρόν.

7 .Γ ι' αυτό το χαρακτηριστικό 
προφανώς ειρωνεύεται -a ile  

όχι με κακία- τον Παπατάκη ο 
Woody Allen στην ιαινία του 

Διασημόιηιες (Celebrity, 
1998).

8. Michel Ciment, «Papatakis le 
réfractaire», 23e Festival 

International du Film de la 
2 0  Rochelle, 1995, o. 63.

Μεθοδολογικά, η δομή του βιβλίου στηρίζεται στο αξίωμα ότι η βιογραφία ενός δημιουργού 
τροφοδοτεί το έργο του και αντίστροφα: διαμέσου της ανάλυσης του έργου αναδύεται η βιο
γραφία του δημιουργού. Γι’ αυτό επιλέξαμε, στο πρώτο μέρος της μονογραφίας, να μελετή
σουμε το έργο του Νίκου Παπατάκη (Τμήμα II), αφού πρώτα αναζητήσαμε τα γεγονότα ε
κείνα της ζωής του τα οποία διαμόρφωσαν την κινηματογραφική αισθητική του (Τμήμα I). 
Αντί επιλόγου, το μέρος αυτό ολοκληρώνεται με τρεις πρωτότυπες μαρτυρίες για το σκηνο
θέτη, εξ αφορμής του 46ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Εύλογα στραφήκαμε 
στον Michel Piccoli, πρωταγωνιστή της τελευταίας ταινίας του Νίκου Παπατάκη, στην 
Όλγα Καρλάτου, την ηγερία του σκηνοθέτη, και στον πρύτανη των ελλήνων σκηνοθετών 
Νίκο Κούνδουρο, οι οποίοι ευγενικά ανταποκρίθηκαν στην παράκλησή μας. Στο δεύτερο μέ
ρος της μονογραφίας ο λόγος δίδεται στον ίδιο το σκηνοθέτη, μέσα από κείμενα και συνε
ντεύξεις του εφ’ όλης της ύλης. Στο τρίτο μέρος (φιλμογραφία), συγκεντρώσαμε επιλεγμένα 
ντοκουμέντα που αφορούν τις πέντε ταινίες του Νίκου Παπατάκη (σχόλια δικά του, ειδικές 
συνεντεύξεις του για κάθε ταινία, κινηματογραφικές κριτικές)· Εδώ εντάξαμε και τα κείμε
να ορισμένων γάλλων στοχαστών, συγγραφέων και ποιητών, που ευαισθητοποιήθηκαν από 
το έργο του Παπατάκη και εκφράσθηκαν με το δικό τους τρόπο πέρα από την κινηματογρα
φική κριτική. Πρόκειται για τους Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Prévert, 
Jean Genet, André Breton, Maurice Clavel, Claude Lévi-Strauss και Michel Foucault. Είναι
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εντυπωσιακή και σίγουρα χωρίς προηγούμενο η κινητοποίηση τόσω ν διανοούμενων, στο πέ
ρασμα του χρόνου, υπέρ ενός κινηματογραφιστή. Στο τέταρτο μέρος (ο κινηματογραφιστής 
και τα είδωλά του), καταβλήθηκε προσπάθεια να καταγραφούν οι παράλληλες δραστηριότη
τες του Νίκου Παπατάκη ω ς  παραγωγού, σεναριογράφου, θεατρικού σκηνοθέτη, ηθοποιού 
και μυθιστοριογράφου. Στο μέρος αυτό δημοσιεύεται για πρώτη φορά και ένα πρωτότυπο 
συνεπτυγμένο σενάριο (treatment) του Νίκου Παπατάκη για μια μελλοντική ταινία το οποίο 
συνοψίζει τις βασικές του αρχές (Θάλεια, 2005).
Η μονογραφία αυτή είναι καρπός μακρόχρονης συνεργασίας και συνομιλιών μας με το σκη
νοθέτη, στο Παρίσι ή τις Σπέτσες. Ό λ α  ξεκίνησαν χάρη σε μια προβολή τω ν Αβύσσων. Αν δει 
κανένας την ταινία -ό π ω ς  εγ ώ - στα 24 του χρόνια, η επαφή με το έργο του Παπατάκη μπορεί 
να δράσει ω ς  καταλύτης. Ετοιμάζοντας το βιβλίο θέλησα ακριβώς να εισχωρήσω στο μηχανι
σμό του, όπως ένα παιδί καταστρέφει ένα παιχνίδι για να το ξανασυναρμολργήσει. Του οφεί
λω  πολλά για την εμπειρία αυτή. Ευχαριστίες οφείλω, επίσης, στους Jack Lang και Βασίλη 
Βασιλικό που δέχθηκαν με χαρά να προλογίσουν τη μονογραφία, και βέβαια στους συνεκδό- 
τες του βιβλίου: το Φ εστιβάλ Κ ινηματογράφου Θεσσαλονίκης, την Ελληνοαμερικανική 
Έ ν ω σ η  και το Θανάση Κ αστανιώτη, χωρίς την εμπιστοσύνη τω ν οποίων η μελέτη αυτή δεν 
θα έβλεπε το φως.
Ο Jean Genet, εντοπίζοντας καίρια τη λογοτεχνική αξία των σεναρίων του Παπατάκη, έγρα
φε για τους Βοσκούς ότι «βλέπει κανείς αυτή την ταινία, όπως διαβάζει ένα βιβλίο»9. Θα ήταν 9·<<Η άΡντίστί Ριας συμβατικής
επιτυχία αν, χάρη στην πλούσια και σε μεγάλο βαθμό ανέκδοτη εικονογράφηση, το διαβασμα ελατθερία- infra (τρίτομέρος) 
αυτής της μονογραφίας πετύχαινε ακριβώς το ίδιο με την αντίστροφη φορά. Τούτο, φυσικά,
θα το κρίνει ο αναγνώστης-θεατής. Φιλοθέη, Οκτώβριος 2005

«Ό που και να πας α π ’ αυτή την πλευρά του κόσμου, θα είσαι μέσα στο στόμα των λύκων-, Η Φ ωιογραφία (Άρης Ρέταος).
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ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ

Ελεγεία 
της ανατροπής:
Ο κινηματογράφος 
του Νίκου Παπατάκη

ίου Γιάννη Κονχαξοπουλου



•Ο νεαρός Νίκος σκυμμένος από 
το μπαλκόνι παρακολουθεί την 

παρέλαση··. 
Αντίς Αμπέμπα 1935.

••Το Παρίσι είναι μια γιορτή··. 
Ηαίηί-Οεηηαιη-άςε-ΡΓέε, 1945.



I. Η διαμόρφωση χης κινηματογραφικής 
αισθητικής του Νίκου Παπατάκη

Είναι γνω στός ο αφορισμός του Jean Cocteau: είτε ζωγραφίζει ένα τοπίο είτε μία νεκρή φ ύ 
ση, ο ζωγράφος κάνει πάντα την αυτοπροσωπογραφία του. Δεν είναι επομένως πρωτότυπη η 
παρατήρηση ότι όλες οι ταινίες του Νίκου Παπατάκη, ο οποίος μπήκε στο χώρο του κινημα
τογράφου σε ηλικία 45 ετών, βασίζονται από άποψη αισθητικής, δηλαδή θεματολογίας και 
τρόπου προσέγγισης αυτής της θεματολογίας, στα προσωπικά του βιώματα. Είναι όμως χρή
σιμο για την ανάλυση τω ν  ταινιών του που θα ακολουθήσει να προσπαθήσουμε, σε πρώτη 
φάση, να εντοπίσουμε αυτά τα συγκεκριμένα βιώματα και να τα απομονώσουμε από τη γενι
κή του βιογραφία, κάνοντας έτσι ένα είδος προσωπογραφίας ή βιογραφίας του έργου του.
Τα εν λόγω  βιώματα θα μπορούσαν να ταξινομηθούν σε δύο κατηγορίες: τα εξωκινηματο- 
γραφικά (Κεφάλαιο Α) και τα κινηματογραφικά (Κεφάλαιο Β). Στην πρώτη κατηγορία εντά
ξαμε τις νεανικές του περιπλανήσεις στην Αιθιοπία και την Ελλάδα (α: 1918-1945) καθώς και 
την ενασχόλησή του με το λογοτεχνικό καμπαρέ «Το Κόκκινο Ρόδο» στο Παρίσι (β: 1946- 
1958). Στη  δεύτερη κατηγορία ανήκει η ενεργή του συμμετοχή σε δύο κινηματογραφικές 
παραγωγές-σταθμούς: Ένα Ερωτικό Άσμα (1950) του Jean Genet (α) και Σκιές (1958-1959) 
του Τζων Κασσαβέτη (β). Η βιογραφία του σκηνοθέτη τροφοδοτεί την ανάλυση του έργου 
του και αντίστροφα: διαμέσου του έργου αναδύεται η βιογραφία του δημιουργού.

Α. Οι νεανικές περιπλανήσεις
και η εποχή του Saint-Germain-des-Prés στο Παρίσι

α) Η αρχή μου είναι χο χέλος μου (1918-1945)

«Τι ανόητο πράγμα που είναι η νοσταλγία, όταν το παρελ
θόν και το παρόν συμμαχοόν για να σε εξοντώσουν!»

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΑΚΗΣ1

2 Οκτωβρίου 1935. Η Αιώνια Πόλη, αν και μουδιασμένη από τον φθινοπωρινό ουρανό, δονείται 
από τους τόνους του λόγου του Benito Mussolini που διαδίδεται urbi et orbi: μόλις κηρύσσεται ο 
πόλεμος ενάντια α’ ένα έθνος που το χαρακτηρίζει γεωγραφικά απρεπές!Λίγο καιρό αργότερα, ο 
νεαρός Νίκος στην Αντίς Αμπέμπα, σκυμμένος από το μπαλκόνι του μεγαλόπρεπου ξενοδοχείου 
«Majestic», της οικογενειακής επιχείρησης και υπερηφάνειας του πατέρα του, παρακολουθεί με 
θαυμασμό τη στρατιωτική παρέλαση των ανδρών της φυλής της μητέρας του, με μοναδικό όπλο τα 
δόρατά τους και παλιά τουφέκια... Καλοκαίρι του 1936. Ο ιταλο-αιθιοπικός αποικιοκρατικός πό
λεμος μαίνεται για τα καλά. Για πρώτη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, αναφέρει ένας πο
λεμικός ανταποκριτής, ένας λαός που θεωρείται πολιτισμένος χρησιμοποιεί όπλα μαζικής κατα
στροφής που απαγορεύονται από τη διεθνή νομοθεσία, ενάντια σ ’ ένα λαό υποτίθεται βάρβαρο. Το 
«Majestic» γίνεται παρανάλωμα του πυρός. Από τις πέτρες του, τα ντουβάρια του, τα τραπεζάκια 
και τις καρέκλες του, από την αίθουσα χορού και από τον ξύλινο διάκοσμό του, δεν απομένουν, με 
εξαίρεση έναν τοίχο πρόσοψης που στέκεται ακόμη λίγο-πολύ όρθιος, παρά μόνο σκόνη και θρύ
ψαλα! Μερικά σκόρπια φτερά, φτερά που είχαν αφήσει τα όρνια, βρίσκονται διάσπαρτα εδώ κι ε-

1. Νίκος Παπατάκης, Ό λοι οι
δρόμοι προς την απόγνωση,
εκδ. Χατζηνικολή, 2005, ο. 299
(μτφ. Γιάννης Στρίγκος). 2 5
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2. Ibid., ο. 24.
3. Ibid., ο. 26.
4. Ibid., ο. 57.

26 5. Ibid., σ. 77.

κεί σαν να ήθελαν να επισημάνουν παντού τριγύρω το εφήμερο των ανθρώπων και των πραγμά
των. Το μάθημα που παίρνει ο νεαρός, έφηβος από τις διαδοχικές αυτές συμφορές θα το θυμάται 
για πάντα: ορκίζεται πως ποτέ δεν θα υποκύψει στους κανόνες της ιδιοκτησίας, πως ποτέ δεν θα 
κάνει την τρέλα να θυσιάσει την ελευθερία των κινήσεών του, πως θα ζήσει τη ζωή του όπως αυτή 
προκόψει, θα κρατήσει την ανεξαρτησία του όσο σχετική και αν είναι αυτή. Τις επόμενες πάντως 
μέρες, στον ελεύθερο χρόνο του, πηγαίνει στην τοποθεσία όπου κάποτε βρισκόταν το «Majestic» 
και, ανάμεσα στα συντρίμμια, τα πτώματα που είχαν ταριχευθεί κάτω από τα μπουκάλια με το 
chianti, τα άδεια πακέτα των τσιγάρων Nazzionali, ψάχνει μάταια να βρει μερικά από τα αγαπη
μένα του αντικείμενα που είχε χάσει: τα γάντια της πυγμαχίας, δύο βαράκια και προπάντων το 
σουγιά του. Αυτόν ειδικά δεν θα τον βρει τότε, αλλά με οτιδήποτε πλέον θα καταπιάνεται, αυτό στα 
χέρια του θα γίνεται με μανία όπλο εναντίον κάθε οργανωμένου συστήματος, πολιτικού ή ηθικού...

Ας επισχρέψουμε όμως δεκαοκτώ χρόνια νωρίτερα, στις 5 Ιουλίου 1918. Τότε που γεννιέται 
ο Νίκος Παπατάκης στην Αντίς Αμπέμπα από πατέρα Έ λληνα (από το χωριό Περιβόλι της 
Μακεδονίας) και μητέρα Αβησσυνή, μακρινή συγγενή της πριγκίπισσας Mennen, μετέπειτα 
αυτοκράτειρας. Ή δη ο γάμος αυτός είχε προκαλέσει την ελληνική κοινότητα της Αβησσυ
νίας, γιατί όχι μόνο η γυναίκα δεν ήταν λευκή και Ελληνίδα, αλλά το ζευγάρι είχε αποκτήσει 
τρία παιδιά πριν να παντρευτεί. Το τρίτο μάλιστα, ο Νίκος, έχει την ατυχία να μη μοιάζει σε 
κανέναν από τους δύο γονείς του. Έ τσι, εκτός από το στίγμα του μιγά, χρεώνεται, αυτή τη 
φορά από τον ίδιο του τον πατέρα, το στίγμα του νόθου παιδιού... 0  πατέρας του δεν τον α
γκαλιάζει ποτέ, αυτός ο γιος μόνο μπελάδες του προξενεί. «Έ νας πατέρας του οποίου η σπου
δαιότερη παράλειψη ήταν πως δεν βρισκόταν ποτέ κοντά του, ούτε καν για να τον τιμωρή
σει»2. Κι ας κάνει εκείνος ό,τι μπορεί για να τραβήξει την προσοχή και τη στοργή του, για να 
ξεφύγει από τη συναισθηματική αυτή εξορία.
Σε ηλικία έξι χρονών οι γονείς του τον στέλνουν σε ελληνικό σχολείο όπου αντιμετωπίζει 
την εχθρότητα και περιφρόνηση και των συμμαθητών του εξαιτίας της διαφορετικότητας 
του χρώματός του: «Εκτός από τις προσβλητικές παρατηρήσεις με τις οποίες τον έλουζαν ε
πειδή ήταν μιγάς, τον χλεύαζαν ανελέητα για τον τρόπο με τον οποίο εκφραζόταν σε κάτι ελ
ληνικά μπασταρδεμένα με αμχαρικά. Τα είχε χαμένα. Δεν μπορούσε να καταλάβει για ποιο 
λόγο τον κατηγορούσαν γι’ αυτό που ήταν: δηλαδή γιος ενός Έλληνα. Δεν καταλάβαινε το 
γιατί, από τη στιγμή που τα χαρακτηριστικά τους ήταν πάνω-κάτω τα ίδια, οι συμμαθητές 
του έβρισκαν τα δικά του απαίσια ενώ τα δικά τους απολλώνιας ομορφιάς. Αναρωτιόταν, τέ
λος, γιατί ο δικός τους τρόπος ομιλίας ηχούσε τόσο παράξενα στα αυτιά του, γιατί δεν κατόρ
θωνε να συλλάβει το νόημά του και επίσης γιατί ο δικός του τρόπος τους διέφευγε και ποια 
αδικία έκανε όλες αυτές τις συμφορές να πέσουν επάνω του. Έ τσι λοιπόν, σφάλισε το μυαλό 
του απομονώνοντας ταυτόχρονα τον εαυτό του από οτιδήποτε ενδεχομένως συνέβαινε γύρω 
του και το μόνο που έκανε πια κατά την ώρα του μαθήματος ήταν να ονειροπολεί»3. Αυτά τα 
περιστατικά, οι συνεχόμενοι εξευτελισμοί και τα σκασιαρχεία του, ωθούν τον πατέρα του να 
τον μετεγγράψει σε ηλικία έντεκα ετών στο βασιλικό οικοτροφείο της Αντίς Αμπέμπα και α
πό εκεί εσωτερικό σε γαλλικό σχολείο στη Βηρυτό (1932). «Αν το να φεύγεις είναι λίγο σαν 
να πεθαίνεις, τότε το να σε στέλνουν στο διάβολο παρά τη θέλησή σου, είναι σαν να σε εκτε- 
λούν επιτόπου! Έ νας εξόριστος, ένας αποδιωγμένος, ένας ξεριζωμένος είναι εν δυνάμει α- 
παγχονισμένοι ή, ακόμη σωστότερα, κρεμασμένοι για πάντα ανάμεσα σε γη και ουρανό, ανά
μεσα σε δύο σύνορα, σε δύο ηπείρους όπου θα ψυχορραγούν αιώνια, αφού για να παραδώ
σουν την ψυχή τους, θα πρέπει να διαθέτουν ψυχή ή να τους αναγνωρίζεται ότι διαθέτουν 
μια ψυχή, η οποία να αξίζει έστω και μία δραχμή...»4. Οι αναμνήσεις του από το σχολείο αυτό 
είναι σαν του φυλακισμένου που έχει εκτελέσει μια μακροχρόνια ποινή και σκύβει πάνω από 
το παρελθόν του: «Κι αυτή η υποχρεωτική μοναξιά! Πιο ζοφερή κατά τη διάρκεια της σχολι
κής περιόδου παρά τους καλοκαιρινούς μήνες που βρισκόμουν πράγματι μόνος!»5.
Στο μεταξύ ξεσπά ο ιταλο-αιθιοπικός πόλεμος (1935). 0  ίδιος θέλει πολύ να πολεμήσει και με κά-
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θε είδους προσχήματα «τόσο συγκινητικά όσο και ανησυχητικά, ψευδή ω ς επί το πλείστον»6 πεί
θει τον πατέρα του να τον φέρει πίσω στην Αντίς Αμπέμπα. Πριν φύγει χαρίζει στον εαυτό του 
αυτόν τον περίφημο σουγιά που «θα αποτελούσε την αρχή του εξοπλισμού του»7. Μάταια όμως 
περιμένει να πιάσει τα όπλα και να ριχτεί στη μάχη. Η μόνη μάχη που έδωσε ήταν με έναν Γιάν- 
κη μισθοφόρο που επιχείρησε να ληστέψει το χρηματοκιβώτιο του ξενοδοχείου του πατέρα του 
απειλώντας τον μ ’ ένα πιστόλι στον κρόταφο. Για να τον σώσει ο δεκαεπτάχρονος Νίκος του ορ- 
μά με μανία με μια καραμπίνα δίχως σφαίρες... Χρειάστηκε να μπει στη μέση η μητέρα του για 
να συνέλθει από την έξαλλη κατάσταση που βρισκόταν και να σταματήσει το μακελειό: «Αν εί
ναι να σκοτώσεις κάποιον κι αν είναι να χαραμίσεις τη ζωή σου, τότε αυτό καλύτερα να φανεί 
χρήσιμο για τη χώρα που θέλεις να υπερασπιστείς»8. Με τον τρόπο αυτό ο Νίκος συγχωρούσε 
τον πατέρα του, συμφιλιωνόταν μαζί του για την απόρριψη που είχε νιώσει εκ μέρους του9. 
Ό τα ν  ο αυτοκράτορας Hailé Sélassié αποφασίζει να οργανώσει την άμυνα κατά του Ιταλού 
κατακτητή, ο Παπατάκης δίνει το παρών στο μέτωπο του νότου, φυσικά με το μέρος τω ν α
δυνάτων. Τότε στην Αβησσυνία δεν υπήρχε τακτικός στρατός, αλλά οι φυλές, άνδρες και γυ 
ναικόπαιδα, έπαιρναν όπλα κατευθείαν από τα χέρια του αυτοκράτορα και πήγαιναν στο μέ
τωπο. Ο νεαρός Π απατάκης πηγαίνει έτσι στον πόλεμο με τον ενθουσιασμό που οι άλλοι πη
γαίνουν διακοπές (οι πρώτες σφαίρες που εξαπολύει είναι, κατά ένα συμβολικό τρόπο, κατά 
τω ν  ομοφύλων του πατέρα του και υπέρ της φυλής της μητέρας του...), και σύντομα, ο λο
χαγός του για να φρενάρει αυτόν τον επικίνδυνο ενθουσιασμό, με το πρόσχημα να μην υπο- 
στεί τον εξευτελισμό της αιχμαλωσίας, τον στέλνει στα  μετόπισθεν. Στις μεγάλες όμως ταρα
χές που έχουν μεσολαβήσει το μεγαλόπρεπο ξενοδοχείο «Majestic» της οικογένειάς του γίνε
ται στάχτη, κι έτσι βρίσκεται και πάλι στην Αντίς Αμπέμπα σε αναζήτηση της τύχης του. 
Κ αθώς οι γνώσεις στη δακτυλογραφία που έχει αποκτήσει στο γαλλικό σχολείο δεν του φαί
νονται καθόλου χρήσιμες στην αναζήτηση δουλειάς, κατορθώνει χάρη στη διπλή του ιδιότη
τα, ω ς γιος ενός πρώην ξενοδόχου και ω ς σχετικά γαλλόφωνος, να  προσληφθεί σαν σερβιτό
ρος και βοηθός μπάρμαν σ ’ ένα μαγαζί στο οποίο σύχναζαν οι πολεμικοί ανταποκριτές που εί
χαν ξεμείνει στην περιοχή, οι βαθμοφόροι Μ ελανοχίτωνες και κάποια μέλη του διπλωματι
κού σώματος. Εκεί γνωρίζει και τον ανταποκριτή της Καθημερινής που θα του δώσει μια συ
στατική επιστολή για τη... μεταγενέστερη επιβίωσή του. Την ίδια περίοδο ένας παιδικός φί
λος τού προτείνει να οργανωθεί στην αντίσταση. «Φυσικά και θα έρθω μαζί σας! Δεν υπάρχει 
περίπτωση να φύγετε χωρίς εμένα! Εμπρός λοιπόν, για την επανάσταση, για τα θεαματικά 
σαμποτάζ, για τις φονικές ενέδρες! Χτυπάμε δυνατά και γινόμαστε καπνός, αυτό θα είναι το 
σύνθημά μας»10, απαντά αυθόρμητα. Μ όνο που αυτός ο φίλος τον προδίδει κι έτσι οδηγείται 
στα γραφεία της στρατιωτικής αστυνομίας. «Μετά από δύο ώρες ανάκριση, που θα την έλεγε 
κανείς τουλάχιστον ασυνάρτητη και που αφορούσε την κατάταξή του στο στρατό των ξυπό
λητων και τα άτομα που τον είχαν ωθήσει να το κάνει, χωρίς να δίνουν ιδιαίτερο βάρος στις 
απαντήσεις του, του ανακοίνωσαν την εξορία του από την Αυτοκρατορία του Mussolini, το 
αργότερο εντός σαράντα οκτώ  ωρών. Του απαγόρευσαν να επικοινωνεί στο μέλλον με μέλη 
της οικογένειας, τόσο με τους στενούς όσο και με τους μακρινότερους συγγενείς, είτε με αλ
ληλογραφία είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και του έδωσαν διαταγή, για να κλείσει ο κατά
λογος με τα φιρμάνια, να πάρει μαζί του ελάχιστη ποσότητα χρημάτων, ίσα ίσα για να περά
σει ένα-δυο μήνες, και τέλος να παρουσιαστεί για έλεγχο των αποσκευών του στις αναχωρή
σεις του τρένου, την μεθεπομένη. Αν κάθε αναχώρηση είναι κι ένας μικρός θάνατος, ο δικός 
του έμελλε να είναι οριστικός»11. Έ τσι, το 1937, ξεκινά ο περίπλους του «αιώνιου μέτοικου». 
Π ρώτος σταθμός το γειτονικό Τζιμπουτί. Από ένα παιχνίδι της μοίρας βρίσκεται στην ίδια 
θέση που είχε οδηγήσει τον πατέρα του στην ξενιτιά από την Ελλάδα: κάνοντας τη δική του 
«αντίσταση» σκοτώνει έναν Ιταλό στρατιώτη, λιώνοντας με μια κοτρώνα το κρανίο του (η 
δύναμη αυτής της πράξης θα αποτυπωθεί αργότερα στο φινάλε της ταινίας του Η Φωτογρα
φία). Το ίδιο βράδυ, για να προστατέψει από την επιδρομή για αντίποινα των Μ ελανοχιτώ- 
νω ν τον μεγαλύτερο αδελφό του, ο οποίος είχε έρθει να τον βρει «για να φέρει λίγο από την α-

6. Ibid., a. 82.
7. Ibid., σ. 83.
8. Ib id .,a  110.
9. Αυτό παραδέχεται ο Ν. 
Παπατάκης στην τηλεοπτική 
συνέντευξή του στην εκπομπή 
«Έχει γούστο» της Μπήλκος 
Τσουκαλά, ΕΤ-1, 6.6.2005.
10. Ν. Παπατάκης, op.cit., σ. 
153-154.
11. Ibid., a. 155. 27
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12. Ibid., ο. 190. 
13. Ibid., σ. 199-200.

14. Ibid., ο. 206.
15. Ibid.,ο.212.
16. Ibid., a. 216.

νάσα του» στη μητέρα τους, αναγκάζεται να σκοτώσει άλλον έναν που έχει πιάσει τον αδελ
φό του και τον χτυπάει άσχημα. Ξανά εξόριστος από ανάγκη να διαφύγει τη σύλληψη, μπαί
νει σ ’ ένα καράβι με προορισμό τον Πειραιά. «Βρήκε μια γωνιά στο βάθος ενός αμπαριού για 
να τακτοποιήσει τη στραπατσαρισμένη του χαρτονένια βαλίτσα, έσφιξε γερά τη ζώνη του μέ- 
χρις ότου νιώσει πάνω στα πλευρά του το εξόγκωμα που σχημάτιζε το φτωχό του κομπόδε
μα, και κατευθύνθηκε προς τη γέφυρα, την “πολυτελή του καμπίνα με θέα τα άστρα” ...»12. 
Το 1937 η γη των προγόνων του δεν είναι βέβαια η γη της επαγγελίας που φανταζόταν. Το 
πραξικόπημα του I. Μεταξά έχει δημιουργήσει μια κατάσταση που στα μάτια του δεν διαφέρει 
και πολύ από το πολίτευμα του Mussolini από το οποίο μόλις έχει ξεφύγει. Πρέπει όμως να ζή- 
σει. Εφοδιασμένος με τη συστατική επιστολή που κάποτε του είχε δώσει ο πολεμικός ανταπο
κριτής ττ\ς Καθημερινής, ονειρεύεται κι αυτός με τη σειρά του να γίνει σπουδαίος ρεπόρτερ, α
ληθινός πρωταθλητής της περιπλάνησης με τη φωτογραφική μηχανή κρεμασμένη στον ώμο. 
Εμφανίζεται τρεμάμενος μπροστά στο διευθυντή της εφημερίδας, «γνωρίζοντας πως ήταν υ- 
ποστηρικτής ενός δικτάτορα -  ο οποίος μπορεί μεν να αντιστάθηκε στους Ιταλούς αλλά παρ’ 
άλα αυτά εξακολουθούσε να είναι φανατικός οπαδός της ιδεολογίας τους. [...] “Έ λα  να με 
βρεις σε τρεις-τέσσερις ή και πέντε μέρες από σήμερα. Ίσ ω ς  έχω κάτι να σου δώσω. Μια δου
λίτσα ό,τι πρέπει για σένα. Αλλά παράλληλα ψάχνε κι εσύ, γιατί υπάρχει κι η πιθανότητα να 
μην μπορέσω, κι αν αναρωτιέσαι το γιατί, πήγαινε να κάνεις μια βόλτα προς τον Ιλισό! Θα δεις 
εκεί όλους τους Μικρασιάτες πρόσφυγες στοιβαγμένους σε παραπήγματα κι από τις δυο όχθες 
του ποταμού, τους μεν πιο πεινασμένους από τους δε, έτοιμους να σε καθαρίσουν για ένα κομ
μάτι ψωμί! Ό μως μην απελπίζεσαι. Έ λα να με βρεις όπως σου είπα, σε έξι-επτά μέρες” . Γιατί 
δεν μπορούσε να είναι πιο ακριβής; Σε πόσες μέρες ακριβώς έπρεπε να πάω να τον ξαναδώ; 
Προς τι αυτή η φοβία για την ακρίβεια, αυτός ο πανικός απέναντι σε οτιδήποτε αποτελεί δέ
σμευση; [·■· ] Αυτή η φοβία της ακρίβειας ως αρχή ζωής και βάση των ανθρωπίνων σχέσεων, 
αυτή η ανεξίτηλη κληρονομιά από τους τέσσερις αιώνες σκλαβιάς, αυτή η αντίληψη για τη 
ζωή που αφορά μόνο το πολύ κοντινά μέλλον, αυτή η λατρεία για το άμεσο όφελος, μήπως ό
λα αυτά επρόκειτο να κονιορτοποιήσουν τη δομή του εσωτερικού μου κόσμου έτσι όπως αυ
τός είχε διαμορφωθεί από την παραμονή μου |στο γαλλικό οικοτροφείο];»13.
Η «δουλίτσα» που τελικά βρέθηκε δεν είχε σχέση με τη δημοσιογραφία... Ο μεγιστάνας του 
Τύπου είχε μεσολαβήσει ώστε ο νεαρός Νίκος να γίνει υπηρέτης στο μέγαρο (μαυριτανικής 
αρχιτεκτονικής...) μιας πάμπλουτης κυρίας στο Κολωνάκι (το υλικό για την ταινία Οι Άβυσ
σοι αρχίζει να συλλέγεται!). «Η κυρία [όπως η Ελιζαμπέτ των Αβύσσων] είχε προτιμήσει τη 
δική του υποψηφιότητα από εκείνη ενός πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, επειδή έδειχνε πε
ρισσότερα υποσχόμενος και ικανότερος να σβήσει την όψιμη φλόγα που την κατάτρωγε»14. 
Επειδή όμως αντιστέκεται και τα φτιάχνει αντί με την κυρία με μια νεαρή καμαριέρα της, η 
κυρία τον κάνει πάσα, πάντοτε με τη μεσολάβηση του διευθυντή της εφημερίδας, στον προϊ
στάμενο ενός παραθεριστικού ξενοδοχείου στην Κηφισιά, ο οποίος τον προσλαμβάνει ως κα
μαριέρη. «Το γεγονός ότι στις Αβύσσους, η σκηνή του ξεδιπλώματος των σεντονιών από τις 
δύο βρομιάρες υπηρέτριες είναι τουλάχιστον δραματουργικά αληθινή, οφείλεται στη σκλη
ρή εκμάθηση εκείνης της εποχής»15, εξομολογείται ο ίδιος.
Το ξενοδοχείο υποτίθεται ότι εξασφαλίζει στους εργαζόμενους εκτός από τις αποδοχές (ποσο
στό επί των εισπράξεων), στέγη και τροφή. Το αφεντικό όμως τους κλέβει στα ποσοστά, και 
ο Παπατάκης αποφασίζει να οργανώσει την πρώτη αδέσποτη απεργία! Ο διευθυντής του δί
νει το λόγο: «Κύριε! Μας είχατε υποσχεθεί κάποια ποσοστά. Το ξενοδοχείο είναι πλήρες εδώ 
και τρεις εβδομάδες. Εμείς κάναμε τη δουλειά μας όπως οφείλαμε, αδιαμαρτύρητα, αλλά 
δραχμές μονάχα στον ύπνο μας είδαμε, στα όνειρά μας που έχουν γίνει χειρότερα κι από ε
φιάλτες. Οι σύντροφοί μου μού ανέθεσαν να ελέγξω τα λογιστικά σας βιβλία...»16. Η απάντη
ση θα είναι για άλλη μια φορά ταπεινωτική: «Για τόλμα να το ξαναπείς αυτό! Εσύ, να ελέγ
ξεις τα λογιστικά μου βιβλία; Εσύ; Ακόμη δεν πρόλαβες να βγεις από τη ζούγκλα, είσαι άξιος 
μόνο για να καθαρίζεις κόπρους (άλλη μια σκηνή που θα δούμε αργότερα στους Ισορροπιστές)
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«Το ποτήρι ξεχείλισε!Δεν θα σας 
βγει σε καλό».
Οι Άβυσσοι (Colette και 
Francine Bergé).

«Δεν χρειαζόταν να δουλέψεις 
στο τσίρκο, για να βρομάς 
κοπριά όπως οι όμοιοι σου».
Οι Ισορροπιστές (¿//α /ι ΰαάί). 29
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και θέλεις να σε βάλω να ελέγξεις τα κιτάπια μου; Για περίμενε: μπας και σ’ έβαλαν να μου τα 
πεις αυτά τίποτα κομμουνιστές ή αναρχικοί; Αν είν’ έτσι, δεν μου μένει παρά να φωνάξω την 
αστυνομία! Οι λέξεις κομμουνιστές, αναρχικοί και αστυνομία, έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα. 
Με το που τις ξεστόμισε, όλοι τους τσακίστηκαν να επιστρέφουν στα καθηκοντά τους. Μονά
χα ο εκπρόσωπός τους παρέμεινε στημένος εκεί»17. Το τηλεφώνημα του αστυνομικού διευθυ
ντή της Κηφισιάς στον μεγιστάνα του Τύπου και η απάντηση που έλαβε στάθηκαν αρκετά για 
να βγάλουν τον Παπατάκη από τη δύσκολη αυτή θέση. Με το τίμημα όμως άλλης μιας ταπεί
νωσης: «Αφήστε τον ελεύθερο! Εγγυώμαι εγώ γι’ αυτόν! Δεν είναι ούτε κομμουνιστής, ούτε 
αναρχικός, δεν είναι τίποτα απολύτως, ναι, όπως το ακούσατε, δεν είναι τίποτα απολύτως: Μό
λις κατέφθασε από τα βάθη της Αφρικής, δεν ξέρει καν τι του γίνεται!...»18.
Ένας μιγάς, αδελφός παιδικού του φίλου, εργάτης σε μια κλωστοϋφαντουργία στη Νέα Ιωνία, 
θα τον περιμαζέψει στο σπίτι του, μέχρι ο προστάτης της Καθημερινής να τον τοποθετήσει ως 
γκρουμ σ’ ένα πολυτελές ξενοδοχείο της Πλατείας Συντάγματος, που μόλις είχε χτιστεί: «Εργά
ζομαι στο King George φορώντας μια ολοκαίνουργια στολή, με καπελάκι που δένει κάτω από το 
σαγόνι»19 (ακριβής περιγραφή του Φραντς-Αλί των Ισορροπιστών). Όταν θα διαπιστώσει ότι ο 
πρώτος πορτιέρης τους κλέβει στα φιλοδωρήματα, πάλι θα οργανώσει την ανταρσία του.
Στο ξενοδοχείο αυτό θα γνωρίσει τον γερμανό γλύπτη Herbert Hoffmann. Ο Hoffmann ανήκε 
σε εκείνη τη μερίδα των διανοούμενων που είχαν αυτοεξοριστεί με την άνοδο του Hitler, την ο
ποία θεωρούσαν ιστορικά αμετάκλητη. Ο Hoffmann θα τον περιμαζέψει στο σπίτι του, όπου 
συζούσε μ’ έναν νεαρό ισπανό τσιγγάνο, θα τον κάνει μοντέλο του, θα προσπαθήσει να τον καλ
λιεργήσει. Ο Παπατάκης θυμάται την περίοδο εκείνη με αρκετή τρυφερότητα: «Ο Hoffmann 
με συνόδευε στα μουσεία και στον Παρθενώνα με σκοπό να μου διδάξει, όσο ήταν δυνατόν, την 
εξέλιξη της γλυπτικής τέχνης από την αρχαϊκή εποχή ως τη γέννηση του νεοκλασικισμού, 
πράγματα που, καθώς τα επισκεπτόμουν σαν να βρίσκονταν σε νεκροταφείο, μου φάνηκαν α
κόμη πιο ερμητικά από τις ταφόπλακες, που και αυτές κρύβουν ερμητικά το μυστικό τους. Μη 
θέλοντας να παραδεχτώ πως δεν θα τα κατάφερνα, κούρνιαζα στον περιστερεώνα μου περιτρι
γυρισμένος από ένα κυκεώνα βιβλίων, και πάσχιζα να τα κατανοήσω. Καθώς η δίψα μου για 
μάθηση δεν μπορούσε να συγκριθεί παρά μονάχα με την αδαημοσύνη μου, προχωρούσα με αρ
γούς ρυθμούς, σαν τον τυφλό Οιδίποδα αντιμέτωπο με μια κωφάλαλη Σφίγγα. Τις ώρες που 
χαλάρωνα -γιατί υπήρχαν και τέτοιες- άφηνα τον εαυτό μου να θαυμάσει τον νεαρό τσιγγάνο 
που είχε ταλέντο στο φλαμένκο και τις καστανιέτες. Στη συνέχεια, έμπαινα κι εγώ στο χορό αρ
χίζοντας να κοπανάω με τα δάχτυλα έναν μαυριτανικό τσίγκινο δίσκο αυτοσχεδιάζοντας έναν 
ρυθμό, για τον οποίο ισχυριζόμουν πως ήταν αυθεντικής αφρικανικής έμπνευσης...»20. Η απει
λή όμως του πολέμου γίνεται ορατή διαλύοντας αυτή την ξέγνοιαστη ατμόσφαιρα. Η ανάγκη 
να εγκαταλείψουν τη χώρα είναι πλέον επιτακτική. Το Μάρτιο του 1939 ο Hoffmann βρίσκει 
στον εικοσάχρονο Νίκο μια επαναστατική οργάνωση χάρη στην οποία θα μπορούσε να πάει να 
πολεμήσει στο πλευρό των δημοκρατών στην Ισπανία. «Όλοι οι φασισμοί είναι ίδιοι: αυτό που 
τους χρειάζεται είναι να τους πολεμάς, οπουδήποτε κι αν επιτελούν το καταστροφικό τους έρ
γο! του είπαν. Θέλεις να παρουσιαστείς ως εθελοντής; Και βέβαια θέλω, και βέβαια!»21. Λίγες μέ
ρες όμως μετά οι μυστικές υπηρεσίες του Μεταξά εξαρθρώνουν το δίκτυο αυτό. Τότε, πάλι ένα 
παιχνίδι της τύχης, θα τον γνωρίσει μ’ ένα νεαρό γιο μαχαραγιά, ο οποίος θα του εξασφαλίσει 
τα πολυπόθητα: ένα διαβατήριο, ένα συμβόλαιο εργασίας, μία βίζα εξόδου. Έτυχε τότε να ζη
τούνται εργατικά χέρια στην Αυστραλία, για να δουλέψουν στις φυτείες με τα ζαχαροκάλαμα, 
και η πρεσβεία της χώρας έθετε στη διάθεση των υποψηφίων αρκετά έντυπα πρόσληψης. Αλλά 
το τελειωτικό άγγιγμα με το μαγικό ραβδί είναι πως όχι μόνο δέχονται να του εξασφαλίσουν το 
ταξίδι του για το Σίδνεϊ, αλλά μάλιστα και με ενδιάμεσους σταθμούς, πρώτα στη Μασσαλία και

,ο ,, . ,17' Ibld κατόπιν στο Τζιμπουτί. Αποχαιρετώντας τον ο Hoffmann του δίδει και ένα όνομα φίλου στο18. Ibid., σ. 217. ττ ' ά  ο '
19. Ibid., σ. 221. ΠαΡισι- «Υια καθε ενδεχόμενό».
20. Ibid.’ a 227. Στη Μασσαλία, χωρίς να έχει κάποια ένδειξη για τη σημασία που θα αποκτούσε για τη ζωή
21. ibid., ο. 232. του ο τόπος στον οποίο είχε μόλις φτάσει -νόμιζε πως η παραμονή του εκεί θα ήταν εξαιρετι-30
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κά σύντομ η - ο Παπαχάκης ξέρει βαθιά μέσα του άτι κάτι μεγάλο τον περιμένει εκεί. Δεν δι
στάζει να πάρει το τρένο για το Παρίσι. «Πέρα από την υγρή μάζα που περέσυρε στο διάβα 
του ο Σηκουάνας, πέρα απ ’ αυτή την ελευθερία τω ν ηθών που έκανε να φαίνεται απόλυτα 
φυσιολογικό το να αγκαλιάζεσαι, να  σφιχταγκαλιάζεσαι και να φιλιέσαι μπροστά σ ’ όλο τον 
κόσμο ή κάτω  από τις πύλες τω ν παλιών κτιρίων, πέρα από το ότι ένιωσε άβολα μ ’ αυτό, τί
ποτα δεν τον ξάφνιασε πραγματικά. Αισθάνθηκε κάποια πικρία εντούτοις βλέποντας τους 
φοιτητές να προχωρούν ζευγάρια, παρέες ή μόνοι τους: “ Και να σκεφτεί κανείς πως αν ο 
Mussolini δεν είχε νομίσει π ω ς είναι Καίσαρας, ή αν ο Daladier και ο Laval δεν είχαν παρα
πλανηθεί, θα μπορούσα να είμαι ένας απ’ αυτούς! Θα μπορούσα να πλουτίσω τις λίγες γ νώ 
σεις που έχω, και να γίνω, ποιος ξέρει, σοφάς, αναγνωρισμένος καλλιτέχνης ή μέγας πανεπι
στημιακός!” »22. Οι ερωτικές περιπέτειες και η αλητεία, που είναι συνυφασμένες με αυτή την 
πάλη, κάνουν το νεαρό Νίκο να αναβάλλει ολοένα και περισσότερο την αναχώρησή του για 
την Αυστραλία. Ώ σπ ου  στις αρχές του Σεπτεμβρίου του 1939 βγαίνει διάγγελμα πως εξαι- 
τίας της κήρυξης του πολέμου πρόκειται να επιστρατευθούν άλα τα μέσα οδικών, θαλάσσιων 
και σιδηροδρομικών μεταφορών. Δεν του μένει παρά να καταταγεί στη μοναδική οργάνωση 
που είναι ανοιχτή γι’ αυτόν, δηλαδή στη Λεγεώνα των Ξένων, αλλά αποτυγχάνει. 
Ακολουθούν διάφορες γνωριμίες απρόσμενες, τέτοιες που μόνο στο Παρίσι μπορούν να γί
νουν χωρίς να είναι απίστευτο: με τη Youki Desnos, μοντέλο και σύζυγο του ποιητή Robert 
Desnos, με τη Marie-Laure de Noailles, τον Saint-Exupéry, τη Léonor Fini... Και μετά η φ υ 
γή (με ποδήλατο!) πρώτα στο Pau στην ελεύθερη ζώνη της Νότιας Γαλλίας, με σκοπό να φ τά
σει στη Λισσαβόνα ή στο Π όρτο και από εκεί στο Manchester ή στο Plymouth. Καταλήγει ό
μως στα στούντιο της Victorine στη Νίκαια. Εκεί θα έχει τις πρώτες του (τραυματικές) ε
μπειρίες ω ς  «ηθοποιός» με την ομάδα του Jacques Prévert: «Είχε αποφασίσει να δεχτεί τις δύ
σκολες και ταπεινωτικές συνθήκες που του επέβαλλε η οικονομική του ανάγκη, να υποκύ- 
ψει μπροστά τους ακόμη πιο πολύ απ’ ό,τι στο παρελθόν και να φορέσει τις εναλλάξιμες φ ο
ρεσιές του κομπάρσου. Τίποτα δεν έδειχνε να τον πτοεί, ούτε ο χρόνος που κατανάλωνε κυ
νηγώντας την πληρωμή του, ούτε η θλίψη των μεγάλων χρονικών διαστημάτων που έμενε 
άνεργος. Και στο γύρισμα δεν τον πτοούσαν ούτε οι προσβολές που δεχόταν ανάλογα με τη 
διάθεση των τεχνικών, ούτε τα τεχνάσματα που έβρισκε για να είναι παρών στο πλατό παρα- 
μένοντας ταυτόχρονα εκτός κάδρου, ή με γυρισμένη την πλάτη, με στόχο να υποβάλλεται σε 
κάθε είδους αγγαρείες και να τον χρησιμοποιούν σε όλα τα γενικά πλάνα... »23. Μεταξύ άλλων 
συμμετείχε κ ατ ’ αυτόν τον τρόπο στις ταινίες Η Αρλεζιάνα (L’Arlesienne, 1942), μία ταινία 
του Marc Allégret γεμάτη προβηγκιανούς χορούς, σουραύλια και νταούλια και πρωταγωνι
στή τον Louis Jourdan, και Ο ήλιος με κάνει να τραγουδώ (Lou soléou me fa cantar), μία φολ
κλορική ταινία που μύριζε σκόρδο. «Κι έπειτα, έπαιξε σε μια κλασική ταινία της εποχής, τους 
Επισκέπτες της νύχτας (Les visiteurs du soir, 1942), [του Marcel Carné, με πρωταγωνίστρια 
την Arletty και τη νεαρή Simone Signoret] στην οποία, προκειμένου να ενσαρκώσει έναν κυ
νηγό στην υπηρεσία κάποιου άρχοντα, ο ενδυματολόγος τον είχε μασκαρέψει με ένα κολάν 
στο χρώμα του βατόμουρου, χωρίς να σκεφτεί ότι αυτό θα έπλεε πάνω του και θα ζάρωνε πά
νω  στα καχεκτικά πόδια του, και νομίζοντας ότι την έλλειψη αισθητικής του συνόλου θα 
την αντιστάθμιζε ένα κυνηγετικό κόρο το όποιο θα κοσμούσε μια πρασινωπή πουκαμίσα κι 
ένα μυτερό σκουφί απ ’ όπου κρεμόταν μια φούντα. Μ προστά στο μοναδικό αυτό συνολάκι, ο 
βοηθός τον διέταξε να καβαλήσει ένα γέρικο ψωράλογο, επιμένοντας πως ζωντανό και καβα
λάρης θα ταίριαζαν τρελά, έτσι χτικιάρηδες και ασουλούπωτοι που ήταν. Ά λλωστε δεν ήταν 
και οι δύο εξίσου πειναλέοι και άμορφοι;»24.
Π ρος το τέλος του πολέμου επιστρέφει και πάλι στο Παρίσι, όπου παρακολουθεί μαθήματα 
θεάτρου στη σχολή της Solange Sicart, στην οδό Beaux-arts, μαζί με τη Juliette Gréco. «Δεν 
τον ενθουσίαζε η ιδέα πως για ολόκληρη τη ζωή του θα έπρεπε να εκτίθεται στον κόσμο. 
Αλλά πώς ήταν δυνατόν να αγνοήσει την ευκαιρία να αποκτήσει μια κοινωνική υπόσταση, 
μέσα σ ’ έναν καλλιτεχνικό χώρο μάλιστα, και να ξεφορτωθεί όλο αυτό το βάρος της περιφρό-

22. Ibid., ο. 244.
23. Ibid., ο. 288.
24. Ibid., ο. 291. 31
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νησης, πραγματικό ή μη, που ένιωθε να τον συνθλίβει; [...] Άρχισε να μαθαίνει από μνήμης, 
να τελειοποιεί την άρθρωση του, μ ’ ένα μολύβι ανάμεσα στα δόντια, να δοκιμάζει ρόλους α
ντίθετους από τη φύση του, να βιώνει μια σκηνή εις βάθος, ή τουλάχιστον να το προσπαθεί, 
βάζοντας στις χειρονομίες και τις λέξεις την έκφραση που τους άρμοζε»25.
Η γνωριμία, μέσω μιας κοινής τους φίλης, της Mireille Trépel, το 1944, με τον Jean Genet, o 
οποίος θα του αφιερώσει το ποίημά του «Η Γαλέρα» (1945)26, αποκαλώντας τον «Ελληνοαι- 
γυπτιακό θεό», είναι αποφασιστική: «Δεν υπήρξε ούτε μια κίνησή μου, μια σκέψη μου, που 
να μην τις χρωστούσα σ ’ εκείνον. Δεν υπήρχε καμία λαγνεία σ ’ αυτό: είχα πλέον γιατρευτεί 
από τον ουρανισμό. Τα χοντρά του δάχτυλα, τα νύχια του που ήταν κομμένα σύρριζα, η μαλ
θακή του χειραψία, ο άφθονος ιδρώτας του, αρκούσαν για να με αποτρέπουν από το παραμι
κρό ολίσθημα... Αλλά πόσο καλά κατείχε αυτός ο άνθρωπος τη μαιευτική μέθοδο του Σωκρά
τη! Απολαμβάνοντας την ευφράδειά του και βαδίζοντας στο πλάι του, τον ακολουθούσα πά- 
νω-κάτω, περασμένα μεσάνυχτα, σε ολόκληρη τη λεωφόρο Saint-Germain. Απαντούσα ε
σπευσμένα στις αποκαλυπτικές για τον εαυτό μου ερωτήσεις του, στις παγίδες του, που άλ
λοτε ήταν στημένες με σοφία, κι άλλοτε προφανείς. Με τα πολλά, κατάφερα να αποκομίσω 
πράγματα από τα οποία κάτι μου έχει απομείνει. Επιπλέον, είχα ακουστά για το πόσο νεωτε
ριστικά και εικονοκλαστικά ήταν τα κείμενά του και, για αποκορύφωμα, πόσο θείας και ταυ
τόχρονα μεφιστοφελικής έμπνευσης. Ένιωθα περήφανος που τον γνώριζα, τον ανέφερα συ
χνά, μέσα μου μεγάλωνε ολοένα το συναίσθημα της εκδίκησης που ήθελα να πάρω ενάντια 
στην αμορφωσιά μου και σε όλους αυτούς που μ’ έκαναν να την νιώθω»27. Από την πλευρά 
του ο Genet, σε μια συζήτησή του με τον Jean Cau, γραμματέα του Sartre, έλεγε: «Τρεις θε
ωρώ φίλους μου: τον Jean-Paul Sartre, τη Simone de Beauvoir και το Nico. Αλλά να ξέρετε ό
τι όλη μου την τρυφερότητα τη δίνω στον Java, τον Lucien, τον Doudou, τον Loulou, στους 
αλητάκους της Μονμάρτρης, στα παιδιά των φυλακών»28.
Με το τέλος του πολέμου ξεκινά στο Παρίσι η χρυσή εποχή του Saint-Germain-des-Prés, ένα 
«φολκλορικό πανηγύρι»29. Ζήστε σαν αυριανοί νεκροί, δίνει το σύνθημα ο Albert Camus και 
οι «νύχτες του υπαρξισμού», της ξεγνοιασιάς και της γιορτής κάνουν το Παρίσι μυθικό. Σε 
αυτό το πλαίσιο ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τα λογοτεχνικά-θεατρικά καμπαρέ, «τα υπαρ
ξιακά υπόγεια», ένα είδος πολύ χαρακτηριστικό και προδρομικό των σημερινών καφεθεά- 
τρων, το οποίο έσβησε με την εποχή αυτή στις αρχές του 1960. Έ να  από αυτά, ίσως το πιο 
διάσημο, ήταν το «Κόκκινο Ρόδο» (La Rose Rouge) του Νίκου Παπατάκη.

β) Ζήστε σαν αυριανοί νεκροί!: «Το Κόκκινο Ρόδο» (1946-1958)

«Ένα από τα λίγα μικρά πράγματα για τα οποία μπορώ  
να είμαι υπερήφανος είναι που μπόρεσα, εκείνη την επο
χή, να εμπνεΰαω λίγο σεβασμό στον κύκλο των διανοού
μενων του Saint-Germain-des-Prés, αυτούς που δεν έ
παυαν να με κάνουν να νιώθω μειονεκτικά-,

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΑΚΗΣ

Στην πραγματικότητα, τα Κόκκινα Ρόδα ήταν δύο. Το πρώτο, στην οδό Harpe από το 1946, το 
διηύθυνε o Feral Benga, ένας μαύρος χορευτής των Folies-Bergères, γνωστός και από την ται
νία Το αίμα ενός ποιητif (Le Sang d ’un poète, 1930) του Jean Cocteau. Καθώς το κλαμπ δεν γέ
μιζε παρά τα σαββατοκύριακα, τις καθημερινές μια παρέα φίλων και νεαρών καλλιτεχνών, με
ταξύ των οποίων και ο Νίκος Παπατάκης, που είχε εν τω μεταξύ γίνει και συνεταίρος του 
Feral Benga, χρησιμοποιούσαν τη σκηνή για αυτοσχέδια θεάματα και τραγούδια ή σκετσάκια 
του Jacques Prévert. Ο Παπατάκης είχε αναλάβει την απαγγελία ποιημάτων του Federico 
Garcia Lorca. Οι καλλιτέχνες βέβαια καλούσαν τους φίλους τους κι έτσι το κλαμπ έγινε το 
στέκι συγγραφέων και ηθοποιών: του Aragon και της Elsa Triolet, του Sartre και της Simone
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de Beauvoir, xou Genet, της Simone Signoret, xou Gérard Philippe, της Maria Casarès και του 
σκηνοθέτη Roger Blin. Το γεγονός όμως ότι οι καλεσμένοι έφταναν να είναι περισσότεροι από 
αυτούς που πλήρωναν άρχισε να ενοχλεί το αφεντικό. Τότε είναι που ο Νίκος Παπατάκης απο
φασίζει να αναζητήσει το δικό του χώρο, και με τη βοήθεια της ηθοποιού Maria Casarès ανα
καλύπτει την εγκαταλελειμμένη μπιραρία Lumina, στον αριθμό 76 της οδού Rennes, το υπό
γειο της οποίας διαμορφώνει, με τον Jean Blény, σε λογοτεχνικό καμπαρέ. Το νέο κλαμπ του 
«Κόκκινου Ρόδου» εγκαινιάζεται το Σεπτέμβριο του 1948. Στο Εγχειρίδιο του Saint-Germain- 
des-Prés γράφει ο Boris Vian: «Nico, 1.80 μ., 30 χρονών, μαύρα κυματιστά μαλλιά, ματ δέρμα, 
γκριζοπράσινα μάτια, θεατρικό παρουσιαστικό. Το “Κόκκινο Ρόδο” είναι το μόνο μέρος στη 
γειτονιά που μπορεί κανείς να απολαύσει ένα θέαμα υψηλής ποιότητας»30.
Για να μπορέσει κανένας να μπει στο κλαμπ έπρεπε να είναι μέλος. Μία στενή σκάλα οδηγού
σε κάτω  στη μικροσκοπική αίθουσα με μια σκηνή μόλις 4x2 μέτρα, γεγονός που δυσκόλευε 
τους καλλιτέχνες. Λίγους μήνες αργότερα, ο Παπατάκης θα ενοικιάσει και τη διπλανή αίθου
σα της μπιραρίας, την οποία διαμορφώνει σε παρασκήνια για τις πρόβες και την προετοιμασία 
των ηθοποιών. Έ ν α ς  ερασιτέχνης ζωγράφος ανέλαβε τη διακόσμηση της αίθουσας, την οποία, 
καθώς ήταν υπόγεια, ζωγράφισε εξ ολοκλήρου με σχέδια εμπνευσμένα από προϊστορικά σπή
λαια. Στη μέση της αίθουσας τα τραπεζάκια με τα σκαμπό βρίσκονται σχεδόν το ένα πάνω στο 
άλλο. «Ο χώρος είναι τόσο στενός και ο κόσμος τόσο πολύς που ο καθένας κάθεται σχεδόν στα 
γόνατα του άλλου και ο ένας πίνει από το ποτήρι του άλλου»31.
Κάθε βράδυ, με το άνοιγμα του κλαμπ, κατά τις 10.30 μ.μ., ανοιγόταν χώρος μεταξύ των τραπέ
ζιών για το χορό με συνοδεία της ζωντανής ορχήστρας του Michel de Villiers. Ή δη  όμως κατά 
τις 11 γινόταν το αδιαχώρητο σε αίθουσα και σκάλα. Συχνά έπρεπε να διώξουν πελάτες, οι οποί
οι θα έδιναν τα πάντα για να δουν έστω  και μια άκρη της σκηνής. Τακτικοί θαμώνες: ο Yves 
Montand, η Simone Signoret, ο François Mauriac (sic), o Jean Cocteau32, o Michel Piccoli33, o 
Roger Vadim, η Marlene Dietrich (που την εποχή εκείνη ζούσε ένα ειδύλλιο με τον Jean Gabin)... 
Μ προστά στο κλαμπ, στην οδό Rennes, οι Jaguar, οι Chevrollete και οι Cadillac βρίσκονταν 
παραταγμένες. Οι γούνες και οι τουαλέτες Dior και Balmain ανακατεύονταν με τα ζιβάγκο 
και τα κοτλέ τω ν ποιητών και τω ν ζωγράφων. Γρήγορα η φήμη του «Κόκκινου Ρόδου» ξε- 
πέρασε τον Ατλαντικό. Δεν υπήρξε αμερικάνος σταρ που να ήρθε στο Παρίσι και να μην πέ
ρασε από το κλαμπ: ο Orson Welles, ο Charlie Chaplin, o Rex Harrisson, η Myrna Loy, η Rita 
Hayworth (η οποία ω στόσο παραπονιόταν για την έλλειψη κλιματισμού) και όλοι οι τζαζί- 
στες από τον Louis Armstrong και τον Django Reinhardt μέχρι τον Lester Young, τον Charlie 
Parker και τον Miles Davis είχαν να λένε για το «Red Rose»...
Το πρόγραμμα ξεκινούσε με ένα πρωτότυπο θέαμα μαριονετών από τον Yves Joly, που το 
1948 κέρδισε και το πρώτο βραβείο νέων καλλιτεχνών. Ύ στερα  ερχόταν ο ταχυδακτυλουρ
γός Michel Seldow. Στη συνέχεια, με μαύρη μακριά τουαλέτα εμφανιζόταν η Juliette Gréco 
(«το ρόδο του σκότους», όπως τη βάφτισε γι’ αυτό ο Cocteau34), που τραγουδούσε τραγούδια 
γραμμένα από τους ποιητές Prévert, Queneau και Desnos. Η ίδια θυμάται το Νίκο να την εμ
ψυχώνει πίσω από τη σκηνή για να της φύγει το τρακ...35 Μια από τις μεγάλες βεντέτες της 
εποχής, το κωμικό κουαρτέτο των αδελφών Jacques, με μαύρα κολάν, ημίψηλα καπέλα και 
χρωματιστές στολές έπαιρνε τη σκυτάλη. Το κοινό τους αποθέωνε.
Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία του Νίκου Παπατάκη ήταν το ανέβασμα μικρών θεατρι
κών έργων, επιθεωρησιακού τύπου, στη σκηνή του «Κόκκινου Ρόδου», που άφησαν εποχή 
για τη λογοτεχνική τους αξία και το πρωτοποριακό τους πνεύμα: «Ο Ξένος στο θέατρο» 
(L’Etranger au Théâtre) του γάλλου ακαδημαϊκού André Roussin (ένα είδος αρχαίου δράμα
τος ερμηνευμένο από κλόουν), σε σκηνοθεσία Yves Robert, «Τρόμος στην Οκλαχόμα» 
('Terror en Oklahoma, 1949), μια παρωδία γουέστερν, «Η όπερα των καμηλοπαρδάλεων» 
(L’Opéra des Girafes) του Prévert, «Μια προσπάθεια περιγραφής ενός δείπνου υψηλών προ
σώπων στο Παρίσι» (1947) του Jacques Prévert με πρωταγωνιστή τον ίδιο τον Παπατάκη, 
«Ο θρήνος του Φαντομά» (La complainte de Fantomas) του Robert Desnos, «Οι καλοί τρό-

30. Boris Vian, Manuel de 
Saint-Germain-des-Prés, 
Παρίσι, εκδ. Chêne, 1974, σ. 
142, 226.
31. La Tribune de Genève 
23.2.1960.
32. «Τοχαριτωμένο θέαμα του 
Νίκου στο “Κόκκινο Ρ όδο” -, 
σημειώνει ο Cocteau στο 
ημερολόγιό του στις 24.5.1953 
fLe passé défini, τόμος II, 
Παρίσι, εκδ. Gallimard, 1985, 
σ. 122).
33. Πρβλ. infra τη μαρτυρία του 
Μ. Piccoli και τη συνέντευξή του 
στο τρίτο μέρος της μονογραφίας 
μας.
34. Μ. Grisolia/F. Mallet-Joris, 
Juliette Gréco, Παρίσι, εκδ. 
Seghers, 1975, σ. 16.
3 5 .Ibid. 33
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ποι» του Jean Bellanger, «Σινε-σφαγή» (Cinémassacre) του Boris Vian, παρωδία του Χόλι- 
γουντ και της Cinecitta36 με τη Rosy Varte, και «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες», όλα σε 
σκηνοθεσία Yves Robert και κυρίως οι «Ασκήσεις Ύ φ ου ς  ή 57 είδη καβγάδων σε ένα λεωφο
ρείο» (Les Exercices de style ou Cinquante-sept manières d ’avoir une altercation dans un 
autobus, 21.10.1950) του Raymond Queneau, που κράτησε για πάνω από 900 παραστάσεις. 
Στο φημισμένο αυτό έργο ο Queneau έδειχνε με χιουμοριστικό τρόπο τους διαφορετικούς 
τρόπους με τους οποίους μπορεί κανένας να πει το ίδιο ακριβώς πράγμα: ευγενικά, μάγκικα, 
πρόστυχα, διακριτικά, με υπονοούμενα, λακωνικά, περιφραστικά κ.λπ.
Πριν από την αποχώρηση του Παπατάκη από το πρώτο «Κόκκινο Ρόδο» είχε ο ίδιος ανεβάσει 
την «Ουρά του τηγανιού» (La Queue de la Poêle), τις «Περιπέτειες του κ. Κρυπτογάμου» 
(Les aventures de Μ. Cryptogame) του  Topffer και τη «Γλώ σσα  τω ν  λουλουδιών» (Le langage 
des fleurs) του Robert Hirsch. Την περίοδο επίσης του πρώτου «Κόκκινου Ρόδου», παίζει και 
λίγο στο θέατρο, σ ’ ένα έργο που είχε σκηνοθετήσει ο Marcel Herrand με τη Maria Casarès. 
Μια άλλη φορά με τον Vadim και τη Gréco, όλοι μαζί, ανέβασαν ένα παλιό γερμανικό έργο, το 
Δεν μπορείς να σνγνρίσεις την Κόλαση (On ne fait pas le ménage en enfer) σε σκηνοθεσία του 
Michel de Ré. Σήμερα θυμάται: «Έ πρεπε να κάνω  σεβαστό το πρωτοποριακό θέαμα που παι
ζόταν στο μαγαζί, το οποίο ενοχλούσε πολλούς από την ομήγυρη, και ειδικότερα τους γλε
ντζέδες που έρχονταν για να χλευάσουν τους υπαρξιστές. Αν μετά από μια πρώτη επέμβαση, 
την οποία έκανα με ευγενικό τρόπο, ο σαματάς συνεχιζόταν, άρπαζα τον πιο επιθετικό από 
τους ταραξίες, τον έσπρωχνα, τον ανέβαζα σηκωτό τους δύο ορόφους που χώριζαν το δεύτε
ρο υπόγειο από το δρόμο και τον έβαζα να  φάει σκόνη. Μέχρι [τότε] μου ανέθεταν να παίζω 
μόνο ασήμαντους ρόλους: κάποιον μισθοφόρο εκτοπισμένο στο πίσω μέρος της θεατρικής 
σκηνής, τη σιλουέτα του Νέρωνα προφίλ σε κάποιο άλλο έργο, και το ίδιο συνέβαινε και στον 
κινηματογράφο. Η ατέλεια τω ν αδύνατων σαν καλάμια ποδιών μου με την “ παράλληλη από
κλιση” που είχαν, στεκόταν εμπόδιο στην άνοδό μου. “ Θα σας αναθέταμε πιο αποδοτικούς σε 
αμοιβή ρόλους, αλλά έτσι μαυριδερός που είστε...” »37.
Η φήμη ότι ο Νίκος ξέρει από καβγάδες του δίνει έτσι τον πρώτο δυναμικό ρόλο στον κινημα
τογράφο με το ψευδώνυμο Niko Dakis. Πρόκειται για ένα μελόδραμα γυρισμένο στην περιο
χή της Camargue, στη Νότια Γαλλία, Ο φύλακας των αλόγων (Le Gardian, 1946) του Jean de 
Marguenat, με πρωταγωνιστή τον ηθοποιό και τραγουδιστή Tino Rossi. «Κι έτσι ξεκίνησα για 
την Camargue, έχοντας δύο ρόλους να παίξω: να ενσαρκώνω έναν κακό -τσιγγάνο βέβαια- 
και να ντουμπλάρω τον πρωταγωνιστή στις έφιππες σκηνές. Είχα αδράξει την ευκαιρία παρά 
τους έντονους φόβους μου, γιατί το να κάνω τον κασκαντέρ δεν ήταν η ειδικότητά μου! Την 
τελευταία ημέρα του γυρίσματος, έμεναν ακόμη μερικές λήψεις να γίνουν και ω ς  συνήθως 
δεν ήταν οι πιο εύκολες: “Νίκο, έλα να σου εξηγήσω: αυτή τη φορά θα παίξεις τον δικό σου ρό
λο, και ο Francis [Francined], ο καουμπόη, θα παίξει το ρόλο του Tino. Καλπάζεις αχαλίνωτα, 
εκείνος σε ακολουθεί, σε φτάνει, πηδάει πάνω στο άλογό σου καλπάζοντας, σε ρίχνει από τη 
σέλα και συ πέφτεις κατάχαμα. Αντιστέκεσαι όσο μπορείς λιγότερο, το κάνεις εύκολο: αυτός 
θα το παίξει! Εμείς, με την κάμερα πάνω σ ’ ένα τζιπ, θα τραβάμε τη μονομαχία, θα κινούμαστε 
παράλληλα με σας, όσο πιο κοντά γίνεται! Πρέπει να καταφέρουμε να σε αναγνωρίζουν εσένα 
από κάθε γωνία λήψης αλλά αυτόν καθόλου! Εντόπισε λοιπόν καλά πού βρίσκεται ο φακός, 
χωρίς όμως να τον κοιτάζεις. Θα κάνουμε μια-δυο πρόβες, θα εξηγήσουμε μια-μια τις κινήσεις, 
θα τα βάλουμε όλα στη θέση τους και θα ξεκινήσουμε το γύρισμα!” Είχα ήδη περάσει στη ζωή 
μου μια-δυο φορές ξυστά από τον θάνατο, στο όνομα ενός ιδανικού οι σφαίρες είχαν σφυρίξει 
στα αυτιά μου. Αλλά το να βλέπω να ορμάει καταπάνω μου, έτσι ξαπλωμένος καταγής όπως 
ήμουν, ένα πελώριο λάστιχο αυτοκινήτου, να το βλέπω να σταματάει μόλις λίγα εκατοστά μα- 
κρύτερα από το αυτί μου, έχοντας ήδη συνθλίψει με τον όγκο του λίγο από το μανίκι μου, ή
ταν μια εμπειρία που τίποτα δεν θα με κάνει να την ξεχάσω και της οποίας τις συνέπειες ακό
μα υφίσταμαι... Επειδή άλλο το να αψηφάς τον θάνατο και άλλο το ομοίωμά του: οι συνέπειες 
μπορούν να είναι οι αντίθετες από αυτές που θα περίμενε κανείς»38.

36. Για τον αντίκτυπο του 
θεάματος αυτού βλ. Ν. 
Παπατάκτι, Εκ των 
ενόνιων, στο τέταρτο μέρος της 
μονογραφίας μας.
37. Ν. Παπατάκης, op.cit., σ. 
335.
38. Ibid., ο. 337. 35
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39. fil. ενδεικτικά Claude 
Mauriac, - “Voyagesurprise” de 
Pierre Prévert sur l ’air de Frère

Jacques-, Le Figaro littéraire 
1947 και Jean-Louis Bory,

«Liberté libertine-, Le Nouvel 
observateur 31.1.1969.

40. fil. Pieral, Vu d’en bas, 
Παρίσι, εκδ. Robert Laffont, 1976, 
a. 214: «Ο εραστής μου στην ταινία 
ήταν ο κούκλος, ο απίθανος Νίκος

Παπαζάκης που διατηρούσε το 
καμπαρέ της μόδας το Κόκκινο 

Ρόδο... 'Ημουντυχερός, είναι 
σαφές. Δεν υποψιαζόμουν ότι 
αυτός ο σωσίας των θεών της 
χώρας του δεν είχε μόνο την 

ομορφιά που σου έκοβε την ανάσα 
αλλά και το βίαιο ταλέντο του 

μελλοντικού σκηνοθέτη της ταινίας 
οι Αβυσσοι. Μπορεί βέβαια οι 

άσχημοι άνθρωποι να λένε 
“ωραίος a llá  βλάκας ”, όπως στο 
τραγούδι τον Jacques Brel, τέτοια 

δεν ήταν όμως η περίπτωση του 
Νίκον. Όλη η γαλλική διανόηση 

με επικεφαλής τη Simone de 
Beauvoir, χαιρέτησαν την πρώτη 

του ται νία ως ένα αριστούργημα, το 
θυμόμαστε καλά-. 

41. Πρωταγωνίστρια μεταξύ 
άλλων στις ταινίες La Dolce Vita 

(1959), του Federico Fellini, 
Lola (1961 ), του Jacques Démy, 
Ένας άνδρας και μία γυναίκα 

(Un homme et une femme, 1966) 
του Claude Lelouch και H 

συνάντηση (The appointment, 
1969) του Sidney Lumet. 

42. Εχει παίξει στις ταινίες Si 
c’était à refaire (1976), του 

Claude Lelouch με 
πρωταγωνίστριες την Catherine 
Deneuve και την Anouk Aimée, 

Το καλοκαίρι της Μήδειας 
(1987), του Μπάμπη Πλαϊτάκη, 

με συμπρωταγωνιστή τον τότε 
σύζυγό της Μιχάλη Μανιάτη. 

43. Συνέντευξη του Ν. Παπατάκη 
στη Μαρία Κουφοπούλου, Το 

Βήμα 24.12.2000. 
44. Arts 23.6.1954.

45. Βλ Ν. Παπατάκη, op.dt., ο. 303.
46. fil. Richard Witts, Nico: The 
Life and Lies of an Icon, Λονδίνο,

εκδ. Virgin Books, 1992. 
47. Βλ. Herbert Tobias, 

Fotografien 1950-1980, εκδ.
Janssen, 1994. 

48. Βλ. τη μαρτυρία του Νίκου

Την ίδια περίοδο θα συμμετάσχει ως ηθοποιός σε μικρούς πάνχα ρόλους σε διάφορες ταινίες: 
στη φαρσοκωμωδία Ταξίδι έκπληξη, (Voyage surpHse, 1947) του Pierre Prévert, αδελφού tou 
ποιητή και θαμώνα του «Κόκκινου Ρόδου», από την αισθητική του οποίου είναι διαποτισμένη 
όλη η ταινία39 -  ο Παπατάκης θα υποδυθεί (με φουστανέλα) τον Έλληνα εραστή της φαντα
στικής Δουκισσας του Στρόμπολι, ερμηνευμένης από τον διάσημο νάνο Pieral ως τραβεστί40- 
στην ταινία του Léon Mathot, Ο άνθρωπος με τα πήλινα χέρια (L’homme aux mains d ’argile, 
1949), αληθινή ιστορία ενός διάσημου παίκτη του μποξ εκείνης της εποχής· και βέβαια στην 
ταινία του Marcello Pagliero, Το Κόκκινο Ρόδο (La Rose rouge, 1951) πλάι στον Louis de Funès 
και τη Françoise Arnoul, για να υποδυθεί όμως... τον ίδιο του τον εαυτό! Η τελευταία του εμ
φάνιση ως ηθοποιού θα γίνει το 1961, στην αστυνομική ταινία του Jean Becker Ένας κάποιος 
Αα Ροκά (Un nommé La Rocca), με πρωταγωνιστή τον Jean-Paul Belmondo.
To 1951 ο Παπατάκης παντρεύεται τη νεαρή βεντέτα του κινηματογράφου Anouk Aimée 
(1932-)41 με την οποία αποκτά μια κόρη, την Εμμανουέλα, επίσης ηθοποιό42. «Ό ταν είδα την 
Anouk για πρώτη φορά νόμισα όχι είδα ένα φάντασμα που ερχόταν από αλλού. Ό ταν συνα
ντιόμασταν ήταν σαν να ερχόταν από τον ουρανό, από τα σύννεφα. Πολύ παράξενο. Είχε ο
μορφιά και χάρη. Αυτό με συγκινούσε πάρα πολύ. Είναι πολύ κολακευτικό -και αν θα το πω 
ίσως φανεί λίγο παράξενο- αλλά όταν γνωριστήκαμε στη Δυτική Γαλλία στη θάλασσα, μετά 
την πρώτη-δεύτερη φράση που ανταλλάξαμε και αφού γνωριστήκαμε λιγάκι, μου είπε: “Αν 
είχα μια μέρα ένα παιδί, θα ήθελα να σου μοιάζει” . Αυτό που με συγκινούσε ήταν η εμφάνισή 
της και η παράξενη ομορφιά που είχε»43.
Το 1954 φέρνει στο «Κόκκινο Ρόδο» τον Charles Trenet, για το ρεσιτάλ του οποίου ο Boris Vian 
θα γράψει: «Τίποτα στα τραγούδια του Trenet δεν είναι βαρύ ή ποζάτο, γι’ αυτό δεν τα αγγίζει ο 
χρόνος»44. Το 1955 ο Παπατάκης πουλά το κλαμπ του «Κόκκινου Ρόδου» στον αιγύπτιο επιχει
ρηματία Paolo, επειδή η ιδέα πως θα βρεθεί σε προχωρημένη ηλικία επικεφαλής μιας ολόκληρης 
αλυσίδας καμπαρέ που θα καλύπτει ολόκληρη τη χώρα τού είναι ανυπόφορη45. Ο νέος ιδιοκτή
της θα προσπαθήσει να συνεχίσει στο πνεύμα Παπατάκη και θα ξανακαλέσει τον Yves Robert 
και τη Rosy Varie ανεβάζοντας σκετς του Boris Vian. Την περίοδο που διαχειριζόταν ο Παπατά
κης το κλαμπ, στη σκηνή του «Κόκκινου Ρόδου» έκαναν το ντεμπούτο τους ο μίμος Marcel 
Marceau, οι τραγουδιστές Charles Aznavour, Léo Ferré, Jacques Brel και Mouloudji, ακόμη Km 
η Brigitte Bardot. To Piccolo Teatro του Μιλάνου (Caprioli, Bonucci, Franca) ανέβασε ένα έργο 
με παραβάν, από το οποίο επηρεάστηκε αργότερα ο Genet.
Τα επόμενα χρόνια ο Παπατάκης, έχοντας ήδη χωρίσει με την Anouk Aimée (1954), ασχολεί- 
ται επαγγελματικά με το χώρο της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων στην εταιρεία του 
Georges Crevenne καθώς και ως υπεύθυνος τύπου για την προώθηση κινηματογραφικών 
έργων. Το 1958 εγκαταλείπει τη Γαλλία ενώ μαίνεται ο πόλεμος της Αλγερίας και εγκαθί
σταται στη Νέα Υόρκη. Την περίοδο αυτή και μέχρι το 1961 μοιράζεται τη ζωή του με τη 
Γερμανίδα Nico, τη μετέπειτα διάσημη ροκ τραγουδίστρια του θρυλικού συγκροτήματος 
Velvet Underground (του Lou Reed). Η Christa Päffgen (1938-1988)46, όπως ήταν το αληθινό 
της όνομα, είχε ξεκινήσει την καριέρα της ως μανεκέν των Vogue, Elle και της Coco Chanel. 
Το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο Nico, που την έκανε διάσημη, οφείλεται στον φωτογράφο της 
Herbert Tobias (1924-1982)47, ο οποίος «τη βάφτισε Nico σε ανάμνηση του Nico Papatakis με 
τον οποίο ήταν ερωτευμένος»48. Η σχέση της με τον Παπατάκη θα λήξει όταν η Nico γνωρί
σει τον Alain Delon, με τον οποίο θα κάνει ένα παιδί (1962), τον Ari που ο Delon, όμως, θα αρ- 
νηθεί να αναγνωρίσει. Ο Παπατάκης θα της ανταποδώσει το δάνειο του ονόματος, βαφτίζο
ντας Christa Päffgen τη μητέρα του Φρανχς-Αλί στους Ισορροπιστές.
Στα χρόνια που κύλησαν το κλαμπ άλλαξε πολλές φορές διεύθυνση και ονόματα. Σήμερα η 
κάτω αίθουσα του «Κόκκινου Ρόδου» έχει ενσωματωθεί στον γειτονικό κινηματογράφο 
«Αρλεκίνο». Μόνο η μικρή σιδερένια πόρτα της εισόδου έχει απομείνει η ίδια, στον αριθμό 76 
της οδού Rennes, κι αυτή χαλασμένη και μισάνοιχτη, θυμίζοντας παλιές δόξες και μεγαλεία, 
και κυρίως ότι μέσα στην ανεμελιά, τον αυτοσχεδιασμό και τη διάχυτη φιλικότητα, χωρίς



Δεξιά από πάνω προς τα κάτω: Yves 
Montand, Simone Signoret (1951)· 
Νίκος Παπατάκτις· Rosy Varie,
G. Perault, Yves Robert (1953), 
στο «Κόκκινο Ρόδο».

Ανάμεσα στους 
θαμώνες του 
«Κόκκινου Ρόδον» 
διακρίνεται στο βάθος 
δεξιά ο Roger Vadim 
(1950).

Ο Νίκος 
Παπατάκτις 

στο «Κόκκινο 
Ρόδο» (1949).

Η  πρεμιέρα του έργου Προσπάθεια 
περιγραφής ενός δείπνου υψηλών 

προσώπων στο Παρίσι του Jacques Prévert, 
στο «Κόκκινο Ρόδο».
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Παπατάκη στο ντοκιμαντέρ της 
Susan Ofteringer, Nico Icon, 

CIAKIZDF, 1995. Στη Νέα 
Υόρκη η Nico θα 

παρακολουθήσει τη θεατρική 
σχολή της Lee Strasberg μαζί με 
u¡ Marilyn Monroe και κυρίως 

θα γνωρίσει τον Andy Warhol 
που θα την εντάξει στην ομάδα 

του Factory και του Velvet 
Underground (Femme fatale, 

All Tomorrow’s Parties, I’ll be 
your Mirror). Συνεργάστηκε με 

τους Rolling Stones (I’m Not 
Saying, 1964), Bob Dylan (I’ll 
Keep It With Mine, Visions of 

Johanna), Paul Morrissey (για 
τις ταινίες Chelsea Girls, The 

Closet Sunset, Imitation of 
Christi πριν ξεκινήσει (1968) 

σάλο καριέρα ως τραγουδίστρια 
( Desertshore /1.970/, The End 
[1973, με παραγωγό τον John 
Cale], Drama of Exile [1981], 
Camera Obscura [1985]) και 

ηθοποιός στις ταινίες του γάλίον 
σκηνοθέτη Philippe Garrel (La 
cicatrice intérieure/I.972/, Les 
hautes solitudes/1974/). Μετά 

το χωρισμό της με τον Jim 
Morrison των Doors και τον 

Iggy Pop, η ίδια θα εγκαταλείψει 
τον εαυτό της και η καριέρα της 
θα πάρει την κατιούσα (άθλιες 

τουρνέ στους δρόμους του 
Άμστερνταμ, της Κοπεγχάγης, 

του Παρισιού, της Βαρκελώνης 
και του Βερολίνου), κυρίως λόγω 
της άστατης υγείας της (είχε γίνει 

ηρωινομανής).
49. Μαρτυρία του Νίκου 

Παπατάκη (πυ αφιέρωμα της 
τηλεοπτικής εκπομπής Visages 

du cinéma των Roger Boussinot 
και Jacques Nahum με θέμα 

«Nico Papatakis. Humiliation 
et violence··, ORTF, 21.5.1971.

50. Συνέντευξη του Νίκου 
Παπατάκη στον Michel Ciment, 

Positif, τχ. 320ΙΟκτώβριος 1987, 
σ. 14.

51. Ibid.
52. Συνέντευξη στον Said Ould- 

Khelifa, Théâtres au cinéma, 
3 8  τχ. 10/1999,0.113.

πόζες και επιθετικό γκλάμουρ ο Νίκος, όπως τον αποκαλούσαν όλοι, δημιούργησε ένα νέο εί
δος θεάματος που σήμερα στο Παρίσι ονομάζεται καφεθέατρο, και το οποίο αποτελούσε ανοι
χτή ρήξη με το παραδοσιακό αστικό θέατρο της εποχής. Και ο απολογισμός; «Αυτό που με εν- 
διέφερε να κάνω στο “Κόκκινο Ρόδο” ήταν πράγματα τολμηρά και βίαια. Ή ταν ένα καμπαρέ 
βέβαια περισσότερο αισθητικής παρά πολιτικής αμφισβήτησης. Εισήγαγε νέες μορφές καλ
λιτεχνικής έκφρασης, οι οποίες αμφισβητούσαν τον καθιερωμένο τρόπο με τον οποίο γινό
ταν μέχρι τότε το θέατρο και ο κινηματογράφος. Ειδικότερα στο θέατρο, το “Κόκκινο Ρόδο” 
εισήγαγε το πολύ μοντέρνο φαινόμενο του γκαγκ, ένα σύντομο δηλαδή κωμικό εύρημα, που 
αποτελείται από μία πρόταση, έναν αντίλογο και το γέλιο»49. «Ή ταν μια καινούργια μορφή 
θεάτρου λίγο σαν παρωδία στην οποία ο Genet, σ ’ ένα από τα κείμενά του, αναγνωρίζει την 
οφειλή του. Με ενθουσίαζε όπως καθετί πρωτοποριακό. Αυτό ισχύει μέχρι σήμερα. Με τρα
βάει ό,τι πάει κόντρα στο συμβατικό, στον κομφορμισμό. Αυτό που μου προσέφερε η εμπει
ρία αυτή ήταν μια αυτόματη αντίδραση άρνησης των κατεστημένων»50. Το «Κόκκινο Ρόδο» 
όμως έπαιξε και έναν παιδευτικό ρόλο στην αισθητική του Νίκου Παπατάκη, που είναι εμ
φανής σε όλες τις ταινίες του: «Παρακολουθώντας επί επτά χρόνια κάθε βράδυ θεάματα έμα
θα πώς ζει ένα έργο, έμαθα τη σημασία και την ακρίβεια της θεατρικής κίνησης. Το “Κόκκι
νο Ρόδο” ήταν μια σχολή σκηνοθεσίας για τις ταινίες που γύρισα αργότερα»51. Κατά την ά
ποψή μας, και το μπουρλέσκο χιούμορ, που είναι διάχυτο στις ταινίες του Παπατάκη, βρί
σκει τις καταβολές του στα επιθεωρησιακού τύπου νούμερα του «Κόκκινου Ρόδου».
Τα χρόνια του «Κόκκινου Ρόδου» ο Παπατάκης χρηματοδότησε την παραγωγή τριών, κινου- 
μένων σχεδίων σε σκηνοθεσία του Henri Gruel, με βάση παιδικές ζωγραφιές: Gitanos και 
Papillon (1948), Martin και Gaston (1949), Η Φιγούρα (La Figure, 1959). Το πρωτοποριακό 
πνεύμα του Παπατάκη εκφράστηκε επίσης με την παραγωγή της διάσημης και μοναδικής 
κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους του Jean Genet, Ένα Ερωτικό Άσμα (Un chant 
d ’amour, 1950), η οποία έδωσε τη δυνατότητα στον ποιητή να εκφραστεί μέσα από ένα δια
φορετικό όχημα. Τόσο η λιτή αισθητική της ταινίας όσο και η θεματική της (το μοναχικό ά
τομο που ορθώνεται μπροστά σε μια κωδικοποιημένη κοινωνία) προαναγγέλλουν τον κινη
ματογράφο του ίδιου του Νίκου Παπατάκη.

Β. Κινηματογραφικές επιρροές: η καταλυτική προσωπικότητα 
του Jean Genet και οι αυτοσχεδιασμοί του Τζων Κασσαβέχη 
στη Νέα Υόρκη

α) Ανεπαισθήτως μ’ έκλεισαν από χον κόσμον έξω: Έ να  Ε ρω τικό Ά σμα  ( 1950)

«Ο Genet υπήρξε για μένα το παράδειγμα για το τι μπορεί 
να κάνει ένας άνθρωπος μέσα στον αποκλεισμό και τη 
σύγχυση··· Χάρη σ' εκείνον, αργότερα, συνειδητοποίησα ό
τι έπρεπε να αποδεχθεί τον αποκλεισμό και να τον μετου- 
σιώσει σε κραυγή κι έτσι σταμάτησα να θέλω να ενσωμα
τωθώ, σαν κατάδικος, στην όποια κοινωνία-,

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΤΑΚΗΣ52

Η μυθολογία του Jean Genet (1910-1986) είναι γνωστή: κλέφτες, νταβατζήδες, μόρτες, ναύ
τες, τεκνά, νταήδες, φουκαράδες, ομοφυλόφιλοι, πόρνες, δούλες, τραβεστί και αντάρτες στοι
χειώνουν τα μυθιστορήματα (Το θαύμα τον ρόδου, Ημερολόγιο ενός κλέφτη, Η Παναγία των 
λουλουδιών, Ο καβγατζής της Βρέστης, Γραφείο τελετών) και τα θεατρικά έργα του (Υψηλή ε- 
ποπτεία, Οι δούλες, Οι νέγροι, Το μπαλκόνι, Τα παραβάν). Το σύστημα των αξιών τους τον συ
ναρπάζει, γιατί στην ουσία ο Genet, έχοντας ήδη ζήσει τα τριάντα πρώτα χρόνια της ζωής
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χου σε ορφανοτροφεία, αναμορφωτήρια, φυλακές ή ακόμη και στη Λεγεώνα τω ν Ξένων, εί
ναι ο ίδιος όλοι αυτοί μαζί. Το κυριόχερο όμως: ποτέ δεν απολογείται ούτε δικαιολογείται για 
τις οποιεσδήποχε (εννοείται και ερωτικές) προτιμήσεις του. Έ τ σ ι  έζησα, έτσι αγάπησα, αυ
τός είμαι και σε όποιον αρέσει, μας λέει. Επιτυγχάνει με τον τρόπο αυτό, με την υπερηφάνειά 
του για ό,χι οι άλλοι θεωρούν ντροπή, να πληρώσει την παραδοσιακή ηθική με το ίδιο νόμι
σμα: της δημιουργεί ενοχές με βάση το δικό της σύστημα αξιών. Της προβάλλει τις φ αντα
σιώσεις του που της φαίνονται πρόστυχες. Παράλληλα καταφέρνει να λυτρωθεί από το βά
ρος της κοινωνίας που δεν τον αποδέχεται: ποιοι είστε εσείς που δεν με αποδέχεστε; Ε γώ  πρέ
πει να σας αποδεχθώ! Ό π ω ς  στο Βάκχο του Cocteau, όπου το θύμα εξαναγκάζει το θύτη να 
χορέψει μαζί του γύρω  από την πυρά, ο Genet προτρέπει τον αναγνώστη του να μειώσει το 
φορτίο τω ν ενοχών της διαφορετικότητάς του, αδειάζοντάς το στο θύτη του, δηλαδή σ ’ αυ
τόν που χου το δημιούργησε, την κωδικοποιημένη κοινωνία. Γιατί τελικός στόχος του Genet 
είναι να μετατρέψει την κατάρα που τον βάραινε σε σωτηρία.
Ο αναιδής αυτός θρίαμβος χου Genet, ο οποίος είναι διάσπαρτος στο λογοτεχνικό χου έργο, 
συνοψίζεται σε μόλις 25 λεπτά, χάρη στη δύναμη του κινηματογράφου, για τον οποίο δηλώ
νει αφοπλιστικά: «Ο κινηματογράφος είναι κατεξοχήν αδιάκριτος. Α φού έχει αυτή τη δυνα
τότητα να διογκώνει τις κινήσεις, ας τη χρησιμοποιήσουμε. Η κάμερα μπορεί να ανοίξει το 
φερμουάρ ενός παντελονιού και να ψάξει τα μυστικά του. Εάν το κρίνω απαραίτητο, δεν θα 
διστάσω»53. Τα σύμβολα της ταινίας του (λουλούδια, κελιά, γυμνά σώματα ανδρών) είναι τα 
ίδια που επαναλαμβάνονται και στα άλλα έργα του. Στο Ερωτικό Άσμα, ο Genet χρησιμοποι
ώ ντας τη δομή του ονείρου δίνει σάρκα και οστά στις ομοφυλοφιλικές φαντασιώσεις του, και 
μάλιστα κατά τρόπο επίτηδες άγριο και ακραίο προκαλώνχας χην παραδοσιακή ηθική, για να 
επιτύχει αυτό που μόλις περιγράψαμε.
Η ταινία θα πρέπει καταρχάς να ενταχθεί στο συγκεκριμένο ιστορικό της πλαίσιο. Ανήκει 
στη γενικότερη χάση, που παρατηρήθηκε μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, απροκάλυπτης 
(όχι δηλαδή με τις -έ σ τ ω  αριστουργημαχικές- φιοριτούρες χου Proust ή του Oscar Wilde) ε
ξομολόγησης (προσοχή: όχι απολογίας) της ομοφυλόφιλης επιθυμίας διαμέσου της τέχνης. Ο 
Κορυντόν (Corydon, 1924) του André Gide και Το λευκό βιβλίο {Le livre blanc, 1930) του Jean 
Cocteau, είναι τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της τάσης στη λογοτεχνία. Το τελευ
ταίο μάλιστα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ω ς προφητικό σχόλιο πάνω στην ταινία του 
Genet: «Ό σο  περνούν τα χρόνια και ξεμακραίνω από την εποχή που το μυαλό δεν έχει ακόμα 
αρχίσει να ορίζει τις αισθήσεις, γυρνώντας πίσω βρίσκω  αχνάρια του έρωτα που είχα πάντα 
για τ ’ αγόρια. Λάτρευα πάντα το δυνατό κι όμορφο, αυτό που εγώ πιστεύω πως πρέπει να τ ’ 
ονομάζουν το ωραιότερο φύλο. Το δυστύχημα με μένα ήταν ότι βρισκόμουν στα χέρια μιας 
κοινωνίας που αντιμετώπιζε το ασυνήθιστο σαν αντικείμενο ντροπής και το καταδίκαζε. Βασανι
στικά μας υποχρέωνε ν ’ αλλάξουμε και να καταπνίξουμε τις ιδιαίτερες κλίσεις μας. [...] Α ς εί
ναι, θα φύγω, και θ ’ αφήσω  πίσω μου αυτό το βιβλίο. Αν το βρουν, ας το εκδώσουν. Ί σ ω ς  
βοηθήσει να καταλάβουν μερικοί, ότι εξορίζοντας τον εαυτό μου, δεν εξορίζω ένα τέρας, αλ
λά έναν άνθρωπο, που η κοινωνία δεν τον αφήνει να ζήαει με τον τρόπο που θα έπρεπε να ζει 
τα μυστηριώδη παιχνιδίσματα που αισθάνεται το θεϊκό τούτο αριστούργημα που λέγεται άν
θρωπος. [...] Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά ότι στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, όπως στη Σο
βιετική Έ ν ω ση , που στοχεύουν στην αγελοποίηση ζωής και σκέψης, καταδικάζεται η οποι
αδήποτε ύπαρξη ατομικής, προσωπικής σχέσης και ζωής, ακόμη και στις υψηλότερες μορ
φές. Αλλά δεν θα καταφέρουν ποτέ να εμποδίσουν μερικούς εκλεκτούς να γευτούν κάποια 
σπάνια φρούτα και να μυρίσουν κάποια λουλούδια με σπάνιο άρωμα. Ο λανθασμένος τρόπος 
που σκέφτεται, κινείται και ζει η κοινωνία, κάνουν τη δική μου ντομπροσύντι να φαίνεται βίτσιο. 
Στη Γαλλία αυτό το βίτσιο δεν σε οδηγεί στη φυλακή, χάρη στην ύπαρξη του Ναπολεόντει
ου Κώδικα και σε ορισμένους φωτισμένους δικαστικούς... Ό μ ω ς εγώ δεν δέχομαι να με ανέ
χονται. Δεν δέχομαι να μου κάνουν τη χάρη. Τραυματίζει την αγάπη μου για τον Έ ρ ω τα  και 
την Ελευθερία»54 (οι υπογραμμίσεις είναι δικές μας).

53. Edmund White, Jean 
Genet, Παρίσι, εκδ. Gallimard, 
1993, a. 393.
54. Jean Cocteau, Το λευκό 
βιβλίο ή ε'ρωτες αγοριών, εκδ. 
Αίολος, 1988 (μτφ. Ν. 
Παπαδογιάννης), ο. 15, 85-86. 39
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55. SA. αναλυτικά Vito Russo, 
The Celluloid closet. 

Homosexuality in the movies, 
Νέα Υόρκτι, εκδ. Harper & Row,

1981 · Bertrand Philbert, 
L’homosexualité à l’écran, 
Παρίσι, εκδ. Henri Veyrier, 

1984. Για τον ελληνικό 
κινηματογράφο αντίστοιχα, βλ.

Κωνσταντίνου Κυριάκου, 
Διαφορετικότητα και 

ερωτισμός εκδ. Αιγόκερως, 
2001.

56. Για μια σημειολογική 
ανάλυση της ταινίας βλ.

Philippe-Alain Michaud, 
«Champs d’amour», σε Jane 

Giles, Un Chant d’amour. Le 
cinéma de Jean Genet, Παρίσι, 

εκδ. Macula, 1993, o. 91-110: 
<·Η ταινία είναι μια φετιχιστική 
(ή αισθητική) πραγματεία πάνω 

στο ανδρικό σώμα, το οποίο 
εξερευνά στο περίβλημά του, στις 

κινήσεις του, αλλά ακόμη και 
στην ανατομική του λεπτομέρεια 
ή την υφή του ενδύματος του» (ο.

109).

Στον κινηματογράφο, αν και πιο επιδεικτική τέχνη, η αντίστοιχη τάση παρατηρήθηκε για 
πρώτη φορά με δύο γερμανικές ταινίες (στο Χόλιγουντ από το 1930 ίσχυε ο «Κώδικας παρα
γωγής» που απαγόρευε τέτοιου είδους παραστρατήματα): τον Διαφορετικό από τους άλλους 
{Anders als die Anderen, 1919) του Richard Oswald, ιστορία του εκβιασμού ενός ομοφυλόφι
λου και Γυναίκες με στολή {Mädchen in Uniform, 1931) της Leontine Sagan, για τον έρωτα 
μιας καθηγήτριας με μια μαθήτριά της55. Με τρόπο όμως πιο ποιητικό και λυρικό προτίμη
σαν να εκφραστούν ο Kenneth Anger {Πυροτεχνήματα [Fireworks], 1947) και ο Jean Genet 
με το Ερωτικό Άσμα, χωρίς βέβαια να καταφέρουν να ξεπεράσουν τη λογοκρισία, δημιουρ
γώντας τον underground κινηματογράφο. Το Ερωτικό Άσμα είναι η ιστορία της απελπισμέ
νης προσπάθειας δύο ανθρώπων, τους οποίους η κοινωνία έχει απομονώσει, να επικοινωνή
σουν. Κάθε προσπάθειά τους αναχαιτίζεται από το δεσμοφύλακα, άγρυπνο φρουρό της τάξης 
και της ηθικής της κοινωνίας που τους κρατά «ανεπαισθήτως από τον κόσμον έξω», όπως λέ
ει ο Καβάφης. Ο Genet, όμως, αντιστρέφει με τέτοιο τρόπο τις αξίες, ώστε οι φυλακισμένοι 
φαίνεται να έχουν κλείσει απ’ έξω από τη ζωή (το ερωτικό παιχνίδι) το δεσμοφύλακά τους... 
Η ταινία, χωρίς διαλόγους και ασπρόμαυρη, είναι γυρισμένη σε μια φυλακή που θυμίζει 
darkroom (γκράφιτι σε λερωμένους τοίχους, τατουάζ σε γυμνά σώματα, καπνοί, μυρωδιά ι
δρώτα και σπέρματος συγκροτούν το σκηνικό). Ο δεσμοφύλακας πλησιάζοντας βλέπει κάτι 
παράξενο που τραβά την προσοχή του: από τα κάγκελα του παραθύρου ενός κελιού ένα γυμνό 
χέρι κουνάει, σαν εκκρεμές (αριστοτεχνική αποτύπωση του φιλμικού χρόνου), ένα σπάγγο 
στο άκρο του οποίου είναι δεμένο ένα μπουκέτο λουλουδιών, το οποίο προσπαθεί μάταια να 
πιάσει ένα χέρι από το γειτονικό κελί. Ο δεσμοφύλακας αποφασίζει να ερευνήσει περί τίνος 
πρόκειται. Επιθεωρεί όλα τα κελιά, και σε καθένα βλέπει έναν φυλακισμένο που αυνανίζεται. 
Το θέαμα ασκεί πάνω του μια παράξενη γοητεία και από το «μάτι» της πόρτας παρακολουθεί 
κρυφά το σιωπηρό διάλογο ανάμεσα σε ένα φοβισμένο Άραβα φυλακισμένο και το νεαρό του 
γειτονικού κελιού. Οι δυο τους επικοινωνούν διαμέσου του τοίχου που χωρίζει τα δύο κελιά, 
εμπόδιο που ενώ τους χωρίζει γίνεται αντικείμενο του πόθου τους καθώς τον χαϊδεύουν, τον 
φιλούν παθητικά, τον κτυπούν και τελικά τον τρυπούν με ένα καλαμάκι-φαλλικό σύμβολο 
προκειμένου να ανταλλάξουν στα στόματά τους τον καπνό ενός τσιγάρου (τόσο αδύνατο απο- 
δεικνύεται τελικά το εμπόδιο-τοίχος που τους χωρίζει). Αν και δεν μπορούν να αγγίξουν ο έ
νας τον άλλο, φτάνουν σε ερωτική έκσταση με τη σκέψη της εγγύτητας, όπως ακριβώς οι ε
ρωτευμένοι κατάδικοι του γερμανικού στρατοπέδου συγκέντρωσης στο Bent του Martin 
Sherman. Αυτή η απουσία της οπτικής επαφής πυροδοτεί τη φαντασία τους, η οποία, αχαλί
νωτη, ξεπερνάει τα όρια του κλειστού χώρου-κελιού. Έ τσι πραγματώνεται η απόδρασή τους, 
που κανένας φύλακας δεν μπορεί να εμποδίσει. Αυτό το θέαμα (το ερωτικό άσμα) δημιουργεί 
στο δεσμοφύλακα μια φαντασίωση ομοφυλόφιλων περιπτύξεων, με πρωταγωνιστή αυτή τη 
φορά τον εαυτό του. Η φαντασίωση αυτή διακόπτεται από τη συνεχή προσπάθεια των δύο χε
ριών να φτάσει το ένα το άλλο. Ο δεσμοφύλακας, ανήσυχος από αυτό που του συμβαίνει, μπαί
νει στο κελί του ενός φυλακισμένου και τον χτυπά άγρια με τη ζώνη του παντελονιού του, γε
γονός που ξυπνά στο φυλακισμένο, όπως στον Εσταυρωμένο του Τελευταίου πειρασμού του 
Καζαντζάκη, τη δική του φαντασίωση: ονειρεύεται ότι βρίσκονται με το νεαρό του διπλανού 
κελιού ελεύθεροι σ ’ ένα δάσος, όπου τρέχουν, παίζουν, αγκαλιάζονται ευτυχισμένοι. Ο δεσμο
φύλακας βγάζει το όπλο του (άλλο φαλλικό σύμβολο προσφιλές στη φαντασμαγορία του 
Genet)56 και το χώνει στο στόμα του φυλακισμένου. Στη συνέχεια, όπως ήρθε φεύγει από το 
κτίριο της φυλακής. Γυρίζοντας το βλέμμα του αντικρίζει το αρχικό θέαμα: από τα κάγκελα 
του παραθύρου ενός κελιού ένα γυμνό χέρι κουνάει ένα μπουκέτο λουλουδιών, το οποίο προ
σπαθεί να πιάσει ένα άλλο χέρι από το γειτονικό κελί. Απομακρύνεται χωρίς να δει ότι τελικά 
τα δύο χέρια καταφέρνουν να ενωθούν.
Η αντιστροφή των ρόλων θύτη και θύματος είναι πρωταρχικής σημασίας στο Ερωτικό Άσμα 
και, όπως θα δούμε αργότερα, σε όλο τον κινηματογράφο του Νίκου Παπατάκη. Συνήθως στις 
ταινίες με φυλακισμένους αυτοί προσπαθούν να αποδράσουν. Εδώ συμβαίνει το αντίθετο: οι40



Ο Νίκος Παπατάκης με τον νάνο Η  Anouk Aimee (δεζιά) με την κόρη της
Pieral στο Ταξίδι Έ κπληξη Εμμανουέλα Παηατάκη (1976).
(1947).

Ο γάμος του Νίκον Παηατάκη 
με την Anouk Aimée (1951 ).
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57. ΒΧ. Albert Dichy, «Le 
corrupteur des genres» σε Jane 

Giles, op.cit., a. 135. 
58. -Μια πανέμορφη ταινία, 
στην οποία [o Genet]  μιλάει 

χωρίς την παραμικρή δυσκολία 
την οπτική γλώσσα. Αλλά είναι 

πολύ δύσκολη να τη βλέπεις» 
(Jean Cocteau, Entretiens sur 

le cinématographe, Παρίσι, εκδ.
Ramsay, 1973, σ. 36). 

59. Edmund White, op. cit., a.
366.

60. Ο αμερικανός συνθέτης Ned 
Rorem θυμάται μια τέτοια 

προβολή (Journal parisien 
1951-1955, Μονακό, εκδ. 

Rocher, 2003, σ. 158): «Η 
καλλιτεχνική δημιουργία δεν 
βασίζεται στην εμπειρία αλίά 

στη δουλεμένη φαντασία: στις μη 
βιωμένες εμπειρίες. Ένας 

μεγάλος συγγραφέας δεν έχει το 
χρόνο να ζήσει για τον εαυτό του. 
Βέβαια οι καλύτερες σκηνές (τις 
οποίες ο François Reichenbach 
πρόβαλε στον τοίχο του σπιτιού 

του, με ατυχή συνοδεία μουσικής 
Bartok) δεν ήταν οι προκλητικές 

στιγμές του αυνανισμού χωρίς 
εκσπερμάτωση, αίλό του καπνού 

που περνάει μέσα από ένα 
καλαμάκι, τον οποίο φυσάει ο 

ένας φυλακισμένος και τον 
εισπνέει ο άλλος μέσα από μια 
τρύπα του τοίχου της φυλακής, 

κι έτσι επικοινωνούν οι εραστές 
που δεν βλέπουν, δεν είδαν και 
ούτε πρόκειται ποτέ να δουν ο 

ένας τον άλλο». 
6 1 .0  Jonas Mekas, «Report 

from jail··, Movie Journal, Νέα 
Υόρκη, εκδ. Collier Books 1972, 

σ. 129) αναφέρει σχετικά: -Οι 
αστυνόμοι που κατάσχεσαν την 

ταινία του Genet αγνοούσαν 
ποιος ήταν ο Genet. Όταν τους 

είπα ότι ο Genet ήταν ένας 
καλλιτέχνης παγκοσμίως 

γνωστός μου απάντησαν ότι όλα 
αυτά ήταν αποκυήματα της 

φαντασίας μου...». 
62. ΒΧ. Edward de 

GrazialRoger K. Newman, 
Banned Films: Movies, Censors 
and the First Amendment, Νέα 
Υόρκη, εκδ. BowkerCo, 1982, o.

288.

φυλακισμένοι έχουν την κυρίαρχη θέση, τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ ο δεσμοφύλακας υ
ποβιβάζεται σε ανέραστο ηδονοβλεψία, σε θλιβερό κομπάρσο της ερωτικής ιεροπραξίας που 
συντελείται ενώπιον του. Δεν μπορεί παρά να τσακίσει από ζήλια αυτό που δεν έχει57.
Η ταινία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από τον Παπατάκη, ο οποίος παραχώρησε και τον 
πάνω όροφο του «Κόκκινου Ρόδου» για τα εσωτερικά γυρίσματα. Τα εξωτερικά έγιναν στο δά
σος του Milly, προάστιο του Παρισιού, όπου κατοικούσε ο Cocteau και ο οποίος συχνά επισκε
πτόταν το πλατό στο «Κόκκινο Ρόδο»58. Χάρη στη χρηματοδότηση, η οποία αντιστοιχούσε σε 
περίπου 28.000 ευρώ59, το φιλμ ξεφεύγει από τα ερασιτεχνικά όρια και τεχνικά είναι άρτιο (δι
ευθυντής φωτογραφίας ήταν ο Jacques Natteau, που είχε ήδη συνεργαστεί με τον Jean 
Renoir στο γύρισμα του Ανθρώπινου κτήνους το 1938 και αργότερα θα κάνει ταινίες με τους 
Marcel Camé, Jules Dassin και Claude Autant-Lara). Αντίθετα οι ηθοποιοί ήταν ερασιτέχνες, 
όλοι φίλοι ή εραστές κατά καιρούς του Genet. Λόγω του περιεχομένου της ταινίας ο Παπατά- 
κης δεν μπορούσε φυσικά να πάρει άδεια εμπορικής διανομής και η δημόσια προβολή της ή
ταν αδύνατη. Για να καλύψει όμως τα έξοδα της παραγωγής άρχισε να πουλάει κόπιες σε 
πλούσιους ιδιώτες (στον ελβετό εκατομμυριούχο Renato Wild, στον γάλλο μαικήνα και συλ
λέκτη Jacques Guérin, κ.ά.), πείθοντάς τους ότι θα ήταν οι μοναδικοί ιδιοκτήτες... Αυτοί ορ
γάνωναν ιδιωτικές προβολές για φίλους στα σπίτια τους60. Ο νοτιοαμερικάνος μαικήνας 
Arturo Lopez, γνωστός στο Παρίσι της εποχής, αρνήθηκε να αγοράσει μία κόπια -αν  και ορ
γάνωσε προβολή- για να μη σοκάρει, όπως ισχυριζόταν, το υπηρετικό προσωπικό του...
Η πρώτη δημόσια προβολή επιχειρήθηκε να γίνει στη Γαλλική Ταινιοθήκη το 1954, με κομ
μένες τις επίμαχες ερωτικές σκηνές. Την τελευταία όμως στιγμή, από το φόβο του σκανδά
λου, ο διευθυντής της, Henri Langlois, υποχώρησε. Ο Νίκος Παπατάκης ισχυρίζεται ότι λό
γω του ομοφυλοφιλικού προσανατολισμού της η ταινία ήταν ακόμη και χωρίς τις επίμαχες 
σκηνές παράνομη, αντικείμενο σκανδάλου και στόχος της λογοκρισίας.
Το 1964 ο Παπατάκης πούλησε μία κόπια στη Film Makers’ Cooperative που διηύθυνε ο 
Jonas Mekas. Η προβολή που οργάνωσε ο τελευταίος οδήγησε στην έφοδο της αστυνομίας 
και τη φυλάκισή του, γιατί, όπως κατηγορήθηκε, «βρόμισε την Αμερική»61 (αργότερα το 
Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης αγόρασε επίσημα μια κόπια).
Την ίδια χρονιά (1964), πάλι ένας ιδιώτης, κάτοχος κόπιας από τον Παπατάκη, ο Saul 
Landau, οργάνωσε διάφορες ιδιωτικές προβολές στην Καλιφόρνια: άλλοτε σε κάποιο δωμάτιο 
ξενοδοχείου στο Σαν Φρανσίσκο για τον θίασο San Francisco Mime, άλλοτε στη Σάντα Μπάρ- 
μπαρα για τα μέλη του «Κέντρου για τη Μελέτη των Δημοκρατικών Θεσμών» (Center for the 
Study of Democratic Institutions), άλλοτε στο κρατικό Κολέγιο του Σαν Φρανσίσκο, ακόμη 
μάλιστα και στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων (Young Men’s Christian Association) του 
Berkeley. Η αστυνομία όταν πληροφορήθηκε τη σειρά αυτή των προβολών θορυβήθηκε και 
προειδοποίησε ότι αν υπάρξει συνέχεια θα προχωρήσει σε συλλήψεις. Ο Landau, με την υπο
στήριξη της Έ νωσης για τα Ατομικά Δικαιώματα στη Βόρεια Καλιφόρνια, αλλά και σπου
δαίων κριτικών όπως της Susan Sontag, έφερε το θέμα στη Δικαιοσύνη, προκειμένου να επι
τύχει τη συνέχεια των προβολών. Στη δίκη που ακολούθησε, το Εφετείο της Καλιφόρνιας 
χαρακτήρισε την ταινία «σκληρό πορνό [...] που υπερβαίνει τα όρια ανοχής των χρηστών η
θών διαμέσου της προκλητικής περιγραφής ανορθόδοξων σεξουαλικών πρακτικών και σχέ
σεων. Λόγω της φύσης του μέσου, θεωρούμε ότι η κινηματογραφική απεικόνιση σεξουαλι
κών σκηνών υπερβαίνει τα όρια των συνταγματικών δικαιωμάτων περισσότερο από τη ρεα
λιστική λογοτεχνική περιγραφή των ίδιων σκηνών. [...] Οι ερωτικές σκηνές επαναλαμβάνο
νται με αυξανόμενη ένταση χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Οι διάφορες σεξουαλικές πράξεις δεί
χνονται με άμεσο τρόπο ή εξυπονοούνται με επιμονή χωρίς να παραλείπεται τίποτα εκτός α
πό την κατανάλωση της πράξης, η οποία μόνο εξυπονοείται ή σκόπιμα υποκρύπτεται κι έτσι 
της δίδεται αξία. Αν η ταινία φιλοδοξούσε να είναι καλλιτεχνική, απέτυχε καταφανώς»62. Η 
νομολογία αυτή επικυρώθηκε και από το Ανώτατο Δικαστήριο των HILA (Supreme Court) 
με οριακή πλειοψηφία. Το 1968, ο Genet απαντούσε με ελαφρά ειρωνεία στους δικαστές της42
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Κνα Κ ριοί ικό Άσμα.

ταινίας του: «Αν αυτοί οι κύριοι είχαν κάτι να μου πουν, θα 
έπρεπε να απευθυνθούν κατευθείαν σε μένα. Α υτός είναι ο 
τρόπος με τον οποίο ξηγιούνται οι άντρες»63.
Το 1971 ο Παπατάκης πούλησε πολλές κόπιες της ταινίας σε 
16 mm σε ανεξάρτητους διανομείς του Λονδίνου. Έ ν α ς  από 
αυτούς, η Memorial Enterprises του Albert Finney (ο οποίος 
ήταν παντρεμένος μεταξύ 1970 και 1978 με την πρώην γυναί
κα του Παπατάκη, Anouk Aimée) ανέθεσε στον νεαρό συνθέ
τη πειραματικής μουσικής Gavin Bryars την επεξεργασία ε
νός σάουντρακ για τη βουβή  κόπια. Πράγματι, ο τελευταίος 
έγραψε τη μουσική χρησιμοποιώντας ήχους ζώων και κελαη- 
δήματα πουλιών64.
Η επίσημη πρεμιέρα του Ερωτικού Άσματος στο Λονδίνο έγι
νε το Φεβρουάριο του 1971 στο New Cinema Club της οδού 
Wardour65, παρουσία του Νίκου Παπατάκη, ο οποίος θυμάται 
ότι η ταινία, την οποία δεν είχε δει για είκοσι χρόνια, τότε τον 
απογοήτευσε. Με το χρόνο είχε χάσει τη δύναμή της. Κατά 
την άποψή του, ο Genet, έχοντας αφιερωθεί στον πολιτικό α
κτιβισμό, ένιωσε την ίδια απογοήτευση (την περίοδο εκείνη 
αγωνιζόταν για την απελευθέρωση των μαύρων και τω ν Πα
λαιστινίων αλλά ποτέ δεν υποστήριξε τα  ομοφυλοφιλικά κι
νήματα)66. Σύμφωνα με τον Παπατάκη, «στην αρχή ο Genet 
πίστευε ότι η ταινία ήταν καλή. Αλλά η πολιτική του συνεί
δηση εξελίχθηκε. Πίστευε ότι κοινωνικά δεν ήταν καλή ται
νία. Δεν του άρεσε σε επίπεδο πολιτικό και από άποψη αισθη
τικής. Α υτό είναι προφανές όταν βλέπει κανένας την ταινία 
χωρίς προκατάληψη και χωρίς να ξέρει ότι είναι του Genet. 
Πρόκειται για μια πολύ ρομαντική και συναισθηματική ται
νία. Είναι απλώς μια συμπαθητική ταινιούλα, μια ιστορία α
γάπης ανάμεσα σε δύο φυλακισμένους. Νομίζω ότι η ταινία 
ήταν πολύ τολμηρή για την εποχή της αλλά τα πράγματα έ
χουν αλλάξει. Η ομοφυλοφιλία δεν καταδιώκεται ούτε από τη 
λογοκρισία όπως άλλοτε. Σήμερα γίνεται αποδεκτή. Από την 
ταινία μένει μόνο η ερωτική ιστορία μεταξύ τω ν δύο πρωτα
γωνιστών, οι φαντασιώσεις τους και άλλα τέτοια. Α υτό δεν ά
ρεσε στον Genet στο τέλος της ζωής του. Τα πράγματα είχαν 
αλλάξει. Εν τω  μεταξύ ο Genet είχε γράψει καλύτερα έργα, ό 
πως το Οι Νέγροι. Αυτή είναι μια πιο ολοκληρωμένη δουλειά 
που φυσικά δεν συγκρίνεται με το Ερωτικό Άσμα».
Στο Παρίσι η ταινία έγινε ω στόσο cult. Το 1974, ο ενθουσιώ
δης διανομέας «Collectif Jeune Cinéma» του Marcel Mazé α
γόρασε μια πειρατική κόπια στη Δυτική Γερμανία με σκοπό 
τη διανομή της στο Παρίσι67. Το καλοκαίρι του 1975, και κα
θώς η λογοκρισία είχε υποχωρήσει μετά το Μάη του ’68, ο 
Παπατάκης παρουσιάζει την ταινία στο Γαλλικό Κέντρο Κι
νηματογράφου ελπίζοντας να πάρει επίσημη άδεια προβολής 
και να συμμετάσχει στο διαγωνισμό που γινόταν κάθε χρόνο 
για τη βράβευση της καλύτερης «νέας ταινίας». Ο Genet λεί
πει στο Μ αρόκο και για να μη χαθεί η προθεσμία ο Π απατά
κης μιμείται την υπογραφή του και καταθέτει την υποψη-

63. Βλ. Robert Wernick, «The 
three kings o f  bedlam», Life 
Magazine, τχ. 64/1968, a. 69.
64. Η  κόπια αυτή ανήκει σήμερα 
στην εταιρεία Metro Pictures, 
αλλά από το 1990 έχει 
αποσυρθεί από την κυκλοφορία.
65. ΒΛ. George Melly, «Ad. 
Man’s advocate», The Observer 
Review 21.2.1971· Gavin 
Miller, «Pussy Footing» The 
Listener 25.2.1971.
66. «Αποκλειστικός αγαπητικός 
του [Genet] δεν ήταν πια δυνατόν 
να είναι ένας πρίγκιπας της 
αλητοκρατίας αλλά ένας 
μαχόμενος φανατικός 
Παλαιστίνιος/» (Ν. Παπατάκης, 
op.cit., σ. 160).
67. Claude Mauriac, «24 ans 
d ’interdit pour un film de Jean 
Genet...“ , Le Figaro 14- 
15.12.1974. 43
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68. Jean Genet, «Lettre ouverte 
à Michel Guy-, L’Humanité

13.8.1975, a. 15.
69. Στο τέλος της δεκαετίας του 
1990 απέκτησαν κόπιες 35 mm

μέσω τον Παπατάκη η 
ταινιοθήκη του Centre 

Pompidou και το British Film 
Institute.

70. ΒΑ. αναλυτικά Jane Giles, 
op.cit., o. 19-22. 

71. Η πυρομανής, όπως 
υποδεικνύεται, δασκάλα 

ενσαρκώνει το τέλειο Κακό. 
Σεξουαλικά καταπιεσμένη, και 

γι ’ αυτό κακιά με όλους, 
βρίσκεται δυστυχισμένη και 

απομονωμένη. Ενώ φλέγεται 
από έρωτα για έναν ιταλό 

ξυλοκόπο του χωριού, στον οποίο 
αφήνεται σεξουαλικά, μετά τον 
κατηγορεί ότι τη βίασε, γεγονός 

που οδηγεί όλο το χωριό να 
στραφεί εναντίον του, να τον 

λυντσάρει και να τον 
κατηγορήσει ότι αυτός είναι ο 

εμπρηστής και ο υπεύθυνος για 
όλες τις συμφορές του χωριού. 

Για να τον εκδικηθεί, η δασκάλα 
ταπεινώνει τον νεαρό γιο του και 

μαθητή της στα μάτια των 
συμμαθητών του. 

72. Βλ. infra το κεφάλαιο για 
τους Ισορροπιστές.

φιότητα, δηλώνοντας ότι η ταινία έγινε το 1972. Η ταινία, αν και στην πραγματικότητα γυ
ρισμένη 25 χρόνια πριν, κερδίζει τελικά το βραβείο ποιότητας.
Ό ταν πληροφορείται αυτό ο Genet, έξαλλος, αρνείται το ποσό που του αναλογεί ω ς σκηνο
θέτη, αντιτίθεται σε κάθε δημόσια προβολή της ταινίας και απειλεί τον Παπατάκη με νομικές 
διώξεις. Γράφει μάλιστα μια ανοιχτή επιστολή στον τότε υπουργό Πολιτισμού Michel Guy: 
«Οι υπηρεσίες του Υπουργείου σας, ανεύθυνες, μου έστειλαν μία συγχαρητήρια επιστολή 
για ένα βραβείο ποιότητας που απονεμήθηκε στη “νέα” ταινία μου Ερωτικό Άσμα. Ιδού η α
λήθεια: την εν λόγω ταινία τη γύρισα, έγραψα το σενάριό της και τη μοντάρισα εδώ και εί
κοσι χρόνια. Αλλά προκειμένου να κερδίσει ένα βραβείο 9.000.000 φράγκων, δεν ξέρω ποιος 
παραγωγός την παρουσίασε σε διάφορες επιτροπές -μεταξύ των οποίων και στην επιτροπή 
λογοκρισίας- σαν μία ταινία της περσινής χρονιάς. Δεν έχει ίσως σημασία να μάθετε τα ονό
ματα των υπαλλήλων σας που απαίτησαν για τους εαυτούς τους τα μισά από τα 9.000.000. 
Σας γράφω κυρίως για να σας πω ότι αρνούμαι κάθε βραβείο ή αμοιβή από τις επιτροπές σας. 
Σας συγχαίρω, Κύριε, με κάνατε έναν ενάρετο άνθρωπο. Αν δεν αρνιόμουν αυτό το βραβείο, 
θα αλλοίωνε την ουσία της δουλειάς μου (δεν μπορούμε να βραβεύουμε μια ταινία που έγινε 
πριν πολλά χρόνια σαν να ήταν το επιστέγασμα της δραστηριότητάς μου). Επίσης, αφού ο νό
μος μού αναγνωρίζει το δικαίωμα να τροποποιήσω, ακόμη και να αποκηρύξω ένα έργο μου, 
το οποίο κρίνω ελαττωματικό, η ευκαιρία μού δίδεται επιτέλους να σεβαστώ το νόμο. Και α
κόμη, ένα λιγότερο συμπονετικό πνεύμα από το δικό μου, θα μπορούσε να διακρίνει, πίσω α
πό αυτή τη βράβευση, μια αρκετά άθλια πολιτική προσπάθεια να παγιδεύσει έναν συγγραφέα 
που συνεχίζει να αμφιβάλλει για τον φιλελευθερισμό της κυβέρνησής σας και που αρνείται 
κάθε λογοκρισία ή επιβράβευση που προέρχεται από αυτήν. Προσθέτω επίσης ότι θα αντιτί
θεμαι πάντα στη δημόσια προβολή μιας ταινίας ('Ενα Ερωτικό Άσμα), την οποία γύρισα για 
να πουλήσω κόπιες σε ιδιώτες, όπως εν τέλει έκανα και με τα περιορισμένα αντίτυπα των βι
βλίων μου επιφυλασσόμενος του δικαιώματος (το λέει ο νόμος) να τροποποιώ την τελική 
τους μορφή. Κανένας λοιπόν -εκτός από εμένα- δεν δικαιούται να κρίνει ακόμα αυτό το 
“προσχέδιο ενός σχεδίου” »68.
Η συμπεριφορά αυτή του Genet και οι έμμεσες απειλές προς τον Παπατάκη επρόκειτο να χα
λάσουν για πάντα τη φιλία τους. Αλλά και ο ίδιος ο Genet φαίνεται ότι τελικά αποκήρυξε την 
ταινία του, έχοντας αποφασίσει να στραφεί κυρίως στο θέατρο και την πολιτική. Η προσω
πική κόπια του Genet, που είχε παραχωρηθεί στη Γαλλική Ταινιοθήκη κάηκε -τι ειρωνεία- 
στην πυρκαγιά που ξέσπασε στο κτίριό της το 198069.
Ο Genet, εκτός από το Ερωτικό Άσμα έγραψε κι άλλα σενάρια, τα οποία όμως ουδέποτε γυρί
στηκαν ταινίες70. Κατά τον Παπατάκη ήταν πρόσχημα για να παίρνει χρηματοδοτήσεις χω
ρίς βέβαια ποτέ να τις επιστρέφει. Το 1951 ο Genet, κουμπάρος στο γάμο του Παπατάκη με 
την Anouk Aimée, είχε προσφέρει ως γαμήλιο δώρο στο ζεύγος ένα πρωτότυπο σενάριο με 
τίτλο Τα απαγορευμένα όνειρα ή η άλλη πλευρά του ονείρου (Les rênes interdits ou l ’autre 
oersant du rêne), γύρω από τις διαστροφές μιας ανέραστης δασκάλας σε μια επαρχιακή πόλη 
της Γαλλίας, που πλήττεται από συμφορές (πυρκαγιές κ.λπ.)71. Ο Genet, χωρίς βέβαια να ρω 
τήσει το «γαμπρό και τη νύφη», θα πουλήσει αργότερα (1956) τα δικαιώματα αυτού του σε
ναρίου προκειμένου να πληρώσει τα μαθήματα σχοινοβασίας του νεαρού του προστατευόμε- 
νου Abdallah™. Ο Tony Richardson θα το γυρίσει σε ταινία δέκα χρόνια αργότερα με τον τίτ
λο Δεσποινίς (Mademoiselle, 1966) και πρωταγωνίστρια τη Jeanne Moreau.
Κατά την άποψή μας πάντως, θα ήταν λάθος το Ερωτικό Άσμα να αναγνωσθεί απλώς σαν ένα 
ομοερωτικό μανιφέστο, όπως δηλαδή χρησιμοποιήθηκε εκείνη την εποχή. Βέβαια και αυτό το 
στοιχείο θα είναι σταθερά παρόν, όπως θα δούμε, στον κινηματογράφο του Παπατάκη (στην 
ουσία τους ομοερωτικές είναι οι σχέσεις της Δεσποινίδας και της Μαρί-Λουίζ στις Αβύσσους, 
του Θάνου και του Γιάγκου στους Βοσκούς, του Ηλία και του Γεράσιμου στη Φωτογραφία, 
και, ανοιχτά πλέον, του Μαρσέλ Σπαντίς και του Φραντς-Αλί στους Ισορροπιστές). Η αλληγο
ρία όμως του Ερωτικού Άσματος είναι ακόμη πιο διαχρονική, αποτελεί πολιτική θέση: πρόκει-
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ται για την καταδίωξη (ο αρχικός τίτλος της ταινίας ήταν 
Poursuite)73 καθετί διαφορετικού (εξατομικευμένου) από μία 
(ομογενοποιημένη) κοινωνία που λειτουργεί με τη λογική 
του Π ροκρούστη. Η σύγχρονη προβληματική για τα ατομικά 
δικαιώματα ω ς δικαιώματα της μειονότητας να επιβάλουν το 
σεβασμό της ιδιαιτερότητάς τους στην πλειοψηφία (η μάχη 
του ενικού με τον πληθυντικό, για να χρησιμοποιήσουμε α
κόμη μια αγαπημένη έκφραση του Cocteau), δεν απέχει πολύ 
από τα παραπάνω. Αυτή η πολιτικοποίηση της ομοφυλοφι
λίας και η συσπείρωσή της μαζί με άλλα απελευθερωτικά κι
νήματα (μαύρων, αναρχικών, γυναικών, εργατών, κομμουνι
στώ ν κ.λπ.) θα βρει την ηχώ της στο έργο του Michel Foucault 
και, στα καθ’ ημάς, στον Κ ώστα Ταχτσή (ας θυμηθούμε ότι ο 
Ντίνος στο Τρίτο Στεφάνι δεν είναι απλώς ομοφυλόφιλος. Εί
ναι ένα τρικέφαλο «τέρας»: ομοφυλόφιλος, ναρκομανής και 
κομμουνιστής. Εκδιώκεται από τον «παράδεισο» της οικογέ
νειας, πετιέται στο δρόμο και χάνεται). Ό τα ν  ο Ταχτσής γρά
φει ότι «η ομοφυλοφιλία είναι από τη φύση της αντιεξουσια- 
στική, αναρχική, μια πρόκληση στην ανθρώπινη μοίρα, και 
μια εκτόνωση από την καταπίεση των κοινωνικών συμβάσε
ω ν »74, αντιλαμβανόμαστε ποια είναι η θέση της στον αντιε- 
ξουσιαστικό κόσμο του Genet και του Παπατάκη: είναι το 
σύμβολο της ανατροπής της κοινωνικής τάξης. Στο πρόσωπο 
του δεσμοφύλακα αντικατοπτρίζεται ο κάθε εξουσιαστής και 
σ ’ αυτό των φυλακισμένων ο κάθε εξουσιαζόμενος. Η ταπεί
νω ση  που αυτοί υφίστανται από τον πρώτο, τους οδηγεί στη 
δική τους επανάσταση, που εδώ συμβολίζεται με τη φυγή 
τους στο όνειρο. Α υτό είναι το βασικό στοιχείο της ταινίας 
που κέντρισε το ενδιαφέρον του παραγωγού Παπατάκη, και 
το οποίο σαν υδατόσημο διατρέχει ολόκληρο το μετέπειτα 
πρωτότυπο κινηματογραφικό του έργο, όπως θα δούμε. Το 
περιεχόμενο της ταινίας (η εξουσίαση, η ταπείνωση και η επα
νάσταση) σε συνδυασμό με το παρασκήνιο της παράνομης δια
νομής της από τον Νίκο Παπατάκη μπόλιασαν αυτή τη στα
θερή επιθυμία του «να κάνει στάχτη οποιαδήποτε οργανωμέ
νη κοινωνία»75. «Η ταινία είναι βουβή. Κι όμως κραυγάζει. 
Μια κραυγή έρωτα. Κραυγή εξέγερσης. Χωρίς μίσος ωστόσο. 
Το ποίημα μοιάζει πολύ σύντομο. Είκοσι πέντε λεπτά που πέ
ρασαν σαν ένα καλοκαιρινό σύννεφο πάνω από τους τοίχους 
μιας φυλακής»76.
Η ίδια εμμονή θα διαφανεί, πριν από την έκρηξη των Αβύσ
σων (1963), με την εμπλοκή του Παπατάκη στην παραγωγή 
της ταινίας του Τζων Κασσαβέτη Σκιές, την περίοδο που ζού- 
σε με τη Nico στη Νέα Υόρκη. Βασικό θέμα της ταινίας είναι 
ο ρατσισμός και η ταπείνωση εξαιτίας του διαφορετικού χρώ 
ματος του δέρματος. Επίσης, όμως, οι Σκιές αποτελούν πρό
δρομο της απέριττης φόρμας που ακολούθησε ο Παπατάκης 
στον δικό του κινηματογράφο. Έ ν αν  κινηματογράφο που 
προσομοιάζει με μια τέχνη χειρωνακτική, όπου ακόμη και τα 
τεχνικά λάθη μεταμορφώνονται σε πλεονεκτήματα... 77

73. SA. Ν. Παπατάκη, «Ο  
παροξυσμός της φιλίας μου με 
τον Jean Genet», στο τέταρτο 
μέρος της μονογραφίας μας.
74. Κώστας Ταχτσής, Από την 
χαμηλή σκοπιά, εκδ. Εξάντας, 
1992, σ. 218.
75. Ν. Παπατάκης, op. cit., σ. 
346
76. Claude Mauriac, loc.cit.
77. Η  αισθητική αυτή είναι και 
το χαρακτηριστικό όλου του 
κινηματογράφον του Cocteau. 
Βλ. σχετικά Γιάννη 
Κονταξόπουλου, «Ο 
κινηματογράφος ως 
χειροτεχνία», Κατάλογος 9ου 
Διεθνούς Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου της Αθήνας 
(Νύχτες Πρεμιέρας), 2003, σ. 
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β) Ο κινηματογράφος ως χειροτεχνία: Σκιές (1958-59)

«Πιστεύω ότι τι μεγαλύτερη ηθική είναι να αναγνωρίζεις 
την ελευθερία των άλλων να είσαι ο εαυτός σου και όχι να 
εξαρτάσαι από την κρίση άλλων που είναι διαφορετικοί α
πό σένα»

ΤΖΩΝ ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ™

Στην αυτοβιογραφία του ο Νίκος Παπατάκης καταγράφει ένα γεγονός από τα νεανικά του 
χρόνια, προσκαλώντας τον αναγνώστη να διακρίνει «στο μπερδεμένο κουβάρι της ύπαρξης 
του» κάποιο νόημα. Πρόκειται για τη διήγηση ενός χορού μεταμφιεσμένων στο ξενοδοχείο 
«Majestic» που είχε ο πατέρας του: «Για πολλοστή φορά, ο πατέρας μας είχε βρει και πάλι την 
ευκαιρία να μας υποχρεώσει, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό μου και την αδελφή μου, να μά
θουμε πρόωρα τους κοινωνικούς κανόνες. Το ότι άνθρωποι κάθε εθνικότητας θα παρευρίσκο- 
νταν στο χορό, κάνοντας την επιλογή μεγαλύτερη, του φάνηκε πολύ καλός οιωνός [...]. Έ τσι 
λοιπόν βρεθήκαμε προσκαλεσμένοι στις πολυεθνικές διασκεδάσεις και μας παρέδωσαν αμέσως 
στα έμπειρα χέρια μιας αποστάτισσας της τσαρικής Αυλής η οποία μας έντυσε μασκαράδες, 
την αδελφή μου ως Κάρμεν, τον αδελφό μου ως Ρωμαίο αυτοκράτορα κι εμένα ως Δον Χοσέ. 
Μας έδειξε και κάποια βήματα χορού μεταξύ των οποίων, όσον αφορούσε εμένα, τα στοιχειώ
δη του φλαμένκο και του πάσο ντόμπλε. Μην γνωρίζοντας διόλου τι σήμαιναν όλα αυτά, και 
καθώς η προοπτική του να κάνω τρέλες με ανθρώπους που είχαν έρθει από την Ευρώπη δεν 
ήταν η καταλληλότερη για να με συνεπάρει, πίεσα τον εαυτό μου να παρευρεθεί μονάχα εξαι- 
τίας της παρουσίας, που είχε ανακοινωθεί ως σίγουρη, της Μαρίτσας Καρδιοφίλου, “Καρδιο- 
φάγου” στην πραγματικότητα για αρκετούς έφηβους, μεταξύ των οποίων κι εγώ.
» Το αλαβάστρινο χρώμα του προσώπου της, η εβένινη χαίτη, τα γκριζοπράσινα μάτια, όλα ε
πάνω της -το  νωχελικό βήμα, οι αργές κινήσεις που έμοιαζαν με χορό, το παράστημα και η έκ
φραση στο μουτράκι της, που θύμιζε χαριτωμένη μικρή καμήλα- απέπνεαν μια πρώιμη αι- 
σθαντικότητα, παραπλανητική αλλά έντονη. Έδειχνε λάγνα και μάντευα πως έκρυβε μέσα 
της τη λαιμαργία μιας λύκαινας. Ποτέ δεν ήξερα αν τα άλλοτε φλογερά κι άλλοτε σβησμένα 
βλέμματά της είχαν την πρόθεση να γητέψουν κάποιον ή να τον αποκαρδιώσουν. Φανταστεί
τε λοιπόν τι έμμονη ιδέα μού είχαν γίνει! Επιτέλους θα μάθαινα τις κρυφές της προθέσεις.
» Από τη στιγμή που άρχισε ο χορός δεν έπαψα να παραμονεύω. Εκείνη, φορώντας τη στολή 
της Αρτέμιδος, στριφογύριζε αδιάκοπα, από τον ένα χορό στον άλλο, με καβαλιέρους κάθε η
λικίας. Όπου κι αν πήγαινα να στηθώ, πίσω από μια κολώνα, ή ένα παραβάν, κοντά στον 
μπουφέ ή κάπου αλλού ακόμα, μου έριχνε τις γεμάτες νόημα ματιές της που μ ’ έκαναν να 
λιώνω. “Πρέπει να πάρω την απόφαση! έλεγα μέσα μου. Πρέπει να της ζητήσω να χορέψου
με πριν τελειώσει η βραδιά. Πρέπει να χρησιμοποιήσω τα βήματα του πάσο-ντόμπλε! Εν-δυο! 
Εν-δυο! Έ να μπρος, ένα πίσω! Και στο πλάι! Μέση με μέση! Χωρίς να αφήνεις τη ντάμα... Εν- 
δυο! Τα-τα-τα! Τα-τα-τα! Άντε! Όρμα... Στο κάτω-κάτω, μια Ελληνίδα είναι, σαν τον πατέρα 
σου! Όμοιος της είσαι!... “Τράβα λοιπόν!” , μου έλεγε το ένα από τα δύο παρακλάδια της σχι- 
ζοφρένειάς μου. “Μην τολμήσεις και πας, με συμβούλευε το άλλο. Μην πας! Είσαι μιγάς, το 
ξέρεις! Ξέρεις τι σου έχει κοστίσει αυτό, ήδη! Κι αυτή είναι τόσο λευκή! κατάλευκη...” . Η α- 
ποφασιστικότητά μου κόντευε να λυγίσει και το κεφάλι μου να εκραγεί, όταν ρίχτηκα στο 
κενό σαν αυτούς που πηδάνε από μεγάλο ύψος δεμένοι μ ’ ένα σκοινί... Από φόβο μη με προ
λάβει κανείς άλλος, διέσχισα την πίστα που ήταν άδεια ακόμη, με βήμα άκαμπτο, δίχως να με 
απασχολούν τα βλέμματα των άλλων που ήσαν επί το πλείστον επιτιμητικά. Έ φτασα κοντά 
της οτα πρώτα γρατσουνίσματα του βιολιστή. Προτού υποκλιθώ, όπως είχα ήδη δει ότι έκα
ναν οι άλλοι, θέλησα να προσθέσω κάτι δικό μου, μια υποψία σπανιόλικης τσαχπινιάς. Εκτέ- 
λεσα λοιπόν κάποιες φιγούρες χτυπώντας τα τακούνια μου, φιγούρες που κατέβασα από το 

78. Από το βιβλίο Cassavetes on κεφάλι μου και που δεν είχαν σχέση με το φλαμένκο ή το πάσο ντόμπλε. Κι έπειτα, λυγίζο-
46 Cassavetes του Ray Carney. ντας τη μέση μου στα δύο και απλώνοντας το χέρι μου προς το λεπτό της χεράκι που μου έ-
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τείνε νωχελικά και που εκείνη τη στιγμή μου ήταν τόσο μακρινό, της ζήτησα να  μου χαρίσει 
αυτόν τον χορό. Η παράκλησή μου έδειχνε να την αποσβολώνει. Έ γινε άκαμπτη, σαν τον 
σκορπιό που βρίσκεται σε κίνδυνο, και ενώ η μικρή ομάδα τω ν συνοδών της άρχισε φωναχτά 
τα πειράγματα, μου γύρισε την πλάτη της κι έφυγε... Δεν χρειάζεται να διευκρινίσω πως η α
πομάκρυνσή της έκανε τη μανία μου να την κατακτήσω  ακόμη πιο πιεστική κι εμένα να την 
σκέφτομαι περισσότερο από ποτέ... [...] Θα είχα γλιτώσει απ ’ όλες αυτές τις [ταπεινώσεις] αν 
οι περιστάσεις ήσαν διαφορετικές και δεν είχα γεννηθεί μιγάς»79.
Μία παραλλαγή αυτού του περιστατικού είναι ο κεντρικός άξονας της υπόθεσης της ταινίας 
Σκιές του Τζων Κασσαβέτη: ο Μπένι είναι ένας λίγο επαναστατημένος έφηβος. Προσπαθεί να 
γίνει τρομπετίστας και περνάει τον καιρό του τριγυρνώντας στους δρόμους και τα μπαρ της 
Νέας Υόρκης με τους λευκούς φίλους του. Ο Χιού είναι τραγουδιστής της τζαζ και προσπα
θεί να  κάνει καριέρα με τη βοήθεια του ατζέντη του. Η Λίλια θέλει να  γίνει· συγγραφέας και, 
όπως οι άλλοι, ψάχνει την ταυτότητά της. Α υτοί οι τρεις ζουν στο ίδιο διαμέρισμα, είναι α
δέλφια και μαύροι, μόνο που ο Μπένι και η Λίλια έχουν πολύ πιο αδρά τα μαύρα χαρακτηρι
στικά (εξού και ο τίτλος της ταινίας)80 σε αντίθεση με τον νέγρο Χιού, σε βαθμό που οι άλλοι 
τους περνούν για λευκούς (όπως οι Νέγροι του Genet είναι λευκοί μεταμφιεσμένοι σε μαύ
ρους). Α υτό ακριβώς συμβαίνει όταν η Λίλια γνωρίζει σ ’ ένα πάρτι τον Τόνι, νεαρό λευκό 
καρδιοκατακτητή («καρδιοφάγο»), ο οποίος την πηγαίνει στο σπίτι του και κάνουν έρωτα. 
Στη συνέχεια τη συνοδεύει σπίτι της. Ξαφνικά έρχεται ο νέγρος Χιού, τον οποίο η Λίλια συ
στήνει ω ς  αδελφό της. Ο Τόνι φανερά σαστισμένος συνειδητοποιεί ότι η Λίλια είναι μιγάδα 
και γρήγορα μαζεύει τα πράγματά του, εγκαταλείποντάς την με ευγενικό αλλά ταπεινωτικό 
τρόπο. Η αυτόματη και γι’ αυτό βαθύτατα ρατσιστική αντίδραση ταπεινώνει και τον Χιού, ο 
οποίος απαγορεύει στον Τόνι να ξαναδεί την αδελφή του. Η Λίλια εκλιπαρεί τον Τόνι να μεί
νει και στο βλέμμα της διακρίνουμε όλο τον πόνο και την ταπείνωση του έρωτα στον οποίο 
υπεισέρχονται οι εξουσιαστικές σχέσεις (μια σταθερή θεματική και του κινηματογράφου του 
Νίκου Παπατάκη). Η σκηνή είναι πολύ δυνατή και η κάμερα αποτυπώνει με ξεχωριστή μα
εστρία ακόμη και τον κόμπο στο λαιμό της Λίλια, αυτό το συναίσθημα που νιώθει ο εγκατα- 
λελειμμένος εραστής πριν ξεσπάσει σε κλάματα και λυτρωθεί. Τα αδέλφια προς στιγμήν συ
σπειρώνονται. Η Λίλια, συμβιβασμένη με τη φύση της (αντικρίζει το μαύρο της είδωλο δια
μέσου του Τόνι, ένα αριστοτεχνικό εύρημα του Κασσαβέτη, υπαρξιστικής προέλευσης), θα 
τα φτιάξει στη συνέχεια μ ’ ένα σοβαρό αλλά ανούσιο νεαρό μαύρο, στον οποίο συμπεριφέρε- 
ται με τον ίδιο απαξιωτικό τρόπο με τον οποίο της συμπεριφέρθηκαν: το μέχρι τότε θύμα με
ταμορφώνεται σε θύτη, όπως στον κινηματογράφο του Παπατάκη.
Ο Χιού θα εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη για «αναγκαστική» περιοδεία, αφού στα κλαμπ που 
διευθύνουν λευκοί τον θεωρούν «δύσκολο». Σε μια πολύ χαρακτηριστική σκηνή του τέλους, 
ο ατζέντης του Χιού, μέχρι τότε ήρεμος και συμφιλιωτικός ξεσπάει (όχι χωρίς μίσος ρατσι
στικό): «Με ταπείνωσαν τα γουρούνια...»81 (οι λευκοί). Ο Μπένι, από την πλευρά του, θα ξα- 
ναπάρει τους δρόμους μέσα στα φ ώ τα  της πόλης που δεν σβήνουν ποτέ, αφού εγκαταλειφθεί 
από τους λευκούς φίλους του, οι οποίοι αποφασίζουν να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους. Ο ί
διος ο Κασσαβέτης γράφει με τρυφερότητα γι’ αυτόν τον ήρωα: «Ο αβέβαιος χαρακτήρας του 
χρώματός του τον οδηγεί να ζητιανεύει μια θέση στον κόσμο των λευκών. Αντίθετα με τον α
δελφό του Χιού και τη Λίλια, δεν έχει καμία διέξοδο για να εκφράσει τα συναισθήματά του. 
Πέρασε όλη του τη ζωή προσπαθώντας να αποφασίσει ποιο ήταν το χρώμα του. Τώρα που α
ποφάσισε ότι ανήκει στους λευκούς, το πρόβλημά του παραμένει η αποδοχή. Είναι δύσκολο 
γνωρίζοντας ότι κατά ένα τρόπο πρόδωσε τους δικούς του. Η ζωή του είναι ένας αγώνας χω 
ρίς αντικείμενο για να αποδείξει κάτι το αφηρημένο...»82.
Πέρα από τη θεματική αυτή, η οποία πρέπει να ενταχθεί στο γενικότερο κλίμα ρατσισμού που 
επικρατούσε εκείνη την εποχή στις ΗΠΑ και οδήγησε αργότερα στα κινήματα του Martin 
Luther King και των «Μ αύρων Π ανθήρων»83, η ταινία αποτελεί μια επανάσταση στη φόρμα 
του κινηματογράφου, που, με κίνδυνο να παρεξηγηθούμε, θα ονομάζαμε «αισθητική του προ-

79. Ν. Παπατάκης, op.cit., σ. 42- 
44,40.
80. Κατά τη Σώτη 
Τριαντάφυλλου (Τζων 
Κασαβειης, εκδ. Αιγόκερως, 
1986, σ. 21) «οι χαρακτήρες 
είναι “σκιές” με τη σαιξπηρική 
έννοια, κομμάτια και ίχνη 
απραγματοποίητων αλλά 
εφικτών πλασμάτων, που 
αναπτύσσονται αργά και 
παραμένουν ανώριμοι και 
χαμένοι ως το τέλος της ταινίας».
81. Shadows (σενάριο), L ’avant- 
scéne cinéma, τχ. 197,
1.12.1977, o. 57.
82. Βλ. Nicole Brenez, Shadows. 
Etude critique, Παρίσι, Nathan, 
1995, a. 77-78.
83. Ωστόσο, στα μάτια μερικών η 
ταινία είχε το αντίθετο 
αποτέλεσμα, να φανεί δηλαδή ω ς 
κρυπτορατσιστική, ως ένα 
μήνυμα τύπου απαρτχάιντ, αφού 
αφήνει να εννοηθεί ότι «οι 
μαύροι πρέπει να μείνουν με 
τους μαύρους και οι λευκοί με 
τους λευκούς» (Guido Aristarco, 
«Ombre et i ribelli di New 
York«, Cinema Nuovo, τχ. 156, 
Μάρτιος-Απρίλιος 1962, σ. 137). 47



Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ

48

84. Jonas Mekas, «Towards a 
spontaneous cinema», Sight

and Sound, τχ. 3-4, Καλοκαιρι- 
Φθινόπωρο 1959, o. 120.

85. Georges Sadoul, «Ciné-oeil 
et film témoin. Shadows, film

new-yorkais de Cassavetes», 
Lettres françaises 4.5.1961. 

86. Μιχάλιις Δημόπουλος, 
••Εισαγωγή», Τζων 

Κασσαβέτης, εκδ. Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 

1992, ο. 9-10. 
87. Ετσι, Raymond Ijefèvre, 

« Une des dates les plus 
importantes du cinéma 

américain», Positif, τχ. 197, 
1.12.1977,0.4.

88. Cinéma 61, τχ. 58, Ιούλιος 
1961, o. 43 (το κείμενο αυτό

αναπαράγεται στο τέταρτο μέρος 
της μονογραφίας μας).

89. Όσο για τους δευτερεύοντες 
ή/τωες, όπως ο πιανίστας ή η

διανοούμενη, αυτοί ονομάζονται 
αντίστοιχα Σαμ και Τζόαν, 

ονόματα χαρακτηριστικά των 
αντίστοιχων ιδιοτήτων στην 

Αμερική (όπως Τζων Πάπας 
είναι ο κάθε ελληνοαμερικανός 

και Αζώρ ο κάθε σκύλος!). 
90. Tube, Variety 15.2.1961.

χείρου» ή του ακατέργαστου υλικού. Πολύ εύστοχα έχει παρατηρήσει ο Jonas Mekas, πως η 
ταινία δίνει την εντύπωση ότι «ξεκινάει από τη μέση και τελειώνει στη μέση»84 (ex abrupto). 
Έ νας άλλος μεγάλος κριτικός και ιστορικός του κινηματογράφου, ο Georges Sadoul, με λυρι
σμό παρομοιάζει την αίσθηση που του προκάλεσε η ταινία μ ’ εκείνο το ανέκδοτο όπου ένας αι- 
θουσάρχης αντικαθιστά το πανί της οθόνης προβολής με μια διάφανη μεμβράνη και παρου
σιάζει στους ανυποψίαστους θεατές την καθημερινή κίνηση στο δρόμο σαν να ήταν ταινία ή 
επίσης με τη μαγεία του ποιήματος του Apollinaire Δευτέρα, στην οδό Christine, όπου οι στίχοι 
είναι η λαθραία αποτύπωση μιας πραγματικής συνομιλίας σ ’ ένα καφενείο 85.
Πράγματι, ο Κασσαβέτης καταργεί την απόσταση μεταξύ θεατή και ηθοποιού, γιατί δείχνει 
την ίδια τη ζωή χωρίς κανένα απολύτως εφέ. Ό πως μας αποκαλύπτεται στο ζενερίκ του τέ
λους «the film [we] have just seen was an improvisation». Ο αυτοσχεδιασμός βέβαια δεν πρέπει 
να συγχέεται με την απλή έλλειψη σεναρίου: «Πέρα από κάθε περιγραφικότητα, χωρίς ν ’ α
ναπαράγει μια προϋπάρχουσα της ταινίας πραγματικότητα, [ο Κασσαβέτης] εξισώνει τον 
πραγματικό με τον φιλμικό χρόνο δημιουργώντας μπροστά στην κάμερα καταστάσεις -κάτι 
ανάλογο με χάπενιγκς- όπου αφήνει ελεύθερους τους ηθοποιούς ν ’ αυτοσχεδιάζουν, πάντα ό
μως μέσα στα αυστηρά καθορισμένα όρια ενός προϋπάρχοντος σεναρίου. [...] Οι ηθοποιοί στις 
ταινίες του δεν μιμούνται, ούτε και υποδύονται προκατασκευασμένους ρόλους. Είναι συστα
τικά στοιχεία της μυθοπλασίας, εγκλωβίζονται σ ’ αυτήν, όπως ακριβώς ασφυκτιούν μέσα 
στην παγίδα της ίδιας της ύπαρξής τους. Δεν αναπαράγουν χειρονομίες, εκφράσεις και ιδέες, 
αλλά αναδημιουργούν αυθόρμητα και βιωματικά συγκινήσεις της ύπαρξής τους»86. Από αυτή 
την οπτική γωνία, οι Σκιές δεν είναι μια παιδευτική ταινία πάνω στο ρατσισμό, αλλά μια κι
νηματογραφική εμπειρία με αφετηρία ένα ρατσιστικό επεισόδιο87. Ό π ω ς ο ίδιος ο Κασσαβέτης 
έχει εξηγήσει, στον αυτοσχεδιασμό δεν ισχύει η παραδοσιακή φόρμα που θέλει τους ηθοποιούς 
να προσαρμόζονται σε μια δεδομένη εκ των προτέρων ιστορία. «Η υπόθεση της ταινίας προ
σαρμόζεται στους ηθοποιούς»88. Με άλλα λόγια, αυτή, η θεατρικής προέλευσης, τεχνική συνί- 
σταται στο να δίδεται ένα θέμα στον ηθοποιό, μια «κατάσταση», την οποία πρέπει να τροφοδο
τήσει και να υποστηρίξει με το παίξιμό του. Το παίξιμο του ηθοποιού είναι το σενάριο, γίνεται, 
τρόπον τινά, αυτοσκοπός. Στο θέατρο, η τεχνική αυτή αποσκοπεί στον έλεγχο της ετοιμότη
τας και της εφευρετικότητας του ηθοποιού. Τούτο, βέβαια, δεν σημαίνει ότι η πλοκή της ται
νίας είναι η ζωή τους, και ότι τάχα γι’ αυτό οι ήρωες της ταινίας (με κάποιες εξαιρέσεις) έχουν 
τα αληθινά ονόματα των ηθοποιών που τους «υποδύονται»89. Υπάρχει μια πιο λεπτή διαφορά: 
στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας μη διηγηματικός-αφηγηματικός κινηματογράφος, μια με
γαλύτερη αμεσότητα με το θεατή, γι’ αυτό εκείνο που προέχει είναι όχι τι αλλά πώς λέγεται. 
Αυτή είναι η αξία των Σκιών σήμερα: η δημιουργία μιας χειρωνακτικής αισθητικής στον κι
νηματογράφο (με αποκορύφωμα ότι υπάρχουν ακόμη και τυπογραφικά λάθη στο ζενερίκ: 
γράφει «σαξόφωνο»), μοναδικού αντιλόγου, έστω με την αδεξιότητα του ενθουσιασμού, στον 
αφηγηματικό κινηματογράφο που επικρατούσε στο Χόλιγουντ.
Οι σκηνές εναλλάσσονται σπασμωδικά, σχεδόν επιληπτικά, η φωτογραφία είναι θαμπή, όπως 
το χρώμα του δέρματος της Λίλια, οι φωτισμοί αδροί. Το μοντάζ δίνει την εντύπωση ότι έχει 
γίνει με σελοτέιπ, στο χέρι. Το καδράρισμα είναι πολλές φορές λανθασμένο. Τα πλάνα είναι 
αργόσυρτα, επικεντρωμένα σε ανούσιες καθημερινότητες (χαιρετισμοί κ.λπ.) και συνδέονται 
μεταξύ τους με αργό σβήσιμο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι γίνεται αλλαγή πλευράς σε 
δίσκο βινυλίου. Ο λόγος πολλές φορές των ηθοποιών είναι δευτερεύον στοιχείο, αυτό που 
προέχει είναι η εικόνα. «Σε μερικά σημεία -στην πραγματικότητα τα πιο ζωντανά και συ
γκλονιστικά- οι ηθοποιοί δεν λένε τίποτα και παρ’ όλα αυτά ό,τι πρέπει να ειπωθεί εξωτερι- 
κεύεται διαμέσου εκφράσεων και κοιταγμάτων που δημιουργούν τη γοητευτική αίσθηση ε
νός μοντάζ από αξέχαστα στιγμιότυπα»90. Ακόμη και η επιλογή της μουσικής υπόκρουσης 
της ταινίας -τζαζ- στηρίζεται εξ ορισμού στον αυτοσχεδιασμό. «Σε κάθε περίπτωση, οι Σκιές 
δεν έχουν καμία σχέση με τον επίσημο κινηματογράφο που παίζεται, με τα μακιγιαρισμένα 
πρόσωπα, με τους γραμμένους διαλόγους, με τα περίπλοκα σενάρια. Εξαιτίας της έλλειψης ε-
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Στα γυρίσματα των  Σκιών. Από 
αριστερά: C liff Carneil (βοηθός 
οπερατέρ), Erich Kollmar 
(οπερατέρ), Τζων Κασσαβέτης 
(σκηνοθέτης).

«Η  ταινία που μάΧις είδατε ήταν 
ένας αυτοοχεδιασμός». Σκιές. 49
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μπειρίας στο μοντάζ και τον ήχο, η κάμερα δημιουργεί το δικό της ύφος, αυτή την αγριάδα 
που έχει μόνο η ζωή (και η ζωγραφική του Alfred Leslie). Η ταινία δεν αποδεικνύει τίποτα 
ούτε θέλει να πει κάτι, όμως στην πραγματικότητα λέει περισσότερα απ’ ό,τι δέκα ή εκατό 
άλλες πρόσφατες αμερικανικές παραγωγές. Οι τόνοι και οι ρυθμοί μιας νέας Αμερικής αιχμα
λωτίζονται στις Σκιές για πρώτη φορά»91. Οι Σκιές αποτελούν έτσι την πρώτη ταινία του λε
γάμενου ανεξάρτητου αμερικανικού κινηματογράφου, αφού μόνο στον ευρωπαϊκά κινημα
τογράφο συναντάμε ανάλογα εγχειρήματα (π.χ. το Η ανθρώπινη, πυραμίδα [La pyramide 
humaine, 1959], του Jean Rouch και ένα επεισόδιο -την  ανάκριση του νεαρού ήρωα- στην 
ταινία Με κομμένη την ανάσα [A bout de souffle, 1959] του Jean-Luc Godard).
H ταινία γυρίστηκε στο πλαίσιο της θεατρικής σχολής Variety Arts Workshop που είχε ιδρύ
σει ο Κασσαβέτης το 1956. Ο βοηθάς οπερατέρ του Κασσαβέτη θυμάται την ατμόσφαιρα των 
γυρισμάτων: «Συχνά μας κυνηγούσε η αστυνομία. Ή μαστε αρχάριοι, αγνοούσαμε τα διαβή
ματα που έπρεπε να γίνουν για να μπορέσουμε να γυρίσουμε στους δρόμους της Νέας Υόρ- 
κης. Δεν είχαμε άδεια. Ζητούσαμε από ανθρώπους που μένανε σε ισόγεια την άδεια να μας ε
πιτρέψουν να συνδέσουμε τα ηλεκτρικά καλώδιά μας στις πρίζες τους, για ν ’ ανάψουμε έναν 
ή δύο προβολείς. Οι άνθρωποι ήταν όλοι πολύ ευγενικοί, αλλά μερικές φορές η αστυνομία ή
θελε να βάλει τάξη, γιατί είχαμε καλώδια στη μέση του δρόμου ή γιατί εμποδίζαμε τους πε
ζούς στις διαβάσεις, όπως έλεγαν. Προσπαθούσαμε λοιπόν να γυρίσουμε πλάνα στα κρυφά 
και ήμασταν συνέχεια υπό διωγμόν»92. Το ίδιο κλίμα επικρατεί και στη διανομή της ταινίας. 
Το βασικό θέμα της ταινίας απασχολούσε από καιρό τον Κασσαβέτη: «Κατά τη διάρκεια ενός 
μαθήματος, είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά από έναν αυτοσχεδιασμό που είπα: “αυτό θα γι
νόταν μια φανταστική ταινία” . Επρόκειτο για μια νεαρή μαύρη που περνιέται για λευκή και 
που χάνει τον λευκό εραστή της όταν αυτός συναντά τον μαύρο αδελφό της. Το ίδιο βράδυ ή
μουν καλεσμένος στη ραδιοφωνική εκπομπή του Gene Sheppard [...] Του περιέγραψα τη 
σκηνή που είχαμε δουλέψει στο μάθημα, το πόσο καλή ταινία θα γινόταν και o Gene με ρώ 
τησε αν θεωρούσα τον εαυτό μου ικανό να συγκεντρώσω τα χρήματα της παραγωγής. “Αν οι 
άνθρωποι θέλουν να δουν μια ταινία που να μιλά πραγματικά για τους ανθρώπους, δεν έχουν 
παρά να στείλουν τα χρήματα” , του απάντησα. Δύο χιλιάδες δολάρια σε ψιλά είχαν συγκε
ντρωθεί την επόμενη μέρα στο ραδιοφωνικό σταθμό!»93.
Με τον ενθουσιασμό του και τα χρήματα αυτής της «λαϊκής» παραγωγής ο Κασσαβέτης ξεκινά 
αμέσως (φθινόπωρο 1958) τα γυρίσματα με τα μέλη του θεατρικού του εργαστηρίου, στους ο
ποίους έρχονται να προστεθούν φίλοι και θαυμαστές τους, όπως ο Seymour Cassel. Σε οκτώ ε
βδομάδες, με μια κάμερα Arriflex 16 mm, γυρίζονται τριάντα ώρες rushes, των οποίων ο συγ
χρονισμός και το μοντάζ θα διαρκέσουν ενάμιση χρόνο: «Ο ήχος στις χολιγουντιανές ταινίες ή
ταν κρυστάλλινης καθαρότητας. Στις Σκιές τα γυρίσματα είχαν γίνει στο δρόμο, ο ήχος ήταν κα
κός, ακούγονταν ένα σωρό θόρυβοι και ο κόσμος ήταν σοκαρισμένος. Αλλά εγώ δεν ήξερα πώς 
να πετύχω έναν ήχο “καθαρό” . Θυμάμαι όλο το χρόνο που περάσαμε στην αίθουσα του μοντάζ 
προσπαθώντας να αφαιρέσουμε υπέροχους θορύβους. Και μετά αυτό έγινε της μόδας!»94.
Η πρώτη βερσιόν της ταινίας, διάρκειας 60 λεπτών, παρουσιάζεται σε δύο μεταμεσονύκτιες 
προβολές στην πρωτοπόρα αίθουσα Paris Theater της Νέας Υόρκης (στην οποία είχαν προ
βληθεί τα κινούμενα σχέδια του Henri Gruel παραγωγής Παπατάκη) μπροστά σε δύο χιλιά
δες θεατές, μεταξύ των οποίων και ο Jonas Mekas που θα γίνει και ο πιο ένθερμος υποστηρι- 
κτής της στον κινηματογραφικό Τύπο95. O Mekas δημιουργεί ακόμη και το «Βραβείο του 
Ανεξάρτητου Κινηματογράφου» προκειμένου να το απονείμει στον Κασσαβέτη (26.1.1959): 
«Οι Σκιές αποπνέουν μια αμεσότητα την οποία έχει ανάγκη ο σύγχρονος κινηματογράφος αν 
πρόκειται για μια τέχνη ζωντανή και μοντέρνα»96. Ο Κασσαβέτης όμως δεν νιώθει απόλυτα 
ικανοποιημένος με το έργο του και αποφασίζει να ξαναδουλέψει το υλικό του. Ό π ω ς αναφέ
ρει σε τηλεοπτική συνέντευξή του στη γαλλική τηλεόραση97, με τη βοήθεια του Παπατάκη98 
(ο οποίος κάνει και μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία μαζί με τον ίδιο τον Κασσαβέτη -  πα
ρενοχλεί τη Λίλια στο δρόμο και πιάνεται στα χέρια με τον προστάτη της, Κασσαβέτη) συ-
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γκένχρωσε ακόμη 2.000 δολάρια, που μαζί με χη συνεισφορά χου άλλου συμπαραγωγού 
Maurice McEndree (13.000 δολάρια), χου επέχρεψαν να γυρίσει επιπλέον δώδεκα ώρες 
rushes, να ξαναμονχάρει χην χαινία και να χη μεχαχρέψει σε 35 mm, διάρκειας 87 λεπχών". 
Για χον Κασσαβέχη άμως, που πάνχα θεωρούσε xiς Σκιές ω ς χο καλύχερο έργο χου100, η αισθη- 
χική χης χαινίας αποχελεί προσωπικό, πολιχικό χρόπο έκφρασης και συμμετοχής χου καλλιχέ- 
χνη σχην κοινωνία, από χον οποίο δεν μπορεί να γίνει καμία υποχώρηση101. «Ο καλλιχέχνης εν
σαρκώνει χην επιθυμία, χην ένχονη βούληση να εκφράσει πλήρως και απόλυχα χον εαυχό 
χου»102. Σε μια ανοιχχή επιστολή σχον Jonas Mekas εξηγεί όχι ο φυσικός ρυθμός χης πρώχης 
βερσιόν χης χαινίας, η παντελής έλλειψη αφηγημαχικών σχοιχείων και χο ενχελώς αυχοσχέδιο 
παίξιμο χων ηθοποιών οδηγούσε πολλές φορές χο θεαχή σε αδυναμία καχανόησης και παρακο
λούθησης χης ροής χης. Έ πρεπε λοιπόν να χην κάνει πιο καχανοηχή, χωρίς αυχό να σημαίνει 
όχι έκανε παραχώρηση σχους κανόνες χου Χόλιγουνχ103. Σύμφωνα με χη μαρΐυρία χου Νίκου 
Παπαχάκη, η διαφοροποίηση χων δύο βερσιόν έγκειχαι σχην αλλαγή οπχικής γωνίας χης χαι
νίας: σχην πρώχη βερσιόν κύριος άξονας ήχαν η μοναξιά χου Μπένι, ενώ σχη δεύχερη η ραχσι- 
σχική χαπείνωση χης Λίλια104. Ανχίθεχα, η Σώχη Τριανχαφύλλου υποσχηρίζει όχι οι Σκιές εξα
κολουθούν να «είναι μια χαινία “ ομάδας” , που εμποδίζει χον καθένα από χους χαρακχήρες να 
πάρει κενχρική θέση σχο σχόρυ, απορροφώνχας δυσανάλογα χο ενδιαφέρον χου κοινού»105.
Η χαινία παρουσιάσχηκε, χωρίς υποχίχλους, σχο Φεσχιβάλ χης Βενεχίας χο 1960 και χης α- 
πονεμήθηκε χο βραβείο χων κριχικών. Σχον κινημαχογραφικό όμως Τύπο, η χαινία δίχασε 
χους κριχικούς: Γία χους επικριχικούς, οι Σκιές ήχαν «ένας ασπόνδυλος σχοχασμός, χωρίς 
αρχή και χωρίς χέλος [...] μια παρέα από παράσιχα»106, «μια παραφουσκωμένη χαινία, που πά
σχει βαριά από χην έλλειψη δομής»107, «μια σειρά από σχριμωγμένες σκηνές, που έχουν χη 
γοηχεία χου ανολοκλήρωχου και χου παράξενου, αλλά σχην οποία οι συνχελεσχές ακολου
θούν χην πιο θλιβερή παράδοση χου Actor’s Studio, χου Brando, χου James Dean και... χου 
Κ ασσαβέχη»108. «Για να φύγει κανένας από χην πεπαχημένη δεν σημαίνει όχι πρέπει να κα- 
χαφύγει σχον ερασιχεχνισμό. Ο αληθινός, ο καλός, ο μεγάλος κινημαχογράφος είναι αυχός 
που βάζει χην πιο χέλεια χεχνική σχην υπηρεσία μιας κενχρικής ιδέας. Οι ήρωες σχην χαινία 
μιλούν όπως σχη ζωή: καλημέρα, καληνύχχα, άνοιξε χην πόρχα κ.λπ. Αυχό είναι ίσως μο- 
νχέρνο, πρόκειχαι όμως πραγμαχικά για κινημαχογράφο;»109. Για χους επιφυλακχικούς, ε- 
πρόκειχο για «μια χαινία με βαρεχούς διαλόγους, με σκηνές που οδηγούν σε αδιέξοδα, με ανα- 
πόφευκχες φλυαρίες, σχις οποίες δεν είχε μπει καμία χάξη. Η ερωχική σκηνή όμως είναι ίσως 
η πιο χέλεια, η πιο όμορφη σε όλο χο σινεμά. Γι’ αυχές χις φωχισμένες σχιγμές αλήθειας αξί
ζει ίσως να συμμεχάσχει κανένας σχην πλήξη που χις προεχοιμάζει»110. Για χους ενθουσιώ
δεις όμως, οι Σκιές «έχουν χην αξία ενός μυσχικού ποιήμαχος που αποπνέει μια μελαγχολική 
οικειόχηχα»111. «Μια χρομερή γοηχεία, μια χρομερή ομορφιά πηγάζει από αυχές χις νυχχόβιες 
ή ημερόβιες εικόνες, οι οποίες ανχλούν χην παράξενη ποίησή χους από μόνη χην αλήθεια 
χους»112, «η δράση εκχυλίσσεχαι όπως σχη ζωή με χρανχάγμαχα»113, «δεν πρόκειχαι για έναν 
κινημαχογράφο χης παραχήρησης αλλά χης συμμεχοχής»114. «Με χέχοιες χαινίες, ο κινημα- 
χογράφος παύει να  είναι μια κοινόχοπη βιομηχανία ονείρων. Γίνεχαι πραγμαχικόχηχα, Θεία 
Κοινωνία, εξήγηση χου κόσμου, αλφαβηχάρι χου ανθρώπου για να διαβάσει και να γνωρίσει 
χον εαυχό χου»115. «Η χαινία είναι για χον κινημαχογράφο ό,χι ήχαν ο Mallarmé για χην ποί
ηση: μιλάει μια καινούργια γλώσσα, πραγμαχεύεχαι χο θέμα εκ χων έσω, χωρίς να προσπαθεί 
να γεμίσει χις νεκρές σχιγμές με πλάνα αρισχοχεχνικά δομημένα ή εύκολο αισθηχισμό»116. 
«Αυχό που ξεχωρίζει, ακόμη και σήμερα, στις Σκιές είναι η όλη χης σύλληψη, η εκπληκχική, 
απόλυχη ελευθερία χης, η ακαχέργασχη μορφή χου υλικού χης, από χους κόκκους σχις εικό
νες χης και χους λειψούς φωχισμούς χης, ω ς χην ευμεχάβληχη φωχογραφία χης· και χα με
γάλης διάρκειας πλάνα χης με χους συνεχείς αυχοσχεδιασμούς χων ηθοποιών χης. Σχοιχεία 
που σε άλλη χαινία θα θεωρούνχαν ελαχχώμαχα και που εδώ συμπεριλαμβάνονχαι ανάμεσα 
σχις αρεχές χης»117.
Πάνχως, οι Σκιές δημιούργησαν μεν μια καινούργια αισθηχική σχον κινημαχογράφο, πλην

103. Βλ. The Village Voice 
16.12.1959, a. 4-5.
104. Βλ. Louis Marcorelles,
«L ’expérience Shadows», 
Cahiers du cinéma, τχ. 119, 
Μάιος 1961, o. 10. Adde. Nicole 
Brenez, op. cit., a. 39-42.
105. «O Κασσαβέτης προβάλλει 
[τους ήρωες]με διαδοχικά γκρο- 
πλάνα, που δεν έχουν σαν στόχο 
να ξεχωρίσουν ένα πρόσωπο από 
τ ’ άλλα, αλλά, αντίθετα να το 
ενσωματώσουν στο πλήθος. [...] 
Για παράδειγμα, στη σκηνή όπου 
ο Χ ιού προσπαθεί να τραγουδήσει 
στο κλαμπ η κάμερα εστιάζει σε 
διάφορα πρόσωπα, ξεχνώντας τον 
-  ο Κασσαβέτης περιπλανιέται 
από τον Ροόπερτ ως τα κορίτσια 
της χορωδίας με διαδοχικά γκρο- 
πλάνα, και τα πρόσωπα που 
συσσωρεύονται στο κάδρο δεν 
κάνουν τίποτ’ άλλο από το να 
υπογραμμίζουν την αποτυχία τού 
Χιού να κλέψει την παράσταση ■■ 
(Σώτη Τριανταφύλλσυ, op.cit, σ. 
21).
106. Maurice Ciantar, Paris- 
Jour 27.4.1961.
107. Georges Charensol, Les 
Nouvelles littéraires 4.5.1961.
108. Michel Aubriant, Paris- 
Presse 28.4.1961.
109. Claude Garson, L ’œuvre
22.4.1961.
110. Jean Collet, Signes du 
Temps 1961.
111. Louis Chaiwet, Le Figaro
25.4.1961.
112. Jacques Siclier, Télérama
7.5.1961.
113. Jean Domarchi, Arts
26.4.1961.
114. Pierre Marcabru, Combat
29.4.1961.
115. L ’Express 20.4.1961.
116. Aux écoutes 28.4.1961.
117. Νίνος Φενέκ Μικελίδης, 
«Ντεμπούτο», Τζων 
Κασσαβέτης, εκδ. Φεστιβάλ 
Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, 
1992, ο. 33. 51
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118. Βλ. Robert Chazal, «Ski, 
moto et photo ont fait de Patrick 

Grandperret un cinéaste pas 
comme les autres··, France-Soir
9.2.1981- Eric de Saint-Angel, 
«Patrick Grandperret: le goût

du risque», Le Matin 11.2.1981. 
119. B.\. Claude Mauriac, «'Eva 

αδύνατο σενάριο··, στο τέταρτο 
μέρος της μονογραφίας μας. 

Adde. Alain Rémond, «Le 
génial bricolage de Patrick 

Grandperret··, Les Nouvelles 
littéraires 5.2.1981 · François 

Maurin, «La moto et ses à- 
côtés··, L’Humanité 11.2.1981- 
Annie Coppermann, Les Echos

13.2.1981- Robert Chazal, «Le 
vertige de la course», France-

Soir 12.2.1981 ■ Bernard Hamel, 
«De quoi se brancher...», La 

nouvelle Republique du Centre- 
Ouest 20.2.1981-M.P., «Un 
petit jeune à la Hawks», Le 

Matin 16.2.1981- Claire 
Devarrieux, Le Monde 

14.2.1981. 
120. Shadows, Σενάριο, o. 20- 

22.

121.111. N. Παηατάκη, «Εκ των 
ενόντων··, στο τέταρτο μέρος της 

μονογγιαφίας μας. 
122. ΙΙρβλ. Ν. Παηατάκη, 

«Αυτοί ηου παρουσιάζονται ως 
θύματα είναι εν δυνάμει οι 

μελλοντικοί βασανιστές··, στο 
τρίτο μέρος της μονογραφίας 

μας.

όμως δεν επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό χην μετέπειια κινηματογραφική παραγωγή στην Αμε
ρική. Ακόμη και οι υπόλοιπες ταινίες του Κασσαβέτη απομακρύνθηκαν από τη χειρωνακτι
κή αισθητική του αυτοσχεδιασμού. Το 1980, ένας νέος γάλλος σκηνοθέτης, ο Patrick 
Grandperret118, βοηθός ως τότε του Maurice Pialat και μετέπειτα του Παπαχάκη στην ταινία 
Η Φωτογραφία, επιθυμώντας να αναβιώσει τον αυτοσχεδιασμό στον κινηματογράφο, ζητά α
πό τον Παπαχάκη τη συμβολή του στην επεξεργασία ενός σεναρίου-πλαισίου για την πρώτη 
του ταινία μεγάλου μήκους. Για τον Παπαχάκη ο αυτοσχεδιασμός προϋποθέτει αυστηρότη
τα στο σενάριο. Τα Βραχυ-κυκλώματα (Court-circuits, 1980), που τελικά γύρισε σε ταινία ο 
Grandperret, αναφέρονται στην ιστορία ενός πρώην πρωταθλητή αγώνων μοτοσικλέτας, ο 
οποίος μετά από ένα ατύχημα στο χέρι του αναγκάζεται να απόσχει από τον πρωταθλητισμό. 
Γίνεται τότε μάναχζερ ενός νεότερου μοτοσικλετιστή, προκειμένου, μέσω αυτού, να ζήσει το 
πάθος του (ένα θέμα με το οποίο θα καταπιαστεί διεξοδικά ο Παπατάκης στους Ισορροπιστές). 
Τα χρήματα όμως από τους σπόνσορες δεν επαρκούν και αναγκάζεται να καχαφύγει σε παρά
νομα κυκλώματα -  διαρρήξεων, ναρκωτικών, πορνείας κ.λπ. Πρόκειται για την αληθινή ι
στορία των Gérald Garnier και Jacques Bolle, οι οποίοι υποδύονται στην ταινία τους ίδιους 
τους εαυτούς τους. Οι υπόλοιποι συντελεστές, στο πρότυπο των Σκιών, είναι είτε ερασιτέ
χνες είτε νέοι ηθοποιοί. Η δυσκολία να πραγματοποιήσει κανένας το όνειρό του και η κατα
φυγή σε οποιοδήποτε μέσο για να πετύχει αυτόν τον σκοπό είναι θέματα προσφιλή στον Πα- 
πατάκη (Gloria Mundi, Η Φωτογραφία, Οι Ισορροπιστές). Δυστυχώς, όμως, η ταινία δεν κα
ταφέρνει, όπως οι Σκιές, να αιχμαλωτίσει το θεατή: οι ομοιότητες με το έργο του Κασσαβέτη 
περιορίζονται στις τεχνικές ατέλειες (κακός ήχος, ασταθής εικόνα, αδέξιο μοντάζ), που ενώ 
τότε επρόκειτο για μια αναγκαιότητα, και ως εκ τούτου είχαν τη δύναμη και τη φρεσκάδα 
του αυθόρμητου, εδώ γίνονται αυτοσκοπός, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός κινηματο
γραφικού υβριδίου: έναν στυλιζαρισμένο αυτοσχεδιασμό, πληκτική απομίμηση της λεγάμε
νης <■ κάμερας-στυλό». Αυτό έγινε εύκολα αισθητό και, παρά το βραβείο «Jean-Louis Bory» 
που απέσπασε, η ταινία απέτυχε. Η έλλειψη ρυθμού και η σαθρή δομή των χαρακτήρων υ- 
περσκέλισαν τις όποιες καλές προθέσεις του σκηνοθέτη119.
Η αναμφίβολη επανάσταση στη φόρμα του κινηματογράφου, χην οποία επέφεραν οι Σκιές, 
πέρα από την τεχνική (η αισθητική του προχείρου ή της λιτότητας) και τη δραματική της 
διάσταση (πρόκειται για μια ταινία «εν χω γίγνεσθαι», χωρίς αρχή, μέση και τέλος), έχει και 
μια φιλοσοφική διάσταση: υποδηλώνει ότι η προσωπικότητα του ανθρώπου (όπως η κινημα
τογραφική persona ελλείψει αναλυτικού σεναρίου) δεν προϋπάρχει έξω από τα ερεθίσματα 
της καθημερινής ζωής, αλλά διαμορφώνεται ακριβώς από τη διαλεκτική σχέση με αυτά. Η 
φιλοσοφική αυτή θέση είναι φανερό ότι ανήκει στη θεωρία του υπαρξισμού, με χην οποία άλ
λωστε φλερτάρει ανοιχτά η ταινία (π.χ. στη σκηνή της λογοτεχνικής βραδιάς)120 και η οποία, 
όπως θα δούμε, ενυπάρχει στη δομή των ταινιών του Παπαχάκη. Επομένως, κατά την άποψή 
μας, όπως αυτή συνεπικουρείχαι από τη μαρτυρία του Παπαχάκη, η εμπλοκή του στην πα
ραγωγή της ταινίας ήταν καταρχάς μία ανατρεπτική-πολιχική πράξη, στο βαθμό που επέφε
ρε ένα καίριο πλήγμα στον κυρίαρχο θεσμό του Χόλιγουντ121.
Επίσης, ο βασικός άξονας γύρω από τον οποίο δομείται η ταινία του Κασσαβέτη είναι οι ε
ξουσιαστικές σχέσεις μεταξύ λευκών και μαύρων, η ταπείνωση που υφίστανται οι μεν από 
τους δε (ο Χιού από τον λευκό εργοδότη του, η Λίλια από τον λευκό εραστή της Τόνι, ο Μπέ- 
VI από τους λευκούς φίλους του), και η εξέγερση ως φυσική συνέπεια αυτής της ταπείνωσης 
(ο Χιού προτιμά να εγκαταλείψει τη Νέα Υόρκη παρά να συμβιβαστεί με τις ταπεινωτικές 
προτάσεις του αφεντικού του, η Λίλια αρνείται να συγχωρήσει τον Τόνι, όταν αυτός επι
στρέφει μετανοημένος, αλλά όταν τα φτιάχνει μ ’ έναν ομόφυλό της τον ταπεινώνει αυτή και 
το μέχρι τότε θύμα μεταχρέπεται σε θύτη122, ο Μπένι προτιμά τη μοναξιά του). Αυτή, όμως, 
είναι ακριβώς η ίδια θεματική που θα ακολουθήσει πάγια ο Παπατάκης στον δικό του κινη
ματογράφο. Από αυτή την πλευρά δεν μας εκπλήσσει, γιατί εντάσσεται απόλυτα φυσιολογι
κά στη βιογραφία του σκηνοθέτη όπως έχει διαμορφωθεί ως τότε.52
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Αν αυχή η σχέση του Παπαχάκη με χις Σκιές είναι φανερή, υπάρχει ωσχόσο και μία άλλη 
πχυχή που λειχούργησε περισσόχερο υποσυνείδηχα. Πράκειχαι για χην επιρροή χης αισθηχι- 
κής χων Σκιών σχην πρώχη κιόλας χαινία χου Παπαχάκη, Οι Άβυσσοι, η οποία, χωρίς βέβαια 
να αποχελεί αυχοσχεδιασμό με χην έννοια χου Κασσαβέχη, διακρίνεχαι γι’ αυχή χη χειρωνα- 
κχική αισθηχική, χην οποία περιγράψαμε παραπάνω (ιδίως ω ς  προς χους φωχισμούς και χο 
μονχάζ, καθώς και χην έλλειψη μέχρου και ισορροπίας123), και η οποία σφράγισε χον Παπα
χάκη -ό π ω ς  λίγα χρόνια πριν συνέβη σχον Κ ασσαβέχη- με χο σχίγμα χου ερασιχεχνισμού. 
Από χα μέχρι χάχε βιώμαχα χου Νίκου Παπαχάκη, όπως περιγράφηκαν παραπάνω, και χις 
δύο βασικές κινημαχογραφικές χου επιρροές (Genet, Κασσαβέχης) έχει διαμορφωθεί ξεκάθα
ρα ο κενχρικός άξονας χων θεμάχων που θα απασχολήσουν χις χαινίες χου: η διαλεκχική σχέ
ση μεχαξύ εξουσιασμού και επανάσχασης (Τμήμα II). Σχις πρώχες χου χαινίες (ΟιΆβυσσοι, Οι 
Βοσκοί και Gloria Muncli) χο βάρος δίδεχαι σχην πολιχική διάσχαση αυχής.χης θεμαχικής: ο 
εξουσιασμός, η χαπείνωση και η εξέγερση έχουν ω ς πλαίσιο ένα δεδομένο πολιχικό, κοινωνι
κό και ηθικό σύσχημα (Α). Σχις δύο χελευχαίες χαινίες (Η Φωτογραφία, Οι Ισορροπιστές) ο ε- 
ξουσιασμός, η χαπείνωση και η εξέγερση έχουν ω ς πλαίσιο ανάπχυξης χην ψυχολογία και χις 
διαπροσωπικές σχέσεις χων ηρώων (Β).

123. «[Οι Σκιές 7 
απομακρύνονται ριζικά από τον 
κινηματογράφο των καλών 
τρόπων που είναι φτιαγμένος με  
κλασική αυστηρότητα, ισορροπία 
και μέτρο» (Sylvain Mathon,
«Shadows, L ’élan vital»,
Positif, τχ. 337, Ιούνιος 1992, a. 
92). Το ίδιο ισχύει και για τις 
Αβύσσους.





II. Εξουσιασμός και επανάσταση, 
πέντε κινηματογραφικές παραλλαγές 

πάνω στο ίδιο διαλεκτικό δίπολο

Η μεμονωμένη εξέγερση μπορεί να έχει πολιτική διάσταση κατά τον ίδιο τρόπο που το πολι
τικό φαινόμενο του εξουσιασμού μπορεί να έχει ψυχολογική διάσταση. Παράδειγμα: ο υπη
ρέτης που σφάζει το αφεντικό του (Οι Άβυσσοι), για να μιλήσουμε σαν τον Sartre, ο βοσκός 
που ανατρέπει κάθε έννοια ηθικής στο χωριό του (Οι Βοσκοί), ο αναρχοαυτόνομος τρομο
κράτης που δρα εκτός ομάδας αλλά για τον ίδιο σκοπό (Gloria Mundi), αποτελούν εκφάνσεις 
της πάλης τω ν τάξεων (πολιτική διάσταση) όταν το έγκλημά τους δεν έχει ποινικό αλλά πο
λιτικό χαρακτήρα, όταν δηλαδή η πράξη τους δεν αποτελεί παραβίαση αλλά υπέρβαση της 
έννομης τάξης124 (Κεφάλαιο Α). Από την άλλη πλευρά, ένας απελπισμένος μετανάστης που 
εκμεταλλεύεται την αδυναμία ενός άλλου εξίσου κοινωνικά και σεξουαλικά καταπιεσμένου 
(Η Φωτογραφία) ή ένας δαιμόνιος διανοούμενος που σαδιστικά, σαν την αράχνη, εξανδραπο
δίζει το διανοητικά υποδεέστερο ερωτικά του αντικείμενο (Οι Ισορροπιστές), μεταφέρουν σε 
διαπροσωπικό-ψυχολογικό επίπεδο την πολιτική έννοια του εξουσιασμού (Κεφάλαιο Β). Και 
στα δύο επίπεδα (πολιτικό και ψυχολογικό) την κάθαρση φέρνει η εκτόνωση, δηλαδή η ανα
τροπή, η οποία όμως στον κινηματογράφο του Νίκου Παπατάκη αποδεικνύεται ανέφικτη ή 
μάλλον έχει συμβολικό χαρακτήρα. Η θεώρηση αυτή έχει σαφή φιλοσοφική διάσταση: ψυ
χολογικοί παράγοντες εξηγούν πολλές φορές τα κοινωνικά φαινόμενα και το αντίστροφο.

Α. Η πολιτική διάσταση των σχέσεων εξουσιαστή 
και εξουσιαζόμενου, ταπείνωσης και εξέγερσης

α) Η τάξη της αναρχίας: Οι Ά β υσ σο ι (1963)

«Ονειρεύομαι μ ιαν επανάστασή από το μέρος του κακού 
και των πολέμων σαν αυτή, που έκανε από το μέρος του 
σκιόψωτος και των αποχρώσεων o Matisse»

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ125

Χωρίς κινηματογραφική εκπαίδευση, χωρίς τεχνικές γνώσεις ο Νίκος Παπατάκης κάνει το 
σκηνοθετικό του ντεμπούτο το 1963. Το αποτέλεσμα είναι αναπάντεχα άρτιο, κάτι σπάνιο για 
πρώτη ταινία ενός σκηνοθέτη, ο οποίος συνήθως εξακτινώνεται σε πολλά ζητήματα με τον εν
θουσιασμό του νεοφώτιστου. Η συνοχή λόγου και φόρμας, η ενότητα τόνου και ύφους, που υ
πήρχαν στην ταινία, επισημάνθηκαν ιδιαίτερα από την κριτική του κινηματογράφου1'26.
Ο ίδιος ο σκηνοθέτης, με τρόπο γλαφυρό, παρομοιάζει το εγχείρημά του με ένα γεγονός που εί
χε σφραγίσει την παιδική του ηλικία: «Με αντάλλαγμα μερικά γρόσια που σούφρωνε από το 
σπίτι του, οι οδηγοί των ταξί τον άφηναν να κάθεται στο μπροστινό κάθισμα με κίνδυνο να τον 
δουν να κολλάει επάνω τους ανάλογα με τις απότομες στροφές. Εκείνη την ημέρα ένας απ’ αυ
τούς είχε την ατυχή ιδέα να παρκάρει το αεροδυναμικό του αμάξι σε μια ανηφόρα, που μετά α
πό δύο-τρία χιλιόμετρα εντυπωσιακού ανισόπεδου δρόμου, οδηγούσε στον σταθμό των τρένων. 
Προτού πάει να ειδοποιήσει τους πελάτες του για την άφιξή του, φρόντισε, μιας και το χειρό-

124. Η  φιλοσοφία τον δικαίου 
διαφοροποιεί την παραβίαση 
από την υπέρβαση ενός κανόνα 
δικαίου. Παραβίαση σημαίνει 
αψήφηαη κανόνων δικαίου τους 
οποίους αναγνωρίζει ο 
εγκληματίας ω ς τέτοιους, και 
επομένως αναγνωρίζει και τη 
συμπεριφορά του ως 
εγκληματική. Υπέρβαση 
σημαίνει άρνηση της ίδιας της 
νομιμότητας των κανόνων 
αυτών, οπότε και η συμπεριφορά 
του δεν είναι εγκληματική.
125. «Villa Natacha» (1969), 
Ποίηση, εκδ. Ίκαρος, 2002, ο. 
347.
126. &1. Pierre Kast, «La guerre 
des profondeurs», Cahiers du 
Cinéma, τχ. 144, Ιούνιος 1963, 
0.45. 55
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127. Ν. Παηατάκης, op.cit., σ.
40-42, 80.

128. Συνέντευξη στον Γιάννη 
Κονταξόπουλο, Παρίσι, Maison

de la Grèce, 18 Μαίου 2001.
129. Al. αναλυτικά Paulette 

Houdyer, L’affaire Papin, Le 
Mans, εκδ. Cénomane, 1988.

130. BX. Jacques Lacan, «H 
αληθινή ιστορία που ενέπνευσε 
πς Αβύσσους», στο τρίτο μέρος 

της μονογραφίας μας.
131. Βλ. Jean-Paul Sartre, 

-«Erostrate», Le Mur [1939], 
Παρίσι, εκδ. Gallimard 

(Bibliothèque de la Pléiade), 
1981, σ. 272: «Είδα τις 

φωτογραφίες αυτών των όμορφων 
κοριτσιών, αυτών των υπηρετριών 
που σκότωσαν και ακρωτήριασαν 

τα αφεντικά τους. Είδα τις 
φωτογραφίες τους πριν και μετά.

Πριν, τα πρόσωπά τους 
περιφέρονταν σαν ήρεμα 
λουλούδια πάνω από τα 

δαντελένια γιακαδάκια τους. 
Απέπνεαν μια ζηλευτή 

καθαριότητα και ειλικρίνεια. Ένα 
διακριτικό σίδερο είχε στρώσει 

παρόμοια τα μαλλιά τους. Και πιο 
καθησυχαατική ακόμη από τα 
κατσαρά μαλλιά τους, από τα 

λαιμουδάκια τους και την 
εντύπωση που έδιναν ότι πήγαιναν 
επίσκεψη στο φωτογράφο, ήταν η 
αδελφική ομοιότητά τους, η τόσο 
καλοπροαίρετη ομοιότητά τους, 
που αμέσως εξήρε τους δεσμούς 

αίματος που πς ένωναν. Μετά, τα 
πρόσωπά τους άστραφταν οαν 

πυρκαγιές. Είχαν το γυμνό λαιμό 
αυτού που πρόκειται να 

αποκεφαλιστεί. Ρυτίδες παντού, 
φριχτές ρυτίδες φόβου και μίσους, 
ζάρες, τρύπες στη σάρκα, σαν ένα 
αγρίμι να είχε κάνει με τα νύχια 

του βόλια πάνω στα πρόσωπά 
τους. Κι αυτά τα μάτια, πάντα αυτά 

τα μεγάλα κι απύθμενα μαύρα 
μάτια -  οαν τα δικά μου. Ωστόσο 

δεν έμοιαζαν πια μεταξύ τους. 
Καθεμιά σήκωνε με τον τρόπο της 

τη θύμηση του κοινού τους 
εγκλήματος·'. 

132. Βλ. Paul EluardIBenjamin 
Péret, «Sur les sœurs Papin··, 

Le Surréalisme au service de la

φρένο δεν λειτουργούσε, να βάλει σε λειτουργία το κουτί των ταχυτήτων και ο νεαρός μας επι
βάτης φρόντισε να σπεύσει αμε'σως να πάρει τη θέση του και, αφού το έκανε, να βάλει με το γό
νατά του τη νεκρά ταχύτητα, κάνοντας το αυτοκίνητο να αρχίσει να μετακινείται μόνο του. 
»[...] Βλέπω τον εαυτό μου να πασχίζει να φρενάρει, να σπρώχνει το πεντάλ μέχρι τέρμα χω
ρίς να καταφέρνει να καλύψει την απόσταση που χώριζε την άκρη του παπουτσιού από το 
δάπεδο, ανίκανο επιπλέον να διακρίνει οτιδήποτε, έτσι καθώς η ορατότητά του περιοριζόταν 
από το ταμπλό της οδήγησης... Και την επόμενη στιγμή, να ανασηκώνεται, να αντιλαμβάνε
ται πως η ταχύτητα του αυτοκινήτου αυξάνεται, πως δεν είναι σε θέση να κορνάρει, μιας και 
η κόρνα ήταν πολύ μεγάλη για τα δάχτυλά του και πολύ μακριά για να μπορέσει να τη γρα
πώσει... Και να στρίβει και να ξαναστρίβει το τιμόνι και να προσπαθεί να χωθεί ανάμεσα σε 
δίποδα και τετράποδα, σπρώχνοντάς τα πάτε απο ’δώ και πάτε από ’κεί, κυρίως τα ζωντανά, 
μιας και ανάμεσα στα έλλογα, το “ο σώζων εαυτόν σωθήτω” είχε διαδοθεί εν ριπή οφθαλ
μού... Τέλος, κάνοντας μια στραβοτιμονιά, μια απότομη λοξοδρόμηση τον πέταξε μαζί με το 
αμάξι πάνω σ ’ ένα τοίχο από τσιμεντόλιθο. [...] Πόσες φορές κατά τη διάρκεια της πορείας 
μου, λόγω ατυχών περιστάσεων απελπιστικά συχνών, βρέθηκα μπροστά σ ’ ένα τιμόνι αγνο
ώντας πλήρως πώς οδηγείται ένα αυτοκίνητο και γλιτώνοντας χάρη σε αδιάκοπα ζιγκ-ζαγκ. 
[Έ τσι εξηγείται] η απεριόριστη πίστη μου στην ετυμηγορία του τυχαίου. [...] Έ τσι έκανα 
την ταινία μου οι Άβυσσοι με την ίδια επιδεξιότητα που είχα οδηγήσει το τρελό ταξί στην 
Αντίς Αμπέμπα -  με μια κάμερα βέβαια, σ ’ αυτή την περίπτωση...»127.
Ο ίδιος ο σκηνοθέτης μάς αποκαλύπτει επίσης τη γέννηση της ταινίας του: «Με είχε σοκάρει 
ο πόλεμος της Αλγερίας, το πρόβλημα των βασανιστηρίων, και ήθελα να κάνω παραγωγή σε 
μια ταινία που θα γύριζε ο Alain Resnais βασισμένη στο βιβλίο Η Ερώτηση (La Question) του 
Henri Alleg με σενάριο του Jean-Paul Sartre. Αυτά συνέβαιναν στα τέλη του ’50, αμέσως με
τά το Νύχτα και Καταχνιά (Nuit et Brouillard) που ήταν για μένα η ωραιότερη ταινία του 
Alain και την οποία μου είχε ζητήσει να πλασάρω στη Νέα Υόρκη ο παραγωγός της Anatole 
Dauman. Το σχέδιο για την Ερώτηση δεν πραγματοποιήθηκε, παρ’ όλο που ο Sartre και ο 
Resnais είχαν συμφωνήσει, γιατί γρήγορα συνειδητοποίησα άτι δεν θα μπορούσα να μαζέψω 
χρήματα για το θέμα των βασανιστηρίων στην Αλγερία. Έπειτα πρότεινα στον Genet να γυ
ρίσει μια ταινία βασισμένη στις Δούλες γιατί αυτά που μ ’ ενδιέφερε περισσότερο ήταν η πα
ραγωγή. Ο Genet έγραφε τότε Τα Παραβάν και δεν μπορούσε ούτε καν να σκεφτεί να σκηνο
θετήσει ταινία. Αντίθετα, μου πρότεινε να γράψω με κάποιον ένα σενάριο πάνω στο πραγμα
τικά γεγονός που τον ενέπνευσε για τις Δούλες. Σκέφτηκα τον Jean Vauthier, του οποίου εί
χα δει το Capitaine Bada και που οι θεατρικές αναζητήσεις του ήταν στην ίδια κατεύθυνση. 
Δουλέψαμε μαζί τρεις βδομάδες στο μαγνητόφωνο κι έπειτα o Vauthier πήγε στο Bordeaux 
κι έγραψε το σενάριο πάνω στα δεδομένα που είχαμε συμφωνήσει.
» Μετά προσπάθησα να βρω δυο ηθοποιούς κι ένα σκηνοθέτη. Ο Vauthier ήρθε μαζί μου σε 
συναντήσεις με γνωστές ηθοποιούς. Ή ταν τύπος πολύ διαχυτικός, περιέγραφε όλους τους ρό
λους με πάθος, αλλά καμιά ηθοποιός δεν θέλησε να επιχειρήσει κάτι τόσο τρελό. Έ δωσα να 
διαβάσουν το σενάριο σκηνοθέτες όπως ο Louis Malle κι ένιωσα την ίδια επιφυλακτικότητα. 
Έ να βράδυ, τρώγοντας στην Coupole με τη Florence Malraux της διηγήθηκα τις αποτυχημέ
νες μου προσπάθειες. Είχε διαβάσει το σενάριο, της άρεσε και γύρισε και μου είπε: “Γιατί δεν 
το σκηνοθετείς εσύ;” . Μπορεί να υπήρχε αυτή η ιδέα μέσα μου, σίγουρα όμως αυτό το συμβάν 
ήταν σαν αποκάλυψη και αποφάσισα να το σκηνοθετήσω εγώ. Έπειτα βρήκα τα χρήματα»128. 
Οι Άβυσσοι αποτελούν την πρώτη κινηματογραφική αποτύπωση μιας πραγματικής ιστορίας, 
που είχε συγκλονίσει τη Γαλλία του μεσοπολέμου129: οι δύο νεαρές αδελφές Papin, είχαν το
ποθετηθεί ως υπηρέτριες σ ’ ένα μεγαλοαστικό σπίτι της γαλλικής επαρχίας, στο Le Mans. Η 
οικογένεια ήταν πολύ αυστηρή με τις κοπέλες, γιατί δεν καθάριζαν καλά. Επί έξι χρόνια υ
πέμεναν τα πάντα. Έ να βράδυ, στις 2 Φεβρουάριου 1933, μια διακοπή ρεύματος, εξαιτίας της 
απροσεξίας τους, βυθίζει το σπίτι στο σκοτάδι. Η κυρία τις επιπλήττει έντονα, τις προσβάλ
λει, τις ταπεινώνει. Το δράμα δεν αργεί να ξεσπάσει: οι δύο υπηρέτριες, με μανία, επιτίθενται
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στα αφεντικά τους, την κυρία και την κόρη της, και με τα νύχια τους τούς βγάζουν τα μάτια έ
ξω από τις κόγχες. Αυτές πέφτουν λιπόθυμες, και οι δύο υπηρέτριες με τα τσίγκινα σκεύη της 
κουζίνας, το κουζινομάχαιρο κι ένα σφυρί αρχίζουν να τις χτυπούν μέχρι θανάτου. Στη συνέ
χεια πλένουν τα δολοφονικά όργανα, κάνουν μπάνιο και, απελευθερωμένες, πηγαίνουν να κοι
μηθούν ανταλλάσσοντας μια μόνο κουβέντα, της οποίας η ειρωνεία έμεινε ιστορική: «Καθαρί
σαμε!». Έ τσ ι ξεκίνησε η διαβόητη, στα ποινικά χρονικά, υπόθεση των αδελφών Papin, η οποία 
για πολλούς μήνες απασχόλησε την κοινή γνώμη, τον Τύπο, τον νομικό κόσμο, τους ψυχιά
τρους130 αλλά και τον λογοτεχνικό κόσμο131, κυρίως το κίνημα των σουρεαλιστών132, στην προ- 
σπάθειά τους να κατανοήσουν τα κίνητρα και το συμβολισμό του πρωτοφανούς αυτού εγκλή
ματος. Στα πρακτικά της δίκης που ακολούθησε διαβάζουμε χαρακτηριστικά στην απολογία 
της μιας υπηρέτριας: «Τους έδωσα να καταλάβουν... Προτιμώ εγώ να πάρω το τομάρι των αφε
ντικών μου παρά αυτοί το δικό μας... Αρκετό καιρό μείναμε στην υπηρεσία τους, ήρθε η ώρα 
να τους δείξουμε τη δύναμή μας». Κατά τραγική ειρωνεία οι δύο υπηρέτριες καταδικάστηκαν 
σε ισόβια καταναγκαστική εργασία. Η μία πέθανε λίγους μήνες αργότερα από τις κακουχίες, ε
νώ  η άλλη ζει ακόμη, υπέργηρη και ελεύθερη πια, στη Γαλλία133.
Πριν από τις Αβύσσους, η ίδια ιστορία είχε εμπνεύσει δύο θεατρικούς συγγραφείς, τον 
Cocteau στον μονόλογο Αννα η καλή (Anna la bonne, 1934)134 και τον Genet στις διάσημες 
Δούλες (Les Bonnes, 1947)135. Ακολούθησαν η ταινία The Maids (1974) του  Christopher 
Miles, ο οποίος κινηματογράφησε τη σκηνοθεσία του έργου του Genet από τον Μ ίνωα Βολα- 
νάκη στο Λονδίνο136, η τηλεταινία Les Bonnes (1985) του Michel Dumoulin πάλι με αφετηρία 
το κείμενο του G enet137, το θρίλερ Η  τελετή (La Cérémonie, 1995) του Claude Chabrol138 και 
τα ψυχολογικά δράματα Sister, my sister (1994) της Nancy Meckler139 και Οι δολοφονικές 
πληγές (Les blessures assassines, 2000) του Jean-Pierre Denis140. Είναι όμως ενδιαφέρον να 
παρατηρήσουμε ότι η σκοπιά από την οποία αντιμετωπίστηκε το ίδιο πραγματικό γεγονός 
διαφέρει ανάλογα με τις προσωπικές εμμονές του κάθε συγγραφέα ή σκηνοθέτη. Έ τσι, ο 
Cocteau συνθέτει ένα σύντομο παιχνιδιάρικο τραγούδι με λογοπαίγνια και σουρεαλιστικές α
ναφορές, ενώ ο Genet (στις ταινίες του Miles και του Dumoulin) αντικαθιστά σχεδόν ολόκλη
ρη την αληθινή ιστορία με τα μόνιμα συστατικά της ποιητικής του: «την τελετουργία, την 
παρενδυσία, τον θάνατο»141 κάνοντας θέατρο μέσα στο θέατρο. Η προσέγγιση του Genet βρί
σκεται πολύ κοντά στην ψυχαναλυτική ερμηνεία του Lacan (οι αδελφές Papin ω ς «σιαμαίες 
ψυχές»): η Σολάνζ σκοτώνει τελικά την Κλαίρη και όχι την κυρία τους, σκοτώνει δηλαδή 
τον άλλο της εαυτό, γεγονός που γίνεται αντιληπτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου, καθώς 
η Κλαίρη απευθύνεται στη Σολάνζ αποκαλώντας την «Κλαίρη». Τέλος, ο Chabrol σατιρίζει 
τη μεγαλοαστική τάξη και ο Denis σκιαγραφεί πιστά, σαν σε ντοκιμαντέρ, το πορτρέτο των 
αδελφών Papin, αποδίδοντας το έγκλημά τους σε λόγους ψυχολογικούς. Η ματιά όμως του 
Παπατάκη, όπως και των σουρεαλιστών που ασχολήθηκαν με την ίδια υπόθεση, ήταν καθα
ρά πολιτική και εντελώς διαφορετική από τη μυθολογία του G en et142: ο σκηνοθέτης των 
Αβύσσων προσεγγίζει το έγκλημα υπό το πρίσμα της πάλης των τάξεων. Οι όποιες ψυχιατρι
κές εξηγήσεις είχαν δοθεί ω ς τότε μεταφέρονται από τον Παπατάκη σε πολιτικό επίπεδο: Η 
καταπίεση (refoulement) και συνακόλουθα η εκτόνωση (défoulement) διαμέσου του εγκλή
ματος δεν είναι ψυχολογική ή σεξουαλική, αλλά κοινωνική. Με άλλα λόγια, στις Αβύσσους, η 
δολοφονία του εξουσιαστή και συνακόλουθα η βία και η αναρχία εμφανίζεται ω ς ένα θεμιτό 
όπλο για την ανατροπή του συστήματος της εκμετάλλευσης του ανθρώπου από τον άνθρω
πο. «Η τρέλα δεν είναι παρά μία λογική συνέπεια της πάλης των τάξεων, η αναπόφευκτη κα
τάληξη του ζεύγους αφέντη-δούλου που σχηματίζουν στη σύγχρονη κοινωνία οι υπηρέτριες 
και οι κύριοί τους»143. Η θέση αυτή αποτυπώνεται ήδη από την αρχή της ταινίας με τη συ 
γκλονιστική εικόνα των δύο υπηρετριών, σκαρφαλωμένων θριαμβευτικά, σαν τις Μοίρες, 
στη στέγη του αρχοντικού, συμβολική εικόνα της απόλυτης επικράτησης της επανάστασης. 
Στην ταινία του Παπατάκη, η οποία βασίστηκε σ ’ ένα σχολαστικά λεπτομερές σενάριο του 
θεατρικού συγγραφέα Jean Vauthier (1910-1992)144, η πραγματική ιστορία παραλλάσσεται ε-

revolution, τχ. 5,15.5.1933, σ. 
28: «Ο φόβος, η κούραση,, ο 
εξενχελισμός κυοφορούσαν αργά 
μέσα τους το μίσος, αυτό το 
γλυκό ποτό που παρηγορά  
κρυφά καθώς επαγγέλλεται, 
αργά ή γρήγορα, τη βία».
133. Έ δωσε πρόσφατα τη 
μαρτυρία της στο ντοκιμαντέρ 
En quête des sœurs Papin 
(2000), της Claude Ventura.
134. Jean Cocteau, Θέατρο 
τσέπης εκδ. Άγρα, 2005,
σ. 53-58.
135. Ελληνική μετάφραση 
(1968) Οδυσσέα Ελύτη, εκδ, 
Ύψιλον, 1994.
136. Με τις Glenda Jackson, 
Susannah York και Vwien 
Merchant. Βλ. France-Soir 
20.5.1975.
137. Με τις Francine Berge 
(πρωταγωνίστρια και στις 
Αβύσσους του Παπατάκη), Maria 
Casarès και Dominique 
Blanchar. Βλ. Fabienne Pascaud, 
Télérama, τχ. 1830,15.2.1985.
138. Με τις Isabelle Huppert, 
Sandrine Bonnaire και 
Jacqueline Bisset. Βλ. Jean- 
Claude Polack, «Chabrol et le 
passage à l ’acte», Trafic, τχ. 26, 
Καλοκαίρι 1998.
139. Με τις Joely Richardson, 
Jodhi May και Julie Walters, 
υποψήφια για Όσκαρ ερμηνείας.
140. Με τις Sylvie Testud, 
Julie-Marie Parmentier και 
Isabelle Renauld. Βλ. Olioier 
Joyard, «Sœurs de sang», 
Cahiers du Cinéma, Δεκέμβριος 
2000, a. 78-79.
141. A.B. Marchand, Genet, le 
joueur impénitent, εκδ. Les 
herbes rouges, 1997, a. 157.
142. Contra Yues Cheuallier 
(En voilà du propre! Jean 
Genet et «Les bonnes», Παρίσι, 
εκδ. L ’Harmattan, 1998, a.
118), ο οποίος θεωρεί ότι «οι 
Άβυσσοι δεν θα υπήρχαν χωρίς 
τις Δούλες».
143. Henry Chapier, «La 
critique marxiste au pied du 
mur», Combat 20.4.1963.
144. Jean Vauthier, Les 
Abysses. Scénario et dialogues, 
Παρίσι, εκδ. Gallimard, 1963. 
Πρβλ. Maurice Clai'el, H 
αριστοτεχνική δομή του 57
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σεναρίου των Αβύσσων, στο τρίτο 
μέρος της μονογραφίας μας. 
145. Έτσι, Gérard Legrand, 

••Les Abysses: L ’Eucharistie», 
Positif, τχ. 54-5511963, o. 120· 

Michel Capdenac, «La pêche au 
monstre-, Les Lettres 

françaises 2.5.1963■ André 
Thirifays, «A propos des 

Abysses», Le Soir de Bruxelles 
3.5.1963.

λαφρά: Βρισκόμαστε σ ’ ένα παλιό αρχοντικό, λίγο εγκαταλελειμμένο και φθαρμένο της πε
ριοχής των αμπελώνων του Bordeaux. Μαθαίνουμε επίσης ότι είναι υποθηκευμένο. Τα αφε
ντικά τηρούν τα προσχήματα, διαθέτουν κήπο, αυτοκίνητο και δύο νεαρές υπηρέτριες, τη 
Μισέλ και τη Μαρί-Λουίζ. Είναι αδελφές, λίγο βρομιάρες, αναιδείς, τεμπέλες, ορφανές αλλά 
ανιψιές αστυνόμου «που ξέρει να επιβάλλει την τάξη», όπως λένε. Ό ταν δεν τις παρατηρεί 
κανένας δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Ζούνε μέσα στη βρομιά και ονειρεύονται την εκδίκη
σή τους. Ό ταν τους ζητάνε κάτι, βγάζουν γλώσσα, σπάνε τα πιάτα, ρίχνουν σκουπίδια μέσα 
στο φαγητό, αδειάζουν τους κουβάδες με τα βρόμικα νερά πάνω στα πόδια των αφεντικών 
τους. Μαγειρεύουν τις πατάτες με τις φλούδες, φτύνουν μέσα στη σούπα.
Η «κυρία», είναι μια κλασική αστή, αυταρχική και λίγο αργόστροφη. Οι υπηρέτριες της το 
κοπανάνε συνεχώς, της μιλάνε στον ενικό. Τα αφεντικά, όμως, δεν μπορούν να τις απολύ
σουν, γιατί τους οφείλουν τους μισθούς τους εδώ και τρία χρόνια. Ο «κύριος», άχρωμος μι
κροαστός, που αγαπάει την τάξη, τις κοινοτοπίες και τα μεγάλα λόγια, είναι κι αυτός τεμπέ
λης με τον τρόπο του. Μοναδικός του σκοπός το κέρδος από την επικείμενη πώληση του κτή
ματος και της σοδειάς. Από τον πρώτο του γάμο, ο «κύριος» έχει αποκτήσει μια κόρη, την 
Ελιζαμπέτ, η οποία έχει εγκαταλείψει τον σύζυγό της για να επιστρέφει στο πατρικό της, ό
που την αποκαλούν «δεσποινίδα». Πρόκειται για μια νεαρή αστή, θρήσκα και προοδευτική, 
λίγο μυστηριώδη, αρκετά μαζοχίστρια, η οποία νιώθει μια φανερή έλξη για τη νεότερη υπη
ρέτρια, τη Μαρί-Λουίζ. Με συμβολαιογραφική πράξη, μάλιστα, έχει δωρίσει στις δύο αδελφές 
ένα τμήμα της κληρονομιάς της στο κτήμα και συγκεκριμένα το κοτέτσι. Χωρίς να αντιστέ
κεται υφίσταται όλες τις ταπεινώσεις στις οποίες την υποβάλλουν οι δύο υπηρέτριες, που τη 
βρίζουν, τη χαστουκίζουν, τη χτυπούν. Η Ελιζαμπέτ με καρτερικότητα υπομένει αυτό το 
μαρτύριο, που τη φέρνει, όπως πιστεύει, πιο κοντά στο Χριστό. Το σχέδιο όμως του «κυρίου» 
και της «κυρίας» είναι να επανασυνδέσουν τη «δεσποινίδα» με τον άνδρα της, να πουλήσουν 
το κτήμα, και να απαλλαγούν από τις υπηρέτριες. Αυτές αντιστέκονται. Καταστρέφουν τους 
τοίχους, διαδίδουν ότι τα ξύλα έχουν τερμίτες, ξεσκίζουν τις πολυθρόνες, αδειάζουν τα βαρέ
λια με το κρασί όλης της σοδειάς για να αποθαρρύνουν τους υποψήφιους αγοραστές. Και ό
ταν μέσα στο ντελίριο αυτό ο «κύριος» τους προτείνει μερικά χρήματα για να του αδειάσουν 
τον τόπο, εκείνες τα σκίζουν και αυτά. Όταν, όμως, μαθαίνουν ότι τα αφεντικά τους κατά- 
φεραν να ακυρώσουν τη δωρεά της Ελιζαμπέτ και ότι το κτήμα πουλήθηκε στο σύνολό του, 
με αποτέλεσμα να πρέπει να το εγκαταλείψουν, οδηγούνται στο έγκλημα.
Το πρώτο βασικό στοιχείο της ταινίας είναι η θεατρικότητα της σκηνοθεσίας και το διάχυτο 
κωμικό στοιχείο, κατάλοιπο της εποχής των γκαγκ του «Κόκκινου Ρόδου», όπως παραδέχε
ται ο σκηνοθέτης. Στον Παπατάκη, όπως κατά κόρον και στον Bunuel, το γκαγκ είναι τραγι
κό, σαν το μαύρο χιούμορ. Στοιχεία αρχαιοελληνικής τραγωδίας συμπλέκονται με μοντέρνα 
στοιχεία, σουρεαλιστικής προέλευσης, δανεισμένα ακόμη και από τον κόσμο του Ionesco, δη
μιουργώντας ένα πρωτόγνωρο είδος: τον πολιτικό κινηματογράφο ποιητικής μεταγραφής145. 
Η εκπληκτική σκηνή όπου ο «κύριος» ενθουσιάζεται και επαινεί τη σούπα που του σερβί
ρουν οι δύο υπηρέτριες, μέσα στην οποία όμως ξέρουμε ότι έχουν φτύσει, μας φέρνει στο νου 
τον μετρ ντ ’ οτέλ του Άγγελον εξολοθρευτή που τρώει χάρτινες μπαλίτσες μουσκεμένες σε νε
ρό και τις βρίσκει νοστιμότατες. Σκηνές όπως αυτή που η υπηρέτρια κυνηγάει τον «κύριο» 
με ένα σκουπόξυλο, θα μπορούσαν να συγκριθούν, από άποψη χιούμορ και συμβολισμού, με 
μεγάλες στιγμές του Bunuel, όπως η (κυριολεκτική) εκπαραθύρωση των επισκόπων στη 
Χρυσή Εποχή προκειμένου να μπορέσουν οι εραστές ν ’ αγαπηθούν ελεύθεροι στο πάρκο. Τα 
παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν: το σπάσιμο των πιάτων, το άδειασμα των α- 
πόνερων πάνω στα αφεντικά (και το σουρεαλιστικό ξεπέταγμα ενός ψαριού μέσα από αυτά), 
ο καβγάς στο κοτέτσι, το πέταγμα των πιάτων στα μούτρα των αφεντικών (όπως το πέταγμα 
της τούρτας στις ταινίες των γκαγκ) κ.λπ.
Η θεατρικότητα σε πολλά σημεία αγγίζει τη χορογραφία, που μοιάζει με μακάβριο μπαλέτο, 
π.χ. αφενός στον σπασμωδικό τρόπο, με τον οποίο κινούνται, τρέχουν, αγκαλιάζονται, χτυπι-58
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146. Σενάριο, ο. 185. Ένας 
κριτικός μίλησε για -τραγικό 
μπαλέτο- (Michel Capdenac, 

loc.cit.).
147. Συνέντευξη στον Michel 

Ciment, Positif, τχ. 320,
Οκτώβριος 1987, σ. 15.

148. Robert Benayoun, -Les 
Abysses ou la démesure-,

L’Express 18.4.1963. 
149. Σημείωση των Louis 

Aragon και André Breton, στο 
Dictionnaire abrégé du 

Surréalisme (1928). 
150. Contra Gérard Bonnot, 

-La soirée en enfer-, Les Temps 
modernes 1963, a. 1919: «Oi 

Άβυσσοι [είναι]μια ταινία 
διαυγής, πολύ απλή, 

απαλλαγμένη από την 
παραμικρή φιλοσοφική ή ακόμη 

και πολιτική φιλοδοξία, και η 
οποία αρκείται να 

επαναλαμβάνει την πιο 
κοινότοπη, την πιο παλιά 

αλήθεια του κόσμου, σύμφωνα 
με την οποία υπάρχουν 

άνθρωποι για να διατάζουν και 
άλλοι για να υπηρετούν, αυτοί 

είναι ασυμφιλίωτοι μεταξύ τους 
και αναγκαίοι οι μεν στους δε, η 

δε κοινωνία τους έχει χωρίσει 
μια για πάντα από τη γέννησή 

τους, όπως την ήρα από το 
σιτάρι-,

151. Ν. Παπαιάκης, -Μια 
ταινία που συμφιλιώνει τον 

κινηματογράφο με την αρχαία 
τραγωδία-, στο τρίτο μέρος της 

μονογραφίας μας. 
152. Βασίλης Ραφαηλίδης, Πέρα 

από τον κινηματογράφο, εκδ. 
του Εικοστού πρώτου, 1999, σ.

175.
153. Ν. Παπατάκης, -Η  

φωτογραφία συμπληρώνει τους 
Βοσκούς-, στο τρίτο μέρος της 

μονογραφίας μας. 
154. Πρβλ. Jeander, -Un drame 

sordide qui a aussi un sens 
caché-, Libération 27.4.1963. 

155. Πρβλ. Jean Genet, Lettres 
à Roger Blin [1968], Oeuvres 
complètes, τόμος IV, Παρίσι, 

εκδ. Gallimard, 1968, o. 259: 
-Ποτέ δεν αντέγραψα τη ζωή 

-ένα γεγονός ή ένα πρόσωπο, 
πόλεμο της Αλγερίας ή 

αποικιοκράτες-, αλλά η ζωή με 
απόλυτη φυσικότητα μπόλιασε

ούνται οι δύο υπηρέτριες και αφετέρου σε ορισμένα σημεία στις κινήσεις του «κυρίου», όπως 
τότε που απολύει τις υπηρέτριες και κάνει αναστροφή στον αέρα (αληθινή πιρουέτα)146. Ο ί
διος ο σκηνοθέτης, άλλωστε, παραδέχεται ότι έψαχνε «για ηθοποιούς που είχαν κάνει χορό και 
ήξεραν να κινούνται. Ο πατέρας των αδελφών Bergé, που υποδύονταν τις υπηρέτριες, ήταν 
δάσκαλος μπαλέτου και τους είχε δώσει αυτή την παιδεία»147. Από αυτή την πλευρά θα μπο
ρούσε να ενταχθεί η ταινία και στο κίνημα του λεγάμενου «σωματικού κινηματογράφου». 
Πέρα όμως από την κινησιολογία, η θεατρικότητα εμφανίζεται και στη δομή του σεναρίου: 
υπάρχει μια ενότητα χρόνου (όλο το έργο εκτυλίσσεται σε ένα απόγευμα) και τόπου (όπως το 
ανάκτορο της αρχαίας τραγωδίας), η δε κάθαρση (το έγκλημα) αποτελεί συνέπεια της παρεμ
βολής ενός τρίτου εξωτερικού μέχρι τότε προσώπου (στην περίπτωσή μας οι αγοραστές του 
κτήματος), το οποίο λειτουργεί ως καταλύτης με την τσεχωφική έννοια. Το σενάριο (γραμ
μένο άλλωστε από θεατρικό συγγραφέα) είναι τόσο γερά δομημένο, σαν μονοκοντυλιά, ώστε 
οι σκηνές εναλλάσσονται με ταχύτητα και παροξυσμό, «χωρίς νεκρές στιγμές ανάπαυσης»148, 
δίνοντας την αίσθηση μιας σταδιακής καθόδου (σκαλοπάτι προς σκαλοπάτι) στον Άδη (εξού 
και ο τίτλος της ταινίας). Ο παροξυσμός ακριβώς και η υστερία που πέτυχε ο σκηνοθέτης 
στην ταινία, όπως ο Hitchcock πετυχαίνει το σασπένς, βρίσκει τις ρίζες του στο προσφιλές 
στον Παπατάκη κίνημα του σουρεαλισμού: «Η υστερία δεν είναι ένα παθολογικό φαινόμενο 
και μπορεί από κάθε άποψη να θεωρηθεί ως το ανώτατο μέσο έκφρασης»149.
Το δεύτερο βασικό στοιχείο είναι ότι Οι Άβυσσοι αποτελούν μια ταινία βαθύτατα πολιτική, έ
να πολιτικό θεώρημα επηρεασμένο από τη μαρξιστική διαλεκτική, παρά τη φαινομενική πα
ρουσίαση μιας ιστορίας από τα ποινικά χρονικά150. Οι Άβυσσοι είναι μια εκθαμβωτική και βα
θιά ανάλυση-κραυγή της ανατρεπτικής διαδικασίας. Ο κινηματογράφος του Παπατάκη είναι 
κατεξοχήν δοκιμιογραφικός. Τα πρόσωπα του δράματος, τα οποία θα μπορούσαμε να ομαδο
ποιήσουμε σε δύο κατηγορίες και μία υποκατηγορία (τις υπηρέτριες, τα αφεντικά και, εντός 
αυτών, τη δεσποινίδα) αντιπροσωπεύουν το καθένα και από μία ιδεολογία: τον εξουσιαζόμε
νο, τον εξουσιαστή και τον εξουσιαστή που παίρνει προς στιγμήν το μέρος του εξουσιαζόμε
νου, μέχρις, όμως, να αντιληφθεί το αδιέξοδο και να επιστρέφει στην ασφάλεια της φυσικής 
του θέσης, αποδεικνύοντας έτσι ότι δεν υπάρχει ο «τρίτος δρόμος». Η ιστορία της ταινίας, η 
οποία βρίθει συμβόλων (όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι όργανα του εγκλήματος είναι τα 
ίδια τα εργαλεία της εργασίας των υπηρετριών), αποτελεί το εφαλτήριο, ένα πρόσχημα για 
την έκφραση του πολιτικού θεωρήματος του Παπατάκη, που χρησιμοποίησε μια «κοινή» ι
στορία για να εκμαιεύσει βασικές αλήθειες. «Μολονότι αφετηρία της ταινίας ήταν ένα πραγ
ματικό γεγονός, δεν ήθελα να κάνω μια αληθοφανή ταινία, ούτε καν ρεαλιστική. Θα ήταν 
πλεονασμός. [...] Η αλήθεια δεν υπάρχει ποτέ στον τομέα του θεάματος: δεν μπορεί παρά να 
αναπλαστεί. Γιατί αυτή η ανα-σύνθεση θα έπρεπε να είναι αναγκαστικά αληθοφανής ή ρεα
λιστική και όχι δραματική, αν διατηρεί όλη τη βία της πραγματικότητας;»151.
Οι Άβυσσοι έτσι, σαν παλίμψηστο, απαιτούν μια ανάγνωση σε δύο επίπεδα. Το πρώτο επίπε
δο είναι αυτό του σεναρίου του Vauthier. Το δεύτερο επίπεδο ανάγνωσης, «το κρυφό 
φιλμ»152, προέρχεται από τη σκηνοθεσία του Παπατάκη. Καταρχήν ο ίδιος ο σκηνοθέτης το
ποθετεί την ταινία στο συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο του πολέμου της Αλγερίας (ακόμη, θα 
λέγαμε, και της γαλλικής επανάστασης): «Για μένα οι δούλες συμβόλιζαν τους Αλγερινούς 
και τα αφεντικά, τους αποικιοκράτες»153. Οι δύο υπηρέτριες στην (τρομοκρατική, τυφλή) ε
πίθεσή τους κατά των αφεντικών χρησιμοποιούν ακόμη και τον χαρακτηριστικό ήχο των 
κραυγών των αλγερινών γυναικών («γιου-γιου», κάτι σαν το δικό μας «αέρα»)154. Κατά την 
άποψή μας, όμως, θα ήταν άδικο να περιορίσουμε την πολυεπίπεδη ανάγνωση της ταινίας σ ’ 
αυτή την ιστορική αλληγορία (το ίδιο ισχύει και για Τα Παραβάν του Genet, γραμμένα υπό 
τις ίδιες ιστορικές συνθήκες)155. Η ιστορική περίσταση μπορεί να ήταν αφορμή για την ται
νία, δεν αποτελεί όμως το θέμα της, το οποίο είναι σαφώς διαχρονικό, οικουμενικό και αρχε- 
τυπικό156: πρόκειται για τη διαλεκτική σχέση εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου, ταπείνωσης 
και επανάστασης, η οποία συμπεριλαμβάνει φυσικά και τη σχέση μεταξύ αποικιοκράτη και
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αποικιοκραχούμενου157, τα εθνικοαπελευθερωχικά κινήματα εν γένει, ακόμη και, όπως επι- 
σημάνθηκε από έναν κριτικό στη ΜεγάΛη Βρετανία, το χάσμα των γενεών: «Οι δύο αδελφές 
της ταινίας, όπως οι υπαρξιστές και οι νεότεροι ανταγωνιστές τους, οι μπίτνικ, είναι άπλυ
τες, τεμπέλες, επαναστατημένες, νάρκισσοι, συναισθηματικές, και -α υ τό  είναι πιο κ ρυ φ ό- έ
χουν καλλιτεχνικό ταλέντο μόνο όταν μπορούν να κάνουν κάτι· και όπως οι επαναστάτες χω 
ρίς αιτία συμπερκρέρονται όπως συμπεριφέρονται, γιατί είναι τρομαγμένες από την ακατα
στασία που έχουν δημιουργήσει οι μεγαλύτεροι τους, φοβισμένες από την ανασφάλεια, ω 
θούμενες, κατά ένα σκοτεινό τρόπο από το φόβο τους για την καταστροφή, να προκαλέσεουν 
ακόμη μεγαλύτερη καταστροφή»158.
Κατά την άποψή μας, οι Άβυσσοι, σε μια αφηρημένη ανάγνωση που θα τις απάλλασσαν από 
τα λογοτεχνικά τους φτιασίδια, παρουσιάζουν με αλληγορικό τρόπο την εσωτερική οργάνω
ση του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής. Α υτό είναι το πολιτικό θεώρημα για το οποίο μι
λήσαμε παραπάνω. Και η κάθαρση του τέλους (το έγκλημα που συμβολίζει την απόλυτη, α
νεξέλεγκτη εξέγερση: «το ποτήρι ξεχείλισε... Δεν θα σας βγει σε καλό»159, δίνει το σύνθημα η 
Μισέλ) είναι ακριβώς το «όπερ έδει δείξαι» αυτού του θεωρήματος. Η πώληση του κτήματος, 
γύρω  από την οποία περιστρέφεται η πλοκή της ταινίας συνοψίζει το αποτέλεσμα του καπι
ταλιστικού τρόπου παραγωγής, δηλαδή τη (μαρξιστική) «αλλοτρίωση» (Entfremdung) των 
δύο υπηρετριών (του εργάτη), οι οποίες όχι μόνο «αποξενώνονται» από το προϊόν της εργα
σίας τους, αλλά μεταμορφώνονται από τον εργοδότη τους σε εργαλεία (αντικείμενα) χωρίς 
συνείδηση υποκειμένου. Η άθλια εμφάνισή τους, αλλά και ο παροξυσμός που τις οδηγεί στη 
διασάλευση της τάξης (το έγκλημα), είναι αποτέλεσμα της ταπείνωσης που έχουν υποστεί. Η 
νομιμότητα δίνει τη θέση της στην αναρχία. Οι Άβυσσοι αφυπνίζουν έτσι τη «συνείδηση της 
δύναμης» του  εξουσιαζόμενου, κατά τη γνωστή  θέση του Bakounine: «Τίποτα δεν είναι πιο 
απλό από το να ξεσηκώσει κανείς ένα οποιοδήποτε χωριό. Ο λαός είναι διαρκώς ικανός και έ
τοιμος να εξεγερθεί και, μετά την επανάσταση, να οργανωθεί ανεξάρτητα. Το μόνο που λείπει 
είναι η συνείδηση της δύναμής του, το μίσος ενάντια στους καταπιεσχές του και η πρακτική 
της εξέγερσης. Επομένως, οι επαναστάτες δεν χρειάζεται να διδάξουν το λαό, ο οποίος δεν έ
χει τίποτα να μάθει. Ο λαός γνωρίζει τα βάσανά του και τις αιτίες τους. Το μόνο που πρέπει 
να κάνουν οι επαναστάτες είναι να υποδαυλίζουν το μίσος ενάντια στις προνομιούχες τάξεις, 
να αφυπνίζουν στο λαό τη συνείδηση της δύναμής του και να ασκούν αυτή τη δύναμη με 
προσπάθειες ανατροπής της εξουσίας»160.
Μερικές σκηνές είναι χαρακτηριστικές αυτής της θέσης, αποδίδονται δε συχνά με την έντο
νη ειρωνική διάθεση που επισημάναμε. Κατά τη διάρκεια της απουσίας των αφεντικών οι υ 
πηρέτριες παίρνουν την πρωτοβουλία να ανοίξουν μερικές κονσέρβες προκειμένου να συ 
ντηρηθούν, με αποτέλεσμα όταν αυτοί επιστρέφουν απρόσμενα να εκπλήσσονται γιατί δεν 
βρίσκουν οι ίδιοι να φάνε. Στα μάτια τους οι υπηρέτριες δεν έχουν ανθρώπινη υπόσταση, ο 
πότε αυτές πρέπει να απολογηθούν: «Σας πληροφορώ, κύριε, ότι ζήσαμε εδώ σαν ζώα. [...] 
Έ πρεπε κι εμείς να επιζήσουμε. Δεν μπορούσαμε να τρώμε κοπανιστό αέρα. [...] Οι επιθυμίες 
σας δεν είναι νόμος [...] Έ ξ ω  από ’δώ, εσείς που θέλετε να μην τρώμε όταν λείπετε ταξίδι! 
Ελιζαμπέχ: Μητέρα, ας αναγνωρίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της απουσίας μας έπρεπε αυτά 
τα κορίτσια να τραφούν»161. Ο ίδιος σαρκασμός συναντάται και στο αντίστοιχο έργο του 
Genet: «Η κυρία προς τις υπηρέτριές της: είστε τυχερές που σας χαρίζουν τα παλιά φορέμα
τα. Εγώ, αν θέλω ένα φόρεμα πρέπει να το αγοράσω »162.
Η «νομιμότητα» είναι μία κυρίαρχη έννοια που επανέρχεται πολλές φορές στους διαλόγους163 
και χρησιμοποιείται τόσο από τις υπηρέτριες όσο και από τα αφεντικά. Το κοινό αυτό σημείο 
μας επιτρέπει να αντιληφθούμε ένα άλλο βασικό στοιχείο της ταινίας, την «υπαρξιστική» δο
μή της, η οποία χρησιμοποιείται στην υπηρεσία του πολιτικού θεωρήματος που αναφέραμε. 
Πιο συγκεκριμένα, δύο ανταγωνιστικές μεταξύ τους ομάδες, οι υπηρέτριες και τα αφεντικά, έ
χουν η καθεμιά τη δική της αντίληψη περί νομιμότητας, την οποία και προσπαθούν να επι
βάλουν στην αντίπαλη ομάδα, η οποία με τη σειρά της αντιστέκεται. Μεταξύ τους αναπτύσ-

μέσα μου, ή  φώτισε αν ήδη 
υπήρχαν, τις εικόνες που 
απέδωσα διαμέσου ενός 
προσώπου ή  μ ίας πράξης». 
156. Contra Jeander, «Un 
drame sordide qui a aussi un 
sens caché», Libération 
27.4.1963.

** *

157. Πρβλ. D r Louis Le 
Guillant, «L ’affaire des soeurs 
Papin», Les Temps modernes, 
τχ. 210/1963, σ. 910: «H  
κατάσταση των υπηρετριών δεν 
είναι παρά ένα από τα πρόσωπα 
της δουλείας. Και πρέπει να 
αναγνωρίσουμε ότι αυτή 
δημιουργεί όχι μ όνο σε δυο 
καταπιεσμένες υπηρέτριες αλλά 
σε ολόκληρους λαούς 
καταπιεσμένους “παρανοϊκές ”  
τάσεις και αιματηρές αντιδράσεις 
παρόμοιες με τις δικές τους». Ο 
συγγραφέας αυτός, 
χρησιμοποιώντας τα διδάγματα 
της «κοινωνικής ψυχιατρικής», 
επιχειρηματολογεί πειστικά 
υπέρ της θέσης του πολιτικού 
εγκλήματος τω ν αδελφών Papin.
158. Τ.Μ., Monthly Film 
Bulletin, τχ. 359, Δεκέμβριος 
1963, σ. 167.
159. Σενάριο, σ. 117.
160. Βλ. Hans Magnus 
Enzensberger, Les rêveurs de 
l’absolu, εκδ. Allia, 1998. O 
συγγραφέας ανιχνεύει τις σχέσεις 
πολιτικής και εγκλήματος, 
ανατρέχοντας στην ιστορία του 
επαναστατικού κινήματος.
161. Σενάριο, σ. 62, 79-80,107, 
118,126.
162. Jean Genet, Les Bonnes, 
Oeuvres complètes, op.cit., a.
163. Μετά την πρεμιέρα του 
έργου αυτού, μια κυρία πλησίασε 
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σεται έτσι η λεγάμενη «αμοιβαία υπαρξιστική σχέση»164: στο εσωτερικό της σύγκρουσης με
ταξύ των δύο ομάδων, καθεμιά συνδέεται αλληλένδετα με την άλλη, εξαρτάται από την άλλη. 
Ακόμη πιο σωστά: υπάρχει διαμέσου της άλλης. Οι μεν περιμένουν από τους δε τη συμπεριφο
ρά που ανταποκρίνεται στο ρόλο τους εντός της συγκεκριμένης σχέσης («Κυρία: ο καθένας 
στη θέση του»165). Αν κάποιος από τους δύο δεν ανταποκριθεί στο ρόλο του, κινδυνεύει και ο 
ρόλος του άλλου. Με άλλα λόγια, οι δύο ομάδες δεν υφίστανται αυτόνομα. Δεν υπάρχουν ε- 
ξουσιαστές χωρίς εξουσιαζόμενους, ούτε εξουσιαζόμενοι χωρίς εξουσιαστές. Από τη διαλεκτι
κή σχέση μεταξύ τους γεννάται η υπαρξιακή αναγκαιότητα: καθένας να εκπληρώσει τα κα
θήκοντα που του καθορίζονται από τη «φύση των πραγμάτων»166, ειδεμή κινδυνεύει να αφα
νιστεί. Η αμοιβαιότητα των συμπεριφορών είναι που διατηρεί στη ζωή αυτή τη διαλεκτική 
σχέση. Από αυτό παρέπεται ότι: εάν οι εξουσιαζόμενοι αρνούνται να εκπληρώσουν το ρόλο 
τους, διαταράσσεται η εν λόγω σχέση δημιουργώντας την αναρχία. Είναι πολύ απλό, η τάξη 
των μεν προκαλεί την αναρχία στους δε. Η νομιμότητα των μεν γίνεται Κόλαση (άβυσσος) για 
τους άλλους: δύο ομάδες, δύο άβυσσοι, εξού και ο πληθυντικός του τίτλου («Κυρία: είναι η 
Κόλαση, η Κόλαση, η Κόλαση! [...] ναι, ναι, ναι δεν μπορείτε να καταλάβετε, δεν φαντάζεστε 
αυτό που μόλις ζήσαμε... Μισέλ: πηγαίνετε στην κάμαρά μας που ζήσαμε σαν κατάδικοι»)167. 
Ο ανταγωνιστικός χαρακτήρας της υπαρξιστικής αυτής σχέσης -ξέρουμε ότι «η Κόλαση είναι 
οι άλλοι»- αναλύεται και από τη φιλοσοφία του Sartre, από την οποία είναι επηρεασμένος ο 
Παπατάκης. Ο Sartre, στο έργο του Το Είναι και το Μηδέν αντιλαμβάνεται τη σχέση «Εγώ- 
Άλλος» (δύο ομάδες εν προκειμένω) ως μία σχέση σύγκρουσης, εντός της οποίας κάθε υποκεί
μενο αναγνωρίζει στον άλλο ένα «υποκείμενο», το οποίο όμως προσπαθεί να υποβιβάσει σε «α
ντικείμενο», προκειμένου να αποτρέψει τον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει γι’ αυτό η θεώρησή 
του από ένα «άλλο-υποκείμενο-ελεύθερο»)168. Ο εξουσιαστής δεν κατέχει αποτελεσματικά την 
εξουσία του παρά μόνο όταν ο εξουσιαζόμενος τον αναγνωρίζει ως εξουσιαστή. Οπότε αν ο ε
ξουσιαζόμενος αρνηθεί; Συμπαρασύρει και τον εξουσιαστή169.
Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε ότι η αντικειμενική νομιμότητα τίθεται στην υπηρεσία 
της κατεστημένης τάξης, την οποία πρεσβεύουν οι εξουσιαστές. Πράγματι, στο διττό σχήμα, 
που μόλις παρουσιάσαμε, η κάθε ομάδα οφείλει να παίξει το ρόλο της, πλην όμως οι ρόλοι έχουν 
διανεμηθεί εκ των προτέρων από τη «φύση των πραγμάτων», που καθορίζει αυθαίρετα ποιος 
θα είναι ο εξουσιαστής και ποιος ο εξουσιαζόμενος. Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει διορθωτικά η 
θεωρία του υπαρξισμού, κατά την οποία, όπως είναι γνωστό, η ύπαρξη (το υποκείμενο) προη
γείται της ουσίας (της «φύσης των πραγμάτων»), οπότε την ύπαρξη και δράση του ανθρώπου 
δεν τις καθορίζει η φύση του, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος με τις επιλογές του. Αυτή είναι ακριβώς 
και η δομή των Αβύσσων: με την τελική πράξη τους (το έγκλημα), οι δύο υπηρέτριες (εξουσια
ζόμενοι) καταλύουν βίαια την κατεστημένη τάξη (εξουσιαστές), αμφισβητώντας την ουσία της 
«φύσης των πραγμάτων», που τις θέλει γεννημένες δούλες («Κανένας δεν έρχεται στον κόσμο 
με γραμμένη τη μοίρα του στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του. Κανένας δεν γεννιέται δού
λος»170). Αποκτούν έτσι ελεύθερη υπόσταση (κάνουν την «επιλογή» τους), γίνονται πρωταγω
νίστριες στο θέατρο της ζωής τους, επιβάλλουν τη δική τους νομιμότητα, τη δική τους τάξη, 
την αναρχία. Εξαφανίζοντας τον εξουσιαστή, παύουν να είναι εξουσιαζόμενες.
Η αναστροφή των ρόλων του εξουσιαστή και του εξουσιαζόμενου έχει ήδη προηγηθεί, όπως 
στον Υπηρέτη (The Servant, 1962) του Joseph Losey: η «κυρία» κουβαλάει τις βαλίτσες171, η 
Δεσποινίς μαγειρεύει172, οι υπηρέτριες τρώνε στο ίδιο τραπέζι με τα αφεντικά τους173 κ.λπ. Η 
κανιβαλική σκηνή του εγκλήματος αποδίδεται με εξαιρετική μαεστρία από τον Παπατάκη, ο 
οποίος χωρίς να δείξει την παραμικρή σταγόνα αίματος («η βία είναι εσωτερική», εξηγεί ο 
σκηνοθέτης174) συντονίζει λόγο και εικόνα (δυνατές κραυγές και συγκλονιστικό ζουμάρισμα 
στον τρόμο της έκφρασης του προσώπου της δεσποινίδας) για να επιτύχει το συναίσθημα της 
κάθαρσης στο θεατή, αλλά και κάτι πιο κρυφό: ο θεατής ταυτίζεται με τις καταπιεσμένες, 
ταυτίζεται με το Κακό. Η σκηνοθεσία παίρνει το μέρος των υπηρετριών: όταν η Μισέλ απο- 
καλεί τέρας την «κυρία» η κάμερα μας δείχνει σε μπεργκμανικό γκρο-πλαν την «κυρία» με
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«Έ ξω  από ’δώ εσείς που θέλετε 
να μ η ν  τρώμε όταν λείπετε 
ταξίδι».
Οι Άβυσσοι (Colette Régis, 
Francine Bergé).

••Κανένας δεν έρχεται στον κόσμο 
με γραμμένη τη μοίρα του στη 
ληξιαρχική πράξη γέννησής του». 
Οι Άβυσσοι (Pascale de 
Boysson, Francine και Colette 
Bergé). 63
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μία αποκρουσχική γκριμάχσα, σαν χέρας! Το σύνθημα άλλωσχε χης βίαιης εξέγερσης έχει δο
θεί από χην πρώχη κιόλας σκηνή χης χαινίας: η κάμερα εσχιάζει σε γκρο-πλαν χο πρόσωπο 
χης Μισέλ και σιγά σιγά βλέπουμε χα χέρια χης να κραχούν μια χεράσχια βελόνα και να κα- 
χασχρέφει με μανία χον διάκοσμο μιας μεγαλοασχικής πολυθρόνας175, σαν να βρίσκεχαι σε χε- 
λεχή μαύρης μαγείας (δημιουργώνχας μας χο ίδιο συναίσθημα αναχριχίλας με χην περίφημη 
σκηνή που ένα ξυράφι σκίζει σχα δυο ένα μάχι σχον Ανδαλουσιανό σκύλο χου Buñuel). Καχά 
χον Παπαχάκη «η Μισέλ ξεσκίζει χην πολυθρόνα, σαν ένα απελπισμένο παιδί»176.
Η ομάδα χων εξουσιασχών σχις Αβύσσους δεν είναι, όμως, συμπαγής, όπως η ομάδα χων εξου- 
σιαζομένων. Μια ρωγμή φανερώνει σχο εσωχερικό χης μια άλλη υποομάδα, λίγο ύπουλη, για- 
χί μεχαμφιεσμένη, καθώς ενσαρκώνεχαι από χη «δεσποινίδα», η οποία εμφανίζεχαι να παρα
παίει μεχαξύ χης φυσικής χης θέσης και χου ανχίπαλου σχραχοπέδου. Φλερχάρει (με χη διπλή 
έννοια) με χις υπηρέχριες. Η φιλανθρωπία, σχην οποία έχει μεχαμορφωθεί χο ερωχικό χης πά
θος για χη νεόχερη υπηρέχρια, έχει όμως όρια: η κυρία δεν δωρίζει ένα οποιοδήποχε χμήμα χου 
κχήμαχος σχις υπηρέχριες, αλλά χο... κοχέχσι. Η χαπείνωση έχσι είναι μεγαλύχερη. «Είναι η 
καλή συνείδηση χης Αρισχεράς. Η ειδυλλιακή αλληλεγγύη προς χους δυσχυχισμένους χου 
κόσμου»177 εξηγεί ο Παπαχάκης. Το αποχέλεσμα είναι ειρωνικό, γιαχί η «δεσποινίς» θεωρείχαι 
προδόχρια και από χους δύο: από χους εξουσιασχές γιαχί κλίνει υπέρ χων εξουσιαζομένων, και 
από χους εξουσιαζόμενους γι’ αυχό που πραγμαχικά είναι, μέχρι χο κόκαλο, μια ασχή. Η σκη
νή σχην αυλή χου σπιχιού όπου η μεγαλύχερη υπηρέχρια, δαγκώνονχας σχο λαιμό χη «δε
σποινίδα» και λέγονχάς χης: «χη Θεία Κοινωνία θες, ε», διαχάζει χη νεόχερη να χασχουκίσει χη 
«δεσποινίδα»178 είναι συνχαρακχική.
Η «δεσποινίς» χου Παπαχάκη είναι η Βιριδιάνα χου Buñuel, ένας θηλυκός Δον Κιχώχης, που 
μας θυμίζει χη φράση χου Genet: «Δεν μου αρέσουν οι δικασχές που ερωχοχροπούν με χους 
καχηγορούμενους. Είμασχε ή δικασχές ή καχηγορούμενοι»179. Ο Δον Κιχώχης υπερασπίζεχαι 
χους καχάδικους που οδηγούνχαι σχη φυλακή και αυχοί χου επιχίθενχαι. Η Βιριδιάνα μαζεύ
ει σπίχι χης ζηχιάνους, αλήχες, σακάχες, γέρους, έναν χυφλό κι έναν λεπρό, κι αυχοί χης επι- 
χίθενχαι. Η θρήσκα Ελιζαμπέχ προσχαχεύει χις υπηρέχριες, χους δωρίζει ένα χμήμα χης κλη
ρονομιάς χης και αυχές χην εξευχελίζουν. Σχις σκηνές χης ανχιπαράθεσής χους, ο Παπαχά
κης μεχαγράφει σε εικόνες με μυσχικισμό όλη χην υποκρισία χης χρισχιανικής ηθικής (υπο- 
κριχική για χον επιπρόσθεχο λόγο όχι η Ελιζαμπέχ ποθεί ερωχικά χη νεαρή υπηρέχρια, χην 
οποία δεν μπορεί να καχακχήσει, δηλαδή να χην εξουσιάσει ερωχικά όπως χην εξουσιάζει υ
λικά), χη σαδομαζοχισχική ικανοποίηση από χην ελεημοσύνη χου απροσπέλασχου ερωχικού 
ανχικειμένου. Η Ελιζαμπέχ πισχεύει όχι αν εξανθρωπίσει λίγο χις υπηρέχριες, αν χους δώσει 
να φάνε, αν χους προσφέρει καχάλυμα (χο κοχέχσι), αν κυρίως σώσει χην ψυχή χους, οφεί
λουν να επισχρέψουν σχη δουλειά χους. Έχσι δεν δικαιώνει η Βίβλος χην εκμεχάλλευση χου 
ανθρώπου από χον άνθρωπο;180
Όμως, η χαπείνωση χων υπηρεχριών, με χις οποίες χαυχίζεχαι ιδεολογικά, ανχανακλάχαι 
σχη «δεσποινίδα» και γίνεχαι οραχή σχο θεαχή από χα βασανισχήρια σχα οποία χην υποβάλ
λουν οι δύο προσχαχευόμενές χης. Χρησιμοποιώνχας χην ίδια δομή από χην ανάποδη, οι δού
λες χου Genet αλληλοχαπεινώνονχαι, όχι όμως με χις πραγμαχικές χους ιδιόχηχες, αλλά μέσω 
χης μεχαμφίεσης: η μία υποδύεχαι χην «κυρία». Αδυναχώνχας να χαπεινώσουν χην αληθινή 
«κυρία», ξεσπούν σχο είδωλό χης. Έχσι, η Κλαίρη δεν σκοχώνεχαι ως δούλα, αλλά ως χο εί
δωλο χης «κυρίας». Από αυχή χην άποψη, θα μπορούσαμε να πούμε όχι οι Άβυσσοι είναι πολύ 
πιο αναχρεπχικό έργο από χιςΔοάΙες xou Genet. Σχο έργο χου Παπαχάκη, η εξέγερση λαμβά
νει χώρα, είναι οραχή, απόλυχη, έσχω «δίχως αύριο», αφού ξέρουμε όχι αυχό που περιμένει 
χη Μισέλ και χη Μαρί-Λουίζ είναι η κρεμάλα181. Σχο έργο χου Genet, η εξέγερση είναι αδύνα- 
χη, έσχω και συμβολικά.
Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε όχι η Ελιζαμπέχ είναι μια μεγαλοκοπέλα, η οποία συνχηρεί- 
χαι άλλοχε από χον σύζυγό χης και άλλοχε από χους γονείς χης. Γι’ αυχό νιώθει αλληλέγγυη 
προς χις υπηρέχριες. Σε ένα άλλο επίπεδο, συμβολικό, αποχελεί κι αυχή χμήμα ενός καχώχε-64
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pou κόσμου. Η ταπείνωση, επομένως, παίρνει τη μορφή μιας διελκυστίνδας μεταξύ εξουσια
στούν και εξουσιαζόμενων. Κάθε ήρωας ταπεινώνει και ταυτόχρονα ταπεινώνεται από τους 
άλλους. Η Μισέλ ταπεινώνεται από τα αφεντικά της, αλλά τα ταπεινώνει όπως και τη Μαρί- 
Λουίζ. Η Ελιζαμπέτ ταπεινώνει τις δούλες, αλλά και ταπεινώνεται από αυτές και τους γονείς 
της. Τα αφεντικά ταπεινώνουν τις δούλες, αλλά ταπεινώνονται από αυτές και τους υποψή
φιους αγοραοττές του κτήματος, και ούτω  καθεξής. Το ίδιο τουρνικέ ταπεινώσεων συναντά
με και στις υπόλοιπες ταινίες του Π απατάκη182.
Ο ήρωας που ενσαρκώνει ο «κύριος» είναι ο χαρακτηριστικός μικροαστός. Η δειλία του, η έλ
λειψη πρωτοβουλίας, ακόμη και ανδρισμού, τον κάνουν ανδρείκελο σ ’ έναν κόσμο που ανα
πόφευκτα αλλάζει, και τον οποίο δεν μπορεί πια να δαμάσει. Το χειρότερο: έχοντας οδηγήσει 
την οικογένειά του στο αδιέξοδο, αρνείται να αντικρίσει την πραγματικότητα και υποκύπτει 
σε κοινοτοπίες. Δεν ορίζει πια -αλλά  υφίσταται- τη μοίρα του. Οι δύο υπηρέτριες έχουν ήδη 
θέσει σε κίνηση τη δαιμόνια μηχανή που θα τον εξοντώσει. Μετά από προτροπή του Παπατά
κη, προκειμένου να καυτηριαστεί η πολιτική κατάσταση αυτής της εποχής στη Γαλλία, ο σε
ναριογράφος παρενέβαλε στα λόγια του «κυρίου» γνωστές χαρακτηριστικές φράσεις του τότε 
προέδρου De Gaulle183: «Ό λα  μπορούν να διορθωθούν αν ο καθένας βοηθήσει λιγάκι [...] 
Οφείλω να επιβλέπω, ώστε οι καλύτερες προθέσεις να μην κάνουν περισσότερο κακό παρά κα
λό. Πρέπει να πιστέψετε τον γέροντα, πρέπει να δώσετε πίστη, εννοώ εμπιστοσύνη, στον γέ
ροντα που έχει πείρα. Κανείς δεν θα το μετανιώσει [...] Με τη δουλειά επιτυγχάνονται τα πά
ντα. Ακόμη και θαύματα [...] Τίποτα δεν χτίζουμε πάνω στο μίσος»184. Μόνο στο τέλος, μπρο
στά στο θέαμα του μακελειού, αυτό το άβουλο πλάσμα, αντικρίζοντας την κάμερα (τον κριτή 
του) σε γκρο-πλαν, συνειδητοποιεί τη βαρβαρότητά του, και φαίνεται να μετανιώνει («Ο “κύ
ριος” αντικρίζει τον φακό φευγαλέα όπως ο μάρτυρας ενός ατυχήματος μέσα στο πλήθος, ρί
χνει μια ματιά στον οπερατέρ -  και μετά επιστρέφει στην παθητική ενατένιση, με σκυμμένα 
τα μάτια»185). Εύστοχα έχει παρατηρηθεί ότι «το έγκλημά του είναι η ίδια η μετριότητά του, 
που τον εμπόδισε να ξεφύγει από τον κοινωνικό του ρόλο, έστω  για μια στιγμή, να συμπερι- 
φερθεί σαν ελεύθερος άνθρωπος, ή απλά σαν άνθρωπος, αντί να αφήσει να ξετυλιχθεί, ω ς το 
μοιραίο τέλος του, ο αδυσώπητος μηχανισμός της δουλικής και αστικής αλλοτρίωσης»186.
Ο Παπατάκης στο πρόσωπο του «κυρίου» δείχνει όλη τη χυδαιότητα και υποκρισία της α
στικής τάξης, την εξουδετερώνει με διονυσιακή μανία και σαρκαστικό χιούμορ (νιώθουμε ό
τι το απολαμβάνει). Με το έγκλημά τους οι δύο υπηρέτριες «καθαρίζουν» το εραλδικό σύμ
βολο του Κακού, την εκμετάλλευση του ανθρώπου από τον άνθρωπο. Τα όργανα και ο χώρος 
της δουλειάς τους (της δουλείας τους, της «αλλοτρίωσής» τους), το κουζινομάχαιρο, το σκου
πόξυλο, οι κατσαρόλες και το σίδερο σιδερώματος, κατά ένα συμβολικό τρόπο, γίνονται τα 
φονικά όργανα για την ανατροπή αυτής της κατάστασης, μέσα σε μια κουζίνα-αίθουσα βα
σανιστηρίων. Μόλις πριν, μια μελωδία του Grieg στο πιάνο του σαλονιού (κατεξοχήν αστικό 
αντικείμενο-κλειδί στις ταινίες του Bunuel)187, μπερδεύεται με το θόρυβο που έρχεται από 
την κουζίνα, τα χτυπήματα και τις κραυγές, δημιουργώντας μια παγανιστική εικόνα αν
θρωποθυσίας. Οι υπηρέτριες μεταμορφώνονται σε λαβωμένα αγρίμια, που αμύνονται με 
λύσσα. Μ όνο μπροστά στο ξέσπασμα της απόλυτης αυτής βίας τα αφεντικά υποχωρούν: 
«Σταματήστε, σταματήστε! Θα σας δώσουμε ό,τι θέλετε!»188. Επομένως, η βία είναι ο μόνος 
τρόπος ανατροπής αυτής της κατάστασης, «αυτού του φρικτού συστήματος που κατασκευά
ζει τρελούς, δολοφόνους, τέρατα, το οποίο έφτιαξαν οι καθωσπρέπει άνθρωποι»189. Α υτό α
κριβώς υπαινίσσονται, στη σκηνή του τέλους, μπροστά στο θέαμα των κατακρεουργημένων 
γυναικών, ο άνδρας της Ελιζαμπέτ και οι υποψήφιοι αγοραστές του κτήματος απευθυνόμε
νοι στον «κύριο»: «Είστε ένα ελεεινό υποκείμενο! Γεννηθήκατε για την καταστροφή, ποτέ 
δεν αξίζατε τους τίτλους σας. Η ανοησία σας κατασκευάζει εγκλήματα, ελεεινό υποκείμενο! 
[...] Ακούσατε; Είστε ένα φριχτό υποκείμενο, ένας ανόητος, είμαστε μάρτυρες. Έ ν α ς  ανόη
τος. Έ ν α ς  καταστροφέας, και δεν μπορούσατε παρά να έχετε αυτό το τέλος εσείς και οι δικοί 
σας, άθλιο υποκείμενο...!»190. Πρόκειται για τη φωνή της συνείδησης του «κυρίου»; Η ετυ-

182. ΒΛ. infra.
183. G. Legrand, Positif, τχ. 54- 
55,1963, a. 120.
184. Σενάριο, a. 148-149, 168.
185. Σενάριο, σ. 248.
186. G. Bonnot, «La soirée en 
enfer-, Les Temps modernes, 
1963, o. 1919.
187. RI. Bunuel, 100 ans, 
Παρίσι, εκδ. Centre Pompidou, 
2000, o. 276-277.
188. Σενάριο, a. 190.
189. Simone de Beauvoir, La 
force de l’âge, Παρίσι, εκδ. 
Gallimard, 1980, a. 136.
190. Σενάριο, a. 246-248. 65
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191. Films and Filming, 
Δεκέμβριος 1963, ο. 20. 

192. Dr Louis Le Guillant, 
loc.cit., a. 896.

193. BX. Arcadie, τχ. 115- 
11611963, o. 377-378.

194. Simone de Beauvoir,
op.cit., o. 137. 

195. L.Express 10.1.1963, o. 19. 
196. BX. Το πΧήρες κείμενο του 

Lacan στο τρίτο μέρος της 
μονογραφίας μας.

μηγορία του δικαστηρίου που έκρινε το έγκλημα των αδελ
φών Papin τριάντα χρόνια πριν την ταινία, εμφανίζεται αμεί
λικτη, γεμάτη ερωτηματικά, στο ζενερίκ του τέλους: «Ποιος 
είναι ο πραγματικός ένοχος σε αυτή την ιστορία;». Το ερώτη
μα δεν είναι αν καταδικάστηκαν δύο παρανοϊκές δούλες, αλ
λά ποιος τις οδήγησε στην τρέλα: «Δεν είναι το απλό γεγονός 
τού να πληγώνεις ή να σκοτώνεις κάποιον που με συναρπά
ζει, αλλά το τι οδηγεί τους ανθρώπους σε αυτά τα άκρα»191, ι
σχυρίζεται ο Νίκος Παπατάκης. Ας σημειωθεί σχετικά, ότι η 
Εγκληματολογία θεωρεί κάθε υπηρέτη ως «δυνάμει εγκλη
ματία». Η εξαρτημένη εργασία περικλείει μια παθογενή δύ
ναμη με κοινωνική διάσταση: «Ο υπηρέτης μπορεί να εκδι
κηθεί το αφεντικά του ή τα παιδιά του με τον πιο σκληρό, τον 
πιο απάνθρωπο τρόπο, με αφορμή το πιο ασήμαντο γεγονός, 
ακόμη και για μια απλή επίπληξη»192.
Έ να τελευταίο στοιχείο της ταινίας, στο οποίο θα θέλαμε να 
σταθούμε, είναι η κρυφή, αιμομεικτική, ομοερωτική έλξη 
που υπάρχει μεταξύ των δύο υπηρετριών193, όπως άλλωστε 
και των αδελφών Papin, για τις οποίες έγραφε η Simone de 
Beauvoir: «Από τις εφημερίδες μάθαμε [ο Sartre κι εγώ] άτι α
γαπιόντουσαν τρελά, κι ονειρευτήκαμε τις γεμάτες χάδια και 
μίσος νύχτες τους στην ερημιά του δωματίου υπηρεσίας 
τους»194. Η Μαρί-Λουίζ και η Μισέλ φαντασιώνονται την έ
νωσή τους. Κινούνται πάντα σαν μία ενότητα (σε αντίθεση 
με την ομάδα των αφεντικών τους, που, όπως είδαμε, είναι 
διασπασμένη), ακόμη και το έγκλημά τους τελείται από κοι
νού. Ο Νίκος Παπατάκης αναφέρει: «Ό ταν οι αδελφές Papin 
καταδικάστηκαν, τις φυλάκισαν σε γειτονικά κελιά. Αγαπι
ούνταν τόσο παθιασμένα, που τα στόματά τους μάτωναν 
στην προσπάθειά τους να φιλήσουν η μία την άλλη διαμέσου 
του τοίχου που τις χώριζε»195. Στην ψυχιατρική μελέτη του 
πάνω στην πραγματική ιστορία από την οποία εμπνεύστη
καν οι Άβυσσοι, ο Jacques Lacan επισημαίνει το «ψυχολογικό 
ζευγάρι» που αποτελούσαν μεταξύ τους οι υπηρέτριες, στηρι- 
ζόμενος σε μια φράση της νεότερης από αυτές196: «Νομίζω ότι 
σε μια άλλη ζωή πρέπει να ήμουν ο σύζυγος της αδελφής 
μου». Στην ταινία οι κινήσεις της Μισέλ και της Μαρί-Λουίζ 
είναι αρρενωπές και ερωτικά επιχρωματισμένες: αρπάζονται 
βίαια από τα χέρια, χτυπιούνται κ.λπ. Αλλά κατά βάθος αγα
πιούνται τρελά, φιλιούνται και σμίγουν, όπως τα Τρομερά 
παιδιά του Cocteau, κάθε φορά που νιώθουν ότι ο μικρόκο- 
σμός τους απειλείται. Η ομοερωτική τους σχέση, σίγουρα, ε
πιτείνει το μεγάλο χάσμα (μια τρίτη άβυσσο μεταξύ των δύο 
αβύσσων, για τις οποίες ήδη μιλήσαμε), που τις χωρίζει από 
τα καθωσπρέπει αφεντικά τους. Συμβολίζει την αλληλεγγύη 
μεταξύ των εξουσιαζόμενων, ανύπαρκτη στους εξουσιαστές, 
οι οποίοι και μεταξύ τους έχουν δυσκολία στην επικοινωνία. 
Ό πως ήταν αναμενόμενο, η ταινία, με την ακραία ιδεολογία 
που πρέσβευε, ήταν δύσκολο να διαπεράσει το κύκλωμα των 
επαγγελματιών του κινηματογράφου. Για το κεφάλαιο της

ισοοι.
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παραγωγής ο Παπατάκης απευθύνεται σε προσωπικούς φίλους197. Ό τα ν  κάνει κάστιγκ για 
τους ρόλους τω ν  δύο εγκληματικών υπηρετριών, απορρίπτει τις γνωστές βεντέτες της επο
χής. Έ ν α ς  φίλος του στέλνει την εικοσιτριάχρονη Francine Bergé, που τον ενθουσιάζει. Με 
τη σειρά της η Francine του προτείνει τη μικρότερη αδελφή της, Colette, για τον συμπρωτα- 
γωνιστικό ρόλο.
Από τις μαρτυρίες τω ν δύο πρωταγωνιστριών μαθαίνουμε ότι τα γυρίσματα έγιναν μέσα σ ’ έ
να αντίστοιχο κλίμα παροξυσμού εκ μέρους του σκηνοθέτη, το οποίο συνοδεύτηκε από πλήρη 
απομόνωση τω ν νεαρών ηθοποιών στο παλιό αρχοντικό της Reoie, που χρησίμευε ω ς φυσικό 
ντεκόρ της ταινίας. Για επτά εβδομάδες που κρατούν τα γυρίσματα, οι επισκέψεις ακόμη και 
των γονιών τους απαγορεύονται. Ο σκηνοθέτης τις αναγκάζει να εργάζονται καθημερινά επί 
δώδεκα ώρες, προκειμένου να αποδώσουν ακόμη πιο πειστικά την υστερία του ρόλου τους. Η 
ζωή τους γίνεται ο ρόλος τους. Για να επιτύχει αυτό τον παροξυσμό ο Παπάτάκης χρησιμο
ποιεί μία μέθοδο του Stanislavski: Ζητά από τις ηθοποιούς να «αδειάσουν» το μυαλό τους και 
να ξανασυγκεντρωθούν. Ό τα ν  σε κάποιο σημείο νευρικής έντασης, ξεσπούν σε κλάματα ή γέ
λια, τότε μόνο αρχίζει η κάμερα να τις κινηματογραφεί. Το αποκορύφωμα: τα ρούχα πρέπει να 
είναι βρόμικα, και όχι απλώς να φαίνονται, οι ίδιες δεν πρέπει να κάνουν μπάνιο μέχρι να ο
λοκληρωθούν τα γυρίσματα... «Ζούσαμε σε μία τεταμένη ατμόσφαιρα. Ο Νίκος μας ζητούσε ο
λοένα και περισσότερα. Οι απαιτήσεις του ήταν αμείλικτες. Η ατμόσφαιρα που δημιουργούσε 
μας φόβιζε. Ζούσαμε μέσα σ ’ ένα κλίμα βίας. Οι χαρακτήρες που ενσαρκώναμε ήταν υπερβο
λικοί και δύσκολα δαμάζονταν. Αγγίξαμε τα όριά μας. Πολλές φορές δεν ξέραμε πού πηγαί
νουμε. Γελούσαμε και νομίζαμε ότι κάποιος άλλος γελάει στη θέση μας»198. «Δεν τις άφηνα πο
τέ σε ησυχία. Τους δημιουργούσα ψύχωση με το ρόλο τους. Στο πλατό, στο τραπέζι, στο δρό
μο. Το σαββατοκύριακο της 14ης Ιουλίου διακόψαμε τα γυρίσματα και επωφελήθηκαν να πά
νε να δουν τους γονείς τους. Ε, λοιπόν, τις ακολούθησα κι εκεί. Και δεν σταμάτησα ούτε λεπτό 
να τις “ προδιαθέτω” . Στο τέλος με μίσησαν. Η παραμικρή νύξη τις οδηγούσε σε κλάματα. 
Ή ταν  αυτό που ήθελα...», εξομολογείται ο σκηνοθέτης199.
Η ταινία βέβαια δεν μπορούσε να είναι εμπορική. Ο Παπατάκης δηλώνει: «Θα κάνω εγώ τον 
διανομέα! Προκειμένου να δει ο κόσμος την ταινία είμαι έτοιμος να κολλάω εγώ ο ίδιος τις α- 
φίσες τη νύχτα»200. Δεν θα χρειαστεί... Μ ετά την πρώτη προβολή στο Παρίσι (Μ άρτιος 1963), 
ο «Άρειος Πάγος» της γαλλικής διανόησης (Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, André 
Breton, Jacques Prévert, Jean Genet) ενθουσιάζεται με την ταινία και σπεύδει, σύσσωμος, να 
την υποστηρίξει στην εφημερίδα Le Monde201. Η Françoise Sagan συμπληρώνει ότι αν ήταν 
μέλος της κριτικής επιτροπής του Φεστιβάλ τω ν Καννών, θα απένεμε στις Αβύσσους, τον 
Χρυσό Φοίνικα «με τα μάτια κλειστά»202. Το παρισινό κοινό διχάζεται203. Η Προκριματική 
Επιτροπή των Καννών απορρίπτει την ταινία. Η τελική, όμως, απόφαση του υπουργού Πο
λιτισμού André Malraux είναι αμείλικτη: η ταινία θα εκπροσωπήσει τη Γαλλία στο 16ο Φε
στιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.
Η ανακοίνωση αυτή εξαγριώνει την Έ ν ω σ η  των Γάλλων Π αραγωγών, ο Πρόεδρος της οποί
ας (ο Francis Cosne, παραγωγός της Ανάπαυσης του Πολεμιστή και των Επικίνδυνων Σχέσεων) 
διαμαρτύρεται γι’ αυτή την επιλογή. Υποστηρίζει ότι η ταινία γυρίστηκε χωρίς να τηρήσει 
τους επαγγελματικούς κανόνες (όπως το Χιροσίμα, αγάπη μου ), δηλαδή χωρίς την άδεια της 
λογοκρισίας που δίνεται μετά την ανάγνωση του σκριπτ πριν από τα γυρίσματα, χωρίς σκη
νοθέτη γαλλικής υπηκοότητας (ο Παπατάκης έχει πάντα την ελληνική υπηκοότητα), που να 
διαθέτει επαγγελματική ταυτότητα σκηνοθέτη (ήταν η πρώτη ταινία του Παπατάκη) και κυ
ρίως με σκοπό να βλάψει τη φήμη του γαλλικού σινεμά στο εξωτερικό204. Κατά την άποψή 
του, ένα φεστιβάλ κινηματογράφου πρέπει να έχει καθαρά εμπορικό χαρακτήρα, σκοπός του 
είναι η προώθηση των γαλλικών ταινιών, και όχι «η όποια ψευδοκαλλιτεχνική αναζήτη
ση»205. «Θα ανεχθούμε η Γαλλία να εκπροσωπηθεί στις Κάννες από ένα μέτοικο;»206. Η Προ
κριματική Επιτροπή του Φεστιβάλ διστάζει... Ο Παπατάκης περνάει στην αντεπίθεση. Οι τυ
πικές διαδικασίες με το Κέντρο Κινηματογράφου είχαν γίνει, έστω  κατά τη διάρκεια των γυ-

197. Τον βαρώνο Van Zuyten, 
εκδότη του βελγικού περιοδικού 
Femmes d ’aujourd’hui 
(40.000.000 γαλλικά φράγκα της 
εποχής), το σκηνοθέτη Richard 
Quine και τον Georges Axelrod 
(20.000.000), ενώ ο ίδιος 
συμβάλλει με 7.000.000.
198. Μαρτυρίες των Francine 
και Colette Bergé, στο αφιέρωμα 
της τηλεοπτικής εκπομπής 
Visages du cinéma των Roger 
Boussinot και Jacques Nahum  
με θέμα «Nico Papatakis. 
Humiliation et violence»,
ORTF, 21.5.1971.
199. Le Figaro 30.4.1963.
200. Paris-Match, τχ. 735,
11.5.1963, a. 110.
201. Βλ. τα κείμενά τους στο 
τρίτο μέρος της μονογραφίας 
μας.
202. Paris-Presse 18.4.1963.
203. Βλ. μαρτυρίες θεατών σε 
Paris-Jour 29.4.1963.
204. France-Soir 29.4.1963 και
3.5.1963, Le Figaro 2.5.1963, 
Libération 30.4.1963, Paris- 
presse 23.3.1963.
205. BX. Henry Chapier,
Cannes: «Foire aux films ou 
Festival de qualité?», Combat
4.5.1963.
206. Lettres françaises
16.5.1963. 67
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207. Combat 2.5.1963. 
208. Libération 11.5.1963. 

209. André Lafargue, Le 
Parisien libéré 11.5.1963· Steve 

Passeur, «Première 
manifestation! Les Abysses 
sifflés après 314 d ’heure de 

projection», L’Aurore
15.5.1963. 

210. France-Soir 13.5.1963.
211. BX. ενδεικτικά τα κείμενα 

των Jean-Louis Bory και André 
Abet στο τρίτο μέρος της 

μονογραφίας μας. 
212. Michel Duran, Canard 

enchaîné 24.4.1963, Candide 
25.4.1963: 

213. France Observateur
15.5.1963. 

214. Jean de Baroncelli, Le
Monde 20.4.1963.

215. Michel Aubriant, «Jamais 
le cinéma n 'avait été aussi

loin», Paris-Presse 20.6.1963.
216. Régine Gabbey, «Le crime 

des sœurs Papin entre dans
l ’histoire grâce aux Abysses», 

Le Parisien 2.5.1963. 
217. Paris-Presse 2.5.1963. 

218. La Cinématographie 
française, τχ. 2014, 4.5.1963, a.

15.
219. Jean Rochereau, La Croix 

12.5.1963- Les Nouvelle 
littéraires 25.4.1963. 

220. Robert Chazal, «Les 
abysses (vertigineux)», France- 

Soir 22.4.1963.
221. La Croix 3.5.1963.
222. Etienne Fuzellier, 

Education Nationale 25.4.1963.
223. Michel Mohrt, Carrefour 

2.5.1963. 
224. BX. Michel Flacon, 

«Portrait de nos Euménides», 
Cinéma 63, τχ. 77, Ιούνιος 1963, 

ο. 37-38.
225. Louis Chauvet, Le Figaro

23.4.1963.

226. Ciné Revue 27.5.1963·
Combat 29.4.1963.

227. Albert Cervoni, France 
nouvelle 1.5.1963· Samuel

Lachize, L’Humanité 
24.4.1963. 

228. Έτσι, G.G., La saison

ρισμάχων. Με χην ιδιότητα χου παραγωγού χων Αβύσσων καχαθέχει μήνυση καχά χης Έ ν ω 
σης για οργανωμένη δυσφήμηση χης χαινίας χου και ζηχάει αποζημίωση 500.000 φράγκων207. 
Οι ανχαποκρίσεις από χο Φεστιβάλ μας μεχαφέρουν χην αχμόσφαιρα. Διμοιρίες αστυνομικών 
έχουν περικυκλώσει χο μέγαρο χου Φεσχιβάλ, έχοιμες να επέμβουν, αν χρειαστεί208. Το κοινά 
διχάζεται. Ο Habib Deloncle, ο υπουργός που εκπροσωπούσε χην κυβέρνηση, αρνείται να χαι
ρετίσει τον Παπατάκη ενώ η ταινία χου εκπροσωπούσε χη Γαλλία. Μέσα στη σκοτεινή αίθου
σα, καχά χη διάρκεια χης προβολής, άλλοι γιουχάρουν, σφυρίζουν (κάποιοι φωνάζουν «Παπα
τάκη, δολοφόνε χου σινεμά», «Φτάνει», «Αίσχος») και άλλοι φωνάζουν μπράβο και χειροκρο
τούν209. «Μετά χο τέλος χης προβολής, ο ζωγράφος Bernard Buffet και η παρέα χου χειροκρο
τούσαν έντονα. Ο Robert Aldrich, σκηνοθέτης χου Τι αττέγινε η baby Jane; [που διαγωνιζόταν 
χην ίδια χρονιά] και η Bette Davis παρέμειναν σοβαροί. Η Anita Ekberg πάγωσε»210.
Οι κριτικοί στην πλειονότητά τους ενθουσιάζονται211 και μένουν άναυδοι από «χο ταλέντο, 
χην ιδιοφυία χου σκηνοθέτη και τις εξαιρετικές ερμηνείες όλων χων ηθοποιών»212. «Στο αρι
στούργημα χου Νίκου Παπατάκη αντιλαμβανόμαστε όχι ο τρόμος, που χάρη σε μια ωραία 
γενναιοδωρία, δεν δείχνεται, στηρίζεται όχι σε προκατασκευασμένες συνταγές αλλά σε μια 
πλοκή κλινική, κοινωνική και ψυχολογική χωρίς ψεγάδι»213. «Η μεγάλη αξία χου Νίκου Πα
πατάκη (και χου Jean Vauthier, χου οποίου οι διάλογοι άλλοτε βρομεροί και άλλοτε πανηγυ
ρικοί ταιριάζουν θαυμάσια με χο θέμα) είναι που μπόρεσαν να κάνουν πραγματικό χο φαντα
στικό περιβάλλον που περιγράφουν»214. «Με τα πιο στοιχειώδη μέσα, μία σχεδόν ερασιτεχνι
κή κάμερα, χωρίς καμιά επίσημη βοήθεια, σαν ελεύθερος σκοπευτής, ο Παπατάκης κατάφε- 
ρε να κρατήσει την υψηλή ένταση στην οθόνη επί μιάμιση ώρα. Λίγοι σκηνοθέτες, από τους 
πιο δεξιοτέχνες θα ήταν ικανοί για ένα τέτοιο επίτευγμα: να αφαιρέσουν από τους ηθοποιούς 
κάθε συστολή, κάθε ενδοιασμό για να τους μεταμορφώσουν σε τερατώδη λυσσασμένα έντομα 
που αλληλοτρώγονται»215. «Τι ταινία! Τρομακτική, δαιμονική, μαγευτική. Η πιο καταπλη
κτική ταινία της σύγχρονης γαλλικής παραγωγής που οι μέλλουσες γενιές θα βλέπουν στην 
Ταινιοθήκη παρέα με τα άλλα διεθνή αριστουργήματα. [ ...] Ο θεατής μένει μέχρι το τέλος και 
ακόμη μετά την έξοδό του από την αίθουσα συνεπαρμένος από αυτές τις κραυγές, αυτή τη 
λύσσα, αυτές τις εικόνες που έχουν την ομορφιά του διαβόλου»216. «Ο Νίκος είναι o Fidel 
Castro του κινηματογράφου!»217.
Μερικοί ωστόσο αναρωτιούνται «τι δουλειά έχει στο εμπορικό κύκλωμα αυτό το κλειστοφοβικό, 
επαρχιώτικο, υβριδικό έργο, που κινείται στα όρια μεταξύ σουρεαλισμού και υπαρξισμού και 
προκαλεί ναυτία»218. Κάποιοι άλλοι παραδέχονται την πολιτική αλληγορία της ταινίας, αλλά 
την υποτιμούν, τη βρίσκουν «θανάσιμα πληκτική»219, «επιθετική, που σου δημιουργεί την ανά
γκη να εκσφενδονίσεις το παπούτσι σου στην οθόνη, προκειμένου να σταματήσει αυτό το μαρ
τύριο του ματιού και του αυτιού»220, «μια ντεμοντέ σουρεαλιστική σπαζοκεφαλιά, χωρίς ίχνος 
αληθοφάνειας, που δημιουργεί ένα παθολογικό κλίμα, το οποίο έχει σχέση με την ψυχιατρική (ή 
μάλλον τον ζουρλομανδύα) αλλά όχι με την έβδομη τέχνη»221. «Ό σο επιδέξια κι αν είναι η μαγεία 
αισθανόμαστε κάτι το ψεύτικο· όσο αποτελεσματική κι αν είναι προδίδει μια ευκολία και μια έλ
λειψη μέτρου. Η ομορφιά, την οποία αγγίζει μέσα στη φρίκη, είναι η ομορφιά του διαβόλου που 
δεν έχει τίποτα το ανθρώπινο»222. «Αυτό που ενοχλεί είναι το χάσμα ανάμεσα στις φιλόδοξες προ
θέσεις της ταινίας, που τονίζονται από τον πομπώδη τίτλο, και στην κοινοτοπία, στο λίγο πραγ
ματικό ενδιαφέρον της ιστορίας που αφηγείται. Αυτές οι δούλες κάνουν πολύ θόρυβο για να μην 
πουν τίποτα το καινούργιο και οι πόρτες τις οποίες σπάνε ήταν ήδη ανοιχτές»223. Η υπερβολική 
φασαρία που γίνεται στην ταινία (κραυγές, σπασίματα πιάτων, χαστούκια, τσακωμοί, κρίσεις ε
πιληψίας) φαίνεται να αποπροσανατόλισαν ορισμένους, οι οποίοι θεώρησαν όχι αυτού του εί
δους η σκηνοθεσία αποσπά τον θεατή από αυτό που πραγματικά θέλει να δείξει η ταινία, εν προ- 
κειμένω τη σχέση εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου224. Κάποιοι άλλοι εξανίστανται: «Η ταινία δεν 
χρήζει κινηματογραφικής κριτικής αλλά ιατρικής διάγνωσης»225. «Η ταινία του Νίκου Παπα
τάκη αντιπροσωπεύει το πιο άθλιο από τα πολλά αξιοθρήνητα χτυπήματα που δέχεται ο κινη
ματογράφος τελευταία. |...] Μια ταινία γκραν-γκινιόλ, ψευδοδιανοουμενίστικη, με υποκριτικά
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εμπορικό σκοπό, ερασιτεχνική, που προκαλεί για να προκαλέ- 
σει. Μας δείχνει ό,τι πιο χαμερπές και ζωώδες υπάρχει στον άν
θρωπο». Έ ν ας αιθουσάρχης υπερθεματίζει: «Μερικές ακόμη τέ
τοιες ταινίες και θα κατεβάσουμε ρολά»226. Για κάποιους άλλους 
«η θεατρικότητα της ταινίας εμποδίζει να γίνει κατανοητή η 
κοινωνική της διάσταση, και το βάρος βγαίνει σε ψυχολογικό ε
πίπεδο: οι δύο κοπέλες είναι τρελές, τελεία και παύλα»227. Ορι
σμένοι, τέλος, βρίσκουν ότι η ταινία είναι πολύ ρεαλιστική, χω
ρίς καθόλου ποίηση. Επομένως, όταν προσπαθεί κανένας να 
βγάλει κάποιο νόημα, δεν μπορεί γιατί απλούστατα αυτά που 
δείχνονται ρεαλιστικά δεν πείθουν. Για να μπορούσε να επιτύ
χει το σκοπό της, η ταινία θα έπρεπε να είναι περισσότερο ποιη
τική και λιγότερο ρεαλιστική228. «Το ντεκουπάζ της ταινίας δεν 
λαμβάνει υπόψη την αναγκαία συνοχή που πρέπει να υπάρχει 
στην εξέλιξη της τραγωδίας. Αυτό το ντεκουπάζ προξενεί σύγ
χυση στο θεατή, καθώς ορισμένες σκηνές επαναλαμβάνονται, 
γεγονός που στερεί από την ταινία τη βαθιά αυστηρότητα που 
είναι απαραίτητη σε μια τραγωδία»229.
Ο σκηνοθέτης αντικρούει: «Ακόμη κι αν η ταινία προξενεί ε
μετό ή δημιουγεί την ανάγκη να βιαιοπραγήσεις, θα είμαι ευ
χαριστημένος. Α υτό που μετράει είναι να μην αφήνεις τους 
ανθρώπους να κοιμούνται απαθείς, να μην τους επιτρέπεις να 
βάζουν τα πάντα σε καλούπια προκειμένου να νιώθουν ασφα
λείς»230. «Ο κόσμος φοβάται να παραδεχθεί ότι η βία τω ν υπη
ρετριών είναι φυσική -  αλλά στην πραγματικότητα η βιαιό- 
τητά τους είναι ένα τμήμα μόνο απ’ ό,τι γινόταν στα γερμανι
κά στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα δωμάτια βασανιστη
ρίων στον πόλεμο της Αλγερίας»231.
Η διαμάχη αυτή («η μάχη των αβύσσων», όπως έμεινε στην ι
στορία των Καννών232, αντίστοιχη με την πολύκροτη «διαμάχη 
των Παραβάν» του Genet λίγα χρόνια αργότερα233), όπως προ
κύπτει από την ανάγνωση του Τύπου της εποχής, εξηγείται από 
μία εσωτερική αντίφαση (χαρακτηριστική, όμως, της Γαλλίας, 
ω ς βαθύτατα ελεύθερης χώρας): μια μη εμπορική ταινία παρου
σιαζόταν σ ’ ένα εμπορικό φεστιβάλ, εκπροσωπώντας επίσημα 
την ίδια τη χώρα που το φιλοξενεί, της οποίας τους πολιτικούς 
χειρισμούς (στον πόλεμο της Αλγερίας) επέκρινε, όταν ακόμη 
τότε η πληγή ήταν ανοιχτή. Επιπλέον, η ταινία έβγαινε από το 
περιθώριο των σινεφίλ, φώναζε και επέβαλλε την άποψή της 
και ενοχλούσε την αστική νοοτροπία που επικρατούσε στον χώ
ρο του κινηματογράφου234. Επίσης, πολλοί κριτικοί κινηματο
γράφου δυσφόρησαν από τη μαζική κινητοποίηση των αριστε
ρών γάλλων διανοούμενων, που με αυτό τον τρόπο παρενέβαι- 
ναν στο δικό τους χώρο. Η διαμάχη επομένως ιδώθηκε σαν αντι
παράθεση Καννών και Saint-Germain-des-Pres...235 Επεκτάθη
κε ακόμη και μεταξύ του Παπατάκη και του Vauthier, ο οποίος 
θεώρησε ότι σε όλη αυτή την ιστορία κανένας δεν μιλούσε για 
το σενάριό του, το οποίο πράγματι έβριθε οδηγιών για τους ηθο
ποιούς236. Η ίδια σύγκρουση θα επαναληφθεί με την τρίτη ται
νία του Παπατάκη, το Gloria Mundi, που θα εκπροσωπήσει επί-
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σήμα τη Γαλλία στο πρώτο Φεστιβάλ του Παρισιού (1975). Τότε μάλιστα η σύγκρουση θα είναι 
ακάμη πιο έντονη, καθώς παρουσιάζονται οι γάλλοι στρατιώτες να προβαίνουν στον εξευτελι- 
σμά των Αλγερινών υπό τη μουσική υπόκρουση του γαλλικού εθνικού ύμνου!237 
Στην Ελλάδα, οι Άβυσσοι επισημάνθηκαν από δύο κριτικούς: «Η δύναμη της εικόνας κι ο 
ρυθμός της αδιάκοπης βίας, δημιουργούν ένα κλίμα καλλιτεχνικής υστερίας που αναστατώ
νει το θεατή. Στυλ προσωπικό, βίαιο και θεατρικό. Κι εδώ μπορούμε να πούμε: πρόδρομος 
του Οπερατικού επιθετικού κλίματος που θα επικρατήσει στις ταινίες του 1970-80 και καθο
δήγηση των ηθοποιών εξαιρετικά δυναμική»238. «Η καταπίεση σε όλα τα επίπεδα, που υφί- 
στανται οι δύο νεαρές υπηρέτριες, γεννάει την άγρια σφαγή, ενώ η συσσώρευση της βίας ο
δηγεί, με πορεία αμετάτρεπτη, στην έκρηξη. Το μέγεθος και η πνοή του δημιουργού θεμε
λιώνουν μια μεγαλόπρεπη και μοιραία εξέλιξη, σαν της Τραγωδίας»239.
Στη Μεγάλη Βρετανία η ταινία αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά: «Υπερβολικά υστερική 
σκηνοθεσία, η οποία επιτείνεται από μια ανησυχητική μουσική που κοπανάει τα αυτιά [...] 
Τα κίνητρα των δύο υπηρετριών είναι τόσο συγκεχυμένα που τελικά νομίζουμε άτι είναι πα- 
ράφρονες χωρίς συνείδηση αυτών που κάνουν. [...] Ο Παπατάκης δεν έχει ιδέα πώς να οργα
νώσει το υλικό του, ποτέ δεν είναι ξεκάθαρο ποιος κακομεταχειρίζεται ποιον»240. «Οι Άβυσσοι 
είναι ένας συνδυασμός άγριας ιλαρότητας και ασφυκτικής βαριεστημάρας με στιγμές συμπά
θειας και λυρισμού εν μέσω αθλιότητας και βίας»241. Μια εξαίρεση: «Παρά κάποια θεατρικά 
τεχνάσματα η αποτρόπαια δολοφονία είναι απόλυτα πιστευτή. [...] Οι ηθοποιοί παίζουν πε
ρισσότερο με ένστικτο παρά με υπολογισμό. [...] Η περίπτωση του Παπατάκη αξίζει να προ
σεχθεί: διαθέτει γερό ταλέντο και μια ικανότητα να καθοδηγεί τις ηθοποιούς του, που μπορεί 
να τον οδηγήσει στην πρώτη γραμμή των γάλλων σκηνοθετών»242.
Παρόμοια ήταν η υποδοχή στις ΗΠΑ. Ο κριτικός των New York Times τιτλοφορεί το σαρκα
στικά άρθρο του «πόσο κοστίζει η αναρχία;» για να καταλήξει, φέρνοντας ως παραδείγματα 
τις Αβύσσους, το Πέρυσι στο Μαρίενμπαντ (L’année dernière à Marienbad) του Alain Resnais, 
την Περιπέτεια (L’Avoentura) του Antonioni και το 8 1/2 του Fellini, άτι «η αναρχία αμείβε
ται καλά»243: «Οι Άβυσσοι δίνουν την εντύπωση άτι οι τρελοί δραπέτευσαν από το άσυλο για 
να κάνουν αυτή την ταινία [...] πρόκειται για μια ξεκαρδιστική φάρσα, που όταν όμως ζητά 
να την πάρουμε στα σοβαρά είναι ενοχλητική και εντελώς γελοία. [...] Υπάρχει πληθώρα θε
ατρινισμών και οι ερμηνείες είναι ερασιτεχνικές. [...] Το μήνυμα είναι ότι στη Γαλλία υπάρ
χει πρόβλημα με τις υπηρέτριες. Ή  άτι το πληρώνεις ακριβά όταν πληρώνεις τις υπηρέτριες. 
Η Mary Poppins θα είχε μείνει άναυδη»244. Το ίδιο και στο Time: «Παρά την αδυναμία τους, 
βαθιά στον τρόμο των Αβύσσων υπάρχουν αναλαμπές ευφυούς απόγνωσης. [Πρόκειται όμως] 
για σινεμά της παρωδίας, ανάμεσα στους αδελφούς Marx και στο Τι απέγινε η baby Jane; Στις 
πιο λαμπρές στιγμές τους οι Άβυσσοι είναι μια ασυνείδητα φαιδρή ταινία, ένα ερασιτεχνικά 
γραν-γκινιόλ για δύο τεμπέλες, βρομιάρες καμαριέρες που προξενούν αμόκ στο φρενοκομείο. 
[...] Το κοινά είναι τόσο καθηλωμένο από τη βία και την τρέλα που δεν μπορεί να αποκομίσει 
τίποτα -  πέρα ίσως από το να προσέχει εφεξής τις εσωτερικές υπηρέτριες»245. To Variety είναι 
πιο μετριοπαθές: «Η ταινία επιφέρει ένα ισχυρό αλλά άστοχο πλήγμα στη μικροψυχία. Αν 
και πυκνογραμμένη και επαναλαμβανόμενη, η ταινία έχει μια ενοχλητική και διαπεραστική 
ποιότητα που δύσκολα παραβλέπεται. [...] Το σενάριο έχει πολλά λεκτικά πυροτεχνήματα, 
και ο σκηνοθέτης πετυχαίνει μια παράξενη αλλά συγκινητική ερμηνεία από τους ηθοποιούς. 
[...] σ ’ αυτή την άνιση αλλά ασυνήθιστη ταινία, η απουσία κάποιας σχέσης με την πραγματι
κότητα, και η διαρκής κίνηση των ηρώων εξουδετερώνει τη δύναμή της»246.
Κατά την άποψή μας, η ίδια η ταινία, η προσέγγιση που προτείναμε και η κριτική της υπο
δοχή από τον Τύπο της εποχής, θα πρέπει να ενταχθεί στο εξίσου παροξυσμικό κλίμα που ε
πικρατούσε στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στη Γαλλία. Πρόκειται για μια εποχή σε πολι
τικό αναβρασμό, όπου η κάθε λογής καταπίεση εκ μέρους του συντηρητισμού έχει αρχίσει 
να γίνεται ανυπόφορη. Το ίδιο κλίμα, για παράδειγμα, επώασε τις ακραίες αντιδράσεις του 
Sartre, ο οποίος σε τόνο σχεδόν παράφρονα έκανε από το βήμα της εφημερίδας του (La cause
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du peuple) εκκλήσεις «να σφάξουμε τα αφεντικά», να τους «γδάρουμε» ζωντανούς σαν «γου
ρούνια» που είναι κ.λπ.247 Η ιδέα της «νέας λαϊκής αντίστασης», με όπλο την επαναστατική 
βία, γνώρισε το αποκορύφωμα (αλλά και την πτώση της) με το Μάη του ’68, και τις κατα
κτήσεις σε όλα χα επίπεδα που ακολούθησαν (κατοχύρωση ατομικών και κοινωνικών δικαι
ωμάτων, αποαποικισμός, φεμινισμός, ομοφυλόφιλο κίνημα κ.λπ.). Η οπτική αυτή γωνία φαί
νεται, ίσως, ουτοπική ή γραφική στη σημερινή κοινωνία του ατομικισμού, στην οποία η έν
νοια τω ν συλλογικών κινημάτων απλά δεν υφίσταται, όχι γιατί εξέλιπε η ανάγκη που τα δη
μιούργησε, αλλά γιατί άλλαξαν οι προτεραιότητες τω ν ανθρώπων. Δεν θα πρέπει, όμως, να 
παραβλέπουμε το γεγονός ότι αυτό είναι το πλαίσιο και η εποχή τω ν Αβύσσων καθώς και της 
δεύτερης ταινίας του Παπατάκη, Οι Βοσκοί (1967). Και μόνο υπό το πρίσμα αυτής της παρα
δοχής (της «πίστης σε κάθε είδους χαμένους αγώνες» κατά τον Παπατάκη248 ή της δικής μας 
νοσταλγίας της πλάνης) μπορούμε να εντάξουμε τα δύο αυτά σημαντικά έργα στην ιστορία 
τω ν ιδεών και του κινηματογράφου. Η αγριότητα της «λαϊκής δικαιοσύνης» τω ν  Αβύσσων 
δίνει τέσσερα χρόνια μετά τη θέση της στην απαξίωση των πυλώνων της παραδοσιακής ηθι
κής: της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας.

β) Για να τελειώνουμε με την παραδοσιακή ηθική: Οι Β ο σ κ ο ί  (1967)

«Αμοραλισμός (ο) [χωρ. πληθ.] 1. ΦΙΛΟΣ, η θεωρία που 
υποστηρίζει ότι οι ηθικές αξίες δεν διαθέτουν αντικειμενι
κή και καθολική θεμελίωση ούτε μένουν αναλλοίωτες μέ
σα στο χρόνο· η άρνηση της ισχύος των ηθικών κανόνων, 
το να μη δέχεται κανείς τη διάκριση μεταξύ καλού και κα
κού για τις ανθρώπινες πράξεις».

Γ. ΜΙ ΙΛΜΙΙΙΝΙΩΤΉ, Λ εξικό τη ς Ν έας Ελληνικής Γ λώ σσας

Η υπόθεση της ταινίας εκτυλίσσεται σε μια κλειστή κοινωνία-μικρόκοσμο, ένα χωριό της 
Πίνδου, από το πρω ί του Μεγάλου Σαββάτου ω ς το μεσημέρι της Κυριακής του Πάσχα (η ε
νότητα χώρου, χρόνου και δράσης της αρχαίας τραγωδίας, που επισημάναμε και στις Αβύσ
σους). Ο Γιάγκος, εξοδούχος φαντάρος, γιος του μεγαλοζωέμπορου Καραβίδα, ονειρεύεται, ό
πως πολλοί νέοι εκείνης της εποχής, να φύγει για τα ξένα με τον παιδικό του φίλο Θάνο, έναν 
από τους βοσκούς του πατέρα του. Φοβούμενος όχι αυτός δεν θα τον περιμένει να τελειώσει το 
στρατιωτικό του, σκοτώνει τα ζωντανά που έπρεπε να φυλάει ο Θάνος. Το απλοϊκό του σχέδιο 
του φαίνεται τέλειο: νομίζει αφελώς ότι με τον τρόπο αυτό ο νεαρός βοσκός θα τον περιμένει 
στη φυλακή ώσπου να τελειώσει τη θητεία του. Ο Θάνος υπήρξε, βέβαια, ήδη μετανάστης στη 
Γερμανία, από την οποία έφυγε γιατί ντρεπόταν που ήταν αγράμματος. Ή ταν  ταπεινωτικό γι’ 
αυτόν να υπογράφει μ ’ ένα σταυρό μπροστά στους άλλους εργάτες του εργοστασίου. Η μητέ
ρα του, η Κατίνα, επίσης δεν θέλει το παιδί της να φύγει και προσπαθεί να το παντρέψει, κά
νοντας προξενείο με τη Δέσποινα, την κόρη του Βλαχόπουλου, μεγαλοκτηματία της περιο
χής. Ο Βλαχόπουλος, φυσικά, αρνείται και την εξευτελίζει για την ταπεινή της καταγωγή. Ο 
πατέρας Καραβίδας, από την πλευρά του, μέσω του εφοριακού και προξενητή του χωριού ζη
τάει για λογαριασμό του γιου του το χέρι της Δέσποινας. Ο Βλαχόπουλος δεν λέει όχι.
Την ίδια μέρα, ο Περικλής, αδελφός της Δέσποινας, επιστρέφει από τη Θεσσαλονίκη, όπου 
σπουδάζει, παρέα μ ’ ένα συμφοιτητή του, τον οποίο ο πατέρας του, ο Σούλας, έχει αποφασίσει 
να παντρέψει με τη Δέσποινα. Αυτή τη φορά ο Βλαχόπουλος ενθουσιάζεται, γιατί ο Σούλας 
είναι πιο πλούσιος τόσο από τον ίδιο όσο και από τον Καραβίδα. Ό τα ν  ο Περικλής μαθαίνει 
τον σχεδιαζόμενο γάμο, αγανακτισμένος ξεσπάει κατά της αδελφής του, η οποία δεν επανα
στατεί εναντίον αυτών των «εμπορικών» συμφωνιών που αφορούν τη ζωή της.
Η αναστάσιμη λειτουργία συγκεντρώνει όλο το χωριό στις εκκλησίες. Στη μητρόπολη οι πλού
σιοι, στο παρεκκλήσι οι φτωχοί (αντίστοιχοι είναι και οι παπάδες τους, όπως στο Χριστός ξανα-

247. f il .  Bernard-Henri Léoy, Ο 
αιώνας χου Sartre, εκδ. Scripta, 
2004, σ. 332 (μτφ. Τιτίκα 
Δημητρούλια).
248. Ό λοι οι δρόμοι προς χην 
απόγνωση, op.cit., σ. 346. 71
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249. Και στα δύο έργα συναντάμε 
τα ίδια βασικά στοιχεία της 

πλοκής: το ερωτικό τρίγωνο, τα 
καταπιεσμένα πάθη, την 

απωθημένη σεξουαλικότητα, το 
θάνατο που παραμονεύει, το 

ζευγάρι έρωτα-θανάτου, τη 
σύγκρουση μεταξύ παράδοσης 

και μοντερνισμού. Και στα δύο 
έργα υπάρχει η σύνθεση του 

επικού (διαλογικού) με το λυρικό 
(χορικό στοιχείο). Υπάρχει η 
πρόταση, η κορύφωση και η 

καταστροφή. Υπάρχει το 
υπερφυσικό στοιχείο που 

επεμβαίνει και η αντίληψη μιας 
βασικής <·αρχαϊκής- 

ηθογράφησης: ο άνθρωπος 
παλεύει με τη μοίρα που φέρνει 

μέσα του, σαν την πιο άμεση και 
πιο «δική» του πραγματικότητα. 

250. F. G. Lorca, ··Ματωμένος 
γάμος-, Θέατρο και Ποίηση, 

εκδ. Πατάκη, 2000, ο. 88. 
251 .Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, 

Η διασπορά στον ελληνικό 
κινηματογράφο. Επιδράσεις 

και επιρροές στη θεματολογική 
εξέλιξη των ταινιών της 

περιόδου 1945-1986, εκδ. 
Θεμέλιο, 1995, α. 79.

252. Συγκρίνετε τις 
φωτογραφίες από π? Γη χωρίς 

ψωμί (Bunuel, 100 ans, Παρίσι, 
εκδ. Centre Pompidou, 2000, ο. 
240-241) με τις αντίστοιχες των 

Βοσκών.

σταυρώνεται του Καζαντζάκη). Μετά το πέρας της λειτουργίας, ο Βλαχόπουλος σκοπεύει να α
νακοινώσει τους αρραβώνες της Δέσποινας στον Καραβίδα για να μην τρέφει φρούδες ελπίδες. 
Την στιγμή όμως εκείνη εμφανίζεται απροσδόκητα ο Θάνος. Γονατίζει μπροστά στο αφεντικό 
του παρακαλώντας το να τον συγχωρέσει για την απώλεια του κοπαδιού του και να μην τον 
στείλει στη φυλακή. Ο Καραβίδας, υπό την πίεση της άγιας ημέρας, αποφασίζει να συγχωρέσει 
το Θάνο. Ο Βλαχόπουλος εξοργίζεται και αρχίζει να χτυπά το Θάνο και να βρίζει και τον Καρα
βίδα. Η Δέσποινα, επωφελούμενη από τον καβγά, χάνεται μέσα στο πλήθος τραβώντας μαζί της 
το Θάνο. Ο Γιάγκος, νομίζοντας πάντα ότι αυτός είναι ο αρραβωνιαστικός της Δέσποινας, αρχί
ζει να τους αναζητά. Η Δέσποινα χαρίζει το περιδέραιο των αρραβώνων της στο Θάνο για να το 
πουλήσει και να φύγει στο εξωτερικό. Αλλά οι δύο νέοι δεν θα χωρίσουν πια. Η μοίρα όλων έχει 
κριθεί. Η Δέσποινα κι ο Θάνος καταφεύγουν στα βουνά. Εκεί τους εντοπίζει ο Γιάγκος. Ο Βλα
χόπουλος, από την πλευρά του, νιώθει ταπεινωμένος και αναθέτει στον Περικλή να εκδικηθεί 
την τιμή της αδελφής του. Ο Καραβίδας ζητάει την επέμβαση της χωροφυλακής. Οι γυναίκες 
παρακαλούν τον παπά να επέμβει για να μη χυθεί αίμα. Οι χωροφύλακες ξεχύνονται και αυτοί 
στο βουνό, όπου ο Γιάγκος ήδη μονομαχεί με το Θάνο. Στους πρόποδες όλο το χωριό έχει πάρει 
τη θέση του: προσεύχονται, ψήνουν αρνιά, χορεύουν και τραγουδούν. Ο Γιάγκος παραπατάει 
και πέφτει στο κενά. Την ώρα που οι χωροφύλακες πυροβολούν, ο Θάνος και η Δέσποινα, αγκα
λιασμένοι αποφασίζουν να ριχτούν και αυτοί στη χαράδρα... Ο πυρακτωμένος ήλιος, σε μια ο
νειρική σκηνή, τυφλώνει την κάμερα. Ο αμείλικτος αυτός ήλιος, που ανοίγει και κλείνει την 
ταινία, θυμίζει το Φεγγάρι στο Ματωμένο Γάμο του Lorca, ένα έργο συγγενές στην πλοκή του με 
τους Βοσκούς249, που αποφαίνεται, ως σύμβολο του μοιραίου: «Κανείς δεν μου γλιτώνει εμέ
να!»250. Ο θάνατος φαίνεται έτσι να είναι «η κατάληξη κάθε επαναστατικότητας στους χώρους 
που ζουν βυθισμένοι στην παράδοση, τη συντήρηση και την υπανάπτυξη»251.
Το πρώτο στοιχείο που κάνει εντύπωση στο έργο αυτό του Παπατάκη, που μοιάζει με κωμι
κή όπερα (opéra-bouffe), είναι πάλι η θεατρικότητα, το χιούμορ τύπου γκαγκ και η κινησιο
λογία χορού, όπως ακριβώς επισημάνθηκαν στις Αβύσσους, και γι’ αυτό δεν θα επανέλθουμε. 
Ο τρόπος που οι φύλακες του Βλαχόπουλου αρπάζουν την Κατίνα για να την πετάξουν έξω 
από το κτήμα και αυτή αντιστέκεται κουνώντας τα πόδια στον αέρα, η ανάβαση της Δέσποι
νας στο βουνό με τα κτυπήματα της γκλίτσας του Θάνου, οι μορφασμοί του Βλαχόπουλου, 
και γενικότερα το γκροτέσκο των διαλόγων είναι μερικά μόνο παραδείγματα. Ενώ, όμως, 
στις Αβύσσους η βία ξεσπούσε «κεκλεισμένων των θυρών», στους Βοσκούς βρισκόμαστε ενώ
πιον μιας συλλογικής τραγωδίας.
Η εκκίνηση της ταινίας είναι λιγότερο παροξυσμική σε σχέση με τις Αβύσσους, η ένταση ό
μως αυξάνεται προοδευτικά. Από το οξύμωρο του πρωτότυπου τίτλου της ταινίας (Οι Βοσκοί 
της αταξίας), ο τόνος έχει δοθεί: ο βοσκός, που κανονικά οδηγεί και τακτοποιεί ένα κοπάδι, 
πρόκειται να σπείρει την αναταραχή, την ανατροπή. Στην πρώτη κιόλας σεκάνς, εκπληκτι
κής ομορφιάς, μέσα στο εκτυφλωτικό φως του ήλιου οι κοιλιές των κατοικιών σκάνε σαν τα 
πυροτεχνήματα της Ανάστασης που θα ακολουθήσει αφήνοντας να ξεχυθούν από μέσα τους 
τα έντερά τους. Οι μύγες (για να ξαναθυμηθούμε τον Sartre!) βουίζουν έντονα γύρω από τα 
ψοφίμια. Τα κατσίκια σπρωγμένα από τον Γιάγκο πέφτουν στον γκρεμό, όπως και οι δύο ε
ραστές στη σκηνή του τέλους. Η σκηνή των σκοτωμένων ζώων, χάρη στην καταπληκτική α
σπρόμαυρη φωτογραφία του Boffety, θυμίζει έντονα τη Γη χωρίς ψωμί (Las Hurdes, 1933), 
του Bunuel, ο οποίος στο ίδιο κλίμα είχε καυτηριάσει τα αρχαϊκά ένστικτα, τη φτώχεια, την 
αγραμματοσύνη μιας πρωτόγονης κοινωνίας της Ισπανίας και την εκμετάλλευση των αδυ
ναμιών αυτών από την άρχουσα τάξη για τη διαιώνιση της εξουσίας της. Στο χωριό Hurdes 
το μόνο που μαθαίνουν τους αγράμματους αλλά και ακτήμονες χωρικούς στο σχολείο είναι 
«ο σεβασμός της ιδιοκτησίας του άλλου»252.
Από άποψη δομής, η ταινία διαιρείται σε δύο μέρη: πριν και μετά την Ανάσταση. Πριν την 
Ανάσταση ο τόνος είναι χαμηλός και με έντονη ειρωνεία περιγράφεται ρεαλιστικά μια πρω
τόγονη κατάσταση, από την οποία η μόνη διέξοδος φαίνεται να είναι η φυγή. Οι παράμετροι

1



«Πρέπει να σέβεσαι τη σειρά και 
την τιμή της οικσγένειάς σου».
Οι Βοσκοί (Τζαβαλάς Καρούσος).

«Πόσα είναι η προίκα;»
Οι Βοσκοί (Έλλη Ξανθάκη).

«Πορεύσου, Παρθενώνα!». 
Οι Βοσκοί (Όλγα Καρλάτου, 
Γιώργος Διαλεγμένος).
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253. Βασίλης Ραφαηλίδης, «Η 
μοίρα του επαναστάτη μετά από 
μια αποτυχημένη επανάσταση», 

στο τρίτο μέρος της μονογραφίας 
μας. Ετσι και Νίνος Φενέκ 

ΜικεΧίδης, -Οι 100 καλύτερες 
ταινίες μου«, Ελευθεροτυπία 

5.1.2001, ο. 30.

αυτής της κατάστασης είναι ο αναλφαβητισμός, η εκμετάλλευση της φτώχειας, η αφέλεια, η 
τιμή σαν ύψιστο αλλά και εμπορεύσιμο αγαθό, η δεισιδαιμονία, η καταπίεση της γυναίκας, η 
μετανάστευση ως μόνη διέξοδος. Μετά την Ανάσταση, παίρνει μπροστά ο μηχανισμός της α
νατροπής αυτής της απαράδεκτης κατάστασης. Η φαινομενική ηθογραφία δίνει τη θέση της 
στον παροξυσμό, την ανισορροπία, την υστερία, προκειμένου να επιτευχθεί η ανατροπή. Η 
απόλυτη εξέγερση, όπως και στις Αβύσσους, θα αποδειχθεί σε πρώτη φάση αδύνατη. Ο Θάνος 
και η Δέσποινα είναι κολασμένοι, όπως η Μισέλ και η Μαρί-Λουίζ. Θα έρθουν αντιμέτωποι 
με τη ρίζα των θεσμών για να συντρίβουν από αυτούς. Η εξέγερσή τους, όμως, έχει κυρίως α
ποδεικτικό, θεαματικό, υποδειγματικό, αρχετυπικό χαρακτήρα, γι’ αυτό άλλωστε τοποθετεί
ται στο βάθρο που είναι η κορυφή του βουνού από την οποία θα γκρεμιστούν οι εξεγερμένοι. 
Στο λαό -θεατή από τους πρόποδες του βουνού αυτής της ηρωικής εξόδου- εναπόκειται να 
παραδειγματιστεί και να πραγματοποιήσει συλλογικά ό,τι δεν πέτυχε η ατομική εξέγερση. 
Γι’ αυτούς θυσιάζονται ο Θάνος και η Δέσποινα, το «αιώνιο ζευγάρι του εγκληματία και της 
Αγίας», το οποίο οραματιζόταν ο Genet στις Δούλες. «Οι χωρικοί τού σήμερα μπορεί να είναι 
οι επαναστάτες του μέλλοντος. Ο Θάνος δεν είναι παρά ο Διγενής της νεότερης μυθολογίας 
μας, που αγωνίσθηκε για λογαριασμό όλων και έχασε για λογαριασμό μόνο δικό του»253.
Ο πρώτος στόχος του Παπατάκη είναι η Αγία Οικογένεια. Η σάτιρα είναι καυστική και καί
ρια. Με όπλο πάντα αυτή τη δηκτική ειρωνεία, ο Παπατάκης εκθέτει όλα τα απωθημένα και 
τις μανίες της μικροαστικής οικογένειας.
Η μάνα (Κατίνα) δεν θέλει να αφήσει το παιδί της να φύγει μακριά της. Δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος παρά να του τονίζει συνεχώς τις αδυναμίες του, να μειώνει τον πατέρα του και να τον 
ευνουχίζει έτσι συμβολικά, όπως ακριβώς η μάνα στον Γυάλινο κόσμο του Tennessee 
Williams. «Κατίνα: Ο πατέρας σου ήταν ανίκανος και του μοιάζεις. Αχαΐρευτε, ακαμάτη. 
Ανάθεμα τον πατέρα σου, είσαι κολασμένος. Άτιμε, ψεύτη, γρουσούζη, γομάρι, άι στο διάβο
λο! Ό ταν είσαι στα ξένα, είμαι εγώ νεκρή. Ό ταν είσαι εδώ, είσαι εσύ το πτώμα. Ό ταν σε βρί
ζω ξαναζωντανεύω!».
Ο γάμος αποτελεί μιας πρώτης τάξεως εμπορική επιχείρηση. «Προίκα, προίκα, προίκα. Πόσα 
είναι η προίκα;» ουρλιάζει η Κατίνα και γυαλίζει το μάτι της. Οι γονείς τα δίνουν όλα για τα 
παιδιά τους, με αντάλλαγμα να γίνονται αυτά άβουλα και υποχείριό τους. Οι γονείς αποφα
σίζουν για το μέλλον των παιδιών τους, χωρίς να σκεφτούν καν να ρωτήσουν τη γνώμη 
τους, αφού είναι κτήμα της ιδιοκτησίας τους· στοιχηματίζουν σε αυτά σαν να είναι άλογα ιπ
ποδρομιών και αναμένουν την ανταμοιβή τους στο πολλαπλάσιο· το μόνο που τους ενδιαφέ
ρει είναι να τους ζηλεύουν οι άλλοι και αυτοί να καμαρώνουν. Τα «υπερήφανα» λόγια του 
πατέρα Βλαχόπουλου (αντίστοιχη φιγούρα με τον «Κύριο» των Αβύσσων) προς την κόρη του 
βρίσκουν ίσως ακόμη και σήμερα τον απόηχό τους: «Μια μέρα ο αδελφός σου θα γυρίσει επι
στήμονας. Και σένα θα σου βρω έναν καλό γαμπρό. Έ να  δημόσιο υπάλληλο. Όλοι θα πουν: 
αυτός ο Βλαχόπουλος, κοίτα τι καλό γαμπρό βρήκε για την κόρη του. Και τι ωραία προίκα! 
Με την προίκα αυτή θα σου πάρω ένα διαμέρισμα. Κατάλαβες; Σε λίγο δεν θα σε λένε πια 
Βλαχοπούλου». Τα λόγια προς το γιο του είναι εξίσου απολαυστικά: «Κι εσύ, Περικλή, με τη 
σειρά σου πρέπει να παντρευτείς μια κοπέλα με προίκα και εγώ θα σου ανοίξω οδοντιατρείο». 
Ο διακαής πόθος όλων να ανέβουν κοινωνικά μέσω του γάμου ή των σπουδών, δεν γνωρίζει 
ταξικές διαφορές. Το κουτσομπολιό και οι προλήψεις δίνουν και παίρνουν. Οι κουτοπόνηροι 
κοροϊδεύουν τους ακόμη πιο αφελείς. Μια από τις πιο συγκλονιστικές σκηνές είναι η ψευδο- 
μυστικιστική τελετή του ξεματιάσματος με τις γαλάζιες χάντρες. Έ νας παμπόνηρος βοσκός 
πείθει τους άλλους ότι είδε ένα όραμα, σύμφωνα με το οποίο για να εξαγνιστεί το χωριό από τις 
συμφορές πρέπει όλοι να φάνε μια χάντρα βρασμένη. Με το αζημίωτο βέβαια. Όλοι στέκονται 
στη σειρά ένας ένας, προληπτικοί, αγράμματοι, αφελείς και άβουλοι, σαν τα πρόβατα, για να 
καταπιούν αυτή τη σωτήρια χάντρα, αφού πρώτα καταθέσουν τον οβολό τους (καθώς τα πά
ντα στην ταινία, από το γάμο μέχρι τη σωτηρία της ψυχής έχουν μια τιμή) και πάρουν έτσι 
σαν αντάλλαγμα (σύμβολο του εξανδραποδισμού τους) μια κουδούνα στο λαιμό. Ό ταν ο Θά-74
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νος θα τους πει να εγκαταλείψουν τη δεισιδαιμονία και να δουν τα πράγματα με τη λογική θα 
τον λυντσάρουν. Ο ίδιος γελοίος αποκρυφισμός διακρίνει και τη σουρεαλιστική σκηνή της 
ταφής του σκύλου του κοπαδιού. Ο Θάνος θάβει μαζί με το σκύλο το τρανζίστορ «για την ου
ράνια μουσική» και μια κουδούνα προβάτου «για τη μουσική της ζωής».
Στην κοινωνία των Βοσκών ακόμη και η ελεημοσύνη ελπίζει σε κάποιο αντάλλαγμα («Καρα
βίδας: Πρέπει να βοηθάμε τους φτωχούς. Ο Θεός θα μας το ανταποδώσει»). Η υποκρισία του 
δεν γνωρίζει όρια, αφού δέχεται να συγχωρέσει το Θάνο το Μεγάλο Σάββατο, όχι από μεγα
λοψυχία, αλλά γιατί η αγιότητα της ημέρας το επιβάλει. Από τη Δευτέρα του Πάσχα όμως 
«θα τον πετάξει στο δρόμο για να ψοφήσει σαν το σκυλί».
Έ ν α  πολύ ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας, το οποίο συναντήσαμε ήδη στις Αβύσσους, είναι η 
συνεχής εναλλαγή των ρόλων του θύτη και του θύματος, του εξουσιαστή (που ταπεινώνει) και 
του εξουσιαζόμενου (που ταπεινώνεται), με όλη τη ένταση και τον αλληλοσπαραγμό που η σχέ
ση αυτή περικλείει. Το σημερινό θύμα κυοφορεί τον αυριανό βασανιστή, θα πει αργότερα ο Πα- 
πατάκης254. Έ τ σ ι  ο Βλαχόπουλος εξευτελίζει την Κατίνα για την ταπεινή της καταγωγή, για 
να επιστρέφει αυτή στη συνέχεια και να τον εξευτελίσει για την ατίμωση της κόρης του: «Ο 
Θάνος βρίσκεται κοντά στον ουρανό. Κάλλιο φτωχό γαμπρό, παρά κόρη πουτάνα. Βλαχόπου- 
λε, δεν είσαι πια τίποτα, παρά μόνο κόκαλα από ψοφίμι». Η Κατίνα όταν την έχουν ανάγκη δεί
χνει το δικό της σαδιστικό πρόσωπο (π.χ. στην ξεκαρδιστική σκηνή που αναγκάζει τον πατέρα 
Καραβίδα να γονατίσει μπροστά της και να τη γλείψει προκειμένου να του μαρτυρήσει πού 
βρίσκεται ο γιος του). Το ίδιο δήμιος θα αποδειχθεί και ο Θάνος. Μόνο που επειδή ο δικός του ε- 
ξευτελισμός προέρχεται από τους πάντες (Βλαχόπουλο, Καραβίδα, Γιάγκο, Κατίνα, Δέσποινα, 
ακόμη και από την κοινωνία του χωριού) η εκδίκησή του παίρνει τη μορφή της απόλυτης εξέ
γερσης. Ο Θάνος, όπως οι ήρωες του Ερωτικού Άσματος, είναι το μοναχικό άτομο που ορθώνε
ται μπροστά σε μια κωδικοποιημένη και ευνουχιστική κοινωνία. Με τις πράξεις του τινάζει 
στον αέρα τα θεμέλια αυτής της κοινωνίας. Η εξέγερσή του, όπως και αυτή των υπηρετριών 
των Αβύσσων, είναι αυθόρμητη, σπασμωδική και γι’ αυτό ανεξέλεγκτη και καταδικασμένη.
Με τον τρόπο αυτό δεν υπάρχει εύκολος διαχωρισμός των καλών και των κακών. Ό λοι είναι 
με τη σειρά τους καλοί και κακοί, εξουσιαστές και εξουσιαζόμενοι, αναλόγως της ισορροπίας 
των δυνάμεων. Και μεταξύ τους οι φτωχοί εκμεταλλεύονται ο ένας τον άλλο (η σκηνή με τις 
γαλάζιες χάντρες), αλλά και μεταξύ τους οι πλούσιοι (Βλαχόπουλος-Καραβίδας) αλληλοτα- 
πεινώνονται255. Για άλλη μια φορά, όπως στις Αβύσσους, η Κόλαση είναι οι άλλοι.
Η εναλλαγή, όμως, των ρόλων του θύτη και του θύματος είναι ιδεολογικά φορτισμένη. Το 
σπέρμα της απόλυτης εξέγερσης του Θάνου βρίσκει τελικά πρόσφορο έδαφος στο λαό του χω 
ριού (και ολόκληρης της Ελλάδας αν αναλογιστούμε σε ποια κρίσιμη ιστορικά εποχή γυρί
στηκε η ταινία), ο οποίος στα χνάρια του Θάνου φαίνεται πια να σηκώνει κεφάλι ενάντια 
στον δικό του καταπιεστή, τον Βλαχόπουλο. Τον χτυπάει, μάλιστα, χρησιμοποιώντας συμ
βολικά ω ς αιχμή του δόρατος την τιμή της κόρης του που αποπλανήθηκε από το Θάνο. 
Έ τσι, όπως στον κόσμο του Genet, η παραδοσιακή ηθική πληρώνεται με το ίδιο νόμισμα: αμ
φισβητείται με βάση το δικό της σύστημα αξιών.
Η σεξουαλική καταπίεση της Δέσποινας βρίσκει την εκτόνωση στη δική της εξέγερση. Η σε
ξουαλική καταπίεση, όμως, της φίλης της, Δούλας, που δεν θα έχει το θάρρος να φτάσει ω ς 
την εξέγερση, θα βρει την εκτόνωση μόνο μέσα στην αναπόφευκτη αλλοφροσύνη. Η συ
γκλονιστική σκηνή, στην οποία η Δούλα ορμάει στον ανυποψίαστο φίλο του Περικλή και 
γαμπρό της Δέσποινας, τον καβαλάει και δαγκώνει, όπως εκείνο το θηλυκό έντομο (το αλο
γάκι της Παναγίας) που καταβροχθίζει το αρσενικό την ώρα  της σεξουαλικής πράξης, κρύ
βει, μέσα από το χιούμορ της περιγραφής, όλα τα σεξουαλικά απωθημένα και τα ταμπού αυ
τής της πρωτόγονης κοινωνίας.
Ο Περικλής είναι ό,τι ακριβώς η δεσποινίς Ελιζαμπέτ στις Αβύσσους: η «Αριστερά πολυτελεί
ας». Από την εύκολη θέση μπορεί να βγάζει λόγους στομφώδεις υπέρ των αδυνάτων, αλλά στο 
τέλος είναι ο πρώτος που πυροβολεί κατά των δύο εξεγερμένων νέων, του Θάνου και της Δέ-

254. Βλ. τη συζήτηση του Νίκου 
Παπατάκη και της Όλγας 
Καρλάτου με τον Jacques 
Doyon, στο τρίτο μέρος της 
μονογραφίας μας.
255. Πρβλ. Jean-Louis 
Tallenay, Télérama 24.3.1968. 75
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256. Έτσι Sinclair, Arcadie, τχ.
176-17711968, ο. 361-362.

257. Για ττι γνωριμία τους και τα 
προβλήματα της ανεπιθύμητης 
εγκυμοσύνης που προέκυφε βλ. 
τη μαρτυρία του Ν. Παπατάκη,

Όλοι οι δρόμοι προς την 
απόγνωση, op.cit., ο. 201-202. 

Και ένα σχόλιο της Αγλαΐας 
Μητροποϋλου (Ελληνικός 

Κινηματογράφος, op.cit., σ. 
480): «Η Όλγα Καρλάτου, την 

οποία παντρεύτηκε για να 
συμπληρωθεί η εικόνα του 

Παπατάκη αστού ως το κόκαλο 
σκηνοθέτη με επαναστατικές 

φιλοδοξίες, στάθηκε και η 
ηγερία-καταλύτης της 

ωριμότητάς του-. 
258. Όλοι οι δρόμοι προς την 

απόγνωση, op.cit., σ. 205. 
259. Συνέντευξη του Νίκου 

Παπατάκη στη Nicole Zand, Le 
Monde 12.3.1968.

σποινας. Ο ίδιος ποτέ δεν διακινδυνεύει ούτε επαναστατεί. Ο Περικλής προσπαθεί να πείσει τη 
Δέσποινα ότι αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο από το ζώο είναι η συνειδητή επιλογή, η ελεύ
θερη βούληση. Η σκηνή της αντιπαράθεσης των δύο αδελφών, όταν ανακοινώνεται στη Δέ
σποινα ότι ο γαμπρός της επιλέχθηκε από τον πατέρα, είναι χαρακτηριστική: «Περικλής: Σου 
αγόρασαν έναν άντρα για να σε κάνει σκλάβα του. Δεν είσαι ζωντανό πλάσμα. Βγες στο δρόμο, 
μάθε να αναπνέεις, διάλεξε'.». Η Δέσποινα, μη έχοντας ακόμη εξωτερικεύσει όλη τη συσσωρευ- 
μένη καταπίεση, βρίσκεται σε πλήρη παραίτηση και, αλλοτριωμένη όπως είναι, καταφεύγει 
στη λογική του παραλόγου: «Μην κλαις, Περικλή, με τα δάκρυά μου. Για να διαλέξω πρέπει να 
δοκιμάσω. Κι αν αρχίσει να μ’ αρέσει να το ψάχνω; Να διαλέξω για να δοθώ; Πόρνη εθελόντρια; 
Εσάς δεν σας διάλεξα: αδελφό, πατέρα. Αν μου δίνεις το δικαίωμα επιλογής, το θέλω απόλυτο: 
να διαλέξω σύζυγο, αδελφό, κοιλιά μάνας!». Σε πρώτη φάση, υποτάσσεται στη μοίρα της. «Πα
τέρα, σε ευγνωμονώ, είσαι γενναιόδωρος, είσαι ο Θεός». Στο δεύτερο όμως μέρος της ταινίας, 
μετά την Ανάσταση θα είναι εκείνη που θα θέσει σε κίνηση την απόλυτη εξέγερση.
Ό πως επίσης στις Αβύσσους, στις σχέσεις μεταξύ εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου εμφιλοχω- 
ρεί το ομοερωτικό στοιχείο. Το ανομολόγητο πάθος της Ελιζαμπέτ για τη νεαρή υπηρέτρια, 
εντοπίζεται στους Βοσκούς στη σχέση μεταξύ Γιάγκου και Θάνου256. Και όπως η Ελιζαμπέτ 
νιώθει αυτή την αλληλεγγύη με τις υπηρέτριες, γιατί είναι και η ίδια καταπιεσμένη, έτσι και 
ο Γιάγκος νιώθει μια έλξη-θαυμασμό προς το Θάνο (τον θαυμάζει ακόμη και για τη ζωή που 
έκανε στη Γερμανία) γιατί και αυτός έχει υποστεί την ασφυκτική πίεση της κλειστής κοινω
νίας. «Γιε του αφεντικού, αποθύμησα την αγάπη σου την πρόστυχη», τον ξεσκεπάζει στο τέ
λος ο Θάνος. Φυσικά, όταν δεν βρίσκει ανταπόκριση, επιστρέφει, όπως ακριβώς η Ελιζαμπέτ, 
στην ασφάλεια της φυσικής του θέσης. Και ο έρωτας μεταμορφώνεται σε μίσος για το άπια
στο ερωτικό αντικείμενο.
Τα γυρίσματα, μετά το πέρας των οποίων ο Παπατάκης παντρεύτηκε με την πρωταγωνί
στρια Όλγα Καρλάτου257, ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1966 και ολοκληρώθηκαν, μέσα στην 
παρανομία, λίγες μέρες μετά την κατάληψη της εξουσίας από τη δικτατορία. Έ τσι λοιπόν, με 
την ξεροκεφαλιά του μιγάδα όπως αρέσκεται να επαναλαμβάνει ο Παπατάκης, «παρά τις συ
νεχείς ομαδικές συλλήψεις, την αναγκαστική συγκέντρωση των κομμουνιστών στον Ιππό
δρομο (ανάμεσα στους οποίους βρίσκονταν και αρκετοί από τους ηθοποιούς του), την απαγό
ρευση των συναθροίσεων πέραν των τριών ανθρώπων (εκείνος χρειαζόταν καμιά τριανταριά 
κομπάρσους), και τον κίνδυνο που διέτρεχε σε κάθε μεταφορά όπλων και στολών ανάμεσα 
στο σπίτι του και τον τόπο του γυρίσματος (ημερήσιο γύρισμα σε εξωτερικό χώρο), οι Βοσκοί 
μπήκαν σε κουτιά Κοάσίί και στάλθηκαν αμέσως στα εργαστήρια ΟΤΟ στο Nogent-sur- 
ββϊηβ»258. Η πραγματικότητα έτσι ήρθε να συναντήσει τη μυθοπλασία.
Η ταινία βρίθει μηνυμάτων για την πολιτική κατάσταση της εποχής. Πέρα από τα διαγγέλ
ματα του Παπαδόπουλου που ακούγονται από το ραδιόφωνο με τη γνωστή θεωρία του περί 
της ασθενούς Ελλάδας που χρήζει χειρουργικής επεμβάσεως, υπάρχει ένα πολύ ωραίο σχόλιο 
του βοσκού Χαράλαμπου προς το Θάνο, που αποκαλεί φίλο του το γιο του αφεντικού του: 
«Οι πλούσιοι φυλάγονται από τους φίλους τους που είναι φτωχοί και καλά κάνουν. Οι φτω 
χοί δεν φυλάγονται από τους φίλους τους που είναι πλούσιοι και δεν κάνουν καλά». Η φρά
ση αυτή, μέσα από την αλληγορία της ταινίας, αναφέρεται στις πλούσιες και φτωχές χώρες 
και αποτελεί ανοιχτό υπαινιγμό για την ξενόφερτη χούντα. Κατά τον Παπατάκη οι φτωχές 
κοινωνίες είναι «οι δούλες» των πλουσίων. «Διάλεξα την Ελλάδα γιατί μου ήταν εύκολο, αλ
λά η ταινία θα μπορούσε να αναφέρεται στην Ισπανία, την Αλγερία ή κάποιο κράτος της Λα
τινικής Αμερικής ή άλλη τριτοκοσμική χώρα»259. Τα σχόλια των ανθρώπων του καφενείου 
πρέπει να ιδωθούν στο ίδιο επίπεδο: «Δεν χρειάστηκε να μας σπρώξουν πολύ για να αλληλο- 
φαγωθούμε στον εμφύλιο». Με την ίδια λογική του παραλόγου της χουντικής λογοκρισίας οι 
αφελείς δηλώνουν: «Πολιτισμένος είναι ο τόπος που δεν χρειάζεται εφημερίδες. Στην αρχαία 
Ελλάδα δεν υπήρχαν εφημερίδες!».
Στο δεύτερο μέρος της ταινίας, από την Ανάσταση και μετά, καταγράφεται, με ποίηση και
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«Ευρώπη με τα αυτοκίνητα, κοίτα 
«Ο Θάνος των ονείρων σου, ο Θάνος ε<̂  αθλιότητα». Οι Βοσκοί,
ο Ευρωπαίος δεν υπήρξε ποτέ».
Οι Βοσκοί (Λάμπρος Τοάγκας,
Γιώργος Διαλεγμένος).

«Είμαι δούλος! Χαρίστε μου το βλέμμα σας». 
Οι Βοσκοί (Γιώργος Διαλεγμένος).
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261. Positif, τχ. 320, Οκτώβριος 
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263. Les Lettres françaises 
14.9.1967. 

264. Βλ. Nicole Benoit, Jeune 
Cinéma, τχ. 29, Μέψτιος 1968, 
ο. 33-34■ Adde. P.B., Cinéma, 
τχ. 119, Σεπτέμβριος 1967, σ.

27-28.

λυρισμό, η διαδικασία ανατροπής της κατάστασης που μόλις περιγράφηκε. Η Ανάσταση του 
Χριστού προμηνύει την ανάσταση του ήρωα. «Ο γιος μου γεννήθηκε» αναφωνεί η Κατίνα. Ο 
Θάνος σαν άλλος Ιησούς δέχεται όλες τις ταπεινώσεις τη συμβολική εκείνη νύχτα. «Είμαι 
δούλος, χαρίστε μου το βλέμμα σας», εκλιπαρεί τη συγχώρεση από την εξουσία του χωριού. 
Αντ’ αυτού τον χτυπούν, τον καίνε με τις λαμπάδες και τα βαρελότα. Η Δέσποινα τον παρα
σύρει στο σχολείο του χωριού -έναν χώρο που ανακαλύπτει με έκσταση ο αγράμματος Θά
νος260-  και μετά σε ένα μαγαζί όπου, σαν Μπόνι και Κλάιντ, θα κλέψουν τα ρούχα του δικού 
τους τελετουργικού. Η αμφισβήτηση της τάξης και της ιδιοκτησίας έχει ξεκινήσει.
Η ανάβαση των δύο εραστών στο βουνό συνοδεύεται από τη συνεχή αλληλοταπείνωση Θάνου 
και Δέσποινας. Η σαδομαζοχιστική σχέση πόνου και πόθου που θα αναπτυχθεί διεξοδικά στο 
Gloria Mundi βρίσκει εδώ την πρώτη της αποτύπωση. Αποκορύφωμα η σκηνή που ο Θάνος κτυ- 
πά τη Δέσποινα και εκείνη του λέει για πρώτη φορά «σ’ αγαπώ», για να ζητήσει όμως στην επό
μενη σκηνή από το Γιάγκο να σκοτώσει το Θάνο: «Θέλω το βλέμμα μου να τον δει να πεθαίνει». 
Ό ταν οι κάτοικοι του χωριού καταφεύγουν στην Εκκλησία για να ζητήσουν από τον αρχι
μανδρίτη να επέμβει προκειμένου να σταματήσει το φονικό, εκείνος αποποιείται κάθε ευθύ
νης: «Η εξουσία μου είναι μόνο πνευματική». Έ τσι, νίπτοντας τας χείρας της, η Εκκλησία 
δεν αδράνησε μπροστά στους παγκόσμιους πολέμους ή τις περιφερειακές δικτατορίες;
Κατά τον σκηνοθέτη «το φινάλε της ταινίας φέρνει στο νου τις αμερικανικές αστυνομικές ται
νίες, όπως το High Sierra. Με τη διαφορά ότι ο Θάνος με τις συνδυασμένες πράξεις του, την αρ
παγή της κοπέλας, τις κλοπές, σκηνοθετεί την αυτοκτονία του. Θέλει να τον σκοτώσει η κοινω
νία μαζί με τη γυναίκα. Σ ’ ένα γουέστερν, ο αστυνομικός ή ο σερίφης καταδιώκει έναν παράνομο 
που προσπαθεί να γλιτώσει. Εδώ ο ήρωας κατασκευάζει τον ίδιο του το θάνατο, θέλει να τον κά
νει ωραίο. Είναι ένα ταπεινωμένο πρόσωπο, όπως και στις άλλες μου ταινίες. Και μόνο όταν φτά
νει στον πάτο του εξευτελισμού, τον σέρνουν μπροστά στην εκκλησία μπροστά σε όλο το χωριό, 
αρχίζει να επαναστατεί»261. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξηγηθεί και η αναπάντεχη ενδυματο- 
λογική μεταμόρφωση των δύο νέων στο δεύτερο μέρος της ταινίας: πρόκειται για τα κοστούμια 
της σκηνογραφίας του θανάτου τους, αλλά και της αμφισβήτησης της τάξης, όπως π.χ. η μίνι 
φούστα της νύφης (!), απαγορευμένη από τη χούντα, αλλά και το παράταιρο πέπλο στο πρόσωπο 
της Δέσποινας παρμένο, θα έλεγε κανένας, από το χορό των λεπρών στη Βιριδιάνα του Bunuel.
Η σύνδεση της εξέγερσης με τον έρωτα είναι επίσης μόνιμο χαρακτηριστικό στον κινηματο
γράφο των σουρεαλιστών: «Δεν ξέρω έρωτα που να μην οδηγεί στην εξέγερση, ούτε εξέγερ
ση που να μην είναι βαθιά ριζωμένη στο ερωτικό πάθος. Ό π ω ς και δεν μπορώ να φανταστώ 
μιαν ειλικρινή εξέγερση, που θα ’ναι αποκλειστικά κοινωνική, και θα περιφρονεί την ηθική 
εξέγερση. [...] Η βασική εξέγερση που ορθώνει τον άνθρωπο ενάντια στους καταπιεστές του, 
χωρίς γι’ αυτό να παίρνει θεωρητική κι αποτελεσματική κατεύθυνση, αναδίνει μια ανησυ
χαστική μεγαλωσύνη όταν συνδέεται με μια προσπάθεια ερωτικής απελευθέρωσης»262.
Η ταινία παρουσιάστηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του 28ου Φεστιβάλ της Βενετίας το Σεπτέμ
βριο του 1967, χωρίς όμως να αποσπάσει κάποιο βραβείο. Στη συνέχεια ο ίδιος ο Παπατάκης, α
κόμη και για λογαριασμό της Επιτροπής υποστήριξης του ελληνικού λαού (Comité de défense 
du peuple grec) οργάνωσε προβολές σε κινηματογραφικές λέσχες και σε πανεπιστήμια μέχρι τον 
Απρίλιο του 1968 που η ταινία βγήκε στις παρισινές αίθουσες με κανονική διανομή. Ο Παπατά
κης τη χαρακτηρίζει «τραγωκωμωδία»263. Οι κριτικοί, όπως και με τις Αβύσσους, διχάζονται. 
Από τους ενθουσιώδεις επισημάνθηκε η αισθητική της ταινίας, η ομορφιά των εικόνων, η ποί
ηση, η τρυφερότητα και συνάμα η αγριότητα και το χιούμορ της σκηνοθεσίας264. «Τα πραγμα
τικά μεγάλα θέματα (η εξέγερση, η επανάσταση, ο τρελός έρωτας, η Μοίρα, η αποκάλυψη, η 
Καταστροφή) ξαναγεννιούνται στο ελληνικό περιβάλλον με μια νέα φρεσκάδα· χωρίς διανοη
τικά τερτίπια, [ο Παπατάκης και ο Κόρου με Το μπλόκο] μέσα από τα σπλάχνα τους ανακαλύ
πτουν τις ρίζες του διαφορετικού, το σπέρμα του ενθουσιασμού, τον ομφάλιο λώρο του μέλλο
ντος: η εξέγερση δεν είναι μια ιδέα, είναι μια αναγκαιότητα. Για έναν μέτριο Παπατάκη θα καί
γαμε τρεις Visconti και έναν Antonioni! [...] Τα όπλα του σκηνοθέτη είναι ο ρεαλισμός και η συ78
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γκεκριμένη παρατήρηση. Οι Βοσκοί διάλεξαν την πλευρά του κακού και της βίας, κατάλαβαν 
ότι μόνο μέσα από την απόλυτη άρνηση γεννιέται η ελπίδα»265. «Στη σύγχρονη Ελλάδα ο Πα- 
πατάκης ξαναβρίσκει το στοιχείο του τραγικού μέσα στις πιο ρεαλιστκές και συγκεκριμένες 
στιγμές της καθημερινότητας. [...] Πρόκειται για τη σάτιρα μιας κοινωνίας παραδομένης στην 
αδικία και την πολίτικη αυθαιρεσία»266. «Το προσφιλές στον Antonin Artaud θέατρο της σκλη
ρότητας βρίσκει επιτέλους την κινηματογραφική του έκφραση. Πρόκειται για μια διονυσιακή 
σάτιρα, που λόγω της παραφροσύνης δύσκολα υποφέρεται σε ορισμένα σημεία αλλά περιλαμ
βάνει λαμπρές, αξέχαστες στιγμές»267. «Μια ταινία βίαιη, υστερική, παθιασμένη και ντελιρια- 
κή, ένας μοντέρνος πίνακας με βίαιους ρυθμούς ανάμεσα στη γαλήνη και την ηρεμία»268. «Εί
ναι μια ταινία παράξενη και επώδυνη, σχεδόν ανυπόφορη μέσα στην τόση ομορφιά της. Την πι
στεύει κανένας ή όχι. [...] Ό σ ο  η κοινωνία θα αρμενίζει στραβά και ο βοσκός δεν θα μπορεί να 
αγαπήσει την κοπέλα που τον αγαπά θα υπάρχουν βοσκοί της αναταραχής».269. «Ο Νίκος Πα- 
πατάκης είναι ο ποιητής της αυθεντικής ανατροπής. Έ ν α  έργο εξαιρετικό, με όλη τη σημασία 
του όρου, που απευθύνεται σε ένα κοινό απαιτητικό και προσεκτικό»270. «Έ ν α  αριστούργημα 
φτιαγμένο από έρωτα και εξέγερση, μια κραυγή ενός ελεύθερου ανθρώπου. “Ας σκοτώσουμε 
τον πατέρα σου και τη μητέρα σου” έλεγε ο Jacques Rigault στη νεαρή του υπηρέτρια: “ Θα δεις 
τι ωραία που θα αγαπηθούμε” »271. «Η ταινία έχει μια δύναμη, έναν αντίκτυπο στις συνειδήσεις, 
μια συνοχή, μια σαφήνεια, μια ομορφιά, ένα λυρισμό, που δύσκολα βρίσκει κανένας στις περί
φημες ταινίες του “νέου κινηματογράφου” . Αυτή την περίοδο που βασιλεύει η εξαπάτηση εί
ναι ευχάριστο να ακούει κανείς μια τέτοια κραυγή απόλυτης εξέγερσης»272.
Από την άλλη πλευρά υπήρξαν οι κριτικοί που βρήκαν το έργο «επιτηδευμένο, χωρίς ενδια
φέρον, σε πλήρη σύγχυση, πληκτικό μέχρι θανάτου, [...] φωνακλάδικο. Π ροσπαθώντας να ι
κανοποιήσει τη βουλιμική του φρενίτιδα, τη δίψα του για αναθεματισμούς και τσαλαπατήμα- 
τα, συγχέοντας συχνά το θράσος με το θάρρος, τη χοντροκοπιά με την εξέγερση, ο σκηνοθέτης 
κάνει την ταινία του να παραπαίει μεταξύ ψευδοτραγικότητας και γκροτέσκου. Ξεκαρδιζό
μαστε στα γέλια [...], χωρίς αυτό να είναι πάντα ηθελημένο από το σκηνοθέτη, που άλλοτε α
δειάζει και άλλοτε πνίγει αυτό που θέλει να πει. [...] Εξοργιστική, εξοργισμένη, επιτηδευμένη, 
ελληνικότερη των Ελλήνων, αυτή η παράξενη κραυγή ενοχλεί. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ό
τι το δηλητήριό της μας ζαλίζει. Ό τα ν  πρωτοείδα την ταινία την αντιπάθησα· έκτοτε δεν ξέ
ρω  τι μάγια μου έκανε αλλά η μαγγανευτική γοητεία αυτής της τελετής μαύρης μαγείας με 
καταδιώκει»273. «Μια τεχνικά αδέξια αλλά συγκινητική ταινία, ερασιτεχνικής αισθητικής που 
περιφρονεί επίτηδες τους επαγγελματίες νομίζοντας ότι οι χωρικοί στο παίξιμό τους είναι φ υ
σικοί και ιδιοφυείς»274. «Η ταινία είναι μια εκδικητική παλαβομάρα. [...] Οι πρωταγωνιστές κι
νούνται και μιλούν άλλοτε σαν τον Ευριπίδη, άλλοτε σαν τον Genet, και τελικά είναι σαν 
τους αδελφούς Marx. Δεν ξέρουν τι να πουν. Αποτέλεσμα: μια πομπώδης σάτιρα και χοντρο
κομμένες καρικατούρες. Η αστική τάξη εκλαμβάνεται σαν ένας συρφετός ελεεινών ανθρώπων 
με κτηνώδεις και νοσηρές αντιδράσεις. [...] Ο αντικομφορμισμός που θα έπρεπε καταρχήν να 
γελοιοποιεί τους άλλους καταλήγει καμιά φορά στην αυτογελοιοποίηση»275. «Η ταινία δείχνει 
να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο του σκηνοθέτη. Δεν πρόκειται για κακιά ταινία αλλά για σκα
ρίφημα ταινίας»276. Και το αποκορύφωμα: «Αν ήμουν ο δικτάτορας Παπαδόπουλος, θα διέταζα 
πάραυτα η ταινία να δειχθεί σε όλους τους Έ λληνες. Γιατί από την ταινία προκύπτει ότι οι 
Έ λληνες ήταν ένας λαός τόσο καθυστερημένος, βάρβαρος, άξεστος, δεισιδαίμων και ανόητος, 
που επιβαλλόταν μια άρδην αλλαγή του πολιτικού σκηνικού...»277.
Κατά την άποψή μας, υπάρχει μια πτυχή που δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε στη συγκεκρι
μένη ταινία. Η ταινία αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να δειχθεί σε ένα διεθνές κοινό.278 Κι 
αυτό έχει κάποια σημασία. Στόχος του Παπατάκη δεν ήταν βέβαια να διακωμωδήσει τον 
πρωτογονισμό της Ελλάδας της εποχής αλλά να τον καταγγείλει μαζί με τη Χούντα (οι λαοί 
έχουν τις κυβερνήσεις που τους αξίζουν) και να ευαισθητοποιήσει έτσι, κάνοντάς το συνέ
νοχο, ένα κοινό για το οποίο η Ελλάδα ήταν ω ς  τότε ένας τόπος ειδυλλιακών διακοπών, μια 
φολκλορική μπανανία από ιθαγενείς που ομφαλοσκοπούσαν και τίποτε παραπάνω279. «Ευ-
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ρώπη με τα αυτοκίνητα, κοίτα εδώ αθλιότητα», αναφωνεί συνταρακτικά ο Θάνος. Ο Παπα- 
τάκης όμως, όπως και ο Αλέξης Δαμιανός στο Μέχρι το πλοίο (1966), δείχνει την άλλη όψη 
του ελληνικού τοπίου, που είναι συνάμα και η άλλη όψη του νομίσματος. Ο Παπατάκης με
ταμορφώνει το περίφημο μάρμαρο και το εκτυφλωτικό φως της Ελλάδας, που όλοι γνώριζαν, 
σε βράχια και ξηρασία αντίστοιχα, και κατ’ επέκταση σε μιζέρια και άγονη γη (η Γη χωρίς 
ψωμί του Buñuel, ο Βραχόκηπος του Καζαντζάκη). Συμπέρασμα: η κοιτίδα του πολιτισμού 
είναι σήμερα, εν έτει 1967, μια τριτοκοσμική χώρα, που έχει, επιπλέον σαν κορωνίδα, και το 
δικτατορικό πολίτευμα μιας τέτοιας χώρας. Το «πας μη Έ λλην βάρβαρος» των αρχαίων γί
νεται «πας Έλλην βάρβαρος» στην Ελλάδα των συνταγματαρχών.
Από κάποιους (στους οποίους συγκαταλέγεται και ο εξαιρετικός πρωταγωνιστής της ταινίας 
Γιώργος Διαλεγμένος, σε προφορική μαρτυρία) οι προθέσεις αυτές του Παπατάκη, να «φτύσει» 
(για να χρησιμοποιήσουμε μια έκφραση από την ταινία) το βάρβαρο πρόσωπο της Ελλάδας του 
1967, παρεξηγήθηκαν και εξελήφθησαν σαν κοροϊδευτική ειρωνεία αποικιακού τύπου ή ακόμη 
και σνομπισμός: «Υπάρχει κάτι που ενοχλεί σε όλη τη διάρκεια της ταινίας. Είναι σαν κάποιος 
να λέει: “Σήμερα θα κατεβούμε να χαζέψουμε τους χωριάτες, για να γελάσουμε” »280. Πρόκειται 
όμως στην πραγματικότητα για χιούμορ, για σαρκασμό, για σάτιρα, και όσοι γνωρίζουν το 
πνεύμα του «Κόκκινου Ρόδου» θα καταλάβουν γιατί δεν πρόκειται ούτε για επιτήδευση ούτε 
για κοροϊδία. Υπό το πρίσμα αυτό θα πρέπει να ιδωθεί ολόκληρη η ταινία και να δικαιολογη
θούν έτσι ορισμένοι διάλογοι που μπορεί πράγματι να ακούγονται τεχνητοί ή επίπλαστοι. Η με
γάλη, όμως, σημασία της ταινίας έγκειται στο γεγονός ότι σαν λύση κατά της βαρβαρότητας 
προτείνει όχι τη μετανάστευση χωρίς επιστροφή, όπως ο Δαμιανός, αλλά την εξέγερση και ανα
τροπή αυτής της βαρβαρότητας. Όχι τη φυγή, αλλά τη δράση. Τα πορτρέτα του Κωνσταντίνου 
και της Άννας-Μαρίας, οι παπάδες και οι χωροφύλακες (που βγαίνουν από την ίδια λιμουζίνα) 
δεν είναι, για πρώτη φορά σε ελληνική ταινία, τμήματα του φολκλόρ αλλά αδυσώπητα σύμβο
λα της εξουσίας (Κράτος) ή του ιδεολογικού ερείσματος (θρησκεία) που καθαγιάζει αυτή την 
κοσμική εξουσία προσδίδοντάς της κύρος και λαϊκή συναίνεση, και τα οποία πρέπει να ανατρα
πούν, για να ανατραπεί και η βαρβαρότητα. Αυτό είναι το θεώρημα των Βοσκών, ίδιο στην ου
σία του με το θεώρημα των Αβύσσων που αναφέραμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Δεν πρόκειται επομένως για έναν ηθογραφικό νατουραλισμό εθνολογικού ενδιαφέροντος281 
για τα ήθη και τα έθιμα, τους γόμους και τις τελετές ή τη χλωρίδα και πανίδα της Ελλάδας, 
αλλά για μια σύγχρονη τραγωδία του λαού της Χώρας αυτής δοσμένη άλλοτε με λυρισμό και 
άλλοτε με οξύ ρεαλισμό. Εξού, λοιπόν, και οι μακροσκελείς μονόλογοι, οι πομπώδεις στιχο
μυθίες και τα αναθέματα που εξόργισαν τους κριτικούς. Το ίδιο το παίξιμο των ηθοποιών, η 
άρθρωσή τους σαν να ωρύονται, ο ορυμαγδός των κατοίκων του Χωριού (ο χορός της αρχαί
ας τραγωδίας), οι έντονες χειρονομίες, η βακχική υστερία, η ύβρις και πάνω απ’ όλα οι μορ
φασμοί των προσώπων, που θυμίζουν τις μάσκες της αρχαίας τραγωδίας, συνηγορούν υπέρ 
αυτής της άποψης.
Μετά από όλα αυτά είναι φανερό ότι η ταινία δεν έγινε για να συναγωνισθεί την ούτως ή άλλως 
πληθωρική εγχώρια παραγωγή της εποχής. Χρησιμοποιήθηκε από τον Παπατάκη σαν όπλο282 
κατά της «χουντικής πανούκλας: ο περιθωριακός τύπος που κουβαλάει τη συνολική κατάρα, 
που εξορίζεται από τον κύκλο της μικρής κοινωνίας, σηματοδοτούσε το πρόσωπο μιας Ελλάδας 
που διαρκώς απωθεί την αλήθεια και αλληθωρίζει, δυτικά και ανατολικά»283. Κατά τη διάρκεια 
της συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ της Βενετίας, ο Παπατάκης αφιέρωσε την ταινία του «σε 
όλους τους πρώην, νυν και μέλλοντες εκτοπισμένους στη Γυάρο», οργάνωσε δε και μια διαδή
λωση νεαρών «βενετσιάνων αριστερών» μπροστά στο μέγαρο του Φεστιβάλ284. Ό λο το πνεύμα 
της ταινίας είναι γενικότερα αγκυροβολημένο στο συγκεκριμένο κλίμα επαναστατικότητας 
που επικρατούσε εκείνη την εποχή, ιδίως στη Γαλλία, που βρίσκεται στα πρόθυρα του Μάη 
του ’68. Γι’ αυτό ο σκηνοθέτης υποστηρίζει ότι η ταινία έχει ως θέμα της και τη σύγκρουση 
των γενεών: η νέα γενιά (Θάνος, Δέσποινα, Γιάγκος) είναι αυτή που επαναστατεί285. Τον Ιούλιο 
του 1968, με μια κόπια της ταινίας ο Παπατάκης θα προσκληθεί μαζί με το Μιχάλη Ράπτη (Πά-
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Οι Βοσκοί

μπλο) σχην Κούβα, για να συζητήσει, μεταξύ άλλων, ποια ενί
σχυση μπορούσε να δοθεί στην ελληνική αντίσταση κατά της 
χούντας που είχε αρχίσει να οργανώνεται και στο εξωτερικό286. 
Ο μεγάλος πρωταγωνιστής του θεάτρου Τζαβαλάς Καρούσος, 
«ο Έλληνας Louis Jouvet»287, υποδύεται στην ταινία τον Βλα
χόπουλο, με τραγική δραμαχικότητα, και σωστές δόσεις χιού
μορ. Η στιβαρή και μετρημένη ερμηνεία του ξεχωρίζει δίπλα 
σε ηθοποιούς που τότε έκαναν το ντεμπούτο τους. Ο Καρούσος 
υπήρξε από τους πρώτους που εκτοπίσθηκαν στη Γυάρο ανή
μερα του πραξικοπήματος. Στην αυτοβιογραφία του ο Παπα- 
τάκης θυμάται τις προσπάθειές του να τον ελευθερώσει: «“Κύ
ριε αξιωματικέ, θα γινόταν μήπως να αφεθεί ελεύθερος ο μεγά
λος αυτός ηθοποιός; Η παραγωγή -γαλλική όπως θα γνωρίζε
τε - δεν τσιγκουνεύτηκε στη χρηματοδότηση και κινδυνεύει 
να χάσει τα λεφτά της αν...” . “Δεν θέλω να ακούσω περισσότε
ρα, κύριε, φτάνει ως εδώ. Το πράγμα είναι απλό και ο κύριος 
Καρούσος το γνωρίζει αρκετά καλά. Το μόνο που χρειάζεται εί
ναι να μας υπογράψει μια δήλωση πως δεν ανήκει στο κομμου
νιστικό κόμμα κι εμείς θα τον αφήσουμε αμέσως ελεύθερο. Θα 
μπορέσετε να φύγετε έχοντας ολοκληρώσει την ταινία σας! ”. Ο 
“κύριος Καρούσος” αποφυλακίστηκε δύο μήνες αργότερα χά
ρη σ ’ ένα καρκίνο στα έντερα: εγχειρίστηκε στο Βουκουρέστι 
και ήρθε να πεθάνει στο Παρίσι. Στην κηδεία του -τ η  μοναδι
κή ορθόδοξη κηδεία στην οποία παρευρέθηκα σε όλη μου τη 
ζω ή - εκφώνησα έναν επικήδειο288 στον οποίο έλεγα πως είχε 
πεθάνει επειδή είχε ζήσει με τον ίδιο τρόπο που έπαιζε τους ρό
λους του: δηλαδή με αυστηρότητα και πίστη»289.
Είναι πολύ σημαντικό στο σημείο αυτό να τονίσουμε ένα βασι
κό στοιχείο του θεωρήματος του Παπατάκη. Τόσο στους Βο
σκούς (με το Θάνο) όσο και στις Αβύσσους (με τις Μισέλ και 
Μαρί-Λουίζ) η βίαιη ανατροπή αποτελεί κατάκτηση της ατομι
κής εξέγερσης, και όχι της θεσμοποιημένης αντίστασης μιας 
οργανωμένης ομάδας. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης δηλώνει απερίφρα
στα: «Είμαι αναρχικός, έχω πολιτική συνείδηση αλλά είμαι 
individualiste. Θέλω να επιλέγω τη ζωή μου, όχι να είμαι δε
σμευμένος σε μια ομάδα»290, για να συμπληρώσει στην αυτο
βιογραφία του αυτόν «τον παραλληλισμό ανάμεσα στην προ
σωπική περιπέτεια του καθενός και τις συλλογικές βλέψεις»: 
«μπορεί κάποιος να δράσει ως κολεκτιβιστής μαχητής, ή ακό
μη και επαναστάτης, δίχως να έχει ούτε τη συνείδηση ούτε τα 
κίνητρα είχε του ενός είτε του άλλου»291. Η συμμετοχή σε μια 
ομάδα απορρίπτεται έτσι σαν ύπουλη πολυτέλεια, από τη στιγ
μή που η ομάδα προσφέρει στο μέλος της ένα πλαίσιο δράσης 
θυσιάζοντας την ελευθερία των αποχρώσεων στο βωμό της μο
νοχρωμίας, δηλαδή της σκλαβιάς. Η ανατροπή της οργανωμέ
νης κοινωνίας δεν μπορεί εξ ορισμού να επέλθει από μια οργα
νωμένη ομάδα (θα ήταν αντιφατικό) αλλά από το ανεξάρτητο 
άτομο. Η επανάσταση δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τους ίδιους 
κώδικες με το καθεστώς που θέλει να ανατρέψει. Αυτός είναι ο 
κεντρικός άξονας της επόμενης ταινίας του Νίκου Παπατάκη.

286. Βλ. Μιχάλη Ράπτη 
(Πάμπλο), Η πολιτική μου 
αυτοβιογραφία, εκδ. Ίκαρος, 
1996, σ. 216.
287. Le Soir de Bruxelles 
8.9.1967.
288. Βλ. το κείμενο στο τρίτο 
μέρος της μονογραφίας μας.
289. Ν. Παπατάκης, Ό λοι οι 
δρόμοι προς την απόγνωση, 
op.cit., σ. 205-206.
290. Συνέντευξη στο Χρηστό 
Παρίδη, στο δεύτερο μέρος της 
μονογραφίας μας.
291. Ό λοι οι δρόμοι προς την 
απόγνωση, op.cit., σ. 210. 81
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γ) Η μοναξιά του επαναστάτη ή sic transit...: Gloria M undi (1975/2005)

292. Πρβλ. N. Παπατάκη, «Ο 
μηχανισμός της οδύνης», στο 
τρίτο μέρος της μονογραφίας 

μας.
293. ΒΧ. Robert Grelier, La 

saison cinématographique, τχ. 
309-310, Οκτώβριος 1976, σ.

148.
294. ΒΧ. Simone de Beauvoir, 

<·H αληθινή ιστορία που 
ενέπνευσε το Gloria Mundi», στο 

τρίτο μέρος της μονογραφίας 
μας.

295. ΒΧ. αχεί. Raphaëlle 
Blanche, L’armée et la torture 

pendant la guerre d’Algérie, 
Παρίσι, εκδ. Gallimard, 2001. 

Adde. την ποΧύτιμη μαρτυρία 
του ΜιχάΧη Ράπτη (ΠάμπΧο), Η 

πολιτική μου αυτοβιογραφία, 
op.cit., ο. 49 επ. και Torture et 

mémoire française (συλλογικό), 
Le Monde. Dossiers et 

documents, τχ. 302, Οκτώβριος 
2001.

«Κι όμως το ξέραμε 
Πως την άΧΧη αυγή

Δεν θα μας έμενε 
Τίποτε πια»

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΦΕΡΗΣ

Το Gloria Mundi είναι η πιο περίπλοκη από άποψη δομής ταινία του Παπατάκη. Πρόκειται 
για κινηματογράφο μέσα στον κινηματογράφο292, γεγονός που θυμίζει τη θεατρική δομή των 
έργων του Genet και του Pirandello (το θέατρο μέσα στο θέατρο). Στα έργα του Genet ο ηθο
ποιός παίζει το ρόλο ενός προσώπου που υποδύεται κι αυτό ένα ρόλο. Παράδειγμα: οι δούλες, 
που εμείς ως θεατές βλέπουμε στο ομώνυμο έργο, υποδύονται εναλλάξ το ρόλο της δούλας και 
της κυρίας της. Στο Μπαλκόνι (του οποίου η αισθητική συγγενεύει με το Gloria Mundi) οι 
πελάτες ενός οίκου ανοχής υποδύονται εναλλάξ τους ρόλους του στρατηγού, του δικαστή και 
του επισκόπου. Κατά τον ίδιο τρόπο, η πρωταγωνίστρια του Gloria Mundi υποδύεται εναλ
λάξ τον εαυτό της, ως ηθοποιό στην καθημερινή της ζωή (Γκαλάι), και την τρομοκράτισσα, 
ως ηρωίδα μιας ταινίας για τα βασανιστήρια στον πόλεμο της Αλγερίας (Djamila Boupacha). 
Ο Χαμδίας, σκηνοθέτης αυτής της ταινίας (μέσα στην ταινία), είναι ο ίδιος και τρομοκράτης. 
Το σεναριακό αυτό εύρημα του Παπατάκη του δίνει τη λύση απέναντι στην πρωταρχική δυ
σκολία του εγχειρήματος του: μπροστά στη φρίκη του πραγματικού θέματος των βασανι
στηρίων, ποια μυθοπλασία θα μπορούσε να ταρακουνήσει την απάθεια;
Η πλοκή της ταινίας τοποθετείται έτσι παράλληλα σε δύο θεματικά επίπεδα που αναμει
γνύονται μεταξύ τους. Πρώτο θεματικό επίπεδο: οι ανυπέρβλητες δυσκολίες μιας ανεξάρτη
της κινηματογραφικής παραγωγής, με τον αντίκτυπο τους στις σχέσεις σκηνοθέτη-ηθοποι- 
ού. Δεύτερο θεματικό επίπεδο: τα βασανιστήρια ως βάση όλων των ανθρωπίνων σχέσεων 
που είναι το θέμα της εν λόγω κινηματογραφικής παραγωγής. Η διαλεκτική σχέση εξουσια- 
στή και εξουσιαζόμενου, ταπείνωσης και επανάστασης βρίσκεται, για άλλη μια φορά, στο ε
πίκεντρο της ταινίας και δη σε πρώτη ανάγνωση293.
Το Gloria Mundi δεν θα πρέπει να αποκοπεί από το ιστορικό του πλαίσιο που είναι ο πόλεμος 
της Αλγερίας (1954-1962): η εξέγερση σε μια χώρα που ήταν γαλλική αποικία από το 1830. Η 
σύγκρουση αυτή μεταξύ γάλλων αποικιοκρατών και μουσουλμάνων, που ζητούσαν τη χει
ραφέτησή τους, ξεκίνησε ως ανταρτοπόλεμος το 1954 με την ίδρυση του Εθνικοαπελευθε- 
ρωτικού Μετώπου (FLN: Front de Libération Nationale), το οποίο κατέφυγε σε «τρομοκρα
τικές» ενέργειες, με την ιδεολογική και υλική υποστήριξη (αποστολή όπλων και χρημάτων) 
της γαλλικής ακροαριστερός. Ως αντίποινα οι γάλλοι στρατιωτικοί, στην προσπάθειά τους 
να διατηρήσουν την τάξη, κατέφυγαν στη χρήση των βασανιστηρίων κατά των αλγερινών 
«τρομοκρατών». Για πολλά χρόνια η επίσημη Γαλλία δεν αναγνώριζε αυτή την πρακτική και 
θεωρούσε ότι επρόκειτο για μεμονωμένες ενέργειες κάποιων στρατιωτικών. Μαρτυρίες βα
σανισμένων, όπως αυτή του Henri Alleg και της Djamila Boupacha διά στόματος της Simone 
de Beauvoir294 στον Τύπο του 1960, έφεραν στο φως τις πρακτικές αυτές των γάλλων στρα
τιωτικών, τις οποίες αυτοί ωστόσο επέμεναν να θεωρούν ως επιβεβλημένες για τη διατήρη
ση της τάξης. Παράλληλα δημιουργήθηκε (1961) η παρακρατική Οργάνωση του Μυστικού 
Στρατού (OAS: Organisation de l’Armée Secrète), σκοπός της οποίας ήταν να εμποδίσει την 
ανεξαρτητοποίηση της Αλγερίας, που θα επιτευχθεί ωστόσο το 1962. Η καταφυγή στα βασα
νιστήρια στιγμάτισε το σύγχρονο φιλελεύθερο γαλλικό κράτος, όπως ακριβώς ο ναζισμός τη 
Γερμανία, και ακόμη και σήμερα αποτελεί τη μαύρη σελίδα της γαλλικής ιστορίας295. Το γε
γονός ότι η ταινία χρησιμοποιεί ιστορικά στοιχεία, δεν σημαίνει ότι είναι ένα ιστορικό έργο. 
Η πρόθεση του Παπατάκη, όπως και του Albert Camus στους Δίκαιους που πραγματεύεται 
το ίδιο θέμα, είναι να κάνει αληθοφανή τα αληθινά γεγονότα.82



«Οι αυτοκρατορίες μας 
τρέφονται με την πείνα σου». 
Gloria Mundi (Όλγα Καρλάτου, 
Jean-Louis Broust).
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296. Πρβλ. τη συνέντευξη του 
Pierre Vidal-Naquet στην 

Καθημερινή 24.7.2005. 
297. Συνέντευξη στην F. France, 

«Les défis d ’un apatride», Le 
Matin 30.10.1987.

H ταινία ξεκινά παίρνοντας το μέρος της αντίθετης στάσης: τα βασανιστήρια δεν είναι ένα 
γεγονός περιστασιακό, που αναπτύσσεται στο πεδίο των διωκτικών δραστηριοτήτων, αλλά έ
να σύστημα που οργανώνεται ηθελημένα από το κράτος296. Ειδικότερα, τα βασανιστήρια που 
διέπραξαν οι Γάλλοι σε βάρος των Αλγερινών δεν ήταν μεμονωμένες ενέργειες ενός παρα
κράτους στρατιωτικών, αλλά τμήμα του κρατικού μηχανισμού.
Βρισκόμαστε σ ’ ένα γαλλικό στρατόπεδο στην Αλγερία στο τέλος της δεκαετίας του ’50, εν 
μέσω δηλαδή του πολέμου της ανεξαρτησίας. Έ νας γάλλος αξιωματικός παραδίδει μαθήματα 
στους στρατιώτες. Με απόλυτη ωμότητα τους καλεί να αποβάλουν κάθε συναισθηματισμό 
διακηρύσσοντας ότι «τα βασανιστήρια για την εκμαίευση πληροφοριών προτού πεθάνει ο ύ
ποπτος είναι η αποστολή που [τους] εμπιστεύθηκε το έθνος». Με επιστημονική ακρίβεια ε
ξηγεί μία προς μία τις μεθόδους του βασανισμού: με ηλεκτρικό ρεύμα (δυναμό), με νερό 
(μπανιέρα) κ.λπ. Συμπέρασμα: ο βασανιστής δεν γεννιέται, γίνεται. Δεν βασανίζει από έκρη
ξη οργής ή μίσους, αλλά εν ψυχρώ γιατί αυτό είναι το υπηρεσιακό του χρέος. Τα βασανιστή
ρια είναι οργανικό στοιχείο της άσκησης της εξουσίας και η προσπάθεια να παρουσιαστούν 
ως μια περιστασιακή κατάχρηση εξουσίας αποβλέπει μόνο στην απενοχοποίηση της εξου
σίας. Βασανιστήρια και εξουσιασμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους. Η επικαιρότη- 
τα αυτής της βασικής θέσης του Gloria Mundi είναι σήμερα προφανής, αρκεί να θυμηθούμε 
τα πρόσφατα (και βιντεοσκοπημένα) βασανιστήρια στο Ιράκ.
Η πολιτική αυτή θέση για τη φύση των βασανιστηρίων δίνει στον Παπατάκη, στην ίδια σε- 
κάνς, την ευκαιρία να προχωρήσει το συλλογισμό παραπέρα, στο επίπεδο των διαπροσωπι
κών σχέσεων: «Τα βασανιστήρια σε οποιαδήποτε μορφή είναι η βάση των ανθρωπίνων σχέ
σεων, ανάμεσα στη μάνα και στο παιδί, σε μακρινούς ή κοντινούς συγγενείς, σε άνδρες και 
γυναίκες που δηλώνουν ότι αγαπιούνται, πραγματικά ή όχι», διδάσκει ο στρατιωτικός στους 
εκκολαπτόμενους βασανιστές. «Ό ταν ένας συσχετισμός δυνάμεων αναπτύσσεται ανάμεσα σε 
δύο ανθρώπους, του έρωτα συμπεριλαμβανομένου, αυτό μπορεί να οδηγήσει πολύ μακριά, 
μέχρι τα βασανιστήρια» ισχυρίζεται ο Νίκος Παπατάκης297. Και αυτό δεν είναι όλο. Σε μια α
πό τις σκηνές της ανολοκλήρωτης ταινίας του Χαμδία («Το κήρυγμα της Παρθένου Μαρίας 
στην έρημο») υποστηρίζεται ότι τα βασανιστήρια βρίσκουν τη θεωρητική τους θεμελίωση 
στη χριστιανική διδασκαλία. Αποτελούν το αναγκαίο πέρασμα για την πρόσβαση (ακόμη 
και) στην ουράνια εξουσία και τη διατήρησή της: «Γιε του Θεού, γιε μου, θα άρεις τις αμαρ
τίες του ανθρώπου. Θα Σε σταυρώσει [τα βασανιστήρια]. Θα φτάσεις στο θρόνο του Πατέρα 
Σου [δηλαδή στην εξουσία] μέσα από το έγκλημα· στην ανύψωση, στη θεοποίηση μέσα από 
το μαρτύριο, το φόνο, τα βασανιστήρια που διέπραξε ο άνθρωπος για Σένα, πάνω σε Σένα, τον 
ουράνιο προκλητικό λόγο. Θα εγκλωβίσεις τον άνθρωπο, το δούλο Σου, στην απόλυτη βδε
λυγμία, την πράξη της θεοκτονίας για την αιωνιότητα. Η αγάπη είναι στη διδασκαλία. Ο φό
νος, το μίσος, τα βασανιστήρια είναι το θεμέλιο της θεϊκής Σου οντότητας: η Διαθήκη Σου». 
Ο Εσταυρωμένος ήταν η Δόξα του Κόσμου (Gloria Mundi) καθώς αιμορραγούσε στο σταυρό. 
Για του λόγου το αληθές στην επόμενη ονειρική σκηνή βλέπουμε το Χριστό σε παιδική ηλι
κία να ασκείται στο μαρτύριο του Γολγοθά! «Να δοκιμαζόσαστε, να υποφέρετε, να πονάτε. 
Έ τσι θα συγχωρηθούν τα αμαρτήματά σας», αυτό δεν είναι το κήρυγμα του Χριστιανισμού; 
Ο συλλογισμός θα μπορούσε να προχωρήσει ακόμη παραπέρα προσδίδοντας χριστιανική διά
σταση και στο ίδιο το φαινόμενο της τρομοκρατίας. Ο Χριστός, λέει ο Camus στις Σκέψεις 
του για την τρομοκρατία, ήρθε να λύσει δύο σπουδαία προβλήματα, το Κακό και το θάνατο, 
που είναι ακριβώς και τα προβλήματα των επαναστατημένων. Ο Θεός απογοητευμένος από 
τη δημιουργία Του γίνεται άνθρωπος. Ομοίως ο τρομοκράτης απογοητευμένος από τη θεϊκή 
δημιουργία αποφασίζει να ξαναφτιάξει τον κόσμο προσδίδοντας στον εαυτό του θεϊκές δικαι
οδοσίες, η σπουδαιότερη από τις οποίες είναι το δικαίωμα της ζωής και του θανάτου.
Η φιλοσοφική αυτή θεμελίωση των βασανιστηρίων και της τρομοκρατίας αποκτά ιστορική 
υπόσταση στο πλαίσιο του πολέμου της Αλγερίας. Πρόκειται για τις άλλες δύο σκηνές της α
νολοκλήρωτης ταινίας του Χαμδία. Ο συμβολισμός των δύο αυτών σκηνών είναι χωρίς
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«Εγώ ο Ραφτάλ αυτή τη στιγμή 
έχω μπροστά μου τη γυναίκα του 
τσίτσιδη». Gloria Mundi 
(Roland Bertin).

προηγούμενο στην ιστορία του κινηματογράφου, και είναι σημαντικό να ιδωθούν ω ς τέτοι
ες και όχι ω ς  φωτογραφική αναπαράσταση των βασανιστηρίων298.
Π ρώτη σκηνή: η τελετουργία της απόλυτης ταπείνωσης. Βρισκόμαστε σ ’ ένα αραβικό μπορντέ- 
λο. Η πόρνη (εκπορνευμένη αποικία), μια μεσήλικη με σημαδεμένο πρόσωπο, χορεύοντας εναλ
λάξ υπό τους ήχους αραβικής μουσικής, java, το απομεσήμερο ενός φαύνου, και ω ς αποθέωση, 
τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, ανοίγει με τον κόλπο της μπουκάλια σαμπάνιας (γεγονός που ε- 
λάμβανε πράγματι χώρα στα αραβικά μπορντέλα), στα οποία φοράει προφυλακτικά με τα ονό
ματα των γάλλων στρατηγών της αποικιοκρατικής περιόδου. Ύ στερα, τα προσφέρει σαν ανα
θήματα στον αποικιοκράτη αξιωματικό, τον πελάτη της, που ξαπλωμένος σε μια αιώρα δίνει 
στρατιωτικά παραγγέλματα. Αυτός πίνοντας από το μπουκάλι, «με τη λίμπιντο των μωρών που 
πίνουν από το μπιμπερό»299, και χτυπώντας την πόρνη μ ’ ένα μαστίγιο για να επαναλάβει το τε
λετουργικό ανεβαίνει στην ιεραρχία, καταλήγοντας στο βαθμό του στρατάρχη και σ ’ ένα φα
νταστικό οργασμό. Στο απόγειο της δόξας του (Gloria Mundi) απευθύνεται στο νεογέννητο της 
πόρνης: «Οι αυτοκρατορίες μας τρέφονται με την πείνα σου». Η δόξα της Γαλλίας θεμελιώνεται 
στην καταρράκωση των αποικιών.
Αξίζει, κατά την άποψή μας, ο συμβολισμός αυτός να συγκριθεί με μια αντίστοιχη σκηνή α
πό Το Μπαλκόνι του Genet. Στο θεατρικό αυτό έργο βρισκόμαστε πάλι σ ’ έναν οίκο ανοχής. 
Οι πελάτες, στυλοβάτες της κοινωνίας (ο στρατηγός, ο δικαστής και ο επίσκοπος πλαισιωμέ
νοι από τα σύμβολα των λειτουργημάτων τους), δεν πληρώνουν για να κάνουν σεξ, αλλά για 
να ικανοποιήσουν τις φαντασιώσεις της εξουσίας τους, όπως στο Gloria Mundi. Έ ξ ω  από 
τον οίκο ανοχής μαίνεται μια επανάσταση, η οποία αποτυγχάνει αποδεικνύοντας ότι η τελε
τουργία της εξουσίας, παρά την κενότητά της, είναι πιο δυνατή από τα ιδανικά. Σε μια χαρα
κτηριστική σκηνή, ο δικαστής, προκειμένου να αποκτήσει υπόσταση και κύρος, εκλιπαρεί 
μια πόρνη να παίξει το ρόλο της κλέφτρας. Ο συλλογισμός του Genet (χωρίς τον εγκληματία 
ο δικαστής δεν υφίσταται) είναι κεφαλαιώδης στη φιλοσοφία του έργου του (αλλά και του έρ
γου του Παπατάκη), σύμφωνα με την οποία η ύπαρξη του Καλού εκπορεύεται από την ύ-

298. Πρβλ. Guy Teisseire, 
L ’Aurore 24.4.1975.
299. Αδημοσίευτο σενάριο, ο. 74. 85
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300. Jean Genet, Le 
Balcon [1956], Oeuvres 

complètes, τόμος IV, Παρίσι, 
εκδ. Gallimard, 1968, ο. 52-53. 
301. ΒΛ. supra (Il A' a'). H θέση 

αυτή θα πρέπει επίσης να 
συσχετιστεί με το σενάριο 

Διάχρηχοι χρησμοί του Νίκου 
Παπατάκη, σύμφωνα με τον 

οποίο το έγκλημα είναι 
παραγωγικό, καθώς παράγει μια 

μεγάλη ποικιλία 
λειτουργημάτων που έχουν 

δημιουργηθεί για την... 
αντιμετώπισή του: τον υπουργό 

Δικαιοσύνης, τον υπουργό 
Εσωτερικών, τον αρχηγό της 

αστυνομίας, τους δικαστές και 
τους δικηγόρους, τους 

συμβολαιογράφους, τους 
εγκληματολόγους, τους 

ιατροδικαστές, τους ψυχιάτρους, 
τους δεσμοφύλακες (Βλ. τη 

συνέντευξη του Νίκου Παπατάκη 
στον Michel Ciment ·<Σενάρια 

που δεν γυρίστηκαν σε 
ταινίες-, στο τέταρτο μέρος της 

μονογραφίας μας). 
302. Τα βασανιστήρια ως 

εξαγνισμός και η αγιοποίησή 
τους από τη χριστιανική 

διδασκαλία είναι παρόντα στο 
αποκαλυπτικό αυτό διήγημα 

(Tennessee Williams, 
Διηγήμαχα, εκδ. Πατάκη, 1996, 

ο. 121-130).

παρξη του Κακού, το οποίο αναγκαστικά προηγείται: «Δικαστής προς κλέφτρα: Χωρίς εσένα 
δεν θα ήμουν τίποτα. Είσαι το συμπλήρωμά μου. Αλλά εσύ έχεις ένα προνόμιο έναντι εμού 
και πάνω σ ’ εμένα επίσης. Το προνόμιο της χρονικής προτεραιότητας. Η οντότητά μου ως δι
καστή είναι απόρροια της οντότητάς σου ως κλέφτρας. Θα αρκούσε να αρνηθείς (αλλά μην 
τολμήσεις!) να είσαι αυτό που είσαι, ώστε κι εγώ να πάψω να υφίσταμαι, να εξαφανιστώ, να 
εξατμιστώ, να πεθάνω, να εξαϋλωθώ, να μην αναγνωρίζομαι. Εξού: το Καλό προέρχεται α
πό... Λοιπόν; Δεν θα αρνηθείς, έτσι δεν είναι; Δεν θα πάψεις να είσαι κλέφτρα; Θα ήταν κακό. 
Θα ήταν εγκληματικό. Θα μου στερούσες την ύπαρξη! (Εκλιπαρώντας) Πες μου, μικρούλα, 
πες μου, αγάπη μου, δεν θα αρνηθείς, έτσι δεν είναι;»300. Έχουμε επομένως και εδώ την ίδια 
υπαρξιστική δομή που εντοπίσαμε και στις Αβύσσους301.
Η δεύτερη σκηνή της ανολοκλήρωτης ταινίας του Χαμδία συμπληρώνει το θεώρημα του Πα
πατάκη. Βρισκόμαστε σε μια αίθουσα βασανιστηρίων είκοσι χρόνια μετά, το 1960, και παρα
κολουθούμε χάρη σε μια αριστοτεχνική λήψη από ψηλά τη ρεαλιστική σκηνή του βιασμού 
της «τρομοκράτισσας» Djamila Boupacha με ένα μπουκάλι από τον γάλλο βασανιστή. Γρήγο
ρα, όμως, ο ρεαλισμός δίνει τη θέση του και πάλι στο συμβολισμό. Σύμφωνα με τις ενδείξεις 
του αδημοσίευτου σεναρίου του Gloria Mundi «η ομοιότητα της νεαρής τρομοκράτισσας που 
ανακρίνεται με την προ εικοσαετίας πόρνη και του γηρασμένου βασανιστή με τον τότε αποι- 
κιοκράτη πελάτη της επιβεβαιώνει στη σκέψη του θεατή ένα φαινόμενο: όσο η πόρνη είναι νε
ότερη τόσο ο βασανιστής έχει γεράσει». Η νεαρή τρομοκράτισσα θα μπορούσε να είναι το νεο
γέννητο μετά από είκοσι χρόνια, που παίρνει την εκδίκησή του για τον εξευτελισμό της μητέ- 
ρας-πατρίδας. Με την αποτρόπαια, όμως, πράξη του ο βασανιστής κατά βάθος ηττάται, και το 
θύμα εξαγνίζεται. Μετά το βιασμό, το σημάδι στο μάγουλο της πόρνης καθαρίζει και μεταφέ- 
ρεται στο πρόσωπο του βασανιστή, το οποίο αιμορραγεί. Οι νικηφόρες κραυγές των αλγερι- 
νών γυναικών (τα «γιου-γιου» που πρωτακοϋσαμε στις Αβύσσους) κλείνουν τη σκηνή.
Ό λη αυτή η θεώρηση των βασανιστηρίων διαθλάται στο άλλο θεματικό επίπεδο του Gloria 
Mundi, που αναφέρεται στις ανυπέρβλητες δυσκολίες μιας ανεξάρτητης κινηματογραφικής 
παραγωγής, με τον αντίκτυπο τους στις σχέσεις σκηνοθέτη-ηθοποιού. Έ τσι η ταινία προ
σεγγίζει όλες τις μορφές των βασανιστηρίων, «αυτού του τέρατος που το Κακό σπέρνει στον 
άνθρωπο» (σύμφωνα με το κήρυγμα του επισκόπου): κοινωνική, πολιτική, διαπροσωπική, ε
παγγελματική κ.λπ. Η διαλεκτική σχέση εξουσιαστή-εξουσιαζόμενου βρίσκεται στο επίκε
ντρο της ταινίας: μεταξύ Χαμδία και Γκαλάι, Χαμδία και Μαρσάν, πόρνης και αποικιοκράτη, 
τρομοκράτισσας και βασανιστή, παραγωγού Ραφτάλ και Γκαλάι. Η προσέγγιση των βασανι
στηρίων από τον Παπατάκη είναι επομένως ακριβώς η ίδια με τη θεώρηση του εγκλήματος 
από τον Dostoïevski: μπορούμε να σκοτώσουμε χωρίς να χυθεί η παραμικρή σταγόνα αίμα
τος, μπορούμε να βασανίζουμε καθημερινά χωρίς να αγγίξουμε ένα σώμα.
Ο Παπατάκης, όπως είδαμε, φαίνεται πεπεισμένος ότι ο σαδισμός του βασανιστή ενυπάρχει σε 
κάθε ανθρώπινο ον και εκδηλώνεται σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις: ανάμεσα στον άνδρα και 
τη γυναίκα, ανάμεσα στη μητέρα και το παιδί, ανάμεσα στο άτομο και την ομάδα. Από αυτή την 
οπτική γωνία η ταινία παρουσιάζει ομοιότητες με το Θυρωρό της νύχτας της Liliana Cavani, αλ
λά και το συγκλονιστικό διήγημα του Tennessee Williams, Η επιθυμία και ο μαύρος μασέρ, μια 
πραγματεία για την εξιλέωση μέσω των βασανιστηρίων, που γυρίστηκε σε μια εξίσου δυνατή 
ταινία στα όρια του κανιβαλισμού από την Claire Devers (Noir et Blanc, 1986)302.
Ο Παλαιστίνιος σκηνοθέτης Χαμδίας, επαναστάτης στην πολιτική και την τέχνη, alter ego 
του Παπατάκη, απουσιάζει από την οθόνη σ ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας. Ελλείψει χρημά
των δεν μπορεί να ολοκληρώσει την ταινία του για τα βασανιστήρια μιας αράβισσας τρομο- 
κράτισας την περίοδο του πολέμου της Αλγερίας. Βρίσκεται σε μυστική αποστολή για την ε
κτέλεση μιας τρομοκρατικής ενέργειας (την οποία θα μάθουμε από τις ειδήσεις), καθώς το 
δόγμα του είναι ότι «κανένα θέαμα δεν απεικονίζει την επαναστατική αλήθεια που περιέχει η 
έκρηξη 100 γραμμαρίων εκρηκτικών». Η ενέργεια αυτή είναι αυτόνομη, χωρίς δηλαδή την 
έγκριση των συντρόφων του της παράνομης οργάνωσης («του Κόμματος»), Αυτοί αποφασί-86
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303. Η ίδια μορφή, σχέσης 
αναλύεται και στους 

Ισορροπιστές. Βλ. supra 
(ΙΙΒ'β').

ζουν να λάβουν τα μέτρα τους: «Πρέπει ο Χαμδίας να καταλάβει ότι οι παράλληλες ατομικές ε- 
νέργειές του, που με μια λέξη είναι τυχοδιωκτικές, μας βάζουν όλους σε κίνδυνο. Αν συνεχίσει 
θα υπάρξουν κυρώσεις. Είναι θέμα πειθαρχίας». Η απουσία αυτή στοιχειώνει τη Γκαλάι, γυ
ναίκα του και πρωταγωνίστρια της ανολοκλήρωτης ταινίας για τα βασανιστήρια που περιγρά- 
ψαμε. Η σκέψη του όμως την έχει κυριεύσει σε τέτοιο βαθμό που κάθε της κουβέντα ή πράξη 
είναι υπαγορεύσεις του Χαμδία. Η Γκαλάι είναι το είδωλο του απόντος Χαμδία303. Η Γκαλάι, 
σύμφωνα με τις σκηνοθετικές υποδείξεις του Χαμδία, πρέπει να πετύχει για την ταινία τους 
μια κραυγή που να εκφράζει τον πόνο και την εξέγερση των βασανισμένων και τυραννισμένων 
του κόσμου. Μία λύση υπάρχει κατά τον σκηνοθέτη: η πλήρης ταύτιση με το ρόλο, η υποβολή 
σε πραγματικά βασανιστήρια: «Μπες στο πετσί μιας κοπέλας που βιάστηκε μπροστά στον πα
τέρα της. [...] Αν στις πρόβες δεν καταφέρεις να βρεις τις κινήσεις και εκφράσεις του ρόλου σου, 
βάλε τον εαυτό σου σε κατάσταση πραγματικού κινδύνου». Η Γκαλάι εφαρμόζει επί λέξει αυ
τές τις οδηγίες. Ηλεκτρίζεται με ένα δυναμό, σβήνει τα τσιγάρα πάνω στο στήθος της κ.λπ. 
Ενεργοποιεί στα ίδια της τα χέρια μια ωρολογιακή βόμβα, προκειμένου να νιώσει τον πανικό 
του τρομοκράτη τη στιγμή που τοποθετεί τη βόμβα. Μια αδύνατη, βέβαια, ταύτιση, που μαρ
τυρεί όμως την πρόθεση του Παπατάκη να μην κινηματογραφήσει τα βασανιστήρια φωτογρα
φικά αλλά διαμέσου της αναπαράστασης, ώστε να κινηθεί στα δύο θεματικά επίπεδα που εντο
πίσαμε. Η αυτονόμηση του Χαμδία από την οργάνωση ανησυχεί τους πρώην συντρόφους του. 
Παράλληλα το σπίτι του παρακολουθείται από ένα μυστικό πράκτορα. Όταν, όμως, ένας κυ- 
νηγημένος από την αστυνομία Άραβας της χτυπάει την πόρτα για να τον κρύψει, εκείνη κυρι
εύεται από φόβο και δεν τον δέχεται, αρνούμενη έτσι να εφαρμόσει τη θεωρία περί έκθεσης σε 
πραγματικό κίνδυνο. Το ίδιο θα επαναληφθεί σε βάρος της από άλλους, όταν θα τους ζητήσει 
να κρύψουν τα εκρηκτικά που έχει σπίτι της (έναν εργάτη, μια πόρνη, τον παπά της εκκλησίας 
και στην πρώτη βερσιόν της ταινίας [1975] έναν επιτυχημένο γλύπτη). Κανένας δεν δέχεται να 
μπει σε πραγματικό κίνδυνο, παρά τις αντίθετες θεωρίες του.
Η αδιαλλαξία και η απόρριψη κάθε συμβιβασμού που χαρακτηρίζει τον Χαμδία και τη Γκα
λάι, τόσο στις πολιτικές όσο και στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, τους έχει προκα- 
λέσει υπερβολικές δυσκολίες. Ο Χαμδίας αρνείται κάθε παραχώρηση για την υλοποίηση του 
σχεδίου του. Απορρίπτει τις προτάσεις του παραγωγού να πάρει γνωστούς ηθοποιούς, να με
τριάσει τις βίαιες σκηνές της ταινίας και να φτιάξει μια εμπορική ταινία που να αρέσει σε ό
λο τον κόσμο κι έτσι να κερδίσει χρήματα. Γι’ αυτόν ο κινηματογράφος είναι όπλο και όχι 
τέρψη. Ό σο όμως η βιομηχανία του θεάματος τον απορρίπτει, τόσο εκείνος πεισμώνει.
Στην απέλπιδα προσπάθειά του να βρει τα χρήματα για να ολοκληρώσει την ταινία του, κα
ταφέρνει να επιτύχει μια ιδιωτική προβολή του ανολοκλήρωτου έργου στο σπίτι μιας αστο- 
ποιημένης πρώην συντρόφισσάς του, της Μαρσάν και του συζύγου της Σαϊνώφ. Η κοσμική 
δεξίωση συγκεντρώνει δημοσιογράφους, παραγωγούς και άλλα σημαίνοντα πρόσωπα της ε
ξουσίας. Την ημέρα της προβολής, η Γκαλάι περιμένει μάταια τον Χαμδία, ο οποίος έπρεπε να 
είχε ήδη γυρίσει με το γιο τους. Παράλληλα ανακαλύπτει ότι το σπίτι της παρακολουθείται 
και ξεκινάει την ξέφρενη κούρσα της να απαλλαγεί από τα εκρηκτικά που χρησιμοποιούσε 
για τις τρομοκρατικές ενέργειές του ο Χαμδίας. Έ να  επαγγελματικό ραντεβού την αποσπά 
προς στιγμήν από τις έγνοιες αυτές, για να την τραυματίσει όμως ακόμη παραπάνω ψυχικά 
και σωματικά και να την κάνει να συνειδητοποιήσει ότι για να επιτύχει επαγγελματικά πρέ
πει να πάψει να είναι αδιάλλακτη ως προς την ποιότητα της δουλειάς της. Ο εξευτελισμός 
της από τον Ραφτάλ είναι ο εξευτελισμός του Χαμδία από ολόκληρη τη βιομηχανία του κινη
ματογράφου.
Η προβολή της ταινίας του Χαμδία απογοητεύει την ομήγυρη, η οποία ξεσπάει σ ’ ένα όργιο ε- 
ξευτελισμοό της Γκαλάι. Η απόλυτη ταπείνωση την οδηγεί στο να πετύχει επιτέλους τη γνή
σια κραυγή που αναζητούσε για την ταινία. Σε μια κρίση παραφροσύνης αποφασίζει να χρη
σιμοποιήσει τα εκρηκτικά που δεν κατάφερε να ξεφορτωθεί προκειμένου να εξοντώσει τους 
βασανιστές της, που ενσαρκώνουν ταυτόχρονα και την άρνηση του έργου και του αγώνα88
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1 a ΙΙαοανιστήρια είναι η αποστολή που σας 
iμηιατινΟηκε το έθνος··. Gloria Mundi.

χου Χαμδία. Ενώ επικρατεί πανικός, χα εκρηκτικά τελικά α- 
ποδεικνύονται ψεύτικα. Η Γκαλάι, νιώθοντας χαμένη και ε- 
ξαπατημένη, υφίσταται ένα νέο γύρο εξευτελισμών. Το μόνο 
που της δίνει κουράγιο είναι η είδηση ότι ο Χαμδίας επέστρε
ψε με το γιο τους. Το σπίτι τους όμως είναι παγιδευμένο με ε
κρηκτικά. Η Γκαλάι τρέχει να τους γλιτώσει, αλλά με την ά
φιξη της το σπίτι τινάζεται στον αέρα από μια πραγματική 
αυτή τη φορά έκρηξη. Ό π ω ς ο Χιούγκο στα Βρόμικα χέρια 
(Les mains sales) του Sartre, ο Χαμδίας προδίδεται από τους 
δικούς του συντρόφους.
Η πολυπόθητη «γνήσια κραυγή» της Γκαλάι παίρνει τη μορ
φή κατηγορητηρίου για τους «αστοποιημένους προλετάρι
ους», την «Αριστερά πολυτελείας»304 κατά το πρότυπο της Ε- 
λιζαμπέτ των Αβύσσων και του Περικλή των Βοσκών, που ε
δώ συμβολίζουν η Μαρσάν και ο Σαϊνώφ, και οι οποίοι απο
κτώντας εξουσία μεταμορφώθηκαν από θύματα σε θύτες. Το 
δικό τους δόγμα είναι εξόχως αποκαλυπτικό, κυνικό, αδίστα
κτο: «Πρέπει να εμποδίσουμε τον Χαμδία να ακυρώσει την ει
κόνα που έχει ο κόσμος για μας, αυτή χου αρχεχυπικού θύμα
τος. Είναι δικό μας προνόμιο, όπως η ευφυΐα, η διανόηση, η 
γνώση. Την εικόνα αυτή την αποκτήσαμε μετά από χιλιάδες 
χρόνια βασανιστηρίων, επιβιώσαμε χάρη σ ’ αυτήν, χάρη στη 
γοητεία που ασκεί, κι ύστερα κτίσαμε ένα έθνος. Η αποστολή 
μας είναι να ενισχύσουμε τα θεμέλιά του και να τα προφυλά- 
ξουμε ακόμη κι αν αυτό σημαίνει τον αφανισμό της ανθρω
πότητας».
Για τον Παπατάκη όμως η πολιτική στράτευση δεν είναι η- 
θικολογική υπόθεση αλλά συνεχής, πραγματική αντίσταση 
στην υποκρισία και το συμβιβασμό. Δεν αρκεί να προσυπο
γράφει κάποιος μια διαμαρτυρία κατά των βασανιστηρίων 
και μετά να συνεχίζει τη ζωή του όπως και πριν ή ακόμη και 
καλύτερα. Ο μονόλογος-κραυγή της Γκαλάι κατά χου συμβι
βασμού και της υποκρισίας, πριν αποκαλυφθεί η ματαιότητά 
του, που συμβολίζεται με τα ψεύτικα εκρηκτικά, κρύβει τη 
βαθύτερη μελαγχολία χου προδομένου αναρχοαυτόνομου ε
παναστάτη αλλά και την απολογία της τρομοκρατίας: «Είμαι 
μια υπανάπτυκτη μικροαστή, όπως κι εσείς, που κάνατε δόγ
μα σας, αντάξιο της τάξης σας, την υποκρισία, την εξαπάτη
ση, το συμβιβασμό και θεωρείτε αντιδραστικό όχι το δόγμα 
σας δεν το ασπάζονται όλοι. [...] Ουρλιάζω για ανθρώπους 
σαν και σας, για τους προλετάριους μικροαστούς, για τους 
μικροαστούς προλετάριους. Είναι άρρωστοι από χα δόγματα 
και τους δογματικούς, θύματα των ψευδοαπελευθερωχών 
της λίμπιντο, των ιδεολογικών αποικιοκρατών, των λενινι- 
στών, μαοϊστών, σχαλινιστών, των αυθόρμητων νεοχριστια- 
νών, των καρκινογεννημένων εθνικισχών, των σοσιαλιμπε- 
ριαλιστών μικροαστών, που είναι όλοι σιχαμένοι! [...] Κατά 
καιρούς διακηρύξαμε τη συμπόνια μας προς τα θύματα και 
τους βασανισμένους από το Βιετνάμ, την Αλγερία, τη Χιλή, 
τη Βραζιλία και -πιο διακριτικά βέβαια- από την Παλαιστί-

304. Πρβλ. αχεί, τις θέσεις τον 
σκηνοθέτη, στο τρίτο μέρος της 
μονογραφίας μας. 89
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«Gloria Mundi υπό το πρίσμα 
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308. BX. Jacques Grant, 
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l ’horreur«, Cinéma 76, τχ. 206, 

Φεβρουάριος 1976, σ. 34-36.
309. Έτσι Jacques Grant, 

«Histoire de bombe», Cinéma 
76, τχ. 209, Μάιος 1976, o. 18. 

Adde. «Gloria Mundi décroché. 
La trouille decant les pétards«, 

Libération 16.4.1976. 
310. Les infortunes de la liberté 

(entre les ciseaux et les bombesj, 
Positif, τχ. 18511976, a. 62. Σε όσα 

αναδρομικά αφιερώματα στη, 
φιΧμογραφία του Παπατάκη 

ακολούθησαν τα επόμενα χρόνια ο 
ίδιος πλέον apvukav να τη 

συμπεριλάβει επικαλούμενος 
προσωπικούς λόγους. 'Οταν το 

2001 ξεκίνησε η συνεργασία μας 
για την έκδοση αυτού του βιβλίου, 

του πρότεινα να διαχωρίσει το 
προσωπικό στοιχείο της ταινίας, 

που ήταν η σχέση του με την Όλγα 
Καρλάτου, και να επικεντρωθεί 

στον επίκαιρο χαρακτήρα της 
θεματικής της που ήταν τα 

βαοανυπήρια και η τρομοκρατία. 
Μου ζήτησε να οργανώσω μια 

ιδιωτική προβολή στη Γαλλική 
Ταινιοθήκη. Τότε ήταν που 

αποφάσισε ότι η ταινία αυτή άξιζε 
να ξαναδουλειπεί. Ως δικηγόρος 

διαπραγματεύτηκα με τους 
δικαιούχους της ταινίας τα 

πνευματικά δικαιώματα 
προκειμένου να επανέλθουν αυτά 

στο Νίκο Παπατάκη, όπως και 
έγινε. Στη συνέχεια εκείνος 
ξαναμσντάριοε την ταινία, 

πρότβεαε νέες σκηνές με 
καινούργιους ηθοποιούς (η 

εναρκτήρια σεκάνς και η σκηνή 
της συμπλοκής στη γέφυρα από 

την οποία ρίχνονται οι 'Αραβες στο 
Σηκουάνα), αφαίρεσε κάποιες 

άλλες (κυρίως τη σκηνή όπου η 
Γκαλάι επισκεπτόταν έναν γλύπτη 
προκειμένου να του εμπιατευθεί τα

νη. Στις συνελεύσεις μας, στις παρελάσεις, στα συλλαλητήρια για να μοιραστούμε και να 
διαδώσουμε τη συμπόνια, ανεβάσαμε θεάματα, γράψαμε άρθρα, μαρτυρίες. Δυστυχώς αυτά 
αποδυναμώθηκαν και μερικοί τα εκμεταλλεύθηκαν για τους δικούς τους σκοπούς. Ο κό
σμος τα χώνεψε, τα απέβαλε και τώρα τα αναμασά. Τα αφοπλισμένα μηνύματα παρότρυναν 
τους αντιπάλους μας να συνεχίσουν τα εγκλήματά τους και μας έκαναν συνενόχους θυμά
των και θυτών. Σας προτείνω απόψε να απαλλαγείτε με μια έκρηξη. Βέβαια είναι πιθανόν 
να παρερμηνευτεί το νόημα αυτής της πράξης: μακελειό, σφαγή, λουτρό αίματος, ομαδική 
αυτοκτονία. Αλλά οι Παλαιστίνιοι στους καταυλισμούς τους είναι οι μόνοι που αντιλαμβά
νονται το νόημα των πράξεών τους που όλοι χαρακτηρίζουν αποτρόπαιες. Εσύ, διεθνή κοι
νότητα, τους έχεις ταυτίσει με έναν άθλιο τρόπο ζωής!».
Το Gloria Mundi, κατά μία ειρωνεία της τύχης, συνάντησε τις ίδιες δυσκολίες που περιγρά
φει αναφορικά με την ανεξάρτητη παραγωγή του Χαμδία. Το σενάριο σε μια πρώτη βερσιόν 
απορρίφθηκε το 1973 από το Γαλλικά Κέντρο Κινηματογράφου (ως «παρανοϊκό»). Μετά από 
κάποιες διορθώσεις, η ταινία πέτυχε μια προχρηματοδότηση (30.000.000 γαλλικά φράγκα 
της εποχής) και το υπόλοιπο (170.000.000) καλύφθηκε από μία ανεξάρτητη παραγωγό, τη 
Sabine Gayet, η οποία υποστήριξε με πάθος την όλη επιχείρηση. Η ίδια και ο διευθυντής φ ω 
τογραφίας Frédéric Variot305 διατηρούν ακόμη και σήμερα μια δυνατή ανάμνηση «συνενο
χής» από τα γυρίσματα, καθώς οι επίμαχες σκηνές των βασανιστηρίων (με το ηλεκτρικό ρεύ
μα, τη μπανιέρα, τα καψίματα των τσιγάρων) ήταν αληθινές. Ακόμη και για το βιασμό με το 
μπουκάλι, προκειμένου η σκηνή να είναι αληθινή, η Ό λγα Καρλάτου ντουμπλαρίστηκε από 
μία πορνοστάρ. Αυτά τα γεγονότα, που ήσαν γνωστά εκείνη την περίοδο, ευαισθητοποίησαν 
το φεμινιστικό κίνημα306. Η επιτροπή λογοκρισίας με οριακή πλειοψηφία (15 έναντι 13 ψή
φων) δεν απαγόρευσε τελικά την προβολή της ταινίας στις αίθουσες, όχι φυσικά για τη βιαι
ότητα των σκηνών της, αλλά για την πρωτοφανή ιδεολογία που πρέσβευε. Μέχρι τότε γνω
ρίζαμε «αριστερές» ταινίες που κατήγγελλαν «δεξιές» πρακτικές, όχι όμως «ανεξάρτητες» 
ταινίες που κατήγγελλαν «αριστερές» νοοτροπίες...307
Η ταινία εκπροσώπησε τη Γαλλία στο Ιο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Παρισιού το 
1975308 και βγήκε σε τρεις κεντρικές αίθουσες στις 7 Απριλίου 1976 (Bilboquet, Marbeuf, 
Ursulines). Τη νύχτα της 10ης Απριλίου μια βόμβα εξερράγη στο Bilboquet και μια άλλη ε
ξουδετερώθηκε στο Marbeuf. Την επομένη η ταινία αποσύρεται και από τις τρεις αίθουσες, 
κατά παράβαση και του συμβολαίου που υπήρχε με τον διανομέα για προβολή της ταινίας ε
πί τρεις εβδομάδες. Κανένας όπως παλαιότερα δεν σπεύδει να υποστηρίξει την ταινία, και ι
δίως οι διανοούμενοι της Αριστερός, οι οποίοι ως τότε είχαν δείξει ιδιαίτερη ευαισθησία απέ
ναντι σε τέτοια φαινόμενα έμμεσης λογοκρισίας309. Λίγο αργότερα ο γνωστός κριτικός 
Frédéric Mitterrand θα προγραμματίσει την ταινία στον ιστορικό κινηματογράφο 
L’Entrepôt, που διαχειριζόταν. Εκεί έμελλε να είναι και η τελευταία της δημόσια προβολή310. 
Οι κριτικοί της εποχής χαρακτήρισαν την ταινία ως «τρομοκρατική ενέργεια»: «Είναι το 
έργο ενός ντεσπεράδο, λιγότερο σε πολιτικό και περισσότερο σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Μια 
ταινία όμορφη και άμορφη, σαν κραυγή. Μετά το Gloria Mundi, τα Ζ και οι άλλες Χαμένες 
τιμές τη,ς Κατερίνας Μπλουμ δεν μπορούν να είναι παρά αδύναμοι στεναγμοί. Είναι προφα
νές ότι χωρίς την Ό λγα Καρλάτου η ταινία δεν θα είχε λόγο ύπαρξης. Εκείνη, στο ίδιο το 
πετσί της που υποφέρει από την αρχή ως το τέλος της ταινίας, είναι η εικόνα, η ζωή, η 
κραυγή, η κίνηση, η ομορφιά, η απόγνωση. Εκείνη είναι το υλικό πάθος του σκηνοθέτη, ό
πως η ταινία είναι η υλική του πράξη. Ο Παπατάκης δεν ενδιαφέρεται να μας εισαγάγει σ ’ έ
να συγκεκριμένο τύπο κινηματογράφου του δημιουργού, αφού διατρέχει τον κίνδυνο να 
πεθάνει σαν κινηματογραφιστής. Τι σημασία έχει όμως, αφού, όπως λέει ο Bataille, το να πε- 
θάνεις και να το ευχαριστηθείς ταυτόχρονα είναι η πιο δυνατή πράξη που μπορείς να επι
τύχεις; Δηλαδή το να ευχαριστηθείς την εξέγερση και να σκοτωθείς από αυτήν, όπως ο 
Lautréamont, για τις ιδέες του οποίου σχετικά με τη λογοτεχνία δεν γνωρίζουμε τίποτα, αλ
λά που η συγγραφική του πράξη μας έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια της. Ό λη η δόξα του
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«Οι παράλληλες ατομικές 
ενέργειες μας βάζουν όλους σε 
κίνδυνο. Είναι θέμα 
πειθαρχίας··. Gloria Mundi.

«Αν στις πρόβες δεν καταφέρεις 
να βρεις τις κινήσεις και τις 
εκφράσεις του ρόλου σου, βάλε 
τον εαυτό σου σε κατάσταση 
πραγματικού κινδύνου“ . Gloria 
Mundi ΓOAya Καρλάτου). 0  ̂
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εκρηκτικά της και αυτός την 
εξευτέλιζε), βελτίωσε τεχνικά το 

φιλμ και άλλαξε τη μουσική 
επένδυση. Σήμερα το Gloria 

Mundi ξαναβγαίνει στις αίθουσες, 
χωρίς καμία ρυτίδα... 

311. Jacques Grant, «Mourir et 
jouir», Cinéma 76, τχ. 210, 

Ιούνιος 1976, σ. 129-130.
312. Andrée Tournés, Jeune 

cinéma, τχ. 92, Ιανουάριος-
Φεβρουάριος 1976, a. 3-4.

313. Guy Teisseire, L’Aurore
6.4.1976. 

314. Jacques Doyon, «Le 
désordre mondial de la 

torture», Libération 22.11.1975. 
315. J.L.D., Libération

14.4.1976.
316. J.B., Le Monde 14.4.1976. 

317. Le Nouvel Observateur
12.4.1976. 

318. Henry Chapier, « Un
psychodrame politique», Le 

Quotidien de Paris 12.4.1976. 
319. G.Ch., Nouelles littéraires

14.4.1976.
320. G.S., Le Point 5.4.1976.
321. Janick Arbois, «Pavé ou 

non de bonnes intentions, c'est
l'enfer», Télérama 7.4.1976.

κόσμου (Gloria Mundi) σίγουρα δεν αξίζει όσο αυτή η απλή στιγμή του ευχαριστημένου θα
νάτου»311.
«Ελάχιστα γαλλική η ταινία του Έλληνα Παπατάκη- όχι μόνο γιατί φωνάζει ακόμη ότι κά
ποιοι βίαζαν, σκότωναν, βασάνιζαν πριν μερικά χρόνια στο όνομα της Γαλλίας· ούτε μόνο 
γιατί ξερνάει τον γαλλικό κινηματογράφο και τους εμπόρους του, τη γαλλική αστυνομία και 
τους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών της· αλλά γιατί αρνείται τις μόδες και ποντάρει 
στην έλλειψη του μέτρου και την κραυγή, το θέατρο και την ποίηση, μας χτυπάει στο ίδιο 
μας το σώμα, χωρίς απόσταση, χωρίς ανάσα, χωρίς φιοριτούρες»312. «Η ταινία ταρακουνάει 
και προβληματίζει έντονα. Ό ,τι και να σκεφθεί κανένας, ένα είναι σίγουρο: δεν μπορεί να 
την ξεχάσει. Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε αυτό έστω για μία στις εκατό ταινίες»313. 
«Ακραία ταινία, σκηνοθετημένη από έναν άνθρωπο που δεν πιστεύει πια καθόλου στα λόγια, 
ούτε στους ανθρώπους παρά μόνο στη δράση τους: δρω άρα υπάρχω»314. «Η ταινία δεν μπο
ρεί να κατηγοριοποιηθεί. Ποτέ ο κινηματογράφος δεν έφτασε τόσο μακριά, στην άρνηση κά
θε συμβιβασμού και υποχώρησης. Το Gloria Mundi είναι μία ελεύθερη ταινία, που εμπεριέ
χει τη βία της ελευθερίας. Ο Παπατάκης συναντά με την ταινία αυτή τον άλλο λυσσασμένο 
της επανάστασης, τον Pierre Goldmann»315.
«Προβοκάτορας, εικονοκλάστης, ο Παπατάκης πετάει φύρδην-μείγδην μέσα στην ταινία του 
τις πεποιθήσεις του και τις αμφιβολίες του, τους στοχασμούς του πάνω στην πολιτική και 
καλλιτεχνική στράτευση, τους θυμούς του, την αηδία του. Το υπερβολικό όμως καύσιμο 
καίει και τη μηχανή. Σαν τις σπίθες οι ιδέες του χάνονται στους ανέμους. Η ταινία του είναι 
παραπάνω από μια κραυγή: είναι ένα ουρλιαχτό»316. «Δυσάρεστη, άνιση, αμφίσημη και αξέ
χαστη, πρόκειται για μια ταινία-κραυγή. Κραυγή πόνου και μίσους για σχεδόν ολόκληρο τον 
κόσμο. Από μια κραυγή δεν ζητάμε να είναι ωραία. Αρκεί που είναι ειλικρινής» 317. «Το 
Gloria Mundi παρά τις ενδείξεις του σεναρίου δεν είναι μια ταινία για το Παλαιστινιακό: εί
ναι αλήθεια ότι γίνεται μνεία, αλλά η αναφορά αυτή είναι συμβολική και καλύπτει όλους 
τους απόβλητους, τους παρίες, τις μειονότητες, με μία λέξη αυτούς που δημιουργούν προ
βλήματα και μας εμποδίζουν να έχουμε ήσυχη τη συνείδησή μας πηγαίνοντας στον κινημα
τογράφο για διασκέδαση»318.
Από την άλλη πλευρά, κάποιοι κριτικοί δυσαρεστήθηκαν που η ταινία έξυνε παλιές πληγές: 
θεώρησαν ότι «ως βετεράνος του Saint-Germain-des-Prés ο Παπατάκης διηγείται όπως οι πα
λαίμαχοι της αντίστασης παλιές ιστορίες προ εικοσαετίας με ένα πομπώδες στυλ μεταξύ πορ- 
νό και σαδισμού»319. Κάποιοι τη βρήκαν «αντιφατική» στο βαθμό που πραγματεύεται την α
δυναμία ενός σκηνοθέτη να ολοκληρώσει μια ταινία για τα βασανιστήρια, ενώ το Gloria 
Mundi είναι ακριβώς ολοκληρωμένη αυτή η ταινία320. Για κάποιους άλλους, τέλος, η ταινία 
αγριεύει τα ένστικτα σε βαθμό που κάνει το θεατή συνένοχο στο σαδισμό: «Οι σκηνοθέτες 
που θέλουν να ρίχνουν λάδι στη φωτιά καλά θα κάνουν να το ξανασκεφτούν. Έχουμε γνω
ρίσει και κάποιους γιατρούς που χωρίς να το ξέρουν έδιναν όπλα στους βασανιστές»321.
Με το Gloria Mundi ο παροξυσμός που χαρακτηρίζει τον κινηματογράφο του Παπατάκη 
φτάνει στο αποκορύφωμά του. Οι δύο επόμενες και τελευταίες ταινίες του θα χαμηλώσουν 
τους τόνους (ταινίες της ωριμότητας, θα πουν μερικοί), παραμένοντας ωστόσο στο ίδιο θεμα
τικό πλαίσιο της διαλεκτικής σχέσης μεταξύ εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου, ταπείνωσης 
και επανάστασης. Μόνο που αυτή τη φορά το βάρος μετακυλίεται στη διαπροσωπική διάστα
ση της θεματικής, γι’ αυτό ο ερωτισμός και η δύναμη της μοίρας είναι διάχυτα στοιχεία, κυ
ρίως σε σύγκριση με τις αμιγώς πολιτικές ταινίες, τις Αβύσσους και τους βοσκούς. Στη Φωτο
γραφία είμαστε μάρτυρες της ταπείνωσης ενός ολόκληρου λαού μέσα από τις εκούσιες ή α
κούσιες χίμαιρες δύο μεταναστών, εραστών ενός αντικατοπτρισμού. Και αυτών όμως η ατο
μική επανάσταση θα αποδειχθεί αδύνατη.
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«Των Ελλήνων τυράννων και 
ταιν ξένων δυνάμεων θα ’πρεπε 

να λένε .̂ Η Φωτογραφία.

«Πας σ’ αντόν που κρατάει στα 
χέρια του τη μοίρα σου, 

συστημένος από μακαρίτες«.
Η Φωτογραφία.

«Καλύτερα να βρίσκεσαι μέσα 
στο στόμα ενός λύκου χορτάτου, 

παρά στο στόμα ενός λύκου 
λυσσασμένου από την πείνα«. 

Η Φωτογραφία (Άρης Ρέτσος, 
Ζωζώ Ζάρπα).
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Β. Η ψυχολογική διάσταση των σχέσεων εξουσιασχή 
και εξουσιαζόμενου, ταπείνωσης και εξέγερσης

α) Εραστές ενός αντικατοπτρισμού: Η  Φ ω τογρα φ ία  (1986)

«Ίσως η αλήθεια να ήταν πιο θλιβερή» 
JEAN COCTEAU322

Ό π ω ς και οι άλλες ταινίες του Παπατάκη, έτσι και Η  Φωτογραφία, φιλμ λόγου όπου οι διά
λογοι είναι πολλοί και σημαντικοί323, αποτελείται από δύο μέρη. Κατά το πρότυπο τω ν Βο
σκών, τους οποίους Η Φωτογραφία φιλοδοξεί να «συμπληρώσει»324, στο πρώτο μέρος ο σκη
νοθέτης και σεναριογράφος εκθέτει μια καταπιεστική και εξευτελιστική για το άτομο κατά
σταση. Στο δεύτερο μέρος βάζει σιγά σιγά μπροστά το μηχανισμό για την ανατροπή αυτής 
της κατάστασης, ο οποίος όμως τελικά θα αποδειχθεί αδύνατος. Ό π ω ς η Μισέλ και η Μαρί- 
Λουίζ, ο Θάνος και οι Δέσποινα, ο Χαμδίας και η Γκαλάι, έτσι και οι πρωταγωνιστές της Φω
τογραφίας, ο Ηλίας με το Γεράσιμο είναι δύο «losers» από την αρχή, δύο αντιήρωες.
Και στη Φωτογραφία η απαράδεκτη κατάσταση έχει μια ιστορική διάσταση. Πρόκειται, όπως 
και στους Βοσκούς, για την Ελλάδα την περίοδο της Χούντας. Ενώ όμως οι Βοσκοί ανήγγελ- 
λαν την άνοδο του φασιστικού καθεστώτος, Η Φωτογραφία, τοποθετημένη στην περίοδο της 
πτώσης του, αναγγέλλει τη διάψευση των προσδοκιών που τη συνοδέυσαν. ΓΓ άλλη μια φ ο
ρά η ιδιότητα του Παπατάκη ω ς ντεσπεράδο επιβεβαιώνεται.
Βρισκόμαστε στα 1971 στην Καστοριά. Ο 26χρονος Ηλίας Αποστόλου, μετά από μια επώδυνη 
στρατιωτική θητεία (ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής αλλά πέθανε όταν αυτός ήταν τριών 
χρονών) και μη βρίσκοντας πουθενά δουλειά, ονειρεύεται να μεταναστεύσει στο Παρίσι και 
τοποθετεί όλες του τις ελπίδες στο πρόσωπο ενός μακρινού εξαδέλφου, του 46χρονου Γερά
σιμου Τζίβα, ο οποίος είναι εγκατεστημένος εκεί από το τέλος του εμφυλίου πολέμου και ερ
γάζεται ω ς  γουναράς. Πριν φύγει ανακαλύπτει ότι ο Γεράσιμος για πολλά χρόνια είχε πέσει 
θύμα εκμετάλλευσης ενός απατεώνα, του φιλοκαθεστωτικού Αντώνη, ο οποίος του απο- 
σπούσε χρήματα τάχα για τους γονείς του ενώ αυτοί είχαν πεθάνει. Με τον ενθουσιασμό να 
του αποκαλύψει το ψέμα αυτό, ο Ηλίας φεύγει, έχοντας προηγουμένως μαζέψει από το δρό
μο τη φωτογραφία μιας γνωστής τραγουδίστριας, της Καίτης Αγγελάκη, στα νιάτα της. Με
τά από μια αφιλόξενη και καχύποπτη υποδοχή ο Γεράσιμος περιμαζεύει τον Ηλία στο σπίτι 
του. Αυτός κατά τη διάρκεια μιας απλής συνομιλίας με το Γεράσιμο του λέει, ενστικτωδώς, 
ψέματα ότι τάχα στη φωτογραφία είναι η αδελφή του, η Ευτυχία. Ό σ ο  αυτή η γυναίκα αρέ
σει στο Γεράσιμο, τόσο ο Ηλίας βυθίζεται στα γρανάζια του ψέματός του. Η πάγια σχέση εκ
μεταλλευτή και εκμεταλλευόμενου στον κινηματογράφο του Παπατάκη αρχίζει να διαφαί- 
νεται καθαρά. Ο Ηλίας που για πρώτη φορά βρίσκει έναν προστάτη και ευεργέτη στο πρό
σωπο του Γεράσιμου, έστω  χάρη σ ’ ένα ψέμα, ταυτίζεται σιγά σιγά με τη φανταστική αυτή α
δελφή, «το φυλαχτό», όπως λέει, που του ανοίγει τις «πόρτες της μοίρας του»325. Έ τ σ ι  κάνει 
το Γεράσιμο να πιστεύει ότι η Ευτυχία του στέλνει γράμματα, ενώ στην πραγματικότητα εί
ναι αυτός που τα γράφει εκφράζοντας τους βαθύτερους πόθους και όνειρά του, τη δική του 
«αλήθεια»: Αυτή συνοψίζεται στο όνειρο μιας μικροαστικής άνετης ζωής που ω ς τότε είχε 
στερηθεί, με ένα άνετο σπίτι, ενοποιημένους χώρους, φρεσκοβαμμένο ροζ με γαλάζια στέγη, 
με μοντέρνα έπιπλα, μια έγχρωμη τηλεόραση, ένα κρεβάτι με ουρανό «όπως στα παραμύθια 
με τις νεράιδες», μια κουζίνα με πολλά ντουλάπια «ακόμη κι αν μένουν άδεια» κ.λπ. Ό λη  αυ
τή η «πραγματικότητα» του Ηλία βασίζεται στα κόμικς και τα φωτορομάντζα, τις μοναδικές 
αναγνώσεις που τον συντροφεύουν. Ό τα ν  πια δεν μπορεί άλλο να αποτρέψει την αποκάλυ
ψη του ψέματός του, ο Ηλίας θα προτιμήσει να σκοτώσει αυτόν τον ευεργέτη στον οποίο 
χρωστούσε τα πάντα, δηλαδή να αυτοκτονήσει.
Η ταινία εντυπωσιάζει σε πρώτη ανάγνωση, γιατί, αν και φτιαγμένη από έναν Έ λληνα της

322. Journal d ’un inconnu, 
Παρίσι, εκδ. Grasset, 1996, a.
37.
323. To Variety (22.10.1986, a. 
259) κάνει λόγο για «overdose o f 
dialog« ως μόνο μειονέκτημα 
της ταινίας.
324. Βλ. Τη συνέντευξη του Ν. 
Παπατάκη στον Michel Ciment, 
«Η Φωτογραφία συμπληρώνει 
τους Βοσκούς«, στο τρίτο μέρος 
της μονογραφίας μας.
325. Σενάριο (εκδ.
Χατζηνικολή), ο. 32. 95
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Νίκος Παπατάκης, Άρης Ρέισος 
στο πλατό της Φωτογραφίας.

326. Πρβλ. Janet Maslin, 
«Greece in Memory And in 
Metaphor. Immigrants as 

Predator and Prey in 
Photograph», The New York 

Times 17.3.1988. 
327. Πρβλ. Γιώργου Μπράμου, 

«Η Ελλάδα του Παπατάκη», 
Αυγή 16.1.1987, ο. 8: «Η 

Ελλάδα είναι ο Αποστόλου και ο 
Τζίβας: το παιδί που ψάχνει να 

πιάαει την καλή, ο μικρός 
φτωχοδιάβολος που μηχανεύεται 
χίλιους τρόπους, από το τζάμπα 

τηλεφώνημα στη μάνα του, μέχρι 
την πιο μεγάλη πράξη-θυσία για 

το φίλο που έχει εξαρχής 
προδώσει. Κι ο άλλος, ο 

μεσόκοπος, ο αιώνια 
διαψευσμένος και πλανεμένος». 

Contra Ανδρέας Τύρος 
«Μυθολογία ναι, αλλά 

μυθοπλασία», Το Βήμα 
5.10.1986, ο. 41): «Η 

φωτογραφία του Νίκου 
Παπατάκη δεν εφάπτεσαι άμεσα 

με την ελληνική 
πραγματικότητα». 

328. Πρβλ. Kostas Terzis, «Le 
mal du pays (Ado Kyrou, Nico 
Papatakis)» Le Cinéma Grec, 

Παρίσι, εκδ. Centre Pompidou, 
96 1995, a. 208.

Διασποράς, επιτυγχάνει να συλλάβει καίρια τη διαδρομή της νεοελληνικής κοινωνίας, όπου 
η εκμετάλλευση του ενός από τον άλλο, ο εξουσιασμός, οι κομπίνες και οι βίαιες συγκρού
σεις, ορίζουν το μέγεθος της τραγωδίας, ταυτόχρονα εθνικής και ανθρώπινης326. «Ευρώπη με 
τα αυτοκίνητα, κοίτα αθλιότητα» φώναζε ο Θάνος στους Βοσκούς. Ο Ηλίας και ο Γεράσιμος 
είναι ακριβώς η μικρογραφία αυτής της Ελλάδας: ο αφελής Καραγκιόζης και ο πολυμήχανος 
Οδυσσέας327.
Ό πως κάθε μετανάστης, έτσι και οι δύο ήρωες είναι μονήρεις. Υπάρχει μια πολύ ποιητική 
σκηνή στην ταινία όπου ο Γεράσιμος τοποθετεί δίπλα στη φωτογραφία της Ευτυχίας (η τρί
τη μοναχικότητα) τη δική του, σαν κάποιος να προσπαθεί να ενώσει δύο αταίριαστα κομμά
τια από παζλ. Οι δύο μοναχικότητες γίνονται προς στιγμήν μία συντροφικότητα. Δεν είναι 
τυχαίο ότι για να τονίσει αυτές τις μοναξιές το σενάριο, το οποίο υφαίνεται σιγά σιγά σαν ι
στός της αράχνης που παγιδεύει τους δύο πρωταγωνιστές, χρησιμοποιεί τα κατεξοχήν σύμ
βολα της μοναχικότητας και απομόνωσης: μακροσκελείς μονολόγους, επιστολές, τηλεφωνή
ματα, τηλεγραφήματα, ο Γεράσιμος κλείνει πόρτες και παράθυρα όταν έρχεται ο Ηλίας, κ.λπ. 
Ο φιλμικός χώρος (πάντοτε εσωτερικός και μόνο στο τέλος εξωτερικός) και η ηθελημένη θε
ατρικότητα της σκηνοθεσίας επιτείνει την απομόνωση αυτή που συμβολίζεται από τον κλει
στοφοβικό χαρακτήρα της ταινίας: διάδρομοι του παρισινού μετρό, τηλεφωνικοί θάλαμοι, 
εργαστήρια γουναράδων328. Λιγοστά είναι τα ανοίγματα προς τον έξω κόσμο και πάντοτε 
τραυματικά (π.χ. ο εξευτελισμός του Ηλία από τον Αντώνη στην πλατεία της Καστοριάς, ο 
ξυλοδαρμός του Ηλία στο Παρίσι από τους τραμπούκους και φυσικά η τελική κούρσα του 
θανάτου). Ακόμη και η επικοινωνία του Ηλία με το Γεράσιμο είναι έμμεση και όχι άμεση: «Η 
ανθρώπινη ζεστασιά, που και οι δύο έχουν ανάγκη, εκδηλώνεται μέσα από έναν εξωτερικό 
παράγοντα, τη φωτογραφία, και εκφράζεται μέσα από ένα υλικό αντικείμενο, τα γράμματα. 
Η ανικανότητα ουσιαστικής επικοινωνίας οφείλεται σε συναισθηματική αναπηρία που την 
επέβαλαν οι συνθήκες και οι συγκυρίες»329.
Ο Ηλίας είναι ανειδίκευτος, χωρίς χρήματα, χωρίς δουλειά, χωρίς φίλους. Ο Γεράσιμος αν και 
βρίσκεται χρόνια στη Γαλλία είναι εξίσου απομονωμένος, σαν νησί (insula Utopia), τόσο από 
τους Γάλλους όσο και από τους άλλους Έλληνες του Παρισιού. Ακόμη και στο συνδικάτο των 
γουναράδων αρνείται να ενταχθεί σε βάρος των επαγγελματικών του συμφερόντων. Επιλέγει, 
όπως και οι άλλοι ήρωες των ταινιών του Παπατάκη, την ατομική πορεία και όχι την ενσω
μάτωση ή τη δράση μέσα από την ομάδα. Κανένα ερέθισμα από τη Γαλλία δεν τον διαπερνά. Ο 
χρόνος του, όπως κάθε μετανάστη, έχει σταματήσει από τότε που έφυγε από την πατρίδα. Για 
το μετανάστη δεν υπάρχει παρόν. Μόνο παρελθόν (η ανάμνηση της πατρίδας) και μέλλον (η 
ελπίδα του επαναπατρισμού). Τη χωρική και χρονική αυτή απομόνωση του Γεράσιμου έρχε
ται, κατά το τσεχωφικό πρότυπο που εντοπίσαμε και στις, Αβύσσους, να διαταράξει ο παρείσα- 
κτος Ηλίας, ο οποίος γίνεται έτσι καταλύτης της κάθαρσης. Ό πως έχει επισημανθεί, «η ταινία 
θέτει σαφέστατα τους όρους και τις συνθήκες που στοιχειοθετούν τη ζωή των μεταναστών 
χωρίς να γίνεται ούτε κραυγαλέα ούτε υπερβολική. Χαράσσει με λιτότητα αλλά και με σαφή
νεια τον κοινωνικοπολιτικό περίγυρο, ενώ επιχειρεί παράλληλα μια καταβύθιση στις συμπε
ριφορές και τα γεγονότα που υφαίνουν τη σχέση των δύο μοναχικών ανδρών»330.
Η σχέση Ηλία-Γεράσιμου αποτελεί το έναυσμα για μια πραγματεία πάνω στο πεπρωμένο του 
μετανάστη, που βρίσκεται διχασμένος ανάμεσα στη σκληρή πραγματικότητα της χώρας υ
ποδοχής και την γλυκιά φαντασίωση της επιστροφής στην πατρίδα. Ξαναβρίσκοντας το 
γνώριμο χιούμορ, που είχε χάσει στο Gloria Mundi, ο Παπατάκης περιγράφει και συνάμα κα
ταγγέλλει τη βαριά ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Ελλάδα του 1971. Είναι χαρακτηριστι
κό ότι κάθε εξωτερική σκηνή στην Ελλάδα συνοδεύεται από τον ήχο της ορθόδοξης λειτουρ
γίας που μεταδίδεται από τα μεγάφωνα, μήπως και της ξεφύγει κανένας. Οι μοναδικές διαθέ
σιμες αναγνώσεις στα περίπτερα είναι κόμικς και το «Πιστεύω» του δικτάτορα Παπαδόπου- 
λου. Ο Ηλίας, στιγματισμένος από τον «κληρονομικό» κομμουνισμό, χωρίς καν να ξέρει πε
ρί τίνος πρόκειται, είναι ο απόβλητος της κοινωνίας. Ο φόβος και η καχυποψία βασιλεύουν
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σχην Ελλάδα χης εποχής. Η μόνη διέξοδος που φαίνεται να απομένει στον Ηλία είναι η φυγή. 
Γρήγορα όμως διαψεύδεχαι. Και σχην ξενιτιά ακόμη ο μικρόκοσμος των Ελλήνων αναπαρά
γει τις ίδιες σαθρές δομές της πατρίδας: το κλειστό κύκλωμα των γουναράδων, τους πληρω
μένους καταδότες και τραμπούκους, την καχυποψία προς καθετί το καινούργιο. Ο Ηλίας ε
πομένως δεν έχει επιλογή. Με τη φυγή του ενεργοποιεί τη δαιμόνια μηχανή που με μαθημα
τική ακρίβεια θα τον οδηγήσει στη συντριβή.
Κατά το πρότυπο της κλασικής τραγωδίας, Η Φωτογραφία είναι δομημένη πάνω στη διαλε
κτική «ύβρις-τραγική ειρωνεία». Ο Ηλίας μάχεται να ελέγξει τις καταστάσεις που δημιουρ
γεί, αλλά σε τελευταία ανάλυση είναι αυτές, δηλαδή η μοίρα, που τον ελέγχει (τραγική ειρω
νεία). Η μοίρα σπρώχνει τον Ηλία, όπως τον Οιδίποδα, σε κάθε παγίδα ελπίζοντας ότι θα ξε- 
φύγει. Οι προσπάθειές του να απεγκλωβιστεί από το ψέμα όχι μόνο είναι μάταιες, αλλά τον ο
δηγούν ακόμη πιο σίγουρα προς την καταστροφή. Η έννοια αυτή της μοίρας αποκτά κεντρι
κή σημασία στην ταινία: Ο Ηλίας μαζεύει από το δρόμο τη φωχογραφία-σύμβολο αυτής της 
μοίρας «υπακούοντας σε μια θέληση που δεν είναι δική του»331· πριν φύγει για το Παρίσι, η 
μητέρα του τον συμβουλεύει: «Ό π ου  και να πας απ’ αυτή την πλευρά του κόσμου, θα είσαι 
μέσα στο στόμα των λύκων. Δεν έχεις άλλη εκλογή332»· φτάνοντας στο Παρίσι, αν και η πόλη 
τού είναι άγνωστη, ο Ηλίας βρίσκει εύκολα το Γεράσιμο, «χάρη στην άδηλη, αλλά αναμφι
σβήτητη μεσολάβηση κάποιας θεότητας, όμοιας με αυτές που παραστέκουν τυφλούς, μεθύ
στακες και κάθε λογής περιπλανώμενους»333.
Ό λη  η ταινία βρίθει από σύμβολα και προλήψεις που προαναγγέλλουν το επικείμενο κακό: ο 
Ηλίας φέρνει στο Γεράσιμο τις φωτογραφίες των τάφων των γονιών του - η μητέρα του Ηλία 
τον προειδοποιεί: «Αυτό που με στενοχωρεί είναι που πας σ ’ αυτόν, που κρατάει στα χέρια του 
τη μοίρα σου, συστημένος από μακαρίτες334· φανερώνοντας το θάνατο των γονιών του στο Γε
ράσιμο, ο Ηλίας του λέει: «Η μοίρα θέλησε να είμαι ο άγγελος της δυστυχίας σου»335· ο Ηλίας 
φέρνει στο Γεράσιμο «μια μπουκάλα “Μ εταξά” , παξιμάδια, κόλυβα, κεριά, λιβάνι με το πήλινο 
θυμιατό του, πένθος για το μανίκι του από μαύρο κρέπι336· στις τελικές σκηνές, μέσα στο αυ
τοκίνητο, στο δρόμο προς την αδύνατη συνάντηση με την Ευτυχία, ο Γεράσιμος λέει στον 
Ηλία: «Δεν έπαψες να κάνεις μούτρα σ ’ όλο το ταξίδι. Και δεν λες παρά θλιβερά πράγματα. Λες 
και πάμε σε κηδεία»331· ο Ηλίας σιγομουρμουρίζει: «Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πά
ρει»338. Ό λ η  η ταινία βασίζεται στην απόλυτη ειρωνεία: ο Ηλίας αποκαλύπτει ένα ψέμα φανε
ρώνοντας στο Γεράσιμο την απάτη του Α ντώνη σχετικά με το θάνατο των γονιών του, για να 
δημιουργήσει όμως αμέσως ένα άλλο ψέμα που θα οδηγήσει στο θάνατο του Γεράσιμου. 
Ακόμη και τα ονόματα που διαλέγει για τους ήρωές του ο Παπατάκης είναι γεμάτα τραγική 
ειρωνεία, αποδεικνύονχας για μια ακόμη φορά ότι ο κινηματογράφος του είναι συμβολιστι- 
κός και όχι ρεαλιστικός. Η εναρκτήρια σεκάνς της ταινίας, βυθισμένη στο πολιτικό μίσος, ε
κτυλίσσεται στην πλατεία Ομονοίας της Καστοριάς- η φανταστική αδελφή που συμπαρασύ- 
ρει τους δύο ήρωες στην καταστροφή ονομάζεται Ευτυχία· ο Ηλίας μεταφέροντας τα κακά 
μαντάτα για το θάνατο τω ν γονιών του Γεράσιμου φτάνει στην παρισινή συνοικία Bonne 
Nouvelle (καλά νέα, στα γαλλικά), που θα αποδειχθεί γι’ αυτόν Παράδεισος και Κόλαση μαζί. 
Η αμείλικτη μοίρα καταδιώκει επίσης το Γεράσιμο, που κάνει τα πάντα για να βελτιώσει τις 
συνθήκες διαβίωσής του ενόψει του γάμου του, αλλά μάταια. Πράγματι, όπως λέει ο Ηλίας 
στο τέλος, «δεν αρκεί η αγάπη για τον πλησίον μας όταν ο Θεός που μας τη διδάσκει δεν μας 
επιτρέπει να την προσφέρουμε, όταν αρνείται να τη γράψει στο πεπρωμένο μας. Πιστεύω ότι 
υπάρχουν πολλοί σαν κι εμένα και σαν πολλούς πολλούς άλλους, για τους οποίους δεν γίνε
ται τίποτα. Το πεπρωμένο τους έχει γραμμένους για όλη τους τη ζωή»339.
Σε αυτό το «μοιραίο» πλαίσιο αναπτύσσεται σταδιακά αλλά σταθερά η αγάπη του Ηλία για το 
Γεράσιμο. Ο Ηλίας βρίσκει στο πρόσωπο του προστάτη του Γεράσιμου «τον πατέρα που δεν 
γνώρισε ποτέ»340, αυτή την άλλη απούσα φιγούρα σε αντίθεση με μια μητέρα παρούσα ακόμη 
και από μακριά: «Η σχέση μηχέρας-γιου μοιάζει αρκετά μ ’ αυτή που βλέπουμε στους Βο
σκούς. Είναι μια μητέρα που δεν κλαίει, δεν είναι γκρινιάρα όπως στο στερεότυπο της ανατο-

«Αν είναι να καταντήσουμε όλοι μια
μέρα χριστιανοί σαν τον Αντώνη, καλύτερα 
να του δίνουμε απ ’ εδώ, μια ώρα αρχύτερα». 

Η Φωτογραφία (Χρήστου, Βαλαβανίδης).

329. Χρυσάνθη Σωτηροπούλου,
Η διαοπορά στον ελληνικό 
κινηματογράφο. Επιδράσεις 
και επιρροε'ς στη θεματολογική 
εξέλιξη των ταινιών της 
περιόδου 1945-1986, εκδ.
Θεμέλιο, 1995, ο. 224.
330. Χρυσάνθη Σωτηροπούλου, 
op.cit., σ. 208.

** *

331. Σενάριο, σ. 13.
332. Ibid., σ. 15.
333. Ibid., σ. 19, 40.
334. Ibid., σ. 17.
335. Ibid., a. 27.
336. Ibid., σ. 26.
337. Ibid., σ. 109.
338. Ibid., o. 108.
339. Ibid., σ. 109.
340. Ibid., a. 95. 9 7
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341. Ν. Παπατάκης, «Η 
Φωτογραφία συμπληρώνει τους

Βοσκούς», στο τρίτο μέρος της 
μονογραφίας μας.

342. Σενάριο, σ. 66, 78.
343. Ibid., σ. 80.
344. Ibid., σ. 89. 

345. Η Μπλανς Ντυμπουά στο
Λεωφορείο ο Πόθος, εκδ. 

Γκοβόστη, χ.χ., ο. 84.
346. Σενάριο, ο. 32. 

347. Ibid., ο. 93,100.

λίτισσας μητέρας. Είναι μια γυναίκα που έζησε πολύ σκληρή ζωή, που ο κομμουνιστής ά
ντρας της αποκεφαλίστηκε και συνεπώς είναι πολύ δυνατή»341. Η δύναμη αυτής της μητέρας 
διαφαίνεται επίσης από το γεγονός ότι χάρη στη συνενοχή της ο Ηλίας πετυχαίνει τη διατή
ρηση της απάτης του (η μητέρα στέλνει τα γράμματα από την Ελλάδα), και όταν αυτή παύει 
πια να συνεργάζεται, λόγω της αρρώστιας της, ο Ηλίας μέσα στον πανικό της εγκατάλειψης, 
οδηγείται στη δολοφονία.
Έ τσι ο Ηλίας (ο οποίος παρά τα τριάντα χρόνια του στο τέλος της ταινίας βρίσκεται ακόμη 
στο στάδιο της εφηβείας) δεν έχει, για μια ακόμη φορά, επιλογή, παρά την ανάστροφη λύση 
του οιδιπόδειου συμπλέγματος: όπως μας έχει αποκαλύψει η ψυχανάλυση, κανονικά το αγό
ρι ταυτίζεται με τον πατέρα και «παντρεύεται» ένα υποκατάστατο της μητέρας. Αλλά, όπως 
ο Ηλίας, μπορεί ελλείψει πατρικού προτύπου να ταυτιστεί με τη μητέρα και να «παντρευτεί» 
ένα υποκατάστατο του πατέρα: «Αν ήμουν γυναίκα θα σε παντρευόμουν αυτή τη στιγμή [...] 
Κατά βάθος ζηλεύω την αδελφή μου»342 λέει ο Ηλίας στο Γεράσιμο, τον οποίο, μετά το ατύ
χημά του, «παίρνει στην αγκαλιά του και τον νανουρίζει σαν ένα παιδί»343. «Δεν θα μπορέσω 
να ζήσω μετά απ’ αυτόν. Η αγάπη του για την Ευτυχία μ ’ έκανε να τον αγαπήσω όσο αυτός 
αγαπά την Ευτυχία. Μ’ αγαπάει κι αυτός, αφού έχει διαπιστωθεί ότι αυτό που κυρίως αγα
πάμε στον άλλο είναι το ψέμα του»344. 0  Ηλίας ζηλεύει ακόμη και τη μόνη πραγματική γυ
ναικεία παρουσία της ταινίας, τη Φώφη, που είναι κρυφά ερωτευμένη με το Γεράσιμο. 
Όποιος μεταμφιέζεται αποκαλύπτεται, λέει ο Cocteau: διαμέσου του ψέματος του Ηλία, α
ντιλαμβανόμαστε την αληθινή του ψυχολογία, τη δική του πραγματικότητα, που όμως είναι 
μια φαινομενικότητα, απατηλή σαν τις χίμαιρες του μετανάστη. Ό π ω ς ο νεαρός δολοφόνος 
xr\c, Παναγίας των Λουλουδιών του Genet, που διασκεδάζει μια μέρα φορώντας γυναικεία ρού
χα, έτσι και ο Ηλίας με το δικό του ψέμα είναι κάτι περισσότερο από τον εαυτό του: είναι ο ε
αυτός του και το συμπλήρωμά του (η Ευτυχία). Μια φαινομενικότητα (το ψέμα που συμβο
λίζει η φωτογραφία) γίνεται η αλήθεια μια άλλης φαινομενικότητας (το όνειρο μιας ευτυχι
σμένης ζωής). Αντικατοπτρισμός μιας ναρκωμένης συνείδησης, κοινωνικής και σεξουαλι
κής, ο Ηλίας χρησιμοποιεί τη λιγοστή και πρόσκαιρη πραγματικότητα που του πρόσφερε αυ
τή η αλλοτριωμένη συνείδηση, για να επινοήσει μια φανταστική «πραγματικότητα», μετα
μορφωμένη, υπαγορευμένη από τη βαθύτερη επιθυμία του να υπάρξει πραγματικά, να γίνει, 
έστω για μια στιγμή, πρωταγωνιστής στο θέατρο του εαυτού του. 0  Ηλίας, και μαζί του ο κά
θε μετανάστης, ενσαρκώνει έτσι το αρχέτυπο της σχιζοφρένειας: τη δυνατότητα της συνεί
δησης να ζει σε δύο διαφορετικούς κόσμους και ταυτόχρονα την αδυναμία αυτής της συνεί
δησης να διαμελισθεί, αφού σε τελευταία ανάλυση ο κόσμος είναι ένας.
0  Ηλίας γίνεται έτσι μακρινός ξάδελφος εκείνων των υπέροχων παράφρονων ηρωίδων του 
Tennessee Williams που παραδέρνουν ανάμεσα στο φανταστικό και το πραγματικό για να 
βρουν τελικά καταφύγιο στο πρώτο: «Δεν θέλω αλήθεια, θέλω μαγεία. Ναι, ναι, μαγεία θέλω. 
Αυτό αγωνίζομαι να προσφέρω στους άλλους. Τους μεταμορφώνω τα πράγματα. Δεν τους 
δείχνω την αλήθεια, αλλά τι έπρεπε να είναι αλήθεια. Κι όποιος το νομίζει αμάρτημα αυτό, ας 
με καταδικάσει!»345. Η φωτογραφία της Ευτυχίας είναι το alter ego του Ηλία, σαν το πορτρέ
το του Ντόριαν Γκρέι: και στις δύο περιπτώσεις το είδωλο αποκαλύπτει τον εσωτερικό κό
σμο του ήρωα. Στην περίπτωση του Ηλία, η φωτογραφία αποκτά μάλιστα θρησκευτική ισχύ, 
καθώς «τη φιλάει τρυφερά και τη γλιστράει κάτω από το μαξιλάρι του»346.
Τα γράμματα της Ευτυχίας συνοψίζουν αυτά τα όνειρα του Ηλία: «Ανυπομονώ να νιώσω να 
με σηκώνεις σαν ένα φτερό στα μπράτσα σου και να με μεταφέρεις στη νυφιάτικη κάμερα. 
[...] Ανυπομονώ να γίνω κυρία Τζίβα. Ανυπομονώ να γίνω ένα με σένα»347. Μία λανθάνουσα 
ομοφυλοφιλία καλλιεργείται με μεγάλη μαεστρία στο έργο αυτό του Παπατάκη, σε σημείο 
που και το κοινό και οι κριτικοί αναρωτήθηκαν προς τι όλες αυτές οι φιοριτούρες για να ει
πωθεί το αυτονόητο: «Η διαστροφική συμπεριφορά [sic] του Ηλία δεν μπορεί να εξηγηθεί πα
ρά από μια έλξη για το Γεράσιμο, η οποία θα εκδηλωθεί και ρητά στο τέλος της ταινίας. Η ο- 
μοφυλοφιλική παράμετρος της ταινίας είναι αναμφίβολη και περιέργως καμουφλαριομένη98



Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
•’Σήμερα είναι βέβαιο ότι όλοι συνωμοτούν 

«Όταν είδα τη φωτογραφία της ήταν σαν να μου θυμίσουν το στρατιωτικό μου»,
όλοι οι άνθρωποι που είχα αγαπήσει ως 
τότε, όπως τον πατέρα μου και τη μάνα 
μου, να μην είχαν υπάρξει ποτέ».

«Είχε γίνει το αρνητικό του εαυτού του. 
'Ενα πτώμα που εξακολουθούσε να 

ανασαίνει».
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348. Alain Philippon, 
«Dialogue d’exilés», Cahiers du 

cinéma, τχ. 40111987, a. 51 · 
Kostas Terzis, «Le mal du pays 
(Ado Kyrou, Nico Papatakis)», 

op.cit., a. 208 Adde. «H 
Φωτογραφία στο πλαίσιο του 

μεσογειακού κινηματογράφου», 
στο τρίτο μέρος της μονογραφίας 

μας.
349. Συνέντευξη στον Michel 

Ciment, «Un rituel de 
l ’humiliation», Positif, τχ.

37111992, σ. 20. 
350. Σ. 95. 

351. Ibid. o. 95-96.
352. Σενάριο, σ. 171. O Gérard 

Legrand («L’Eucharistie»,
Positif, τχ. 54-5511963, a. 121) 

διακρίνει εύστοχα στο 
χαρακτήρα της ΕΧιζαμπέτ «μια 
καταπιεσμένη λεσβιακή ζήλια, 

μεταμφιεσμένη σε 
“φιλανθρωπία’’ αλλά δέσμια του 

ίδιου της του πάθους».
353. Βλ. τέταρτο βιβλίο (διάλογο 

Σωκράτη και Γλαύκου) της
Πολιτείας του Πλάτωνα.

από χον Παπαχάκη, ο οποίος ωστόσο διέθετε στο σημείο αυτό μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία 
να δέσει το σενάριό του και να το κάνει πιο αξιόπιστο»348. Ο σκηνοθέτης, υπέρμαχος της α- 
φαιρετικότητας, αρκείται να δηλώσει ότι πρόκειται για μια «αισθητική επιλογή»349.
Ο λανθάνων ερωτισμός της Φωτογραφίας φτάνει στο αποκορύφωμά του στη σκηνή όπου ο 
Γεράσιμος, νομίζοντας ότι ο Ηλίας τον εξαπάτησε, πέφτει με μανία πάνω του και αρχίζει να 
τον χτυπά βίαια: «Και είναι ο έρωτας που χτυπά. [...] Τον ρίχνει κάτω, τον σηκώνει και χτυ
πά ξανά. [...] Ο Ηλίας δεν αμύνεται διόλου», διαβάζουμε στις σεναριακές οδηγίες350. Μετά την 
επίθεση, ο Γεράσιμος περιποιείται τις πληγές του Ηλία «με στοργή μάνας, μ ’ ένα αδύναμο χα
μόγελο στα χείλη. Ν’ αναγνωρίζει [ο Ηλίας], σ ’ αυτό το χαμόγελο, εκείνο που ο πατέρας του 
θα είχε στη συγκεκριμένη ετούτη στιγμή; Έ νας πατέρας που δεν γνώρισε ποτέ; Ο Ηλίας χα
μογελά κι αυτός. [...] Φέρνει το χέρι του στο πρόσωπο του Γεράσιμου, σαν για να τον παρη
γορήσει.»351. Η ίδια ακριβώς ερωτική ένταση (η υποταγή μπροστά στη βία που προέρχεται α
πό το ερωτικό αντικείμενο) συναντάται και στη σεκάνς (αρ. 42) των Αβύσσων. Η Μαρί-Λου- 
ίζ χαστουκίζει τη δεσποινίδα Ελιζαμπέτ: «Η Ελιζαμπέτ δεν κάνει τίποτε για να αμυνθεί· δια
τηρεί ίσιο το βλέμμα της μπροστά...»352.
Έ τσι, η ατμόσφαιρα της Φωτογραφίας παρουσιάζει μια παράξενη συγγένεια με το σύμπαν 
του Genet, από το οποίο απουσιάζουν οι αληθινές γυναίκες. Η Φωτογραφία έχει στην πραγ
ματικότητα τρεις πρωταγωνιστές, από τους οποίους ο ένας δεν εμφανίζεται: η γυναίκα που 
συμβολίζει η Ευτυχία. Με το να είναι όμως ψεύτικη, η Ευτυχία αποκτά μια ποιητική υπό
σταση. Η θηλυκότητα, απογυμνωμένη από την ύλη της, καθαρμένη, γίνεται ένα εραλδικό 
σύμβολο, ένα κρυπτογραφικό σημάδι, που αποτυπώνεται έξοχα στην άψυχη και ακέφαλη 
κούκλα-μανεκέν στην οποία ο Γεράσιμος τοποθετεί τα γούνινα παλτά που κατασκευάζει. Αυ
τή η ξύλινη κούκλα είναι η μόνη γυναικεία παρουσία στην καθημερινότητα των δύο ηρώων. 
Δεν πρόκειται όμως παρά για ένα άδειο κέλυφος γυναίκας. Θηλυκότητα χωρίς γυναίκα, να τι 
μας παρουσιάζει Η Φωτογραφία. Αυτό το άφαντο πρόσωπο, για το οποίο όλοι μιλάνε και κα
νένας δεν το βλέπει δεν είναι παρά μια γυναίκα σε οφθαλμαπάτη: είναι ο ίδιος ο Ηλίας που, 
ως απόβλητος, ζει το ανέφικτο του να υπάρχει, με τον ίδιο τρόπο που έχουν πει όχι η Αλμπερ- 
χίν του Proust έπρεπε να λέγεται Αλμπέρ. Ο Ηλίας ταυτίζεται με την Ευτυχία προκειμένου 
να υπάρξει και να νιώσει τη στοργή του Γεράσιμου. Έ τσι η Ευτυχία, που ξέρουμε ότι δεν υ
πάρχει, δανείζεται την ύπαρξή της από τον Ηλία και το αντίστροφο: ο Ηλίας κρατιέται στην 
ύπαρξη από την ανύπαρκτη Ευτυχία. Καθώς όμως ο Ηλίας αντλεί το είναι του από ένα φά
ντασμα, το είναι αυτής της φαινομενικότητας δεν είναι παρά μια φαινομενικότητα του είναι. 
Ο απεγνωσμένος και καταφρονημένος από τους πάντες Ηλίας βρήκε, όπως η Ερνεστίν στην 
Παναγία τωνΛουλουδιών του Genet, χον ωραιότερο ρόλο της ζωής του: καθώς η πραγματική 
του ζωή είναι ανύπαρκτη, ο Ηλίας την εφευρίσκει και τη θεμελιώνει πάνω σ ’ έναν αντικατο
πτρισμό, μια φωτογραφία, με μια λέξη, μια μη-ζωή. Ό μως, μια μη-ζωή ισοδυναμεί εξ ορισμού 
με το θάνατο, που παραμονεύει στο τέλος της ταινίας: η ψεύτικη πραγματικότητα του Ηλία, 
η ουτοπία του μετανάστη, συνθλίβεται έτσι οριστικά, όπως συμβαίνει με τον αντικατοπτρι
σμό της Σαχάρας, που όταν εξαφανίζεται αποκαλύπτει την άνυδρη έκταση της ερήμου. Το ί
διο ισχύει και για το Γεράσιμο. Είναι ερωτευμένος, όχι με το πρόσωπο που απεικονίζεται στη 
φωτογραφία αλλά με ό,τι αυτό συμβολίζει: το νόστιμον ήμαρ. ΓΓ αυτό όταν βλέπει την ίδια 
τη φωτογραφία της Καίτης Αγγελάκη, διάσπαρτη σε αφίσες στην Ελλάδα, δεν αναγνωρίζει ό
χι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο. Το ίδιο το πρόσωπο δεν του λέει τίποτα. Κι όμως, είναι α
κριβώς η ίδια φωτογραφία.
Από τη δομή αυτή του σεναρίου του Παπαχάκη αναδύεται μια φιλοσοφική θεώρηση πλατω
νικής προέλευσης: το ψεύτικο είναι αληθινό και το αληθινό δεν μπορεί να εκφραστεί παρά 
διαμέσου του ψεύτικου, με άλλα λόγια, η αλήθεια δεν είναι μια δεδομένη αξία, αλλά δημιούρ
γημα του ατόμου, ανάλογα με την εξουσία που έχει να την επιβάλει (το κλασικό παράδειγμα: 
οι σκιές τις οποίες βλέπουν έξω από τη σπηλιά τους οι φυλακισμένοι είναι απλοί αντικατο
πτρισμοί, αλλά στα μάτια τους φαντάζουν σαν η μόνη πραγματικότητα)353. Αυτή η εκπληκτι-
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κή απόχη, αυτό το τρελό ανακάτεμα φαινομενικοτήτων, αυτά 
τα απανωτά τουρνικέ, αυτές οι ιλιγγιώδεις περιδινήσεις που 
παραπέμπουν αδιάκοπα από το αληθινό στο ψεύτικο κι από το 
ψεύτικο στο αληθινό είναι η σπονδυλική στήλη του εκπλη
κτικού σεναρίου του Παπατάκη.
Οι καταληκτικές σκηνές της ταινίας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέ
ρουσες από αυτή την οπτική γωνία. Η αυξανόμενη ένταση 
(το σασπένς) θυμίζει φιλμ-νουάρ354 ή road-movies. Το αυτο
κίνητο του Γεράσιμου («μια Μ ερσεντές 200άρα SL που αγό
ρασε σε τιμή ευκαιρίας και με 150.000 χιλιόμετρα στο ενερ
γητικό της, αλλά με ραδιοκασετόφωνο στο ταμπλό τη ς»)355 
πηγαίνοντας στο μοιραίο ραντεβού με την ¡Ευτυχία, «τρέχει 
σε δρόμους όλο λακκούβες, σε κατσικόδρομους ... σε στενές 
κορδέλες όλο στροφές»356, χάνεται μέσα στους δαιδάλους των 
κακοτράχαλων δρόμων της Ηπείρου (συγγενές φυσικό ντε- 
κόρ με εκείνο τω ν Βοσκών), που συμβολίζουν τους εσωτερι
κούς δαιδάλους των δύο πρωταγωνιστών. Το αδιέξοδο, στο ο 
ποίο σταματά το αυτοκίνητο, συμβολίζει το αδιέξοδο στο ο
ποίο έχει οδηγηθεί ο Ηλίας από το ψέμα του και την επικεί
μενη αποκάλυψή του. Χάρη σε αυτό το κινηματογραφικό εύ
ρημα ο εξωτερικός και ο εσωτερικός κόσμος συγχέονται. Σαν 
την παγιδευμένη αλεπού, που τρώει το πιασμένο στο δόκανο 
πόδι της προκειμένου να ελευθερωθεί, έτσι και ο Ηλίας σκο
τώνει με μια πέτρα το Γεράσιμο, «του ανοίγει μ ’ αυτήν το 
κρανίο... του πετάει όνειρα και μυαλά έξω»357, αλλά ουσιαστι
κά στρέφεται κατά του ίδιου του τού εαυτού, όπως ο Ρομάν 
του Αντίζηλου της Nicole Garcia358.
Η άφαντη Ευτυχία, εμφανίζεται επιτέλους, «ντυμένη νύφη 
με ανοιχτή αγκαλιά»359, χωρίς άλλη συμβατική ομορφιά, πέρα 
από την τρομακτική ομορφιά της μοίρας: έρχεται για να τελέ- 
σει, όπως ακριβώς στους Βοσκούς, το γάμο του Έ ρ ω τα  και 
του Θανάτου. «Έ ν α  πουκάμισο αδειανό, μια Ελένη της σύγ
χρονης Ελλάδας, η ανύπαρκτη Ευτυχία»360. Και τότε σε γκρο- 
πλαν, όμοιο με εκείνο της τελικής σκηνής των Αβύσσων, εμ
φανίζεται ο Ηλίας. «Η εικόνα του σκυφτού καμπούρη, που ή
ταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ταινίας, δίνει τη θέση της στον 
ώριμο άνδρα με το φαντασιόπληκτο βλέμμα, γοητευμένο από 
την απονεννοημένη πράξη του»361. «Τον σκότωσα  από 
αγάπη», μονολογεί (μια φράση που περιέργως έχει αφαιρεθεί 
από το μεταφρασμένο σενάριο, και που είναι αμφίσημη στο 
γαλλικό πρωτότυπο -je  l ’ai tué par am our-, καθώς «amour» 
σημαίνει και αγάπη και έρωτας), και στα λόγια αυτά φανερώ
νεται όλος ο ερωτισμός του θανάτου. Σκοτώνοντας το Γεράσι- 
μο, τον ευεργέτη του, ο Ηλίας αυχοκτονεί, επισχρέφοντας ου
σιαστικά στη μόνη πραγματικότητα που τον εκφράζει, την 
ου-τοπία του μετανάστη: «Ο Γεράσιμος Τζίβας έφυγε προσμέ- 
νονχας τα πάντα από την Ευτυχία. Και προτού η πραγματο
ποίηση του ονείρου του τον σκοτώσει μ ’ ένα φριχτό θάνατο. 
Μακάρι η πράξη μου να βάλει σε σκέψεις όλους αυτούς που σε 
τούτο τον κόσμο εγκαταλείπουν την πατρίδα τους για πεπρω-

354. «Όπως ένα φιλμ-νουάρ που 
είναι mo κοντά στις κοινωνικές 
ταινίες που μας έδωσε παλιότερα 
το είδος» (Νίνος Φενέκ 
Μικελίδης, Ελευθεροτυπία 
2.10.1986, ο. 12 [Ιστορία του 
Κινηματογράφου, τόμος 3, εκδ. 
Μανιατέα, 1997, ο. 99]). «Το 
σενάριο θυμίζει Patricia 
Highsmith», Ελευθεροτυπία 
22.12.2001.
355. Σενάριο, σ. 100.
356. Ibid., σ. 110.
357. Ibid., ο. 111.
358. Ο Ρομάν δολοφόνησε στη 
Γαλλία την οικογένειά του, και ο 
ίδιος αποπειράθηκε να 
αυτοκτονήσει, στην προσπάθειά 
του να μην αποκαλυφθεί η 
δεκαοχτάχρονη απάτη του, ότι 
δηλαδή όχι μόνο δεν ήταν ο 
διάσημος γιατρός που δήθεν 
εργαζόταν σε διεθνή οργανισμό 
της Γενεύης, αλλά ούτε είχε 
πάρει το δίπλωμα του γιατρού, 
και στην πραγματικότητα ήταν 
άνεργος. Στην υπόθεση αυτή 
βασίστηκαν οι ταινίες 
Ελεύθερος ωραρίου (L ’emploi 
du temps, 2002) του Laurent 
Cantet και Ο αντίζηλος 
(L ’adversaire, 2002) της Nicole 
Garcia.
359. Σενάριο, o. 111.
360. Ανδρέας Τύρος, «Για ένα 
πουκάμισο αδειανό, για μιαν...», 
Το Βήμα 18.1.1987, ο. 54.
361. Laurent Vachaud, Positif, 
τχ. 32011987, σ. 10. 101
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Ciment, «Η Φωτογραφία
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τρίτο μέρος της μονογραφίας 
μας.

364. Claude Sartirano, «La
farce et la tragédie··, 

L’Humanité Dimanche, τχ.
13316.11.1987. 

365. Oscar Wilde, H μπαλάντα 
της φυλακής του Ρήντιγκ, εκδ.

Κοροντζή, χ.χ., ο. 37.
366. Πρβλ. τη μαρτυρία του Ν. 

Παπατάκη σε Pierre-Henri 
Deleau, La Quinzaine des

Réalisteurs à Cannes. Cinéma 
en liberté, Παρίσι, εκδ. La 

Martinière, 1993, a. 248-249.
367. Fiche Cine-Roc, ap. 786. 

368. 30 χρόνια Φεστιβάλ
Ελληνικού Κινηματογράφου, 

εκδ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
102 Θεσοαλονίκης, 1999, σ. 162-164.

μένα που δεν είναι τα δικά τους, κυνηγώντας τα διαρκώς, σαν το Γεράσιμο και μένα, χωρίς 
ποτέ να κατορθώσουν να τα φτάσουν»362. Κατά το σκηνοθέτη, «ο Ηλίας αγαπάει το Γεράσιμο 
μ ’ ένα παρανοϊκό τρόπο. Ό ταν η αγάπη που έχεις για ένα πρόσωπο συγκρούεται με κάτι για 
το οποίο είσαι υπεύθυνος, συμβαίνει κάποτε αυτή η αντιφατική σχέση να έχει απίστευτη ε
ξέλιξη. Τον αγαπάει πράγματι παράφορα και τον σκοτώνει για να τον λυτρώσει και να λυ
τρωθεί κι ο ίδιος»363.
Η κριτική είδε σε αυτόν το φόνο την «αλληγορική δολοφονία του κοινωνικού κακού της με
τανάστευσης»364. Κατά την άποψή μας υπάρχει και κάτι παραπάνω:

«Είχε σκοτώσει αυτό που αγαπούσε 
Κι έτσι έπρεπε να πεθάνει.
Μα κι ο καθείς σκοτώνει ό,τι αγαπάει,
Κι αυτό ας φτάσει σ ’ όλωνε τ ’ αυτιά·
Άλλοι με κολακείες σε σκοτώνουν,
Κι άλλοι με το φαρμάκι στη ματιά.
Και οι δειλοί μ ’ ένα φιλί τους σε σκοτώνουν 
Κι αυτοί που είναι γενναίοι με μια σπαθιά!»365

Η Φωτογραφία παρουσιάστηκε στο διαγωνιστικό τμήμα του 27ου Φεστιβάλ Κινηματογρά
φου Θεσσαλονίκης (1986), στο Δεκαπενθήμερο των Σκηνοθετών στις Κάννες (1987) και στο 
Φεστιβάλ Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου του Rimini (1987)366. Μόνο στο τελευταίο Φεστι
βάλ κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας «για την απλότητα και την αυστηρότητα της σκη
νοθεσίας, χάρη σε ένα σενάριο εξαιρετικά πλούσιο και βαθύ»367. Στη Θεσσαλονίκη η ταινία 
δεν απέσπασε το πρώτο βραβείο. Στον απολογισμό του Φεστιβάλ διαβάζουμε: «Κρίνοντας α
πό τις αντιδράσεις του κοινού, αλλά και από αυτή καθ’ εαυτή την ποιότητα των διαγωνιζό- 
μενων ταινιών, η δουλειά της κριτικής επιτροπής ήταν θεωρητικά εύκολη. Όλοι πίστευαν 
ότι το α' βραβείο θα το έπαιρνε Η Φωτογραφία [...]. Ό μως τα μέλη της κριτικής επιτροπής εί
χαν άλλη γνώμη. Την ώρα της συνεδρίασης, ο Κλέαρχος Κονιτσιώτης έπαθε ελαφρό καρδια
κό (άραγε εξαιτίας της οξυμένης ατμόσφαιρας;) και οι τελικές αποφάσεις λήφθηκαν χωρίς 
την ψήφο του. Δεν ξέρουμε αν το αποτέλεσμα θα ήταν διαφορετικό (ο ίδιος πάντως υπερα
σπίστηκε και τη Φωτογραφία και τη Νύχτα με τη Σιλένα), πάντως τα βασικά βραβεία μοιρά
στηκαν ανάμεσα στο Καραβάν Σαράι και το Νοκ-άουτ και τα δευτερεύοντα στο Ήταν ένας ή
συχος θάνατος. Η Φωτογραφία πήρε μόνο το βραβείο του σεναρίου που ο Παπατάκης αρνή- 
θηκε να παραλάβει. Το κοινό όταν άκουσε ότι το α' βραβείο μοιράστηκε σε δύο ταινίες, χει
ροκρότησε το Καραβάν Σαράι αλλά αποδοκίμασε το Νοκ-άουτ, κυρίως γιατί περίμενε ν ’ α
κούσει να βραβεύεται Η Φωτογραφία. Οι αποδοκιμασίες αυτές συνεχίστηκαν και για το βρα
βείο σκηνοθεσίας, κάνοντας έξαλλο τον Παύλο Τάσιο [σκηνοθέτη του Νοκ-άουτ], που άρχισε 
να βρίζει τους επικριτές του, κάτω απ’ το φακό της τηλεοπτικής κάμερας. Μόλις και μετά 
βίας τον συγκράτησαν άλλοι συνάδελφοι και τον έπεισαν να αποχωρήσει. Το κοινό χειρο
κρότησε πάντως θερμά τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Έ νωσης Κριτικών Κινηματογράφου 
(ΠΕΚΚ) Ανδρέα Τύρο, όταν ανήγγειλε ότι τα βραβεία των κριτικών πηγαίνουν στη Φωτο
γραφία και στο αδικημένο Δέντρο που πληγώναμε. Μετά το τέλος της απονομής οι θερμόαιμοι 
οπαδοί του Ν. Παπατάκη τον σήκωσαν στα χέρια και τον αποθέωσαν, κάτι που στο παρελθόν 
είχε γίνει μόνο στο Θανάση Βέγγο. Είναι πάντως κρίμα που ο ενθουσιασμός αυτός δεν συνό
δεψε και την καριέρα της Φωτογραφίας στις αίθουσες, που ήταν απογοητευτική, όπως και 
των άλλων ταινιών του Φεστιβάλ, με εξαίρεση το Καραβάν Σαράι»366.
Οι δημοσιογράφοι στα συμπεράσματά τους από το Φεστιβάλ απέδωσαν τον παραγκωνισμό 
της Φωτογραφίας σε μια στροφή των ιθυνόντων προς τη βράβευση λαϊκών και λαϊκίστικων 
εμπορικών ταινιών, ώστε το κοινό να επιστρέφει στις αίθουσες, από τις οποίες είχε απομα
κρυνθεί τάχα λόγω των δύσκολων ποιοτικών ταινιών: «Βέβαια η κριτική επιτροπή ακολου- Θ
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369. Μαρία Παπαδοπούλου, «Το 
δράμα του ελληνικού 

κινηματογράφου», Τα Νέα 
9.10.1986. Adde. Νίνου Φενέκ 

Μικελίδη, «Συμπεράσματα από 
τη Θεσσαλονίκη. Βραβεύτηκαν 

το λαϊκό και το λαϊκίστικο», 
Ελευθεροτυπία, 7.10.1986, σ.

18.
370. Το Τέταρτο, Νοέμβριος

1986, σ. 30. 
371. Τα θεάματα, τχ. 580,

31.10.1986. 
372. Χρυσάνθη Σωτηροηούλου,

op.cit., σ. 255.
373. Γιώργος Ζέρβας, «Το τέλος 
του παιχνιδιού ή η ευτυχία είναι

απρόσιτη», Κάμερα, τχ. 7, 
Μάιος-Ιούνιος 1987, ο. 21.

374. Laurent Vachaud, Positif, 
τχ. 320, Οκτώβριος 1987, σ. 10.
375. Michel Ciment, Positif, τχ. 

317-318, Ιούλιος-Αύγουστος
1987, σ. 82. 

376. Marcel Martin, La Revue
du Cinéma, τχ. 431, Οκτώβριος 

1981.
377. Μ.B., L’Evénement du 

Jeudi, τχ. 156, 29 Οκτωβρίου 
1987.

378. Robert Chazal, «Une 
fiancée de rêve», France Soir

28.10.1987.

θώντας αυτή τη “δοτή” γραμμή... εξόδου από την κρίση, είχε να αντιμετωπίσει δυο προβλη- 
ματάκια. Η Φωτογραφία του Νίκου Παπατάκη δεν ήταν διόλου δυσανάγνωστη, ήταν η κα
λύτερη του Φεστιβάλ και είχε την καθαρότητα και τις διαστάσεις της τραγωδίας. Ό μως, τι 
τον θέλουμε αυτό τον Ελληνογάλλο της διασποράς που κάνει αριστουργήματα, μέσα στα πό
δια μας; Κόφ’ τον, να πάει στην ευχή, δώσ’ του μονάχα το βραβείο σεναρίου να καταλάβει πο
λύ καλά ότι εδώ έχουμε έναν Παύλο Τάσιο κατά πολύ ανώτερο, άξιο για το βραβείο σκηνοθε
σίας και άσ’ τον να πάει στη Γαλλία, να λέει Ελλάδα και να μαυρίζει το μάτι του. Εδώ είναι 
Βαλκάνια, δεν είναι παίξε-γέλασε, που λέει και ο Εγγονόπουλος. Δηλαδή έτσι και ήταν ομο
γενής ο Orson Welles και γύριζε εδώ τον Πολίττι Καίην ή τον Αρκάντιν με την Κατίνα Παξι- 
νού, θα τον εξευτελίζαμε τελείως τον άνθρωπο, βραβείο ερμηνείας θα έπαιρνε η Μίρκα Κα- 
λατζοπούλου και σκηνοθεσίας πάλι ο Παύλος Τάσιος...»369.
Ο Νίκος Παπατάκης, από την πλευρά του, δήλωσε καταγγελτικά: «Αν αποδεχόμουν το βρα
βείο σεναρίου, θα ήταν σαν να υποτιμούσα κριτικούς και κοινό, που θεώρησαν ως καλύτερη 
ταινία τη Φωτογραφία -  σαν να τους προσέβαλλα. Η ταινία δεν βραβεύτηκε για έναν απλού- 
στατο λόγο. Στην Ελλάδα υπάρχουν ιδεολογικά λόμπυ που ασκούν τις πιέσεις τους και επι
διώκουν να ελέγξουν τον κινηματογράφο. Ιδεολογικά λόμπυ υπάρχουν παντού -  ωστόσο εί
ναι απαράδεκτο να γίνονται ένα μέσο πίεσης και να δίνουν αισθητικές κατευθύνσεις. Αυτή τη 
στιγμή στην Ελλάδα προωθείται ο κομφορμιστικός κινηματογράφος· μια ιδεολογία συγκινη
τική, χαμηλού επιπέδου, που μόνο στόχο έχει να κολακέψει τα πιο διαβλητά κριτήρια του 
κοινού. Θα ξανακάνω ταινία και θα την ξαναφέρω στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Πιστεύω πως 
υπάρχει ένα πολύ καλό και πειθαρχημένο κοινό που αντιδρά υγιώς απέναντι στις ταινίες»370. 
Στην Ελλάδα, οι κριτικοί εγκωμίασαν σύσσωμοι τη Φωτογραφία: «Μια ταινία μαστορικά 
δουλεμένη πάνω στη λεπτομέρεια, αποπνέει τη νοσταλγία και την τραγική μοίρα του ξενη- 
τεμένου. Ο Άρης Ρέτσος και ο Χρήστος Τσάγκας ξεπερνούν τους εαυτούς τους σε δύο ερμη
νείες εντελώς καταπληκτικές»371. «Το μεγάλο προτέρημα της ταινίας είναι η εσωτερικότητα 
των κινήσεων και των βλεμμάτων, η λιτότητα των συμπεριφορών και των διαλόγων, η α
πλότητα της δομής της και η σαφήνεια των στόχων της»372. Ιδιαίτερα επισημάνθηκε η απέ
ριττη αισθητική φόρμα που χαρακτηρίζει, όπως αναφέραμε, όλο τον κινηματογράφο του 
Παπατάκη και κληροδοτήθηκε σε αυτόν από το Ερωτικό Άσμα του Genet και τις Σκιές του 
Κασσαβέτη: «Η σκηνοθεσία ακριβής, αποτελεσματική, χαρακτηρίζεται από εκείνο που μπο
ρούμε να πούμε αισθητική της λιτότητας. Οι εικόνες δεν παράγουν ψεύτικες προφάνειες, 
δεν είναι στημένες, γυαλιστερές, δεν παραπλανούν και ο δημιουργός τους υπάρχει σαν οργα
νωτής του νοήματος και όχι σαν υστερικός βιαστής του. Δεν περιέχουν παρά το απολύτως α
ναγκαίο. Και ο εξωτερικός χώρος που περιβάλλει τα σώματα δεν είναι ούτε διακριτικά κρυμ
μένο θέμα, ούτε χώρος για φαντασιώσεις, ούτε καν ντεκόρ. Ουσιαστικά απουσιάζει»373.
Στη Γαλλία η κριτική υποδοχή της ταινίας κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος. Η ταινία χα
ρακτηρίστηκε ακόμη και ως «αριστούργημα»374. «Η Φωτογραφία αξίζει τόσο για την ξηρή, α
κριβή σκηνοθεσία της, ένα μείγμα τρυφερότητας και σκληρότητας, όσο και για τον αδυσώ
πητο μηχανισμό του σεναρίου της»375. «Τα γρανάζια της μυθομανίας και του σκαρφίσματος 
τρελών ιστοριών καταλήγουν σε μια απόλυτα επιτυχημένη τραγική κωμωδία. Η προοδευτι
κά αυξανόμενη εμμονή των δύο ηρώων, η οποία αντιμετωπίζεται με μαύρο χιούμορ και γλυ- 
κιά τρέλα, είναι απόλυτα σαγηνευτική»376. «Μια ταινία κλειστοφοβική, περίεργη, που προ
βληματίζει και ενοχλεί, μοιραία, όπως το αρχαίο δράμα και από την οποία αναβλύζει η βία 
του ψέματος και της προδοσίας»377.
«Το ευρηματικό σενάριο είναι γυρισμένο και ερμηνευμένο με ταλέντο. Ο θεατής συμμετέχει 
πλήρως στην περιπέτεια έχοντας πλήρη συναίσθηση ότι διαμέσου της πλοκής αμφισβητείται 
η οργάνωση της κοινωνίας μας. Αν πρέπει να πει κανένας ψέματα για να είναι ευτυχισμένος 
ή να κάνει τους άλλους να πιστέψουν ότι η ευτυχία υπάρχει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει κά
ποιο πρόβλημα στην κοινωνία»378. «Ανάμεσα στον Hitchcock και τον Bunuel η ταινία λέει πο
λύ περισσότερα απ’ ό,τι φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση πάνω στη σύγκρουση ανάμεσα στην ε-104
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πιθυμία και τη λογική»379. «Δεν βλέπουμε συχνά τη ζωή των μεταναστών στα προάστια. Η ο
πτική του Παπατάκη θυμίζει το Moonlightingt του Skolimowsky τόσο λόγω  του στυφού του 
ύφους όσο και λόγω  των ραπισμάτων προς την ελληνική διασπορά του Παρισιού»380. «Η επι
τυχία της ταινίας έγκειται στον τρόπο, άλλοτε έντονα ποιητικά και άλλοτε απλά αποτελε
σματικό, με τον οποίο εκφράζει μια ποικιλία αισθημάτων μέσα στα οποία κινείται η παρα
φροσύνη τω ν δύο ηρώων. Υπονοεί άτι άλλες δικτατορίες μπορούν να συνθλίψουν τα πεπρω
μένα: η δικτατορία της φαντασίωσης, της αυταπάτης, η οποία καλλιεργείται από εξωτερι
κούς παράγοντες»381.
«Πρόκειται για μια ταινία εκπληκτικά ισορροπημένη ανάμεσα στο τραγικά και το χιούμορ, 
το κοινότοπο και το εξαιρετικό, τη λογική και την παράνοια. Η πιο απρόσμενη και αποπρο
σανατολιστική ταινία αυτής της περιόδου»382. «Έ ν α ς  νεορεαλιστικός ποιητικός μύθος 
φτιαγμένος αστείος και απελπισμένος σαν την ανθρώπινη μοίρα, φτιαγμένος με τρυφερότη
τα και συμπάθεια, όπου η τρέλα, ο έρωτας και η φιλία αλληλοσυνδέονται»383. «Επιβλητικό 
και πλατύ έργο, η ταινία είναι μια διαυγής τραγωδία που ξεγυμνώνει την ανθρώπινη φ ύ 
ση»384. «Η ιστορία ενός πληγωμένου παιδιού, τα γρανάζια του παράλογου, η τραγωδία της 
μιζέριας και της μοίρας, η παραβολή για τη δύναμη της χίμαιρας: Η  Φωτογραφία είναι όλα 
αυτά ταυτόχρονα, ανάμεσα στον Οιδίποδα και τις Χίλιες και μία νύχτες. Η δύναμη της ται
νίας βασίζεται στη μελέτη συγκεκριμένων πεπρωμένων με ιστορική διάσταση»385.
Στη Φωτογραφία, κατά το πρότυπο του Καβγατζή της Βρέστης του Genet, ο Ηλίας δεν θυσιά
ζει το σώμα του, σκοτώνοντας το Γεράσιμο, αλλά κάτι πιο πολύτιμο, τον αντικατοπτρισμό 
της ύπαρξής του (υλικής και ψυχικής), αφού δεν μπορεί πλέον να υφίσταται χωρίς τον ευ
εργέτη του Γεράσιμο. Α υτό το τελετουργικό του δικέφαλου ή δυαδικού θανάτου, η αυτοκτο
νία διαμέσου του ερωτικού αντικειμένου, ω ς  μεσολαβητή, αποτελεί τον κυρίαρχο δραμα- 
τουργικό άξονα της επόμενης και τελευταίας ταινίας του Νίκου Παπατάκη.

379. J.R., «L ’engrenage du 
mensonge», L ’Humanité
20.5.1987.
380. Olivier Seguret, «Si la 
Photo est bonne», Libération
18.5.1987.
381. François Gorin,
«L ’illusion perdue», Le Matin
15.5.1987.
382. Michel Perez, «Les fiancés 
de l ’illusion», Le Matin
3.11.1987.
383. José-Maria Bescos, 
Pariscope rx. 1014/28.10.1987.
384. Gérard Camy, Télérama, 
IX. 2375/19.7.1995.
385. Patrick Grainville, VSD
28.10.1987.

I «Γ ια  δες καιρό nov  διάλεξε ο  Χ ά ρος να μ ε  ηάψει». Η  Φ ω τογρ αφ ία .
105





Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Α Τ Α Κ Η Σ

β) Η αυτοκτονία διάμεσου του ερωτικού αντικειμένου: Οι Ισ ο ρ ρ ο π ισ τές  (1991)

«Διστάζοντας ανάμεσα στη, ζωή και στο θάνατο, κρεμα
σμένος στο κενό, ξύπνιος, κοιμισμένος, δούλευα μέσα στο 
αμάρτημα αυτό τον υποκριτικό και μάταιο θάνατο. Ποι
ον; Πριν γνωρίσω αυτό το άρρωστο παιδί είχα θελήσει να 
καταργηθώ: τώρα είναι αυτός ο πολύτιμος και άγριος 
μελλοθάνατος που θα γίνει ο αποτυχημένος θάνατός μου. 
Όμως γιατί μια τέτοια μοίρα μέσα απ’ αυτή του την εικό
να; Γιατί άραγε μια τέτοια εικόνα, φτιαγμένη από το πρό
σωπό του και το σώμα του;»

JEAN GENET386

Είναι σκόπιμο να διευκρινιστεί από την αρχή ότι η ταινία δεν αποτελεί βιογραφία του Jean 
Genet. Βασίζεται βέβαια σε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο της ζωής του δαιμονικού συγγρα
φέα387 και είναι διάσπαρτη με σύμβολα που παραπέμπουν στη σχέση του 40χρονου Genet με 
τον 19χρονο Abdallah Bentaga, η οποία ξεκίνησε το 1955 και τερματίστηκε στις 12.3.1964 με 
την αυτοκτονία του Abdallah. Μ άλιστα για να πληρώσει τα μαθήματα σχοινοβασίας του 
Abdallah ο Genet πούλησε στον Tony Richardson τα δικαιώματα του σεναρίου που είχε χα
ρίσει ω ς  γαμήλιο δώρο στο Νίκο Παπατάκη και την Anouk Aimée388.
Για τον Παπατάκη όμως η σχέση του Genet (Σπαντίς) με τον Abdallah (Φραντς-Αλί) είναι έ
να βήμα, μια αφορμή για να εμπλουτίσει με ένα ακόμη παράδειγμα (ιστορικά πανηγυρικό ό
πως στην περίπτωση της Djamila Boupacha), τη σταθερή θεματική του, το θεώρημα που ε
ντοπίσαμε να διατρέχει όλο του το κινηματογραφικό σύμπαν: τη διαλεκτική σχέση εξουσια- 
στή και εξουσιαζόμενου, ταπείνωσης και εξέγερσης. Επομένως, έχοντας κάνει αυτή τη διευ
κρίνιση, θεωρούμε πως αδίκως η ταινία κατηγορήθηκε ότι είναι ιδιαίτερα σκληρή με την ι
διωτική ζωή του Genet, ενώ δεν αναφέρεται καθόλου στο λογοτεχνικό του έρ
γο ή έστω  στην πολιτική του δράση, συμβάλλοντας τάχα με τον τρόπο αυ
τό σε ένα νέο είδος λογοκρισίας, που συνίσταται στη μη ανάγνωση των έρ
γων των συγγραφέων και τη μετατροπή τους σε εικόνες-σημαίες-σύμβο- 
λα389. Αν αυτή η σκέψη ενέχει μια κοινωνιολογική αλήθεια, ο συλλογισμός 
του σκηνοθέτη των Ισορροπιστών ήταν εντελώς διαφορετικός, γεγονός 
που αποδεικνύεται άλλωστε από την αρμονική ένταξη της ταινίας στο 
ήδη υπάρχον ω ς τότε κινηματογραφικό σύμπαν του Παπατάκη.
Η ταινία, παρουσιάζοντας έτσι, με ακρίβεια και απόλυτη σκηνοθετι- 
κή ωριμότητα, έναν δαιμόνιο διανοούμενο που σαδιστικά εξανδρα
ποδίζει το διανοητικά υποδεέστερο ερωτικό του αντικείμενο, το με
τατρέπει σε άνθρωπο-αντίγραφο, για να το ανταλλάξει με κάποιο 
καινούργιο, όταν αυτό θα λυγίσει, μεταφέρει υποδειγματικά σε δια- 
προσωπικό-ψυχολογικό επίπεδο την πολιτική έννοια του εξουσια- 
σμού. Θυμόμαστε με ρίγος το Δίκαιο του πιο ισχυρού (Faustrecht 
der Freiheit, 1974) του Fassbinder και πιο πρόσφατα τις Σταγόνες 
νερού σε καυτές πέτρες (Gouttes d ’eau sur pierres brûlantes, 1999) του 
François Ozon, με βάση το ομώνυμο θεατρικό πάλι του Fassbinder. Ο ε- 
ξουσιασμός στους Ισορροπιστές παίρνει ειδικότερα τη μορφή ενός «ερωτικού ι
μπεριαλισμού», ο οποίος αποδίδεται και συμβολικά μέσα από τον αισθηματικό 
εξουσιασμό ενός Άραβα από έναν Γάλλο. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης διευκρινίζει:
«Μπορούμε να καταλογίσουμε τα πάντα στον Φραντς-Αλί εκτός από την αθωό- 
τητά του. Η χρήση της αθωότητάς του από τον Σπαντίς προκαλεί τεράστιες 
βλάβες. Κάποιος στο Φεστιβάλ του Λονδίνου μου είπε ότι η ταινία μου μιλού
σε για την αποικιοκρατία. Σε ένα βαθμό είχε δίκιο. Πολλοί ομοφυλόφιλοι ό
πως ο Gide, ο Genet, ο Foucault αναζητούσαν τους εραστές τους στις χώρες

386. Αποσπάσματα..., εκδ. 
Ύψιλον, 1989, σ. 38.
387. Πρβλ. Ν. Παπατάκη, «Ο 
παροξυσμός της φιλίας μου με 
τον Jean Genet», στο τέταρτο 
μέρος της μονογραφίας μας.
388. Βλ. supra IΒ ' α'.
389. Βλ. αχετ. στο τρίτο μέρος 
της μονογραφίας μας «Τα όρια 
της ελευθερίας του σκηνοθέτη», 
στρογγυλή τράπεζα υπό τη 
διεύθυνση του Bernard Pwot, με 
τη συμμετοχή των Νίκου 
Παπατάκη, Philippe Sollers, 
Michel Piccoli και Pedro 
Almodooar. Adde. Philippe 
Sollers, «Nouvelle inquisition, 
nouvelle censure (A propos de 
Genet)», L ’Infini, τχ. 36, 
Χειμώνας 1991, a. 3-8.

«Ακολούθησε την οργή σου και ξεπέρασέ την. Μόνο έτσι θα πετύχεις» 
Οι Ισορροπιστές (Michel Piccoli).
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Ο Abdallah Bentaga, 
ο αληθινός ισορροπιστής.

390. Συνέντευξη στον Michel 
Ciment, «Un rituel de 

l ’humiliation», Positif, τχ. 372, 
Ιανουάριος 1992, ο. 20.

391. A  ’ αυτή την κυκλική 
εναλλαγή των ρόλων βλ. τη 

συνέντευξη του Ν. Παπατάκη 
στους Andrea Pastor και Bruno 

Roberti, στο τρίτο μέρος της 
μονογραφίας μας. 

392. Αδημοσίευτο σενάριο, ο. 78. 
393. Συνέντευξη στον Michel 

Ciment, «Un rituel de 
l'humiliation», Positif, τχ. 372, 

Ιανουάριος 1992, ο. 19. Adde. τη 
συνέντευξή του στον Simon 

Mizrahi, στο τρίτο μέρος της 
1 0 8  μονογραφίας μας.

του Μαγκρέμπ και γενικά του Τρίτου Κόσμου γιατί μπορούσαν να τους εξουσιάζουν και να 
τους κατευθύνουν χάρη στα χρήματα. Τη μόνη φορά που ο Genet λίγο έλειψε να αυτοκτονή- 
σει ήταν όταν ερωτεύτηκε ένα ιταλό ομοφυλόφιλο που εκπορνευόταν, ήξερε όλα τα κόλπα 
και, επειδή ήταν ωραίο αγόρι, μπορούσε να πάρει από κάποιον άλλο όσα χρήματα έπαιρνε και 
από τον Genet. Αυτός ο τελευταίος, τρελός από έρωτα, δεν κατάφερνε να τον ελέγξει και θέ
λησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Κι αυτή την σχέση θέλησα να την επισημάνω στην ταινία: 
την τάση να ασκεί κάποιος την εξουσία του χωρίς κίνδυνο. Στο κάτω κάτω ο Φραντς-Αλί θα 
μπορούσε κάλλιστα να είναι Παλαιστίνιος. Ό ταν ο Φραντς-Αλί, στη σκηνή του νοσοκομείου, 
παιδεύει διαλεκτικά τον Σπαντίς, τον διαλύει με τα επιχειρήματά του και είναι έτοιμος να τον 
αφήσει, εκείνη τη στιγμή διαλέγει αυτός για να τον εγκαταλείψει προτιμώντας τον Φρεντύ. 
Έπειτα ο Σπαντίς τον ξαναβρίσκει και του προτείνει μια τουρνέ, ξέροντας καλά ότι μ ’ αυτόν 
τον τρόπο θα τον καταστρέφει. Πράγμα που συμβαίνει τελικά»390.
Τα βασανιστήρια, χριστολογικής μάλιστα προέλευσης, είναι η βάση όλων των ανθρωπίνων 
σχέσεων, μας έλεγε ο Παπατάκης στο Gloria Mundi και το ίδιο επιχειρεί να δείξει και στους 
Ισορροπιστές. Αυτό που γίνεται ακόμη πιο εμφανές στην τελευταία ταινία, είναι ότι οι ρόλοι 
του βασανιστή και του ταπεινωμένου εναλλάσσονται διαρκώς ανάλογα με το συσχετισμό των 
δυνάμεων της κάθε στιγμής391. Έ τσι, ο ισχυρός Σπαντίς ταπεινώνει τον εξαρτημένο από αυτόν 
Φραντς-Αλί, ο οποίος με τη σειρά του ταπεινώνει την εξαρτημένη από αυτόν Ελέν. Ακόμη και 
ο ιδιοκτήτης του τσίρκου, που υποκλίνεται μπροστά στον Σπαντίς, ταπεινώνει τον Φραντς- 
Αλί: «Είσαι καραγκιόζης. Αυτή είναι η φύση σου. Ή  μου κάνεις αστεία ή σε διώχνω. Ξεκου- 
μπίζεσαι και χωρίς προειδοποίηση αύριο κιόλας!»392. Είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ό
τι ο Φραντς-Αλί δεν διαμαρτύρεται και, παρά την απόρριψή του από τον Σπαντίς, είναι έτοιμος 
να απαντήσει σε κάθε νέο του κάλεσμα, ακόμη κι αν είναι περισσότερο εξευτελιστικό. Ό λη η 
ταινία βασίζεται σε αυτή την απουσία αντίδρασης, σ ’ ένα είδος μυστηριώδους συνενοχής μετα
ξύ θύτη και θύματος, κατά το πρότυπο του Θυρωρού της νύχτας. Ας δούμε όμως από πιο κοντά 
αυτό το τουρνικέ των εξευτελισμών, χαρακτηριστικό άλλωστε και των έργων του Genet (π.χ. 
οι «κατώτεροι» φυλετικά, όπως και ταξικά, Νέγροι, οι οποίοι υφίστανται όλους τους εξευτελι- 
σμούς, γίνονται «ανώτεροι» και εκδικούνται τους λευκούς εξουσιαστές τους με το ίδιο μίσος 
που υπέστησαν από αυτούς· οι εκτός νόμου ήρωες των πεζογραφημάτων του Genet δείχνονται 
αναμεταξύ τους τόσο βίαιοι όσο και η έννομη κοινωνία απέναντι τους κ.ο.κ.).
Στους Ισορροπιστές ένας διάσημος ομοφυλόφιλος ποιητής, περιθωριακός και κοσμικός ταυτό
χρονα, ο Μαρσέλ Σπαντίς εντοπίζει στο τσίρκο Imira (Η μοίρα!) ένα νεαρό βοηθό και αναθέτει 
στην Ελέν Λαγκάς να του τον φέρει. Η αναμονή αυτή τον οδηγεί σε μια ονείρωξη: φαντάζεται 
ήδη το νεαρό να έχει γίνει στα χέρια του ο τέλειος ακροβάτης ενός τσίρκου στη σκηνή του ο
ποίου τη στιγμή της αυλαίας αποκαλύπτεται ένας τεράστιος φαλλός (που θυμίζει έντονα τους 
φαλλούς-φάρους στον Καβγατζή της Βρέστης [Querelle, 1982] του Fassbinder). Η υψηλή ποίη
ση αυτής της σκηνής τονίζει ότι η (ομο)σεξουαλικότητα αποτελεί τη δύναμη του έργου του 
Σπαντίς-Genet. Ο ίδιος ο σκηνοθέτης εξηγεί την περίεργη αυτή σκηνή: «Τα τρία πρόσωπα που 
βλέπει διαδοχικά ο Σπαντίς -ο  ακροβάτης, ο ζογκλέρ και ο ιππέας- ήταν για μένα σημάδια που 
πρέπει να είναι ευανάγνωστα και να παραπέμπουν στο πρόσωπο του Φραντς-Αλί. Έ τσι εκφρά
ζεται η επιθυμία του Σπαντίς να μετατρέψει τον Φραντς-Αλί στον ιδανικό ακροβάτη και ταυ
τόχρονα στον απόλυτο φαλλό. Άλλωστε ο Φραντς-Αλί, περιτριγυρισμένος από ιπποκόμους, 
στεφανώνεται με ένα δάφνινο στεφάνι -  είναι νικητής και η αναγνώρισή του περνάει από την 
αποκάλυψη του φαλλικού αγάλματος. Η εμμονή του Σπαντίς είναι εμφανής ευθύς εξαρχής»393. 
Από την άλλη πλευρά, η Ελέν, ερωτευμένη με τον Σπαντίς χωρίς ανταπόκριση, έχει αποδεχθεί 
με μαζοχισμό το ρόλο της ως δόλωμα νεαρών αγοριών, τα οποία πλασάρει στον ποιητή, όπως α
κριβώς έκανε η Κάθριν για λογαριασμό του ωραίου Σεμπάστιαν στο Ξαφνικά πέρσι το καλοκαί
ρι (ο κανιβαλισμός που διαπνέει το θεατρικό αυτό έργο του Tennessee Williams είναι διάχυτος 
και στους Ισορροπιστές). Η εξάρτηση αυτή της Ελέν (συσχετισμός δυνάμεων) από τον Σπαντίς, 
την οδηγεί σε συνεχείς ταπεινώσεις εκ μέρους του ποιητή. Εκείνη υποτάσσεται.
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Οι Ισορροπιστές.

Το αγόρι, ο Φραντς-Αλί, πέφτει εν τω  μεταξύ θύμα μιας αστυ
νομικής επιχείρησης-σκούπα. Α υτό δίνει την ευκαιρία στο 
σκηνοθέτη να καταγγείλει τα βασανιστήρια και τις ταπεινώ
σεις που υπέστησαν οι Άραβες, ακόμη και στο Παρίσι, εν μέ
σω  πολέμου της Αλγερίας (αρχές δεκαετίας του ’60): «Μ ’ έδει
ραν, μ ’ έβαλαν να καθαρίσω τις τουαλέτες. Κουβάλησα τα 
σκατά τους, με ξεγύμνωσαν, έψαξαν όλες τις τρύπες μου, κα- 
τούρησαν, έφτυσαν, ξέρασαν πάνω μου»394. Αλλά ο Φραντς- 
Αλί δεν είναι μόνο Άραβας. Έ χει και γερμανικό αίμα. Η κατά
σταση  αυτή του μιγάδα, όπως και του ίδιου του σκηνοθέτη 
στην Αιθιοπία395, του κοστίζει την απόρριψη τόσο από τους ε- 
ξουσιαστές όσο και από τους εξουσιαζόμενους: «Π άντως οι 
Αλγερινοί που ήταν εκεί έδειξαν καχυποψία απέναντι μου. 
Δεν ήμουν σαν αυτούς. Ή μ ου ν  συνεχώς μόνος. Οι μισοί με 
βασάνιζαν και οι άλλοι μισοί μου γυρνούσαν την πλάτη.»396. 
Μ έσα σε αυτή την πλήρη απόρριψη, ο Φραντς-Αλί είναι εύκο
λο θήραμα για τον Σπαντίς, που δείχνοντάς του τη λίγη αυτή 
στοργή που δεν γνώρισε ποτέ τον υποτάσσει.
Η γερμανίδα μητέρα του Φραντς-Αλί, χήρα ενός Άραβα ο ο
ποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο της Αλγερίας, προφανώς δεν α
ρέσει καθόλου στον αστυνομικό που πάει στο σπίτι της για ε
ξακρίβωση της κατάθεσης του γιου της. Ο Φ ραντς-Αλί αφή
νεται ελεύθερος χάρη στις σχέσεις του Σπαντίς και της Ελέν, 
κουνιάδας του πρωθυπουργού. Στο εξής θα είναι ο σύντρο
φ ος του Σπαντίς: το όνειρό του ήταν να γίνει σχοινοβάτης, να 
πάψει να είναι βοηθός στο τσίρκο μαζεύοντας κοπριές, να πά- 
ψει να σέρνεται στις λάσπες όπως η μάνα του στο κατς. Η 
σχοινοβασία στα μάτια του είναι η ανύψ ωσή του (ή μήπως η 
ανάληψή του;) από αυτή τη γη, στην οποία είναι κολασμένος, 
όπως ο Θάνος τω ν Βοσκών. Ο Σπαντίς αναλαμβάνει την εκ
παίδευσή του. Ο Φ ραντς-Αλί κάνει τα αδύνατα δυνατά, αλλά 
αποτυγχάνει. Πέφτει από το σκοινί. Ο Σπαντίς σπεύδει να 
τον ελευθερώσει από το δίχτυ ασφαλείας, σαν την αράχνη 
που ορμάει στο παγιδευμένο έντομο μέσα στον ιστό της. Ο 
σκηνοθέτης σχολιάζει: «Ό ταν  ο Σπαντίς προσπαθεί να βγάλει 
τον Φραντς-Αλί από το δίχτυ, σκίζει, δαγκώνει, τραβάει... Το 
μείγμα γκροτέσκου και συγκινητικού είναι η ουσία της δρα
ματικής έκφρασης»397. Η τραγική αυτή σκηνή συμβολίζει 
την αποτυχία του εγχειρήματος του Δασκάλου και την αδύ
νατη επανάσταση του Φ ραντς-Αλί να ξεφύγει από τη μοίρα 
του (όπως ο Θάνος, οι Μισέλ και Μαρί-Λουίζ, οι Ηλίας και Γε
ράσιμος). «Για να επιτύχεις το ελάχιστο, θα πρέπει να υπανα
χωρήσει η μοίρα» λέει η Ελέν, η οποία στο παρελθόν είχε κι 
αυτή αναγκαστεί να σταματήσει το χορό, όταν τραυματίστη
κε από την υπερβολική προσπάθεια, υπό την παρακίνηση του 
Σπαντίς. Τ ώρα πια ο Σπαντίς παρατάει τον Φ ραντς-Αλί και 
ενδιαφέρεται για ένα νεαρό κλέφτη, τον Φρεντύ, που θέλει να 
γίνει πιλότος αγωνιστικών αυτοκινήτων. Από το σημείο αυτό 
και μετά η κάμερα επιλέγει να ακολουθήσει τη μοίρα του 
Φραντς-Αλί.

394. Αδημοσίευτο σενάριο, σ. 31.
395. Βλ. su p ra /Λ 'α '.
396. Αδημοσίευτο σενάριο, σ. 32.
397. Συνέντευξη στους Maurizio 
Borgese και Andrée Tournés, 
Jeune Cinéma, τχ. 212, 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1992, 
ο. 19. 109
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398. Αδημοσίευτο σενάριο, σ. 72. 
399. Η Γκαλάι Χέει για τον 

Χαμδία κάτι που ισχύει και για 
την Ελέν: «Λέω ότι είμαι 

ανάπηρη γι ' αυτόν, ότι είναι 
άρρωστος για μένα, ότι είμαστε 

και οι 8υο σακατεμένοι. 
Σακατεμένοι από τους εαυτούς 

μας και από ό,τι μας περιβάλλει, 
ανάπηροι, αδύναμοι να 

πολεμήσουμε αυτό πούμας 
πνίγει·· (αδημοσίευτο σενάριο 

Gloria MundiJ. 
400. Συνέντευξη στον Michel 

Ciment, «Un rituel de 
l ’humiliation», Positif, τχ. 371, 

Ιανουάριος 1992, σ. 19. 
401. N. Παπατάκης, συνέντευξη 

στο Ν. Φενέκ Μικελίδη, 
Ελευθεροτυπία, 13.10.1991,

110 ο. 50.

Η Ελέν τον παίρνει στο σπίτι της, τον περιθάλπει, τον βοηθάει να γλιτώσει τη μητέρα του α
πό τον αυτοκτονικό αλκοολισμό της. Αγαπιούνται, γιατί τους ενώνει το ίδιο πάθος για τον 
Σπαντίς αλλά και η ίδια ταπείνωση εκ μέρους του Σπαντίς, ο οποίος και της το αποκαλύπτει: 
«Ο Φραντς-Αλί δεν είναι ανόητος. Είναι λίγο σαν εσάς. Μόνο που του λείπουν οι τρόποι της 
μπουρζουαζίας και η προφορά»398. Η Ελέν παρουσιάζει ορισμένες ομοιότητες με τη δεσποινί
δα Ελιζαμπέτ των Αβύσσων και τον Περικλή των Βοσκών. Φλερτάρει με τις κατώτερες τάξεις 
μέσω μιας ύποπτης φιλανθρωπίας (η καλή συνείδηση της Αριστερός), που αποδεικνύεται ό
μως ότι είναι καμουφλαρισμένος έρωτας. Σε αντίθεση όμως με την Ελιζαμπέτ και τον Περι
κλή, που μπροστά στις δυσκολίες της πραγματοποίησης της ιδεολογίας τους επιστρέφουν 
στην ασφάλεια της τάξης τους, η Ελέν, σαν τη Γκολάι, είναι «ανάπηρη»399 από τον έρωτά της 
και επιλέγει, έστω ως παραίτηση και όχι συνειδητά, να πεθάνει μαζί με τον Φραντς-Αλί. Βέ
βαια και εδώ ο εξουσιασμός και η ταπείνωση εναλλάσσονται με τουρνικέ. Η Ελέν έχει προ- 
σλάβει ως υπηρέτη το ερωτικό της αντικείμενο, το οποίο με τη σειρά του ταπεινώνει την ίδια 
και διαμέσου αυτής τον Σπαντίς. Αλλά και η Ελέν που δεν μπορεί να έχει τον Σπαντίς, εξου
σιάζει το δημιούργημά του, τον Φραντς-Αλί. Από αυτή την οπτική γωνία, η σχέση της Ελέν 
με τον Φραντς-Αλί θυμίζει τη σχέση της Δέσποινας με το Θάνο, που ο ένας αποκαλεί τον άλ
λο δούλο, τον εξευτελίζει και στο τέλος του λέει «σ’ αγαπώ».
Ο Φραντς-Αλί όμως δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τον Σπαντίς, ο οποίος, για να τον εξευτε
λίσει ακόμη παραπάνω, τον προσλαμβάνει ως βοηθό του κατά την εκπαίδευση του Φρεντύ. 
Κι ο Φρεντύ όμως έχει πιαστεί στον ίδιο ιστό και η αράχνη δεν θα αργήσει να δείξει το πραγ
ματικό της πρόσωπο. Στον αγώνα αυτοκινήτων, προσπαθώντας «να ξεπεράσει την οργή 
του», σύμφωνα με τις οδηγίες του Σπαντίς, θα βρει το θάνατο. Απελπισμένος, χωρίς να μπο
ρεί να βγάλει τον Σπαντίς από το μυαλό του, ο Φραντς-Αλί γυρίζει στο παλιό σπίτι όπου έζη- 
σε με τη μητέρα του. Ο θάνατος παραφυλάει ακόμα και τους τόπους: το τσίρκο γκρεμίζεται 
για να χτιστούν γραφεία, το σπίτι της μητέρας του Φραντς-Αλί πρόκειται επίσης να κατεδα
φιστεί. Εκεί σκηνοθετεί την ομαδική αυτοκτονία «τους»: του ίδιου και διαμέσου αυτού του 
Σπαντίς, της μητέρας του που την ώρα εκείνη κοιμάται και, εν αγνοία του, της Ελέν, η οποία 
τον παρατηρεί, απ’ έξω, αόρατη, και αποφασίζει να μην τον εγκαταλείψει ποτέ πια. Ό ταν το 
σπίτι τινάζεται στον αέρα, σκοτώνεται και αυτή.
Ό λα τα πρόσωπα αποδεικνύονται ισορροπιστές (εξού ο πληθυντικός του τίτλου) χωρίς μέ
τρο, στην κόψη του ξυραφιού μεταξύ ζωής και θανάτου (πραγματικού ή πνευματικού), έρω
τα και μίσους, εξουσιασμού και ταπείνωσης. Κατά το Νίκο Παπατάκη, «όλοι οι χαρακτήρες, 
εκτός από τον Σπαντίς, είναι πληγωμένα πλάσματα που προσπαθούν να ξεφύγουν. Βρίσκο
νται σε εξέλιξη. Ο μόνος που εξαιρείται είναι ο Σπαντίς γιατί δεν μπορεί πια να γράψει. Ανα
ζητά λοιπόν το γίγνεσθαι του μέσω των υπολοίπων»400.
Αυτή η λεπτομέρεια του σεναρίου, η οποία ανταποκρίνεται και στην ιστορική αλήθεια ως 
προς τον Genet, έχει ιδιαίτερη σημασία. Ό πως μας φανερώνεται από μια χαρακτηριστική 
σκηνή, η δημιουργική έμπνευση έχει εγκαταλείψει τον Σπαντίς: πασχίζει να γράψει και τε
λικά σκίζει και πετάει στην τουαλέτα τα σκαριφήματά του (όπως τελικά θα κάνει και με το 
ζωντανό σκαρίφημά του, τον Φραντς-Αλί), τα οποία δεν φαίνεται να τον ικανοποιούν. Από 
τα κουτσομπολιά του τσίρκου άλλωστε μαθαίνουμε ότι κάποιος Σιζέρ έγραψε ένα βιβλίο γι’ 
αυτόν και τον αποδόμησε εντελώς (πρόκειται για το Αγιος Genet, θεατρίνος και μάρτυρας, του 
Sartre). Αντίστοιχα ο Genet δημοσίευσε το τελευταίο του έργο (Τα Παραβάν) το 1961 (πέθα- 
νε το 1986). Ο Σπαντίς, όμως, δεν πτοείται. Μια βιωμένη εμπειρία μπορεί να μην υπολείπεται 
ποιοτικά μιας γραμμένης σελίδας. Αντί για ποίημα θα κατασκευάσει έναν νέο Αδάμ, «στο ό
νομα μιας απόλυτης αλλά και απρόσιτης αισθητικής»401, προκειμένου να ξανανιώσει: «Το γε
γονός ότι γράφω μου επέτρεψε να παραμείνω σε μια νεότητα χωρίς τέλος, μια αγέραστη νεό
τητα», λέει ο Σπαντίς. Δεν είναι απλά Πυγμαλίων ή Ντόριαν Γκρέι, είναι ο Δημιουργός. Και 
σαν τον Δημιουργό κατασκευάζει ναρκισσιστικά ένα πλάσμα κατ’ εικόνα και ομοίωσή του 
για να τον λατρεύει (μια ψυχολογική εξήγηση των ομοφυλόφιλων σχέσεων).



— Πρέπει να διαλέξεις: ή φτάνεις στην κορυφή 
αναλαμβάνοντας κίνδυνους ή παραμένεις καθηλωμένος στο 
έδαφος.
— Θέλω να αποσυντεθώ!

Οι Ισορροπιστές (Ι,ίΙαΥι ΰαάι, ΜίάιεΙ ΡίεεοΙί).
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402. Αδημοσίευτο σενάριο, σ. 50. 
403. Jean Collet, Etudes, 

Ιανουάριος 1992, ο. 89. 
404. Ibid., σ. 36. 

405. Jean Genet, Ο 
σχοινοβάτης, εκδ. Καστανιώτη, 

1995, σ. 23-24 (μτφ. 
Χριστόφορος Λιοντάκης).

406. Συνέντευξη στο Νίνο Φενέκ 
Μικελίδη, Ελευθεροτυπία,

13.10.1991,0.50.
407. Αδημοσίευτο σενάριο, σ. 47

408. Jean Genet, Ο 
σχοινοβάτης, op.cit., σ. 23.

Για να είναι το δημιούργημα στο ύψος της ποίησης του Δημιουργού του, θα πρέπει αυτός να 
του εμφυσήσει τη δίκη του πνοή, την οποία ο Σπαντίς παρομοιάζει με τη γέννηση του Χρι
στού. Στη βόλτα του μέσα στον καθεδρικό ναό της Αμιένης, ο ποιητής εκστασιάζεται: «Η ο
μορφιά στην αρχιτεκτονική της έγκειται στην αυστηρότητά της. Η αναπνοή της είναι επώ- 
δυνη, θα έλεγα. Ταυτόχρονα όμως είναι γελαστή. Κοίταξε. Αυτή η παρθένος είναι όμορφη. 
Μοιάζει με έφηβο. Ποιος ξέρει; Ίσω ς η μητέρα του Σωτήρα να ήταν απλώς μια τραβεστί. Μό
νο μια αδερφή θα μπορούσε να πραγματοποιήσει την άμωμο σύλληψη, μια παρθενογένεση»402. 
Εύστοχα έχει παρατηρηθεί σχετικά ότι «στους Ισορροπιστές παρακολουθούμε μια πραγματική 
κάθοδο στην κόλαση. Το σκληρό πορτρέτο του Σπαντίς αφήνει πέρα από τη σχέση πάθους, να 
διαφανεί η μεταφυσική διάσταση κάθε ανθρώπινης σχέσης. Ο σκηνοθέτης δεν κάνει λάθος: σε 
μια (μπρεσονική) σεκάνς στον καθεδρικό ναό της Αμιένης προκαλείται ο ίδιος ο Θεός»403. 
Έ τσι ο Φραντς-Αλί απεκδύεται σιγά σιγά της δικής του ύλης και γίνεται το απόλυτο είδωλο 
του Σπαντίς (όπως η Γκαλάι ήταν το είδωλο του Χαμδία). Μιλάει με τα λόγια του, κινείται με 
τις κινήσεις του: ο αιχμάλωτος του έρωτα. Ο Σπαντίς εφαρμόζει σ ’ ένα ζωντανό πλάσμα την 
περί κόσμου και τέχνης θεωρία του, βασική αρχή της οποίας είναι η αυστηρότητα και η απο
βολή κάθε συναισθηματισμού: «Εφεξής τίποτε άλλο εκτός από τη δουλειά σου δεν πρέπει να 
μετράει. Καμιά οικογενειακή έγνοια ή οτιδήποτε δεν πρέπει να σε απασχολεί. Μόνον έτσι θα 
τα καταφέρεις, αν ξεκόψεις από τον κόσμο. [...] Πέρα από το να καταλάβεις τη διανόηση του 
κάθε συγγραφέα, ψάξε να νιώσεις τον πόνο του και κάν’ τον δικό σου πόνο, όσο πιο βαθιά 
μπορείς. [...] Πρέπει να διαλέξεις: ή φτάνεις στην κορυφή αναλαμβάνοντας κινδύνους ή πα
ραμένεις καθηλωμένος στο έδαφος. [...] Θα σου φτιάξω μια χορογραφία σαρκική, ερεθιστική 
και παραμυθένια. Θα τρως τα μούτρα σου με χάρη κι αυτή η εικόνα θα μείνει χαραγμένη στο 
κοινό»404. Ο Genet θα μπορούσε να πάρει τη σκυτάλη: «Πρέπει να εκθέτεις τον εαυτό σου 
στον κίνδυνο του σωματικού, του οριστικού θανάτου. Το απαιτεί η δραματουργία του Τσίρ
κου. Το τσίρκο, όπως η ποίηση, ο πόλεμος και η ταυρομαχία, είναι από τα λίγα σκληρά παι
χνίδια που επιζούν. Ο κίνδυνος έχει τη δική του λογική: θα υποχρεώσει τους μυς σου να πε- 
τύχουν την απόλυτη ακρίβεια -γιατί το παραμικρό λάθος θα προκαλούσε πτώση, αναπηρία 
ή θάνατο- κι αυτή η ακρίβεια θα ’ναι η ομορφιά του χορού σου. Φαντάσου το εξής: ένας αδέ
ξιος εκτελεί πάνω στο σκοινί το πήδημα θανάτου, αποτυγχάνει και σκοτώνεται· το κοινό δεν 
εκπλήσσεται, το περίμενε, σχεδόν το προσδοκούσε. Εσύ πρέπει να μάθεις να χορεύεις υπέρο
χα, οι κινήσεις σου να είναι άψογες, ώστε να του φανείς πολύτιμος, μοναδικός- έτσι, όταν ε
τοιμάζεσαι να εκτελέσεις το πήδημα θανάτου, οι θεατές θ’ ανησυχούν, σχεδόν θ’ αγανακτή
σουν που ένα τόσο γοητευτικό πλάσμα διακινδυνεύει τη ζωή του. Και το πήδημα πετυχαίνει, 
πατάς και πάλι στο σκοινί, και τότε εκείνοι σε επευφημούν, επειδή η δεξιοτεχνία σου εμπόδι
σε το θάνατο να ασελγήσει πάνω σ ’ έναν απαράμιλλο χορευτή»405. Για τον Σπαντίς, διευκρι
νίζει ο Παπατάκης, «η τέχνη είναι θάνατος. Ό ταν δημιουργείς είναι σαν να πεθαίνεις»406. Ο 
Φραντς-Αλί αρχίζει να αναφλέγεται: «Θέλω να αποσυντεθώ!»407.
Το σχοινί συμβολίζει την επιδιωκόμενη από τον Σπαντίς σχιζοφρένεια του σχοινοβάτη-καλ- 
λιτέχνη-ποιητή, για τον οποίο η τέχνη του πρέπει να είναι η προέκταση του εαυτού του και 
ταυτόχρονα η περιχαράκωση της μοναξιάς του. Ο ναρκισσιστικός αυτός διχασμός, η λατρεία 
του ειδώλου υπό το πρόσχημα μιας ψεύτικης ετερότητας, αποτυπώνεται στην ταινία με το 
πολλαπλό είδωλο του Φραντς-Αλί στους καθρέφτες την ώρα που εκτελεί το νούμερό του. «Το 
θέμα είναι η θανάσιμη μοναξιά, η λαμπερή, η ανέλπιδη περιοχή όπου δρα ο καλλιτέχνης»408. Η 
σχοινοβασία, ως σύμβολο της ζωής του ανθρώπου, είναι νιτσεϊκής έμπνευσης. Ο Nietzsche 
στον πρόλογο του Ζαρατούστρα γράφει για τον σχοινοβάτη: «Ο άνθρωπος έναι ένα σκοινί τε
ντωμένο από το ζώο ίσαμε τον Υπεράνθρωπο. Έ να  σκοινί επάνω από την άβυσσο. Έ να επι
κίνδυνο πέρασμα, ένα επικίνδυνο τρίκλισμα, ένα επικίνδυνο πισωκοίταγμα, ένα ανατρίχια- 
σμα και σταμάτημα. Το μεγάλο στον άνθρωπο βρίσκεται στ ’ ότι είναι γιοφύρι, όχι σκοπός. 
Ό ,τι μπορεί ν ’ αγαπηθεί στον άνθρωπο βρίσκεται στο ότι είναι μία πάροδος και μια δόση...». 
Την παραλλαγή αυτής της ιδέας συναντάμε στο Σχοινοβάτη, του Genet, που συνοψίζει αποκα-
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λυπτικά τη μέθοδο του Σπαντίς: «Ο έρωτας, σχεδόν απελπισμέ
νος αλλά γεμάτος τρυφερότητα, ο έρωτας που οφείλεις να δεί
χνεις στο σκοινί σου πρέπει να είναι δυνατός όσο και το συρμα
τόσχοινο που κρατά το βάρος σου. Γνωρίζω τα αντικείμενα, τη 
μοχθηρία και τη σκληρότητά τους, αλλά και την ευγνωμοσύνη 
τους. Το σκοινί ήταν νεκρό -  ή, έστω, βουβό και τυφλό. Με την 
εμφάνιση σου θα ζωντανέψει και θα μιλήσει. Θα το ερωτευτείς 
- μ ’ έναν έρωτα, θα ’λεγα σαρκικό. [...] Ζωντάνεψε την ομορφιά 
που κρύβει το σκοινί σου. [...] Δεν θα εκπλαγώ αν πέσεις καθώς 
περπατάς στο δρόμο, και στραμπουλίζεις το πόδι σου. Το σκοι
νί θα σε στηρίζει καλύτερα, είναι ασφαλέστερο από το έδαφος. 
[...] Νάρκισσος χορεύει; Δεν είναι ωστόσο φιλαρέσκεια, εγωι
σμός και φιλαυτία, μα κάτι άλλο. Μ ήπως ο ίδιος ο θάνατος; Χό
ρευε λοιπόν ολομόναχος. Χλομός, πελιδνός, γεμάτος αγωνία αν 
θ ’ αρέσεις στην εικόνα σου -  δηλαδή θα χορέψει η εικόνα σου 
για σένα. [...] Μα κοίτα να πεθάνεις πριν εμφανιστείς: ένας νε
κρός χορεύει στο σκοινί. [...] Και χόρευε! Μα καύλωνε! Το κορ
μί σου να έχει το υπεροπτικό σφρίγος του καυλωμένου πέους. 
Γι’ αυτό σε συμβούλευα να χορεύεις μπροστά στην εικόνα σου 
και να ’σαι ερωτευμένος μαζί της. Δεν θα το αποφύγεις: χορεύ
ει ο Νάρκισσος. Μα θα νιώσει ο θεατής το χορό σου, την προ
σπάθεια του σώματός σου να ταυτιστεί με την εικόνα σου; Δεν 
είσαι πια η αρμονική τελειότητα μιας τεχνικής μονάχα: αναδί- 
δεις μια ζεστασιά που μας θερμαίνει. Η κοιλιά σου φλέγεται. 
Χόρευε ωστόσο για τον εαυτό σου και μόνο, όχι για μας. Στο 
Τσίρκο δεν ήρθαμε να δούμε μια πουτάνα, μα ένα μοναχικό ε
ραστή, που κυνηγά την εικόνα του κι εκείνη του ξεφεύγει και 
χάνεται πάνω στο συρματόσχοινο. Και πάντοτε στον ερεβώδη 
τόπο. Αυτή λοιπόν η μοναξιά θα μας μαγέψει. [...] Πού βρισκό
σουν λοιπόν προτού εμφανιστείς στην πίστα; Σκυθρωπός, κα
τακερματισμένος στις καθημερινές σου χειρονομίες, ήσουν α
νύπαρκτος [...] Δεν γίνεσαι καλλιτέχνης αν δεν σου τύχει μια 
μεγάλη συμφορά. [...] Φτάνεις στην πίστα κι είσαι μόνος. Φαι
νομενικά, γιατί εκεί βρίσκεται ο Θεός. Δεν ξέρεις από πού έρχε
ται. Ί σ ω ς  τον έφερες εσύ μαζί σου στην πίστα, ίσως τον ανα- 
σταίνει η μοναξιά -  το ίδιο κάνει. Κυνηγάς την εικόνα σου για 
χάρη του. [...] Μ ήπως λοιπόν θεός είναι οι δυνατότητες που 
προσδίδει η θέλησή σου στο σώμα σου, όταν βρίσκεται πάνω 
στο συρματόσχοινο; Θείες δυνατότητες! [...] Τελικά, μέσα σε λί
γα λεπτά, χάρη στο θέαμα συνειδητοποιείς τον εαυτό σου»409.
Η μητέρα του Φραντς-Αλί είναι σκιαγραφημένη με τα ίδια χα
ρακτηριστικά της μητέρας του Ηλία στη Φωτογραφία. Και οι 
δύο συμβουλεύουν τους γιους τους και προμηνύουν τις συμ
φορές τους. Η Σούλα της Φωτογραφίας είχε περάσει μια δύσκο
λη ζωή γιατί είχε παντρευτεί ένα κομμουνιστή στη μετεμφυ- 
λιακή Ελλάδα. Το ίδιο και η Κρίστα Πέφγκεν, γιατί αν και Γερ
μανίδα παντρεύτηκε έναν Άραβα. Ο παράξενος αυτός συνδυα
σμός την οδηγεί στην πλήρη ταπείνωση «μια φορά γιατί είναι 
ρατσίστρια και σκότωσε τους Εβραίους, και μια άλλη γιατί δεν 
είναι ρατσίστρια αφού παντρεύτηκε ένα βρομιάρη Άραβα»410.

409. Ibid., a. 13, 15, 16, 18, 19, 
32, 34, 35, 39, 40, 45.
410. Αδημοσίευτο σενάριο, σ. 20. 113



Ε Λ Ε Γ Ε Ι Α  Τ Η Σ  Α Ν Α Τ Ρ Ο Π Η Σ

114

411. ΒΧ. Vanja Luksic, «Toiles
françaises à 

Florence~, Libération 
15.11.1991.

412. M-E.R., «Les acrobaties de 
Lilah Dadi-, Télérama, τχ.

2191, 8.1.1992, a. 30.
413. Συνέντευξη του Lilah Dadi 

στον Maurizio Borgese, Jeune
Cinéma, τχ. 212, Ιανουάριος- 

Φεβρουάριος, 1992, σ. 22. 
414. Συνέντευξη στον 

Emmanuel de Brantes, «La 
corde raide de Genet-, Le 

Quotidien de Paris 7.1.1992. 
415. Maurizio Borgese, Jeune 
Cinéma, τχ. 212, Ιανουάριος- 

Φεβρουάριος 1992, σ. 16.

Για το μετανάστη, όπως είδαμε και στη Φωτογραφία, δεν υπάρχει πατρίδα. Η Κρίστα είναι ανα
γκασμένη, όπως ο Ηλίας και ο Γεράσιμος να ζει σε μια α-χωρική και α-χρονική πραγματικότη
τα (αυτό συμβολίζει η παράγκα της στη μέση μιας χωματερής). Εξάλλου, οι υστερικές της κρί
σεις αντιγράφουν πιστά, ακόμη και σε σκηνοθετικά επίπεδό, τις αντίστοιχες των Μισέλ και 
Μαρί-Λουίζ των Αβύσσων. Η ομοιότητα είναι εκπληκτική, μόνο που η καταπιεσμένη κοινωνι
κή συνείδηση της Κρίστας δεν έχει πού να εκτονωθεί παρά στο πρόσωπο του γιου της. Ενώ 
βρίσκεται στο περιθώριο και είναι φαινομενικά αδύναμη και παραιτημένη, ασκεί ισχυρότατη ε
πιρροή στον Φραντς-Αλί. Παρά την ηλικία του τον πλένει, τον βάζει στο κρεβάτι να κοιμηθεί 
και τον συμβουλεύει με την πείρα της ζωής της. Είναι εν μέρει υπεύθυνη για τον εύκολο εξαν- 
δραποδισμό του από τον Σπαντίς. Μη έχοντας λοιπόν κάψει τον ομφάλιο λώρο με τη μάνα, ο 
Φραντς-Αλί τη συμπαρασύρει αναγκαστικά στην αυτοκτονία του.
Οι Ισορροπιστές, προβλήθηκαν για πρώτη φορά στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ. Κινη
ματογράφου της Βενετίας (1991) και στο 32ο Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, όπου, όπως δή
λωσε ο σκηνοθέτης, προτίμησε να συμμετάσχει εκτός συναγωνισμού ύστερα από την οδυνη
ρή εμπειρία, πριν από πέντε χρόνια, με τη Φωτογραφία. Τελικά η ταινία κέρδισε αργότερα το 
πρώτο βραβείο στο Φεστιβάλ του γαλλόφωνου κινηματογράφου της Φλωρεντίας411.
Ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Φραντς-Αλί και ο οποίος για τα δύο λεπτά που ακροβατεί 
στο έργο χρειάστηκε να διδαχθεί τη σχοινοβασία επί οκτώ μήνες σ ’ ένα τσίρκο412, θυμάται: 
«Ο Νίκος ήταν λίγο σαν τον Σπαντίς. Με έκανε να εργάζομαι με άκρα αυστηρότητα, προκει- 
μένου να διαλέξει μετά το καλύτερο. Είχε δουλέψει το σενάριο σε όλες του τις λεπτομέρειες. 
Πριν το γύρισμα πέρασε τρεις μήνες με τους ηθοποιούς για να κάνει πρόβες του κειμένου. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν πολύ ανοιχτός, ήξερε να μας ακούει. Βέβαια ο
φείλαμε να δεχθούμε τη μέθοδό του. Ήθελε να ερμηνεύσω τον Φραντς-Αλί ξεκινώντας από 
τον εαυτό μου, από τις συγκινήσεις μου. Μου επαναλάμβανε συνεχώς “σκέψου το κείμενο, 
σκέψου αυτό που λες” . Έμαθα λοιπόν να μη φωνάζω, να δείχνω τις απαραίτητες κινήσεις. 
Με εμπόδιζε πάντα να ξεσπώ σε κλάματα. Καμιά φορά τα μάτια του Φραντς-Αλί είναι υγρά 
αλλά δεν κλαίει ποτέ. Ο Νίκος μου έδωσε να καταλάβω ότι στη δουλειά μου ως ηθοποιός εί
μαι σε καλό δρόμο»413. Η δήλωση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε ότι ο Πα- 
πατάκης έχοντας να επιλέξει μεταξύ ενός σχοινοβάτη, στον οποίο θα έπρεπε να διδάξει τη 
δραματική τέχνη, και ενός ηθοποιού, στον οποίο θα έπρεπε να διδάξει σχοινοβασία διάλεξε τε
λικά τη δεύτερη λύση, ακολουθώντας κατά κάποιο τρόπο τη διαδρομή του ίδιου του Genet! 
Μια διαδρομή άλλωστε που παραδέχεται ότι ακολούθησε στη σχέση του με την Ό λγα Καρ- 
λάτου: «Ίσω ς κι εγώ να προξένησα καταστροφή σε ανθρώπους. Είχα κι εγώ μια τέτοιου εί
δους καταστρεπτική σχέση με μια ηθοποιό με την οποία έζησα για πολλά χρόνια. Η κατα
στροφική μου μανία συγκρούστηκε με μια φυσική συστολή εκ μέρους της με αποτέλεσμα η 
σχέση μας να οδηγηθεί στην καταστροφή. Ό ταν έφυγε, αυτό ήταν μοιραίο. Δεν μπόρεσα να 
κάνω τίποτα για δέκα χρόνια. Έ να  είναι σίγουρο, ότι σε αυτού του είδους τις σχέσεις αναζη
τά κανένας το απόλυτο»414.
Η κριτική στο σύνολό της ήταν θετική για την ταινία. Επεσήμανε ιδιαίτερα το γεγονός ότι 
«ο Παπατάκης δεν δίνει τη λύση, δεν κρίνει τον Μαρσέλ Σπαντίς. Δείχνει μόνο τη διαδικασία 
της χειραγώγησης και αφήνει στην ευαισθησία του καθενός τη δυνατότητα να κρίνει. [...] 
Ό λη η προσοχή του Παπατάκη εστιάζεται στον νεαρό σχοινοβάτη, στην επώδυνη συνειδη- 
τοποίησή του. Το τραγικό τέλος που τον περιμένει αποδεικνύεται ευτυχισμένο. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια του τελετουργικού της προετοιμασίας της έκρηξης της παράγκας του, ο Φραντς- 
Αλί φαίνεται να έχει βρει αυτή την κομψότητα, αυτή τη χάρη που αναζητούσε τόσο. Υπάρ
χει χώρος για γλυκιές κινήσεις, χορευτικά βήματα, ένα νούμερο σχοινοβασίας στη στέγη του 
σπιτιού. Παρακολουθούμε έτσι μια πραγματική έξοδο καλλιτέχνη από τη σκηνή»415.
«Η αφήγηση της ταινίας έχει μια κλασική καθαρότητα, από το μοντάζ απουσιάζουν τα εφέ, 
οι σκηνές εναλλάσσονται αρμονικά χωρίς συγκρούσεις, επιτυγχάνεται μια πολύ επιτυχημέ
νη ατμόσφαιρα εποχής. [...] Πρόκειται για μια ταινία λογοτεχνική. Υπάρχει στον Παπατάκη
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416. Jacqueline Nacache, «La 
vie sur un fil», La Revue du 
cinéma, ιχ. 478, Ιανουάριος 

1992, ο. 22-23.
417. Annie Coppermann, 

«Genet et son funambule», Les
Echos 8.1.1992.

418. Ph.C., Elle 6.1.1992.
419. Claude Baignéres, «Au 

cœur de la perversion·>, Le
Figaro 10.1.1992.

420. Claude-Jean Philippe, 
«Privilèges du génie?», France-

Soir 13.1.1992. 
421. Για το θέμα αυτό ο 

σκηνοθέτες Χέει: «Δεν θέλω τον 
ήχο των βημάτων ενός ηθοποιού 

αΧΧά τον ήχο ενός χαρακτήρα. 
Εξωραϊαμένο» (Συνέντευξη στην 

Annick Peigne-Giuly, «L'amant 
sur le fil», Libération 8.5.1991 ). 
422. Guy Borlee, «Les fils de fer 

du désir», Grand Angle, ιχ. 151, 
Ιούλιος 1992 

423. Bernard Corteggiani, Les 
Inrockuptibles, Ιανουάριος- 

\ I g  Φεβρουάριος 1992, a. 32

αυτή η άκρα περίσκεψη, αυτά το διαυγές και ήσυχο βλέμμα που επιφέρει η έλλειψη κάθε η
θικής προκατάληψης, αυτό το σκληρά βλέμμα που έχει πάνω στους ήρωες εξαιτίας τού ότι 
θέλει να δείχνει γαλήνιος. Οι ήρωες αυτοί συνδέονται μεταξύ τους με συμβόλαια που μοιά
ζουν απαραβίαστα αλλά που ένα τίποτα αρκεί για να τα σπάσει, όπως ο νόμος της βαρύτητας 
καταστρέφει την προσπάθεια του ισορροπιστή. [...] Οι τεράστιες απαιτήσεις των ηθοποιών α
πό τους εαυτούς τους τίθενται στην υπηρεσία ενός 73χρονου σκηνοθέτη συγκλονιστικής 
πνευματικής νεότητας»416.
«Πρόκειται για μια περίεργη ταινία, ταυτόχρονα συναρπαστική και δύσκολη, ντροπαλή και 
σκαμπρόζικη, εκνευριστική ως προς τον εξπρεσιονισμό και τον ονειρισμό της»417. «Πρόκει
ται για μια παραβολή πάνω στην αναζήτηση του απόλυτου από δύο ανθρώπους, που τα πά
ντα τους χωρίζουν: η κουλτούρα, η φιλοδοξία, οι πόθοι. Η ταινία εμπνέεται περισσότερο από 
το σύμπαν του Cocteau, παρά από τον Genet, στο χαρακτήρα του οποίου ως άκαμπτου και βί
αιου διανοούμενου υποτίθεται ότι αναφέρεται. Από τη γοητεία του τσίρκου και τις διφορού
μενες τελετουργίες του, τις νυχτερινές αντιθέσεις ανάμεσα στην πολυτέλεια και τη μιζέρια, 
την παράξενη ατμόσφαιρα που δημιουργείται με λίγα μέσα, μέχρι την ψυχρή γυναίκα που υ
πολογίζει στην έλξη και την απώθηση μεταξύ των δύο ηρώων, όλα αυτά μας οδηγούν στον 
κόσμο του Ορφέα και των Τρομερών παιδιών. Ποιος θα είχε παράπονο; Ο Παπατάκης ενάντια 
σε κάθε μόδα μας πείθει ότι υπάρχουν ακόμη στον κινηματογράφο κοιτάσματα φανταστικού 
πάθους και γοητευτικού θεάματος»418.
«Έ νας περιθωριακός τύπος σαν τον Σπαντίς, που ανήκει δυστυχώς στη σύγχρονη πραγμα
τικότητα, αποτελεί υπόδειγμα για μια μυθοπλασία, είναι ξάδελφος των θλιβερών ηρώων του 
Κουρδιστού πορτοκαλιού, των οποίων τον εσωτερικό διχασμό η ψυχιατρική ερμηνεύει σαν 
μια αδυναμία πανικού απέναντι στον κόσμο. Γίνεται αστείρευτη πηγή δυσφοριών, δραματι
κών κρίσεων, αηδίας. Ο Malraux έλεγε για τον Goya: “Ανακάλυψε τη διάνοιά του την ημέρα 
που τόλμησε να σταματήσει να αρέσει” »419.
«Προφανώς για να αποφύγει την αυταρέσκεια, ο Παπατάκης διάλεξε να μας διηγηθεί αυτή την 
ιστορία από απόσταση και με απόλυτη απλότητα. Κοιτάει ψυχρά τους χαρακτήρες και απαγο
ρεύει στον εαυτό του κάθε εφέ ύφους. Η ταινία κλείνει σαν μέγκενη πάνω στη μοίρα του Φρα- 
ντς-Αλί. Δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε αυτή την τραχύτητα του τόνου, αλλά λυπούμα
στε ταυτόχρονα για τη φτώχεια της σκηνοθεσίας που δεν αφήνει χώρο για τη συγκίνηση»420. 
«Η ταινία αποτελεί μια αρχαία τραγωδία που προξενεί το φόβο και τον οίκτο. Φόβο απέναντι 
στη διαστροφή ενός απάνθρωπου συσχετισμού δυνάμεων. Οίκτο για τη χαμένη ποίηση μέσα 
στον εξουσιασμό. Φόβο για το θάνατο που παραμονεύει κάτω από το συρματόσχοινο. Οίκτο 
για τη γενικευμένη προδοσία που προκαλεί η μοίρα. Η κινηματογραφική γλώσσα της ται
νίας πάσχει ωστόσο. Λείπει μια κάποια άνεση στη σύνδεση των σημαντικών σκηνών. Το με
γαλύτερο όμως πρόβλημα εντοπίζεται στον ήχο, που μοιάζει να έγινε εξ ολοκλήρου σε στού
ντιο. Ί σ ω ς  ήταν πρόθεση του σκηνοθέτη να αποστασιοποιήσει τους ήρωές του από την 
πραγματικότητα, αλλά αυτό δεν είναι λόγος για να μην ακούμε τίποτα421. Αντίθετα, η απο
στασιοποίηση επιτεύχθηκε πολύ καλύτερα στο παίξιμο των ηθοποιών. Αγγίζοντας συνέχεια 
τη θεατρικότητα, οι ηθοποιοί-ισορροπιστές (οι “ηθορροπιστές” ) ξεχύνονται σ ’ ένα μακάβριο 
χορό, σ ’ έναν λαβύρινθο χωρίς διέξοδο όπου ο καθένας τρέχει προς την πτώση του. Χωρίς την 
παραμικρή αυταρέσκεια δημιουργούν χαρακτήρες αυστηρούς, που δεν ζουν παρά για να ι
κανοποιήσουν τον (νοσηρό) πόθο τους. Ο Παπατάκης κινηματογραφεί ακόμη όπως στην αρ
χή της απελευθέρωσης του σινεμά στη δεκαετία του ’60. Σκοπός του, βέβαια, δεν είναι να α
ρέσει, αλλά να σκηνοθετήσει τραγικά πεπρωμένα, πληγωμένα από τη ζωή. Χωρίς φαντασμα
γορικά εφέ, με μόνο μια πεντάδα ηθοποιών που παίζουν στον ίδιο τόνο αναζητώντας την τέ
λεια νότα. Δύσκολο στοίχημα. Θα άρεσε άραγε η ταινία στον Jean Genet;»422. «Ο Παπατάκης 
πλέει στην αισθητική του Genet: η ταινία μοιάζει με τελετή, οι ήρωες είναι οι ιερουργοί ενός 
τελετουργικού, το οποίο τελούν με ακρίβεια στο ύφος του Genet»423. «Χάρη στη σκηνοθεσία, 
χάρη στα χρώματα (το κόκκινο, το πορφυρό του θεάτρου, της δόξας, αλλά και της φωτιάς και
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tou  αίματος), ο Παπαχάκης αρνείται τον έστω  ψυχολογικό ρεαλισμό προς όφελος ενός τραγι
κού λυρισμού του οποίου η μοιραία πρόοδος πραγματοποιείται μέσα σε μια ονειρική ενθύμη
ση διαψευσμένων ονείρων»424.
Κάποιοι θεώρησαν ω στόσο ότι «ο Michel Piccoli δεν κολλάει καθόλου με το ρόλο του ω ς ομο
φυλόφιλου συγγραφέα. Με το σχεδόν χειρουργικό παίξιμό του στο ψωνιστήρι του στο σταθ
μό ή στη σχέση με τον Φ ραντς-Αλί δίνει την εντύπωση ότι είναι ουρανοκατέβατος, κωμικός 
και ελάχιστα αισθαντικός. Δυσκολευόμαστε επίσης να πιστέψουμε ότι έχει στερέψει από έ
μπνευση: δεν αρκεί να σκίζει τα γραπτά του και να τα πετάει στην τουαλέτα για να μας πεί
σει. Αυτή η καθαρά λειτουργική κίνηση σηματοδοτεί μια κατάσταση χωρίς όμως να της δίνει 
πνοή. [...] Η σκηνοθεσία, άνετη και μετωπική, παρουσιάζει τουλάχιστον το προτέρημα να 
διατηρεί αυτή την τραγωδία μακριά από το μελό, ακόμη κι αν κάποια βραδύτητα παγώνει 
την τελετουργία του θανάτου και τη φαντασματική αξία των η ρώ ω ν»425. Μ ερικοί είδαν ε
ξάλλου στους Ισορροπιστές «ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Παπατάκη και Genet», ό
που ο Παπατάκης μεταμορφώνεται σε «εισαγγελέα του Καλού που αγορεύει κατά της αναρ
χίας του Κακού»426.
Σύμφωνα με μια άλλη άποψη η τελική σκηνή δεν είναι ιδιαίτερα πειστική: «Θα προτιμούσαμε 
ο σκηνοθέτης να είχε αποδώσει πιο σωματικά, πιο χειροπιαστά, πιο συγκεκριμένα το βρικολά- 
κιασμα του Φραντς-Αλί από τον Σπαντίς, αυτή τη διεργασία εισβολής που περιγράφει έξοχα ο 
Losey στον Υπηρέτη και αποτυπώνει ο Cocteau με μια μόνο εικόνα στο Αίμα ενός, ποιητή: ο μαύ
ρος άγγελος ρουφάει στην κυριολεξία το σώμα του νεαρού νεκρού πάνω στο χιόνι»427.
Κι όμως, η τελική σκηνή της πτώσης-ανάληψης στον ουρανό συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία της 
κάθαρσης συνοψίζοντας το κινηματογραφικό πιστεύω του Παπατάκη. Ο Αδάμ διωγμένος από 
τον παράδεισο του Δημιουργού επαναστατεί Στην ανέφικτη εξέγερσή του (μπαίνο-

να κινείσαι, να σκέφτεσαι και να ζεις για μένα, μέσα μου, σε όλο μου το είναι. Δεν θέλί 
πια να σέρνω το πτώμα μου μέσα μου. Μάζεψα τόσο πόνο, τόσο μίσος για σένα που ο

καίγεται γιατί πλησίασε την αλήθεια του Δασκάλου του, γιατί πλησίασε υπερβολικά το 
ήλιο που θα τον απελευθέρωνε από τα δεσμά της μίζερης μοίρας του. Ζενερίκ του τέλου

στοχες. Δεν είναι δυνατόν να τις ακολουθήσει κανείς. Ή θελα μόνο να γράψω για την τ 
χνη σου ένα ποίημα που να σε θερμάνει ολόκληρο, απ’ την κορφή ω ς τα νύχια. Ν ’ ανα- 
φλεγείς ήθελα, όχι να σε διδάξω»431.

ντας στο χορό των άλλων καταραμένων: των παραφρόνων Μισέλ και Μαρί-Λουίζ, 
των λυσσασμένων Θάνου και Δέσποινας, των σακατεμένων Γκαλάι και Χαμδία, των 
απελπισμένων Ηλία και Γεράσιμου) ο Φραντς-Αλί θα εφαρμόσει, για πρώτη και τε
λευταία φορά, με επιτυχία τη φιλοσοφία του Σπαντίς· θα ξεπεράσει τον εαυτό του.
Ο Καζαντζάκης διέκρινε «τρεις ψυχές, τρεις προσευκές: 1) Δοξάρι είμαι στα χέρια σου, 
Κύριε. Τέντωσέ με αλλιώς θα σαπίσω. 2) Μη με παρατεντώσεις, Κύριε· θα σπάσω. 3) 
Παρατέντωσέ με, Κύριε, κι ας σπάσω!»428. Ο νεαρός ισορροπιστής διαλέγει την τρίτη. 
Σκηνοθετεί έτσι με απόλυτη ακρίβεια την αυτοκτονία του. Καταργώντας τον εαυτό 
του, δηλαδή το δημιούγημα του Σπαντίς, καταργεί το Δημιουργό του, δηλαδή τον ξε
περνά, τον ταπεινώνει· διαπράττει τη μοιραία ύβρι: «Εξάντλησα όλες μου τις δυνατό
τητες αποζητώντας να ζήσω χωρίς εσένα. Δεν τα κατάφερα. Δεν ήταν η παρουσία 
σου αυτό που ξέφρενα επιθυμούσα. Αυτήν κατάντησα να τη σιχαίνομαι. Την απου
σία σου χρειαζόμουν, την απόσταση που κρατούσες. Ή θελα να μ ’ αφήσεις, να πάψεις

δεν σε σκότωνα θα έμενα με μια ανοιχτή πληγή, που θα προσφερόταν σε όλες τις αγρ 
τητέςσου και σε όλα σου τα καπρίτσια. Πρέπει λοιπόν να σε... να με... σκοτώσω»429. 
Μια εκκωφαντική έκρηξη ακολουθεί. Ο ισορροπιστής φλέγεται. Σαν άλλος Ίκαρος4

Το ποίημα γεννήθηκε. Ί σ ω ς  ο Δάσκαλος, με το σαδιστικό του χαμόγελο, επιτέλους ικ< 
νοποιημένος, να του απαντούσε με τα λόγια του Genet: «Μάταιες οι συμβουλές μου και <
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y «. τ -ψρ'χαη :
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ν 6ι ν τ  β  υ .

0 N i κος Παπατάκης είναι ένας μύδος, 
σαν τη Σφίγγα. Ή6η από την εποχή π©υ ήταν 

πανέμορφος και νεώτατος (τώρα είναι λιγότερο νεώτατος 
αλλά εξίσου πανέμ©ρφ©ς), αναρωτιούνταν όλ©ι από πού ερχόταν 

αυτός © «ξένος», όπως έλεγαν, © ©π©ί©ς όιέδετε την ©μ©ρφιά, την 
αίγλη, τη χάρη, την εξουσία να «ξαναόημιουργήσει», όπως έλεγαν, τ© 
Παρίσι. Πράγματι, © Νίκος είναι ένας από τ©υς αρχιτέκτονες της 
αναγέννησης τ©υ Παρισιθύ χάρη στ© μαγικό τ©υ 5εατράκι στ© Baint-Oeririain- 
des Pres. «Τ© Κόκκινο Ρόδο» των είκ©σί μ©υ χρόνον, στέκι τ©υ dartre, τ©υ 
Prevert, τ©υ <ueneau... Είχα την τύχη να 6® υ λέγω εκεί, με «αφεντικό» τ© 
Νίκ© Παπατάκη, π©υ όλ©ι απθκαλθύσαν Nie©. Αυτός είχε την ιδέα ενός 
τέτ©ι©υ χώρου, αυτός τ©ν κρατ©ύσε, με παραδειγματικό κύρ©ς. Αν δεν 
υπάρχει πια «συνέχεια» στ© Saint-Oerrr.ain-des Pres, όπως λέει τ© τραγούδι 
ενός από τ©υς πρωτθπόρβυς τ©υ, © ίδιος © Νίκος δεν 5α σας πει ποτέ αν 
αυτό είναι αλήδεια ή όχι, 5α χαμογελάσει και 6α απβφύγει να μιλήσει για 
τ© πώς έδωσε τις μάχες του και πώς δημιούργησε. Αυτός © κρυφός και 
κομφός μοναχός δεν 5α πάγει να καταπλήσσει με τις βιαιότητες και τις 
αφοσιώσεις του αυτούς π©υ έζησαν λίγ© η π©λύ ή με πάβος μαζί τ©υ εδώ και 
πολύ ίσως καιρό και αυτούς που 5α τ©ν ανακαλύγθυν ή 6α τ©ν ανακαλύγόυν 
ξανά σήμερα.
0 Bunuel και © Νίκος 6α μπορούσαν να είναι ©ι όυ© δάσκαλοί μου, που με 
β©η5©ύν να συνεχίσω να ζω, αν όχι να σκέπτομαι. Οι ταινίες τους έχουν 
κοινό παρονομαστή αυτή την ύγΐ-στη ακεραιότητα που μπορεί να χαρακτηρίζει 
τον κινηματογράφο. 0 Νίκος ήταν το υπόδειγμα της «συνέπειας του αγώνα», 

όχι μόνο του πολιτικού αγώνα, αλλά και του αγώνα της 
ζωής. Αν δεν ήταν ριζοσπάστης και ακέραιος όπως 
υπηρζε, δεν 6α είχε δημιουργήσει τίποτε από αυτά 
που δημιούργησε. Λεν μπορεί λοιπόν παρά να είναι 
σήμερα λίγο μοναχικός αλλά να*διατηρεί πάντα την 
κομφότητά του απέ νανΐ ι: στη ζωη, στις σχέσεις με 
τους ανδρώπους, στα χρόνια που πέρασαν και το 
πάδος του απέναντι στη σύγχρονη εποχή.
0 Νίκος είναι ένας φάρος. Όπως είναι ένας φάρος 

και ο Oenet. Να πλέω μαζί τους στις νύχτες 
τους, στις 5 ύ ε λ λ έ ς τους ή στις

Επικίνδυνες μπουνάτσες τους είναι 
^ ια μ&να μο^άλη χαρά.
Ναι οι δυο είναι δάσκαλοι της 
ατροπής.



αρ%υ ρ ^ ε ς
lev γνωρίζω λίγ©, για να μην πω καβόλ©υ.
Γιατί τον σκηνοθέτη τον γνωρίζεις -η δεν τον
γνωρίζεις- από το έργο του. Τβν δυμάμαι, όμως, όταν
¿ν&χνε στην Δ9ήνα να γυρίσει την πρώτη του ελληνική ταινία,
νβσταλγός ίσας για μια πατρίδα που δεν έζησε και δεν τον έζησε.
Όμως, την αναζήτησε. Τον ίδιο τον ακ©λ©υ5©ύσε κάπ©ια αόριστη
φήμη για το αφρικανικό αίμα του, για τις λαμπερές γυναίκες της
ζωής του, για κάποιο επαναστατικό και ίσως πολεμικό παρελθόν,
φήμες που ο ίδιος συντηρούσε με τις περίεργες σιωπές του. Είναι
γεγονός πάντως πως η Ευρώπη ή καλύτερα το Παρίσι κάποιας
εποχής καλοδέχτηκε τον μελαψό Ελληνα και η πολύχρωμη
ανεκτική κοινωνία της πρωτεύουσας της Ευρώπης ^0
τον αγκάλιασε και του πρόσφερε γη για να
πατήσει κι αέρα ν ’ ανασάνει. Κι © αέρας
για τον Ηαπατάκη ήταν το δικαίωμά του στην
ελευθερία. Δηλώνει αναρχικός, αλλά τι σόι
αναρχικός μπορεί να είναι © μοναχικός
καβαλάρης σε μια κοινωνία ©ργανωμένη με τις
αμείλικτες νόρμες της παραγωγής και της
εκμετάλλευσης και της ταπείνωσης ως τα έσχατα
όρια της ανθρώπινης αξιοπρέπειας; Κι ο Μ
Παπατάκης, είτε το η 5 ε λ ε , είτε όχι, επαιξε το 
παιχνίδι των άλλων. Ενας αυτός και πολλοί οι 
άλλοι, όπως πάντα. Ετσι, άλλοτε κέρδισε, άλλοτε 
έχασε και -το πιο συχνό- ούτε κέρδισε ούτε έχασε.
Όμως επιβίωσε. Κι αυτόν ακριβώς τον τρόπο να 
επιβιώνεις περιγράφει στις ταινίες του, όχι για να 
διηγηδεί αλλά για να καταγγείλει. Γώρα, που η ανήσυχη ζωή του 
καταγράφτηκε σε χαρτιά, μπορούμε να του πούμε, στο αυτί βέβαια, 
πως εμείς ©ι άλλοι, οι Ελληνες Δον Κιχώτες και Πάντα© Πάντσα 
μαζί σε μια συσκευασία, μπορεί και να τον ζηλεύουμε. Γιατί 
κατάφερε πολεμώντας με τους δικούς του τρόπους να ζήσει, αν όχι 
όπως ήβελε, τουλάχιστον όπως κι όσο μπόρεσε. Ευρωπαίος κι 
Ελληνας μαζί, ηρωικός με τον τρόπο του και σεμνός ως Ελλην που 
9α ’λέγε © Εγγβνόπουλος.





Στα χέρια τ©υ Νίκου πάντα αισθάνθηκα σαν ένα μουσικό όργανο που 
μπορούσε να είναι τόσο αποδοτικό όση η όεξιοτεχνία του δημιουργού 

καλλιτέχνη. 0 Νίκος ήταν ο δημιουργός και οι ερμηνείες μου ήταν 
έκφραση μόνο του δικού του ταλέντου. Πραγματικά, καμία μετέπειτα 

δουλειά μου χωρίς το Νίκο δεν έφτασε ποτέ στο ετιίπεδο που εκείνος με 
ανέβασε. Η διαφορά του Νίκου ατιό άλλους σκηνοθέτες, με τους οποίους 

συνεργάστηκα, ήταν όχι μόνο η επαγγελματική και καλλιτεχνική του 
ακεραιότητα αλλά συγχρόνως το γεγονός ότι ήταν ο άνθρωπος της ζωής 

μου και © δάσκαλος που προσπαθούσα να εντυπωσιάσω. Μαζί του έτσι
είχα να αντιμετωπίσω και μια επιπρόσθετη δυσκολία: ήμουν μέρος της

ιδιωτικής του ζωής και ως εκ τούτου 
έπρεπε να ξεχωρίζω τις

καλλιτεχνικές του απαιτήσεις
από τα αισθήματά του για μένα.

Νίκος έβρισκε τη δύναμη να πετυχαίνει αυτό
το διαχωρισμό και πάντοτε μετά από μία ημέρα σκληρής δουλειάς, όταν 
εγώ πίστευα ότι τον είχα απογοητεύσει, μου εξηγούσε με τις ώρες ότι 

δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ δουλειάς και αισθημάτων πέρα από τη 
σταθερή επιθυμία του να με κάνει να αποδώσω καλύτερα απ' ό,τι θα 

μπορούσα ακόμη και να φανταστώ, με μια λέξη, να ξεπεράσω τον εαυτό 
μ©υ. Ισως αυτή η απαίτηση να μου έχει μείνει ακόμη, αν και όχι στον

καλλιτεχνικό τομέα.
Μια φράση του Νίκου, που θα θυμάμαι για πάντα, λέχτηκε μετά το 

χωρισμό μας: «L'AMOUR COMMENCE A LA SEPARATION. LA RENCONTRE N'EN 
ANNONCE <UE L'ATROCITE.» («0 έρωτας ξεκινάει με το χωρισμό. Η 

γνωριμία δεν προμηνύει παρά τα δεινά του έρωτα»). Αναρωτιέμαι αν
εκείνος τη θυμάται ακόμη...
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Ο κινηματογράφος σαν όπλο

του Νίκου Παπατάκη

Ό λ α  χα θεάματα που ανεβάζαμε στο «Κόκκινο Ρόδο», εκτός από αυτό των αδελφών Jacques, 
ήταν σκετς με ηθοποιούς και σκηνικά, ήταν ένα θέατρο-παρωδία. Από εκεί προέκυψε το πνεύ
μα του «Κόκκινου Ρόδου» που σημάδεψε σε μεγάλο βαθμό το θέατρο εν γένει. Εκείνη την επο
χή έκανε την εμφάνισή του και το θέατρο του Ionesco και του Genet και, για παράδειγμα, οι 
Άβυσσοι εντάσσονται σ ’ αυτό το κίνημα, που είναι μια απόπειρα όχι μόνο κινηματογραφικού 
προβληματισμού αλλά και αμφισβήτησης της ίδιας της δραματικής εέχνης. Ο κινηματογρά
φος θα πάρει την τελική του μορφή όταν πλησιάσει όσο το δυνατόν περισσότερο στην δραμα
τική τέχνη, όταν θα ξέρει πώς να χρησιμοποιήσει με ακρίβεια όλα όσα του προσφέρει η δυνα
τότητα της χειρονομίας, του λόγου και του εσωτερικού δραματικού ρυθμού. Με αυτή τη λο
γική έκανα τιc, Αβύσσους και τους Βοσκούς. Γι’ αυτό μου καταλογίζουν ένα βαθμό θεατρικό
τητας, αλλά νομίζω όχι ένας βαθμός θεατρικότητας δεν είναι κακός στον κινηματογράφο. 
Πιστεύω ότι η εικόνα είναι αυτή που μετράει. Αλλά μια βωβή  εικόνα δεν είναι επαρκής. Μια 
εικόνα είναι όμορφη μόνο στον βαθμό που ο λόγος, η κίνηση, η πλαστικότητα σμίγουν σε έ
να και μοναδικό σύνολο, την εικόνα. Δεν δίνω προτεραιότητα στον λόγο έναντι της κίνησης, 
αλλά όλα πρέπει να συμβαδίζουν. Ο Chaplin έκανε βω βό κινηματογράφο και αφοσιώθηκε 
στην αποτύπωση της κίνησης. Το ωραίο στις ταινίες του ήταν η ίδια η κίνηση και όχι ο τρό
πος που αυτή είχε φωτογραφηθεί. Γιατί να μην προσθέσουμε σε όλα αυτά την ομορφιά του 
κειμένου και της μουσικής, γιατί να αυτοπεριοριστούμε; Αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχουν 
ωραίες εικόνες στις ταινίες μου, έχω αποτύχει. Αν υπάρχουν συγκινητικές εικόνες γιατί έχω 
βάλει σ ’ αυτές πλαστικότητα, λόγο και κίνηση, έχω επιτύχει. Πάντα θα χρησιμοποιώ στις 
ταινίες μου όλες τις δυνατότητες έκφρασης που μου προσφέρει η δραματική τέχνη.
Εν χέλει τι είναι ο κινηματογράφος; Ο κινηματογράφος είναι ό,τι συμβαίνει μπροστά στην 
κάμερα και όχι πίσω από αυτή. Άρα αυτό που συμβαίνει μπροστά στην κάμερα μπορεί να εί
ναι κάποιος που μιλάει, που χρησιμοποιεί τη φωνή του στην προσπάθειά του να ξεπεράσει τα 
όρια που του επιβάλλουν εν γένει οι κινηματογραφιστές: να κινείται υπερβολικά, να αντι
γράφει μια άμεση εντύπωση και να μιλάει σύμφωνα με μια άμεση εντύπωση. Γιατί να μην 
προχωρήσουμε παραπέρα;
Αρνούμαι να αρέσω, όπως αρνούμαι και κάθε φιλοφρόνηση, λόγω ευγένειας, από οποιονδή- 
ποτε. Αρνούμαι να συγκινήσω το κοινό, να το νανουρίσω με ένα ελαφρό τραγουδάκι. Ο κι
νηματογράφος είναι κάτι τελείως διαφορετικό και τον χρησιμοποιώ σαν όπλο. Το σημαντικό 
για μένα δεν είναι να κάνω μια ταινία για να κερδίσω λεφτά. Αυτό το ζήτημα δεν με απασχο
λεί. Θα μπορούσα κάλλιστα να γυρίσω μια ταινία σε 16mm με ζωγραφισμένα υφάσματα για 
σκηνικά, πράγμα που άλλωστε είχα σκεφτεί για τους Βοσκούς σε περίπτωση που δεν κατά- 
φερνα να συγκεντρώσω  τα απαραίτητα χρήματα και κυρίως αν θεωρούσα ότι η ταινία θα έ
πρεπε να γυριστεί έτσι. Γιατί ο κινηματογραφιστής να διαφέρει από τους άλλους δημιουρ
γούς; Γιατί οφείλει να κάνει μια ή δυο ταινίες το χρόνο με το πρόσχημα ότι πρέπει να έχει 
σπορ αυτοκίνητο και ένα-δυο εξοχικά σπίτια; Για τον καλλιτέχνη ισχύει ό,τι και για τις επα
ναστάσεις: στο βαθμό που δεν θέτει σε αμφισβήτηση την τελευταία του δουλειά για να προ- 125
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χωρήσει παρακάτω, παθαίνει σκλήρυνση, πεθαίνει. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επαναστά
σεις. Αν δεν τις αμφισβητήσουμε άμεσα οι επαναστάσεις πεθαίνουν. Μια κοινωνία δεν μένει 
ποτέ αναλλοίωτη και πάντα θα χρειάζονται άνθρωποι για να την σπρώχνουν. Πρέπει συνε
χώς να τολμάμε να αγωνιζόμαστε, αλλιώς γρήγορα γινόμαστε βετεράνοι. Ή δη  έχουν φανεί οι 
βετεράνοι του Μάη...
Ο κινηματογράφος μόλις που βρίσκεται στα πρώτα του βήματα. Πρέπει να γίνουν κι άλλες έ
ρευνες. Κι εμείς του απονέμουμε δάφνες σαν να έχει ήδη πετύχει το στόχο του...
Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν η ταινία θα φέρει λεφτά ή όχι. Τις ταινίες μου δεν τις κάνω με πα
ραγωγούς, γι’ αυτό δεν έχω την έγνοια ότι αν η ταινία δεν πάει καλά ο παραγωγός θα χάσει 
χρήματα. Η πρώτη μου ταινία δεν έφερε κέρδη και στοίχισε 45 εκατομμύρια. Η δεύτερη κό
στισε περίπου 120 εκατομμύρια και δεν έφερε κέρδη. Αυτό που με απασχολεί είναι να προ
σπαθήσω, με τα μέσα που μου προσφέρει ο κινηματογράφος, να φτιάξω κάτι με όσο περισσό
τερη ακρίβεια μπορώ. Και επιμένω στην λέξη ακρίβεια γιατί νομίζω πως ούτε οι κριτικοί ού
τε ο κόσμος γενικά θεωρούν τον κινηματογράφο κάτι το σοβαρό.
Από τη στιγμή που μπαίνεις στο σύστημα είσαι μέσα και δεν μπορείς να κάνεις απολύτως τί
ποτα. Αν δεν βρω λεφτά θα ασχοληθώ με άλλα πράγματα. Ο κινηματογράφος δεν είναι το μό
νο μέσο έκφρασης που υπάρχει. Αν μου απαγορεύσουν να κάνω κινηματογράφο, θα γράφω, 
θα τραγουδώ, θα σχεδιάζω, με κάποιο τρόπο θα βγάλω αυτό που θέλω να εκφράσω! Δεν είναι 
εκεί το πρόβλημα. Αν οι Αλγερινοί περίμεναν οι καπιταλιστές να τους δώσουν λεφτά για να 
κάνουν την επανάστασή τους δεν θα είχαν μπορέσει ποτέ να την κάνουν. Πήραν τα λεφτά α
πό εκεί που υπήρχαν. Το ίδιο συμβαίνει και με τον κινηματογραφιστή. Οι άνθρωποι που μου 
δίνουν αυτά τα λεφτά ξέρουν λίγο ως πολύ ότι οι ταινίες μου δεν αποδίδουν. Έ τσι παίρνω τα 
λεφτά και δεν νιώθω καθόλου ντροπή ούτε κόμπλεξ. Αυτά τα λεφτά ανήκουν σε όσα υποστη
ρίζω με τις ταινίες μου. Αν έκανα τις ταινίες για να κερδίσω λεφτά, αυτό θα ήταν μια απάτη, 
αλλά μια που παλεύω ενάντια στους ανθρώπους που έχουν αυτά τα λεφτά, λοιπόν γιατί όχι; 
Από τη στιγμή που ολοκληρώνω μια ταινία φεύγει κι απ’ τον έλεγχό μου. Βρίσκεται στα χέ
ρια του παραγωγού ή του διανομέα. Αν έμενε στα χέρια μου θα προσπαθούσα να την προβάλ
λω, να πηγαίνω κάθε μέρα σε αίθουσες και να την δείχνω δωρεάν. Και θα το έκανα για μήνες 
ολόκληρους. Εκεί ο κόσμος θα ερχόταν και θα έβλεπε την ταινία. Αυτό συνέβη και κατά την 
διάρκεια των γεγονότων του Μάη. Έ κανα προβολές των ταινιών μου σε διάφορα πολιτιστι
κά κέντρα όπου έρχονταν εργάτες, φοιτητές. Μετά από κάθε προβολή ακολουθούσε συζήτη
ση και αυτό με ενδιέφερε πολύ. Έ τσι αντιλαμβάνομαι την διάδοση των ταινιών που κάνω. Ο 
κόσμος δεν θα πλήρωνε τίποτα ή κάτι ελάχιστο. Γιατί πιστεύω ότι όσοι πληρώνουν δέκα 
φράγκα για να δουν μια ταινία, αντιμετωπίζουν λιγότερο σοβαρά τις ταινίες που βλέπουν α
πό ό,τι αυτές που θα έβλεπαν δωρεάν.
Ο ρόλος μου είναι να ταρακουνήσω τον θεατή και οι ταινίες που φτιάχνω δεν απευθύνονται 
σε εκείνους που νιώθουν ότι τους απασχολούν οι προβληματισμοί μου, αλλά κυρίως σε όσους 
δεν έχουν ακόμα νιώσει την ανάγκη της στράτευσης σε κάποιον αγώνα. Οι ταινίες μου απευ
θύνονται σε εκείνη τη μεταβλητή μάζα που αφήνεται να την περιορίζουν και να την κακο
μεταχειρίζονται χωρίς να αντιδρά. Και το λέω αυτό χωρίς το παραμικρό ίχνος υποτίμησης· 
σέβομαι υπερβολικά τον άνθρωπο για να τον υποτιμήσω και να τον μειώσω κάτω από οποι- 
εσδήποτε συνθήκες. Ίσω ς αυτή η επίθεση προς τους θεατές να είναι λανθασμένη. Δεν μπορώ 
να απαντήσω όταν με ρωτούν σε ποιους απευθύνονται οι ταινίες μου, αλλά δεδομένης της υ
ποδοχής που είχαν, αυτή η ερώτηση ανακύπτει με απόλυτη φυσικότητα.
Αγωνίζομαι σε όλα τα μέτωπα και κυρίως ενάντια στην ταπείνωση κάθε μορφής. Είτε μιλά
με για τις Αβύσσους είτε για τους Βοσκούς, δηλαδή για μια κλειστή κοινωνία στην πρώτη πε
ρίπτωση ή ανοιχτή στη δεύτερη, οι σχέσεις μεταξύ αφεντικών και δούλων είναι πανομοιότυ
πες. Αγωνίζομαι ενάντια στην λάθος αξία που μας καλλιεργήθηκε από την εκπαίδευσή μας 
και λέγεται τιμή. Μια λέξη-κλειδί για κάθε εποχή, που συνδέεται με διάφορα ουσιαστικά: η 
τιμή της οικογένειας, του αφέντη, του στρατιώτη, της πατρίδας, κ.τ.λ... Απαιτώ από τον κι-126
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νημαχογράφο να είναι πάνχα χο ίδιο αναχρεπχικός, γιαχί πισχεύω όχι δεν μπορούμε να φχά- 
σουμε πουθενά αν δεν μπορούμε να σοκάρουμε. Αν προσέξεχε καλά, ο βοσκός από χην χαινία 
Οι Βοσκοί είναι ακριβώς χο ίδιο με χις ηρωίδες χων Αβύσσων. Επιθυμούν χο ίδιο πράγμα και 
αγωνίζονχαι με χον ίδιο χρόπο ακόμα κι αν χα επιμέρους σχοιχεία και χο περιβάλλον διαφέ
ρουν.
Ζω μεροδούλι-μεροφάι, χωρίς σπορ αυχοκίνηχο, αλλά προχιμώ αυχή χην ελευθερία από οποι- 
αδήποχε άλλη αλλοχρίωση που θα σημαινε να ξεπουληθώ, να εκπορνευχώ για να «κάνω χαι- 
νίες» σχις οποίες δεν θα είχα καθόλου όρεξη να δουλέψω. Αν θέλω πραγμαχικά να κάνω χην 
χαινία που επιθυμώ μπορεί να μου πάρει μήνες, χρόνια, αλλά πάση θυσία θα χα καχαφέρω.

Revue du Cinéma, τχ. 239, 
Μάιος 1970. Επιμέλεια: Robert 
Greller.

Μετάφρασή:
Τατιάνα Φραγκοόλια.

Ο Νίκος Παπατάκιις με τις πρωταγωνίστριες των Αβύσσων Francine και Colette Bergé (Φεστιβάλ Καννών, 1963).
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Τα κενά χης ελευθερίας

Συνέντευξη του Νίκου Παπατάκη στην Ιουλία Ραλλίδη

— Γεννηθήκατε στην Αιθιοπία, στην Αντίο, Αμπέμπα, το 1918 νομίζω, κι έχετε ζήσει ελάχιστα 
στην Ελλάδα...
— Οι γονείς μου δεν είναι και οι δύο Έ λληνες. Ο πατέρας μου ήταν έμπορος που καταγόταν 
από τη Μακεδονία και η μητέρα μου είναι από την Αιθιοπία.

— Η ελληνικότητά σας από που αντλήθηκε; Δύο ταινίες σας έχουν θέμα ελληνικό και τώρα με τη 
Φ ωτογραφία ξαναγυρίσατε στον ίδιο τόπο.
— Νομίζω πως αντλήθηκε από διάφορα στοιχεία. Π ρώτα απ’ όλα, έζησα εδώ από τα δεκαοκτώ 
ω ς  τα είκοσι και ήταν χρόνια που θυμάμαι καλά, σημαντικά για μένα, γιατί έρχονται μετά το 
τέλος του ιταλοαιθιοπικού πολέμου ( ’36-’37), στον οποίο υπηρέτησα οκτώ  μήνες. Το Φε
βρουάριο του ’37 είμαι στην Αθήνα. Δουλεύω  ω ς  γκρουμ στο «King George», μετά υπηρέτης 
από σπίτι της κυρίας Καραπάνου, στην οδό Λουκιανού. Το καλοκαίρι του ’37 συλλαμβάνο- 
μαι στην Κηφισιά. Το ’39 γίνομαι στην Αθήνα μοντέλο για γλύπτες και ζωγράφους. Την ίδια 
χρονιά πάω στο Παρίσι, ήθελα όμως να γυρίσω στην Αιθιοπία για να συμμετάσχω στην 
Αντίσταση. Ό τα ν  ήμουν μικρός, ο πατέρας μου ήθελε να μάθω ελληνικά. Πήγα σε ελληνικό 
σχολείο στην Αντίς Αμπέμπα όπου υπήρχε ελληνική εκκλησία. Π αρ’ όλο ότι ήμουν μιγάς, 
δεν μπορούσα να ταυτιστώ  ούτε με τη μία πλευρά ούτε με την άλλη και ένιωθα ότι είχα α- 
πορριφθεί. Μέσα μου λειτουργούσαν τα παιδικά χρόνια, που με είχαν επηρεάσει. Ό λ α  αυτά 
μένουν και τα έχω ζήσει έντονα. Έ πειτα, υπάρχουν και τα χρόνια επί Μεταξά που ήμουν ε
δώ. Κι αυτά με επηρέασαν πολύ επίσης.

— Η πρώτη σας ταινία, Οι Άβυσσοι, γυρίστηκαν το 1963 στην Γαλλία. Από πληροφορίες ξέρου
με ότι το σενάριο βασίστηκε στο θεατρικό έργο του Genet Les bonnes.
— Ό χι, όχι καθόλου. Καμία σχέση με το Les bonnes. Ο Genet βασίστηκε σε ένα έγκλημα που 
έγινε κοντά στο Le Mans, στο Παρίσι το 1932, όπου δύο αδερφές υπηρέτριες σκότωσαν μια 
μέρα, ξαφνικά, με πολύ άγριο τρόπο την κυρία τους και την κόρη της. Τότε είχαμε τα πρώτα 
δείγματα της Ψ υχανάλυσης που άρχισε να μπαίνει στις δίκες. Υπήρχε και η κοινωνική συ- 
νειδητοποίηση γενικά. Ό λοι εκείνοι οι διανοούμενοι που ξαφνικά ανακάλυψαν το εργατικό 
κίνημα. Δημιουργήθηκε μεγάλη ταραχή. Μιλούσαν γι’ αυτή τη δίκη επί μήνες. Η μία από τις 
υπηρέτριες τρελάθηκε στη φυλακή και η άλλη πέθανε από φυσικό θάνατο. Ο Genet λοιπόν 
βάσισε το έργο του σ ’ αυτό το περιστατικό. ·

— Εσείς πώς συνδέεστε μ ’ αυτό;
— Πήγα και πήρα στοιχεία που δεν πήρε ο Genet κι έκανα την ταινία. Το γεγονός ότι βασί
στηκε στο ίδιο ιστορικό, δημιούργησε τη σύγχυση.

— Οι Άβυσσοι έχουν κάποια σχέση με την κατάσταση στο Αλγέρι εκείνη την εποχή;
— Συνδέονται με τον αλγερινό πόλεμο. Οι σχέσεις ταπείνωσης-επανάστασης αποτελούν βα
σικό θέμα στις ταινίες μου και με απασχολούν πολύ. Οι δούλες ταπεινώνουν η μία την άλλη, 
ταπεινώνουν τα αφεντικά τους, τα αφεντικά τους τις ταπεινώνουν με τη σειρά τους. Υπάρ-
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χει μια πολύ περίεργη σχέση που εμφανίζεται ως συμβολική των σχέσεων μεταξύ Αλγερινών 
και Γάλλων. Ο κύριος χαρακτήρας της ταινίας, ο πατέρας της οικογένειας, ήταν όπως ο De 
Gaulle τότε. Το δηλώνω γιατί ήθελα να κάνω μια μεταφορά του αλγερινού πολέμου. Τώρα το 
πώς γυρίστηκαν Οι Άβυσσοι αφορά όλους όσους θέλουν να κάνουν ταινίες κι έχουν δυσκο
λίες. Εγώ δεν είχα περάσει από καμιά σχολή σκηνοθεσίας. Βέβαια, είχα ζήσει τον καλλιτεχνι
κό κόσμο, τον κόσμο του θεάτρου. Απέκτησα ένα κέντρο, το «Κόκκινο Ρόδο», στην οδό 
Harpe, όπου κάθε βράδυ με μια ομάδα 7-10 ηθοποιών ανεβάζαμε κωμικά-σατιρικά έργα. 
Έ κανα σπουδές θεατρικές από το ’43 ως το ’47 στα cours της Solange Sicart και δεν είχα πιά- 
σει ποτέ κάμερα. Ή θελα να γίνω παραγωγός, αλλά δεν έβρισκα σκηνοθέτη για να γυρίσει 
την ταινία μου. Τελικά την έκανα ο ίδιος και πήγε στις Κάννες.

— Οι Άβυσσοι ήταν η επίσημη συμμετοχή της Γαλλίας τότε. Θα ήθελα όμως να σταθούμε λίγο 
στα χρόνια που προηγήθηκαν στο Παρίσι. Νομίζω ότι σε ένα καφέ-κλαμπ κάνατε μετακλήσεις 
τζάζμεν από την Αμερική, πράγμα που αναφέρει για σας ο γάλίος κινηματογραφικός κριτικός 
J.-L. Comolli.
— Όχι, όχι. Επρόκειτο για το καφέ-θέατρο που σας ανέφερα, το οποίο ήταν κάπως αλλιώτικο 
από τα άλλα. Εγώ είχα την ιδιότητα του ιδιοκτήτη-διευθυντή. Ανοίγαμε στις 10 και υπήρχε 
μια ορχήστρα απ’ όπου πέρασαν πολλοί γάλλοι τζάζμεν της εποχής. Παιζόταν τζαζ αμερικανι
κή, ιδιαίτερα New Orleans. Το κέντρο γέμιζε πολύ γρήγορα και περίμεναν ουρές. Επί μία-μιά- 
μιση ώρα χόρευε ο κόσμος και στις 12 τα μεσάνυχτα άρχιζε ο θίασος μέχρι τις 2 το πρωί.

— Ήταν έργα-αυτοσχεδιασμοί της ομάδας;
— Όχι, αυτούσια του Jacques Prévert, του Jean Cocteau, του Robert Desnos και άλλων γνω
στών σουρεαλιστών.

— Εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στο Παρίσι ο υπαρξισμός;
— Ο υπαρξισμός τι ήταν; Ο Sartre έκανε μια θεωρία, αλλά από εκεί και πέρα τα πράγματα ε
ξελίχτηκαν περίεργα. Η Juliette Gréco ήταν ντυμένη κάπως παράξενα για την εποχή της, κά
τι αντίστοιχο συνέβη και με τους χίπις αργότερα. Ό σοι είχαν μακριά μαλλιά ονομάστηκαν υ- 
παρξιστές. Δεν είχαν καμιά σχέση με τη θεωρία. Η Gréco ντυνόταν στα μαύρα, άλλοι όχι. Από 
εκεί βγήκε μια μόδα.

— Οι σχέσεις σας με τον Sartre ποιες ήταν;
— Τον γνώριζα απλώς. Ερχόταν στο «Κόκκινο Ρόδο». Εκείνη την περίοδο γνώρισα και πολ
λούς άλλους.

— Τότε περίπου συνδέεται και το όνομά σας με την παραγωγή της πρώτης ταινίας Shadows του 
ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Τζων Κασσαβέτη.
— Ναι, γύρω στα ’58 - ’59 βρισκόμουν στην Αμερική. Είχα ασχοληθεί με τον αλγερινό πόλε
μο και δεν μου άρεσε αυτό που γινόταν. Αναγκάστηκα λοιπόν να φύγω από τη Γαλλία και 
βρέθηκα στη Νέα Υόρκη. Ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο με τον κινηματογράφο. Μου εί
παν λοιπόν πως υπήρχε ένας ηθοποιός που είχε αρχίσει μια ταινία, είχε μαζέψει χρήματα, α
πό δεξιά κι αριστερά, ακόμη πως η ταινία είχε ενδιαφέρον και να πάω να τη δω. Παρακολού
θησα ένα κομμάτι που είχε γυριστεί και είχε γίνει το μοντάζ, του έλειπαν όμως πολλά στοι
χεία. Είπα στον Κασσαβέτη πως μου άρεσε πάρα-πάρα πολύ. Ο τρόπος γυρίσματος δεν ήταν 
χολιγουντιανός και το θέμα ήταν ωραίο. Η κάμερα στον ώμο, τα γυρίσματα στο δρόμο...

— Ήταν η αρχή της σχολής της Νέας Υόρκης του ανεξάρτητου κινηματογράφου που δημιουργιό- 
ταν εκείνη την εποχή;

130 — Ναι. Είχαν αυτοσχεδιασμό, όχι όμως τον σχεδίασμά του είδους «παίρνω ανθρώπους από το
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δρόμο και τους κάνω ταινία». Ή τ α ν  θίασος ολόκληρος και ο Κ ασσαβέτης δάσκαλος και μέλος 
του. Με τους μαθητές του είχε βρει ένα θέμα, το οποίο ξεκίνησαν όλοι μαζί να αναπτύσσουν.
Η ταινία είχε μείνει ανολοκλήρωτη. Του είπα: «Γιατί δεν την τελειώνεις; Π ιστεύω πως πρέ
πει να την τελειώσεις. Εγώ θα προσπαθήσω να σου βρω  το ποσό». Το έκανα και η ταινία πή
γε στη Βενετία και πήρε βραβείο το ’59 ή το ’60, αν θυμάμαι καλά. Έ τ σ ι  άρχισε η καριέρα 
του Κασσαβέτη.

— Το 1967 ξαναγυρνάτε στην Ελλάδα. Πείτε μου ττοια ήταν η κατάσταση εδώ. Η ταινία που γυρί
ζετε εδώ, Οι Βοσκοί, είναι οριακή γιατί συμπίπτει με τη δικτατορία.
— Άρχισα το έργο το ’66. Σταμάτησα γιατί συνάντησα τεράστιες δυσκολίες. Η ταινία αποδεί
χτηκε μεγαλύτερη απ’ όσο νόμιζα. Χρειάστηκε πιο πολύς χρόνος γυρίσματος και βέβαια α
ντιμετώπισα και δυσκολίες με την οργάνωση της ταινίας, με την παραγωγή. Βρήκα έναν ι
διοκτήτη εφημερίδας από τη Βραζιλία που μου έδωσε τα χρήματα. Από εκεί και πέρα έπρεπε 
να οργανώσω  μόνος μου την παραγωγή. Έ χ ασα  καιρό και χρήματα.

— Στο χώρο της δουλειάς ποιες συνθήκες επικρατούσαν;
— Τον Απρίλιο του ’67 φέρνω  την ομάδα στην Αθήνα. Χρειαζόμουν διάφορα υλικά, κυρίως 
όπλα. Πήγα λοιπόν στο Π εντάγωνο για να μου τα δώσουν. Ενώ μου τα είχαν υποσχεθεί, δεν 
τα πήρα και λίγες μέρες μετά έγινε το πραξικόπημα. Ο γάλλος διευθυντής παραγωγής πήγε 
να πάρει άδεια από το προξενείο για να φύγει με το γαλλικό συνεργείο. Εγώ είπα: «Αφήστε ε
μένα εδώ, αν θέλετε να φύγετε εσείς, καλώς».Τελικά δεν έφυγαν.

— Οι Έλληυες πώς αντέδρασαν;
— Το πρόβλημα ήταν ότι δεν έβρισκα συνεργάτες γιατί η ταινία έθιγε πολιτικά θέματα. Πή
γα στο λεγόμενο «ελληνικό Χόλιγουντ», στην πλατεία Κάνιγγος, σ ’ ένα καφενείο που αποτε
λούσε τόπο συναντήσεων. Τα πράγματα ήταν επικίνδυνα. Είδα όλο τον κόσμο να γυρίζει και 
να μην μπορεί να με αντικρίσει. Τότε βρέθηκε ο Γιώργος Σαμιώτης και ένας-δύο άλλοι. Μου 
έστειλαν ψεύτικα όπλα απ ’ το Παρίσι και τελειώσαμε την ταινία κρυφά, μια και απαγορεύο
νταν συγκεντρώσεις άνω των πέντε ατόμων. Έ ν α ς  μάλιστα ηθοποιός μου, ο Καρούσος, είχε 
συλληφθεί και βρισκόταν στη Γυάρο.

— Από εκεί κι έπειτα μέχρι το ’75, όταν γυρίσατε το Gloria Mundi, με τι ασχοληθήκατε;
— Περισσότερο με τα πολιτικά.

— Στην εξέγερση του Μάη του ’68 πρωτοστατήσατε στην κινητοποίηση των Ελλήνων στο Παρίσι.
Ιδιαίτερα των φοιτητών μέσα στο Maison Grecque;
— Ασχολούμαι πολύ με την πολιτική. Π αρ’ όλο που δεν είχα ζήσει στην Ελλάδα, το γεγονός 
ότι έκανα την ταινία εδώ, στη διάρκεια του πραξικοπήματος, με έκανε να δω  την πραγματι
κότητα και τη φρίκη στον κόσμο: να βγαίνεις στους δρόμους και να βλέπεις ένα ταπεινωμέ
νο λαό με τα μούτρα κάτω. Ό λ α  αυτά με συγκλόνισαν. Προσπάθησα όλα τα χρόνια από τότε 
να ασχοληθώ με το θέμα αυτό.

— Είστε ενταγμένος στο χώρο της Αριστερός;
— Οπωσδήποτε δεν είμαι δεξιός (γελάει). Άκρα Αριστερά και πέρα έως αναρχικός, όπως θέλε
τε πείτε το. Περισσότερο με ενδιαφέρει η επανάσταση παρά η πολιτική.

— Η πολίτικη σας λοιπόν εμπειρία σάς επανασυνδέει το ’75με το Gloria Mundi;
— Η ιστορία είναι η ζωή που έζησα τότε με την Ό λγα  Καρλάτου, οι δυσκολίες που είχα ω ς
καλλιτέχνης και ω ς άνθρωπος που ασχολείται με κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα: η αντί
φαση που εμφανίζεται στον πρωτοποριακό καλλιτέχνη για το πώς θα συσχετίσει την επανα- 131
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στατική του στάση με τα πολιτικά. Αν θέλεις να είσαι απόλυτος σε έναν τομέα, πώς μπορείς 
να είσαι απόλυτος και σε έναν άλλο. Έ να από τα θέματα της ταινίας ήταν και τα βασανιστή
ρια. Ο καλλιτέχνης - ήρωας της ταινίας, για να κάνει το έργο του πρέπει να βασανίσει τη γυ
ναίκα του. Επίσης έθιγα το θέμα της Παλαιστίνης, τον αλγερινό πόλεμο και το πώς οι Γάλλοι 
βασάνιζαν τον πληθυσμό.

— Πώς δέχτηκαν την ταινία στη Γαλλία;
— Η ταινία βγήκε στο Παρίσι σε τρεις αίθουσες, στις δύο έβαλαν εκρηκτικά κι άρχισε πυρ
καγιά. Στις 4 το πρωί έγινε η έκρηξη. Στην τρίτη αίθουσα ο μηχανισμός δεν λει τούργησε. 
Έ τσι η ταινία έκανε αίσθηση σε όλη τη Γαλλία.

— Υπάρχει στους ευρωπαίους σκηνοθέτες μια προβληματική σε σχέση με την κινηματογραφική 
αφήγηση: από το Le Mépris του Godard ως το Der Stand der Dinge του Wim Wenders, εξετάζε
ται η ταινία μέσα στην αντίληψη του σκηνοθέτη που διανοείται πάνω στη γλώσσα του κινη
ματογράφου. Το μέσον ως μέσον σάς απασχολεί;
— Όχι, καθόλου. Το μέσον είναι αυτό που είναι. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ο τρόπος με 
τον οποίο το μέσον συνδέεται με τις κοινωνικές συνθήκες, με το χρήμα, με την επανάσταση. 
Πώς ένας τόπος σαν την Ελλάδα με μια ορισμένη κινηματογραφική παραγωγή έχει σχέση με 
άλλα κράτη ισχυρότερα απ’ αυτήν; Αυτά με ενδιαφέρουν περισσότερο παρά ο κινηματογρά
φος ως οντότητα. Το να αναρωτιέται ένας κινηματογραφιστής πάνω σ ’ αυτή την οντότητα, 
δεν μου φαίνεται και τόσο σπουδαίο, το θεωρώ κάπως επιφανειακό.

— Σε σχέση με το κύκλωμα παραγωγής-διανομής στην Ευρώπη, ποιες συνθήκες επικρατούσαν ό
ταν ξεκινήσατε να κάνετε ταινίες και ποιες τώρα;
— Τις τρεις ταινίες μου τις έκανα έξω από το κύκλωμα. Βρήκα τα χρήματα και μου τα έδω
σαν. Δεν ήρθε κανένας παραγωγός να μου πει «Παπατάκη, κάνε μας αυτό, πάρε και μια βε
ντέτα». Ο Godard κάνει πρωτοποριακές ταινίες αλλά παίρνει πάντα βεντέτες. Από παλιά ως 
σήμερα ο κάθε σκηνοθέτης ήταν αναγκασμένος να πάρει τη βεντέτα οπωσδήποτε. Καταρχήν 
να περιμένει στην ουρά για να βρει την κατάλληλη. Αν δεν την έβρισκε, έπρεπε να γίνει ο ί
διος βεντέτα γυρίζοντας μια ταινία με πολύ λίγα χρήματα. Τώρα έχει αλλάξει κάπως το πράγ
μα. Σήμερα εμφανίζεται ένα νέο φαινόμενο: οι τηλεοράσεις δίνουν χρήματα κι έτσι η εξουσία 
αλλάζει χέρια απλώς και η δύναμη φεύγει από τον διανομέα. Η τηλεόραση, που είναι ένα μέ
σο για να διασκεδάζει ο κόσμος, ζητάει ουσιαστικά το ίδιο με τον διανομέα: να επιστρέφει η 
ταινία ένα ορισμένο ποσό χρημάτων. Η αγοραπωλησία παίζει ρόλο.

— Η Φωτογραφία, τι πραγματεύεται;
— Είναι η ιστορία δύο μεταναστών γουναράδων. Ο ένας έχει φύγει στα 1950 από την Καστο
ριά και ο άλλος πάει να τον βρει αργότερα. Η φωτογραφία που φέρνει μαζί του ο νέος στο Πα
ρίσι παίζει σημαντικό δραματουργικό ρόλο. Το κύριο θέμα είναι η μετανάστευση: το όνειρο 
του μετανάστη, η μοναξιά του, η συναισθηματική και σεξουαλική του μιζέρια στο ξένο μέ
ρος. Έχουμε ένα μετανάστη που είναι Έλληνας, αλλά θα μπορούσε να είναι και Αλγερινός. 
Η ταινία αφορά όλους τους μετανάστες της Γαλλίας κι εμένα ακόμα. Το θέμα είναι τόσο ειδι
κό όσο και γενικό. Το έκανα ελληνικό γιατί η καταγωγή μου είναι ελληνική.

— Η μητρόπολη και γενικά οι πόλεις είναι οι τόποι που ζήσατε ο ίδιος. Σήμερα ο κινηματογρά
φος έχει ως άξονα τον άνθρωπο μέοα στην πόλη. Αυτό το θέμα δεν σας απασχόλησε;
— Όχι, ποτέ! (γελάει πλατιά). Η τέταρτη ταινία μου φεύγει κάπως από όσα έκανα στις προη
γούμενες. Αν η πόλη συνδέεται με αυτά, έχει καλώς, αν όχι, δεν έχει σημασία για μένα, δεν έ
χει πολύ ενδιαφέρον, δεν με απασχολεί.



O Maurice Chevalier 
και οι αδελφοί Jacques 

στο ·<Κόκκινο Ρόδο».

Η  εκλογή ττχς Μ ις Βίτσιο στο «Κόκκινο 
Ρόδο» (1950). Στο κοινό διακρίνεται 
ο Henri de France.

Νίκος Παηατάκτις, Anouk Aimée, 1951.
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J-P. Maury
QUINTETTE CHRISTIAN CHEVALLIER

— Θα ’θελα να μου μιλήσετε για την Ελλάδα όπως τη ζήσατε, όσο τη ζήσατε. Δοκιμάστε αν θέλετε 
μια διαδρομή μέσα σ ’ αυτά τα χρόνια: πώς βλέπετε τη χώρα, τις κυβερνήσεις, τους ανθρώπους, 
τις ελευθερίες που μπορέσατε να πάρετε σε όλα αυτά τα διαστήματα.
— Υπάρχουν τεράστιες διαφορές. Να το δούμε από τη δικτατορία μέχρι σήμερα. Παλιά το πο
λίτευμα μπορεί να ήταν δημοκρατικό, αλλά το καθεστώς παρέμενε αστυνομοκρατούμενο. 
Για μένα το θέμα είναι ότι γύρισα τώρα μια ταινία εδώ, ενώ είχα ορκιστεί να μην το κάνω ξα
νά. Κι αυτά όχι γιατί δεν θα μου άρεσε. Υπάρχουν θέματα τεράστια, υλικά πάρα πολύ καλά, 
αλλά οι συνθήκες, οι σχέσεις των ανθρώπων ήταν πάντα νευρωτικές, και τότε και σήμερα. 
Πάντα δηλαδή βρίσκεις εδώ τις σχέσεις του Έ λληνα με την πραγματικότητα κάπως παράλο
γες. Εκεί που θέλεις την ακρίβεια σου ξεφεύγει. Εκεί που πας να αιχμαλωτίσεις ένα αντικεί
μενο σου διαφεύγει αμέσως. Κι αυτά είναι πολύ, πάρα πολύ κουραστικά.

— Στη δουλειά σας μόνο ή ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία;
— Στη δουλειά περισσότερο, αλλά νομίζω και γενικά. Για παράδειγμα, περνάει κάποιος από το 
μανάβη και του λέει: «Βάλε δύο-τρία ή τέσσερα κιλά». Αυτή είναι η Ελλάδα -  ξεφεύγει από την 
ακρίβεια. Ή μουν παντρεμένος με την Όλγα Καρλάτου. Στην αρχή, όταν ζούσαμε μαζί, της έ
κανα μια συγκεκριμένη ερώτηση και ποτέ δεν μου απαντούσε συγκεκριμένα. Και τούτο ίσχυε 
για έναν άνθρωπο που έζησε σε πολύ αυστηρά δομημένες κοινωνίες. Δεν ξέρεις ποιον να πιά- 
σεις, τι να πιάσεις. Καμιά φορά συμβαίνουν παράλογα πράγματα. Παρ’ όλα αυτά θα μ’ άρεσε πά
ρα πολύ να ξανακάνω ταινία εδώ. Ο τόπος, οι συνθήκες, το σημείο (το ιστορικό, το πολιτικό, το 
κοινωνικό), στα οποία βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα, παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

— Νομίζετε ότι αυτά θα βγάλουν πέρα τον Έλληνα που το μυαλό του βρίσκεται περισσότερο στην 
Ανατολή παρά στη Δύση; Η προσαρμογή του Έλληνα είναι εύκολη σε μια περίπου εικοσαετία;
— Έχει μια παράξενη προσαρμοστικότητα. Στη Φωτογραφία ο Έλληνας είναι στα ξένα, στο 
Παρίσι, κι ενώ η προσαρμοστικότητά του είναι μεγάλη ο ίδιος παραμένει Έλληνας. Κρατάει 
τα προτερήματά του, αλλά και τα ελαττώματά του. Οι Έλληνες μαζεύονται όλοι μαζί, πάνε 
στην εκκλησία και μετά αλληλοτρώγονται. Αυτή είναι η νοοτροπία τους.

— Σας είναι κουραστικό να ζείτε στην Ελλάδα; Έρχεστε από το Παρίσι και μπορείτε να τη βλέ
πετε από απόσταση. Θα θέλατε να ζείτε εδώ;
— Αν ήθελα θα το ’χα κάνει. Έρχομαι καμιά φορά στην Αθήνα το χειμώνα ως ιδιώτης και οι 
σχέσεις είναι κάπως... Η κοινωνία, προπαντός η αθηναϊκή, αυτό που λένε «κέντρο», οι διανο
ούμενοι, σε εξουδετερώνουν. Ό ταν φτάνεις απ’ έξω σε θαυμάζουν, αλλά την επομένη ρω 
τούν: «Γιατί έρχεται αυτός, τι θέλει να κάνει;». Και ο έλληνας καλλιτέχνης που ζει μέσα στη 
χώρα δεν βοηθιέται. Αλλιώς, γιατί πηγαίνουν πολλοί έλληνες στο εξωτερικό; Υπάρχει κάτι 
στην ελληνική κοινωνία που τους εμποδίζει. Αναφέρθηκα πιο πριν στους μετανάστες: οι έλ
ληνες μετανάστες στη Γαλλία είναι διαφορετικοί από τους Έλληνες στη Γερμανία και στην 
Αμερική. Έχουν άλλες σχέσεις, γιατί είναι λιγότεροι ίσως. Οι Έλληνες της Γαλλίας τρέφουν 
μια καχυποψία ο ένας για τον άλλο. Οι Γ άλλοι πάλι δεν θέλουν καμιά σχέση με αυτούς.

— Στη Φωτογραφία φαντάζομαι η κατάσταση αναλύεται...
— Ναι. Υπάρχει μια ατάκα κάποιου που τον έχουν ρίξει οι συμπατριώτες του. Εμείς ξοδεύ
ουμε την ενέργειά μας για να εμποδίσουμε τον άλλο να πάει μπροστά, αντί να πάμε όλοι μα
ζί. Δεν είναι ακριβώς ελληνικό αυτό το φαινόμενο, είναι ειδικά αθηναϊκό, όσον αφορά τον 
καλλιτέχνη.
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— Άρα οι συνθήκες για τον έλληνα δημιουργό είναι απείρως καλύτερες στο εξωτερικό.
— Ναι. Ο Έ λλη νας πάει έξω, κάνει ό,τι κάνει, και θέλει αυτό που κάνει να το σέβονται. Αν ο 
Ξενάκης είχε μείνει εδώ, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να πετύχει όσα πέτυχε έξω. Ε δώ τα πράγ-
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μαία είναι περίπλοκα. Η κοινωνία είναι ευνουχισχική για χον καλλιχέχνη, γι’ αυχά δεν μπο
ρώ  να χη ζήσω. Θέλω να κινούμαι ελεύθερα και να λέω χρελά πράγμαχα ελεύθερα, χωρίς να 
κουχσομπολεύουν από πίσω μου.

— Να σας κάνω μια ευθεία ερώτηση πάνω σ ’ αυτό: από το Gloria Mundi ως τη Φωχογραφία πέ
ρασαν δέκα χρόνια. Που δουλέψατε στο μεταξύ; Υπάρχει ένα κενό.
— Πολιχικό;

— Πολιτικό ίσως όχι, αναφέρομαι σας καλλιτεχνικές σας δραστηριότητες.
— Πάνχα υπάρχουν κενά (γελάει). Τα κενά αυχά είναι η ελευθερία μου. Σχο Παρίσι, όπως εί
πα, δεν έχω άγχος όχι θα πουν για μένα: «Αυχός ο Παπαχάκης, χι κάνει, χι δεν κάνει;». Σπά
νια με αναγνωρίζει δημοσιογράφος. Ό σ ο  για χα κενά, είχα κάποιες ιδιωχικές υποθέσεις και υ 
ποχρεώσεις πολιχικές.

— Την ελληνική σας υπηκοότητα τη διατηρείτε παρά το γεγονός ότι είστε πολίτης του κόσμου και 
κάτοικος της Γαλλίας. Ο λόγος είναι συναισθηματικός η όχι;
— Είναι πολύ απλός. Σκέφχομαι γαλλικά, γράφω  γαλλικά, εκφράζομαι γαλλικά, από καλλι- 
χεχνική άποψη. Μ πορεί η σκέψη μου να είναι γαλλική, αλλά η σχάση μου απένανχι σχη Γαλ
λία είναι ω ς  εξής: έμεινα Έ λλη νας υπήκοος περισσόχερο από άρνηση, από χοποθέχηση πολι- 
χική μεχά χον πόλεμο χης Ινδοκίνας και χον πόλεμο χης Αλγερίας. Επηρεάσχηκα απ’ αυχά ό
πως κι από χη σχάση χης Γαλλίας όχαν έγινε χο πραξικόπημα εδώ. Δεν θέλω να είμαι υπήκο
ος μιας χώρας με χην οποία δεν συμφ ωνώ  πολιχικά.

— Έτσι αποφεύγετε δεσμεύσεις που δεν θέλετε και διατηρείτε την ελευθερία σας.
— Πρόκειχαι για μια ευθύνη που πρέπει να αναλάβει κανείς εξ ολοκλήρου. Είναι μια καχα- 
πληκχική χοποθέχηση. Είμαι ικανοποιημένος περισσόχερο από χο αν ήμουν πολχχογραφημέ- 
νος Γάλλος. Εγώ δεν χο θέλω. Οι Γάλλοι μου λένε: «Έ χεχε πολιχογραφηθεί δικός μας». Τι 
πάει να πάει «πολιχογραφημένος»; «Η Γαλλία σ ’ έχει υιοθεχήσει». Μα δεν θέλω, δεν είμαι χα
μένο παιδί! Π αρ’ όλο που με θεωρούν Γάλλο, εγώ αισθάνομαι βαθιά Έ λληνας, χι να κάνω;

Το Τέταρτο, τχ. 14, 
Ιούνιος 1986.

Η  Greta Garbo
και η Marlene Dietrich
καταφτάνουν
στο «Κόκκινο Ρόδο- (1952).



«Πρέπει να βοηθάμε τους 
φτωχούς. Ο Θεός θα μας το 

ανταποδώσει·’ . 
Οι Βοσκοί (Τζαβαλάς Καρούοος, 

Δήμος Σταρένιος).

•■Είναι τα όνειρά μου, δεν μπορώ 
να τ ’ απαρνηθώ··. 

Η Φωτογραφία ( Αρης Ρετσος, 
Χρηστός Τσάγκας).



«Είμαι αναρχικός, έχω πολιτική συνείδηση
αλλά είμαι individualiste»

Συνέντευξη του Νίκου Παπατάκη στο Χρηστό Παρίδη1

— Λένε ότι η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Θυμάμαι το ’86, που χάσατε το βραβείο, το κοινό τον 
Φεστιβάλ να σας αποθεώνει για τη Φ ωτογραφία, ενώ τα τελευταία χρόνια σας τιμούν όλο και πιο 
συχνά · όπως τώρα με την κριτική επιτροπή του διεθνούς τμήματος.
— Μου φαίνεται πως αν ζούσα εδώ και δεν έφευγα, θα έπεφτα κι εγώ θύμα αυτού του πράγ
ματος. Κάθε φορά που έρχομαι να κάνω μια ταινία (κάλλιστα θα μπορούσα να μην έρχομαι 
καθόλου), αντιμετωπίζω τα ίδια πάντα προβλήματα. Ο κόσμος εδώ έχει νευρωτικές σχέσεις. 
Α ντί να βοηθούν ο ένας τον άλλον, βάζουν όλη τους την ενέργεια στο να τον πολεμήσουν. 
Αυτό από μια άποψη είναι ενδιαφέρον. Αυτή η αντιφατικότητα, οι αντιφάσεις στους χαρα
κτήρες και στις σχέσεις των ανθρώπων έχουν δραματουργικό ενδιαφέρον.

— Μα είναι πράγματι ελληνικό χαρακτηριστικό; Συμβαίνει μόνο εδώ;
— Συμβαίνει κι αλλού, αλλά με τέτοια οξύτητα όχι.

I
— Εσείς είστε από τους λίγους 'Ελληνες που όχι μόνο δεν γκετοποιηθηκατε, αλλά ενταχθήκατε 
στην κοινωνία των ανθρώπων που συναναστραφήκατε και μάλιστα ξεχωρίσατε. Ποια ανάγκη σας 
φέρνει πίσω;
— Δεν έχω καμιά λογική εξήγηση γιατί γυρνάω. Θα μπορούσα να μένω εκεί και να κάνω ται
νίες μόνο στη Γαλλία. Οι 'Αβυσσοι αναγνωρίστηκαν, βοήθησε βέβαια και το σκάνδαλο που δη- 
μιουργήθηκε, αλλά ολόκληρη η intelligentsia το υποστήριξε. Ο Sartre, ο Genet, ο Breton γρά- 
ψαν ύμνους γι’ αυτό. Τι μ ’ έκανε δύο χρόνια μετά να έρθω να γυρίσω ταινία εδώ δεν ξέρω.

— Υπήρχε βέβαια άφθονο υλικό το ’66.
— Το οποίο τώρα εξαφανίζεται.

— Μιλήστε μου για το φευγιό σας από την Ελλάδα. Η ιστορία πώς έχει, πώς φτάσατε στο Παρίσι. 
Φαντάζομαι ότι ήταν περιπετειώδης όπως και το υπόλοιπο της ζωής σας άλλωστε.
— Ναι, είναι κι αυτό λίγο σαν παραμύθι. Από δεκατεσσάρων χρονών που έμεινα μόνος (με εί
χαν στείλει σε γαλλικό σχολείο στη Βηρυτό) το όνειρό μου ήταν να πάω μια μέρα στο Παρί
σι. Ο φάρος του καλλιτεχνικού κόσμου τότε. Είχα διαβάσει γαλλική λογοτεχνία και αυτό 
που κυρίως με απασχολούσε στα διαβάσματά μου ήταν το όραμα της δημοκρατίας. Βρέθηκα 
στην Αθήνα το ’37 εν μέσω της δικτατορίας του Μεταξά και δεν μπορούσα να το αντέξω. 
Ή δη  είχα πολεμήσει τους Ιταλούς και ο φασισμός ήταν κάτι που απεχθανόμουν. Δούλευα ως 
γκρουμ στο King George και συγχρόνως μοντέλο σε έναν γερμανό γλύπτη που ζούσε στην 
Αθήνα, εξόριστος της ναζιστικής Γερμανίας. Έ ν α  βράδυ με πήρε μ ’ έναν φίλο του να πάμε σ ’ 
ένα μπαρ σε μια στοά κοντά στην Ομόνοια -  νομίζω υπάρχει ακόμα. Πρέπει να ήταν το πρώ
το του είδους που άνοιξε στην Αθήνα, το είχε ένας Ελληνοαμερικανός που μόλις είχε επι
στρέφει. Κάποια στιγμή μπήκε ένας μαύρος, πράγμα σπάνιο κι αυτό, κι ο ιδιοκτήτης πετά-

1. Η  συνέντευξη δόθηκε όταν ο 
Νίκος Παπατάκης βρέθηκε στη 
Θεσσαλονίκη ως πρόεδρος της 
Κριτικής Επιτροπής του 
διεθνούς τμήματος του 33ου 
Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
(6-15 Νοεμβρίου 1992). 137
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χτηκε να τον διώξει. Εγώ, με μητέρα Αιθιοπίδα, προσβλήθηκα και σηκώθηκα αμέσως και ζή
τησα να καθίσει μαζί μας. Ο ιδιοκτήτης τα ’χάσε, αλλά ο μαύρος το ’σκάσε. Η βραδιά κύλησε 
φιλικά και μια παρέα Εγγλέζων που μιλούσε γαλλικά με πλησίασαν να με κεράσουν. Ο ένας 
απ’ αυτούς, γιος μαχαραγιά από την Ινδία, είχε εκτιμήσει την πράξη μου και προσφέρθηκε 
να κάνει κάτι για μένα. Του ζήτησα να με βοηθήσει να φύγω από την Ελλάδα. Έ τσι το κανό
νισε να με στείλει να δουλέψω στην Αυστραλία, χώρα της Βρετανικής Κοινοπολιτείας. Μου 
έκλεισε μάλιστα και συμβόλαιο. Τον παρακάλεσα όμως το εισιτήριο να γίνει μέσω Μασσαλίας 
για να μπορέσω να επισκεφθώ το Παρίσι. Έ τσι κι έγινε. Έφυγα, τα πλοία για την Αυστρα
λία ήταν σπάνια, εγώ πήγα στο Παρίσι, βρήκα φίλους Γάλλους από την Αθήνα. Ξέσπασε ο 
πόλεμος. Μετά από μια αποτυχημένη μου προσπάθεια να επιστρέψω μέσω Τζιμπουτί στην 
Αιθιοπία, άρχισα να δουλεύω ως κομπάρσος σε ταινίες και να ζω πια κανονικά τη ζωή του 
Saint-Germain-des-Prés.

-S

— Αλλά οι Γερμανοί έχουν καταλάβει το Παρίσι και είναι υπό κατοχή,.
— Εγώ ήθελα να επιστρέφω στην Αιθιοπία να πολεμήσω τους Ιταλούς. Έπρεπε να πάω στην 
Αγγλία, να συναντήσω τον Hailé Sélassié για να με βάλει στην αντίσταση. Δανείστηκα λοι
πόν ένα ποδήλατο για να περάσω τα σύνορα της Ισπανίας. Προσπάθησα δυο-τρεις φορές, αλ
λά με πιάνανε και με γυρνούσαν πίσω. Μια μέρα στην πόλη Pau συναντάω μια παρέα από κι
νηματογραφιστές· ανάμεσά τους και τον Jacques Prévert που ήξερα από το Παρίσι. Του μί
λησα για τις προσπάθειές μου και μου πρότεινε, αντί να διακινδυνεύω να βρεθώ στη φυλακή, 
να τους ακολουθήσω στη Νίκαια, να δουλέψω στα στούντιο της ελεύθερης Γαλλίας. Έ τσι 
και έκανα. Το ’43 όμως οι Γερμανοί κατέβηκαν προς τα κάτω κι εγώ αποφασίζω να βγω στην 
αντίσταση. Έ κανα κάποιες επαφές και μου δώσαν μια διεύθυνση στη Manosque. Το ραντε
βού ήταν να κατέβω από το τρένο κρατώντας μια εφημερίδα. Κατέβηκα στη Manosque, πα
ντού γύρω χαφιέδες, γερμανοί στρατιώτες κι ένα νεαρό παιδί, Μαρτινέζος, να κρατάει κι αυ
τός μια εφημερίδα. Δεν περίμενε κανείς. Πλησιαστήκαμε και αποδείχθηκε ότι περίμενε κι 
αυτός για το ίδιο. Περάσαμε δύο μέρες περιμένοντας, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Μου λέει 
λοιπόν ότι ήξερε ανθρώπους της αντίστασης στη Grenoble και έτσι αποφασίζουμε να φύγου
με από κει. Με το που κατεβαίνουμε μου ζητάει την ταυτότητά μου για να κυκλοφορήσει. 
Έ φυγε και δεν επέστρεψε ποτέ. Ευτυχώς στη Grenoble ζούσε μια κοπέλα που είχα γνωρίσει 
στη Νίκαια και μου είχε δώσει το τηλέφωνό της. Ο πατέρας της, ιδιοκτήτης ξενοδοχείου και 
πετενιστής, βλέποντας το ενδιαφέρον της κόρης του για μένα, δεν με πρόδωσε, αλλά αντιθέ- 
τως με έστειλε να δουλέψω με χωρικούς.

— Έτσι ο έρωτας, έρχεται να σώσει την κατάσταση...
— Ναι. Και η κοπέλα θα με βοηθούσε ακόμα μια φορά, λίγο καιρό αργότερα. Έ ζησα εφιαλτι
κά για τρεις μήνες, με ανθρώπους να με απειλούν ότι θα με καταδώσουν και από την άλλη η 
αντίσταση να μη με εμπιστεύεται. Δεν ξέραν καν τον ιταλοαιθιοπικό πόλεμο. Έ τσι, με ψεύ
τικη ταυτότητα του πατέρα της κοπέλας ταξίδεψα στο Παρίσι. Εν τω  μεταξύ είχαν επιστρέ
φει όλοι από τη Νίκαια και με τις επαφές που είχα μπήκα επιτέλους στην αντίσταση. Συγ
χρόνως δούλευα για τον κινηματογράφο.

— Γορίζονταν ακόμα ταινίες; Με τι λεφτά;
— Οι ναζί είχαν πολλά προβλήματα. Λογοκρισία υπήρχε, αλλά άφηναν να γυριστούν ταινίες 
εφόσον δεν είχαν πολιτικό θέμα. Έ τσι γυρίστηκε και το Les Enfants Du Paradis. Οι παρα
γωγοί συνεργάζονταν με γερμανικά στούντιο και βρίσκαν λεφτά.

— Τότε αποφασίζετε να πάρετε μαθήματα υποκριτικής στο στούντιο της Solange Sicart;
— Είχε ήδη τελειώσει ο πόλεμος. Με τη Sicart συναντιόμασταν στο Café de Flore. Μια μέρα

138 λοιπόν μου λέει ότι θα έπρεπε να γίνω ηθοποιός. Μα εγώ είχα προφορά, της είπα. Εκείνη ε-
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πέμενε όχι με τη δουλειά θα διορθωνόταν. Στη σχολή της πρωτογνώρισα την Gréco, τον 
Alain Resnais.

— Κι αρχίζει όλο εκείνο το καταπλτχκτικό που ήταν το μεταπολεμικό Παρίσι.
— Ξαφνικά όλος ο φόβος, όλη η πίεση της Κατοχής έγιναν μια έκρηξη στο χώρο της τέχνης. 
Ό λ α  τα κινήματα που άρχισαν πριν τον πόλεμο, άνθρωποι όπως ο Ionesco κι ο Beckett γρά- 
φαν όλα αυτά τα χρόνια, κι εμείς, μια ομάδα ηθοποιών, βρήκαμε ένα μέρος για να δείξουμε ό
λα αυτά τα πράγματα. Έ ν α  καμπαρέ, όπως πριν από τον πόλεμο στο Βερολίνο, όπου θα παί
ζαμε μονόπρακτα, θα διαβάζαμε ποίηση κι ο κόσμος θα έπινε ένα ποτό.

[...]
— Έλληνες ερχόντουσαν στο «Κόκκινο Ρόδο»;
— Είχα πει στους σερβιτόρους, όταν ακούν ελληνικά να μην αφήνουν να πληρώσουν. Κάπο
τε ήρθε μια παρέα Ελλήνων που η γαλλική κυβέρνηση βοήθησε να ’ρθουν να σπουδάσουν. 
Ανάμεσά τους ήταν ο Ξενάκης, ο Βυζάντιος, ο Χατζημιχάλης και άλλοι καλλιτέχνες.

— Έτσι γνωρίσατε από την πρώτη στιγμή τους μετέπειτα «Έλληνες του Παρισιού». Η Μελίνα ερ
χόταν;
— Βέβαια, ζούσε τότε με τον Marcel Achard και ερχόντουσαν μαζί. Αλλά καλά γνωριστήκα
με το ’70 με την αντίσταση. Τότε δεν γνωριζόμασταν. Νομίζω όχι από το «Κόκκινο Ρόδο» πέ
ρασε και η Παπά.

— Το ’54 κλείνει το «Κόκκινο Ρόδο». Τι σας ενδιέφερε πια; Να γίνετε σκηνοθέτης-,
— Αυτό που μ ’ ενδιέφερε ήταν να βρίσκω  πράγματα που θα ήθελα να προβάλλω. Π αραγωγός 
ασυνήθιστων ταινιών.

[..·]
— Αυτός ήταν ο σκοπός λοιπόν της παραμονής σας στη Νέα Υόρκη; Να γίνετε παραγωγός;
— Ή θελα  να κάνω μια ταινία πάνω στον αλγερινό πόλεμο. Ο Sartre είχε δεχθεί να γράψει το 
σενάριο και ο Alain Resnais θα τη σκηνοθετούσε. Α υτό με ενδιέφερε τότε.

[...]
— Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για την οποία θα ήθελα να μου μιλήσετε ειλικρινά. Βρισκόσα
σταν πάντα στο επίκεντρο της καλλιτεχνικής ελίτ, αλλά όχι μόνο. Συναναστραφήκατε μερικούς 
πολύ πλούσιους ανθρώπους. Πώς συμβάδιζαν οι πολιτικοί σας αγώνες, η πολιτική σας ταυτότη
τα με τις σχέσεις σας με τα ανώτερα οικονομικά στρώματα;
— Είμαι αναρχικός, έχω πολιτική συνείδηση αλλά είμαι individualiste. Θέλω να είμαι ελεύθερος. 
Θέλω να επιλέγω τη ζωή μου, όχι να είμαι δεσμευμένος σε μια ομάδα. Ό ταν  κάνεις παραγωγή 
μιας ταινίας, θα πας εκεί που υπάρχουν τα χρήματα. Στα μεγαλοαστικά στρώματα αν δεν έχεις 
χρήματα σε θεωρούν ύποπτο. Εξάλλου θεωρώ λάθος ένας σχραχευμένος κομμουνιστής, ας πού
με, να ξέρει μόνο τα δικά του, να ξέρει τη δεξιά, τον δεξιό τύπο για να ξέρει τι γίνεται. Να σου πω 
σε τι ωφελεί να γνωρίζεις κόσμο με λεφτά. Π ώς θα είχαν ολοκληρωθεί αλλιώς οι Σκιές-, (γέλια).

— Τα χρόνια που κάνετε τα κινηματογραφικά σας ανοίγματα στη Γαλλία κυριαρχεί η Nouvelle 
Vague και όλοι έχουν σαν βίβλο τους τα Cahiers du Cinéma. Παρ ’ όλα αυτά εσείς δουλεύετε ανε
ξάρτητα, μακριά από την επιρροή τους.
— Μα η Nouvelle Vague ήταν κομφορμιστές. Κάναν ταινίες μες στο σύστημα. Ή ταν  το νέο 
κύμα ενός κινηματογράφου κανονικού. Δεν ήταν ούτε επαναστάτες ούτε τίποτα. Τα δε 
Cahiers du Cinéma δεν διαβάζονται. Ψευχοψυχαναλυχικά, με μια φρασεολογία περίπλοκη. 
Τίποτα. Ό λ α  μέσα από μία αισθητική καθαρά αστική. 139
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— Καθαρά αστική υπόθεση θεωρήθηκε εκ των υστέρων και ο Μάης του ’68, στον οποίο πρωτο
στατήσατε.
— Οπωσδήποτε, αλλά εγώ ήμουν εκεί για ουσιαστικούς λόγους. Οι Ισπανοί είχαν κατάληψη της 
εστίαο τους, οι Βραζιλιάνοι επίσης, οι Έλληνες συζητούσαν. Κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι. 
Ή ταν εκεί ο Φέρρης, ο Κούνδουρος, πολλοί. Ό ταν το πήραν απόφαση να γίνει η κατάληψη, εί
χαμε άλλους καβγάδες. Αν θα σηκώναμε το πανό που έλεγε «Ελεύθερη Ελλάδα». Μια ανέβαινε, 
μια κατέβαινε. Εγώ τους έλεγα, όταν πέφτει ξύλο να πηγαίνουμε κι εμείς. Κανείς δεν ερχόταν.

— Με τέτοια συνεννόηση έγινε και η αντίσταση κατά της χούντας;
— Ο Θεοδωράκης έκανε συναυλίες, η Μελίνα έβγαζε λόγους. Η φιλοσοφία μου ήταν ότι μια 
βομβίτσα εκατό γραμμαρίων στην Αθήνα θα ήταν πολύ mo σημαντικό από όλα αυτά. Μια μέ
ρα ένας σκηνοθέτης, το όνομά του δεν θα πω, κι ο πρόεδρος των ελλήνων φοιτητών ήρθαν να 
μου ζητήσουν χρήματα. Εγώ για να τους προβοκάρω τους είπα να κάνουμε κάτι πραγματικά 
επαναστατικό. Να διαρρήξουμε μια τράπεζα. Αν θέλεις επανάσταση, πρέπει να κάνεις πράξεις 
επαναστατικές. Δεν το είπα βέβαια στα σοβαρά για την τράπεζα, αλλά, αν δεχόντουσαν, θα α
κολουθούσα. Δεν έγινε τίποτα. Ανήκαν σε κόμματα και περίμεναν γραμμή από κει. Μακριά 
από τη λογική της επανάστασης.

— Είστε πολύ φίλος με τον Μιχάλη Ράπτη.
— Αληθινός επαναστάτης.

— Με την πένα του.
— Δεν ξέρω...

— Ταξιδέψατε μαζί στην Κούβα και γνωρίσατε τον Castro.
— Το ’68 για να ζητήσουμε τη βοήθειά του για την αντίσταση. Ή ταν η γιορτή της επανά
στασης και είδα τρομερά λάθη κι εκεί.

— Το ’74 γυρίσατε με την Όλγα Καρλάτου το Gloria Mundi. Άλλο μεγάλο σκάνδαλο -  τις προβο
λές ακολούθησαν βομβιστικές ενέργειες.
— Είναι μια ταινία πάνω στα βασανιστήρια. Η ιστορία ενός σκηνοθέτη που κάνει μια ταινία 
για τα βασανιστήρια, που κάνει επαναστατικές πράξεις και συγχρόνως είναι καλλιτέχνης. Η 
φιλοσοφία της ταινίας ήταν ότι, όταν είσαι επαναστάτης-καλλιτέχνης, πρέπει να φτάνεις μέ
χρι τα άκρα. Τα χρήματα που χρειάζονται για να κάνεις την ταινία σου, την επανάστασή σου, 
πρέπει να τα αρπάξεις, να τα κλέψεις από τους καπιταλιστές. Ο σκηνοθέτης της ταινίας τελι
κά σκοτώνεται. Εγώ δεν σκοτώθηκα.

— Κλέψατε λεφτά για να γίνει το Gloria Mundi;
— Δεν ήταν μακριά από αυτή την ιδέα.

— Ποιοι βάλαν τις βόμβες στις κινηματογραφικές αίθουσες;
— Οι ακροδεξιοί, φαντάζομαι. Ο O.A.S. (Οργάνωση Μυστικός Στρατός). Το ίδιο με τις Αβύσ
σους που ήταν αλληγορία. Η κριτική επιτροπή των Καννών είχε δεχθεί ανώνυμες επιστολές 
που έλεγαν ότι αν βραβευόταν θα τίναζαν το Palais Du Festival στον αέρα. Στο Gloria Mundi 
υπάρχει μια σκηνή όπου ένας αλεξιπτωτιστής βιάζει μια κοπέλα της αλγερινής αντίστασης 
μπρος στα μάτια του πατέρα της, μ ’ ένα μπουκάλι υπό τους ήχους του γαλλικού ύμνου. Δεν 
άρεσε καθόλου. Σήμερα δεν θα έκανε την ίδια αίσθηση. Τα γεγονότα τότε ήταν ακόμα φρέσκα.

— Ησασταν και στη μαύρη λίστα των Συνταγματαρχών εδώ πέρα συγχρόνως.
— Μου κάναν ελέγχους κάθε φορά που περνούσα τα σύνορα και με παρακολουθούσαν όπου

140 Κ1 αν βρισκόμουν.
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— Ας επιστρέφουμε στην τέχνη. Σκηνοθετήσατε το 1990 Αισχύλο στη Γαλλία, την Ιώ. Σας έγινε 
μάλιστα μια πρόταση από την Comédie Française να σκηνοθετήσετε ελληνική τραγωδία.
— Τη Μήδεια του Ευριπίδη στο Odéon. Αλλά το απέρριψα. Ετοιμάζω με τον μουσικό των 
Ισορροπιστών Bruno Coulais μια μοντέρνα όπερα πάνω στο ίδιο θέμα.

— Είδατε κινηματογράφο, κάνατε κινηματογράφο.
— Αγάπησα έργα, μίσησα έργα.

— Ποιους θεωρείτε μεγάλους σκηνοθέτες;
— Τον Kourosawa, τον Fellini στην αρχή του, τον Bunuel...

— Ξαναετοιμάζετε μια ταινία.
— Την ιστορία του Βασίλη Ζαχάρωφ, Έ λλη να  της διασποράς· γεννημένος στη Μ ούγλα της 
Τουρκίας το 1849, ο άνθρωπος που στήριξε και χρηματοδότησε τη Μικρασιατική εκστρα
τεία. Πάμπλουτος βιομήχανος όπλων στην Αγγλία και στη Γαλλία, με τεράστια επιρροή. Α υ
τός παρακίνησε τους συμμάχους στον πόλεμο και παραλίγο να πέσει ο Lloyd George εξαιτίας 
του. Αλλά δεν ήταν με τον Βενιζέλο μέχρι το τέλος, έτσι έχασε την εξουσία. Υπάρχει και μια 
ρομαντική πτυχή στην ιστορία του. Συζούσε για τριάντα χρόνια με μια ισπανίδα δούκισσα 
που δεν μπορούσε να  πάρει διαζύγιο. Κατάφεραν να παντρευτούν λίγο πριν το θάνατό τους.

— Μια ταινία για όλα αυτά που σας απασχόλησαν στη ζωή σας. Η διασπορά, η πολιτική, ο έρω
τας. Πείτε μου κάτι. Φοβηθήκατε στη ζωή σας;
— Νομίζω πως όχι. Π οτέ δεν είχα το άγχος μιας καριέρας -θ α  μπορούσα να είχα σταματήσει 
στην πρώτη μου ταινία- και ο θάνατος δεν μ ’ απασχόλησε ποτέ.

— Ερωτευτήκατε τη ζωή και τις γυναίκες με πάθος.
— Έ χ ω  τις αδυναμίες μου κι εγώ (γέλια). SL (Society-Life), τχ. 19,1992.

Στα γυρίσματα τον Gloria Mundi.
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0 1  Α Β Υ Σ Σ Ο Ι  (1963 )

Les Abysses

Σκηνοθεσία: Νίκος Παπατάκης. Σενάριο - διάλογοι: Jean 
Vauthier. Βοηθοί σκηνοθέτη: Roger Dallier. Φωτογραφία:
Jean-Michel Boussaguet. Ή χ ο ς : Claude Lerouge. Μ ουσι
κή: Pierre Barbaud. Μ οντάζ: Denise de Casablanca, Pascale 
Laverrière και Edwige Bernard. Ηθοποιοί: Francine Bergé 
(Μισέλ), Colette Bergé (Μαρί-Λουίζ), Pascale de Boysson (δις 
Ελιζαμπε'τ), Paul Bonifas (Κύριος), Colette Régis (Κυρία), Lise 
Daubigny (αγοράστρια), Jean-Louis Le Goff (Φιλίπ), Robert 
Benoît (ένας αγοραστής), Marcel Roche (ένας αγοραστής). Π α
ραγωγή: Lenox Films, Γαλλία. Διάρκεια: 96'. Ασπρόμαυρη. 35 
mm. Φεστιβάλ: Επίσημη εκπροσώπηση της Γαλλίας στο Φε
στιβάλ Κινηματογράφου των Καννών (1963).

Δυο νεαρές υπηρέτριες, δυο υστερικές αδελφές τις οποίες συνδέει 
μια πολύ τρυφερή σχέση, έχουν να πληρωθούν τρία χρόνια από τα 
κατεστραμμένα οικονομικά αφεντικά τους. Αναγκασμένες να πα
ραμένουν στη δουλειά, λόγω των χρημάτων που τους οφείλουν, 
κάνουν μέσα στο σπίτι όσο περισσότερες ζημιές μπορούν. Ο «κύ
ριος» είναι αδυνάτου χαρακτήρος και αυτός ακριβώς έχει οδηγή
σει την οικογένεια στην καταστροφή. Υπομένει τα πάντα, αρκεί να 
μην τον αναγκάσουν ποτέ να δει την αλήθεια. Η  «κυρία», πάλι, εί
ναι μαζώχτρα, επειδή είναι στενόμυαλη και ιδιοτελής. Ούτε εκείνη 
μπορεί να συνειδητοποιήσει την πραγματικότητα. Η  «δεσποινίς», 
τέλος, είναι παντρεμένη και προσφάτως χωρισμένη. Προσπαθεί 
να συμπάσχει, να δείχνει κατανόηση, να είναι γενναιόδωρη. Είναι 
ωστόσο εξίσου αλλεργική με τους άλλους, αν όχι περισσότερο, ως 
προς την αιώνια αυτή αλήθεια, την οποία διαρκώς αποφεύγει. 
Επιπλέον, ζηλεύει ασυνείδητα τις δύο αδελφές για τη στοργική 
τους σχέση. Σ ’ αυτό το τρομερό, κλειστό σύμπαν ξεσπάει η τραγω
δία. Ο κύριος της «Δεσποινίδας» επιστρέφει. Φέρνει μαζί του αγο
ραστές για το σπίτι που πωλείται. Η  προοπτική αυτή προκαλεί 
στις αδελφές μια πραγματική κρίση δολοφονικής παραφροσύνης. 
Ενώ οι άντρες ασχολούνται με τα χαρτιά και τις υπογραφές, αυτές 
σφάζουν τις δύο εργοδότριές τους.

A. Η ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ_______________________________

Μια ταινία που συμφιλιώνει τον κινηματογράφο 
με την αρχαία τραγωδία πάνω στο θέμα 
της σύγχρονης δουλείας
Συνέντευξη του Νίκου Παπατάκη στον Roger Boussinot

— Δώσατε στην ταινία σας έναν τίτλο, Οι Άβυσσοι, ο οποίος την 
τοποθετεί πολύ μακριά από το σύγχρονο εμπορικό παριζιάνικο 
πνεύμα. Προσδιορίζει, αν πιστέψω το λεξικό μου, «τα μεγάλα βά
θη των ωκεανών, εκεί όπου δεν φτάνει το φως του ήλιου». Συλλά- 
βατε άρα την ταινία σας ως ένα είδος δράματος της μεγάλης βαθύ
τητας, μια μάχη ανάμεσα σε θαλάσσια ζώα τυφλά και κουφά. Η  
δράση τοποθετείται σ’ ένα απομονωμένο αγροτόσπιτο και έχετε ως 
πρόσχημα ένα πολύ παλιό αλλά πασίγνωστο πραγματικό γεγονός: 
την ιστορία δύο υπηρετριών που έκαναν κόλαση την ζωή των αφε- 

144 ντικών τους και στο τέλος τα στραγγάλισαν. Αντί να περιγράφετε

την αποτρόπαια αυτή ιστορία, ή να αναλύσετε την λεγάμενη «δια
λεκτική αφέντη - δούλου», προτιμήσατε να προβείτε σε μια διαδι
κασία «μάγευσης» του θεατή, βάζοντάς τον βαθμιαία στην ίδια την 
κατάσταση των ηρώων σας, και για το λόγο αυτό χρησιμοποιήσατε 
θεατρικά μέσα. Η  πρώτη σας σκηνή, για παράδειγμα, είναι ξεκά
θαρα μια σκηνή «ζύμωσης» του θεατή. Γιατί;
— Μιλάμε πολύ για την αλήθεια του κινηματογράφου και για 
το cinéma-vérité. Μου φαίνεται πως το πιο ξεκάθαρο σε κάτι τέ
τοιες συζητήσεις είναι πως υπάρχουν εκατό αλήθειες: ο καθέ
νας έχει τη δική του. Νομίζω πως η μόνη αναγκαία αλήθεια, σε 
μια ταινία, είναι εκείνη την οποία χρειάζεται ο σκηνοθέτης 
προκειμένου να εκφραστεί με πειστικό τρόπο. Η αλήθεια αυτή 
αντιστοιχεί ωστόσο σε μια μονάχα πραγματικότητα: εκείνη της 
ιδιοσυγκρασίας του. Απ’ την πλευρά μου, όταν γύριζα τις Αβύσ
σους, αναζητούσα πρωτίστως την αλήθεια «μου» και αντιλή- 
φθηκα ότι αυτό δεν μπορούσε παρά να είναι μια δραματική α
λήθεια, βασισμένη στους κανόνες της δραματικής τέχνης. Οι 
Άβυσσοι δεν είναι ωστόσο, με κανένα τρόπο, φιλμαρισμένο θέα
τρο. Θα ήταν αδύνατο, για παράδειγμα, να ανεβάσουμε αυτού
σιο το κείμενο του Jean Vauthier ή τη δομή του στη σκηνή. Ας 
πούμε καλύτερα, ότι σε αντίθεση με πολλές ταινίες που συμμε
τέχουν σ ’ έναν κόσμο μυθιστορηματικό ή δημοσιογραφικό, η 
δική μου τοποθετείται κάτω από ένα είδος αιγίδας του θεάτρου, 
θεατρικής επιρροής. Παρότι αφετηρία μου ήταν ένα πραγματι
κό γεγονός δεν θέλησα ποτέ να κάνω μια ταινία βεριστική, ού
τε καν ρεαλιστική. Θα μου φαινόταν πλεονασμός. Έπρεπε ό
μως να ξαναβρώ την ένταση του πραγματικού. Επέλεξα έναν 
συγκεκριμένο λυρισμό -ή  μάλλον μια συγκεκριμένη βία την ο
ποία προσέφερε ο λυρισμός- και μια συγκεκριμένη δραματική 
φόρμα, μια και η αλήθεια δεν είναι ποτέ δεδομένη στον τομέα 
του θεάματος: μπορούμε μόνο να την αναδημιουργήσουμε. Και 
γιατί μια τέτοια επανασύνθεση θα έπρεπε υποχρεωτικά να εί
ναι ρεαλιστική ή βεριστική, κι όχι δραματική, αν διατηρεί όλη 
τη βία της πραγματικότητας; Προφανώς, απ’ τη στιγμή που υι
οθέτησα μια τέτοια άποψη, δεν μου απέμενε παρά να στηριχθώ 
και να συμμορφωθώ με την αυστηρή ακρίβεια των δραματικών 
κανόνων. Την ακρίβεια αυτή έφτασα και να την αναζητήσω, 
υιοθετώντας τον κανόνα των τριών ενοτήτων, κάτι που μου έ
δινε τουλάχιστον το, εκ των προτέρων, πλεονέκτημα μιας στέ- 
ρεης δομής. Είναι λοιπόν εντελώς εσκεμμένο το ότι θέλησα να 
δουλέψω στην ταινία αυτή με έναν δραματουργό, έναν άνθρω
πο του θεάτρου, παρά με έναν σεναριογράφο ταινιών.
Απ’ τη στιγμή που συμφωνήσαμε με τον σεναριογράφο Jean 
Vauthier για την αισθητική επιλογή, υιοθετήσαμε μια δομή και 
καθορίσαμε την ψυχολογία των ηρώων με τη μεγαλύτερη δυ
νατή ακρίβεια, ο Vauthier ήταν ελεύθερος να τραβήξει την έ- 
ρευνά του όσο μακρύτερα ήθελε. Μοναδικός μου στόχος ήταν 
να τον κάνω να επιτύχει το ακραίο δραματικό σημείο που μπο
ρούσαν να του προσφέρουν η κατάσταση και οι χαρακτήρες, σε 
κάθε σκηνή, χωρίς ποτέ να ξεχνάμε τον τελικό σκοπό της εικό
νας. Είχαμε έτσι μια γραπτή βάση, τόσο στέρεη όσο επιθυμού
σαμε, που διέθετε την ακρίβεια θεατρικού έργου, πάνω στην ο
ποία η κινηματογραφική διασκευή, η σκηνοθεσία και ταυτό
χρονα το παίξιμο των ηθοποιών θα μπορούσαν να πατήσουν α
κόμα πιο αποφασιστικά.
Το αποτέλεσμα θα το κρίνει ο θεατής. Θα αναγνωρίσει, ελπίζω,
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ένα συγκεκριμένο ύφος και, στους ηθοποιούς, έναν καινούργιο 
τρόπο παιξίματος. Στην πραγματικότητα, παιγμένη με τα συ
νηθισμένα δραματικά μέσα των κινηματογραφικών ηθοποιών, 
η ταινία θα είχε χάσει πολλή από τη σημασία της.

— Αντιλαμβανόμαστε πως σε ό,τι αφορά την επιλογή των ηθοποι
ών βρεθήκατε μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Κανένας 
τους δεν είναι πολύ γνωστός ή είναι εντελώς άγνωστοι. Οι ρόλοι 
τους όμως έχουν συντριπτικό βάρος γιατί η επιτυχία σας στηρίζε
ται τελικά πάνω τους... Οι δύο νέες ηθοποιοί, που παίζουν τις δύο 
υπηρέτριες συγκεκριμένα, δεσπόζουν στην οθόνη από την αρχή μέ
χρι το τέλος της ταινίας.
— Η Francine και η Colette Bergé... Ή ταν αξιοθαύμαστες. 
Δουλεύαμε δεκαοκτώ ώρες την ημέρα: όλοι οι ηθοποιοί έπρεπε 
να διατηρούν το ίδιο, κάπως αντιπαθητικό, ύφος που θέλαμε. 
Δεν δίστασα να χρησιμοποιήσω τους ηθοποιούς για να «ζυμώ
σω» το θεατή, στον οποίο δεν χαρίζομαι. Οι Άβυσσοι δεν είναι 
μια ταινία ψυχαγωγίας. Γία να μη μένει παθητικός ο θεατής, 
αλλά να συμμετέχει, προσπάθησα εσκεμμένα να δημιουργήσω 
μια δυσφορία, μια βίαιη ενόχληση, για να επιτύχω, σε μια δεδο
μένη στιγμή, μια συγκεκριμένη ομορφιά.

— Τη δυσφορία, για την οποία μιλάτε, λόγω της εξάρτησης κάποι
ων ανθρώπων από άλλους -των υπηρετριών από τα αφεντικά 
τους, αλλά και των αφεντικών από τις υπηρέτριες- εσείς την αι
σθάνεστε στη ζωή σας τόσο έντονα όσο εκδηλώνεται στην ταινία;
— Κάνουμε μια ταινία -είναι επιτακτικό- για να απελευθερω
θούμε από μια εμμονή. Κι αν όχι για να απελευθερωθούμε, του
λάχιστον για να μας χρησιμεύσει σε κάτι. Εδώ, η εμμονή αφορά 
την εξέγερση, την ταπείνωση -  και ταυτόχρονα μια σχετική ε
λευθερία μέσα στον εξαναγκασμό. Παίζουν ρόλο όμως και τα υ
λικά συμφέροντα: η επιθυμία απόκτησης, για παράδειγμα, του 
σπιτιού. Αυτό αποτελεί, αν θέλετε, το κομμάτι του καθαρού ρε
αλισμού. Οι δύο «υπηρέτριες», που καταλήγουν να καταδιώ
ξουν τα αφεντικά τους μέχρι θανάτου, δεν αποτελούν γι’ αυτό 
σύμβολα, παρότι φέρουν μέσα τους, όπως το θελήσαμε, το 
πραγματικό βάρος μιας τραγικής μοίρας.

Arts, τχ. 909, 27 Μαρτίου 1963. 
Μετάφραση: Ζωή-Μυρτώ Ρηγοτιοϋλου.

Β. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ____________________________________

Ο κινηματογράφος μας δίνει την πρώτη του τραγωδία
του Jean-Paul Sartre

Ο κινηματογράφος μας δίνει την πρώτη του τραγωδία: τις 
Αβύσσους. Το θέμα της: το Κακό. Η παρτίδα είναι χαμένη από 
την αρχή για όλα τα πρόσωπα αφού όλα είναι κολασμένα. Ωστό
σο, πρέπει να παίξουν την παρτίδα, μέχρι τέλους, ως το διπλό έ
γκλημα του φινάλε, προοικονομημένο από την πρώτη κιόλας 
σκηνή, προμελετημένο, απρόσμενο.
Η αυστηρή ακρίβεια αυτού του έργου μας κάνει να ξεχνάμε ό
λα αυτά τα αργόρρυθμα, φλύαρα ποτάμια, που κατακλύζουν 
τις οθόνες μας. Ο ρυθμός του είναι καινούργιος: κομματιάζε

ται, σπάζει, πηδά, ακινητοποιείται, συγκόπτεται ανάλογα με τις 
περιστάσεις, αλλά προχωρεί χωρίς σταματημό, χωρίς ούτε ένα 
ξεστράτισμα, προς την τελική καταστροφή, που είναι ο ακίνη
τος κινητήρας όλου του έργου. Κάθε κίνηση την προετοιμάζει 
και συγχρόνως την ενσαρκώνει: δυο καταπιεσμένες υπηρέ
τριες ρίχνονται με μανία στα αφεντικά τους, τρεις οικονομικά 
κατεστραμμένους, σαστισμένους, ανυπεράσπιστους αστούς. Ο 
τόπος του μαρτυρίου είναι η κουζίνα: τα μαχαίρια, οι κατσαρό
λες γίνονται εργαλεία για βασανιστήρια. Οι δυο τρελές ξεφλου
δίζουν πατάτες σαν να βγάζουν μάτια. Στα άχρωμα αντικείμενα 
καθημερινής χρήσης ενοφθαλμίζονται ανησυχαστικές δυνά
μεις. Στα χέρια των δυο αδελφών -δυο αξιοθαύμαστων τραγω
δών- καθένα τους είναι κι ένα προμήνυμα και συγχρόνως απο-
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καλύπτει την αλήθεια του. Γιατί αυτό που μας διηγείται η ται
νία είναι το πεπρωμένο μιας μικρής ομάδας, που οι εσωτερικές 
της συγκρούσεις προορίζουν να εκραγεί.
Η δεξιοτεχνία του Νίκου Παπατάκη έγκειται στο γεγονός πως 
δείχνει τις αδελφές σε κατάσταση παροξυσμού: η απίστευτη επι- 
θετικάτητά τους δεν παραδιδει τα όπλα ούτε λεπτά. Ενσαρκώ
νουν την απόλυτη βία, το μίσος, την επιθυμία του φόνου. Όπως 
έλεγε ένας «τεντιμπόι» για τους νέους σαν κι αυτόν: δεν μπορείς 
να τις γιατρέψεις από το κακό, αυτές είναι το Κακό. Αρχικά, δεν 
υπάρχει κάτι να τις δικαιολογεί: απλώς, συμβαίνει να είναι νέες 
και ωραίες και τα αφεντικά τους άσχημα. Αλλά, σιγά σιγά, αρχί
ζουν και αντιστρέφονται οι όροι: τα χωρίς καμιά υπόσταση θύμα
τα αποκαλύπτονται να είναι οι πραγματικοί δήμιοι. Αυτοί οι τρεις 
μαλθακοί και ασήμαντοι αστοί αντιπροσωπεύουν τη σιδερένια 
πυγμή της τάξης που καταδίκασε τις δύο αδελφές από την στιγ
μή που γεννήθηκαν. Όταν το Κακό ξεσπά σε τούτες τις νεανικά; 
καρδιές, καταλαβαίνουμε άτι αυτά οφείλεται στην εσωτερικευμέ- 
νη καταπίεση και πως οι δήμιοί τους είναι υπεύθυνοι για τα κακά 
τους ήθη, σύμφωνα με όσα έλεγε ο επαναστάτης Babeuf. Αρκεί, 
άλλωστε, να ’ρθουν να χτυπήσουν την πόρτα και άλλοι αστοί, το 
ίδιο αδύναμοι με τους πρώτους: αντιλαμβανόμαστε πως το ξέσπα
σμα τρέλας στην κουζίνα δεν άρερε κανένα αποτέλεσμα. Το σπίτι 
έχει ήδη πωληθεί, η δωρεά ακυρώνεται, οι αδελφές απολύονται. 
Κι όλα αυτά ήσυχα, χωρίς προσπάθεια, μόνο και μόνο γιατί το ε
πιβάλλει η κατεστημένη τάξη. Μόνη διέξοδος το έγκλημα. Τα δυο 
κορίτσια θα σκοτώσουν τις «κυρίες» τους γιατί δεν τους μένει τί
ποτα άλλο να κάνουν. Αλλά τη στιγμή -οι εικόνες είναι καταπλη
κτικές- που αισθανόμαστε, άτι θ’ αποφασίσουν να χτυπήσουν, 
δεν φοβόμαστε για τις δυο αστές, φοβόμαστε για τις δυστυχισμέ
νες, αφού είναι οι ίδιες εκτελεστικά όργανα της καταδικαστικής 
απόφασης που πάρθηκε εναντίον τους, για να τοποθετηθούν με
μιάς, στα είκοσι τους χρόνια, εκτός νόμου για πάντα.
Ανάμεσα στην όραση και την ακοή, η ένταση διατηρείται μέχρι 
το τέλος, είναι η ίδια η ουσία αυτής της τραγωδίας. Και αυτή η 
καινούργια σχέση, αυτή η ενότητα που διαπιστώνουμε, του λό
γου και της εικόνας, ανοίγει στον κινηματογράφο δρόμους α
κόμα ανεξερεύνητους.

Le Monde, 19 Απριλίου 1963.
Μετάφραση: Γίαννα Kovrov.

Μια από τις ωραιότερες ταινίες που έχω δει ποτέ
της Simone de Beauvoir

Εκπληκτική και παράξενη ταινία, όπου η λογική είναι με το 
μέρος της τρέλας, όπου ο παράδεισος βρίσκεται στα βάθη της 
κόλασης, όπου στην αγάπη δίνεται η μορφή του μίσους. Η ται
νία δείχνει ολόγυμνη την εξέγερση. Μόνο η αγριότητα του ε
γκλήματος των δύο ηρωίδων μπορεί να μας κάνει να καταλά
βουμε πόσο φριχτό ήταν το αόρατο έγκλημα, που τα θύματά 
του ήταν εκείνες. Είχαν πέσει στην παγίδα της κοινωνίας. Προ
σπαθώντας να ελευθερωθούν, σφίγγουν τη θηλιά γύρω απ’ τον 
λαιμό τους, κάθε τους κίνηση τις φέρνει πιο κοντά στη μοιραία 
έξοδο, όπως γίνεται στην αρχαία τραγωδία. Αυτό είναι που δί- 
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ο Νίκος δεν δείχνει ποτέ κάτι, που μπορεί να ’χει μια φυσική ε
πίδραση στα νεύρα μας. Χάρη στο αίσθημα του ωραίου κατόρ
θωσε να διασώσει το αίσθημα του φριχτού χωρίς να το προδώ- 
σει: χωρίς το φριχτό να παύει να ’ναι φριχτό. Μια από τις ωραι
ότερες ταινίες που έχω δει ποτέ.

Le Monde, 19 Απριλίου 1963. 
Μετάφραση: Γιάννα Κόντου.

Αυτές οι θεές, αυτές οι μαινάδες...
τον Jacques Prévert

Μαινάδες: καταχθόνιες θεές που βασανίζουν τους κακούς. Πρό
κειται, πράγματι, για δυο θεές από τον Άδη, οι οποίες στην ταινία 
του Νίκου Παπατάκη βασανίζουν τους κακούς Κι αυτές οι θεές 
αυτές οι μαινάδες είναι δύο αδελφές, αλλά αυτές οι αδελφές είναι 
υπηρέτριες δουλικά για όλες τις δουλειές. Ο Άδης τους η κόλασή 
τους είναι μια άθλια κουζίνα. Ο παράδεισος είναι τα άλλα δωμάτια 
του σπιτιού, το κελάρι και το κοτέτσι, όπου περιφέρονται οι κακοί, 
που είναι, κατά τα λοιπά, αυτό που λέμε καθωσπρέπει άνθρωποι, 
οι οποίοι έχουν απλώς τρομερά χρηματικά μικροπροβλήματα. 
«Δύο αδελφές αγαπούσαν η μία την άλλη, ήταν κοριτσόπουλα 
και η μια και η άλλη». Έτσι θα μπορούσε ν ’ αρχίσει η περίλη
ψη της ταινίας, που είναι εμπνευσμένη από ένα αιματηρό 
πραγματικό γεγονός ακόμα αρκετά πρόσφατο.
«Και την τρέλα τους την απειλούσε ο λόγος ύπαρξης άλλων 
πλασμάτων, που τα χαρακτήριζε μια ασήμαντη όσο και ανάλγη
τη μετριότητα». Αυτό συμβαίνει στις μέρες μας, και οι μαινάδες, 
οι αδελφές της ιστορίας που διηγείται η ταινία, είναι αδελφές 
στην πραγματικότητα. Είναι όμορφες όπως η μέρα και η νύχτα, 
τρελές, σκληρές και τρυφερές, όπως τόσο συχνά είναι η ζωή. 
Δεν κραδαίνουν τη ρομφαία του άγγελου εξολοθρευτή, αλλά 
ζουν τη μοίρα τους βάζοντας τέλος στην μοίρα μερικών άλλων, 
απλούστατα, με ό,τι πέφτει στα χέρια τους: αιχμηρά κομμάτια α
πό σπασμένα μπουκάλια, κουζινομάχαιρα, σίδερο σιδερώματος, 
προσφιλή αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Αλλά οι κραυγές 
που βγάζουν, κραυγές άγχους και απέραντης δυστυχίας, είναι οι 
ίδιες οι κραυγές της τραγωδίας, όπως και τα παιχνίδια τους, οι 
χοροί τους, τα δάκρυα και το νευρικό τους γέλιο.
Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο σ’ αυτή την ταινία δεν είναι 
η αφόρητη αγριότητα, η γεμάτη αυθάδεια επιθετικότητά της, ού
τε το κρυφό χιούμορ, ούτε η κρυμμένη της τρυφερότητα. Δεν εί
ναι ούτε η φωτογραφία της, ούτε η τεχνική της, ούτε το κατα
πληκτικής λιτότητας ύφος της, αλλά απλούστατα η ομορφιά της.

Le Monde, 19 Απρίλιον 1963. 
Μετάφραση: Γιάννα Κόντον.

Από την αρχή ως το τέλος, ένας ανεμοστρόβιλος
τον Jean Genet

«Όλη του κόσμου η οδύνη»... η περίφημη φράση θα μπορούσε 
να εκφράσει και τον ανεμοστρόβιλο, που είναι, από την αρχή 
ως το τέλος, η ταινία Οι Άβνοοοι. Μόνο ένας κωφός δεν θα μπο-



Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Α Τ Α Κ Η Σ

ρούσε να διακρίνει, μέσα στα μουγκρητά, το μικρότατο αλλά 
τόσο ακριβό παράπονο δυο κοριτσιών, που, άθελά τους, γλιτώ
νουν από την αργόχρονη αποσύνθεση τους. Οι δυο αδελφές (τα 
μόνα πρόσωπα που μετράνε στην ταινία), την πρώτη φορά που 
τις βλέπουμε είναι στο κέντρο της πυρκαγιάς κι η φωτιά έχει 
κιόλας αρχίσει να τις καίει.
Μπορεί κανείς να αγανακτήσει με την επιμονή με την οποία ο 
Παπατάκης μπόρεσε να συλλάβει και να κατευθύνει αυτόν τον 
παροξυσμό επί δύο ολόκληρες ώρες. Πιστεύω, όμως, πως είναι 
καθήκον μας να δεχόμαστε να κρατάμε ορθάνοιχτα τα μάτια, ό
ταν ένας ακροβάτης εκτελεί ένα νούμερο που κινδυνεύει να 
του στοιχίσει τη ζωή.

Le Monde, 19 Απριλίου 1963. 
Μετάφραση: Γιάννα Κοντού.

Ένα από τα κορυφαία έργα 
της κινηματογραφικής τέχνης
τον André Breton

Ο Έ ρω ς και το ένστικτο του θανάτου -αχώριστο ζευγάρι- προ
σκρούουν σε μια τέτοια κοινωνική ένταση, που οι δύο αυτές 
μηχανές φορτίζουν η μια την άλλη ως την πυράκτωση. Με τις 
Αβύσσους, βυθοσκοπούμε την σφοδρότητα του ανθρώπινου πά
θους. Στο έργο των Νίκου Παπατάκη και Jean Vauthier, οι ο
ποίοι πήραν ως αφετηρία ένα πραγματικό γεγονός εξαιρετικά 
δυσνόητο, η έγνοια της ρεαλιστικής καταγραφής βρίσκει στο 
μέγεθος της ένα χάρισμα λυρικής έκφρασης, που αφήνει αχαλί
νωτη την εκτόνωση θρυψαλιάζοντας το πλαίσιο της παραδο
σιακής ηθικής. Κάτω από τις άθλιες ποδιές τους, η Francine και 
η Colette Bergé είναι όμορφες σαν το αστροπελέκι.1 
Οι Άβυσσοι: όπως η λεία επιφάνεια του σμαραγδιού, είναι μία α
πό τις κορυφές της κινηματογραφικής τέχνης και, για μένα, 
μία από τις κορυφές όλης της σύγχρονης τέχνης.

1. Σε ερώτηση δημοσιογράφου, με ποια δύο αντικείμενα θα ονειρευόταν την 
ιδανική γυναίκα σε μια έρημο, ο André Breton έγραφε αλλού: «Με τη φρε
σκοσιδερωμένη στολή υπηρεσίας των αδελφών Papin και τα τσίγκινα κου- 
ζινικά σκεύη του εγκλήματος» («Recherches expérimentales sur la 
connaissance irrationnelle de l’objet», Le Surréalisme au service de la 
révolution, τχ. 6/15.5.1933, σ. 10). (Σ.τ.Ε.)

Le Monde, 19 Απριλίου 1963. 
Μετάφραση: Γιάννα Κόντου.

Η αριστοτεχνική δομή του σεναρίου
του Maurice Clavel'

Η τύχη τα ’φερε έτσι, που σε διάστημα λίγων ημερών είδα την 
Ηλεκτρα, μια ταινία του Κακογιάννη βασισμένη στην τραγωδία 
του Ευριπίδη, και εν συνεχεία τιςΑβϋσσους, μια ταινία του Πα
πατάκη, ένα είδος μυθιστορήματος - σεναρίου - ντεκουπάζ, βα
σισμένη σ ’ ένα έργο του Jean Vauthier απόλυτο κι εξαιρετικά 
μοντέρνο.
Η θέαση της δεύτερης ταινίας εκσφενδόνισε μεμιάς και ιλιγ-

Οι πρωταγωνίστριες των  Αβύσσω ν Francine και Colette Bergé 
στο Φεστιβάλ των Κ αννών (1963).

γιωδώς την πρώτη δεν ξέρω σε ποιο ακαδημαϊκό Πάνθεον από 
το οποίο δεν επρόκειτο να μετακινηθεί πια -αυτή είναι αναμφί
βολα η ομορφιά ...-, ενώ οι Άβυσσοι αυξάνονταν και πλήθαιναν 
σχεδόν τερατωδώς. Αυτή είναι η δύναμή τους.
Από την άλλη πλευρά, παρατήρησα στην Ηλεκτρα κάποια ξε- 
θωριάσματα και κάποιους συναισθηματισμούς, που ακριβώς 
κάνουν τον Ευριπίδη πιο συγκινησιακό από τους προγενεστέ
ρους του, πιο μακρινό από τους θεούς, πιο κοντινό στους αν
θρώπους -  σαν οι θεοί να μην ήταν πιο βαθείς και πιο γνήσιοι 
μέσα στον άνθρωπο απ’ ό,τι αυτή η μικρή εξάρτυση των καθο
ρισμένων συναισθημάτων, τα οποία ο Racine βάφτισε για πά
ντα γαλλικά!... Ο Vauthier μου φάνηκε έτσι Έλληνας μεταξύ 
όλων, ή τουλάχιστον αισχύλειος. Μου διευκρίνισε το γεγονός 
ότι η τραγωδία δεν είναι μια ιστορία στην οποία μας συμβαί
νουν αντιξοότητες, αλλά η ανυπόφορη ζωή των αντιξοοτήτων 
που αποτελούν την υπόστασή μας.
Και το ότι η ταινία του είναι επίσης μια φάρσα, όπου το κοινό 
δεν σταματά να γελά, μου έμαθε αυτό που το θεατρικό του έργο 
θα έπρεπε ήδη να μου έχει πει: ο Vauthier δεν συνενώνει στην 
τέχνη του το σοβαρό και το γελοίο στοιχείο του κόσμου, ο 
Vauthier βρίσκεται κάπου μέσα στο Ον, στην πηγή τους, προ
τού διαχωριστεί το ένα στοιχείο από το άλλο. Πώς; Αυτό είναι 
το μυστικό του. Κανένας δεν φοβάται και γελάει. Βαθύτερα, 
στην αφετηρία, αυτό μπορεί να συμβεί, στον Ποιητή.
Εάν παραδεχτούμε το γεγονός, θα μπορέσουμε να καταλάβουμε 
γιατί στα έργα του μια τόσο λεπτομερής και μανιώδης σύνθεση 
δεν δίνει ούτε μία στιγμή την εντύπωση της τεχνητής κατα
σκευής, αλλά μάλλον την εντύπωση της μεταφυσικής και ροϊ-
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κής ένωσης του Ενός και του Απείρου. Θα μπορέσουμε να εξη
γήσουμε γιατί οι Άβυσσοι μπορούν και δονούνται τόσο απόλυτα. 
Η δόνηση είναι σήμερα η πρωτοπορία, και χρησιμοποιείται κα
τά κόρον. Στον αντίποδα, δημιουργούνται ακόμη έργα όμορφα, 
που αποκαλούνται ουσιώδη, και που μυρίζουν Τέχνη μέχρις αη
δίας. Η φάρσα του νσυίΙύεΓ ξαναβρίσκει και επανεφευρίσκει το 
Μορφασμό, τη Μάσκα, την αποκαλυπτική μεταμφίεση...
Δεν είμαι σίγουρος ότι έχω καταλάβει τις Αβύσσους, είμαι ωστό
σο βέβαιος ότι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να τις κατανοήσουμε. 
Κι ο νσυΐΙιίθΓ το γνωρίζει ή το αισθάνεται, γι’ αυτό επέλεξε μία 
λέξη ελληνική, που δηλώνει το βάραθρο και το άδυτο... Από το 
σημείο αυτό και πέρα μπορούμε να διασκεδάσουμε με τις εκ
στατικές ερμηνείες που δημοσιεύτηκαν ως διαφήμιση μαζί με 
το έργο: Οι Άβυσσοι, ταινία πολιτική, ταινία κοινωνική, ακόμη 
και μαρξιστική ή αντιαποικιοκρατική!... Οι δύο υπηρέτριες, 
που αναγορεύτηκαν σε Αρμόδιο και Αριστογείτονα του υπηρε
τικού προλεταριάτου!... Γι’ αυτό απάντησα σε μια εφημερίδα, 
με επιχειρήματα και για αστείο, ότι το βαθύτερο κίνητρο των 
δύο υπηρετριών ήταν φεουδαρχικό, αστικό, κτητικό, αντιδρα
στικό, ότι πασχίζουν να ζήσουν για να έχουν, και χωρίς ν ’ αλ
λάζουν κάτι στο κατεστημένο αφού προτιμούν να προξενούν 
φθορές στο σπίτι σε σημείο που να μη μπορεί να πουληθεί, αλ
λά σε καμία περίπτωση δεν το γκρεμίζουν: το θέλουν δικό τους, 
το φυλάνε, το υπερπροστατεύουν στη ζωή και στο θάνατο. Τι 
σκοτεινό τίμημα οι απλήρωτοι μισθοί ετών, τους οποίους τελι
κά αρνούνται! Τι έναρξη, τι προμήνυμα αυτή η κληροδοσία 
του κοτετσιού! Τι Εριννύες, ή μάλλον τι Ευμενίδες, οι τερμίτες 
της φαντασίας τους!... Σκοτώνουν αυτούς που δεν κατάφεραν 
να τις κάνουν να ζήσουν...
Και βέβαια αυτή η ερμηνεία είναι πιο βαθιά από τις προοδευτι
κές τυμπανοκρουσίες, αλλά θα έπρεπε να προχωρήσουμε κι άλ
λο. Θα επρεπε, κυρίως προς όφελος του μεγάλου εσωτερικού 
κραδασμού του έργου, να ξεχάσουμε τους μικροθορύβους της 
διαφημιστικής του καμπάνιας. Ο ίδιος ο ναυίΙυβΓ δεν τους ξε
χνά αρκετά, αφού, από αντίδραση στους ύμνους και τα τροπά
ρια προς τις δύο αδελφές φόνισσές του, μου λέει: «Είναι δυο λέ
ρες, σκέτες λέρες!», ενώ υπάρχει κάποια Τάξη, όπου η τρέλα 
του αμοιβαίου έρωτά τους είναι μεγαλειώδης! Ενώ η ξαφνική 
υποταγή τους, στα κλεφτά, σ’ ένα διάδρομο, μπροστά στην οπι
σθοφυλακή των αγοραστών, σε μια χοντρή γυναικούλα την ο
ποία εκλιπαρούν να μεσολαβήσει, σας τραντάζει στο κλάμα... 
Γιατί ο νύυίΙύβΓ είναι χριστιανός· την ημέρα, όμως, που θα αγ
γίξει τη Λύτρωση, θα έχει σταματήσει να γράφει... Γιατί, εάν έ
χει φτάσει στην Πηγή, βρίσκεται επίσης στην Εξορία. Ο φρι
χτός, ο υπεράνθρωπος τεμαχισμός του Εγώ, ο σάλος όπου πα
ρεμβαίνουν οι Τιτάνες και οι Σατανάδες, θα τον οδηγήσουν ί
σως μια μέρα να βρει την γαλήνη, αλλά, σίγουρα, ποτέ την ολύ
μπια ηρεμία... Οι Έλληνες ήταν τυχεροί, αφού γι’ αυτούς η 
φάρσα αποτελούσε το τελετουργικό συμπλήρωμα των Τριών 
Τραγωδιών, και ολοκλήρωνε την κάθαρση!...
Μου φαίνεται ότι αρχίζω να καταλαβαίνω καλύτερα... Αλλά ας 
μη γράψουμε ένα σενάριο πάνω στο σενάριο των Αβύσσων. 
Αρκετά. Ήταν ακριβώς ένα από τα ταλέντα του κ. Παπατάκη 
να διακρίνει, ξαναδιαβάζοντας το θεατρικό έργο του νάυίΙυΘί·, 
ότι αυτή η ατέρμονη αλληλουχία λεπτομερειών όχι μηχανι- 
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να συλληφθεί κι εγώ δεν ξέρω ποια καθαρή και πρωταρχική κί
νηση ταίριαζε θαυμάσια στην υφή και στο ξετύλιγμα του σελι- 
λόιντ ώστε να μπορέσει ακόμη και να ξαναεφεύρει τον κινημα
τογράφο. Πράγμα που έγινε. Γιατί o Vauthier δεν ήξερε, πριν, 
τίποτε για την τέχνη αυτή, και σε κάθε προσχέδιο σκηνής που 
έδινε στον σκηνοθέτη, εκείνος του απαντούσε: «Δεν είναι αρκε
τό! Θέλω τα πάντα!»
Και τα πήρε. Τα πάντα είναι εδώ. Νομίζω ότι είναι η πρώτη φο
ρά που στον κινηματογράφο ένα κείμενο συγγραφέα κατα
πλήσσει όλους τους τεχνικούς της κάμερας και μπορεί να δια
βαστεί σαν μυθιστόρημα. ΓΓ αυτό, για μια ακόμη φορά, όπως 
μόλις υποδείξαμε εδώ, ο Vauthier είναι ένα ιερό Τέρας.

1. Φιλόσοφος, απόφοιτος της Ecole Normale του Παρισιού, δοκιμιογράφος, 
μυθιστοριογράφος και δημοσιογράφος. Το έργο του Maurice Clavel (1920- 
1979) διακρίνεται για την ευαισθησία του σε ζητήματα κοινωνικής δικαιο
σύνης. Μαζί με τους Sartre, Foucault, Astruc και Claude Mauriac πρωτο
στάτησε στην ίδρυση της εφημερίδας Libération.

Το κείμενο αυτό -γράφτηκε το Σεπτέμβριο του 1963, 
ω ς πρόλογος στην έκδοση του σεναρίου της ταινίας Οι Άβυσσοι 
(Jean Vauthier, Les Abysses, Παρίσι, εκδ. Gallimard, 1963).

Μετάφραση: Μαρία Καφετζοπούλου.

Οι Άβυσσοι υπό το πρίσμα της θεωρίας 
των σουρεαλιστών
του André Abet'

«Αν στις Αβύσσους αναζητήσετε την τυχαία συνάντηση 
μιας ραπτομηχανής με μια ομπρέλα πάνω σε ένα χειρουρ
γικό τραπέζι, τότε οι Άβυσσοι δεν είναι μια σουρεαλιστική 
ταινία, αν όμως...»

J e a n  S c h u s t e r  
Εισαγωγή στην παρουσίαση της ταινίας 

στο Φεστιβάλ Confrontation XVI

Ο Νίκος Παπατάκης σκηνοθετεί, σε σενάριο Jean Vauthier, 
την οπτική αναπαράσταση της ύπαρξης που εξεγείρεται στα 
βάθη της, μιας εξέγερσης ανεξέλεγκτης, αιφνίδιας, αντιφατι
κής, αμετάκλητης.
Σκηνοθετεί την αρνητική αποτύπωση της πραγματικότητας. 
Οι Άβυσσοι, με σενάριο και σκηνοθεσία σε απόλυτη αντιστοι
χία, είναι μια ακτινογραφία του αναβρασμού βαθιά μέσα στο ά
τομο, του ανομολόγητου- είναι ο βόρβορος του υποσυνείδητου 
που αναδύεται ξαφνικά, με τις αποκαλύψεις του, τη βιαιότητα, 
τις εκπλήξεις, την ανεπανόρθωτη δύναμή του. Σκηνοθετεί την 
υπόθεση των αδελφών Papin, εκτός του χώρου, της εποχής, 
της κοινωνιολογικής τους πραγματικότητας.
Ο Παπατάκης και ο Vauthier δημιουργούν εξαρχής και εξ ολο
κλήρου μια απελευθερωτική και τρομακτική φαντασμαγορία. 
Η ταινία τελειώνει εκεί που αρχίζει για το κοινό η υπόθεση των 
αδελφών Papin.
Για την υπόθεση των αδελφών Papin, το 1933, δεν γνωρίζουμε 
τίποτα πέραν της πραγματογνωμοσύνης. Ούτε η ανάκριση, ού
τε η δίκη κατάφεραν να φωτίσουν, με τρόπο ορθολογικό ή πα
θολογικό, τα βαθύτερα αίτια του δράματος. Η αστυνομία, οι 
ψυχίατροι, οι κοινωνιολόγοι πελαγοδρομούν σε εικασίες.
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Τον Παπατάκη ουδόλως χον ενδιαφέρει αυχό, μάλλον χο χαίρε- 
χαι! Το κινημαχογραφικό πεδίο ερεύνης παραμένει παρθένο, 
σαν χις αβύσσους, χα απύθμενα βάθη χης θάλασσας, φαντασιώ- 
σεις χου συλλογικού ασυνείδηχου, χις οποίες ο κινηματογρά- 
φος προσέγγισε και αυχάς μεχά χη λογοχεχνία και χα «Σαγόνια 
χου καρχαρία» αποχελούν χην χελευχαία χους εκδοχή.
Οι Άβυσσοι χου Παπαχάκη καχαβυθίζονχαι σχο υποσυνείδηχο, 
αλλά αρνούνχαι χο φανχασιακό χου, χο οποίο θα προύπέθεχε 
μια κάποια λογική και ορισμένες ορθολογικές συμπεριφορές. 
Ούχε αποχελούν όμως και μια εικόνα χης παραφροσύνης, η ο
ποία επιδέχεχαι, από χην πλευρά χης, αποσαφήνιση. Ο Παπαχά- 
κης οικοδομεί χην χαινία χου καχά χρόπο ώσχε ο θεαχής να το- 
ποθεχείχαι μπροσχά σε ένα ενυδρείο σχο οποίο κινείχαι χο ανορ- 
θολογικό, χο ανεξέλεγκχο, χο απρόβλεπχο χης ανθρώπινης συ
μπεριφοράς σχην υπερβολή χης. Μόνο χο νχεκόρ, με χα κοινω
νιολογικά, οικονομικά και ισχορικά χου σχοιχεία μορφοποιεί χο 
δράμα, αλλά και πάλι χα σχοιχεία αυχά δεν είναι απαλλαγμένα 
από χο περίβλημα, από χη λογική χους. Ο Παπαχάκης δεν ανα
λύει χη υπαλληλική-υπηρεσιακή σχέση, η κοινωνική χης απα
ξία παρουσιάζεχαι εξ υπαρχής δεδομένη. Η χαινία δεν είναι μια 
χαινία για χην συνειδηχοποίηση και χη συνακόλουθη εξέγερση 
δύο δουλικών, αλλά μάλλον η αυχόμαχη εξέγερση χης μη συ- 
νειδηχοποίησής χους, η έκφραση μιας εξέγερσης η οποία εμπε- 
ριέχεχαι σε μια υφισχάμενη καχάσχαση που ανάγεχαι σχην ι- 
σχορική χης ουσία.
Οι Άβυσσοι είναι χο ανείπωχο χης υπόθεσης χων αδελφών 
Papin. Το ανείπωχο χων ίδιων χων δύο αδελφών, που αδυνα- 
χούν να αναλύσουν χην καχάσχασή χους και καχαφεύγουν σε 
μια σχάση αυχοάμυνας ενάνχια σχις εργοδόχριές χους· και μαζί 
χο ανείπωχο μιας κοινωνίας αρχηριοσκληρωμένης μέσα σχο 
κοινωνικό χης κεκχημένο και γι’ αυχό ασυνείδηχης, και η ο
ποία μένει σχις διαπιστώσεις και μόνο. Αυχό χο ανείπωχο, όμως, 
ο Παπαχάκης και ο Vauthier δεν θέλουν να είναι σαφές· απλώς 
προκαλούν χην χαύχιση χου θεαχή με χην πράξη, εικονίζονχας 
χην ακόλουθη ιδέα από χο δεύχερο σουρεαλιστικό μανιφέστο: 
«Να θυμίσουμε όχι η ιδέα χου σουρεαλισμού τείνει απλώς σχην 
πλήρη ανάκτηση χης ψυχικής μας δύναμης, με ένα μέσο που 
δεν είναι άλλο από χην ιλιγγιώδη κατάβαση εντός μας, χον συ
στηματικό φωτισμό χων κρυμμένων τόπων και χη σταδιακή 
συσκότιση χων υπολοίπων, χον αέναο περίπατο σχην καρδιά 
χης απαγορευμένης ζώνης».
Η απαγορευμένη ζώνη είναι η ζώνη χης απωθημένης αλλοτρίω
σης, η ιλιγγιώδης κατάβαση προϋποθέτει χο φυσικό χης επακό
λουθο, χην ανάβαση διά χης ταινίας χης οποίας «η εικόνα είναι 
μια καθαρή δημιουργία χου πνεύματος» (Reverdy)· «η διαστρο
φή που καλείται σουρεαλισμός είναι η έκρυθμη και παθιασμένη 
χρησιμοποίηση χης εικόνας που αποσβολώνει» (Aragon).
Από χόχε που οι σχέσεις εργοδοχών-εργαζομένων υπάρχουν και 
είναι αποδεκτές, Οι Άβυσσοι, σε ένα πρώτο επίπεδο, είναι η σκη
νοθεσία χου συλλογικού απωθημένου αυτής χης σχέσης· είναι 
χο ξέσπασμα, σχην οθόνη, μιας εξέγερσης, είναι η έκρηξη χης ε
ξέγερσης χην οποία κυοφορεί ο κάθε θεαχής. Αυτή η Κάθαρση 
δημιουργεί μια ιδιαίτερη καχάσχαση για χο θεαχή, ενώπιον αυ
τού που μεχά βίας θα ονομάζαμε θέαμα. Ενώ ο κινηματογράφος 
είναι, γενικά, ένα συλλογικό θέαμα, με χις Αβϋοοους ο θεαχής 
είναι μάλλον μάρτυρας παρά θεατής- η σαγήνη αυτού που πα

ρουσιάζεται μπροσχά στα μάτια χου χον απομονώνει από χους 
άλλους, εγγράφεται σχο υποσυνείδητό χου.
Η εξεικόνιση αυτής χης εξέγερσης χης Σταχτομπούτας (αλλο
τριωτική έκφραση ενός ψευδοαπελευθερωτικού μύθου) εκ
φράζει χην απόλυτη αντιστοιχία ανάμεσα σχο νχεκόρ, χον χρό
πο με χον οποίο χο αντιμετωπίζουν οι φωτισμοί (η χαινία είναι 
ασπρόμαυρη) και χην καθοδήγηση χων ηθοποιών (χων αδελ
φών Β β^έ κυρίως), σε μια σκηνοθεσία η οποία είναι αυστηρά 
ακριβής, όσον αφορά χη βούληση χου σκηνοθέτη να ωθήσει 
στα άκρα χην εξέγερση αυτή, ως χη σωματική εκμηδένιση χων 
πρωταγωνιστριών, όχι μόνο χων εργοδοτριών αλλά και χων 
δύο αδελφών, που τελικά καταλήγουν «ράκη» μέσα σε ένα απε
ρίγραπτο νχεκόρ.
Είναι ενδιαφέρον να θυμίσουμε, ως προς αυχό, χην περιγραφή 
που κάνει ο νάυίΙύβΓ σχο νχεκουπάζ χης πρώτης σεκάνς:
«Το πρόσωπο μιας κοπέλας σε γκρο-πλαν. Αυχό χο πρόσωπο 
προχωρά, σκτηιμένο. Είναι εξαιρετικά προσεκτικό και πλησιά
ζει χα σκαλίσματα σχην πλάτη μιας πολυθρόνας.
Ο ώμος χης κοπέλας σχεδόν ακουμπάει σχο μάγουλό χης. 
Πρόσωπο ιδρωμένο, μισογυρισμένο προς χο μέρος μας.
Το αριστερό χέρι χης κοπέλας είναι γαντζωμένο στα σκαλίσματα. 
Προς έκπληξή μας, βλέπουμε να κρατά σχο δεξί χέρι μια πόρπη 
(ή μια καρφίτσα ανοιγμένη προς χην αιχμηρή χης πλευρά) και 
χο πρόσωπο, τεταμένα σοβαρό, πλησιάζει κι άλλο /
Χάσμα / όσο πιο κοντά γίνεται σχην πόρπη που σκάβει χο ξύλο, 
τρεμίζει, ψάχνει χους αρμούς, χα σωθικά χου σκαλισμένου ρό
δου, χις τρυπούλες από χο σαράκι σχο ξύλο.
Η πόρπη μπήγεται λίγο ακόμα πιο βαθιά, καρφώνει, μαχαιρώ
νει.
Πρόσωπο: έκφραση πάθους. Μορφασμός σχεδόν. Επειδή χα μά
τια κουράζονται, χο πρόσωπο τινάζεται ξαφνικά και κάνει πί
σω, και ξανά πάλι πλησιάζει.
Αυτή η «δουλειά» -αν πρόκειται για δουλειά- γίνεται λοιπόν 
αργά, με απέραντο ζήλο... {παράξενη, πράξη).
Ωραίο που είναι αυχό χο πρόσωπο, σχο οποίο περνούν οι σκιές 
και οι λάμψεις ενός οιονεί μαρτυρίου. Ξαφνική χαλάρωση. 
Βλέφαρα που τρεμοπαίζουν. Ιδρώτας.
...Και η πόρπη σκάβει, εισχωρεί.
Η κοπέλα δεν ικανοποιείται όχι έχει ολοκληρώσει χο παράδοξο 
εγχείρημά χης: σταματά για ένα-δυο δευτερόλεπτα και αμέσως 
ξαναρχίζει, με μανία και φλόγα. Ερευνά, σημαδεύει, κουράζεται. 
(Η συμπεριφορά της αυτή είναι φυσικά πολύ ασυνήθιστη. Περιμέ
νουμε όμως ότι θα υπάρξει κάποια εξήγηση διότι, αρκετά συχνά, η 
κοπέλα στρέφει το κεφάλι (τον τεντωμένο λαιμό της): είναι προφα
νές ότι κάποιον περιμένει. Ο υπαινιγμός ότι ενδεχομένως μοιρά
ζεται την πράξη της με κάποιον άλλο, κάπως μας καθησυχάζει · η 
συγκεκριμένη χρήση της πόρπης δεν είναι, όπως φαίνεται, παρα
νοϊκή, εφόσον υπάρχει ένας μάρτυρας που την παρακολουθεί.
Να όμως που η κοπέλα φωνάζει:
-  Μαρί-Λουίζ!
Και ξαναπιάνει δουλειά.
Εντελώς αμακιγιάριστη. Χείλη σαρκώδη, που συχνά χα δαγκώ
νει, χα τρώει.
Επίσης: κούραση -  που καταλήγει σχεδόν απέχθεια για χην ε
πιβεβλημένη προσπάθεια.
Βλέπουμε χα χέρια από πολύ κοντά. Απεριποίητα και βρόμικα.
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Η πόρπη μέσα στο σκαλισμένο ρόδο, κάτω από το ρόδο, καρφω
μένη, να ταλαντεύεται.
Σε λίγο όμως η κοπέλα τραβάει από το ξύλο το «εργαλείο» της, 
το κρατά στα δάχτυλά της. Μικρή παύση. Βάζει τους αγκώνες 
στην πλάτη της πολυθρόνας, ακουμπάει το κεφάλι στα χέρια. 
Με το κεφάλι στραμμένο προς εμάς. Είναι ένα διάλειμμα (πόζα 
διακοπών).
Μαντεύουμε ότι η κοπέλα είναι γονατισμένη πίσω από την πο
λυθρόνα (δεν την έχουμε δει παρά από τη μέση και πάνω).
Η συγκεκριμένη σεκάνς εισάγει μεταφορικά την ταινία, αλλά 
δίνει επίσης και τον τόνο και το ρυθμό της.
Τον τόνο με κάποιους φωτισμούς, πότε ουδέτερους και πότε έ
ντονους, με κάποιες σκοτεινές ζώνες στις οποίες κυριαρχούν τα 
μαύρα και τα κάποια λιγοστά λευκά σημεία προκαλούν έκρηξη 
στην οθόνη. Όλα αυτά στο ντεμοντέ ντεκόρ μιας αγροτικής α
ριστοκρατίας σε παρακμή, στο οποίο έχουν και οι αδελφές το 
μερίδιό τους. Μείζων τόπος του εν λόγω ντεκόρ η κουζίνα, ό
που θα σωρευτούν η αταξία, η καταστροφή, ο φυσικός και ηθι
κός θάνατος των προσώπων.
Σ’ αυτό το ντεκόρ ο Παπατάκης θα οικοδομήσει το ψυχόδραμά 
του, οριζόμενο ως απελευθέρωση από τις εσωτερικές συγκρού
σεις, διαμέσου του δραματικού παιχνιδιού. Η Κάθαρση επέρχε
ται μέσα από την καθοδήγηση του ηθοποιού, της Francine 
Bergé, στην προκειμένη περίπτωση, στο ρόλο της Μισέλ, και 
της Colette Bergé στο ρόλο της Μαρί-Λουίζ. Η υπόδυση της α
σέβειας, του σπαραγμού, της αλληλεξάρτησης και της κινησιο- 
λογικής και λεκτικής βίας χρησιμοποιεί το υποσυνείδητο των 
δύο ηθοποιών/αδελφών και στηρίζεται, σε επίπεδο ερμηνείας, 
στο κεκτημένο του όμαιμου βίου τους. Η συνενοχή τους στη 
δραματουργία γίνεται αντιληπτή ως προέκταση μιας προγενέ
στερης, υπαρκτής συνενοχής, γεγονός που τονίζει το διαχωρι
σμό τους από τους άλλους ηθοποιούς και δημιουργεί μια ανι
σορροπία από το συσχετισμό του παιξίματος ως τον συσχετισμό 
δυνάμεων. Οι αστοί, από τη στιγμή που η συγκεκριμένη σκηνο
θεσία καθίσταται εφικτή, αναπαρίστανται, ο θεατής σαγηνεύε
ται κατά κύριο λόγο από τις δύο αδελφές, καθώς δημιουργείται 
ανάμεσά τους μια συγγένεια που κρυσταλλώνει τη συμμετοχή. 
Είναι το δεσπόζον στοιχείο της ταινίας. Από τη στιγμή αυτή και 
εξής τα πάντα είναι πιθανά σε επίπεδο μη-θεάματος.
Ο Camus έχει πει ότι ο σουρεαλισμός «θεώρησε ότι μπορούσε να 
εξυμνήσει το φόνο και την αυτοκτονία». Οι Άβυσσοι προκύπτουν 
από αυτή τη διπλή διαπίστωση: φόνος των δύο εργοδοτριών, αυ
τοκτονία των δύο υπηρετριών με την κοινωνική έννοια του ό
ρου. Πράγματι, οι σουρεαλιστές θεωρούν τη συγκεκριμένη ται
νία ένα μείζον έργο, το οποίο εκθείασε ο ίδιος ο Breton- ο Παπατά
κης, ωστόσο, αναπτύσσει ακόμα περισσότερο τη θεματική αυτή, 
την οποία θα συνεχίσει στο Gloria Mundi, υπό μορφήν πολιτικής 
κριτικής, σχετικής αφενός με τα βασανιστήρια στον πόλεμο της 
Αλγερίας στην εν λόγω ταινία, και αφετέρου με την εξέγερση του 
αλγερινού λαού, την οποία η κριτική θεώρησε ότι εντόπισε στις 
Αβύσσους. Αυτή η θεματική είναι η υπόρρητη έκφραση της βίας 
και της οδύνης που συνδέονται με το φύλο της γυναίκας. Η 
Gloria Mundi (Η Δόξα του Κόσμου) βιώνεται διαμέσου της φα
ντασίωσης του γυναικείου προσώπου που έχει τραυματιστεί ψυ
χικά από το βιασμό μιας νεαρής Αλγερινής. Στις Αβύσσους, από 
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των δύο γυναικών στο τέλος, καταβεβλημένων αλλά γαληνεμέ
νων μετά τον αναβρασμό και την έκρηξη της βίας μέσα στο σπί- 
τι/κοιλιά, μπροστά στα μάτια μας διαδραματίζεται μια ταινία που 
έχει στηθεί ως εγκυμοσύνη και τοκετός, των οποίων έχουν επιλε- 
γεί οι πλέον παροξυμένες πλευρές.
Όπως αναφέρεται στη Γένεση (3.16): «Εν λύπαις τέξη τέκνα».

1. Θεωρητικός του κινηματογράφου και σκηνοθέτης (Sirènes dans la vallée), 
o André Abet ( 1935-1991) υπήρξε ένας από τους εμπνευστές του «αγροτικού 
κινηματογράφου» στη Γαλλία.

Les Cahiers de la Cinémathèque (Institut Jean Vigo), τχ. 30-31, Καλοκαιρι- 
Φθινόπωρο 1980 (Ειδικό τεύχος: Ο κινηματογράφος των σουρεαλιστών).

Μετάφραση: Τιτίκα Δημητροϋλια.

Ο ίλιγγος του σκότους
του Jean-Louis Bory'

Μια επαρχία κολασμένη. Καθώς η ιστορία εκτυλίσσεται στη La 
Réole (Gironde) και γίνεται λόγος για κτήματα και για αστούς 
που ασχολούνται με την αμπελουργία, φανταστείτε έναν 
Mauriac συνοφρυωμένο, έξαλλο μέχρι παράκρουσης από τον ί
λιγγο του σκότους του, από τις δικές του αβύσσους. Έτσι θα έ
πρεπε να είχε γυριστεί και o Léoiathan του Julien Green: με 
την ίδια σκοτεινή παραφορά. Όλες αυτές οι σκέψεις συνωστί
ζονται μέσα σας ήδη από τις πρώτες σκηνές αυτής της ανατρε
πτικής ταινίας. Περισσότερο όμως κι από τον Mauriac, περισ
σότερο κι από τον Green, ο νους του θεατή πάει στον Jean 
Genet λόγω του έργου του Les bonnes -  ξαναβρίσκουμε το δαι
μόνιο, αξιολύπητο και παράφρον ζευγάρι που δεν ξεχωρίζει πια 
τον έρωτα από το μίσος και εξεγείρεται ενάντια στα αφεντικά 
(στο έργο του Genet ενάντια στην «Κυρία») μέχρι σαρωτικής 
παράνοιας -  αλλά πολύ γρήγορα αφήνουμε όλες αυτές τις ανα
φορές στους Genet, Mauriac, Green, που είναι άλλωστε λογοτε
χνικές και φορτώνουν τη μνήμη μας, για να δώσουμε όλη μας 
την προσοχή στην αξιοθαύμαστη δουλειά του Νίκου Παπατά- 
κη και στο εκπληκτικό κείμενο του Vauthier. Οι Άβυσσοι η
χούν με τρόπο αυθεντικό γιατί ο Παπατάκης και ο Vauthier 
τόλμησαν να φτάσουν ως το τέρμα των προθέσεών τους.
Ποιων προθέσεων; Μου φαίνονται ποικίλες. Οι Άβυσσοι, όπως 
κάθε πραγματικά δυνατό έργο, προσφέρουν διαφορετικά ση
μεία πρόσβασης, διαφορετικά επίπεδα ερμηνειών.
Πρώτο επίπεδο: η οπτική τύπου Mauriac-Green. Η απεχθής ι
στορία της επαρχίας. Ένα πάλαι ποτέ πλούσιο κτήμα που πάει 
κατά διαόλου. Μια οικογένεια αστών, άλλοτε ισχυρή και σήμερα 
ξεπαραδιασμένη, ξέπνοη, αφαιμαγμένη. Βασιλεύει η νωθρότητα 
και η τεμπελιά αλλά και η επιθυμία του φαίνεσθαι- η αξιοθρή
νητη και φαιδρή, η γελοία και οριακά εγκληματική επιθυμία να 
τηρηθούν τα προσχήματα πάση θυσία- η εμμονή του χρήματος 
που σώζει και είναι προσβάσιμο από τις μοναδικές «έντιμες» ο
δούς: το γάμο, την κληρονομιά, την πώληση της σοδειάς (στην 
περίπτωση αυτή, του κρασιού). Αυτή η αστική τάξη αμπελουρ
γών της νοτιοδυτικής Γαλλίας κλωσάει, με δύσθυμη ηδονή, τις 
λιμνάζουσες ιστορίες της: ιστορίες, φυσικά, για οικογένειες, δύ
σκολους γάμους και κληρονομιές, για σοδειές και κτήματα. Και 
για υπηρέτες. Να ’μαστέ. Γιατί αυτή η αστική τάξη, η τόσο ευ
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αίσθητη σχο θέμα χων καλών χρόπων, εκμεχαλλεύεχαι (με όλη 
χη σημασία χης λέξης) χωρίς νχροπή, χωρίς χον παραμικρό εν
δοιασμό χους ανθρώπους που έχει σχην υπηρεσία χης. Σ ’ αυχό 
χο ερειπωμένο κχημα ζουν δύο υπηρέχριες, δύο αδελφές, νέες 
και μάλλον όμορφες, ρυπαρές, βρόμικες μέχρις αηδίας, φρικχές. 
Δυο νεαρές αναμαλλιασμένες μάγισσες που μια αγκαλιάζονχαι 
σαν ερωμένες, μια γδέρνονχαι, μια χασχουκίζονχαι, μια γελούν, 
μια κλαίνε. Είναι άραγε χρελές, υσχερικές; Όχι, είναι θύμαχα 
μιας μανίας που έχει φχάσει σε παροξυσμό και χις σπρώχνει σχο 
βάθος ενός κολασμένου (αβυσσαλέου) και απόλυχα αξιολύπη- 
χου εσωχερικού αναβρασμού. Έχουν φχάσει σε χέχοιο βαθμό ε
ξαθλίωσης, μοχθηρίας και λύσσας που χο χειρόχερο χους φαίνε- 
χαι όχι είναι χο καλύχερο. Αυχές «χης γης οι κολασμένες» χρέ- 
χουν, σαν μαινάδες, καθ’ όλη χη διάρκεια χης χαινίας βγάζονχας 
χην ίδια αξιοθρήνηχη κραυγή χου Sganarelle, που κι αυχός «ε- 
ξαπαχήθηκε» από χην εξαφάνιση χου Don Juan σχην Κόλαση: 
«Τα λεφχά μου! Τα λεφχά μου!». Διεκδικούν χο μερχικό χους α
πό χο παρηκμασμένο κχημα όπου δουλεύουν, και η φιλανθρω
πία χης κόρης χου σπιχιού, καθωσπρέπει ασχής μεγαλωμένης με 
χις αρχές χις χρισχιανικής φιλανθρωπίας, φρόνχισε να χους χο 
σχρογγυλέψει: οι βρομιάρες θα κληρονομήσουν χο κοχέχσι.
Η δεξιοχεχνία χων διαλόγων χου Jean Vauthier και η χέχνη χου 
Παπαχάκη μας οδηγούν αβίασχα σε άλλες ερμηνείες. Ιδίως η χέ
χνη χου Παπαχάκη που ξεγλισχράει από χα -πάνχοχε λίγο σχε- 
νά- όρια χου ρεαλισμού. Ή  μάλλον: ο Παπαχάκης καχαφεύγει 
σχο ρεαλισμό, αφού διάλεξε να φχιάξει μια χαινία και ο κινημα- 
χογράφος είναι καχαρχήν αναγκασχικά ρεαλισχικός ακόμα κι αν 
περιπλανιέχαι σχην πιο αιθέρια ονειροφανχασία. Αλλά ο Παπα
χάκης «σπρώχνει σχα άκρα» αυχόν χο ρεαλισμό. Μήπως πρόκει- 
χαι για ναχουραλισμό; Η αποκρουσχική κουζίνα, χα αηδιασχικά 
χραπεζομάνχιλα, χα βρομερά μαλλιά, η χυδαιολογία είναι χύπου 
Zola; Ο Παπαχάκης πάει πιο μακριά κι από χον Zola (και ο ίδιος 
ο Zola ξεπερνάει αδιάκοπα χον εαυχό χου, αλλά αυχό είναι μια 
άλλη ισχορία). Ο Παπαχάκης εγκαχαλείπει χο χώρο χου ρεαλι
σμού ή χου ναχουραλισμού μέσω χης βιαιόχηχας χης παραφοράς 
χου· μέσω χης υπερβολής και χου μένους για πρόκληση. Αυχά 
χα χηγάνια, αυχά χα χομάρια χων κουνελιών, αυχές οι κόχες, αυ- 
χή η «λέρα» (όπως λένε σχα μυθισχορήμαχα χου Mauriac), όλα 
αυχά είναι πραγμαχικά, χα αναγνωρίζω, αλλά ξαφνικά βρίσκο
μαι έξω από χην πραγμαχικόχηχα. Δεν χα αναγνωρίζω πια, είναι 
υπερβολικά. Ό πως και σχις χαινίες χου Buñuel έχουμε μια πα
ραμόρφωση χου πραγμαχικού, η πραγμαχικόχηχα μορφάζει. 
Μέσω χης κάμερας που συνοδεύει χην υπερβολή, σχην οποία ο 
Παπαχάκης έχει καχαδικάσει χο σκηνικό και χους χαρακχήρες 
χου (σε όλη χη διάρκεια χης χαινίας όλοι οι ηθοποιοί παίζουν ε- 
ξαιρεχικά), έχουμε, για χην επαναφορά σχην πραγμαχικόχηχα, 
αυχό χο «φλογερό όραμα» που εκπορεύεχαι από χο λυρισμό. 
Καχαλήγουμε, λοιπόν, με απόλυχη φυσικόχηχα και σχις άλλες 
ερμηνείες αυχού χου ξέφρενου θεάμαχος. Έ να παρηκμασμένο 
κχήμα, χης γης οι κολασμένοι, χο χέλος μιας κοινωνίας όπου 
κάποχε υπήρξαν χαπισερί Aubusson και πορσελάνες Σεβρών 
και όπου χα μέλη χης ίδιας οικογένειας μιλούν μεχαξύ χους 
σχον πληθυνχικό. Βλοσυρή, αδέξια, χρελή, καχασχρεπχική εξέ
γερση χων «καχωχέρων». Η ελεημοσύνη δεν χρησιμεύει σε χί- 
ποχα, δικαιοσύνη ζηχάνε. Ό πως και σχο θέαχρο χης πρωχοπο- 
ρίας, χο φαγωμένο από χα σκουλήκια σπίχι μεχαχρέπεχαι σε

σύμβολο. Ακόμα και η χελεχουργία χου δείπνου μοιάζει με πα
ρωδία «θείας κοινωνίας» που εκφυλίζεχαι σε σκάνδαλο.
Ας πάμε όμως πιο μακριά: αυχό που κάνει ένα πεχυχημένο ποί
ημα (όπως και αυχό εδώ) λειχουργικό και ερεθισχικό για χο 
πνεύμα είναι όχι μας επιχρέπει να ονειρευόμασχε απεριόρισχα 
και όχι χροφοδοχεί χους δικούς μας προβλημαχισμούς. Τίποχα 
δεν μας εμποδίζει να δούμε τις Αβύσσους σαν μια ποιητική χαι
νία με θέμα χην απεργία χων ανθρακωρύχων. Ή  σαν χην πρώ- 
χη χαινία για χον πόλεμο χης Αλγερίας. Είναι καχαφανές χι α- 
νχιπροσωπεύουν αυχές οι δυο βρομιάρες υπηρέχριες, που θα ή- 
χαν όμορφες αν χους επέχρεπαν χα αφενχικά χους να ζουν σε 
συνθήκες που θα χους άφηναν χον χρόνο ή θα χους δημιουρ
γούσαν χη διάθεση να νχυθούν κομψά. Καχαλαβαίνουμε χι ση
μαίνει η μάχη για χο κοχέχσι, η χρέλα για καχασχροφή που κα- 
χαλαμβάνει χις δύο δύσμοιρες, η οδυνηρή αναποχελεσμαχικό- 
χηχα χης προοδευχικής χρισχιανικής ελεημοσύνης, η σκου- 
νχούφλα χεμπελιά χου λευκού, ολόλευκου, αφένχη, οι λιγόψυ
χες αδυναμίες χου, χις οποίες χονίζουν οι παράλογες εκλάμψεις 
ενέργειάς χου. Και η σημασία χου χελικού φλας που ζαλίζει με 
αχνό φως χον ένοχο -χον αφένχη, χον ιδιοκχήχη, χον αρχηγό 
χης οικογένειας- μου φαίνεχαι σαφέσχαχη.
Το θαυμασχό είναι όχι καθ’ όλη χη διάρκεια χου θεάμαχος δεν έ
χουμε ανάγκη αυχές χις ερμηνείες για να ανχιληφθούμε χην ο
μορφιά χης χαινίας. Οι Άβυσσοι είναι πρώχα και κύρια ένα θέα
μα. Ευθύς εξαρχής ασυνήθισχο, ενόσω ακολουθούμε μέσα σχο 
σπίχι χις δύο κοπέλες που επαναλαμβάνουν χειρονομίες χων ο
ποίων η σημασία θα φανεί σιγά σιγά, όπως όχαν καχεβαίνουμε 
σε ένα βάραθρο και χο μάχι συνηθίζει σιγά σιγά σχο σκοχάδι. Η 
ανησυχία μας δεν θα σχαμαχήσει (θα μπορούσαμε να μιλήσουμε 
για «σασπένς» αν επρόκειχο για μια άλλη χαινία, για μια άλλη ι- 
σχορία). Δεν ξέρουμε ποχέ ποια θα είναι η ανχίδραση χων χαρα
κχήρων, κυρίως χων δύο υπηρεχριών. Παραμένουμε αγκι- 
σχρωμένοι σε μια δράση που κόβει χην ανάσα και μας καχακρη- 
μνίζει από χην υπερβολή χης καυσχικής χραγικόχηχας σχην υ
περβολή χης πιο χονχροκομμένης φάρσας. Ταλανχευόμασχε α
πό χο ένα άκρο σχο άλλο με ενίοχε, σπάνιες, σχάσεις για ξεκού
ραση, όπου νομίζουμε όχι θα υπερισχύσει ο ασχικός ρεαλισμός 
ένανχι χης συγκαλυμμένης ανομίας σχην οποία έχουμε συνηθί
σει. Αλλά όχι. Ο Παπαχάκης δεν μας αφήνει να ανασάνουμε. 
Μας επιβάλλει και πάλι χην παροξυσμική χου φρενίχιδα. 
Παραπάνω έκανα λόγο για χο θέαχρο χης πρωχοπορίας. Όχι μόνο 
γχαχί η προσωπικόχηχα χου Jean Vauthier, συγγραφέα χου 
Capitaine Bada και χου Μαχητή (Le personnage combattant) με ε- 
νχυπωσιάζει, αλλά γιαχί Οι Άβυσσοι, αν και ανήκουν σχα καλάχε
ρα δείγμαχα χου κινημαχογράφου, καχά χη γνώμη μου οφείλουν 
πολλά σχο θέαχρο. Αυχό δεν είναι παράδοξο (παράδειγμα Η Θηλιά 
χου Hitchcock). Έχει ιδιαίχερη σημασία ένας διάλογος όπου ο 
Vauthier παίζει, χωρίς μεχάβαση, σύμφωνα πάνχα με χην «υπερ
βολική» σκηνοθεσία χου Παπαχάκη, πόχε με χη χυδαιόχερη δυνα- 
χή γλώσσα, πόχε με χην κοσμικόχερη συζήχηση ή με χο οξύ κα- 
κάρισμα χων ασχών που ανχαλλάσσουν επισκέψεις. Πολύ σημα- 
νχικό ρόλο παίζει ο εσωχερικός διάκοσμος -σχεδόν δεν υπάρχει ε- 
ξωχερικός-, για ακόμα μια φορά έχουμε μια αυλή, έναν κοινόχρη
στο χώρο: πρόκειχαι για χην ενόχηχα χώρου σχην οποία ανχισχοι- 
χεί χο «ανάκχορο», όπως σχα έργα χου Racine. Δομή αμιγώς δρα- 
μαχική με σχαδιακή εξέλιξη: πρώχη πράξη: οι υπηρέχριες σχο σπί-
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τι, δεύτερη πράξη: η επιστροφή των αφεντικών, τρίτη πράξη: οι 
κρέπες του δείπνου, τε'ταρτη πράξη: το κοτε'τσι, πέμπτη πράξη: η 
πώληση, οι φόνοι. Τραγωδία, όχι πια με την ελληνική σημασία, ό
πως τοBanditi a Orgosolo (του Vittorio De Seta. Σ.τ.Ε.) για παρά
δειγμα, αλλά στην κατεύθυνση της κλασικής γαλλικής τραγω
δίας. Βέβαια δίχως τη γυαλάδα του αιώνα της ακμής της. Ένας 
Racine επιθετικός, έξαλλος, απαλλαγμένος από κανόνες ευπρέπει
ας, του οποίου οι Βερσαλλίες, από μεγαλόπρεπο ηλιόλουστο μέγα
ρο, μετατρέπονται σε ζοφερή τρώγλη.
Οι Άβυσσοι είναι για τον κινηματογράφο ό,τι ήταν για το θέα
τρο το Περιμένοντας τον Γκοντό (του Beckett), Οι καρέκλες (του 
Ionesco) ή Η χλιδή ττις κόλασές (Les Fastes d’ enfer του 
Ghelderode) και, πιο πρόσφατα, Το κοκάλινο σπίτι (La maison 
d’os του Dubillard). Απ’ ό,τι βλέπετε, πολύ δυνατή τροφή. Ακα
τάλληλη για ευαίσθητα στομάχια.

1. Συγγραφέας με φιλολογική παιδεία και ένας από τους μεγαλύτερους γάλ- 
λους κριτικούς του κινηματογράφου, ο Jean-Louis Bory (1919-1979) κέρδι
σε σε ηλικία 26 μόλις χρόνων το βραβείο Goncourt για το μυθιστόρημά του 
Το χωριό μου στην κατοχή. Η ανοικτή αντίθεσή του στον πόλεμο της Αλγε
ρίας τον έκανε ανεπιθύμητο στη δημόσια εκπαίδευση.

Arts, 17 Νοεμβρίου 1963.
Μετάφρασή: Τατιάνα Φραγκοΰλια.

Η  αληθινή ιστορία που ενέπνευσε τις Αβύσσους
του δόκτορος Jacques Lacan

Θυμόμαστε τις φρικτές συνθήκες της σφαγής στο Le Mans και 
τη συγκίνηση που προκάλεσαν στην κοινή γνώμη τα μυστη
ριώδη κίνητρα των δύο δολοφόνων, των αδελφών Christine και 
Léa Papin. Στην ανησυχία και το ενδιαφέρον της κοινής γνώ
μης ο Τύπος απάντησε με αναλυτική πληροφόρηση σχετικά με 
τα γεγονότα, ειδικά η εφημερίδα των πλέον φωτισμένων πνευ
μάτων της δημοσιογραφίας1. Ως εκ τούτου, εμείς θα συνοψί
σουμε απλώς τα στοιχεία του εγκλήματος.
Οι δύο αδελφές, 28 και 21 ετών, εργάζονται για πολλά χρόνια 
ως υπηρέτριες σε μια οικογένεια αξιοσέβαστων αστών της μι
κρής επαρχιακής πόλης, ένα δικηγόρο, τη γυναίκα και την κό
ρη τους. Λέγεται ότι ήταν υποδειγματικές υπηρέτριες και πολύ 
προκομμένες νοικοκυρές· αλλά και μυστηριώδεις υπηρέτριες ε
πίσης. Διότι μπορεί οι εργοδότες να επεδείκνυαν μια παράδοξη 
έλλειψη ανθρώπινης συμπόνιας προς το πρόσωπό τους, όπως ε- 
πισημάνθηκε, επ’ ουδενί όμως το γεγονός αυτό μπορεί να μας ο
δηγήσει στο συμπέρασμα ότι η υπερήφανη αδιαφορία των υπη
ρετριών αποτελούσε απλώς απάντηση στη συγκεκριμένη στά
ση των εργοδοτών· οι δύο ομάδες «δεν μιλιόντουσαν». Αυτή η 
σιωπή, ωστόσο, σκοτεινή για τους αυτουργούς της, ήταν αδύ
νατον να είναι χωρίς σημασία.
Ένα βράδυ, στις 2 Φεβρουάριου, αυτή η σκοτεινότητα απέκτη
σε υλική μορφή, λόγω μιας απλής διακοπής ρεύματος. Τη δια
κοπή την προκάλεσαν οι αδελφές με μια αδέξια κίνησή τους, και 
οι απούσες εργοδότριες και που το άκουσαν μόνο δυσφόρησαν. 
Ποια ήταν η στάση της μητέρας και της κόρης όταν επιστρέφο- 
ντας ανακάλυψαν το μικρό αυτό κακό; Η Christine είπε επ’ αυ- 
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γησε να ξεσπάσει, και ως προς την μορφή της επίθεσης δύσκολα 
θα αποδεχτεί κανείς μια εκδοχή διαφορετική από εκείνη που υ
ποστήριξαν οι αδελφές, ότι δηλαδή υπήρξε αιφνίδια, ταυτόχρο
νη και έφτασε εξαρχής σε έναν παροξυσμό οργής: άρπαξε η κα
θεμιά μια αντίπαλο, της ξερίζωσε τα μάτια από τις κόγχες, πρά
ξη πρωτόγνωρη, όπως είπαν, στα ποινικά χρονικά, και μετά τη 
σκότωσε. Έπειτα πήραν ό,τι βρήκαν μπροστά τους, σφυρί, γα- 
νωμένη καράφα, κουζινομάχαιρο, και χίμηξαν στα κορμιά των 
θυμάτων τους, τους τσάκισαν το πρόσωπο, τις γύμνωσαν, χαρά
κωσαν βαθιά τους μηρούς και τα οπίσθια της μιας και πασάλει- 
ψαν με το αίμα της τους μηρούς και τα οπίσθια της άλλης. Στη 
συνέχεια έπλυναν τα όργανα των αποτρόπαιων αυτών τελε
τουργιών, πλύθηκαν και οι ίδιες και κοιμήθηκαν στο ίδιο κρε
βάτι. «Καθαρίσαμε!». Αυτή ήταν η κουβέντα που αντάλλαξαν· 
και δείχνει, θα λέγαμε, πόσο οι δυο αδελφές είχαν ξεθυμάνει, πό
σο είχαν αδειάσει από κάθε συγκίνηση μετά το αιματηρό όργιο. 
Στο δικαστή δεν θα αναφέρουν κανένα κατανοητό κίνητρο για 
την πράξη τους, δεν μισούσαν τα θύματά τους, δεν είχαν κανέ
να παράπονο- η μόνη τους έγνοια θα είναι να μοιραστούν απο
λύτως την ευθύνη του εγκλήματος. Τρεις πραγματογνώμονες 
γιατροί δεν θα παρατηρήσουν κανένα στοιχείο παραληρήματος 
ή φρενοβλάβειας, καμιά ενεστώσα ψυχική ή σωματική διατα
ραχή, και θα είναι αναγκασμένοι να καταγράψουν το γεγονός 
αυτό.
Στο ιστορικό του εγκλήματος υπάρχουν κάποια στοιχεία πολύ 
αόριστα, όπως φαίνεται, για να ληφθούν υπόψη: ένα συγκεχυ
μένο διάβημα των αδελφών στο δήμαρχο για τη χειραφεσία της 
μικρότερης· ένας γενικός γραμματέας που του φάνηκαν «ζοχα- 
διασμένες»· ένας αστυνομικός διευθυντής που κατέθεσε ότι έ
μοιαζαν «κυνηγημένες». Υπάρχει επίσης το φοβερό συναισθη
ματικό δέσιμο ανάμεσά τους, η αδιαφορία τους ως προς οποιο- 
δήποτε άλλο συμφέρον, οι μέρες της σχόλης που τις περνούσαν 
μαζί στην κάμαρά τους. Ως εκείνη τη στιγμή, όμως, ποιος είχε 
ανησυχήσει με αυτές τις ιδιορρυθμίες; Παραλείψαμε επίσης έ
να πατέρα αλκοολικό και βίαιο, που είχε βιάσει, όπως λέγεται, 
τη μία από τις κόρες του και το γεγονός ότι σταμάτησαν πολύ 
νωρίς το σχολείο.
Η Christine είναι ήδη πέντε μήνες φυλακισμένη, χωρισμένη α
πό την αδελφή της, όταν παθαίνει μια κρίση διέγερσης με βίαι
ες αντιδράσεις και τρομακτικές ψευδαισθήσεις. Κατά τη διάρ
κεια μιας άλλης κρίσης προσπαθεί να βγάλει τα μάτια της, δεν 
τα καταφέρνει φυσικά, αλλά τραυματίζεται. Επειδή είναι σε ε
ξαιρετική διέγερση, αυτή τη φορά της φοράνε ζουρλομανδύα· 
επιδίδεται σε πράξεις σεξουαλικής επίδειξης, στη συνέχεια έχει 
συμπτώματα μελαγχολίας: κατάθλιψη, άρνηση τροφής, αυτο
μομφή, ανατριχιαστικές εξιλεωτικές πράξεις· στη συνέχεια, τα 
λόγια της είχαν επανειλημμένος παραληρηματική σημασία. 
Πρέπει να πούμε πως η δήλωση της Christine ότι υποδύθηκε 
τη μία ή την άλλη ψυχική κατάσταση δεν μπορεί σε καμιά πε
ρίπτωση να ερμηνεύσει τις εν λόγω καταστάσεις: πολύ συχνά 
το υποκείμενο αισθάνεται ότι παίζει, αλλά η συμπεριφορά του 
παραμένει εντούτοις απολύτως τυπικά νοσηρή.
Στις 30 Σεπτεμβρίου, οι ένορκοι καταδικάζουν τις αδελφές. Η 
Christine, όταν ακούει ότι θα αποκεφαλιστεί στην πλατεία του 
Le Mans, πέφτει στα γόνατα.
Τα χαρακτηριστικά του εγκλήματος όμως, οι διαταραχές της
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Christine στη φυλακή, οι ιδιαιτερότητες της ζωής των δύο α
δελφών είχαν πείσει τους περισσότερους ψυχίατρους ότι οι φό- 
νισσες είχαν το ακαταλόγιστο.
Καθώς το αίτημα για δεύτερη πραγματογνωμοσύνη είχε απορ- 
ριφθεί, ο δρ. Logre, γνωστός για την εγνωσμένη επιστημοσύνη 
του, θεώρησε ότι μπορούσε να καταθέσει ως μάρτυρας υπερά
σπισής τους στο δικαστήριο. Ο επιφανής ψυχίατρος αποφάσισε 
άραγε να παίξει το ρόλο του δικηγόρου επειδή τον χαρακτηρί
ζει εκ φύσεως η επιθυμία της απόλυτης ακρίβειας, ή λόγω της 
σύνεσης που επέβαλαν οι ίδιες οι περιστάσεις; Ο δρ. Logre δεν 
διατύπωσε μία, αλλά πολλές υποθέσεις όσον αφορά την υποτι
θέμενη διανοητική ανωμαλία των δύο αδελφών: ιδέες δίωξης, 
σεξουαλική διαστροφή, επιληψία ή υστερική επιληψία. Θεω
ρούμε ότι μπορούμε να προτείνουμε μια πιο μονοσήμαντη λύ
ση στο πρόβλημα. Πρώτα όμως πρέπει να αποτίσουμε φόρο τι
μής στην αυθεντία του δρος Logre, όχι μόνο επειδή μας καλύ
πτει υπό την αιγίδα του, εάν κάποιοι μας μεμφθούν ότι προβή- 
καμε σε διάγνωση χωρίς να έχουμε εξετάσει τον ασθενή, αλλά 
και επειδή επιβεβαίωσε κάποια στοιχεία, πραγματικά πολύ δύ
σκολα στην επισήμανσή τους, τα οποία όμως είναι, όπως θα 
δούμε, θεμελιώδη για την απόδειξη της θέσης μας, και τα περιέ- 
γραψε με ιδιαιτέρως επιτυχημένο τρόπο.
Η τταράνοια είναι μια νοσολογική οντότητα η οποία, παρά τις 
διαφορές στην αντιμετώπισή της κατά την πορεία εξέλιξης της 
ψυχιατρικής, παρουσιάζει, σε γενικές γραμμές, τα ακόλουθα 
κλασικά γνωρίσματα: α) διανοητικό παραλήρημα με θέματα 
που εκτείνονται από τις ιδέες μεγαλείου ως τις ιδέες δίωξης, β) 
επιθετικές αντιδράσεις, πολύ συχνά φονικές, γ) χρόνια εξέλιξη. 
Ως σήμερα υπήρχαν δύο συγκρουόμενες αντιλήψεις για την εν 
λόγω ψύχωση: η μία την θεωρεί ως ανάπτυξη ενός νοσηρού «πυ
ρήνα», ενός εκ γενετής δηλαδή ελαττώματος του χαρακτήρα· η 
άλλη καταδεικνύει τα βασικά χαρακτηριστικά της σε στιγμιαίες 
διαταραχές της αντίληψης, τις οποίες χαρακτηρίζουμε ως ερμη
νευτικές, λόγω της εμφανούς αναλογίας τους με τη συνήθη ερμη
νεία- το παραλήρημα θεωρείται, στην περίπτωση αυτή, μια ορθο
λογική προσπάθεια του υποκειμένου να ερμηνεύσει τις εμπειρίες 
του, και η εγκληματική πράξη ως αντίδραση πάθους, της οποίας 
τα κίνητρα μας παρέχει η παραληρηματική πεποίθηση.
Παρότι η ύπαρξη των βασικών, όπως καλούνται, χαρακτηρι
στικών, είναι πολύ πιο βέβαιη από την ύπαρξη του υποτιθέμε
νου παρανοϊκού πυρήνα, εύκολα διαπιστώνει κανείς την ανε
πάρκεια των δύο αυτών αντιλήψεων. Προσπαθήσαμε λοιπόν 
να θεμελιώσουμε μια άλλη αντίληψη, με βάση μια παρατήρηση 
πιο συμβατή προς την συμπεριφορά της ασθενούς.2 
Έτσι, τόσο στα επιμέρους στοιχεία του παραληρήματος όσο και 
στο σύνολό του και στις αντιδράσεις της ασθενούς, αποδεχθή
καμε ως πρωταρχική την επίδραση των κοινωνικών σχέσεων, 
οι οποίες επηρεάζουν χωριστά την καθεμία από τις τρεις κατη
γορίες χαρακτηριστικών· και δεχτήκαμε ως ερμηνευτική των 
γεγονότων της ψύχωσης τη δυναμική έννοια των κοινωνικών 
εντάσεων, της οποίας η κατάσταση ισορροπίας ή ρήξης ορίζει, σε 
φυσιολογικές συνθήκες, την προσωπικότητα του ατόμου.
Η επιθετική ενόρμηση, που εκτονώνεται στο φόνο, εμφανίζε
ται έτσι ως η βλάβη επί της οποίας θεμελιώνεται η ψύχωση. 
Μπορούμε να την ονομάσουμε ασυνείδητη, πράγμα που σημαί- 
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συνείδηση, δεν μπορεί να εκδηλωθεί χωρίς ένα συμβιβασμό με 
τις κοινωνικές απαιτήσεις που έχει ενσωματώσει το υποκείμε
νο, χωρίς δηλαδή μια συγκάλυψη των κινήτρων, ολόκληρο δη
λαδή το παραλήρημα.
Και αυτή καθαυτή η ενόρμηση, ωστόσο, φέρει τη σφραγίδα της 
κοινωνικής σχετικότητας: έχει πάντα την πρόθεση διάπραξης ε
γκλήματος, μονίμως σχεδόν την πρόθεση εκδίκησης, συχνά υπό 
την έννοια της τιμωρίας, μιας ποινής δηλαδή εκπορευόμενης α
πό κοινωνικά ιδεώδη· ενίοτε, τέλος, ταυτίζεται με την επιτελε- 
σθείσα πράξη της ηθικότητας, έχει την εμβέλεια μιας εξιλέωσης 
(αυτοτιμωρία). Τα αντικειμενικά χαρακτηριστικά του φόνου, ο 
τρόπος επιλογής του θύματος, η φονική αποτελεσματικότητα, 
οι τρόποι εκδήλωσης και εκτέλεσης πάντα ποικίλλουν, αναλό- 
γως με τη διαφορετική σημασιοδότηση της θεμελιακής ενόρμη- 
σης στον κάθε άνθρωπο. Η ίδια ποικιλόμορφη σημασιοδότηση ε
πιτάσσει και την αντίδραση της κοινωνίας έναντι του παρανοϊ
κού εγκλήματος, μια αντίδραση αμφίσημη, διπλής μορφής, αφε
νός δηλαδή το έγκλημα προκαλεί μια μεταδοτική συγκίνηση 
και αφετέρου η κοινή γνώμη απαιτεί την τιμωρία.
Σ’ αυτά τα εγκλήματα εμπίπτει και το έγκλημα των αδελφών 
Papin, με τη συγκίνηση που προκάλεσε, μεγαλύτερη από τη φρί
κη του, με την ιδιότητά του ως αποτρόπαιης εικόνας, συμβολικής 
ωστόσο και στις παραμικρές της λεπτομέρειες: οι πιο κοινές μετα
φορές του μίσους: «Θα του έβγαζα τα μάτια», γίνονται επί λέξει 
πράξη. Η λαϊκή συνείδηση αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο 
αντιλαμβάνεται το μίσος αυτό, επιβάλλοντας στη συγκεκριμένη 
περίπτωση την μεγίστη των ποινών, όπως ακριβώς ο αρχαίος νό
μος στην περίπτωση των δούλων που εγκληματούσαν. Η λαϊκή 
συνείδηση απατάται ίσως έτσι, όπως θα δούμε, ως προς την πραγ
ματική σημασία της πράξης. Να παρατηρήσουμε όμως, προς χρή- 
σιν όλων όσων φοβούνται την ψυχολογική οδό στην οποία οδη
γούμε τη μελέτη του καταλογισμού, ότι η ρήση «κατανοώ σημαί
νει συγχωρώ» συναρτάται κάθε φορά με τα όρια των διαφορετι
κών ανθρωπίνων κοινοτήτων· και, εκτός των ορίων αυτών, κα
τανοώ (ή νομίζω ότι κατανοώ), σημαίνει καταδικάζω.
Το διανοητικό περιεχόμενο του παραληρήματος εμφανίζεται, ό
πως έχουμε πει, ως ένα εποικοδόμημα το οποίο αιτιολογεί και μα
ζί αρνείται την εγκληματική ενόρμηση. Θεωρούμε λοιπόν ότι υ- 
πόκειται στις μεταπτώσεις της ενόρμησης αυτής, στην κατάπτω
ση μετά την ικανοποίησή της, λόγου χάρη: στη μείζονα περίπτω
ση του συγκεκριμένου τύπου παράνοιας που έχουμε περιγράφει 
αλλού (την περίπτωση Aimée), το παραλήρημα σταματά με την 
επίτευξη των σκοπών της πράξης. Δεν θα μας προκαλούσε έκ
πληξη αν το ίδιο συνέβη και στους μήνες που ακολούθησαν μετά 
το έγκλημα των αδελφών. Λόγω των σύστοιχων ελλειμμάτων 
των κλασικών περιγραφών και ερμηνειών, η ύπαρξη των μετα
πτώσεων αυτών, η οποία ωστόσο είναι κεφαλαιώδης, έχει παρα
γνωριστεί, με αποτέλεσμα να επιβεβαιώνεται έτσι η κοινή μορφή 
των παρανοϊκών παραληρημάτων, ενώ αντιθέτως σταθερή είναι 
μόνο η δομή τους: αυτή η αντίληψη οδηγεί τους πραγματογνώ- 
μονες σε εσφαλμένα συμπεράσματα και εξηγεί την αμηχανία 
τους ενώπιον πολυάριθμων παρανοϊκών εγκλημάτων όπου, πα
ρά τις θεωρίες τους, έχουν μια αίσθηση της πραγματικότητας, η 
οποία όμως τους δημιουργεί μόνο αβεβαιότητα.
Στις αδελφές Papin, πρέπει να θεωρήσουμε ότι το μοναδικό, 
προγενέστερο του εγκλήματος, ίχνος έκφρασης παραληρηματι
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κών ιδεών συμπληρώνει την κλινική εικόνα: και ξέρουμε ότι το 
εν λόγω ίχνος βρίσκεται κατά κύριο λόγο στη μαρτυρία του α
στυνομικού διευθυντή της πόλης. Επ’ ουδενί πρέπει να το α- 
πορρίψουμε επειδή είναι αόριστο: όλοι οι ψυχίατροι γνωρίζουν 
ότι οι ασθενείς ανακαλούν μια πολύ ιδιαίτερη ατμόσφαιρα με ο
ρισμένες στερεότυπες κουβέντες τους, προτού καν αρχίσουν να 
δίνουν εξηγήσεις με λόγο παραληρηματικό. Άπαξ και έχει κά
ποιος την εμπειρία αυτής της αίσθησης, μπορεί και την αναγνω
ρίζει, και αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Για τους α
στυνομικούς δε που συμμετέχουν στη διαλογή των συλληφθέ- 
ντων στα αστυνομικά τμήματα, η εμπειρία αυτή είναι συνήθης. 
Στη φυλακή, ο λόγος της Christine περιστρέφεται γύρω από 
πολλά παραληρηματικά θέματα. Με τον όρο αυτόν δεν χαρα
κτηρίζουμε μόνο τα τυπικά συμπτώματα του παραληρήματος, 
όπως η συστηματική παραγνώριση της πραγματικότητας (η 
Christine ρωτάει τι κάνουν τα δύο θύματά της και δηλώνει την 
πίστη της ότι ζουν και πάλι μέσα σε κάποια άλλα σώματα), αλ
λά και τις πιο διφορούμενες πεποιθήσεις της, που εκφράζονται 
σε κουβέντες όπως: «Νομίζω ότι θα πρέπει, σε μια άλλη ζωή, να 
ήμουν όντως ο σύζυγος της αδελφής μου». Στα λόγια αυτά μπο
ρούμε πράγματι να αναγνωρίσουμε ορισμένα περιεχόμενα πο
λύ τυπικά στα ταξινομημένα παραληρήματα. Εξάλλου, πάντα 
υπάρχει μια αμφισημία σε όλες τις παραληρηματικές πεποιθή
σεις, από τις πιο ήρεμες καταφατικές μορφές των φανταστικών 
παραληρημάτων (όπου το υποκείμενο αναγνωρίζει εντούτοις 
μια «διπλή πραγματικότητα») ως τις ερωτηματικές μορφές των 
παραληρημάτων αμφιβολίας (όπου ο ασθενής είναι καχύπο- 
πτος ως προς κάθε επιβεβαίωση της πραγματικότητας).
Η ανάλυση, στην περίπτωσή μας, αυτών των περιεχομένων και 
των μορφών θα μας επέτρεπε να προσδιορίσουμε τη θέση των 
δύο αδελφών στην κανονική ταξινόμηση των παραληρημάτων. 
Δεν κατατάσσονται στην πολύ περιορισμένη αυτή μορφή πα
ράνοιας την οποία, διαμέσου ανάλογων μορφικών συσχετι
σμών, απομονώσαμε στην εργασία μας. Προφανώς, εκφεύγουν 
και από τα ίδια τα γενικά πλαίσια της παράνοιας και εντάσσο
νται μάλλον στις παραφρένειες, τις οποίες η μεγαλοφυϊα του 
Kraepelin απομόνωσε ως αμέσως συγγενείς μορφές της. Αυτή η 
ακριβέστατη διάγνωση όμως, μέσα στο χάος που επικρατεί 
στην πληροφόρησή μας, θα ήταν πολύ επισφαλής. Επιπλέον, 
θα μας χρησίμευε ελάχιστα στη μελέτη των κινήτρων του ε
γκλήματος, αφού, όπως έχουμε δείξει στην εργασία μας, οι μορ
φές τις παράνοιας και οι συγγενείς παραληρηματικές μορφές 
διαθέτουν μια κοινή δομή, η οποία δικαιολογεί την εφαρμογή 
κοινών μεθόδων στην ανάλυσή τους.
Το βέβαιο είναι ότι οι μορφές της ψύχωσης στις δύο αδελφές, αν 
δεν είναι πανομοιότυπες, είναι τουλάχιστον απολύτως συσχετι- 
κές. Στις διάφορες σχετικές συζητήσεις ακούσαμε την εκπλη
κτική απόφανση ότι είναι αδύνατον δύο άτομα να νοσήσουν πα
ράλληλα από την ίδια μορφή τρέλας, ή μάλλον να την εκδηλώ
σουν ταυτοχρόνως. Είναι μια απόφανση εντελώς εσφαλμένη. 
Τα δυαδικά παραληρήματα αποτελούν μια από τις αρχαιότερες α
ναγνωρισμένες μορφές ψύχωσης. Οι παρατηρήσεις δείχνουν ό
τι εκδηλώνονται επιλεκτικά, μεταξύ συγγενών, πατέρα και γι
ου, μητέρας και κόρης, αδελφών, κοριτσιών ή αγοριών. Πρέπει 
να πούμε ότι ο μηχανισμός τους σχετίζεται ενίοτε με την ενδε
χόμενη υποβολή που ασκεί ένα ενεργό παραληρούν υποκείμενο

σε ένα παθητικό αδύναμο υποκείμενο. Θα δούμε ότι η αντίληψή 
μας για την παράνοια προσδίδει μια εντελώς διαφορετική έννοια 
στο εν λόγω παραλήρημα και εξηγεί με πιο ικανοποιητικό τρόπο 
τον εγκληματικό συγχρονισμό των δύο αδελφών.
Η φονική ενόρμηση, την οποία αντιλαμβανόμαστε ως βάση της 
παράνοιας, δεν θα ήταν, λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, παρά 
μια ελάχιστα ικανοποιητική αφαίρεση, αν δεν βρισκόταν υπό 
την επήρεια μιας σειράς ανωμαλιών σχετικών με τα κοινωνικο
ποιημένα ένστικτα, και αν η παρούσα κατάσταση των γνώσεών 
μας δεν μας επέτρεπε να θεωρούμε αυτές τις ενορμητικές ανω
μαλίες ως συγχρόνως γενόμενες. Ομοφυλοφιλία, σαδομαζοχι- 
στική διαστροφή, αυτές είναι οι μόνες ενστικτώδεις διαταραχές 
των οποίων την ύπαρξη κατάφεραν σε ανάλογες περιστάσεις να 
εντοπίσουν οι ψυχαναλυτές και των οποίων τη γενετική σημα
σία καταφέραμε να δείξουμε στην εργασία μας. Πρέπει να ομο
λογήσουμε ότι οι αδελφές επιφέρουν, όπως φαίνεται, στους συ
σχετισμούς αυτούς μια επιβεβαίωση, την οποία θα μπορούσαμε 
να χαρακτηρίσουμε χυδαία: ο σαδισμός είναι ολοφάνερος στον 
τρόπο με τον οποίο μεταχειρίστηκαν τα θύματά τους· και πόση 
σημασία αποκτούν, υπό το φως αυτών των δεδομένων, η απο
κλειστική μεταξύ τους αφοσίωση, το μυστήριο της ζωής τους, 
οι ιδιαιτερότητες της συμβίωσής τους, το γεγονός ότι ξάπλω
σαν πλάι πλάι στην ίδια κλίνη μετά το έγκλημα.
Η συγκεκριμένη εμπειρία μας όμως με τις συγκεκριμένες ασθε
νείς μάς εμποδίζει ωστόσο να βεβαιώσουμε, όπως τολμούν ορι
σμένοι, ότι πραγματικά οι δύο αδελφές διατηρούσαν σεξουαλι
κές σχέσεις. Οφείλουμε ως εκ τούτου ευγνωμοσύνη στον δρα 
Logre για τον αριστοτεχνικό όρο του «ψυχολογικό ζευγάρι», 
στον οποίο σταθμίζουμε την επιφύλαξή του στο συγκεκριμένο 
πρόβλημα. Οι ίδιοι οι ψυχαναλυτές, όταν αποδίδουν την παρά
νοια στην ομοφυλοφιλία, χαρακτηρίζουν την ομοφυλοφιλία 
αυτή ασυνείδητη, «ασυμπτωματική». Αυτή η ομοφυλοφιλική 
τάση εκφράζεται, υποτίθεται, μόνο με την επιτακτική αυτοάρ
νησή της, η οποία θεμελιώνει την πεποίθηση της καταδίωξης 
και στο πρόσωπο του διώκτη αναγνωρίζει το ερωτικό αντικεί
μενο. Τι είναι όμως αυτή η μοναδική τάση, η οποία τείνει να έρ
θει περιφανής στο φως, αλλά παραμένει πάντα στο σκοτάδι ε- 
ξαιτίας ενός εμφανέστατου εμποδίου;
Ο Freud, σε ένα θαυμάσιο άρθρο του,3 δεν ερμηνεύει μεν αυτό 
το φαινόμενο, μας παρέχει όμως όλα τα στοιχεία για να το ερ
μηνεύσουμε. Πράγματι, μας δείχνει πως στα πρώτα στάδια της 
παιδικής σεξουαλικότητας, που σήμερα έχουν αναγνωριστεί, ό
ταν πραγματοποιείται ο αναγκαστικός περιορισμός της πρω
ταρχικής εχθρότητας ανάμεσα στα αδέλφια, μπορεί να λάβει 
χώρα μια μη φυσιολογική αντιστροφή της εχθρότητας σε επι
θυμία- και ο μηχανισμός αυτός γεννά έναν ειδικό τύπο ομοφυ
λόφιλων, στους οποίους κυριαρχούν τα κοινωνικά ένστικτα 
και οι κοινωνικές δραστηριότητες. Στην πραγματικότητα, ο 
μηχανισμός αυτός είναι μόνιμος: αυτή η ερωτική καθήλωση εί
ναι η πρωταρχική προϋπόθεση της πρώτης ενσωμάτωσης στις 
ενστικτώδεις τάσεις των κοινωνικών εντάσεων, όπως τις ονομά
ζουμε. Μια ενσωμάτωση επώδυνη, στην οποία ήδη σημειώνο
νται οι πρώτες απαιτήσεις θυσίας, τις οποίες η κοινωνία δεν θα 
σταματήσει ποτέ πια να προβάλλει στα μέλη της: αυτός είναι ο 
δεσμός της με την προσωπική αυτή προθετικότητα της επιβαλ
λόμενης οδύνης, που δημιουργεί το σαδισμό. Αυτή η ενσωμά-
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τωση γίνεται ωστόσο σύμφωνα με το νόμο της ελάχιστης αντί
στασης, με μια συναισθηματική καθήλωση πολύ συγγενή ακό
μα προς το σολιψιστικό εγώ, μια καθήλωση που αξίζει να την ο
νομάσουμε ναρκισσιστική και η οποία επιλέγει ένα αντικείμενο 
κατά το δυνατόν πανομοιότυπο με το υποκείμενο: αυτός είναι ο 
λόγος του ομοφυλοφιλικού της χαρακτήρα. Αυτή η καθήλωση 
όμως θα πρέπει να ξεπεραστεί προκειμένου να καταλήξει σε μια 
ηθικότητα κοινωνικά αποτελεσματική. Οι ωραίες μελέτες του 
Piaget μας έδειξαν την πρόοδο που πραγματοποιείται από τον 
απλοϊκό εγωκεντρισμό κατά τις πρώτες συμμετοχές στους κανό
νες του ηθικού παιχνιδιού ως την συνεργατική αντικειμενικό
τητα μιας ιδεατά ολοκληρωμένης συνείδησης.
Στις ασθενείς μας, αυτή η εξέλιξη δεν υπερβαίνει το πρώτο της 
στάδιο, και οι αιτίες μιας τέτοιας στάσης μπορούν να είναι ποικί
λης και διαφορετικής προέλευσης, άλλες οργανικές (κληρονομικά 
ελαττώματα), και άλλες ψυχολογικές: η ψυχανάλυση αποκάλυψε, 
μεταξύ αυτών, τη σημασία της παιδικής αηιομειξίας. Απ’ ό,τι γνω
ρίζουμε, η εν λόγω πράξη είχε θέση στη ζωή των δύο αδελφών.
Για να ακριβολογούμε, πολύ πριν προβούμε σε αυτές τις θεωρητι
κές συγκρίσεις, με την παρατεταμένη παρατήρηση πολλαπλών 
περιπτώσεων παράνοιας, και την επικουρία διεξοδικών κοινωνι
κών ερευνών, είχαμε καταλήξει να θεωρούμε ότι η δομή της πα
ράνοιας και των συγγενών παραληρημάτων κυριαρχείται πλή
ρως από την τύχη του εν λόγω αδελφικού συμπλέγματος. Η μεί- 
ζων αρχή της είναι πασιφανής στις παρατηρήσεις που έχουμε δη
μοσιεύσει. Η συναισθηματική αμφισημία προς τη μεγάλη αδελφή 
κατευθύνει όλη την αιποτιμωρητική συμπεριφορά της «περίπτω
σης Aimée». Η Aimée μεταφέρει στο παραλήρημά της σε πολλά 
διαδοχικά πρόσωπα τις μομφές του ερωτικού της μίσους, προσπα
θώντας να απελευθερωθεί από την πρώτη της καθήλωση· αλλά η 
προσπάθειά της αποτυγχάνει: η καθεμία από τις διώκτριές της εί
ναι απλώς άλλη μια εικόνα, αιχμάλωτη πάντα του ναρκισσισμού, 
αυτής της αδελφής την οποία η ασθενής μας έχει αναγάγει σε ιδε
ώδες της. Καταλαβαίνουμε τώρα ποιο είναι το γυάλινο εμπόδιο ε- 
ξαιτίας του οποίου ποτέ δεν πρόκειται να μάθει, παρότι το φωνά
ζει, ότι όλες αυτές τις διώκτριές τις αγαπά: είναι απλές εικόνες.
Η «ασθένεια του να είναι κανείς δύο», από την οποία υποφέ
ρουν αυτοί οι ασθενείς, ελάχιστα τους απελευθερώνει από την 
ασθένεια του Νάρκισσου. Θανάσιμο πάθος το οποίο καταλήγει 
στην αυτοθανάτωση. Η Aimée επιτίθεται στο λαμπερό πλάσμα 
το οποίο μισεί, επειδή ακριβώς αντιπροσωπεύει το ιδεώδες που 
έχει για τον εαυτό της. Αυτή η ανάγκη αυτοτιμωρίας, αυτό το 
τεράστιο αίσθημα ενοχής το εντοπίζουμε και στις πράξεις των 
Papin, έστω και στο γονάτισμα της Christine στην τελευταία 
πράξη του δράματος. Φαίνεται όμως ότι οι αδελφές δεν μπορού
σαν να απομακρυνθούν η μία από την άλλη ούτε καν τόσο όσο 
χρειαζόταν για να βλάψει η μία την άλλη. Πραγματικές σιαμαί
ες ψυχές, συγκροτούν έναν κόσμο διά παντός κλειστό: διαβάζο
ντας κανείς τις καταθέσεις τους μετά το έγκλημα, λέει ο δρ. 
Logre, «είναι σαν να διαβάζει δυο φορές το ίδιο πράγμα». Με μό
να τα μέσα της νησίδας τους, οφείλουν να επιλύσουν το αίνιγ
μά τους, το ανθρώπινο αίνιγμα του φύλου.
Πρέπει κανείς να έχει ακούσει με μεγάλη προσοχή τις αλλόκοτες 
αυτές δηλώσεις ανάλογων ασθενών για να γνωρίσει τους παρα- 
λογισμούς που η αποχαλινωμένη συνείδησή τους υφαίνει αχετι- 
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τε αναγνωρίζει στις δειλές εξομολογήσεις τού λεγάμενου φυσιο
λογικού υποκειμένου τις πεποιθήσεις που αυτό αποσιωπά, νομί
ζοντας ότι τις αποσιωπά επειδή τις θεωρεί παιδιάστικες, ενώ τις 
αποσιωπά επειδή, χωρίς να το ξέρει, συνεχίζει να τις πιστεύει.
Η κουβέντα της Christine: «Πράγματι, πιστεύω ότι σε μια άλλη 
ζωή πρέπει να ήμουν ο σύζυγος της αδελφής μου», επανέρχεται 
στις ασθενείς μας μέσα από χιλιάδες φανταστικά θέματα, τα οποία 
αντιλαμβανόμαστε αμέσως μόλις τα ακούσουμε. Πόσο μακρά και 
βασανιστική θα πρέπει να ήταν η πορεία που διήνυσε, προτού η 
απελπισμένη εμπειρία του εγκλήματος την αποσχίσει από τον άλ
λο της εαυτό, και προτού μπορέσει, μετά την πρώτη κρίση παραι- 
σθητικού παραληρήματος, κατά το οποίο νόμιζε ότι βλέπει την α
δελφή της νεκρή, νεκρή λόγω του πλήγματος αυτού προφανώς, 
να φωνάξει, μπροστά στο δικαστή που τις εξέταζε κατ’ αντιπαρά
σταση, τις λέξεις του συνειδητού πάθους: «Ναι, πες ναι».
Το μοιραίο βράδυ, με το άγχος της επικείμενης τιμωρίας, οι α
δελφές συγχέουν την εικόνα των εργοδοτριών τους με τον α
ντικατοπτρισμό της ασθένειάς τους. Τη δική τους κατάθλιψη 
απεχθάνονται στο ζευγάρι το οποίο παρασύρουν στο χορό του 
θανάτου. Τους ξεριζώνουν τα μάτια, με τον ίδιο τρόπο που οι 
Βάκχες ευνούχιζαν. Η βέβηλη περιέργεια που συνιστά την α
γωνία του ανθρώπου από τα βάθη των αιώνων, αυτή ακριβώς 
τις διαπνέει όταν κατασπαράσσουν τα θύματά τους, όταν ανα
ζητούν στις χαίνουσες πληγές τους αυτό που η Christine, αργό
τερα, μπροστά στο δικαστή, θα ονομάσει, μέσα στην αγνότητά 
της, «το μυστήριο της ζωής».
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Οι Άβυσσοι (Francine και Colette Berge).
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0 1  Β Ο Σ Κ Ο Ι  (1967)
Les Pâtres du désordre (Οι βοσκοί της συμφοράς)

Σκηνοθεσία - σενάριο - διάλογοι: Νίκος Παπατάκης. Φωτο
γραφία: Jean Boffety και Christian Guillouet. Ήχος: Αντώ- 
νης Μπαϊρακτάρης και Alex Pront. Μουσική: Pierre Barbaud. 
Μοντάζ: Suzanne Cabon, Geneviève Vaury και Πάνος Παπα- 
κυριακόπουλος. Ηθοποιοί: Όλγα Καρλάτου (Δέσποινα), 
Γιώργος Διαλεγμένος (Θάνος), Έ λλη Ξανθάκη (Κατίνα), Λά
μπρος Τσάγκας (Γιάγκος), Τζαβαλάς Καρούσος (Βλαχόπουλος), 
Δήμος Σταρένιος (Καραβίδας), Γιάννης Αργυρής (Χαράλα
μπος), Νικηφόρος Νανέρης (Περικλής). Παραγωγή: Lenox 
Films, Γαλλία. Διάρκεια: 12Γ. Ασπρόμαυρη, 35 mm. Φεστι
βάλ: Επίσημη συμμετοχή στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της 
Βενετίας (1967).

Τα ζωντανά στο κοπάδι τον Καραβίδα, που βοσκός του είναι ο Θά
νος, ψοφάνε όλα από μια μυστηριώδη, αρρώστια και ο γιος του Κα
ραβίδα, φίλος του Θάνου, σκοτώνει το σκύλο του βοσκού και κλέ
βει δυο κατσίκες του. Η γρια-Κατίνα, μητέρα του Θάνου, θέλει να 
τον παντρέψει, για να μην ξενιτευτεί στην Αυστραλία. Ζητάει το χέ
ρι της Δέσποινας, της κόρης του φοβερού και τρομερού μεγαλο- 
κτηματία Βλαχόπουλου, ο οποίος τη διώχνει βρίζοντάς την, κι αυ
τήν και το γιο της. Ο Καραβίδας, το αφεντικό του Θάνου, θέλει και 
αυτός να παντρέψει το γιο του, το Γιάγκο. Αλλά ο Βλαχόπουλος 
παρουσιάζει έναν άγνωστό της μνηστήρα στην κόρη του, η οποία α
πό σεβασμό προς την πατρική επιθυμία τον αποδέχεται και παίρ
νει, ως δώρο αρραβώνων, από τον Βλαχόπουλο ένα θαυμάσιο πε
ριδέραιο. Ο κόσμος κατηγορεί το Θάνο για όλες τις συμφορές. Οι 
άνθρωποι πηγαίνουν στη λειτουργία του Μεγάλου Σαββάτου συζη
τώντας για το γάμο της Δέσποινας. Ο Θάνος παρακολουθεί τα πά
ντα, τη λειτουργία, τη θεία κοινωνία και το φιλί της αγάπης ψηλά 
από ένα δέντρο, από όπου κατεβαίνει για να ζητήσει συγγνώμη α
πό τον Καραβίδα για τα σκοτωμένα ζώα του. Αυτός από την πλευ
ρά του συνεχίζει να πιστεύει ότι ο γιος του, Γιάγκος, θα παντρευτεί 
τη Δέσποινα. Με το Πάσχα και τη χαρά, ο Καραβίδας συγχωρεί το 
Θάνο. Ο Βλαχόπουλος λυσοάει, αλλά ο Καραβίδας έχει δώσει συ
χώρεση ■ του παρουσιάζουν λοιπόν τον μέλλοντα σύζυγο της Δέ
σποινας. Η Δέσποινα έχει δώσει ραντεβού στο Θάνο στο σχολείο, 
άδειο λόγω των διακοπών. Του προσφέρει το περιδέραιό της για 
να φύγει στην Αυστραλία, και αυτός την κοροϊδεύει και την ταπει
νώνει. Ο Γιάγκος τους ψάχνει. Ο Θάνος πηγαίνει τη Δέσποινα να 
πουλήσει μόνη της το περιδέραιο. Δηλώνοντας ωρυόμενη στο βο
σκό την αγάπη και το μίσος της, τον ακολουθεί. Ο Χαράλαμπος λέ
ει στο Βλαχόπουλο ότι ξέρει πού βρίσκονται οι δυο εραστές και α- 
φηγείται τα πάντα στην Κατίνα. «Ο γιος μου γεννήθηκε», φωνάζει 
η γριά. Επίσημα ντυμένοι, οι δυο νέοι ανεβαίνουν προς το βουνό, 
όπου τους συναντά ο Γιάγκος, αλλά ο βοσκός τον σκοτώνει. Η Δέ
σποινα, μαυροντυμένη και με νυφιάτικο πέπλο, ξαπλώνει σαν να 
πρόκειται να θυσιαστεί. Ο Βλαχόπουλος με ένα τρακτέρ, οι αστυ
νομικοί οπλισμένοι και όλο το χωριό μες στο κέφι ανεβαίνουν το 
βουνό, από όπου η Δέσποινα τους πετάει βράχια. Οι δυο εραστές, 
καθώς τους πυροβολούν, ρίχνονται στο κενό, κάτω από τον εκρη
κτικό ήλιο της Κυριακής του Πάσχα.

Α. Η ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ_______________________________

Οι ελληνικές άβυσσοι
του Νίκου Παπατάκη

Η δράση των Αβύσσων εκτυλισσόταν σε ένα συγκεκριμένο και 
περιορισμένο πλαίσιο: τη γαλλική επαρχία. Στους Βοσκούς α
σχολούμαι (όπως και στις Αβύσσους) με τις σχέσεις αφέντη-δου- 
λου και απεικονίζω τα θέματα της ταπείνωσης και της εξέγερ
σης, αλλά αυτή τη φορά στην κλίμακα ενός ολόκληρου έθνους. 
Θέλω να δείξω την ελληνική πραγματικότητα του 1967. Παρά 
την επανάσταση του 1821 η κατάσταση των ανθρώπων εκεί 
δεν έχει ουσιαστικά αλλάξει και ο ελληνικός λαός ίσως είναι πε
ρισσότερο τρομοκρατημένος, εξαθλιωμένος και υποταγμένος α
πό ποτέ άλλοτε: ντρέπεται για τον εαυτό του, πράγμα που δη
μιουργεί ευνοϊκό έδαφος για δικτατορίες. Στις Αβύσσους μιλάω 
με το δικά μου τρόπο για τον πόλεμο της Αλγερίας και με τους 
Βοσκούς προσεγγίζω με το δικά μου τράπο το ελληνικά ζήτημα. 
Οι σχέσεις αφέντη-δούλου δεν είναι άλλωστε, κατά κύριο λόγο, 
σχέσεις αποικιοκράτη-αποικιοκρατούμενου; Οι διάφορες δι
κτατορίες που κατά καιρούς υπέστη η Ελλάδα ήταν πάντα τη
λεκατευθυνόμενες από ξένες δυνάμεις που ήθελαν να διασφαλί
σουν τα, στρατηγικής ή οικονομικής φύσεως, συμφέροντά 
τους. Οι βασιλιάδες είναι απλά πιόνια και η Ελλάδα μια ακόμα 
αποικία.
Άρχισα να γράφω το σενάριά μου το 1964 και χρειάστηκα ένα 
χρόνο για να το ολοκληρώσω. Το παρουσίασα στην επιτροπή 
λογοκρισίας της Ελλάδας που, σκανδαλισμένη, το απέρριψε ο
μόφωνα. Έ τσι έγραψα ένα δεύτερο σενάριο, πολύ πιο ήπιο, που 
έγινε αποδεκτά. Προφανώς γύρισα το πρώτο (στα περίχωρα της 
Αθήνας και των Δελφών). Η δράση εκτυλίσσεται σε ένα ανώνυ
μο ελληνικά χωρίο μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, από το μεσημέ
ρι του Μεγάλου Σαββάτου ως και την Κυριακή του Πάσχα την 
ίδια ώρα. Μέσα σ ’ αυτά το μικρό χρονικά διάστημα και εξαιτίας 
μιας νεαρής πλούσιας κοπέλας (Όλγα Καρλάτου) που επανα
στατεί ξαφνικά ενάντια στον πατέρα της, όλοι οι κάτοικοι του 
χωριού θα αναθεωρήσουν την παραδοσιακή ηθική. Τελικά, η 
ηρωίδα της ταινίας αυτοκτονεί πέφτοντας από ένα γκρεμό.
Τον Απρίλιο του 1967 μου απέμεναν μόνο μερικά ρακόρ όταν έ
λαβαν χώρα τα γεγονότα που γνωρίζετε. Χρειάστηκε να τελειώ
σω άρον άρον: υπήρχε δυσπιστία για την ταινία στα υψηλά 
κλιμάκια. Άλλωστε το σωματείο των τεχνικών διαλύθηκε. Δύο 
από τα μέλη της ομάδας μου συνελήφθησαν, όπως και ο ηθο
ποιός που έπαιζε τον ρόλο του πατέρα, ο Καρούσος, ένας παλιάς 
αντιστασιακός, 65 χρονών, που είχε ήδη περάσει τέσσερα χρό
νια σε στρατόπεδο συγκέντρωσης το 1948 και έξι μήνες το 
1952. Και τώρα πάλι τα ίδια. Η γυναίκα του δεν έλαβε νέα του 
για τρεις βδομάδες. Έπειτα της είπαν άτι βρισκόταν στη Γυάρο 
και ότι θα μπορούσε να γυρίσει σπίτι του σε οχτώ ημέρες αν α
ποκήρυσσε τις πολιτικές του πεποιθήσεις. Αυτός όμως αρνήθη- 
κε. Στην Γυάρο πρέπει να βρίσκονται περίπου 30.000 άνθρω
ποι και υπάρχουν σίγουρα πέντε ή έξι νησιά-εξορίες. Καμία 
γαλλική εφημερίδα δεν ασχολήθηκε με το ζήτημα. Ωστόσο κά
θε μέρα στην Ελλάδα άνθρωποι εξορίζονται και βασανίζονται. 
Η Αμερική που απελευθέρωσε τους Εβραίους από τα στρατόπε
δα συγκέντρωσης δημιουργεί τώρα άλλα στρατόπεδα για να 157
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προστατέψει τα πετρελαϊκά της συμφέροντα. Την επομένη του 
πραξικοπήματος και για σαράντα οχτώ ώρες αεροπλάνα του 
ΝΑΤΟ με έλληνες πιλότους πετούσαν πάνω από την Ελλάδα. 
Πώς είναι δυνατόν να με αφήνουν αδιάφορο άλα αυτά;

Le Nouvel Observateur, τχ. 135,14-20 Ιουνίου 1967.
Επιμέλεια: Yvette Romi.

Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκοϋλια

Το χρώμα της καταπίεσης
του Νίκου Παπατάκη

Για πάρα πολύ καιρό προσπάθησα πάνω απ’ άλα να ενταχθώ, να 
γίνω αποδεκτός, να κάνω τον κόσμο να ξεχάσει ότι ήμουν μισός 
Έλληνας, μισός Αιθίοπας και ότι έφτασα στη Γαλλία αδέκαρος, 
χωρίς να ξέρω κανένα. Με την επιτυχία του «Κόκκινου Ρόδου» 
το 1949 μου δόθηκε η δυνατότητα να πω ότι είχα πετύχει: διηύ- 
θυνα μια από τις πιο «παριζιάνικες» επιχειρήσεις της εποχής, 
παρουσίαζα πολύ καλά θεάματα, που σε ένα βαθμό απευθύνο
νταν σε διανοούμενους, και όλος ο καλός κόσμος ερχόταν να 
δει. Είχα λοιπόν δώσει τα διαπιστευτήριά μου και είχα γίνει για 
την διανόηση ένας «άξιος συνομιλητής». Έπειτα όμως κατάλα
βα ότι όλα αυτά ήταν παράλογα. Τι περίμενα; Ότι θα μου έδι
ναν μια μέρα το παράσημο της Λεγεώνας της Τιμής; Ότι θα γι
νόμουν διευθυντής μιας αλυσίδας «Κόκκινων Ρόδων»; Η ξέ
φρενη κούρσα μου για την ένταξη δεν είχε κανένα νόημα. Για 
να με αποδεχτούν απόλυτα θα έπρεπε, με τη σειρά μου, να τα α
ποδεχτώ όλα, ξεκινώντας από τον πόλεμο της Ινδοκίνας και τον 
πόλεμο της Αλγερίας που ακολούθησε. Όμως ένιωθα πολύ mo 
κοντά στους κατοίκους της Ινδοκίνας και της Αλγερίας παρά 
σε εκείνους που τους έκαναν πόλεμο. Αυτή η δυσφορία, αυτή η 
ενόχληση μεταμορφώθηκαν σε εκνευρισμό. Δεν ήθελα πια να 
είμαι ο μικρός υιοθετημένος αφρικανός. Δεν υπάρχει τίποτα 
πιο ταπεινωτικό, πιο εξευτελιστικό από το να είσαι υιοθετημέ
νος. Έτσι λοιπόν άφησα το «Κόκκινο Ρόδο».
Γ ία να μην γίνει αυτή η εγκατάλειψη μια χειρονομία απόλυτα 
αρνητική, αποφάσισα να προσπαθήσω να κάνω μια ταινία που 
θα ήταν ένα είδος πρόκλησης. Ο Jean Genet με είχε επηρεάσει 
πολύ, τόσο ως συγγραφέας όσο και ως άνθρωπος. Όντας ομο
φυλόφιλος και κλέφτης, ήταν και αυτός ένας αποκλεισμένος 
της κοινωνίας που κατάφερε, περιγράφοντας αυτή την απομό
νωση, να φτιάξει ένα εξαιρετικό τραγικό άσμα. Είναι ένας από 
τους ελάχιστους δημιουργούς που μίλησαν τόσο καίρια για την 
ταπείνωση. Το έργο του Οι Νέγροι αποτελεί την εξήγηση και 
την πρώιμη αιτιολόγηση του κινήματος υπέρ του «Black 
power» που γεννήθηκε τη δεκαετία του ’60 στις Ηνωμένες Πο
λιτείες.

Η ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ
Για τον κινηματογράφο μου βασίστηκα σε ένα άλλο θεατρικό 
του Genet, τις Δούλες, που συνδεόταν με τους προβληματισμούς 
μου, ίσως γιατί υπήρξα υπηρέτης όταν ήμουν νέος. Μετατόπι
σα την ιστορία, βρήκα ένα χρηματοδότη και γύρισα τις Αβύσ
σους. Ήταν μια πολύ βίαιη ταινία. Κανένας διανομέας δεν την 
ήθελε και όταν προσπάθησα να επιλεγεί για κάποιο φεστιβάλ,

το Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου μου απάντησε ότι έφτασα 
υπερβολικά αργά και ότι οι λίστες είχαν κλείσει (πράγμα που 
δεν ήταν αλήθεια). Ευτυχώς για μένα, άνθρωποι όπως ο Sartre, 
η Simon de Beauvoir, ο Genet, ο Prévert, ο Breton, που τους ά
ρεσε η ταινία, έγραψαν ένα κείμενο υπέρ της και μου επέτρε
ψαν να χρησιμοποιήσω τα ονόματά τους σε μια διαφημιστική 
καταχώριση που δημοσιεύτηκε στην πρώτη σελίδα της εφημε
ρίδας France-Soir. Ο Malraux διάβασε την France-Soir, είδε 
την ταινία και την έστειλε στο Φεστιβάλ των Καννών όπου εκ
προσώπησε τη Γαλλία.
Μετά τις Αβύσσους έψαχνα για καιρό ένα άλλο θέμα για ταινία. 
Κάποια στιγμή, αργότερα, πήγα στην Ελλάδα και ορκίστηκα 
στον εαυτό μου να μην ξαναπάω ποτέ. Πήγα σαν τουρίστας, αλ
λά πολύ γρήγορα αντιλήφθηκα ότι δεν μπορούσα να ζήσω σαν 
τουρίστας και να σκέφτομαι σαν τουρίστας μέσα σ’ αυτό το λαό 
που ήταν και δικός μου. Ανακάλυψα ότι ήμουν Έλληνας, όπως 
και εκείνοι, ότι ήμουν προϊόν της ίδιας κοινωνίας, ότι μισούσα 
όσο και εκείνοι την καταπίεση της οποίας ήταν θύματα. Η ται
νία που ήθελα να κάνω μιλούσε για τους Έλληνες και με τους 
Έλληνες έπρεπε να τη γυρίσω.
Βρήκα κάποιους έλληνες εφοπλιστές που μάλλον δεν κατάλα
βαν πολύ καλά τι είχα σκοπό να κάνω και μου πρότειναν να δώ
σουν 150.000 δολάρια (75 εκατομμύρια παλιά φράγκα) για την 
ταινία μου. Πήρα 10.000 δολάρια για να συλλέξω υλικό, να γυ
ρίσω τη χώρα και να γράψω το σενάριο. Ήταν η πρώτη φορά 
που έκανα μια ταινία εντελώς μόνος -ο  Jean Vauthier είχε δου
λέψει στο σενάριο των Αβύσσων και έγραψε τους διαλόγους- 
και δούλεψα για ένα χρόνο σαν τρελός, μέχρι παράνοιας, αντι
μετωπίζοντας επιπλέον δυσκολίες γιατί έπρεπε να εκφραστώ σε 
μια γλώσσα που δεν ήταν πια δική μου· προσπαθούσα λοιπόν 
να καταλάβω, κυρίως μέσα από τη γλώσσα, την καταπίεση που 
υφίστανται οι Έλληνες. Έστειλα το σενάριο στους χρηματοδό
τες μου και από εκείνη τη στιγμή δεν ξαναέδωσαν σημεία ζωής. 
Δεν κατάφερνα με κανένα τρόπο να τους συναντήσω: ή ήταν 
στο Λονδίνο ή στην Ιαπωνία, ή κάπου αλλού. Τελικά διέλυσα 
την συνεργασία μας και έψαξα να βρω άλλον παραγωγό. Γνώ
ρισα τον Samuel Weiner, τον διευθυντή της φιλελεύθερης βρα- 
ζιλιάνικης εφημερίδας Ultima Hora, που τότε ζούσε στη Γ αλ
λία. Οφείλω να πω ότι είχαμε μια ιδανική συνεργασία μέχρι 
την τελευταία στιγμή, παρά τις υπερβάσεις του προϋπολογι
σμού που μου επέβαλε η φασιστική δικτατορία στην Ελλάδα. 
Οι Βοσκοί μου είναι της γης οι κολασμένοι. Η Ελλάδα, έπειτα α
πό τετρακόσια χρόνια τουρκικής σκλαβιάς, γνώρισε μόνο κα
ταπιεστικές κυβερνήσεις. Ένας πολιτικός άνδρας όπως ο Πα- 
πανδρέου (ο Γεώργιος), που θεωρείται φιλελεύθερος, αναλογεί, 
όσον αφορά τα γαλλικά μέτρα, στην ακραία δεξιά του U.N.R. 
Είναι φρικτό να ακούς τους ανθρώπους να μιλούν για τον «αι
ώνιο ελληνικό πολιτισμό», για την «κοιτίδα του πολιτισμού» 
και για τη «δημοκρατική παράδοση», ενώ στην πραγματικότη
τα ο Έλληνας βρίσκεται στην κατάσταση του Αλγερινού πριν 
τον πόλεμο της Αλγερίας. Μετά το πραξικόπημα, όταν ξανασυ- 
νάντησα την ομάδα της ταινίας σε ένα καφενείο, γύρισαν όλοι 
το κεφάλι για να μην με χαιρετίσουν μπροστά σε όλους τους υ
πόλοιπους θαμώνες. Αυτό σημαίνει τρόμος. Αυτό σημαίνει ε- 
ξευτελισμός.
Με τους Βοσκούς θέλησα να δείξω ότι ένας άνθρωπος που πε-
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θαίνει από χην πείνα και χο φόβο μπορεί να μεχαμορφωθεί σε 
ζώο, να συρθεί, να εξευχελισχεί. Προσπάθησα να περιγράφω 
χον κόσμο χων χαπεινωμένων ανθρώπων με ενάργεια, απαλ
λαγμένος από συναισθημαχικούς ανθρωπισμούς. Προσπάθησα 
να δώσω σχον κόσμο να καχαλάβει όχι όχαν ένας άνθρωπος δεν 
έχει χίποχα να φάει δεν χρειάζεχαι να χου δώσουμε παχάχες, αλ
λά να χου μάθουμε να χις καλλιεργεί μόνος χου και να καχαγ- 
γείλουμε όσους έχουν συμφέρον να μη μάθει πώς να χο κάνει.

ΔΥΟ  Κ Ο Μ Φ Ο Ρ Μ ΙΣ Μ Ο Ι
Σχην εποχή μας ο χαξικός εχθρός σε ολόκληρο χον κόσμο είναι 
ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός. Έ νας χρόπος υπάρχει για να υ- 
ποσχηρίξουμε χον αγώνα χων Ελλήνων, χων Βιεχναμέζων, χων 
Λαχινοαμερικανών, όλων χων πεινασμένων, κι αυχός είναι να 
κάνουμε να βαρύνει πάνω σχους Αμερικανούς, όπου κι αν βρί- 
σκονχαι, μια μόνιμη απειλή, ώσχε να ξέρουν όχι δεν είμασχε 
σύμφωνοι, όχι ξεσκεπάσχηκαν και όχι αρνούμασχε να συρθού
με σχα γρανάζια που μεχαχρέπουν σε φασισμό χον πιο εξελιγμέ
νο καπιχαλισμό χου κόσμου. Και αυχό πρέπει να φρονχίσουμε 
να χο καχαλάβοχτν οι Αμερικανοί με κάθε χρόπο, συμπεριλαμ- 
βανομένης χης χρομοκραχίας.
Δεν είναι δυναχόν να εκφρασχούν όλα αυχά σε ένα έργο, χρησι- 
μοποιώνχας χις κλασικές φόρμες ενός πολιχισμού που είναι κι 
αυχός ένας πολιχισμός καχαπίεσης. Δεν εκπλήσσομαι που οι 
πιο παραδοσιακοί κριχικοί σχη Βενεχία, μιλώνχας για χην χαι- 
νία μου, έκαναν λόγο για σύγχυση, ανάμειξη διαφόρων σχυλ 
και ρήξεις χου ύφους... Οι άνθρωποι αυχοί πανικοβάλλονχαι ό
χαν ένα έργο δεν χωράει σχα γνωσχά, καχαγεγραμμένα, αποδε- 
κχά καλούπια. Άλλωσχε ο κομφορμισμός χων κριχικών χης 
Αρισχεράς είναι μερικές φορές εξίσου επικίνδυνος με εκείνον 
χων «αισθηχισχών» γιαχί χους εμποδίζει να αναγνωρίσουν χην 
αναχρεπχικόχηχα εκεί όπου υπάρχει.
Καχά χη γνώμη μου, όποιος μεχαφέρει ένα πολιχικό θέμα σχον 
κινημαχογράφο οφείλει να αγνοεί ηθελημένα χην ψυχολογία 
και οχιδήποχε χο περιγραφικό. Πρέπει να αποφύγει χον ρεαλι
σμό χης βιωμένης εμπειρίας, χης «φωχογραφίας», για να βρει έ
να δραμαχικό ρεαλισμό. Τοποθεχώνχας μια ισχορία με καχσίκες 
και βοσκούς σχα ελληνικά χοπία έβαλα σχον εαυχό μου πολλές 
παγίδες. Αλλά προσπάθησα να επανασχαχήσω ενάνχια σχην ο
μορφιά χου χοπίου για να ξαναβρώ, πίσω από αυχή, χο χρώμα 
χης καχαπίεσης και χην χραγική παρουσία χου ανθρώπου 
σχους κόλπους αυχής χης ομορφιάς.

Le Nouvel Observateur, 22 Νοεμβρίου 1967.
Μετάφραση: Τατιάνα Φραγκοΰλια.

Η λογική χης ανατροπής
Μια συζήτηση τον Νίκου Παττατάκη
με τους Jean-André Fieschi και Jean Narboni

Θα επιμείνω, στην αρχή της συνέντευξής μας αυτής με τον Νίκο 
Παπατάκη, σ ’ ένα σημείο μόνο. Οι Βοσκοί επαληθεύουν την αρχή 
πως μια ταινία με πολιτικές και καταγγελτικές προθέσεις δεν μπο
ρεί να διατείνεται πως είναι τέτοια παρά μόνο αν διαθέτει τα χαρα
κτηριστικά αυτά ακόμα και στις βαθύτερες δομές της. Για να συμ-

βαίνει αυτό δεν αρκεί η ταινία να αποτελεί μαρτυρία για τον κόσμο 
μέσα μόνο από τα δεδομένα του λόγου της, αλλά να είναι μαρτυρία 
χου κόσμου μέσα από ένα αδιάλειπτα ανανεωτικό, τυπολατρικό 
παιχνίδι. Είτε διαπρέπει σε πολυπλοκότητα (Nicht Versöhnt, Le 
Terroriste) ή σε πυράκτωση (Os Fuzis, και βεβαίως Οι Βοσκοί"), 
μάχεχαι σχο έδαφος χους τις κοινωνικές δυνάμεις που θέτει υπό 
αμφισβήτηση. Γνωρίζουμε εξάλλου τους κινδύνους που διατρέχει ο 
πολιτικός κινηματογράφος της ποιητικής μεταγραφής σε αντίθεση 
με εκείνον της παράθεσης και της ανάλυσης: ο κίνδυνος είναι αν η 
κραυγή εξελιχθεί σε ωδή ή εξευτελιστεί με πάταγο, η ταινία να χά
νει σε δύναμη αμφισβήτησης ό,τι κερδίζει σε επιδεικτικές υπερβά
σεις. Μια λύση μένει: να κάνουμε το θέαμα να μην εξελιχθεί ποτέ, 
να συσσωρεύσει όλες πς πρόσφορες εντάσεις στο ρίξιμο της αστρα
πής και να το υποτιμήσουμε την τελευταία στιγμή, να οργανώσουμε 
τα πυροτεχνήματα και να τους κλέψουμε τη λάμψη. Με μια λέξη, 
να απαγορεύσουμε τον οργασμό. Όσο διαφορετικές κι αν είναι, 
προσπάθειες σαν αυτές του Living Theater, του Week End, των 
Les Petites Marguerites και των Βοσκών, συγγενεύουν σε ένα ση
μείο: δεν υπερβάλλουν, δεν ικανοποιούν, ενοχλούν.
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— Ανάμεσα στους Βοσκούς και την πρώτη σας ταινία, τις Αβύσ
σους, υπάρχει μεγάλη ενότητα ύφους και λόγου, παρ’ όλες τις πο
λύ εμφανείς διαφορές. Πώς πραγματοποιήθηκε το πέρασμα από 
την μια ταινία στην άλλη;
— Τα θέματα των δύο ταινιών είναι πράγματι πολύ συναφή και 
προσπάθησα να χρησιμοποιήσω και στις δύο όμοια φάρμα, κα
μωμένη από ανάμειξη στυλ και εναλλαγή ειδών. Οι Βοσκοί εί
ναι κατά κάποιο τρόπο μια συνέχεια των Αβύσσων, προσπάθησα 
να το πάω λίγο μακρύτερα, να στυλιζάρω ακόμα περισσότερο 
τις φόρμες που υπήρχαν ήδη στην πρώτη μου ταινία. Το γκρο- 
τέσκο και η τραγωδία αναμειγνύονται ξανά, προσπάθησα να ε
πιτύχω κάτι σαν μια απελπισμένη και ενοχλητική ειρωνεία. 
Όταν η ταινία παρουσιάστηκε στη Βενετία, έγινε παρεξήγηση. 
Νομίζω ότι οι άνθρωποι περίμεναν μια πολιτική ταινία για την 
Ελλάδα, που να αναφέρεται στα «γεγονότα» και την παρούσα 
κατάσταση. Δεν θέλησα όμως, τουλάχιστον όχι άμεσα, να κάνω 
μια τέτοια ταινία. Θέλησα να μιλήσω για μια συγκεκριμένη κα
τάσταση της Ελλάδας, γενικά. Είχα γράψει το σενάριο τρία 
χρόνια πριν, πολύ πριν συμβούν τα «γεγονότα» κι η κατάστα
ση της χώρας την οποία περιέγραφα τα κυοφορούσε ήδη. Από 
αυτή την πλευρά η ταινία είναι πολιτική, αλλά όχι αποκλειστι
κά. Εκτός εάν συμπεριλάβουμε στον παραπάνω όρο τις κοινω
νικές σχέσεις, τις σχέσεις αφέντη-σκλάβου, την κατά κόρον σε
ξουαλικότητα επίσης. Κατά τη διάρκεια των 450 χρόνων της 
τουρκοκρατίας, οι Έλληνες έζησαν πολύ περιορισμένοι, κλει
σμένοι στους εαυτούς τους, πολύ κοντά μεταξύ τους. Η έννοια 
της οικογένειας ήταν κάτι το πρωταρχικό, το αναγκαίο για να 
επιβιώσουν και να διατηρήσουν κάπως την ελληνική πραγμα
τικότητα. Από τον πολύ ισχυρό αυτό σωματικό και διανοητικό 
συγχρωτισμό γεννήθηκαν ορισμένα σεξουαλικά δεδομένα, τα 
οποία διατηρήθηκαν αναλλοίωτα μέχρι σήμερα. Οι οικογενεια
κοί δεσμοί στην Ελλάδα παρέμειναν πολύ περίπλοκοι και βα- 
θείς, χαρακτηριστικά πιο ιδιαίτερο από όλα τα υπόλοιπα. Στους 
Βοσκούς θέλησα να μιλήσω για τη σύγκρουση δύο γενεών, εκ 
των οποίων η μια, η πιο νέα βέβαια, επαναστατεί ενάντια στην 
άλλη.
Στις Αβύσσους μείναμε εξαρχής, από το πρώτο κιόλας πλάνο, σε 
ένα κλίμα παροξυσμού, υπερβολής. Με τη δεύτερη ταινία μου, 
διατηρώντας πάντα τη στυλιζαρισμένη πλευρά, θέλησα να ξε
κινήσω από δεδομένα λιγότερο ισχυρά, να δώσω στους ανθρώ
πους τη δυνατότητα να διαλέξουν μόνοι τις αναφορές τους, ώ
στε στη συνέχεια η τρέλα να πάει ακόμα μακρύτερα απ’ ό,τι 
στις Αβύσσους. Γι’ αυτό έπρεπε να παγιώσω την ταινία εξαρχής 
πάνω στο ρεαλισμό, αλλά και στο νατουραλισμό, ώστε η ονειρι- 
κότητα να αναδυθεί σιγά σιγά, ως κάτι αναγκαίο.

— Στις Αβύσσους ακριβώς, υπήρχε ο κίνδυνος το συνεχές της 
βίας και του ανεξέλεγκτου να επέφερε μείωση της αποτελεσματι- 
κότητας. Μ’ αυτή την έννοια οι Βοσκοί μπήκαν εμπόδιο στον συ
γκεκριμένο κίνδυνο...
— Έτσι είναι: υπάρχουν στάδια, στιγμές παύσης, σημεία πτώ
σης και σημεία αναφοράς. Έπρεπε να οδηγήσουμε τους ανθρώ
πους στην τρέλα κι όχι να τους την πετάξουμε, με το πρώτο, 
στα μούτρα. Υπάρχει βεβαίως ο κίνδυνος ορισμένοι άνθρωποι 
να χάνουν το ενδιαφέρουν τους, όμως τους υπόλοιπους θα τους
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δηγώντας τους όσο μακρύτερα γίνεται. Προσπάθησα επίσης να 
μην κρατήσω μια μόνιμη γραμμή από τη μια σκηνή στην άλλη. 
Όταν σε μια σκηνή επεξεργάζομαι κάποιο θέμα με έναν ορισμέ
νο τρόπο, στην επόμενη προσπαθώ να πέσω σε αντιφάσεις ή α
κόμα και να καταστρέψω το στόμφο της με μια συγκεκριμένη 
ειρωνεία. Ήθελα ο θεατής να μην ξέρει ποτέ, να μην μπορεί να 
προβλέψει τι θα συμβεί στην επόμενη σεκάνς, ούτε καν στην ε
πόμενη εικόνα. Κάτι που με ενοχλεί σε πολλές ταινίες, ακόμα 
και καλές, είναι ότι είναι προβλέψιμες, γνωρίζουμε πού το πάει 
ο δημιουργός, ακόμα κι αν χειρίζεται την υπερβολή ή το ασυ
νήθιστο. Τίποτα δεν εκπλήσσει, εγώ όμως θέλω να πάρω το ρί
σκο της έκπληξης. Αυτό ακριβώς είναι που με ενδιαφέρει σε 
πρώτο επίπεδο στον κινηματογράφο, αλλά και στη λογοτεχνία 
και την τέχνη γενικά: η καταστροφή του φαινομένου της δημι
ουργίας.

— Στις Αβύσσους η βία αν και υπερβολική, ή ίσως ακριβώς γι’ 
αυτό, είχε κάτι το απελευθερωτικό και το ενθουσιώδες. Ως προς 
αυτό, είχε μάλλον τη βεβαιότητα ότι πέτυχε διάνα το στόχο της. 
Στους Βοσκούς, αντίθετα, η βία αφήνει πάντα ένα αίσθημα πι
κρίας, κάτι που αποτελεί μια από τις αρετές αλλά και τον κίνδυνο 
της ταινίας.
— Σίγουρα. Δεν ήθελα η δεύτερη ταινία μου να απευθύνεται σ ’ 
όσους είχαν αγαπήσει τις Αβύσσους. Αυτό που ευχόμουν ήταν ε
κείνοι που αγάπησαν την πρώτη μου ταινία, που την αναγνώ
ρισαν, μια συγκεκριμένη «ιντελιγκέντσια» ας πούμε δηλαδή, 
να μην αναγνωρίσει τους Βοσκούς, αλλά να τους αναγνωρίσει 
ένα άλλο, διαφορετικό κοινό. Ήδη τώρα νιώθω έκπληκτος κι 
ευτυχισμένος βλέποντας ότι η ταινία αρέσει σε ανθρώπους που 
νόμιζα πως δεν θα αρέσει καθόλου. Και το αντίθετο όμως ίσως 
να έχει συμβεί.

— Στο μέτρο όπου το σχέδιό σας να ενοχλήσετε ήταν απόλυτα ηθε
λημένο και συνειδητό, έπρεπε να υπήρχε από το στάδιο ακόμα του 
σεναρίου. Πώς γράψατε την ταινία σας;
— Την έγραψα μέσα σε ένα χρόνο και το στοιχείο της απογοή
τευσης υπήρχε ήδη σ’ αυτό το στάδιο. Ήθελα η απογοήτευση 
να είναι παρούσα στη γενική δομή της ταινίας, στο ύφος και 
στην εξέλιξη των σκηνών, στους διαλόγους. Σ’ αυτό το σημείο 
δυσκολεύτηκα κι επέμεινα πολύ, πράγμα που μου επέτρεψε να 
κάνω την ταινία όπως την έκανα. Στο χαρτί τα είχα κατά κά
ποιο τρόπο σχεδιάσει σχεδόν όλα. Στο γύρισμα άλλαξα πολύ λί
γα πράγματα, είχα διαλέξει τους βασικούς ηθοποιούς πριν από 
πολύ καιρό. Οι ταινίες μου αποκτούν το νόημά τους μόνο μέσα 
από τον ηθοποιό, πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό για μένα 
κι έτσι σκέφτομαι πολύ το ζήτημα από πριν. Στην Ελλάδα το 
πρόβλημα των ηθοποιών είναι πολύ ακανθώδες, καθώς δεν υ
πάρχουν ηθοποιοί, παρεκτός εκείνοι του κλασικού θεάτρου το 
οποίο υφίσταται εδώ και τριάντα-σαράντα χρόνια. Το ενδεδειγ- 
μένο παίξιμο στο θέατρο αυτό είναι βαρύ, συμβατικό. Έψαχνα 
για καιρό κι όταν μπόρεσα να συγκεντρώσω όλο μου το καστ, 
δούλεψα με τους ηθοποιούς για ενάμιση μήνα πριν από την 
ταινία, κάθε μέρα, πολλές ώρες τη μέρα. Η δυσκολία ήταν ότι οι 
ηθοποιοί κατόρθωναν να εκφράσουν τη βία αφαιρώντας της 
κάθε θεωρητικό χαρακτήρα. Γι’ αυτό ήταν απαραίτητο το γύ
ρισμα με χρονολογική σειρά. Στην αρχή της ταινίας αισθανό-
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μαστέ τους ηθοποιούς κάπως σφιγμένους, έως και αμήχανους, 
λίγο λίγο όμως τους κερδίζει το ύφος της ταινίας κι οι υπερβο
λές τους δεν έχουν τίποτα το τεχνητό ή το λανθασμένο. Προ
σπάθησα ακόμα να τους κάνω να αποδώσουν ένα είδος ρυθμού 
που είχα αναζητήσει όταν έγραφα τους διαλόγους, αυτό όμως 
το αντιλαμβάνονται λιγότερο όσοι αγνοούν τα ελληνικά.

— Μιλήσατε μόλις τώρα για δύο ρεύματα στη ν ταινία σας: ένα εί
δος νατουραλισμού και ένα στυλιζάρισμα. Πολλές στιγμές μοιά
ζουν να συναντώνται στις σκηνές όπου η ακρίβεια του εθνολόγου 
συνυπάρχει με: την ποιητική μεταγραφή: πιο συγκεκριμένα στη 
σκηνή της νύχτας του Πάσχα.
— Στηρίζομαι σε συγκεκριμένα, σχεδόν φολκλορικά, γεγονότα 
και προσπαθώ έτσι να φτάσω στην ποιητική μεταγραφή. Ο 
Claude Lévi-Strauss είδε την ταινία και ενδιαφέρθηκε γι’ αυτήν 
λόγω της εθνολογικής σχολαστικότητας και της οπτικής της 
πάνω στα έθιμα. Νομίζω πως αρκεί να επιμένουμε πολύ σθενα
ρά, να ακονίζουμε το βλέμμα μας σε μια συγκεκριμένη πραγμα
τικότητα για να επιτύχουμε κάτι διαφορετικό. Μ’ αυτή την έν
νοια, ο ρόλος του ηθοποιού είναι κάτι το πρωτεύον. Όταν ο βο
σκός πέφτει στα γόνατα μπροστά στο αφεντικό του και σέρνε
ται, το έθιμο δεν δείχνεται απλώς αλλά εξυψώνεται από τις χει
ρονομίες του ηθοποιού, τον τρόπο μετακίνησής του, τη χαρά 
του μέσα στην ταπείνωση. Το εθνολογικό δεδομένο γίνεται κάτι 
το δευτερεύον, εξαφανίζεται, αποτελεί μόνο μια βάση. Θα έλεγα 
ακόμα: η σκηνή της μαγείας, παραδείγματος χάρη, είναι εξ ολο
κλήρου φανταστική, μπορεί λοιπόν να μοιάζει μ ’ ένα τελετουρ
γικό, ένα έθιμο, σαν η πραγματικότητα να συμμορφώνεται με 
τη φόρμα που της δίνουμε. Η προσπάθειά μου είναι να ξεφύγω 
από την σκέτη περιγραφή. Πρέπει να πάμε μακρύτερα την 
πραγματικότητα. Από το πρώτο μέρος της ταινίας κιόλας, με 
τρόπο λιγότερο έντονο απ’ ό,τι στη συνέχεια βεβαίως, προσπά
θησα να επιτύχω την απογείωση αυτή της πραγματικότητας, ό
λο και πιο δυνατά και έντονα. Αυτό που σας λέω δεν έχει τίποτα 
να κάνει με τον συμβολισμό για τον οποίο μιλάνε πάντα, αλλά τι 
σημαίνει; Είναι μια συνθήκη, ή μια ευκολία για το θεατή.

— Μ ’ αυτή την έννοια, της αμφιθυμίας δηλαδή των σημείων, η 
ταινία σας είναι πολύ κοντά σε μια συγκεκριμένη πλευρά του 
Bunuel κι όχι, όπως θα μπορούσαμε να υποθέσουμε, λόγω εξωτε
ρικών σημείων, όπως η διεκδικητική πλευρά και το «κακό πνεύ
μα»...
— Και είναι ακριβώς ο δημιουργός για τον οποίο έχουν μιλήσει 
περισσότερο απ’ όλους τους άλλους σε σχέση με το σύμβολο, 
παρότι ξεφεύγει διαρκώς απ’ αυτό.

— Η άρνηση οριστικού νοήματος την οποία βρίσκουμε στη δομή 
της ταινίας υπάρχει εξίσου και στους ήρωες. Είναι αδύνατον να έ
χουμε πάντα την ίδια οπτική γι ’ αυτούς, κι ακόμα λιγότερο να ταυ
τιστούμε απόλυτα με κάποιον από τους δύο.
— Κανένας από τους ήρωες δεν είναι «συμπαθητικός», κανένας 
δεν επιτρέπει την ταύτιση. Δεν υπάρχει ήρωας που να αποκρυ
σταλλώνει μέσα του την οποιαδήποτε οριστική ηθική επιλογή. 
Όλοι οι ήρωες είναι δέσμιοι σε μια κατάσταση η οποία δεν αφή
νει καθόλου χώρο για συμπάθεια.

— Ακόμα και μέσα σε κάποιες σεκάνς υπάρχει κλιμάκωση της βίας 
και του ασυνήθιστου που τις κάνουν να εμφανίζονται, αν και εντελώς 
λογικές, σχεδόν σαν παράλογες. Συγκεκριμένα η σκηνή του σχολεί
ου. Την είχατε φανταστεί, τη σχεδιάσατε ή εξελίχθηκε σιγά σιγά;
— Τη σκηνή του σχολείου την εμπνεύσθηκα σε αδρές γραμμές 
μονομιάς, αρχικά την είχα τοποθετήσει αλλού, έπειτα την άλ
λαξα. Στην πραγματικότητα, η βασική εμμονή του βοσκού εί
ναι πως δεν ξέρει να διαβάζει, αυτή είναι η βαθιά του πικρία, κι 
ο λόγος για τον οποίο τον έδιωξαν από τη Γερμανία. Το δράμα 
του επικεντρώνεται στο πρόβλημα της άγνοιάς του. Ό ταν απο
φάσισα να τοποθετήσω τη σκηνή στο σχολείο, αμέσως είδα το 
βοσκό εκεί, μπροστά στο κορίτσι, να γονατίζει στη μέση, στο 
κέντρο της αυλής, όπως γονατίζουμε σε μια εκκλησία. Ή ταν έ
να είδος οράματος που μου εμφανίστηκε έτσι, ένα μείγμα σεβα
σμού, φόβου και ελπίδας. Από τη στιγμή εκείνη και μέχρι που 
μπαίνει σε μια αίθουσα, ήθελα να μείνει στα γόνατα. Κι από ε
κεί προήλθε, έπειτα, η ιδέα να τον βάλω να ανοίξει με αντικλεί
δι στην κοπέλα όταν εκείνη θέλει να φύγει.

— Κι όταν εκείνη του δίνει το κολιέ;
— Είναι μια χειρονομία σχεδόν σεξουαλική, του προσφέρει το 
κολιέ που της έδωσε ο πατέρας της. Είναι ένα είδος κωμωδίας, 
αλλά μιας επικίνδυνης κωμωδίας που η κοπέλα ζει. Γνωρίζει ό
τι το αγόρι θα την ξαναβρεί, ξέρει ακόμα πως εκείνη ήταν που 
πήγε τελικά να τον αναζητήσει. Τη στιγμή που το αγόρι είναι 
στη μεγαλύτερη απελπισία του, έχει απορριφθεί από όλους, αυ
τή κάνει μια περιπαικτική χειρονομία, του δίνει το κολιέ. Εκεί
νη ακριβώς τη στιγμή το αγόρι αποφασίζει να πεθάνει και να 
σκοτώσει την κοπέλα. Είναι η καθοριστική στιγμή της ταινίας, 
η στιγμή όπου το κορίτσι αποφασίζει να τον ακολουθήσει και 
να πεθάνει. Η κοπέλα έχει την εξέγερση μέσα της, και παρότι σε 
μεγάλη σύγχυση, κάνει το πέρασμα από τα εξωτερικά σημεία 
της εξέγερσης (την προσφορά του κολιέ) στην πραγματική εξέ
γερση: με έναν εντελώς γυναικείο τρόπο βίας, αδέξιο όπως το 
«σ ’ αγαπώ» τη στιγμή που δεν πρέπει να το πει.

— Στην ταινία υπάρχει πληθωρική ποικιλία σχέσεων ανάμεσα 
στους ανθρώπους. Για παράδειγμα η σχέση των δύο αγοριών....
— Ο στρατιώτης είναι γιος αστού, ο πατέρας του είναι το αφε
ντικό του βοσκού· μια από τις ιδιαιτερότητες της Ελλάδας ό
μως, των νεαρών Ελλήνων, είναι η επιθυμία να φύγουν από 
τον τόπο τους, να πετύχουν σε άλλα μέρη: ανάμεσα στα δύο α
γόρια υπάρχει ένα είδος φιλίας-πάθους. Ο στρατιώτης είναι 
στην πραγματικότητα εντυπωσιασμένος από το βοσκό που έχει 
ήδη αφήσει τη χώρα μια φορά, διαπράττει λοιπόν μια τρελή 
πράξη, σκοτώνει τα ίδια του τα πρόβατα, και θέλει να βάλει το 
βοσκό φυλακή για να τον αναγκάσει να τον περιμένει, ελπίζο
ντας πως μετά το τέλος της στρατιωτικής του θητείας και τη 
λήξη της ποινής του βοσκού οι δυο τους θα μπορέσουν να φύ
γουν μαζί από τη χώρα. Είναι ταυτόχρονα εντελώς λογικός και 
τρελός, παράλογος. Ό ταν ο βοσκός αντιλαμβάνεται ότι ο άλλος 
σκότωσε τα ζώα του, αρνείται να μπει στο παιχνίδι, ο στρατιώ
της στρέφεται λοιπόν εναντίον του και θέλει πάλι να τον βάλει 
φυλακή, για διαφορετικούς λόγους αυτή τη φορά. Ο στρατιώ
της έχει κάποιες εκλάμψεις γενναιότητας, είναι αλεξιπτωτι
στής κ.λπ., αλλά ταυτόχρονα είναι και δειλός. Όταν ο βοσκός
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τον προκαλεί και τον ταπεινώνει, διστάζει να τα βάλει μαζί του, 
μέχρι που ο άλλος φτάνει να καταφερθεί πραγματικά εναντίον 
του και να τον κάνει έξαλλο. Αυτό που ήθελα να δείξω, δεν ξέ
ρω αν το κατόρθωσα, είναι πως ανάμεσα στους τρεις αυτούς νέ
ους -το βοσκό, το στρατιώτη και την κοπέλα- υπάρχει μια βα
θιά ροή έρωτα και πάθους, ανάμεικτου με μίσος. Η οργή, η αμ- 
φίδρομη ταπείνωση παίζουν σημαντικό ρόλο στην ταινία. 
Όταν ο στρατιώτης, τον οποίον ο βοσκός χλευάζει και κεντρί
ζει αδιάκοπα, θα δεχθεί επιτέλους την αναμέτρηση, έχουμε να 
κάνουμε με ένα είδος τριπλής αυτοκτονίας. Τρεις νέοι άνθρω
ποι αυτοκτονούν ενάντια στους γονείς τους που στέκουν στους 
πράποδες του βουνού κλαίγοντας για τα παιδιά τους.

— Στο τέλος, όλη η κοινωνία που έχουμε δει να εμφανίζεται στην 
ταινία συγκεντρώνεται εκεί ως θεατής.
— Ήθελα η συντονισμένη πλευρά της αυτοκτονίας να έχει κά
τι το χαρούμενο, το διονυσιακό, μέσα σε τραγούδια και κλάμα
τα. Είναι ένα αγνό θέαμα, με μια θεατρινίστικη πλευρά, χαρού
μενη και τραγική.

— Τα τρανζίστορ που αναγγέλλουν τη νίκη των συνταγματαρχών 
είναι ένα στοιχείο που εμφανώς προέκυψε τελευταία στιγμή.
— Έτσι είναι: πριν υπήρχε ένα άλλο κείμενο στο οποίο πρόσθε- 
σα την εξαγγελία για την ανάληψη της εξουσίας και τους λό
γους την τελευταία στιγμή. Δεχτήκαμε φυσικά όλων των ει
δών τις παρενοχλήσεις, αλλά όχι πολύ σοβαρές, αφού κατορθώ
σαμε να βγάλουμε το αρνητικά από τη χώρα. Στην πραγματικό
τητα, αναρωτήθηκα αν είχα όντως δίκιο που έβαλα τους λόγους 
καθώς ξαφνικά διακινδύνευαν να τοποθετήσουν χρονικά μια 
ταινία που είχε φτάσει στην απόλυτη μυθοπλασία. Ίσως όμως 
η επιστροφή αυτή στο πραγματικό να μην περιορίζει πολύ το 
τέλος...

— Έχουμε την εντύπωση πως πρακτικά, ανθρώπινα, ήταν δύσκο
λο να γίνει αυτή η ταινία.
— Όλες οι ταινίες είναι πάνω-κάτω έτσι, αλλά οι Βοσκοί ήταν ι
διαιτέρως δύσκολη ταινία. Στην Ελλάδα παρ’ όλο τον μικρό α
ριθμό των κατοίκων -8 εκατομμύρια- γυρίζεται ο τεράστιος α
ριθμός των εκατό ταινιών το χρόνο, από τις οποίες ελάχιστες 
περνούν τα σύνορα· άρα οι ταινίες γυρίζονται πολύ γρήγορα, και 
δεν υπάρχει ικανοποιητική διοικητική οργάνωση. Ήμασταν μια 
ξένη παραγωγή, κι έτσι προσπάθησαν να μας πάρουν όσο περισ
σότερα χρήματα γινόταν, να μας δημιουργήσουν δυσκολίες. Εί
χα προβλέψει δώδεκα εβδομάδες γυρίσματος και όφειλα να τελει
ώσω στο τέλος του Σεπτεμβρίου του 1966. Δεν μπόρεσα να τα 
καταφέρω, έκανα λοιπόν γυρίσματα με την ομάδα μου μειωμένη 
τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Έπειτα, η κακοκαιρία άρχισε 
πολύ νωρίτερα απ’ ό,τι συνήθως στην Ελλάδα, και αναγκάστηκα 
να διακόψω το γύρισμα για να ξαναρχίσω τον επόμενο Απρίλιο. 
Δεν είχα τεχνικούς. Ο οπερατέρ μου, Jean Boffety, και ο βοηθάς 
του ήταν Γάλλοι, αλλά όλοι οι άλλοι ήταν Έλληνες. Ο οπερατέρ 
μου πάντως έχει παίξει σημαντικά ρόλο στην ταινία. Είχα γρά
ψει το σενάριο, τις καταστάσεις και τους διαλόγους της ταινίας, 
αλλά δεν είχα προχωρήσει στο ντεκουπάζ και το έκανα μαζί του. 
Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα δραματικό

102 καμβά, το υποκριτικό μέρος, να δημιουργήσουμε καταστάσεις

παροξυσμού, και να τις κινηματογραφήσουμε πολύ απλά, χωρίς 
εφέ. Μ’ αυτό τον τρόπο θέλησα να δουλέψω σε απόλυτη αρμονία 
με τον οπερατέρ. Έκανα πάμπολλες πρόβες με τους ηθοποιούς 
και ο Boffety ήταν εκεί, παρακολουθούσε όλες τις επαναλήψεις. 
Από εκείνη τη στιγμή και μετά, συζητούσαμε μαζί για να αποφα
σίσουμε την τοποθέτηση της κάμερας και τις κινήσεις της, προ- 
κειμένου να φέρουμε τις λήψεις στο μέγιστο της αποτελεσματι- 
κότητάς τους. Όλα αυτά χωρίς επιτήδευση, με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ακρίβεια. Για παράδειγμα, για τις εξωτερικές σκηνές, φο
βόμουν πολύ την ομορφιά του τοπίου, το ελληνικό φως κ.λπ. 
Ήθελα το φυσικό σκηνικό να αποτελεί μέρος της δραματουρ
γίας κι όχι να αξιολογείται για τη μοναδική ομορφιά του, σαν ένα 
ξεχωριστό στοιχείο.

— Ανάμεσα στα στοιχεία έκπληξης της ταινίας ξεχωρίζει ένα. Εί
ναι η ενδυματολογικήμεταμόρφωση της προτελευταίας σεκάνς.
— Ναι, οι τρεις νέοι είναι κατά κάποιο τρόπο μεταμφιεσμένοι, 
αυτό συνάδει απόλυτα με την έννοια του θεάματος όπως το α
ντιλαμβάνονται οι ίδιοι και θέλουν να το παρουσιάσουν στους 
άλλους. Όταν γύρισα την ταινία, κανείς σχεδόν στην Ελλάδα 
δεν φορούσε μίνι και μου έλεγαν: «Μα επιτέλους, είναι αδια
νόητο, μια χωριατοπούλα να φοράει μίνι!» Κι αυτό γινόταν ένα 
διπλό στοιχείο θεάματος, μεταμφίεσης. Αμέσως μετά η χούντα 
απαγόρευσε τις τόσο σπάνιες μίνι φούστες. Τελικά, δεν υπάρχει 
τίποτα που να μη συμπίπτει με την πραγματικότητα. Δεν πρέ
πει να φοβόμαστε ότι την παραβιάζουμε, γιατί την ξαναβρί
σκουμε πάντα. Αναζητώ πάντα μια μείξη θεατρικότητας και 
φυσικού- γι’ αυτό μου αρέσει τόσο ο ιαπωνικός κινηματογρά
φος ο οποίος, ενώ στηρίζεται πάνω σε μια αρχαία και κωδικο- 
ποιημένη θεατρική παράδοση, επιτυγχάνει, στις καλύτερες πε
ριπτώσεις, ένα είδος μεταγραφής η οποία δεν έχει οφειλές παρά 
μόνο στον κινηματογράφο. Πρέπει να σπρώχνουμε αδιάκοπα 
τα πράγματα στα όριά τους, έπειτα να αντιφάσκουμε, να κατη
γορούμε όσα κάναμε πριν. Οι Βοσκοί ήταν μια απαγγελία κατη
γορίας στις Αβύσσους- η ταινία που θέλω να προσπαθήσω να κά
νω τώρα θα είναι μια απαγγελία κατηγορίας στους Βοσκούς.

Cahiers du Cinéma, τχ. 199, Μάρτιος 1968.
Μετάφραση: Ζωή-Μυρτώ Ρηγοποϋλου.

Η αρρώστια του φασισμού
Επικήδειος του Τζαβαλά Καρούσου από το Νίκο Παπατάκη'

Είπαν ότι ο Καρούσος πέθανε από αρρώστια που όμως δεν κα
τονόμαζαν. Πιστεύω ότι ο Καρούσος πέθανε από μια αρρώστια 
που ενάντιά της θα έπρεπε να συστρατευθούν όλες οι δυνάμεις 
του κόσμου, των επιστημόνων, των ερευνητών. Αυτή η αρρώ
στια ονομάζεται φασισμός.
Συνάντησα τον Καρούσο, γύρισα μια ταινία στην Ελλάδα και 
τον γνώρισα. Η συνεργασία μας ήταν πολύ σκληρή. Γυρίσαμε 
μαζί μια πολύ σκληρή ταινία. Επέδειξε σε κάθε περίσταση με
γάλο κουράγιο. Πάνω από επαγγελματίας ήταν άντρας. Τον εί
δα σε καταστάσεις που κινδύνευε η ζωή του όταν γυρίζαμε μια 
σκηνή πολύ σκληρή πάνω σε ένα τρακτέρ· παραλίγο να πέσει 
σε ένα γκρεμό. Αμέσως μετά πρότεινα να τον αντικαταστήσω
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γι’ αυτή τη σκηνή. Ο Καρούσος ήταν άντρας, αρνήθηκε να τον 
αντικαταστήσουμε και επανέλαβε τη σκηνή.
Πέρα από τις πολιτικές του πεποιθήσεις ο Καρούσος ήταν παλι
κάρι και ήταν πάντα επαναστατημένος- ήταν ένας επαναστά
της. Ό ταν τον συνέλαβαν και τον εξόρισαν στη Γυάρο κάναμε 
κάποιες ενέργειες για να τον αποφυλακίσουμε. Ή μασταν μια 
γαλλική ομάδα παραγωγής και προβάλαμε ως δικαιολογία αυτή 
μας την ιδιότητα για να τον βγάλουμε από τη Γυάρο, αλλά οι 
προσπάθειές μας υπήρξαν μάταιες. Τότε ορκίστηκα πως θα έκα
να ό,τι μπορούσα ώστε η ελληνική κυβέρνηση, οι συνταγμα
τάρχες και τα υπόλοιπα μέλη της Χούντας να πληρώσουν την 
άρνησή τους. Και εδώ μπροστά στο νεκρό Καρούσο θα δώσω 
την ίδια υπόσχεση στη γυναίκα και τα παιδιά του.

1. Εκφωνήθηκε στις 8 Ιανουάριου 1969 στην Ορθόδοξη Εκκλησία των 
Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στο Παρίσι.

Δέσπω Καροΰσου, Δεν έχει θέατρο απόψε...
Χρονικό της ζωής και του έργου του Τζαβαλά Καροΰσου, 

Αθήνα, εκδ. Ergo, 2003, ο. 191-192.

Β. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ____________________________________

Ένα έργο που αποτυπώνει το χρόνο στην αέναη 
επανάληψη και στην προαναγγελία του μελλοντικού 
γεγονότος δεν μπορεί παρά να είναι ένα μεγάλο έργο
του Michel Foucault

26 Οκτωβρίου [1967]
Αγαπητέ κύριε,
Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να δω και να 
θαυμάσω την ταινία σας. Ή ξερα εκ των προτέρων ότι μπορού
σα (ότι όφειλα) να περιμένω πολλά από αυτήν: δεν έπεσα έξω. 
Ίσως, περισσότερο από την ομορφιά της (που είναι μεγάλη και 
αυστηρή) αυτό που με συγκίνησε στην ταινία είναι η πολιτική 
της διάσταση. Θα μου πείτε ότι είναι σχεδόν το ίδιο πράγμα και 
θα συμφωνήσω. Αλλά μας έχουν τόσο ξεσυνηθίσει από αυτόν 
το συνδυασμό που σχεδόν τον έχω ξεχάσει. Καταφέρατε να α
ντιστρέφετε την ορατή πλευρά του ελληνικού μαρτυρίου: η 
τελετουργία επιστρέφει στην Ιστορία (αλλά ποια από τις δύο 
χλευάζει την άλλη;). Και απ’ ό,τι μου είπαν ήταν εκ μέρους σας 
προφητεία, αφού γυρίσατε την ταινία πριν [το πραξικόπημα 
της 21ης Απριλίου]. Έ να έργο που αποτυπώνει το χρόνο στην 
αέναη επανάληψη και στην προαναγγελία του μελλοντικού γε
γονότος δεν μπορεί παρά να είναι ένα μεγάλο έργο.
Όλοι όσοι αισθάνονται αλληλέγγυοι με τον αγώνα σας θα σας 
είναι ευγνώμονες γι’ αυτό. Κι εγώ στην πρώτη γραμμή αφού 
θελήσατε να μου κάνετε νεύμα. Πιστέψτε, σας παρακαλώ, στον 
ειλικρινέστερο θαυμασμό μου.

Μ .F o u c a u l t

Αδημοσίευτη χειρόγραφη επιστολή προς το Νίκο Παπατάκη, 
μετά την προβολή των  Βοσκών και το ρεσιτάλ τραγουδιού 

της Ό λγας Καρλάτου στο Théâtre de l ’Ouest Parisien. 
(Boulogne-Billancourt) στις 11 Οκτωβρίου 1967.

Μετάφραση: Γιάννα Κόντου
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Η άρνηση μιας συμβατικής ζωής 
μπορεί να οδηγήσει στην ελευθερία
του Jean Genet

Και μόνο αποφασίζοντας να παραδεχτούμε σ’ αυτήν την ταινία, 
την ύπαρξη ορισμένων αξιοθαύμαστων εικόνων, που η ομορφιά 
τους είναι μερικές φορές επιθετική -όπως αυτή του βοσκού που 
έγινε κλέφτης, αρχή της ανάβασης και της ανάληψης του ζευ
γαριού- θα έφτανε για να έχουμε συλλάβει πολλή από την αξία 
της, αφού όλο και περισσότερο βλέπει κανείς αυτή την ταινία ό
πως διαβάζει ένα βιβλίο: ζυγίζοντας την κάθε του φράση απομο
νωμένη από το κείμενο. Με τον ίδιο τρόπο στον κινηματογράφο 
απομονώνει κανείς κάθε εικόνα, που ναι μεν αποτελεί μέρος της 
διήγησης αλλά μπορείς να την πάρεις και ξεχωριστά, σαν κάτι 
το ιδιαίτερο που ξέρουμε ότι το θέλησε έτσι ο σκηνοθέτης. Στην 
ταινία του Παπατάκη μερικές από τις πιο ωραίες εικόνες ή πλά
να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ενθουσιάζουν το μοντέρνο 
κοινό: μια ισορροπημένη αναρχία, τη βία στην κίνηση ή την υ
περβολική της ύβρη, έναν παράξενο ερωτισμό, πάντα λίγο κω
μικό, και μια κάποια αλήθεια μέσα στην αναρχία- την αλήθεια 
που μας κάνει να «ξαναβρίσκουμε» μέσα μας μια εικόνα, που ή
ταν κιόλας εκεί, την αλήθεια που μας αποκαλύπτει την Ελλάδα 
που ήδη γνωρίζαμε. Η εικόνα δεν είναι μόνο οπτική, είναι και η
χητική, και ο ήχος και ο θόρυβος της προσθέτουν ομορφιά: οι 
πέτρες δεν κατρακυλούν όπως όπως, ο θόρυβος που κάνουν κα
τρακυλώντας δεν είναι όποιος κι όποιος θόρυβος· είναι ο θόρυ
βος της καταστροφής στη Μεσόγειο.
Μοναδικές εικόνες με τις δυο έννοιες της λέξης: μοναδικές, δη
λαδή μόνες, απομονωμένες από τη διήγηση, μοναδικές, που ζει 
δηλαδή η καθεμιά τους την ιδιαίτερη ομορφιά της. Αλλά κάθε 
εικόνα, σπρωγμένη από την προηγούμενη, σπρώχνει μια άλλη 
και σιγά σιγά οργανώνει μια διήγηση που μας πληροφορεί για 
την όχι κρυφή, αλλά συμβατική, όπως νομίζουν, ζωή των 
Ελλήνων χωρικών, των προξενητών, των παπάδων, των βο
σκών, των γιδιών, των δέντρων. Η πλοκή μόλις και υπάρχει, 
τόσο πολύ μας εκπλήττουν οι λεπτομέρειες της καθημερινής 
ζωής. Μόνο επιφανειακά μπορούμε να πούμε πως το πρώτο μέ
ρος της ταινίας, αυτό που περιγράφει την ζωή των χωρικών, 
μοιάζει με εθνολογική έκθεση, γιατί η διήγηση περιέχει υπερ
βολική βία, τόση που ο θεατής δεν έχει τον απαιτούμενο χρόνο 
να κάνει την ανάλυση των σχέσεων ανάμεσα στον άνθρωπο και 
τον κόσμο, τις σχέσεις του με ό,τι απαγορεύεται μεταξύ των 
δύο φύλων, με τον εγκλεισμό της γυναίκας, με τη λατρεία της 
γυναικείας παρθενίας, με τον δεσμό, συνάμα φιλικό και σκλη
ρό, με τα ζώα που βόσκει και με τη γη, που όσο πιο άγονη είναι 
τόσο πιο πολύ τη λατρεύει. Αυτό το πρώτο μέρος δεν πληροφο
ρεί για έναν τρόπο ζωής, ζωντανεύει ένα δράμα που δεν παύει 
να εκτυλίσσεται ώρα με την ώρα, κίνηση με την κίνηση, ξεφω
νητό με ξεφωνητό: όλοι αποδέχονται ένα είδος παραφροσύνης, 
που άλλοτε είναι μεγαλειώδης και άλλοτε αξιολύπητη.
Ο Παπατάκης μας δείχνει, το έχω ξαναπεί, τις λεπτομέρειες 
μιας ζωής που είναι τερατώδης και συνάμα ενθουσιώδης- κι αυ
τό γιατί οι λεπτομέρειες ομολογούνται και μάλιστα επιδεικνύο
νται με υπερηφάνεια, ενώ κάτω από αυτές μαντεύουμε μια ύ
πουλη ζωή που την αποτελούν προπαντός αποχαύνωση και 

Χ04: βλακεία.

Δεν θα μπορούσα να μιλήσω καλά για την ιστορία της Ελλάδας, 
όπως διδάσκεται, αλλά μου φαίνεται πως αρχίζει μέσα σ ’ ένα ε
κτυφλωτικό φως: η μυθολογία της αστράφτει, υμνεί τις Αφρο- 
δίτες και τους Γανυμήδες της, που, ακόμα κι όταν κατεβαίνουν 
ανάμεσα στους θνητούς, φανερώνονται σε βάθρα, τυλιγμένοι 
σε μια λάμψη και μόνο όταν οι θεοί δεν αντέχουν πια να παρε
λαύνουν μέσα σε ένα είδος πνευματικού ασύλου όπου όλες οι 
τρέλες επιτρέπονται, μόνο όταν οι θεοί δεν μπορούν πια να προ- 
καλούν μαγικά θεάματα, τότε οι άνθρωποι οργανώνονται χωρίς 
αυτούς και προσπαθούν να ζήσουν τη δυστυχία της ζωής πάνω 
στη γη, εγκαταλελειμμένοι από τον Δία και τους άλλους.
Τι συμβαίνει στην ταινία Οι Βοσκοί-, Γίνεται το αντίθετο: ο Πα
πατάκης σκιαγραφεί στην αρχή τους ανθρώπους να επαίρονται 
μέσα στο πλήθος των αθλιοτήτων τους κι έπειτα, χάρη σ ’ έναν 
άνθρωπο, σ’ ένα βοσκό, που βάζει τέρμα στη μηδαμινότητά του 
συντρίβοντάς την όχι με μια κλοτσιά αλλά με τη λύσσα να ζή- 
σει την αντίστασή του, ένα ζευγάρι θα ζήσει για λίγες ώρες τη 
μυθολογική περιπέτεια ενός μεγάλου έρωτα. Όλα αρχίζουν ό
ταν η Όλγα παίρνει από το χέρι το βοσκό, χτυπώντας τον και 
βρίζοντάς τον, και τον οδηγεί μαζί της μέσα στη νύχτα. Θα 
μπορούσε σχεδόν κανείς να πει πως αυτή είναι που παίρνει την 
ταινία από το χέρι και την οδηγεί στην αποθέωσή της, το θάνα
το του ζευγαριού που θέλει την ελευθερία.
Πέρα από την αυτοβιογραφία, ο δημιουργός της ταινίας θέλησε 
να δείξει την αρρωστημένη ζωή του ελληνικού λαού, αρρωστη- 
μένη όπως είναι οι ζωές όλων των λαών που αρνούνται τη λογι
κή, καταφεύγοντας σε καθησυχαστικές πράξεις και προτιμούν 
τη μαγγανεία από το ελεύθερο βλέμμα- συγχρόνως, μ’ αυτή την 
αναστροφή που είπα παραπάνω προσπάθησε να δείξει πως η άρ
νηση μιας συμβατικής ζωής μπορεί να οδηγήσει στην ελευθε
ρία, όταν πρόκειται για τη ζωή- στην ποίηση, όταν πρόκειται για 
καλλιτέχνημα και, εδώ, σε μια απολαυστική ταινία- η ανάληψη 
στα βράχια, η έφοδος της αστυνομίας, το παιχνίδι ανάμεσα 
στους θάμνους, οι φωνές που μας ξεγελούν, το τελικό θανατη
φόρο πήδημα του ερωτευμένου ζευγαριού, όπως συνηθίζεται 
στη μυθολογία, όπου μια αναγέννηση είναι πάντα δυνατή και έ
να κρυφό χαμόγελο συνοδεύει τη συγκίνηση. Αυτές οι λίγες 
σκέψεις λίγο πληροφορούν για μια θαυμάσια ταινία.
Κι αυτό δεν είναι όλο: από τις εφημερίδες, από το ραδιόφωνο, από 
την τηλεόραση μάθαμε πως ένα ρεαλιστικότατο πραξικόπημα έ
γινε στη ρεαλιστικότατη αυτή χώρα: ο στρατός πήρε την εξου
σία. Είναι σχεδόν βέβαιο πως αυτός ο στρατός, βγαλμένος ίσως α
πό τις τάξεις του λαού, προσπαθώντας να σκεπάσει με το μανδύα 
του Νώε την κακομοιριά αυτού του λαού, θέλησε να εμποδίσει 
την υπερβολική ελευθερία στην Ελλάδα- ο ίδιος ο στρατός και η 
αστυνομία, γέννημα-θρέμμα ενός αποχαυνωμένου λαού, αντί να 
είναι απελευθερωτικά όπλα, συντρίβουν το λαό και, κάνοντάς 
το, παίρνουν μέρος στις σεξουαλικές απαγορεύσεις τις οποίες υ
ποστηρίζουν, ενώ παράλληλα αντιτίθενται στις ελεύθερες και 
ποιητικές πράξεις που δείχνει το φινάλε της ταινίας.
Εξαιτίας της μεγάλης ακρίβειας που διακρίνει τη σύλληψη και 
το γύρισμα της ταινίας, η καταληκτική αναφορά της στο πραγ
ματικό πραξικόπημα των συνταγματαρχών και ενός βασιλί
σκου της, την στέφει με ένα πανηγυρικό στεφάνι αμφιβόλου 
ποιότητος (δηλαδή, ελπίζω, προσωρινό) αλλά φυσικό.
Οι θεατές θα εκπλαγούν λοιπόν να δουν μια ταινία που στο
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πρώτο της μέρος αντικατοπτρίζει ένα απροσδόκητο είδωλο, λι
γάκι σαν ένας τέρας με τα πόδια βουτηγμένα στην λάσπη, που 
ανακαλύπτει σ ’ ένα καθρέφτη, απέναντι του, την εικόνα μιας ό
μορφης κοπέλας να απογειώνεται στον αέρα. Μπορούμε λοιπόν 
να αγνοήσουμε τις μίζερες ιεροτελεστίες, χλομά κατάλοιπα, αρ
χαιότατες μανίες, που πρωτοεμφανίστηκαν ίσως στην εποχή 
της Θεοδώρας, αλλά που έγιναν ό,τι έγινε μέσα μας η ανάμνηση 
αυτής της πουτάνας που είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό της. 
Θέλω να πω πως η Ελλάδα που δείχνει αυτή η ταινία θα απο
γοητεύσει τους ζωγράφους τοπίων, ερωτευμένους με το αττικό 
φως, αλλά οι θεατές θα δουν ένα άλλο θαύμα: έναν κοντοπίθαρο 
που σταυροκοπιέται να μεταμορφώνεται μπροστά στα μάτια 
τους σ ’ ένα ωραίο άσπρο άλογο που ανοίγει τις φτερούγες του 
για να πετάξει στον ουρανό.

Γ ΙΑ  ΤΗΝ Ο Λ ΓΑ  Κ Α Ρ Λ Α Τ Ο Υ
Έ να ελληνικό παραμύθι: έχει τα είκοσι δύο της χρόνια, ένα σύ
ζυγο, ένα παιδί. Έχει ό,τι ήθελε. Με μια μόνο ταινία αναδεικνύε- 
ται σε μεγάλη ηθοποιό. Αποκτά ό,τι ονειρευόταν. Κι όλα αυτά με 
την έγκριση των γονιών της, πράγμα που δεν τολμούσε καν να 
το ελπίσει. Είναι η Όλγα Καρλάτου, μια νεαρή αθηναία μελαχρι
νή με γαλάζια μάτια, πελώρια μάτια αδηφάγα και συνάμα εκστα
σιασμένα, που σ ’ εμποδίζουν να παρατηρήσεις τις λεπτές της 
κλειδώσεις και το γαλήνιο κι αιλουροειδές βάδισμά της. Είναι 
Ελληνίδα από την κορυφή ως τα νύχια, μιλά τα αγγλικά και τα 
γαλλικά χωρίς ξενική προφορά, κάνει τραγούδι και χορό, ανακα
λύπτει την πολιτική χάρη στο σύζυγό της. Γεμάτη ένταση όσο 
και κρυφή, την κυριεύει ξαφνικά ο ενθουσιασμός και την τρώει 
η περιέργεια. Δεν έχει τίποτα από τα «κορίτσια των εξωφύλλων» 
ή από μια στάρλετ. Μια προσωπικότητα «ένθεη», όπως ήταν η 
Maria Casarès στο ντεμπούτο της. Ό πως η Bette Davis. Μόλις 
αρχίσει κάποιος να της μιλά για την προσωπική της ζωή το βάζει 
στα πόδια. Έ τσι και της μιλήσει για την καριέρα της απαντά με 
πάθος. Την ευχαριστεί που είναι ωραία, «γιατί αυτό μπορεί να 
’ναι χρήσιμο στο πεπρωμένο της, πεπρωμένο τραγωδού». Με λί
γα λόγια, με την ταινία Οι Βοσκοί, ο Νίκος Παπατάκης όχι μόνο 
έκανε μια αξιόλογη επιστροφή στον κινηματογράφο, αλλά και ει- 
σήγαγε στον κόσμο του θεάματος μια πραγματική καλλιτέχνιδα. 
Ό πως συμβαίνει στα κλασικά παραμύθια του κινηματογράφου, 
την ανακάλυψε τυχαία. Στην Αθήνα είχε αρχίσει ν ’ απελπίζεται 
που δεν έβρισκε την ιδανική ερμηνεύτρια όταν συνάντησε την 
Όλγα. Αυτή του πρόσφερε το ταλέντο της, την καρδιά της και το 
χέρι της: κι αυτός τα πήρε όλα.

Pas à pas, τχ. 1, Μάρτιος 1969 
(Jean Genet, L ’ennemi déclaré, Παρίσι, εκδ. Gallimard, 1991).

Μετάφραση,: Γιάννα Κάντου

Ο Νίκος Παπατάκης κινηματογραφεί σαν εθνολόγος
Μια συζήτηση του Claude Léoi-Strauss, της Γαλλικής 
Ακαδημίας, με τον Henry Chapier

Henry Chapier: Μια ταινία σαν τους Βοσκούς του Νίκου Πα- 
πατάκη μπορεί να έχει κάποιο ενδιαφέρον για έναν εθνολόγο; 
Claude Lévi-Strauss: Πιστεύω πως αυτή η ταινία μπορεί να

παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον για έναν εθνολόγο, γιατί ξεκι
νά από την πιο συγκεκριμένη, την πιο λεπτομερή, την πιο κο
ντινή στην πραγματικότητα παρατήρηση των ηθών και εθί
μων μιας κοινωνίας ή τοπικής ομάδας, για να απλωθεί σιγά σι
γά σε όλο το μεγαλείο μιας μυθολογίας. Κι αυτό φαίνεται να 
πραγματοποιείται με μεγάλη και καταπληκτική επιτυχία: ξεκι
νώντας από συλλογικούς κανόνες -για ν ’ ακριβολογήσουμε, α
πό τους κανόνες που διέπουν την επιγαμία στα μικρά ελληνικά 
χωριά-, περνάμε έπειτα στη μυθολογία διαμέσου των «επίση
μων» μύθων της εν λόγω κοινωνίας. Παράδειγμα: ο πρωταγω
νιστής που το Μεγάλο Σάββατο οικειοποιείται ή υποδύεται 
-για δικό του λογαριασμό- το ρόλο του Χριστού. Οπότε, χάρη 
σ ’ αυτή τη συλλογική εικονογραφία, βλέπουμε ν ’ αναπτύσσε
ται μια ατομική μυθολογία που είναι το αντίθετο απ’ ό,τι ήταν 
προηγουμένως οι άνθρωποι.
Αλλά το εντυπωσιακό είναι, σ ’ αυτό το σημείο, πως αυτή η ατο
μική μυθολογία είναι μια άλλη συλλογική μυθολογία. Τελικά 
είναι μια μυθολογία λαϊκής αγοράς, «ντράγκστορ», τρανζίστορ, 
μίνι φούστας κ.τ.λ. με αποτέλεσμα τελικά οι ήρωες, μέσα σ ’ αυ
τό το δράμα, να ανταλλάσσουν μια μυθολογία με μια άλλη.

— Θα ’θελα να ξέρω αν στην ελληνική μυθολογία βρίσκουμε ορι
σμένα ταμπού αρχέγονων κοινωνιών. Η ταινία του Νίκου Παπα- 
τάκη έχει την αξία ενός ντοκιμαντέρ-,
— Οπωσδήποτε έχει αξία ντοκουμέντου όσον αφορά την Ελλά
δα και ένα ορισμένο τύπο μεσογειακής κοινωνίας, αν και μπο
ρούμε να βρούμε κι αλλού τα ίδια ήθη και τις ίδιες μυθολογίες. 
Από την άλλη μεριά, αυτό που είναι αξιοσημείωτο σ ’ αυτήν την 
ταινία, στο πρώτο της μέρος, είναι ο ατομικός, ο ιδιαίτερος τρό
πος, με τον οποίο παρατηρούνται τα ήθη και έθιμα. Εκείνη τη 
στιγμή μεταφερόμαστε πραγματικά στο πολιτισμικό επίπεδο, 
ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη κατάσταση.

— Για το Νίκο Παπατάκη, οι σχέσεις ταπείνωσης, οι σχέσεις με
ταξύ των δύο φύλων -για ν ’ ακριβολογήσουμε- συμβολίζουν ορι
σμένες πολιτικές και κοινωνικές κρίσεις. Νομίζω πως συμβολί
ζουν λίγο-πολύ οποιαδήποτε κοινωνία. Βλέπω καθαρά πως η σκέ
ψη του στο περιεχόμενό της είναι επιθετική, αναφέρεται αρκετά 
συνειδητά στην σύγχρονη ελληνική κατάσταση, αλλά η ταινία πάει 
πολύ πιο μακριά γιατί τα φαινόμενα για τα οποία μιλάτε είναι τε
λικά συμφυή με οποιαδήποτε κοινωνία. Είναι δυνατόν να βασί
σουμε πάνω στις σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων ένα είδος κοινωνι
κής ψυχανάλυσης;
— Ξεκινώντας από οποιαδήποτε λεπτομέρεια της κοινωνικής 
ζωής, μπορούμε να ανασυνθέσουμε πολλές άλλες λεπτομέρειες, 
περνώντας από τη μια στην άλλη, όπως ο Cuvier με το οστό 
που του επέτρεπε να ανασυνθέσει ένα σκελετό αλλά όχι το σύ
νολο ενός ανθρώπου. Τελικά, αυτή η πλευρά της σχέσης μετα
ξύ των δύο φύλων παραδέχομαι πως υπάρχει στην ταινία, μα 
δεν ξεπερνάει το στάδιο του δευτερεύοντος...

— Όσον αφορά τον παροξυσμό των παθών, βλέπετε ένα φαινόμε
νο, που επικρατεί στην Μεσόγειο;
— Όχι, όχι, ο παροξυσμός των πραγμάτων δεν μου φαίνεται να 
είναι ένα χαρακτηριστικό ειδικά μεσογειακό. Σε τυπικό επίπεδο, 
ο παροξυσμός μού φαίνεται απαραίτητος όρος για το πέρασμα α-
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π<5 την καλή όψη της κοινωνικής ζωής στην ανάποδη. Από αυτό 
που κάνουν οι άνθρωποι, γιατί είναι υποχρεωμένοι να το κά
νουν, γιατί έτσι γινόταν πάντα, και πριν απ’ αυτούς, γιατί το ε
πέβαλλε ο δεδομένος κανόνας, και επίσης από αυτό, που θα επι
δίωκαν οι ίδιοι, αν μπορούσαν να σπάσουν τα δεσμό της συγκε
κριμένης υποχρέωσης τους. Μα στο βάθος δεν τα σπάζουν. Εί
μαστε μάρτυρες ενός είδους ονείρου, δεν πρόκειται για πραγμα
τικά γεγονότα, όλ’ αυτά συμβαίνουν μάλλον μέσα τους.

— Βλέπετε τη δυνατότητα να κάνει κάποιος, κινηματογράφο βασι
ζόμενος στις διδασκαλίες του στρουκτουραλισμού;
— Όχι, όχι, αυτό δεν το πιστεύω καθόλου. Δεν πιστεύω, ότι 
μπορούμε να δημιουργήσουμε έργα τέχνης βασισμένα σε «συν
θέσεις» με τη χειρότερη σημασία της λέξης. Πιστεύω πως είναι 
δυνατόν, «εκ των υστέρων», αφού το έργο υπάρχει ήδη, να προ
σπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί είναι έτσι, ψάχνοντας να 
βρούμε το λόγο της αισθητικής συγκίνησης που μας εμπνέει. 
Δεν νομίζω καθόλου πως μπορούμε να δημιουργήσουμε έργα 
ποιότητος βασίζοντάς τα σε συνταγές, σε μεθόδους ή σε θεω
ρίες. Θα ’λεγα πως, κατά την γνώμη μου, αυτό είναι το βασικό 
ελάττωμα της προσπάθειας του «νέου μυθιστορήματος»: πολ
λοί από αυτούς που το κάνουν έχουν υπερβολική συναίσθηση 
ότι εφαρμόζουν έναν ορισμένο αριθμό κανόνων τους οποίους 
το έργο απλώς αντιπροσωπεύει. Αυτό που κάνει μεγάλο ένα έρ
γο είναι πάντα ο τρόπος με τον οποίο το έργο παραβιάζει, υπερ
πηδά, ξεπερνά τους κανόνες. Με αυτό δεν θέλω να πω πως δεν 
υπάρχουν πια κανόνες, υπάρχουν, αλλά είναι άλλοι κανόνες, 
μεταμορφωμένοι, που τους ανασυνθέτουμε κατόπιν εορτής.

— Η κοινωνική ανθρωπολογία μπορεί να δώσει το υλικό ώστε μια 
ομάδα ερευνητών να κάνει ένα ντοκιμαντέρ πάνω σ’ ένα ορισμένο 
ζήτημα;
— Δεν θα μου περνούσε από το μυαλό η ιδέα να χρησιμοποιήσω 
ως μεθοδολογικό εργαλείο τον κινηματογράφο, αλλά οπωσδή
ποτε για να εικονογραφήσω ορισμένα πράγματα. Αλλά σε κάθε 
περίπτωση ο μεγάλος ρόλος του εθνογραφικού κινηματογρά
φου ή του ντοκιμαντέρ συνίσταται στην διατήρηση μιας ζω
ντανής και συγκεκριμένης μαρτυρίας για πράγματα που θα πά- 
ψουν να υπάρχουν. Αν μπορούσαμε να είχαμε μια ταινία πάνω 
στην καθημερινή ζωή στον αιώνα του Περικλή, κοιτάζοντάς 
την θα μαθαίναμε ασφαλώς πολύ περισσότερα απ’ ό,τι διαβάζο
ντας τόμους και τόμους γραμμένους με βάση ντοκουμέντα.

— Ναι, συνοψίζοντας, ο κινηματογράφος είναι οπωσδήποτε δύ
σκολο να εξαλείψει το περιοτασιακό, το δευτερεύον στοιχείο αφού, 
όπως είπατε στην αρχή, δεν είναι μια τέχνη της σύνθεσης.
— Όχι, δεν μιλούσα ειδικά για τον κινηματογράφο, μιλούσα 
για οποιαδήποτε μορφή τέχνης. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει ένα ι
διαίτερο πρόβλημα σχετικό με τον κινηματογράφο και το οποίο 
δεν μπορούμε να το θέσουμε ως προς τη μουσική, τη ζωγραφι
κή ή κάτι άλλο. Ο κινηματογράφος είναι μια γλώσσα κοντά 
στις άλλες που έχει, φυσικά, την ιδιαιτερότητά της, αν και δεν 
είμαι και τόσο βέβαιος γι’ αυτό... Εξάλλου, προσπαθώντας κα
νείς να διατυπώσει τη θεωρία της κινηματογραφικής γλώσσας, 
στην πραγματικότητα αυτό που ανακαλύπτει είναι η μεταφορά 
στο επίπεδο της οπτικής εικόνας μεθόδων βαθιά λογοτεχνικών

στο είδος τους. Και δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι χρησιμοποιεί η 
κινηματογραφική γλώσσα, είτε αυτό ονομάζεται «φλας-μπακ», 
είτε «αργό σβήσιμο», είτε πανοραμικό γκρο-πλαν, που να μην 
προϋπήρχε στην τεχνική της λογοτεχνίας.

Combat, 8 Μ αρτίου 1968.
Μετάφραση,: Γιάννα Κοντού

Η μοίρα του επαναστάτη μετά από μια αποτυχημένη 
επανάσταση
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Απ’ το 1930 που ο Γ. Θεοτοκάς δημοσίευσε το Ελεύθερο Πνεύ
μα, το μανιφέστο της «γενιάς του ’30», τον ελληνικό πνευματι
κό χώρο δεν έπαυσε να τον δυναστεύει η κενή ρητορεία που ε
πέβαλε αυτή η γενιά και οι επίγονοί της με την πλήρη τους α
νικανότητα να στοχασθούν και να μιλήσουν με όρους που δεν 
είναι δανεισμένοι από μια «ποίήση των λέξεων» -λέξεων που αι- 
ωρούνται στο μεταφυσικό κενό της αστικής αυτοϊκανοποίη- 
σης. (Ο Γερ. Κακλαμάνης στο θαυμάσιο βιβλίο του Ανάλυση της 
νεοελληνικής αστικής ιδεολογίας θεωρεί τούτη, την μέσω της 
ποιητικής ρητορείας αποκόλληση από τον «επικίνδυνο» κοινω
νικό προβληματισμό, σαν υπόθεση πολιτικής ταξικής συντή
ρησης).
Στον μεταπολεμικό κινηματογράφο μας έγιναν κάποιες απόπει
ρες μελέτης -πολύ πιο σοβαρές τελικά απ’ ό,τι στη λογοτεχνία, 
παρά τις αδεξιότητες των λιγότερο ή περισσότερο πριμιτίφ κι
νηματογραφιστών μας-, αλλά αυτή η μελέτη βρίσκεται πιο κο
ντά στην περιγραφή παρά στην ανάλυση, πιο κοντά στο λαϊκι
σμό της γενιάς του ’30 παρά στη διαλεκτική. Ο ελληνικός προ
οδευτικός κινηματογράφος παραμένει ουσιαστικά αντιδιαλε- 
κτικός, παρά τις κάποιες επιτυχίες του στην καταγραφή και 
την επισήμανση, είτε μέσα απ’ τη φιξιόν είτε απευθείας με το 
ντοκουμέντο.
Είναι περισσότερο από περίεργο το γεγονός πως όπου απέτυχαν 
ή μισοπέτυχαν οι γηγενείς πέτυχε ένας Έλληνας της διασπο- 
ράς που γεννήθηκε στην Αιθιοπία και που δεν έζησε στην 
Ελλάδα παρά μόνο δυο χρόνια, πριν από τον πόλεμο. Μια ακό
μα απόδειξη, ίσως, πως για να κάνει κανείς σοβαρό κινηματο
γράφο, η κουλτούρα είναι όρος αναγκαίος όσο και το ταλέντο, 
ενώ για να κάνει κανείς «αριστερό» κινηματογράφο δεν φτάνει 
να «σκέφτεται αριστερά». Πρέπει να ζει και να δρα αριστερά, αν 
φυσικά δεν θέλει να ’ναι ένας κοινός απατεώνας παρά τη θέλη
σή του και παρά τον (ρητορικό) αριστερισμό του.
Ο Νίκος Παπατάκης είναι πριν απ’ το καθετί πολιτικό πρόσω
πο που κάνει ταινίες μόνο όταν οι περιστάσεις δεν του επιτρέ
πουν να κάνει κάτι σοβαρότερο. Δεν «δήλωσε» καλλιτέχνης, 
και η πρόθεσή του δεν είναι να τέρψει ή να διασκεδάσει όσους 
θα ’θελαν να χωνέψουν το δείπνο τους διά της τέχνης και όχι 
διά της σόδας -  πράγμα που θα ’ταν και περισσότερο τίμιο και 
συνεπές με την κυριαρχική στην αστική ιδεολογία έννοια της 
εύκολης τέρψης.
Αυτό που καταρχήν δεν πρέπει να περιμένετε απ’ τους Βοσκούς 
είναι η τέρψη. Ετοιμασθείτε να δεχθείτε μια γερή γροθιά στο 
στομάχι, πράγμα που ίσως προκαλέσει διαταραχές στο πεπτικό
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«Πρέπει να βοηθάμε τους 
φτωχούς. Ο Θεός θα μ ας το 
ανταποδώσει». Οι Βοσκοί 
(Νάσος Κέδρακας, Δήμος 
Σταρένιος).

«Είμαι ο βοσκός της
αναταραχής». Οι Βοσκοί
(Γιώργος Διαλεγμένος). 167
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σύστημα -  αλλά και στον νωθρά εγκέφαλο του μακάριου αστού 
που θα πάθει ζημιά μεγάλη καθώς θα νιώσει να κουνιούνται οι 
αμετακίνητες «αξίες» του.
Ακριβώς τούτες τις αξίες βάζει στόχο ο Παπατάκης και τις ανα
τινάζει αργά και μεθοδικά, για να φανεί στο τέλος η απόλυτη ι
δεολογική και ηθική γύμνια ενός συστήματος που είναι αδύνα
τον να υπάρξει χωρίς τις κανονιστικές νόρμες του εθιμικού και 
του θεσμικού δικαίου, που συγκρατούν στη θέση τους τα ετοι
μόρροπα κομμάτια μιας «ηθικής» βαθύτατα ανήθικης, αφού 
προορισμός της είναι να συντηρεί και να διαιωνίζει μια πολύ
πλευρη και παντοειδή εκμετάλλευση.
Στο πρώτο μισό της ταινίας εκτίθενται τούτες οι αξίες, που βέ
βαια δεν είναι τυπικά ελληνικές. (Άλλωστε η ταινία απέχει πο
λύ απ’ το ρεαλισμό και πολύ περισσότερο απ’ την ηθογραφία, 
και όσοι την αντιμετωπίσουν σαν προσπάθεια μελέτης μόνο 
του ελληνικού κοινωνικού χώρου θα διαπράξουν βασικό ερμη
νευτικά λάθος, δεδομένου ότι έχουμε να κάνουμε εδώ με μια 
μάλλον αχωρική -αλλά όχι και αχρονική- πολιτική αλληγορία 
στην οποία ο ελληνικός χώρος προσφέρει άφθονο συμβολικό 
και μυθολογικό υλικό για τη φιλμική μυθοπλασία).
Οι αξίες αυτές είναι: α) Ο γάμος ο «καθαγιασμένος» απ’ τον Δε- 
σπότη-ιερέα και απ’ τον Δεσπότη-πατέρα χωρίς τις «ευλογίες» 
των οποίων δυο άνθρωποι θα ’ταν δύσκολο να κανονίσουν μια 
απλή υπόθεση που αφορά αυτούς και μόνο και κανέναν τρίτο. 
β) Η «απαραβίαστη» ιδιοκτησία, που δεν είναι παρά η νομότυ
πη απαγόρευση του δικαιώματος του ζην για τους πάντες και 
που κάνει αναγκαία την ύπαρξη και τον κυριαρχικό ρόλο του 
Δεσπότη, γ) Η ελαστική έννοια της «τιμής», που κι όταν νοεί
ται με την ηθική της έννοια δύσκολα κρύβει την λανθάνουσα 
οικονομική: Η «τιμή της κόρης» κάνει το «πράγμα κόρη» που 
θα μεταβιβαστεί απ’ τον έναν αφέντη στον άλλο (απ’ τον πατέ
ρα στο σύζυγο) πολύ φθηνότερο αφού η «αξία» της «τιμής» θα 
συμψηφισθεί με την αξία της προίκας και ο πατέρας θα αποδει- 
χθεί, έτσι, καλός έμπορος, ενώ ο σύζυγος θ’ αγοράσει «σφραγι
σμένο» εμπόρευμα που στο εμπόριο είναι πάντα ακριβότερο απ’ 
το ασφράγιστο, δ) Η «σεβαστή» πνευματική και κοσμική εξου
σία (παπάδες και χωροφύλακες), που ο ρόλος τους έγκειται στο 
να «εξομαλύνουν» (ο καθένας με τον τρόπο του) τις διαφορές 
τόσο ανάμεσα στους κατέχοντες όσο κι ανάμεσα στους έχοντες 
και μη έχοντες.
Οι παραπάνω αξίες, στο πρώτο μισό της ταινίας λειτουργούν 
μέσα από μια σειρά χαλαρά συνδεδεμένων επεισοδίων που είναι 
δανεισμένα απ’ τα ήθη των ορεσίβιων Ελλήνων της Πίνδου. 
Μέχρι τη μέση του φιλμ αυτά τα επεισόδια θα μπορούσαν να 
θεωρηθούν σαν αυτόνομοι κρίκοι μιας παρατακτικής αφήγη
σης κατά το νεορεαλιστικό πρότυπο, αν ο σκηνοθέτης δεν πρό
σεχε σχολαστικά τις λεπτομέρειες, οι οποίες απογυμνώνουν το 
κάθε περιστατικό απ’ τα εγγενή στην ηθογραφία ρεαλιστικά δε
δομένα. Έτσι, μόνο απ’ τη σκηνοθεσία και σχεδόν καθόλου απ’ 
το σενάριο είμαστε έτοιμοι να δεχθούμε το δεύτερο μέρος, που 
θα δώσει στο σύνολο τη δομή μιας μοντέρνας τραγωδίας, οργα
νωμένης όμως κατά το αρχαιοελληνικό μοντέλο των τριών ενο
τήτων: χώρου, χρόνου, δράσης. (Η δράση εκτυλίσσεται σ’ ένα 
χωριό μέσα σ’ ένα εικοσιτετράωρο, από το μεσημέρι του Μεγά
λου Σαββάτου μέχρι το μεσημέρι του Πάσχα).

108 Η «ηθογραφία» μεταλλάσσεται σε τραγωδία με τον «σπινθήρα»

που προκαλεί το απαγορευμένο, λόγω ταξικής διαφοράς, άγγιγ
μα δυο χεριών: Κατά την Ανάσταση (δηλαδή στη μέση του φιλ- 
μικού χρόνου) η κόρη του αστοποιημένου τσέλιγκα Δέσποινα 
(Όλγα Καρλάτου) πιάνει το χέρι του προλετάριου βοσκού 
(Γιώργος Διαλεγμένος), που μέχρι τότε ονειρευόταν να βελτιώ
σει τη ζωή του με ειρηνικά μέσα (να φύγει για την Αυστραλία, 
ενώ πριν λίγο καιρό είχε επιστρέφει απ’ τη Γερμανία όπου απέ- 
τυχε λόγω αξιοπρέπειας). Όμως, η μάνα (Ξανθάκη) και ο παιδι
κός «φίλος» (Λάμπρος Τσάγκας) του κόβουν το δρόμο, η πρώτη 
με την ιδιοκτητική απαίτηση να μείνει κοντά της ο γιος της για 
να τη γηροκομήσει προφανώς και ο δεύτερος με μια ανοιχτή 
προβοκάτσια που θα προκαλέσει την επέμβαση της Εξουσίας. Ο 
Θάνος ασφυκτιά κλεισμένος στον κλοιό των αξιών του πρώτου 
μέρους, δεν έχει άλλη διέξοδο απ’ την επανάσταση. Όμως, στην 
εξέγερση θα παρασύρει και την πιο πιεσμένη εκπρόσωπο της α
στικής τάξης, την υποψήφια νύφη που την έβγαλαν στον πλει- 
στηριασμό. (Η Καρλάτου, σ ’ αυτόν τον τρομερά δύσκολο ρόλο 
που χωρίζεται σε δυο ριζικά διαφορετικά, από άποψη ερμηνευ
τική, μέρη, αποδείχνεται, με την πρώτη της κιόλας εμφάνιση 
ηθοποιός μεγάλης αξίας).
Όμως, τούτη η επανάσταση δεν είναι παρά μια απελπισμένη ε
ξέγερση απελπισμένων ανθρώπων και ως εκ τούτου καταδικα
σμένη στην αποτυχία. Στο τέλος οι δυο φυγάδες του συστήμα
τος θα εκτελεστούν (σχεδόν κυριολεκτικά) απ’ τους χωροφύλα
κες και υπό τα βλέμματα του μακάβριου χορού των χωρικών 
που πανηγυρίζουν την Ανάσταση, ίσως γιατί χαίρονται για τον 
χαμό των ταραξιών, ίσως διότι παρίστανται σε μια άλλη, συμ
βολική ανάσταση: Οι πλατωνικοί εραστές πηδούν και χάνονται 
είτε στα Τάρταρα είτε στον Ήλιο που τους «καταβροχθίζει» με 
δύο αλλεπάλληλα πλάνα. (Τούτο το διφορούμενο είναι ανάλογο 
με το προηγούμενο, του χορού των χωρικών: Ο θάνατος στο 
τώρα μπορεί να ’ναι ζωή για το μέλλον, όπως και οι χωρικοί του 
σήμερα μπορεί να ’ναι οι επαναστάτες του μέλλοντος).
Ο Θάνος δεν είναι παρά ο Διγενής της νεότερης μυθολογίας 
μας, που αγωνίσθηκε για λογαριασμό όλων και έχασε για λογα
ριασμό μόνο δικό του. Είναι η μοίρα του επαναστάτη μετά από 
μια αποτυχημένη επανάσταση. (Ο Διαλεγμένος είναι μια συ- 
νταραχτική φιγούρα και μαζί ένας ηθοποιός που θα μπορούσε 
να γίνει διεθνής βεντέτα, αν το σταρ-σύστεμ δούλευε λιγάκι 
και για λογαριασμό του).
Με τις συνηχήσεις (σαν άρπισμα σε τρεις χορδές) του ηθογρα
φικού, του ρεαλιστικού και του μυθολογικού, ο Παπατάκης έ
φτασε στην τραγωδία -  τη μοναδική μη κάλπικη νεοελληνική 
τραγωδία που γνωρίζουμε, και που είναι μοντέρνα, όχι γιατί εί
ναι σύγχρονη, αλλά διότι το κάθε εκφραστικό της στοιχείο έχει 
μια έμμεση αλλά σαφή αντιστοιχία σε μια πραγματικότητα και 
στις επιμέρους ερμηνευτικές θέσεις μιας ιδεολογίας (ανοιχτά ε
παναστατικής) που γεννάει και επιβάλλει αυτή η πραγματικό
τητα.
Μ’ αυτή την ταινία, που δεν πρέπει να τη χάσετε με κανέναν 
τρόπο, διαγράφεται με μια μονοκονδυλιά η κενολογία των εκ
προσώπων της γενιάς του ’30 και των λαϊκιστών επιγόνων 
τους. Όμως, παραμένει το ερώτημα στο οποίο αδυνατούμε να 
απαντήσουμε: Γιατί πέτυχε ένας Έλληνας της διασποράς που 
γνωρίζει μόνο «φιλολογικά» την Ελλάδα, εκεί που οι γηγενείς 
απότυχαν; Μήπως γιατί στην Ευρώπη οι ιδεολογικές οσμώσεις
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τελούνται ομαλότερα και πληρέστερα; Μήπως, τελικά, ένας 
Έλληνας ζώντας σε καθεστώς μόνιμης υπανάπτυξης (όχι μόνο 
οικονομικής) θα ήταν αδύνατο να ήταν κάτι περισσότερο από 
φολκλορίστας ή λαϊκιστής στην καλύτερη περίπτωση και φε
ρέφωνο της κυριαρχούσας ιδεολογίας στη χειρότερη;

Το Βήμα, 24 Φεβρουάριου 1976 
(Βασίλης Ραφαηλίδης, Ελληνικός Κινηματογράφος, 

Αθήνα, εκδ. Αιγόκερως, 1995)

Αναμνήσεις από χα γυρίσματα των Βοσκώ ν
της Ροζίτας Σώκου

Στη Μάντρα κοντά στην Ελευσίνα, ο Νίκος Παπατάκης και το 
συνεργείο του γυρίζουν την ταινία Οι Βοσκοί. Γυρίζουν συχνά 
υπό αγρίας συνθήκας, σε ζέστη αποπνικτική, σε δωμάτια ερμη
τικά κλειστά με τέντες μαύρες και σανίδια στα παράθυρα, με 
δυνατό φλιτ που καίει το στόμα, τη μύτη, το λαιμό και προβο
λείς που ανάβουν.
Ο Καρούσος (παίζει τον πλούσιο Βλαχόπουλο) ασφυκτιά μέσα 
στο κατάμαυρο κοστούμι του. Η γυναίκα του (Τζόλλυ Γαρμπή) 
στριφογυρίζει ένα δαντελένιο μαντηλάκι στο χέρι. Και οι δύο 
κάθονται σε επίχρυσες πολυθρόνες. Είναι Πάσχα και αρραβω- 
νιάζουν την κόρη τους Δέσποινα. Ο γαμπρός (νύχι μακρύ στο 
μικρό δάχτυλο, παπούτσια ασπρόμαυρα, εμφάνισις λαϊκή και ε
ξεζητημένη) περιμένει κι αυτός. Είναι ο Σταύρος Φαρμάκης, 
Ζαχαρίας στο έργο. Το τραπέζι είναι στρωμένο με χριστόψωμα, 
κόκκινο κρασί και κόκκινα αυγά και η πόρτα ανοίγει. Η Δέ
σποινα (Όλγα Βλασσοπούλου [το αληθινό όνομα της Όλγας 
Καρλάτου]) τρέχει με χαρά, αγκαλιάζει τον πατέρα της και του 
λέει σιγά αλλά έντονα στ’ αφτί:
— Σ ’ ευχαριστώ. Είσαι τόσο καλός, τόσο γενναιόδωρος! Είσαι ο 
Θεός!
Ήδη, από τις λίγες λέξεις, το κλίμα του έργου καθορίζεται. Η ί
δια η υπερβολή τους τις καθιστά ύποπτες. Ποια κοπέλα, όταν 
αρραβωνιάζεται μ ’ έναν άγνωστον, εκφράζεται έτσι;
Οι Βοσκοί του Παπατάκη δεν έχουν καμία σχέση με τον ρεαλι
σμό και με την αλήθεια. Ή  μάλλον, η αλήθεια τους δεν είναι ε
ξωτερική. Είναι αλήθεια ποιητική και η έντασις, συνεχώς ανα- 
νεουμένη δημιουργεί καταστάσεις, δεν τις «λέει».
Διάβασα το σενάριο πριν ένα χρόνο περίπου. Μου είχε πει ο Πα
πατάκης τότε πως μόνον μία ήταν η παράκλησή του: Να μην το 
διάβαζα κομματιαστά. Δεν ήταν ανάγκη να κάνει την σύσταση. 
Το άρχισα και δεν μπόρεσα να σταματήσω πριν από τη λέξη 
«Τέλος» γιατί η έντασις, η δίψα που δημιουργεί είναι μεγάλες. 
Σενάριο ποιητικό και δυσκολώτατο, φιλοδοξεί, όπως λέει ο ί
διος ο συγγραφεύς του να αγγίξη όλα τα προβλήματα. Και σε
νάριο που γεννήθηκε εδώ και πολλά χρόνια.
Ο Νίκος Παπατάκης γεννήθηκε από Έλληνα πατέρα αλλά η 
πρώτη του επαφή με την Ελλάδα δεν του είχε αφήσει καλές ε
ντυπώσεις. Χρειάσθηκε να μεγαλώση η κόρη του Μανουέλα, να 
πάη σχολείο, να μάθη και να μελετήση για την Ελλάδα, για να 
πεισθή ο Παπατάκης πρώτα να ξανάρθη και ύστερα να γυρίση 
μια ταινία εδώ. Και η δεύτερη αυτή γνωριμία με την Ελλάδα υ
πήρξε αποφασιστική. Ο Παπατάκης γοητεύθηκε, ενθουσιάστη

κε και άρχισε να διαβάζει εφημερίδες για να βασίση την ταινία 
του σε κάτι αληθινό. Η πρώτη του σκέψις ήταν ένα φιλμ με 
τρία πρόσωπα. Δύο νέοι πάλευαν μια νύχτα ολόκληρη για μια 
χήρα και, στο τέλος, σκοτώθηκαν κι οι δύο. Σιγά σιγά όμως, ό
σο η ταινία έπαιρνε μορφή, περισσότερα πρόσωπα ανακατευό- 
ντουσαν, περισσότερα προβλήματα ζητούσαν να θιγούν.
Οι επαφές του Παπατάκη με τους Έλληνες παραγωγούς υπήρ
ξαν, εξάλλου, δύσκολες όπως υπήρξαν τρικυμιώδεις οι επαφές 
του με την ελληνική λογοκρισία. Ή ταν απίστευτα αυτά που 
κυκλοφόρησαν εις βάρος του έργου του από πλευράς ηθικής. 
Ελέχθησαν αίσχη και η έκπληξίς μου υπήρξε μεγάλη όταν, δια
βάζοντας το σενάριο, είδα πως όλη η ιστορία δεν ήταν άλλο πα
ρά μια εξαντλητική αναζήτηση της αγνότητος.
Και από πλευράς μεν παραγωγής, ο Παπατάκης διάλεξε την δύ
σκολη και στενήν ατραπόν της αρετής. Προτίμησε λίγα χρήμα
τα και απόλυτη ελευθερία. Ο παραγωγός του λέγεται Samuel 
Weiner, είναι Βραζιλιάνος ιδιοκτήτης εφημερίδων, ο οποίος για 
πολιτικούς λόγους, τας διευθύνει από το Παρίσι και από φιλία 
για τον Παπατάκη -και «ψώνιο» για τον κινηματογράφο- βρί
σκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Το άντρο της παρέας είναι η θαυ
μάσια βίλα της Βαρυμπόμπης, η οποία στεγάζει επίσης την 
A w -Σοφί, ωραιοτάτη σύζυγο του Παπατάκη, σχεδιάστρια μό
δας γιε-γιε από τις πλέον διάσημες που γυρίζει πάντα με ένα 
μπλοκ στο χέρι, ζωγραφίζοντας φορεματάκια. Η A w -Σοφί βοή
θησε στα κοστούμια του έργου.
Επειδή όμως ο Παπατάκης ανήκει στο είδος των σκηνοθετών 
που τα κάνουν όλα μόνοι τους, όλο και άλλαζε τις υποδείξεις 
της A w -Σοφί, ενώ συγχρόνως, μόνος του διάλεγε έναν έναν 
τους ηθοποιούς και ένα ένα τα έπιπλα, με τα οποία θα στόλιζαν 
το πλουσιόσπιτο του Βλαχόπουλου στο έργο του. Το εν λόγω 
πλουσιόσπιτο επισκέφθηκα προχθές στην Μάντρα. Έχει δύο 
δωμάτια αληθινά και αρκετά ψεύτικα, φτιαγμένα από ξύλα και 
χαρτόνια. Μια μέρα τα μελτέμια πήραν τους ψεύτικους τοί
χους κάτω, ραγίζοντας και τους αληθινούς. Καθυστέρησις του 
γυρίσματος, τηλεφωνήματα στο Παρίσι στην ασφάλεια, τα συ
νηθισμένα προβλήματα. Το σπίτι, φυσικά, δεν το αναγνωρί
ζουν ούτε η ιδιοκτήτριά του ούτε η κόρη της που το νοίκιασαν 
στους κινηματογραφιστάς και μετακόμισαν στην Αθήνα. Οι εν 
λόγω κινηματογραφισταί είναι αρκετοί. Από γαλλικής πλευράς 
είναι ο βοηθός του Παπατάκη Michel Clément, από χρόνια βοη
θός του μεγαλύτερου -και του πιο απαιτητικού- σκηνοθέτη 
της Γαλλίας, του Bresson, ο διευθυντής φωτογραφίας Jean 
Boffety, στον οποίον οφείλονται πολλές ταινίες του Claude 
Lelouch (Χρυσός Φοίνικας Καννών) και δημιουργός της θρυλι
κής ταινίας μικρού μήκους Η γέφυρα της Κουκουβάγιας (La 
rivière du Hibou -1962- σε σκηνοθεσία Robert Enrico. Σ.τ.Ε.). 
Υπάρχουν επίσης δύο ακόμη οπερατέρ. Από ελληνικής πλευ
ράς, βοηθός σκηνοθέτου είναι ο Δημήτρης Σταύρακας και διευ
θυντής «κάστινγκ» ο Σταύρος Τορνές, και οι δύο συνεργάται 
του Κανελλόπουλου και του Κούνδουρου.

Το μεσημέρι τρώμε στο καφενείο της Μάντρας και, αμέσως ύ
στερα, το γύρισμα ξαναρχίζει. Ο Παπατάκης είναι εκπληκτικός 
σε σχολαστικότητα. Θέλει, όπως και ο ίδιος το ομολογεί, να συ
μπληρώσει με κάθε τρόπο τα κενά που η σχετική έλλειψη χρη
μάτων της παραγωγής μπορεί να δημιουργήσει. Ό σο περισσό-
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τερες δυσκολίες βρίσκει, τόσο πιο απαιτητικός γίνεται. Τον εί
δα να γυρίζη δεκαπέντε φορε'ς την ίδια σκηνή, πότε γιατί τα μά
τια της Όλγας δεν είχαν υγρανθή αρκετά, πότε γιατί το βλε'μμα 
του αρραβωνιαστικού της είχε «παίξει».
-  Πότε βλέπεις την κόρη σου; τον ρώτησα.
-  Τις Κυριακές μόνον. Στην Βαρυμπόμπη. Τον χειμώνα ζη με 
την μητέρα της. Γιατί η Μανουέλα, δεκατεσσάρων χρονών πια, 
βρίσκεται τώρα στην Ελλάδα και περνάει θαυμάσια. Η κόρη 
του Παπατάκη και της Anouk Aimée είναι ένα εκπληκτικά ω
ραίο κορίτσι, λεπτό, με ωραία ψηλά πόδια, καστανά μάτια και 
καστανόξανθα μαλλιά.

Το γύρισμα άρχισε κοντά στους Δελφούς, στις 11 Ιουλίου. Συ
νεχίστηκε στον Κόκκινο Βράχο, περίπου στο 30ό χιλιόμετρο 
της εθνικής οδού Λαμίας όπου γυρίστηκαν οι πρώτες σκηνές με 
τον βοσκό και τις κατσίκες και τα δυσχολώτατα κυνηγητά 
τους. Και ύστερα μετακόμισαν στην Μάντρα όπου βρίσκονται 
εδώ και μια βδομάδα. Θα μείνουν ακόμη έξη-επτά μέρες και ύ
στερα θ’ ανέβουν στο Καρπενήσι για τις σκηνές στο βουνό.
-  Και οι ηθοποιοί;
-  Είμαι ενθουσιασμένος, απαντά ο Παπατάκης. Δίνουν όσα δεν 
πίστευα ποτέ πως μπορούσαν να δώσουν άνθρωποι.
Αλλά και εκείνος έχει το χάρισμα να δημιουργή μία ατμόσφαι
ρα φανατισμού και εξάρσεως. Στην επιλογή τους δεν έπαιξε ρό
λο το αν ήσαν γνωστοί ή άγνωστοι. Στους κύριους ρόλους θα 
ξαναβρούμε τον Καρούσο, την Γαρμπή, την Έλλη Ξανθάκη η 
οποία, κατά την έκφραση του σκηνοθέτου:
-  Έχει την λάμψη εκείνη της τρέλας στα μάτια που ήθελα για 
τον ρόλο της μάνας του παιδιού.

Ο άλλος πλούσιος του χωριού θα είναι ο Σταρένιος. Όσο για τα 
παιδιά, αυτά τα διάλεξε μετά από εξαντλητικές πρόβες. Δέσποι
να είναι η Όλγα Βλασσοπούλου, τελειόφοιτος και αριστούχος 
της Σχολής του Εθνικού Θεάτρου, μία αληθινή καλλονή που 
παίζει (όπως όλοι άλλωστε) τελείως άφοβα, με τσιτωμένα τα 
μαλλιά της, χωρίς ίχνος φιλαρέσκειας. Η φίλη της η Δούλα (ρό
λος τρομερός, με εκρήξεις υστερίας) είναι η Μαρία Κωνσταντά- 
ρου. Ο αδελφός της Δέσποινας ο Περικλής, ο «διανοούμενος», 
ερμηνεύεται από ένα Νικηφόρο Νανέρη, αγνώριστον με γυαλιά 
και τσιτωμένα μαλλιά. Η σκηνή που γυρίστηκε προχθές, στην 
οποίαν καταφέρεται εναντίον της αδελφής του γιατί δέχεται να 
παντρευτή αυτόν που διάλεξε ο πατέρας της είναι από τις πιο έ
ντονες που γυρίστηκαν ως τώρα. Τα άλλα δύο αγόρια είναι ο 
Γιώργος Διαλεγμένος και ο Λάμπρος Τσάγκας, από τον Χορό της 
Συνοδινού ο πρώτος, από τη Σχολή του Εθνικού ο δεύτερος. 
Κανείς δεν μπορεί να προείπη βέβαια το αποτέλεσμα της προ
σπάθειας του Παπατάκη. Ο ίδιος όμως δεν αφίνει τίποτε στην 
τύχη. Ποτέ, όσα χρόνια παρακολουθώ κινηματογράφο, δεν έχω 
δει τόσες πρόβες. Πρώτα χωρίς την κίνηση της μηχανής, ύστε
ρα με φώτα και μηχανή και, τέλος, γύρισμα κατ’ ευθείαν που ε
παναλαμβάνεται, ακόμη και όταν τύχη να είναι τέλειο, τουλά
χιστον δύο φορές ακόμη.
-  Έτσι. Για να είμαι σίγουρος, καθορίζει ο Παπατάκης.
Γιατί, παρά την «οικονομική» παραγωγή του, σε έναν τομέα εί
ναι σπάταλος: Στο ταλέντο του, στο ανθρώπινο υλικό, στις α
παιτήσεις που έχει από όλους και περισσότερο από τον εαυτό 
του.

Η Καθημερινή, 3 Αύγουστον 1966.

-Θέλω το βλέμμα μου να τον δει να πεθαίνει». Οι Βοσκοί (Όλγα Καρλάτο υ, Λάμπρος Τσάγκας).
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G L O R I A  M U N D I  (1975/2005)
Gloria Mundi (H Δόξα του Κόσμου)

Σκηνοθεσία - σενάριο - διάλογοι: Νίκος Παπαχάκης. Βοη
θός σκηνοθέτη: Frédéric Nicolas (2005). Φωτογραφία:
Frédéric Variot (1975), Yorick Le Saux, Benoît Rizotti (2005). 
Ήχος: Antoine Bonfanti (1975), Frédéric Bouvier (2005). 
Μουσική: Groupe ΒΒΚ (Brown-Barbaud-KIein) (1975), 
Bernard Purmegiani (L’œil Ecoute), Τάσος Χαλκιάς (Μοιρολόι) 
(2005). Μοντάζ: Jean-Claude Bonfanti (1975), Thomas Bertay 
(2005). Ηθοποιοί: Όλγα Καρλάχου (Γκαλάι), Roland Bertin 
(Ραφχάλ), Philippe Adrien (Ζυλ), Alain Halle (Αρμάν), 
Christianne Tussot (Μαρσάν), Armand Abplanalp (Σαϊνώφ), 
Jean-Louis Broust (Μπιζώ), André Lambert (Καχάσκοπος), 
Pierre Nunzi (Φιλίπ), Antoinette Moza (Υβε'χ), Jean Rougeul 
(Επίσκοπος), Δίδω Λυκούδη (Μαλικά). Παραγωγή: Gaia 
productions (1975), ΝΙΟ productions (2005), Γαλλία. Διάρ
κεια: 130’ (1975), 92' (2005). Έγχρωμη, 35 mm. Φεστιβάλ: 
Επίσημη συμμέτοχη στα Φεστιβάλ Παρισιού (1975) και La 
Rochelle (2005).

Ένας σκηνοθέτης, ο Χαμδίας (τον οποίο δεν θα δούμε ποτέ στην ο
θόνη) ξεκινάει να κάνει μια ταινία σχετικά με τα βασανιστήρια 
στην Αλγερία. Έχει γυρίσει ήδη κάποιες σκηνές, όπως αυτή με το 
βιασμό μιας νεαρής Αλγερινής με ένα μπουκάλι. Η ταινία σταμα
τά ελλείψει χρημάτων. Οπαδός των εξτρεμιστών, βρίσκεται επί 
του παρόντος σε αποστολή, για μια τρομοκρατική ενέργεια, η ο
ποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τυχοδιωκτική, επειδή ακρι
βώς είναι ατομιστική. Όσο αδιάλλακτη και ασυμβίβαστη είναι η 
στάση του σε σχέση με τη δουλειά του, με το χρήμα, άλλο τόσο είναι 
και στην πολιτική. Έχει εγκαταλείψει γυναίκα και φίλους για να 
αφοσιωθεί ψυχή τε και σώματι σε αυτή. Η Γκαλάι, η γυναίκα του, 
υποβάλλεται σε ηλεκτροσόκ και άλλα βασανιστήρια, προκειμενου 
να βρει τη σωστή κραυγή για την ταινία, της οποίας τα γυρίσματα 
θα ξαναρχίσουν, όπως φαίνεται, με το γυρισμό του Χαμδία... Στο 
μεταξύ και εκείνη προσπαθεί να βρει τα αναγκαία χρήματα για το 
συμπληρωματικό αυτό γύρισμα. Αυτή η αναζήτηση την οδηγεί από 
ταπείνωση οε ταπείνωση και προκαλεί τελικά ως και το θάνατο 
του άντρα της.

Α. Η ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ_____________________________

Ο μηχανισμός της οδύνης
του Νίκου Παπατάκη

Η ταινία Gloria Mundi πραγματεύεται όχι τόσο τα βασανιστήρια 
όσο την οδύνη που γεννιέται από καταστάσεις στις οποίες κυ
ριαρχούν σχέσεις έντασης (καταστάσεις πολιτικής, συναισθημα
τικής, κοινωνικοοικονομικής φύσης). Την οδύνη που υπομένου
με και εκείνη που προξενούμε, την οδύνη που αποδεχόμαστε και 
εκείνη εναντίον της οποίας επαναστατούμε. Η λέξη «βασανιστή
ρια» εμπεριέχει, νομίζω, μια λειτουργική έννοια. Βασανίζουμε με 
συγκεκριμένο σκοπό: να αποσπάσουμε ομολογίες, να ταπεινώ
σουμε, να εξοντώσουμε τον αντίπαλο. Άλλοτε η οδύνη είναι με

γαλύτερη από τον πόνο που υφίσταται κάποιος, άλλοτε είναι μι
κρότερη. Η οδύνη που προκαλεί το βασανιστήριο με ηλεκτρικό 
ρεύμα σε μια Αράβισσα που βρίσκεται γυμνή μπροστά στους βα
σανιστές της, ενώ είναι αναγκασμένη να κρύβει από τους περα
στικούς τα χαρακτηριστικά του προσώπου της με ένα κομμάτι 
ύφασμα, θα είναι πολύ μεγαλύτερη από τον φυσικό πόνο που 
προκαλούν τα ηλεκτρόδια στον κόλπο της. Μια Ευρωπαία, η ο
ποία θεωρεί φυσικό το να εμφανιστεί γυμνή (με μπικίνι, μίνι 
φούστα, βραδινή τουαλέτα), κατά πάσα πιθανότητα θα αντιλαμ
βάνεται το βασανιστήριο μόνο στο επίπεδο του σωματικού πό
νου. Η οδύνη της θα είναι, λοιπόν, μικρότερη. Αυτή τη σχέση ο- 
δύνης-κουλτούρας θέλησα, μεταξύ άλλων, να εκφράσω.
Σπεύδω να πω ότι, λαμβάνοντας υπόψη τον αντικειμενικό ρό
λο του κινημητογράφου στη δυτική κουλτούρα, συνειδητοποί
ησα πολύ γρήγορα το στοιχείο του χλευασμού που εμπεριέχει 
μια απόπειρα να γυριστεί μια ταινία με αυτό το θέμα. Αποφάσι
σα λοιπόν να πραγματευτώ την οδύνη παράλληλα με τον χλευ
ασμό: η ουσία του θέματος (πολύ σοβαρό) καταστρέφει τη φόρ
μα, η εικόνα εξουδετερώνει το θέμα, το θέμα με τη σειρά του 
καταργεί το αντικείμενο, την ταινία και τον εμπνευστή της, 
τον Χαμδία. Εικονοκλαστική και προβοκατόρικη προσέγγιση 
θα λέγαμε, δεδομένου του μεσσιανικού χαρακτήρα της οδύνης, 
της αγιοποίησής της, της λυτρωτικής δύναμης που της προσδί
δει ο ιουδαιοχριστιανικός πολιτισμός, έννοια που αβίαστα υιο
θετείται από τις σύγχρονες δογματισμένες ιδεολογίες.
Στην ταινία, μια ελληνίδα ηθοποιός υποδύεται μια ηθοποιό που 
κατάγεται από μια χώρα πολιτισμικά και οικονομικά υπανά
πτυκτη, η οποία με τη σειρά της υποδύεται μια αράβισσα τρο- 
μοκράτισσα που βασανίζεται στο πλαίσιο ενός αντιαποικιοκρα- 
τικού αγώνα. Μια ηθοποιός που ερμηνεύει μια ηθοποιό ερμη
νεύει τον εαυτό της, δηλαδή ερμηνεύει το μηδέν. Ό ταν φωνά
ζει την οδύνη της, «την προσποιείται», παίζει ότι παίζει. Από 
αυτή την πολυεπίπεδη αποδόμηση του δραματικού μηχανι
σμού, από αυτό το «επίπλαστο» του παιχνιδιού θα έπρεπε να εί
χε γεννηθεί, κατά τη γνώμη μου, αυτό που ονομάζεται αποστα
σιοποίηση, μια κριτική προσέγγιση του θέματος της οδύνης 
και της ιερής διάστασής της, είτε το περιεχόμενό της είναι πο
λιτικό είτε θρησκευτικό.
Ο Χαμδίας, ο σκηνοθέτης τον οποίο μπορούμε να θεωρήσουμε 
ως τον σημαντικότερο χαρακτήρα της ταινίας, δεν εμφανίζεται 
ποτέ στην οθόνη. Ακούμε μόνο τη φωνή του. Ο Χαμδίας έχει α
ποστολή να εκτελέσει μια τρομοκρατική ενέργεια. Βρίσκεται αλ
λού. Θα μου πείτε ότι αυτή η επιλογή έγινε σκόπιμα. Θα σας α
παντήσω ότι αποτελεί μέρος της κριτικής προσέγγισης του χα
ρακτήρα: ένας συγγραφέας, ένας ζωγράφος, ένας κινηματογρα
φιστής, κρύβεται πίσω από το βιβλίο, τον πίνακα, την κάμερά 
του. Εδώ, ο κινηματογραφιστής Χαμδίας κρύβεται πίσω από 
την Γκαλάι, το δικό του χαρακτήρα, το δημιούργημά του (όπως 
λέει η Μαρσάν), τον αποδιοπομπαίο τράγο του. Αλλά είναι πα
ρών με τη φωνή του. Εξάλλου, κάθε φορά που η ηθοποιός α
πευθύνεται στην κάμερα, είτε για να επιτεθεί είτε για να ζητή
σει βοήθεια, σε εκείνον απευθύνεται.
Κάποιοι χαρακτήρισαν την ταινία μου φασιστική. Οι λέξεις «φα
σίστας», «επαναστάτης» όταν εκφέρονται μέσα σε ένα πλαίσιο ιδεο
λογικού δογματισμού αποκτούν το νόημα που απέδιδε η Ιερά Ε
ξέταση στη λέξη «αιρετικός». Ο χειρότερος φασισμός για μένα εί-
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ναι ο κομφορμισμός. Η πολίτικη, ηθική, θρησκευτική, αισθητική 
υποκρισία. Η πιο δηκτική κριτική στην ταινία έχει ως στόχο τους 
αριστερούς, εκείνους που ονομάζουν εαυτούς επαναστάτες και 
στους οποίους αναμφισβήτητα ανήκω και εγώ ο ίδιος. Η κριτική 
αυτή συνίσταται στην καταγγελία της εύκολης και βολικής αλ
ληλεγγύης των αριστερών προς τη δυστυχία του κόσμου, τα βα
σανιστήρια, την καταπίεση, την αποικιοκρατία που γίνεται πηγή 
υλικών ή ηθικών απολαβών: όλα εκτός από τα εκρηκτικά στο δι
κό μας σπίτι, εκτός από τον πραγματικό κίνδυνο, τη συγκεκριμέ
νη δράση. Πιστεύω ότι, για παράδειγμα, η άνοδος στην εξουσία 
των συνταγματαρχών στην Ελλάδα οφειλόταν εξίσου στις αντι
δραστικές δυνάμεις και σε αυτή την παράλογη έννοια της αλλη
λεγγύης προς τους καταπιεσμένους, τους βασανισμένους, την ο
ποία προβάλλει η αριστερά των πλούσιων χωρών.

Plaquette de promotion du film, 1975.
Μετάφραση: Γιάννα Σκαρβέλη.

Οι άνθρωποι που εμφανίζονται σήμερα ως θύματα 
κυοφορούν τον μελλοντικό βασανιστή
Μια συζήτηση του Νίκου Παπατάκη και της Όλγας Καρλάτου 
με τον Jacques Doyon

— Επιλέξατε δυο θέματα για την ταινία Gloria Mundi τα οποία 
κανονικά δεν θα έπρεπε να προσεγγιστούν σε μια μυθοπλασία και 
με μια ηθοποιό: τους Παλαιστινίους και τα βασανιστήρια. Θα 
μπορούσαν να σας κατηγορήσουν ως διανοούμενο απατεώνα. 
Ν.Π.: Έχω δει ταινίες ντοκιμαντέρ με θέμα τα βασανιστήρια 
γυρισμένες από τη Διεθνή Αμνηστία και μου φαίνεται ότι εκτός 
από την καταγγελία συμμετέχουν αντικειμενικά στο έργο των 
θυτών. Όταν η γαλλική αριστερά δείχνει αλληλεγγύη στη δυ
στυχία του κόσμου χωρίς να μπαίνει σε καταστάσεις πραγματι
κού κινδύνου, όταν καταγγέλλει τα βασανιστήρια, εξυπηρετεί 
τον αντίθετο σκοπό. Σε αυτή την ταινία θέλησα να μπω σε κίν
δυνο ως κινηματογραφιστής, δηλαδή να φτάσω όσο το δυνατόν 
πιο μακριά σε αυτό που υποστηρίζω συνολικά με το έργο μου. 
Όσο για τους Παλαιστινίους, όποιος κάνει οποιοδήποτε έργο με 
αυτό το θέμα, αναπόφευκτα του γίνεται εμμονή και εάν θέλει 
να δουλέψει με ακρίβεια δεν μπορεί παρά να κάνει ένα έργο α
πατηλό. Γι’ αυτόν το λόγο η βασανιζόμενη στο Gloria Mundi 
είναι μια ηθοποιός που υποδύεται μια αράβισσα τρομοκράτισ- 
σα, στης οποίας το πετσί προσπαθεί να μπει. Σε κάθε στιγμή, 
μέσα από αυτή την λίγο χλευαστική προοπτική, κατακρίνονται 
το πρόσωπο που κάνει μια ταινία για τα βασανιστήρια και τα 
βασανιστήρια αυτά καθαυτά.

— Έτσι κινδυνεύετε να κάνετε αυτό ακριβώς που καταγγέλλετε 
στην ταινία, να προτείνετε ως θέαμα έναν πολιτικό αγώνα. Κάνετε 
θέατρο με το «μαρτυρικό» σώμα μιας ηθοποιού.
Ν.Π.: Θέλησα να δείξω ένα παλιό μηχανισμό της δυτικοχριστια- 
νικής κουλτούρας, την αναγκαιότητα ενός ιερού εξιλαστήριου 
θύματος και των αγίων. Αν κάποιοι άνθρωποι τινάζονται στον 
αέρα από τις βόμβες δεν αγιοποιούνται κιόλας. Στην πραγματι
κότητα τα βασανιστήρια διαιωνίζονται από τον θρησκευτικό 
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στη γη απόλυτους ενόχους και θεοκτόνους. Στο όνομα του ιε
ρού μαρτυρίου η Ιερά Εξέταση άσκησε τα πλέον ταπεινωτικά 
βασανιστήρια. Η προσέγγιση της ταινίας είναι εικονοκλαστική, 
ποτέ δεν εκδηλώνεται ο παραμικρός σεβασμός για τα θύματα.

— Όταν γυρίζετε τη σκηνή του βασανισμού της αλγερινής τρομο- 
κράτισσας από τους παρακρατικούς, με λήψη από ψηλά, δίνετε 
την εντύπωση ότι διολισθαίνετε στην «αγιοποίηση».
Ν.Π.: Έπρεπε να κινηματογραφήσω τους βασανιστές τραβώ
ντας πάνω σε ένα γυμνό κορμί. Υπάρχει ένα τελετουργικό στη 
σκηνή του βασανισμού, μια αντιλειτουργία που χτίζεται γύρω 
από ένα θύμα. Όταν ο βασανιστής γδύνει αυτή τη γυναίκα, 
χτίζεται μια σχέση μεταξύ ηδονοβλεψία και επίδειξης. Όταν οι 
γάλλοι στρατιώτες βίασαν την ^σπύΐβ Βουρβεύβ, φώναξαν τον 
πατέρα της, τον ανάγκασαν να γδυθεί και να κοιτάζει την κόρη 
του να βιάζεται με ένα μπουκάλι μπίρας. Είναι μια σκηνή αβά
σταχτης πορνογραφικής βίας. Είναι οι εσωτερικές φαντασιώ
σεις των Γάλλων που λειτουργούν εκεί. Έτσι είναι. Και ελπίζω 
ο θεατής να ταπεινωθεί βαθιά μέσα σε αυτό το μηχανισμό, να 
πιτσιλιστεί από τη βρομιά των βασανιστηρίων.

— Η αντίφαση βρίσκεται στο γεγονός ότι επιδιώκετε να εμποτίσε
τε το θεατή με αυτόν τον αποτροπιασμό χρησιμοποιώντας θεατρι
κές ή αισθητικές μεθόδους.
Ν.Π.: Θα ήταν αντιφατικό εάν κάναμε το θεατή να πιστέψει ό
τι η ηθοποιός υποφέρει πραγματικά, κάτι τέτοιο θα ήταν απά
τη. Γι’ αυτό τοποθετούμαι αξιωματικά απέναντι στο θέμα: μια 
ηθοποιός θα υποκριθεί ότι βασανίζεται και υποφέρει. Μπορεί η 
προσέγγιση να είναι αισθητική, αλλά αυτή είναι που οδηγεί πιο 
μακριά το θέαμα και το θεατή. Θεωρώ ότι το θέαμα το οποίο ο 
θεατής προσεγγίζει με μια βίαιη μέθεξη είναι πιο δυνατό από 
μια σχέση με ένα σύμβολο που κινηματογραφείται με ρεαλιστι
κό τρόπο. Έτσι, όταν οι ανάπηροι βετεράνοι του πολέμου του 
Βιετνάμ πέταξαν τα παράσημά τους στους σκουπιδοτενεκέδες 
και εμφανίστηκαν σε εκατομμύρια τηλεοπτικές οθόνες, η αμε
ρικανική κοινωνία θα έπρεπε κανονικά να καταρρεύσει. Κι ό
μως η σχέση με το σύμβολο γίνεται έκτοτε όλο και πιο δυνατή... 
Πιστεύω ότι πρέπει να χτυπάμε τους ανθρώπους στο βαθύτερο 
ασυνείδητό τους για να καταστρέφουμε το μηχανισμό της συμ
μετοχής τους.

— Εσείς Όλγα Καρλάτου, πώς πιστεύετε ότι μια ηθοποιός μπορεί 
να υποκριθεί σωματικά ότι βασανίζεται χωρίς να δίνει την εντύ
πωση ότι κοροϊδεύει το θεατή, ότι τον εξαπατά;
Ο.Κ.: Το γύρισμα ήταν πολύ δύσκολο για μένα, γιατί βρισκό
μουν στην κατάσταση του θύματος και ο Νίκος στη θέση του 
θύτη. Ήθελε οι σχέσεις που γεννάει ο βασανισμός να είναι πα
ρούσες στο πλατό, πάντα. Επιπλέον, στα γυρίσματα, δεν χρεια
ζόταν να καταβάλω τόσο μεγάλη προσπάθεια για να καταρρεύ- 
σω, όσο για να ελέγξω τις νευρικές υπερβολές μου. Ο Νίκος ή
θελε να γνωρίσω τα πραγματικά βασανιστήρια, το κάψιμο από 
τα τσιγάρα, αλλά δεν είναι αυτό που με έκανε να παίξω καλύτε
ρα το ρόλο, αυτό έπαιξε μικρό ρόλο σε σχέση με τα υπόλοιπα. Σε 
κάθε πλάνο που γυρίστηκε υπάρχει οδύνη, για παράδειγμα ό
ταν ο χαρακτήρας μιλά για τους Παλαιστινίους. Δεν υπάρχει ε
ξαπάτηση. Κάποιες φορές προχώρησα πολύ βαθιά μέσα σε αυτή



Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Α Τ Α Κ Η Σ

την οδύνη, τόσο που με κυρίευαν ρίγη η μου έτρεχαν σάλια α
χρηστεύοντας τα πλάνα.
Ν.Π.: Πραγματικότητα ή μυθοπλασία σχετικά με τα βασανι
στήρια, το δίλημμα είναι ψευδές. Εάν θεωρήσουμε ότι τα βασα
νιστήρια είναι κάτι ιερό και όσιο που μόνο οι ιδεολογικοί άγιοι 
ή τα παιδιά του Merx και του Lenin μπορούν να προσεγγίσουν, 
εντάξει! Αλλά η θεατρικότητα εμπεριέχει την ίδια της την κρι
τική, την ταπείνωσή της, κυρίως στον κινηματογράφο. Θα ή
θελα επίσης να πω ότι εάν ήθελα να αναδείξω το παλαιστινιακό, 
θα είχα παρουσιάσει τους Παλαιστινίους ως θύματα -  όσοι από 
αυτούς είδαν την ταινία δεν το δέχονται. Οι άνθρωποι που εμ
φανίζονται σήμερα ως θύματα κυοφορούν τον μελλοντικό βα
σανιστή, εάν φοβηθούν την επαναστατική, αντικειμενική και 
συγκεκριμένη κατάστασή τους ως θύματα. Οι Παλαιστίνιοι δια
νοούμενοι που σκοτώνονται στο Παρίσι από τους σιωνιστές, ό
πως ο Χαμδίας στην ταινία, είχαν μια κριτική προσέγγιση της 
παλαιστινιακής δράσης.

— Επικρίνετε βιαίως τη χριστιανική έννοια της αλληλεγγύης 
προς τα βάσανα του κόσμου χωρίς ενεργή συμμέτοχη στον αγώνα 
για την καταπολέμηση τους. Αλλά τι προτείνετε; Ποια η θέση σας 
ως κινηματογραφιστή;
Ν.Π.: Η γαλλική αριστερά είτε να μην θρέφεται από τα βάσανα 
του κόσμου, σαν το όρνιο, είτε να συμμετέχει ενεργά στον αγώ
να για την καταπολέμησή τους. Τραγούδια ή ταινίες, όπως αυ
τή εδώ, είναι απάτες. Η διεθνιστική ιδέα έχει εγκαταλειφθεί. Ο 
κόσμος μένει ως έχει. Για μένα είναι τουλάχιστον λογικό οι 
Κουβανοί να πηγαίνουν να πολεμήσουν στην Αγκόλα, εφόσον 
συμμετέχουν σε ένα καθαρό μαρξιστικό κίνημα, όσο κι αν αυτό 
κρύβει ένα σοβιετικό ιμπεριαλισμό. Πρόκειται για πραγματική 
δράση ενός λαού που βοηθάει έναν άλλο. Βρίσκω παραδειγματι
κή την πράξη του Χαμδία στην ταινία, ο οποίος συμμετέχει σε 
τρομοκρατικές πράξεις. Εάν δεν έχω γυρίσει ταινία επί οκτώ 
χρόνια είναι γιατί με απασχολούσε η κατάσταση στην Ελλάδα. 
Πρέπει να μπαίνεις σε κίνδυνο.
Ο Χαμδίας δεν έχει φυσιολογική σχέση με το χρήμα, ούτε εγώ έ
χω. Δεν έχω ηθική απέναντι στο χρήμα και πρέπει να το παίρνω 
από εκεί όπου υπάρχει για να κάνω τις ταινίες που χρειαζόμαστε. 
Ως δημιουργοί πρέπει να μπαίνουμε ολοκληρωτικά σε καταστά
σεις κινδύνου όσον αφορά το χρήμα. Προτιμώ να ταπεινωθώ από 
εκείνους που έχουν χρήματα και να κάνω αυστηρές ταινίες, πα
ρά να υποταχθώ στο χρήμα κάνοντας ταινίες άνευρες.

Libération, 12 Απριλίου 1976.
Μετάφρασή: Γιάννα Σκαρβέλτι.

Η εξαπατημένη τρομοκράτισσα
Μια συζήτηση του Νίκου Παπατάκη και της Όλγας Καρλάτου 
με την Heike Hurst

— Γιατί επιλέξατε μια γυναίκα ως το επίκεντρο της ταινίας σας; 
Ν.Π.: Η ταινία που αφορά βασανιστήρια είναι για μένα παρα
δειγματική, όταν τα βασανιστήρια που υφίσταται μια γυναίκα 
είναι πολιτικού χαρακτήρα, όταν πρόκειται για σχέση μεταξύ 
αποικιοκράτη και αποικιοκρατούμενου και όταν αυτός που κά-

νει τα βασανιστήρια είναι ο αποικιοκράτης. Αυτά που υφίστα- 
ται η γυναίκα του τρίτου κόσμου είναι πολύ πιο εξευτελιστικά, 
διότι παρά τον αγώνα της για ελευθερία προδίδεται όσον αφορά 
τη δική της ελευθερία. Έ νας άντρας με όπλο στο χέρι, που βα
σανίζει κάποιον άλλον, είναι πάντα ένας άντρας... Θέλησα να α
ναφερθώ στη σχέση άντρα-γυναίκας στον τρίτο κόσμο. Στην 
ταινία μου μια ηθοποιός κακοποιείται μονίμως, στην πραγματι
κότητα όλοι προσπαθούν μέσα απ’ αυτήν να συναντήσουν έναν 
άντρα και να τον τραυματίσουν. Είναι για όλους ο αποδιοπο
μπαίος τράγος κατά μία έννοια. Είναι εκείνη, η οποία αναλαμ
βάνει δράση, κουβαλάει τη βόμβα όπως η ^σιπίΐα Βουρσεύα. 
Συμμετέχει χωρίς να έχει κάποιο προσωπικό όφελος. Εξαπατή- 
θηκε για τη νίκη. Μετά τον πόλεμο η Ο] σηπία Βουρσεύσ βρέθη
κε στη γνωστή παλιά σχέση άντρα-γυναίκας, σε μια μοντέρνα 
κοινωνία, με τις αναστολές της.

— Στην ταινία σας απεικονίζετε τα βασανιστήρια σαν βασικό χα
ρακτηριστικό των διαπροσωπικών σχέσεων. Μήπως θέλατε να 
καταδείξετε άλλο ένα τέτοιο χαρακτηριστικό, που να αφορά τα βα
σανιστήρια που υφίστανται οι γυναίκες;
Ν.Π.: Ό σο πιο ραφιναρισμένα και ψυχολογικά είναι τα βασα
νιστήρια που εφαρμόζονται, τόσο περισσότερο στρέφονται ενα-
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νχίον των γυναικών. Ο σκοπός του βασανιστή είναι να εξευτε
λίσει το μητρικό της συναίσθημα, να ταπεινώσει τη γυναίκα, 
το παιδί, το κορίτσι, τη μητέρα, την κόρη που κρύβει μέσα της.

— Είστε Έλληνας, μένετε στη Γαλλία. Γιατί φτιάξατε μια ταινία 
που αφορά τον πόλεμο της Αλγερίας; Στην Ελλάδα σίγουρα θα υ
πάρχουν βασανιστήρια, όπως και στη Χιλή κ.ο.κ. Γιατί, λοιπόν, 
Γαλλία και πόλεμος Αλγερίας;
Ν.Π.: Η ταινία αναφέρεται στον πόλεμο της Αλγερίας και στην 
^σπάΐα Βοιιρσεΐια, επειδή αυτό είναι πρόβλημα της Γαλλίας. 
Είναι εύκολο να γυρίσει κανείς μια ταινία για τη Χιλή ή για 
την Ελλάδα στη Γαλλία. Είμαι Έλληνας, ζω στη Γαλλία, γυρί
ζω ταινίες στη Γαλλία. Θεωρώ σημαντικό τα να καταδείξω τη 
μέθοδο των βασανιστηρίων στη Γαλλία. Η Γαλλία βοηθά ακόμη 
και σήμερα χώρες όπως η Ελλάδα ή η Νότια Αφρική, όπως όλες 
οι ιμπεριαλιστικές χώρες, είτε είναι νεοαποικιοκρατικές είτε α
πλώς αποικιοκρατικές. Τα βασανιστήρια σε μια ξένη χώρα έ
χουν έναν εξωτικό χαρακτήρα. Μου φάνηκε ορθότερο πολιτικά 
και σημαντικό να τα κατονομάσω στη Γαλλία.

— Αναφέρεστε στην Αλγερία, για να δηλώσετε τη θέση σας όσον α
φορά το παλαιστινιακό πρόβλημα; Και στις δυο περιπτώσεις πρό
κειται για αραβικές χώρες.
Ν.Π.: Στην ταινία αυτή υπάρχει πάντα η σχέση μεταξύ βασανι
στή και βασανιζόμενου (και γενικότερα υπάρχει μια αμφίδρομη 
σχέση μεταξύ των δύο -  από τους δήμιους προκύπτουν θύματα 
και τα θύματα μπορούν να γίνουν δήμιοι). Στην Κύπρο, π.χ., υ- 
πήρχε μια τουρκική μειονότητα, η οποία καταπιεζόταν. Σήμε
ρα είναι πια πλειονότητα και βασανίζει ολόκληρη τη χώρα. Το 
ίδιο συμβαίνει και με το Ισραήλ. Για 2.000 χρόνια ο Εβραίος υ
πήρξε ο αποδιοπομπαίος τράγος της ανθρωπότητας και τώρα έ
χει γίνει ένας ρατσιστής και ιμπεριαλιστής βασανιστής ενός λα
ού. Αυτό ήταν και το πιο σημαντικό για μένα. Υπό αυτήν την 
έννοια και κυρίως μέσα από τη σχέση Ισραήλ-Παλαιστίνης θέ
λησα να παρουσιάσω την αλληλεπίδραση στη σχέση θύτη και 
θύματος.

— Μέσα στην άκρως απελπιστική κατάσταση των Παλαιστινίων, 
παρουσιάζετε την τρομοκρατία ως «ανάγκη», ως την μόνη δυνατή 
διέξοδο.
Ν.Π.: Η τρομοκρατία δεν αποτελεί μόνιμη κατάσταση, είναι μια 
ανάγκη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάμε για την τρομοκρα
τία που εφαρμόζουν δυστυχισμένοι άνθρωποι, και αυτή η τρομο
κρατία πρέπει να εφευρίσκει κάθε μέρα καινούργιους τρόπους, 
να λειτουργεί μέσα σε μία ομάδα όπου ο καθένας εξαρτάται από ό
λους τους άλλους. Πρόκειται για μια ανάγκη που υπάρχει μέσα 
στην ομάδα για να μπορέσει η ομάδα να κρατηθεί. Η τρομοκρά- 
τισσα δεν επιτρέπεται να κατέχει οποιοδήποτε επικίνδυνο υλικό, 
και δεν επιτρέπεται να αποφασίζει μόνη της. Πρέπει να υπακούει, 
να υποτάσσεται και διακινδυνεύει να χάσει την εμπιστοσύνη της 
οργάνωσης, αν αναπτύξει οποιαδήποτε πρωτοβουλία.

— Αρνούνται τα πάντα στη γυναικεία μορφή της ταινίας σας. Για 
ποιο λόγο θυσιάζεται εντελώς;
Ν.Π.: Τη χρησιμοποιούν ως εργαλείο και τη θυσιάζουν, πράγ- 
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που την κινητοποιεί είναι η αγάπη της προς τον Χαμδία. Ό ,τι 
συμβαίνει σ ’ αυτήν την ταινία δίνεται κάτω από ένα συγκεκρι
μένο, κοροϊδευτικό πρίσμα. Η αλήθεια βγαίνει μέσα απ’ αυτό το 
πρίσμα, καθώς και μέσα από την παρουσίαση της δουλειάς και 
της υπόστασης μιας ηθοποιού. Ζει σε μια κοινωνία για την ο
ποία το να είναι μια γυναίκα ηθοποιός σημαίνει ότι εκπορνεύε
ται για να επιβιώσει. Έ τσι είναι το σύστημα και αυτό απαιτεί. 
Γι’ αυτόν το λόγο κάνει η ίδια ηλεκτροσόκ στον εαυτό της. Θέ
λει να το κάνει καλύτερα από μια οποιαδήποτε συνηθισμένη 
πόρνη. Τελικά χτυπάει το τηλέφωνο και σκέφτεται ότι πιθανόν 
να είναι κάποιος παραγωγός ταινιών και να τη θέλει για δου
λειά. Γι’ αυτό απαντάει τραγουδιστά «εμπρόοοοοοος»: η ταινία 
ολόκληρη βασίζεται πάνω σ ’ αυτήν την αντίφαση.

— Η ταινία είναι πολύ σκληρή και αφορά το επάγγελμά σας και το 
επάγγελμα της γυναίκας σας (ηθοποιός, σκηνοθέτης). Κι εσείς ο ί
διος έχετε σύζυγο και παιδί. Πώς καταφέρνετε να αντιμετωπίσετε 
αυτήν την αντίφαση;
Ν.Π.: Θέλησα εκτός των άλλων να δείξω και αυτά που υφίστα
μαι εγώ ο ίδιος. Δεν θέλω να υπηρετήσω απλώς τη γαλλική 
κουλτούρα, θέλω να την τινάξω στον αέρα. Ως έλληνας σκηνο
θέτης που ζει στη Γαλλία, προσπαθώ να εκτονωθώ και το κατα
φέρνω σε κάποιο βαθμό. Δεν πρέπει κάποιος να εκμεταλλευτεί 
την ταινία μου για να πετύχει τους σκοπούς του. Παρεμπιπτό
ντως, η ταινία μου «ενοχλεί» τους Άραβες, τους Παλαιστίνιους 
και τους Αλγερινούς. Δεν αντέχουν στη θέα μιας γυμνής, βασα
νισμένης επαναστάτριας από την Αραβία. Θεωρούν ότι το 
πράγμα παρατραβάει. Δεν παραδέχονται όμως ότι υπάρχουν 
στη Βηρυτό κορίτσια και αγόρια από τους προσφυγικούς κα
ταυλισμούς της Παλαιστίνης που εκπορνεύονται και υφίστα- 
νται τα ίδια -αν  όχι και χειρότερα- από Εβραίους ή Αμερικα
νούς.
...(μετά από μια μικρή παύση) Στο σύστημα μέσα στο οποίο ζού- 
με, οι σχέσεις μεταξύ άντρα και γυναίκας δεν μπορούν να είναι 
τίποτε άλλο παρά σχέσεις μίσους. Στον τομέα του πάθους οι άν
θρωποι πάσχουν. Δεν υπάρχει η χαρά της αγάπης... αλλά πάλι, 
αν υπήρχε μόνον αυτή, θα ήταν πολύ βαρετό.

— Μήπως θέλετε να μας δείξετε ότι η γοητεία της αποξένωσης και 
η χαρά της καταπίεσης (μέσα σας ανθρώπινες σχέσεις) είναι ελκυ
στικές; Μου φαίνεται ότι κάτι τέτοιο χωλαίνει, ακολουθώντας τις 
προσπάθειες του γυναικείου κινήματος. Γιατί πρέπει αιωνίως ο 
σαδομαζοχισμός να είναι η μοναδική πηγή χαράς; Υπάρχουν σί
γουρα κι άλλες δυνατότητες, χωρίς να γίνονται οι σχέσεις των αν
θρώπων γλυκανάλατες.
Ν .Π.: Το ελπίζω, όμως δεν πείθομαι. Το πάθος και η αγάπη 
μπορούν να παρουσιαστούν μόνο σε ακραίες καταστάσεις. Η 
κοινή συναίνεση βασανιστή και βασανιζόμενου αποτελεί μια 
συνέπειά τους.

— Όλγα Καρλάτου, κατά τη γνώμη σας παρουσιάζεται το επάγ
γελμά σας με τον σωστό τρόπο στην ταινία Θΐοπβ Μυπάί;
Ο .Κ.: Η ηθοποιία είναι εκπόρνευση. Αυτό ισχύει για όλους τους 
τομείς. Είναι μια μορφή σίγουρης προστασίας όταν ο άντρας σου 
είναι ο σκηνοθέτης, μπορεί όμως και να αποτελέσει μειονέκτημα, 
όταν εγώ -που είμαι η γυναίκα του- μένω χωρίς δουλειά.



Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Α Τ Α Κ Η Σ

Β. ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΜΑΤΙΕΣ— Θα ήσασταν πρόθυμη να εκπορνευτείτε για έναν ρόλο, όπως κά
νει η ηθοποιός που παίζετε στην ταινία;
Ο .Κ .: Α υτό είναι και το πρόβλημά της (σκηνή κατά την οποία ο 
παραγωγός σβήνει το τσιγάρο του πάνω στο γυμνό της στή 
θος). Θέλει οπωσδήποτε έναν ρόλο, θέλει να γίνει σταρ, κι αυτή 
της η ξεκάθαρη επιθυμία είναι που την κάνει να δέχεται τα πά
ντα  αδιαμαρτύρητα. Δεν είμαι καλύτερη απ ’ αυτήν. Μ προστά 
σε τέτοιες αντιφάσεις νιώθω  αμηχανία. Πρέπει οπωσδήποτε να 
δουλέψω, όχι κι έτσι ακριβώς, αλλά πρέπει να δουλέψω.

— Βρήκατε υπερβολική την προθυμία της πρωταγωνίστριας να 
προβεί σε αυτοακρωτηριασμό;
Ο .Κ .: Ο ρόλος είναι αδιανόητος χωρίς τον αυτοβασανισμό 
(σκηνή στο μπάνιο, κατά την οποία η πρωταγωνίστρια βάζει η
λεκτρόδια στο στήθος της για να πετύχει την κραυγή της τρο- 
μοκράτισσας από την Αραβία). Ο Νίκος (Παπατάκης) κατηγο- 
ρήθηκε από πολλούς ότι έγινε ο βασανιστής μου σε μια ταινία η 
οποία κατονομάζει και κατακρίνει τα βασανιστήρια. Ό μ ω ς  δεν 
θα μπορούσε να παιχτεί διαφορετικά ο ρόλος αυτός, χωρίς αυτή 
την κατάσταση υπέρτατης αγωνίας που κυριεύει όλους όσους 
φτιάχνουν την ταινία. Δεν υπήρχε περίπτωση να βγούμε αμέ
σω ς  από αυτό το κλίμα μετά το γύρισμα της ταινίας. Η τεταμέ
νη ατμόσφαιρα κράτησε ω ς  το τέλος των γυρισμάτων. Φτάσαμε 
όλοι στα πρόθυρα της κατάρρευσης.
Ν .Π .: Σε μια ταινία που έχει ως θέμα τα βασανιστήρια, δεν μπορεί 
κανείς να τα υποδυθεί αφηρημένα, πρέπει να τα βιώσει ο ίδιος... 
Ο .Κ .: Προτιμώ χίλιες φορές να εξαντλήσω τον εαυτό μου σε μια 
ταινία, να τον φτάσω  στα όριά του σωματικώς, παρά να παίζω τις 
ίδιες αηδίες εκατό φορές σε κάποιο θέατρο της τάδε λεωφόρου.

— Περιγράφετε μια κοινωνία η οποία πάσχει όσον αφορά την ετε
ροφυλοφιλία, μια κοινωνία όπου προκύπτουν βασανιστές από α- 
πωθημένη ομοφυλοφιλία, όπου μεταξύ γυναικών δεν υπάρχει ού
τε αλληλεγγύη ούτε κατανόηση, αλλά μόνον ανταγωνισμός και μο- 
χθηρία, δεν υπάρχει απολύτως καμιά ελπίδα...
Ν .Π .: Αφού σ ’ αυτήν την κοινωνία εμείς διαλέγουμε μόνο τα δε
σμό μας και όχι την ελευθερία μας, κατά τη γνώμη μου στο σύ
στημα αυτό μπορεί να υπάρξει μόνο ένα είδος απελευθέρωσης, 
δηλαδή αυτή που θα επιλέξουν ταυτόχρονα οι άντρες και οι γυ
ναίκες και θα αλλάξουν έτσι τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων.

— Όμως δείχνετε ξεκάθαρα ότι η γυναίκα χειραγωγείται από μια 
αντρική ύπαρξη, από τον ίδιο της τον εραστή. Πώς μπορεί λοιπόν 
ξαφνικά να αρχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό του; Οι γυναίκες 
πρέπει πρώτα απ’ όλα να συσπειρωθούν και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα να αγωνιστούν μόνες τους.
Ο .Κ .: Και γιατί πρέπει αυτό να συμβαίνει μόνο στις γυναίκες; 
...Ναι, ίσως, ναι...
Ν .Π .: Μου είπατε στην αρχή ότι πήγατε να δείτε την ταινία 
μου με προκατάληψη και ότι εκπλαγήκατε με τον τρόπο που 
μπορεί ένας άντρας να χειριστεί ένα τέτοιο θέμα. Πρέπει λοιπόν 
στον αντίποδα να πούμε ότι οι ταινίες που αφορούν άντρες θα 
πρέπει να γυρίζονται από γυναίκες.

Frauen und Film, τχ. 7, Μάρτιος 1976. 
Μετάφραση: Έφη Καλλιφατίδου

G loria  M u n d i  υπό το πρίσμα του γυναικείου κινήματος
της Heike Hurst1

Δεν είχαμε ξαναδεί ταινία στην οποία να εξευτελίζεται τόσο πο
λύ μια γυναίκα. Η ταινία ωστόσο δείχνει ότι οι άντρες είναι υ 
πεύθυνοι γι’ αυτό.
Η ταινία που έφτιαξε ο σκηνοθέτης Νίκος Παπατάκης είναι - ό 
πως λέει- υπέρ της γυναίκας του και εναντίον των αντρών. 
Στην ταινία αυτή θυσίασε -λέει ο ίδιος- τον άντρα στη γυναίκα. 
Α υτό το σχόλιο, βέβαια, αναφέρθηκε νωρίτερα στη συζήτηση 
κοροϊδευτικά, γιατί δεν μπορούσε αλλά ούτε και ήθελε να κατα
λάβει το λόγο ύπαρξης του γυναικείου κινήματος, ενός κινήμα
τος στο οποίο δεν μετέχουν άντρες, καθώς θεωρεί ότι η καταπίε
ση των γυναικών αφορά και τους δύο (άντρες-γυναίκες). 
Παρατηρήσαμε έντονα το γεγονός ότι παρουσιάζει στην ταινία 
του το πρόβλημα της εκμετάλλευσης της γυναίκας σε όλους 
τους τομείς, ενώ όσον αφορά τη γυναίκα του είναι «ανοιχτός» 
μόνο στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ηθοποιός, η οποία είναι 
Ελληνίδα, στην ουσία δηλαδή μια ξένη, στη Γαλλία. Η ηρωίδα 
δεν ταυτίζεται καθόλου με το ρόλο της τρομοκράτισσας. Θέλει 
μόνο τον καλό ρόλο και τον κερδίζει -έτσι πιστεύει- επειδή μέ
χρι τώρα κανείς δεν της έδωσε την ευκαιρία (εκτός από τον ά
ντρα της) να παίξει έναν τέτοιο ρόλο. Δεν αμφισβητεί καθόλου 
το star-system και θέλει οπωσδήποτε να γίνει μια star. Θέλει να 
είναι μια καλή ηθοποιός και θεωρεί ότι η αναγνώριση, π.χ. σε 
πρωταγωνιστικούς ρόλους, μπορεί να εκφραστεί μέσα από έναν 
σπουδαίο ρόλο που μπορεί να διαμορφώσει το ξεχωριστό της πε
πρωμένο. Εμείς θεωρήσαμε σημαντική -τουλάχιστον ω ς σκέ
ψ η - την αμφισβήτηση και αυτής της γνώμης. Στην Αλγερία, 
τελικά, υπάρχουν εκατοντάδες Djamila και ο Fanon χειραγώγη
σε εκατοντάδες και όχι μόνο μία.
Η ταινία συνολικά αποτελεί, θα μπορούσε να πει κανείς, την ομο
λογία μιας γυναίκας. Στην ταινία Η Ομολογία του Κώστα Γαβρά, 
ένας άντρας ομολογεί εγκλήματα τα οποία ποτέ δεν έχει διαπρά- 
ξει, για τα οποία οι άλλοι επικαλούνται την κομμουνιστική του ι
διότητα. Στην ταινία Gloria Mundi, μια γυναίκα υφίσταται εκμε
τάλλευση, βασανιστήρια, βιασμούς και εξευτελισμό γενικώς και 
οδηγείται στην παραφροσύνη με τη συνεχή επίκληση της γυναι
κείας της οντότητας. Χειραγωγείται λόγω της προθυμίας της και 
οδηγείται στην αυτοθυσία, στο πάθος, στην παροχή υπηρεσιών 
(από αγάπη!) και στον αυτοακρωτηριασμό, προς χάριν του σκο
πού. Η πλήρης έλλειψη λογικής σε όλα της τα εγχειρήματα (σε 
μια πράξη απελπισίας θέλει να ανατινάξει στον αέρα μια ολόκλη
ρη κοινωνία αστών και τον εαυτό της και παρατηρεί ότι ακόμα 
και τότε την έχουν εξαπατήσει: η βόμβα είναι ψεύτικη), αποτελεί 
κατηγορία εναντίον των αντρών, οι οποίοι την εξωθούν σε τέτοι
ες καταστάσεις, δείχνει όμως παράλληλα ότι οι γυναίκες είναι 
πρόθυμες να υποστούν με χαρά τα βασανιστήρια που επινοούν οι 
άντρες. Η γυναίκα αγωνίζεται μέχρι το τέλος, τότε όμως κυνη
γούν τον αγαπημένο της και τον τινάζουν στον αέρα. Τέλος.
Είναι καλό που δεν βλέπει κανείς ποτέ τον εραστή, τον επανα
στάτη, τον σεναριογράφο της ταινίας, που καθυστερεί το γρά
ψιμο λόγω  της αποστολής του. Ποιο άτομο θα μπορούσε να δι
καιολογήσει αυτά που της αρέσουν; Για τη σκηνή αυτή, η
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Όλγα Καρλάτου πιστεύει ότι ο Χαμδίας πρέπει απλώς να της 
δώσει τη βόμβα, για να νιώσει κι εκείνη τον κίνδυνο (προβάρει 
τη σκηνή όπου πρέπει ν ’ αφήσει μια βόμβα σε ένα καφέ), ότι η 
βόμβα ίσως να μη λειτουργήσει, πράγμα που αποδεικνύει ότι ε
κείνος δεν ήθελε να της συμβεί τίποτε κακό. Η πλάκα απλώς εί
ναι πως εκείνη δεν γνωρίζει ότι η βόμβα είναι ψεύτικη.
Η πιο δυνατή σκηνή είναι μακράν εκείνη που διαδραματίζεται 
μεταξύ ενός λεγεωνάριου σε μια αιώρα και μιας πόρνης από την 
Αραβία, η οποία, αφού χορέψει το χορό της κοιλιάς, ανοίγει με τον 
κόλπο της μπουκάλια σαμπάνιας, φοράει προφυλακτικά στους 
λαιμούς των μπουκαλιών, ενώ ο λεγεωνάριος συνεχώς φωνάζει ή 
δίνει στρατιωτικά παραγγέλματα. Τα προφυλακτικά φέρουν τα 
ονόματα των προϊσταμένων του και τον προάγουν στην ιεραρχία. 
Στη σκηνή αυτή εμφανίζεται ένα σημάδι μαρκαρίσματος (έγκαυ
μα) στο πρόσωπο της χορεύτριας από την Αραβία, μετά στο πρό
σωπο του λεγεωνάριου και στη συνέχεια εμφανίζεται και πάλι στη 
σκηνή των βασανιστηρίων κατά την οποία η Djamila Boupacha 
διακορεύεται με ένα μπουκάλι μπίρας. Το σημάδι εξαφανίζεται α
πό το πρόσωπό της και απλώνεται στο πρόσωπο του γάλλου λεγε
ωνάριου. (Νίκος Παπατάκης: «Όσο περισσότερο εκείνη καταφέρ
νει να χειρίζεται με δεξιοτεχνία τον εξευτελισμό της [πώς το κατα
φέρνει κανείς αυτό;!], τόσο γρηγορότερα εξαφανίζεται το σημάδι 
από αυτήν και εμφανίζεται στον βασανιστή-λεγεωνάριο»).
Μια άλλη δυνατή σκηνή είναι η σκηνή κατά την οποία η ηθο
ποιός ταυτίζεται με τον ρόλο της ως τρομοκράτισσας από την 
Αραβία. Μετά από έναν τερατώδη εξευτελισμό, που φτάνει σε α
νεκδιήγητα άκρα, λέει στους συγκεντρωμένους μπουρζουάδες 
τη γνώμη της (ή μήπως τη γνώμη του Χαμδία;) σχετικά με 
τους Παλαιστίνιους, που δεν έχουν περιθώρια επιλογής και 
βρίσκονται σε απελπιστική κατάσταση, ότι δηλαδή εμείς και 
-πολύ περισσότερο- αυτοί δεν είναι σε θέση να την κρίνουν και 
επομένως είναι πρόθυμη να τους ανατινάξει όλους στον αέρα, 
μαζί και τον εαυτό της. Σ ’ αυτό το σημείο προκύπτει η δυνατό
τητα ταύτισης με την Παλαιστίνη, με την Djamila Boupacha 
και την τρομοκρατία στο τέλος του πολέμου στην Αλγερία.
Μ ’ αυτά τα δύο δεδομένα, την Παλαιστίνη και τον πόλεμο της 
Αλγερίας, καθώς και με τα βασανιστήρια που υφίσταται μια γυ
ναίκα, ο Παπατάκης εμφανώς μπερδεύει λίγο τα πράγματα, ε
πειδή όλα αυτά που παρουσιάζει δεν συνάδουν με το πρόγραμ
μα κάποιου αραβικού απελευθερωτικού μετώπου, αλλά ούτε 
και ανταποκρίνονται στα γνωστά γεγονότα του πολέμου στην 
Αλγερία. Μας άρεσε που λέει τη γνώμη του, χωρίς να «χαϊδεύει 
τ ’ αυτιά» κανενός. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και μέσα στη συνέ
ντευξη. Είχαμε όμως ένα απροσδιόριστο συναίσθημα, ότι χειρα
γωγεί τη γυναίκα του, όπως ακριβώς κάνει και ο Χαμδίας στην 
ταινία, με την αγαπημένη του και πρωταγωνίστριά του.
Τα απροσδιόριστα συναισθήματα, ωστόσο, δεν αποτελούν τεκμη
ριωμένη κριτική. Αυτό το παραδεχόμαστε με μεγάλη προθυμία. 
Όμως, πώς μπορεί κανείς να αποδείξει τα αναπόδεικτα; Πιθανόν 
με πληροφορίες από γυναίκες, από άλλες γυναίκες, μπορεί να τα α
φήσει να αιωρούνται ως ερωτήματα. Θέλει μόνο το καλό της, όμως 
αυτός είναι που καθορίζει ακριβώς ποιο είναι το καλό γι’ αυτήν. 
Και μ ’ αυτήν τη διαπίστωση, φτάνουμε και πάλι στην αρχή. 1

1. Η Heike Hurst υπήρξε καθηγήτρια γερμανικών σε γαλλικό σχολείο και ε
ντεταλμένη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο VIII (Vincennes) του Παρισιού.

Εργάστηκε ως καθηγήτρια στην Αλγερία το διάστημα 1963-68 και βοηθού
σε εθελοντικά στην καμπάνια καταπολέμησης του αναλφαβητισμού και 
στην ανοικοδόμηση της χώρας μετά την απελευθέρωση. Πριν από αυτό είχε 
ασχοληθεί με τις εκδόσεις και εργάστηκε ως δημοσιογράφος.

Frauen und Film, τχ. 7, Μάρτιος 1976.
Μετάφρασή: Έφη Καλλιφατίδου.

Η αληθινή ιστορία που ενέπνευσε το Gloria M undi'
της Simone de Beauvoir

To mo σκανδαλώδες σ ’ ένα σκάνδαλο είναι ότι συνηθίζουμε σ ’ αυ
τό. Κι όμως, είναι αδιανόητο η κοινή γνώμη να παραμένει αδιάφο
ρη στην τραγωδία που ζει μια νέα κοπέλα, η Djamila Boupacha.
Το Σεπτέμβριο του 1959 μια βόμβα -  την οποία αποσύνδεσαν 
προτού εκραγεί- είχε τοποθετηθεί στη μπρασερί του Πανεπιστη
μίου στο Αλγέρι. Πέντε μήνες αργότερα, η Djamila Boupacha συ- 
νελήφθη. Η δίκη της θ’ αρχίσει στις 17 Ιουνίου, κανένας μάρτυ
ρας δεν την αναγνώρισε, δεν υπάρχει ίχνος απόδειξης εναντίον 
της. Για ν ’ αποδειχθεί η ενοχή της έπρεπε να υπάρξουν ομολο
γίες: τις απέσπασαν. Στη μήνυση που υπέβαλε για σωματική 
βλάβη και βασανιστήρια, η Djamila τις ανακαλεί και περιγράφει 
τις συνθήκες εξαιτίας των οποίων ομολόγησε. Έ νας μεγάλος α
ριθμός μαρτύρων, των οποίων παραθέτει ονόματα και διευθύν
σεις, είναι έτοιμοι να επιβεβαιώσουν όσα γεγονότα αναφέρει. Η 
κατηγορούμενη και η δικηγόρος της Gisèle Halimi ζητούν να γί
νει επίσημη έρευνα των γεγονότων, πριν από την έναρξη της δί
κης. Ιδού, λοιπόν αυτά, τα οποία μας μετέφεραν:
Τη νύχτα της 10ης προς 11η Φεβρουάριου καμιά πενηνταριά 
άνδρες της χωροφυλακής, άραβες στρατιώτες του γαλλικού 
στρατού κι επιθεωρητές της αστυνομίας, εισέβαλαν στο σπίτι ό
που ζούσε η Djamila με τους γονείς της. Χτύπησαν αυτήν, τον 
πατέρα και το γαμπρό της και εν συνεχεία μετέφεραν τους τρεις 
υπόπτους στο El Biar. Εκεί, οι στρατιωτικοί, εκ των οποίων κι 
ένας λοχαγός αλεξιπτωτιστής, ποδοπάτησαν τη Djamila και της 
έσπασαν ένα πλευρό. Πέντε μέρες αργότερα μεταφέρθηκε στο 
Hussein Dey, όπου τρεις άραβες στρατιώτες του γαλλικού στρα
τού, δύο αξιωματικοί και τρεις επιθεωρητές με πολιτικά, την α- 
νέλαβαν σε «δεύτερο βαθμό». Της τοποθέτησαν ηλεκτρόδια, 
κολλημένα με σελοτέιπ στις άκρες του στήθους, στη συνέχεια 
στα πόδια, στη βουβωνική χώρα, στον κόλπο και πάνω στο πρό
σωπο. Γροθιές και καψίματα από τσιγάρα εναλλάσσονταν με το 
βασανιστήριο του ηλεκτρισμού. Κατόπιν ακινητοποίησαν την 
Djamila μ ’ ένα μπαστούνι πάνω από μια μπανιέρα, μέσα στην ο
ποία τη βουτούσαν συνέχεια. «Δεν θα σε βιάσουμε, γιατί αυτό 
θα μπορούσε να σ ’ ευχαριστήσει», της είπαν μερικές μέρες αργό
τερα οι άνδρες που την ανέκριναν. Κι η Djamila διευκρινίζει: 
«Με υπέβαλαν στο βασανιστήριο του μπουκαλιού. Είναι ο πιο 
φριχτός απ’ όλους τους πόνους. Αφού με έδεσαν σε μια ειδική 
στάση, μου έμπηξαν στον κόλπο το στόμιο ενός μπουκαλιού. 
Ούρλιαζα κι έχασα τις αισθήσεις μου, νομίζω για δυο περίπου 
ημέρες».
Έ νας μάρτυρας, του οποίου γνωρίζουμε το όνομα και τη διεύ
θυνση, την είδε στο Hussein Dey, συρμένη από τους δεσμοφύ- 
λακές της, λιπόθυμη, αιμόφυρτη (η Djamila ήταν παρθένα). 
Ενώ ακόμη βαριανάσαινε, την έφεραν μπροστά στον πατέρα
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«Πρέπει να τον εμποδίσουμε να 
ακυρώσει την εικόνα που έχει ο 
κόσμος για μας, αυτή του 
αρχετυπικοό θύματος. Είναι 
δικό μας προνόμιο, όπως η 
ευφυΐα, ο στοχασμός, η γνώση». 
Gloria Mundi. 177
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Η Djamila 
Boupacha 
σχεδιασμένη από 
τον Picasso.

της, έναν άνθρωπο εβδομήντα ετών, ο οποίος μετά από μια σει
ρά πολλαπλών βασανιστηρίων χρειάστηκε να εισαχθεί επειγό
ντως στο νοσοκομείο Maillot. Σήμερα βρίσκεται κλεισμένος στο 
στρατόπεδο Beni-Messous, αν και καμιά κατηγορία δεν έχει α
παγγελθεί εναντίον του. Στο El Biar η Djamila αντίκρισε και το 
γαμπρό της, Abdelli Ahmed, ο οποίος έφερε, επίσης, απ’ ό,τι ε
κείνη μας λέει, τα φοβερά σημάδια της κακοποίησης, ενώ βρι
σκόταν υπό κράτηση σε φυλακή στο Αλγέρι. Συνελήφθησαν 
μαζί, κατηγορήθηκαν μαζί για την κοινή τους συμμετοχή στην 
ίδια οργάνωση κακοποιών, κι ωστόσο οι υποθέσεις τους δεν συ- 
νεκδικάστηκαν: ο καθένας τους υπήρξε μάρτυρας των βασανι
στηρίων του άλλου και υπήρχε φόβος άτι εάν συνεκδικάζονταν 
θα κατέθεταν την κοινή τους εμπειρία.
Ενώ συνελήφθη από τις 10 Φεβρουάριου, εκδάθηκε ένταλμα 
φυλάκισης και απαγγέλθηκε η κατηγορία στις 15 Μαρτίου. Η 
Djamila έμεινε τριάντα τρεις ημέρες κρατούμενη σ ’ έναν από 
αυτούς τους τόπους βασανιστηρίων, που αποκαλούν «τμήμα 
μεταγωγών». Σ ’ αυτά το διάστημα ήταν μετέωρη, κανένας επί
σημος φορέας δεν την υπερασπίστηκε ενάντια στις βιαιότητες 
που οι δήμιοί της αρέσκονταν να ασκούν πάνω της.
Το Αλγέρι έκανε τα πάντα για να εμποδίσει την υπεράσπισή της. 
Ενώ η δίκη είχε αρχικά οριστεί για τις 18 Μαΐου, η δικηγόρος της 
κ. Halimi πήρε άδεια παραμονής στο Αλγέρι μόνο από τις 16 έως 
τις 19 Μαΐου. Για να επικοινωνήσει με την πελάτισσά της, να 
συμβουλευθεί τον φάκελο, να προετοιμάσει την αγόρευσή της, εί
χε στη διάθεση της μόλις τριάντα ώρες. Το δικαίωμα υπεράσπισης 
παραβιαζόταν τόσο πρόδηλα που πέτυχε την αναβολή της δίκης, 
αλλά η νέα ημερομηνία, η 17η Ιουνίου, είναι πάρα πολύ κοντινή 
για να έχει ολοκληρωθεί η έρευνα που είχε απαιτήσει η Djamila, 
πριν τη συνεδρίαση του δικαστηρίου. Θα επιτρέψουμε στους δι
καστές της να χρησιμοποιήσουν εναντίον της κατηγορουμένης 
τις ομολογίες που τόσο βίαια απέσπασαν οι βασανιστές της;
Δεν μπορεί πια κανένας να σβήσει τα σημάδια κακοποίησης που 

178 τιΚ επεβλήθησαν, ούτε εκείνα που υπέστησαν ο πατέρας της κι

ο γαμπρός της, όμως μπορούμε ακόμη να ανακάψουμε την πο
ρεία της αδικίας. Μπορούμε και πρέπει να επιτύχουμε την ανα
βολή της δίκης μέχρις ότου διαλευκανθούν οι συνθήκες κάτω α
πό τις οποίες μίλησε η Djamila. Εάν αυτοί που μας κυβερνούν 
δεν αποφασίσουν να δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση, θα εί
ναι σαν να παραδέχονται ανοιχτά ότι η δικαιοσύνη στην Αλγε
ρία δεν είναι παρά μια μακάβρια παρωδία και, εν αντιθέσει με τις 
δημόσιες δηλώσεις τους, θα συναινούσαν ώστε εφεξής τα βασα
νιστήρια να προηγούνται συστηματικά της ανάκρισης.
Άλλα μέτρα επιβάλλονται. Ο πατέρας, ο αδελφός, ο γαμπρός της 
Djamila κρατούνται, η μητέρα της δέχεται απειλητικές επισκέ
ψεις από λεγεωνάριους που σπάνε τα πάντα στο σπίτι της. Βρί
σκονται σε κίνδυνο. Οι μάρτυρες που υπέδειξε η Djamila, όντας 
έτοιμοι να καταθέσουν υπέρ αυτής, κινδυνεύουν να «εξαφανι
στούν», όπως και τόσοι άλλοι που χάθηκαν. Η κυβέρνηση πρέ
πει να διασφαλίσει δραστικά την προστασία τους.
Και δεν είναι μόνον αυτά: μέχρι τώρα κανένας βασανιστής δεν 
έχασε τον ύπνο του. Οι άνδρες που ανέκριναν τη Djamila θα 
συνεχίσουν, άραγε, μακάριοι να εκτελούν τις βάναυσες πράξεις 
τους; Ή ρθε ο καιρός να τους αποδείξουμε άτι σ ’ αυτή την 
Αλγερία, που αποκαλούν γαλλική, δεν μπορούν να παραβιά
ζουν ατιμωρητί τους γαλλικούς νόμους. Ο γερο-Abdelaziz 
Boupacha, εξουθενωμένος και τρελαμένος φώναξε απελπισμέ
να: «O De Gaville έχει απαγορεύσει τα βασανιστήρια! O De 
Gaulle -απάντησε ο επικεφαλής λοχαγός- να κάνει κουμάντο 
στην πατρίδα του. Εδώ, εμείς είμαστε τα αφεντικά!».2 
Εάν η κυβέρνηση δίσταζε να δράσει, θα επιβεβαίωνε αυτές τις 
αλαζονικές κουβέντες, θα ομολογούσε άτι παραιτείται οριστικά 
απά την υπακοή που της οφείλουν οι γάλλοι στρατιωτικοί στην 
Αλγερία και θα εγκατέλειπε την Αλγερία στην παρανομία, την 
αυθαιρεσία και στα άγρια καπρίτσια κάποιων λυσσασμένων. 
Με μια τέτοια παραίτηση η κυβέρνηση θα πρόδιδε τη Γαλλία ο
λόκληρη, τον καθένα απά μας, εμένα, εσάς. Γιατί, είτε τους επι- 
λέξαμε είτε τους υφιστάμεθα με βαριά καρδιά, είμαστε, θέλο
ντας ή μη, συμπαραστάτες σ ’ αυτούς που μας κυβερνούν. 
Ό ταν αυτοί που κυβερνούν μια χώρα δέχονται να διαπράττο- 
νται τα εγκλήματα στ ’ όνομά της, όλοι οι πολίτες ανήκουν σ ’ έ
να εγκληματικά έθνος. Θα δώσουμε όλοι μαζί τη συγκατάθεσή 
μας ώστε το δικό μας έθνος να είναι τέτοιο; Η υπόθεση της 
Djamilla Boupacha αφορά όλους τους Γάλλους. Εάν η κυβέρνη
ση ολιγωρεί, η κοινή γνώμη οφείλει ν ’ ασκήσει πίεση σε αυτή, 
να απαιτήσει επιτακτικά την αναβολή της δίκης της Djamilla, 
την ολοκλήρωση της έρευνας που διεκδικεί, μια ασφαλή προ
στασία για την οικογένεια και τους φίλους της, και για τους δη
μίους της την αμείλικτη εφαρμογή του νόμου.

1. Το άρθρο αυτά δημοσιεύθηκε λίγες μέρες πριν από τη δίκη της Djamila 
Boupacha και έκανε ιδιαίτερη αίσθηση τόσο στη Γαλλία όσο και στον υπό
λοιπο κόσμο, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η Επιτροπή Υποστήριξης της 
Djamila Boupacha, στην οποία πρωτοστάτησαν οι Simone de Beauvoir, 
Françoise Sagan, Françoise Mallet-Joris, Jules Roy, κ.ά.
2. Χρησιμοποίησε κι άλλες λέξεις, πολύ βρόμικες, για να τις μεταφέρουμε ε
δώ. (Σημείωση της Simone de Beauvoir).

Le Monde, 3 Ιουνίου I960.
(Simone de BeauooirIGisèle Halimi, Djamila Boupacha, 

Παρίσι, εκδ. Gallimard, 1962).
Μετάφραση: Μαρία Καφετζοηοΰλου.
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Σκη νοθ εσία  - σενάριο: Νίκος Παπαχάκης. Β ο ηθ οί σκηνοθέ
τη: Alain Centonze, Pablo Nunez-Solar. Φωτογραφία: Άρης 
Σταύρου, Arnaud Desplechin. Σκη νογρα φ ία  - Κοστούμια :
Νίκος Μελετόπουλος. Ή χ ο ς : Pascal Armant, Γιάννης Χαραλα- 
μπίδης. Μ ουσική : Χ ριστόδουλος Χάλαρης. Μ οντάζ: Delphine 
Desfons. Η θοποιοί: Χ ρηστός Τσάγκας (Γεράσιμος), Ά ρης Ρε- 
τσος (Ηλίας Αποστόλου), Ζ ω ζώ  Ζάρπα (μητέρα του Ηλία), Δ έ
σποινα Τομαζάνη (Φ ώφη), Χ ρηστός Βαλαβανίδης (Αντώνης). 
Παραγω γή: Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Εικόνες 
ΕΠΕ, Ikones France, RGP. Ελλάδα, Γαλλία. Διάρκεια : 102'. 
Έ γχρω μ η . 35 mm. Φεστιβάλ: Επίσημη συμμέτοχη στο Φ εστι
βάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (1986) και στο Δεκαπεν
θήμερο τω ν  σκηνοθετών (Quinzaine des réalisateurs) του Φε
στιβάλ τω ν  Κ αννών (1987).

Ο Ηλίας είναι 26 χρονών. Γιος κομμουνιστή, δεν έχει και τις κα
λύτερες συστάσεις για να βρει δουλειά επί χούντας στην Ελλάδα. 
Πάει λοιπόν στο Παρίσι, στο Γεράσιμο, έναν σαρανταπεντάχρονο 
εξάδελφο, γουναρά. Αϊτό την Ελλάδα παίρνει μαζί του τη φωτο
γραφία μιας τραγουδίστριας της μόδας και μαζί την απόδειξη της 
απάτης της οποίας έχει πέσει θύμα ο εξάδελφός του, ο οποίος συ
νεχίζει να στέλνει σε κάποιον μεσάζοντα χρήματα για τους γονείς 
του, ενώ αυτοί είναι χρόνια πεθαμένοι. Στην αρχή οι δύο άντρες 
δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν, σιγά σιγά όμως συνδέονται με 
σχέσεις αγάπης και εμπιστοσύνης. Ο Γεράσιμος φιλοξενεί τον 
Ηλία και του βρίσκει δουλειά. Ερωτεύεται επίσης την τραγουδί
στρια της φωτογραφίας, την οποία ο Ηλίας παρουσιάζει σαν αδελ
φή του. Ο Γεράσιμος καίγεται από πόθο και αποφασίζει να την 
παντρευτεί. Ο Ηλίας περιχαρακώνεται στο ψέμα του, φέρνοντας ό
λο και περισσότερες δυσκολίες και εμπόδια στο γάμο που επιθυμεί 
ο εξάδελφός του με το ανύπαρκτο πρόσωπο που παρουσίασε σαν α
δελφή του. Χρησιμοποιώντας ψεύτικα γράμματα, θα επιτύχει την 
επισκευή του σπιτιού του Γεράσιμου, την αγορά καινούργιων επί
πλων, αυτοκινήτου, όλα αυτά στην προσπάθειά του να αποθαρρύ
νει το Γεράσιμο... Ο Γεράσιμος όμως είναι έτοιμος για όλα προ- 
κειμένου να ζήσει το όνειρό του, και πραγματοποιεί με λύσσα κάθε 
καινούργιο καπρίτσιο της φανταστικής αδελφής του Ηλία· έτσι, 
στο τέλος φεύγουν και οι δύο για την Ελλάδα, για να τελέσουν το 
γάμο. Ο Ηλίας δεν έχει πια άλλη λύση, προκειμένου να μην απο
καλυφθεί το ψέμα του, από το να σκοτώσει αυτόν που τον δέχτηκε 
σαν πατέρας...

Α. Η ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ_____________________________

Υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα στους ηρω ες
του Νίκου Παπατάκη

Πιστεύω ότι το κυριότερο είναι οι σχέσεις των ανθρώπων, οι 
σχέσεις και οι συγκρούσεις δούλου και αφέντη, εξουσίας και ε- 
ξουσιαζομένου. Οι ίδιες καταστάσεις προκαλούν παντού τις ί
διες αντιδράσεις. Τ ώρα αρκεί αυτό να το βάλουμε στην ελληνι

κή πραγματικότητα. Έ χ ω  γεννηθεί Έ λλη νας κι έχω βιώσει έ
ντονα την ελληνική νοοτροπία.
Η ζωή μου στην ελληνική κοινότητα της Αιθιοπίας μου προκά- 
λεσε έντονες φορτίσεις. Θέλοντας και μη έγινα φορέας της ελ
ληνικής νοοτροπίας. Είναι κάτι που διαφαίνεται. Θέλω να πω 
πως δεν χρειάζεται να ζήσεις στην Ελλάδα για να καταλάβεις 
τον Έ λλη να  όπως είναι, γιατί δεν είναι η επιφάνεια που μ ’ εν
διαφέρει, αλλά τα όνειρά του, οι επιθυμίες του, οι εσωτερικές 
του συγκρούσεις.
Α υτό είναι που μ ’ ενδιαφέρει και, επιπλέον, είναι ό,τι έχω βιώ- 
σει. Οι ήρωες, όπως και στους Βοσκούς, δεν είναι μονοκόμματοι 
όπως για, παράδειγμα, στα γουέστερν, όπου έχουμε τον καλό 
και τον κακό. Εδώ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Έ χ ου ν  οι 
ήρωες τις αδμναμίες τους και τις καλές τους στιγμές, κι εγώ 
ταυτίζομαι. Και ο ένας και ο άλλος είμαι εγώ. Π αρ’ όλα αυτά, 
θέλω να πω ότι η ταινία δεν είναι αυτοβιογραφική, όπως ο ήρω- 
ας μεταφέρει στην οθόνη τη ζωή του σκηνοθέτη. Οι ήρωες για 
το σκηνοθέτη είναι μέσα του. Και δίνω ιδιαίτερη βάση στην ε
σωτερική ένταση των ηρώων, για να είναι ένα έργο που θα έχει 
μια αισθητική σημασία, μια ποιότητα. Υπάρχει ένας έρωτας για 
την Ευτυχία, υπάρχει ένας έρωτας ανάμεσα στους ήρωες. Πιο 
σωστά, θα έλεγα, ανάμεσα στους βασικούς ήρωες αναπτύσσεται 
μια αγάπη πατέρα προς γιο. Στην πορεία ο Ηλίας ταυτίζεται με 
την αδελφή του και ο άλλος τον ταυτίζει με την αδελφή του - υ 
πάρχει μια συσχέτιση, που ελπίζω να φαίνεται στην οθόνη.

Κάμερα, τχ. 7, Μ άιος-Ιούνιος 1987.

— Τέσσερα χρόνια χωρίζουν τις Αβύσσους, την πρώτη σας ταινία, 
από τους Βοσκούς, επτά χρόνια τους Βοσκούς από το Gloria 
Mundi, δεκατρία χρόνια το Gloria Mundi από τη Φ ωτογραφία. 
Γιατί αυτή η αυξανόμενη απόσταση ανάμεσα στις ταινίες σας;
— Θα έλεγα πως υπάρχουν πολλοί λόγοι. Καταρχήν λόγοι προ
σωπικοί. Ί σ ω ς  φανεί λίγο φιλάρεσκο, αλλά μετά τις Αβύσσους, 
που ήταν μια ταινία για την ταπείνωση και την εξέγερση, θέ
ματα για μένα αρκετά οικεία, θα ήταν παράδοξο να διεκδικήσω 
αμέσως μετά μια κοινωνική αναγνώριση που θα μου επέτρεπε 
να σταδιοδρομήσω ευκολότερα στον κινηματογραφικό χώρο. 
Εξάλλου, είχα πολύ περίπλοκες σχέσεις μ ’ αυτό το κύκλωμα. 
Οι Άβυσσοι είχαν γυριστεί χωρίς να λάβω  υπόψη τους κανόνες 
του επαγγέλματος και ο πρόεδρος των παραγωγών παραιτήθη
κε γιατί η ταινία προκρίθηκε για τις Κάννες. Ό ν τα ς  κάπως ε- 
σωστρεφής και για τους λόγους που προανέφερα, αρνήθηκα 
λοιπόν να «κάνω καριέρα», να γυρίσω  μια άλλη ταινία που θα 
έμοιαζε με τις Αβύσσους, να αποκτήσω φήμη χάρη στην επιτυ
χία τους. Μ ετά απ ’ αυτή την ταινία, καλώς ή κακώς, είχα την 
αίσθηση ότι είχα ολοκληρώσει τον κύκλο του κινηματογρά
φου, ότι μπορούσα να σταματήσω εκεί. Αλλά επειδή συνήθως 
μας καταδιώκουν και προσωπικά πράγματα, γύρισα εκείνη την 
εποχή στην Ελλάδα. Μ ου φαινόταν πως είχα ανοιχτούς λογα
ριασμούς μ ’ αυτή τη χώρα, όπου είχα ζήσει δύο χρόνια επί δι
κτατορίας Μεταξά. Α υτό μ ’ έσπρωξε να γυρίσω άλλη μια ται-

Η  Φ ω τογρα φ ία  συμπληρώ νει τους Β ο σ κ ο ύ ς
Συνέντευξη του Νίκου Παπατάκη στον Michel Ciment'
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via. Το σενάριο της πρώτης μου ταινίας το είχε γράψει ο Jean 
Vauthier. Αυτή τη φορά θέλησα να το γράψω εγώ: θα ήταν μια 
περιπέτεια εξ ολοκλήρου δική μου. Αντιμετώπισα δυσκολίες ό
πως με τις Αβύσσους και η ταινία είχε κάποια αποδοχή χωρίς να 
γίνει μεγάλη εμπορική επιτυχία. Θέλησα να βρω χρήματα έξω 
από το σύστημα και συνάντησα ένα Βραζιλιάνο που είχε φύγει 
από τη Βραζιλία για πολιτικούς λόγους και επένδυσε χρήματα 
για την παραγωγή της ταινίας. Ό λα αυτά μου πήραν τέσσερα 
χρόνια. Τελείωσα τους Βοσκούς μετά το πραξικόπημα των συ
νταγματαρχών. Ή ταν σοκ για μένα, γιατί είχα γνωρίσει το φα
σισμό στην Αιθιοπία και στην Ελλάδα, την κατοχή στη Γαλλία 
και τον Πόλεμο της Αλγερίας.
Μετά τους Βοσκούς δεν αισθάνθηκα την ανάγκη να γυρίσω αμέ
σως ταινία. Προτίμησα να ασχοληθώ με την πολιτική, με την α
ντίσταση στην Ελλάδα. Με ενδιέφερε πολύ περισσότερο από τις 
ταινίες. Μετά την πτώση της χούντας στην Ελλάδα, γύρισα το 
Gloria Mundi γιατί γενικά έχω μια εμμονή με τις ιστορίες βασα
νιστηρίων. Αυτό συνέπεσε και με την προσωπική μου ζωή που ε
πιβάλλεται ίσως υπερβολικά στην επαγγελματική μου ζωή! 
Ήμασταν στα χωρίσματα με τη γυναίκα μου Όλγα Καρλάτου 
και ήταν λιγάκι ένα «δώρο αποχαιρετισμού» που ήθελα να της 
προσφέρω κάνοντας μια ταινία όπου θα μπορούσε να δείξει το 
ταλέντο της ως ηθοποιός γιατί η κεντρική ηρωίδα είχε πολλές 
πλευρές. Αλλά έτσι όπως έγινε το γύρισμα η δουλειά της αυτοα- 
ναιρέθηκε. Ή ταν μια ταινία απόρριψης και την απέρριψε και το 
κοινό. Οι θεατές δεν αποδέχθηκαν το θέαμα. Απέτυχα. Χώρισα με 
τη γυναίκα μου και μετά την υποδοχή που είχε το Gloria Mundi 
-  έβαζαν βόμβες στις αίθουσες προβολής- αποφάσισα να μην ξα
νακάνω σινεμά. Ασχολήθηκα με το γιο μου, είχα άλλες δραστη
ριότητες, ώσπου εντελώς τυχαία συνάντησα τον Jack Lang σ ’ έ
να νησί όπου περνάω με το γιο μου τα καλοκαίρια. Με ρώτησε αν 
είχα κάποια ιδέα για μια συμπαραγωγή με την Ελλάδα, γιατί το 
Υπουργείο του είχε ένα φάκελο για ένα σχέδιο τέτοιου τύπου. 
Σκέφτηκα μερικές ιστορίες και ανάμεσά τους την ιστορία της 
Φωτογραφίας που περιλαμβανόταν σε μια σύνοψη οκτώ σελί
δων. Ο Lang δεσμεύτηκε τότε να μου δώσει βοήθεια ενός-ενάμισι 
εκατομμυρίου, κι έτσι άρχισαν όλα. Ή ταν σαν όνειρο. Δεν χρει
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άστηκε να ψάξω παραγωγούς. Το Γαλλικό Κέντρο Κινηματο
γράφου μου έδωσε μια προκαταβολή όπως και το Ελληνικό Κέ
ντρο Κινηματογράφου και βρήκα λίγα χρήματα από αλλού για 
να ολοκληρώσω την ταινία. Ή μουν απόλυτα ελεύθερος!

— Πώς σας ήρθε τι ιδέα να επιστρέφετε στην Ελλάδα για να γυρί
σετε εκεί κι άλλτι ταινία;
— Δεν είχα εξαντλήσει τη σχέση μου με την Ελλάδα στους Βο
σκούς. Έπρεπε, για να συμπληρωθεί αυτή την ταινία, να χειρι
στώ το θέμα στη διασπορά. Στους Βοσκούς, ο ήρωας ήταν ένας 
εργάτης μετανάστης που επέστρεφε από τη Γερμανία. Αλλά όλα 
διαδραματίζονταν στην Ελλάδα. Η Φωτογραφία πηγάζει από ένα 
πραγματικό γεγονός που συνέβη την Ισπανία στις αρχές της δε
καετίας του ’50. Το ανακάλυψα σ ’ ένα δημοσίευμα αφιερωμένο 
σε τέτοιου είδους ιστορίες. Έ νας οδοκαθαριστής στη Βαρκελώνη 
είχε πει ψέματα σ ’ ένα φίλο του με αφορμή μια φωτογραφία που 
είχε μαζέψει στο δρόμο. Τελικά τον σκότωσε. Και το πρόβλημά 
του στη δίκη ήταν να πείσει το δικαστή ότι δεν τον σκότωσε από 
συμφέρον. Οι 'Αβυσσοι και οι Βοσκοί πηγάζουν επίσης από πραγ
ματικά γεγονότα. Μετέφερα λοιπόν αυτή την ιστορία μεταξύ 
Ελλάδας και Γαλλίας. Μια άλλη πηγή έμπνευσης υπήρξε η παι
δική μου ηλικία. Ό ταν ήμουν μικρός, ζούσα στην Αιθιοπία όπου 
υπήρχε μια αρκετά σημαντική ελληνική παροικία, γιατί είναι 
ορθόδοξη χώρα. Οι Έλληνες, που είχαν την ίδια θρησκεία, ε
ντάσσονταν εύκολα εκεί. Αλλά για να φτάσεις από την ενδοχώρα 
της Ελλάδας στην Αντίς Αμπέμπα έκανες ένα ταξίδι δεκαπέντε- 
είκοσι ημερών με πλοίο και τρένο. Θυμάμαι λοιπόν ότι ένας από 
τους Έλληνες που δούλευαν στην Αιθιοπία είχε λάβει τη φωτο
γραφία μιας Ελληνίδας που επρόκειτο να παντρευτεί. Την κάλε- 
σε να έρθει και όλη η Αντίς Αμπέμπα ήξερε ότι μια ορισμένη μέ
ρα η μέλλουσα γυναίκα του θα έφτανε στο σταθμό. Ήρθαν όλοι 
να την υποδεχτούν και ανακάλυψαν ότι δεν είχε καμία σχέση με 
τη φωτογραφία, ήταν δεκαπέντε με είκοσι χρόνια μεγαλύτερη. 
Παίχτηκε το διπλό δράμα της γυναίκας που χρειάστηκε να ξανα- 
φύγει και του άντρα που έχασε κάθε εμπιστοσύνη απέναντι στο 
γάμο. Αυτό το γεγονός με είχε εντυπωσιάσει πολύ και το ξανα- 
σκέφτηκα όταν προετοίμαζα την ταινία.

— Η ιδέα της απάτης και της ψευδαίσθησης δηλώνεται από την 
αρχή της ταινίας, αφού η φωτογραφία είναι της τραγουδίστριας σε 
πολύ πιο νεαρή ηλικία. Στο τέλος ο άντρας δεν αναγνωρίζει στις α- 
φίσες τη γυναίκα που του έχει γίνει έμμονη ιδέα. Ποιο είναι το κί
νητρο πίσω από το ψέμα του Ηλία;
— Ο Ηλίας είναι το τραγικό πρόσωπο της ταινίας. Ξέρουμε ότι 
ήταν στο στρατό, ότι υπέστη βασανιστήρια μόνο και μόνο γιατί 
ο πατέρας του ήταν κομμουνιστής, χωρίς αυτός να το ξέρει. 
Βγαίνει από το στρατό και θέλει να φύγει από την Ελλάδα. Την 
παραμονή της αναχώρησης μαζεύει αυτή τη φωτογραφία και τη 
βάζει στην τσέπη του. Φτάνει στη Γαλλία μ’ αυτή τη φωτογρα
φία και μερικές άλλες που υποτίθεται πως θα του ανοίξουν την 
πόρτα της τύχης κοντά στον άντρα που τον υποδέχεται. Αλλά η 
φωτογραφία που μάζεψε θα του κλείσει αυτή την πόρτα. Όταν 
λέει το ψέμα είναι τελείως ανώδυνο. Υπάρχει όμως μια μορφή 
δύναμης του πεπρωμένου που τον καταδιώκει και τον εγκλωβί
ζει σ ’ ένα δίλημμα. Από τη μια μεριά, το να είναι μαζί με κάποιον 
που του σώζει τη ζωή, που θα μπορούσε να είναι ο πατέρας που180
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«Μεγάλο ψέμα αυτή η φωτογραφία. Αυτή η τραγουδίστρια ήτανε έτσι εδώ και είκοσι χρόνια». Η Φ ωτογραφία.

δεν γνώρισε και για τον οποίο η αγάπη του όλο και μεγαλώνει 
και, από την άλλη μεριά, το να εγκλωβιστεί στο ψέμα του. Είναι 
λοιπόν ένα αληθινά τραγικό πρόσωπο που πάει ω ς το τέρμα του 
πεπρωμένου του, ω ς  την ύστατη  του χειρονομία.

— Κάποια στιγμή θέλει να βγει απ’ αυτό το γρανάζι και του λέει 
«Εκείνη δεν υπάρχει». Έπειτα συνέρχεται και προσθέτει: «Αυτό 
δεν υπάρχει».
— Κάνει τα πάντα για να αποτρέψει την τραγική πορεία της ι
στορίας, αλλά χωρίς να  ομολογεί ότι έχει επινοήσει αυτό το 
πρόσωπο. Ό τα ν  φτάνουν στην Ελλάδα, βάζει την κασέτα με τη 
φωνή  της γυναίκας και του λέει: «Την αναγνωρίζεις;». Ο άλλος 
δεν την αναγνωρίζει. Ο Ηλίας, παρ’ όλα αυτά, θα ήθελε να στα
ματήσουν εκεί τα πράγματα.

— Η μητέρα αντιπροσωπεύει τη συνείδηση της τραγωδίας. Του έ
χει πει ήδη κατά την αναχώρηση: «Ακολουθείς τους μακαρίτες 
που σε συστήνουν σε κάποιον που υποτίθεται ότι θα σε ζήσει». Η 
μητέρα έχει μια συμβολική παρουσία και ταυτόχρονα, όπως όλη η 
ταινία που παίζει και στα δυο επίπεδα, είναι πολύ αληθινή. Πώς 
δουλεύτηκε αυτό το διπλό επίπεδο;
— Ό τα ν  δουλεύω ένα σενάριο φτιάχνω ένα πλαίσιο με μια μι
κρή ιστορία. Ξεκινώντας από κει, αναπτύσσω  τις σκηνές αυ
θόρμητα. Π ροσπαθώ να ξεδιπλώσω τα στοιχεία της αρχής ω ς  το 
τέλος. Είναι σαν το πλέξιμο. Η σχέση μητέρας-γιου μοιάζει αρ
κετά μ ’ αυτή που βλέπουμε στους Βοσκούς. Είναι μια μητέρα

που δεν κλαίει, που δεν είναι γκρινιάρα όπως το στερεότυπο 
της ανατολίτισσας μητέρας. Είναι μια γυναίκα που έζησε πολύ 
σκληρή ζωή, που ο κομμουνιστής άντρας της αποκεφαλίστηκε 
και συνεπώς είναι πολύ δυνατή.

— Κάνετε πολύ ακριβείς έρευνες πάνω στις κοινωνικές ομάιδες 
που απεικονίζετε;
— Ναι. Σύχναζα πολύ στη συνοικία των μεγάλων βουλεβάρ
των του Παρισιού, στο Sentier. Συνάντησα τους ανθρώπους 
που ζουν εκεί και ειδικά ένα νεαρό που είχε περίπου την ίδια ι
στορία με τον Ηλία. Ο πατέρας του είχε εγκατασταθεί στη Γαλ
λία ω ς  γουναράς και τον άκουσα να του λέει: «Γιατί με άφησες 
να πάω στρατό και να με βασανίσουν;». Ό λ α  αυτά μου φάνη
καν χρήσιμα. Επέμεινα επίσης όλες οι κινήσεις του περίγυρου 
να είναι απόλυτα ακριβείς.

— Στο τέλος ο Ηλίας λέει: «Τον σκότωσα από αγάπη».
— Τον αγαπάει μ ’ ένα παρανοϊκό τρόπο. Ό τα ν  η αγάπη που έ
χεις για ένα πρόσωπο συγκρούεται με κάτι για το οποίο είσαι υ
πεύθυνος, συμβαίνει κάποτε αυτή η αντιφατική σχέση να έχει 
απίστευτη εξέλιξη. Τον αγαπάει πράγματι παράφορα και τον 
σκοτώνει για να τον λυτρώσει και να λυτρωθεί κι ο ίδιος.

— Η φράση «Για δες καιρό που διάλεξε ο χάρος να με πάρει» είναι 
παρμένη από κάπου;
— Είναι ένα πατριωτικό τραγούδι ενός ήρωα της επανάστασης, 181
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ενός διάκου που είχε συλληφθεί από τους Τούρκους και το τρα
γούδησε τη με'ρα του θανάτου του. Ανήκει σε μια πολύ γνωστή 
παράδοση.

— Όπως στους Βοσκούς, η ταινία ξεκινάει με ρεαλιστικό ύφος 
και γλιστράει όλο και περισσότερο oui φαντασίωση και στην πα
ραίσθηση. Αντίθετα, στις Αβύσσους και στο Gloria Mundi εκδη
λώνεται από την αρχή κάποια υστερία.
— Η διαφορά, νομίζω, ανάμεσα στους Βοσκούς και τη Φωτογρα
φία είναι ότι η πρώτη ωθείται στον παροξυσμό τη στιγμή της νυ
χτερινής λειτουργίας, ενώ εδώ -γι’ αυτό και δεν ήμουν σίγουρος 
αν θα πετύχαινε- δεν υπάρχει σύγκρουση. Στις Αβύσσους υπήρ
χαν οι υπηρε'τες και τα αφεντικά. Στους Βοσκούς, πολύ δυνατές α
ντιθέσεις. Στο Gloria Mundi μια γυναίκα συγκρούεται με τον κό
σμο που τη βασανίζει. Στη Φωτογραφία δεν υπάρχει αντίθεση. Οι 
δύο ήρωες συμφωνούν. Κάποιες στιγμές υπάρχουν εκρήξεις, ο έ
νας χτυπάει τον άλλο, αλλά αυτό οφείλεται σε παρεξήγηση. Είναι 
δύσκολο να διοχετεύσεις ένταση σε μια δραματική ατμόσφαιρα 
χωρίς πραγματική σύγκρουση. Στην πραγματικότητα βρίσκο
νται σε σύγκρουση με τον εαυτό τους, κυρίως ο νέος. Δεν υπάρχει 
σασπένς. Η ένταση δημιουργείται αποκλειστικά και μόνο από την 
πορεία των δύο ηρώων. Κάποιοι θεατές μου μίλησαν για την κα
ταδίωξη με τα αυτοκίνητα στο τέλος της ταινίας. Κι όμως δεν υ
πάρχει καταδίωξη, υπάρχει μόνο ένα αυτοκίνητο και μέσα σ’ αυ
τό δύο πρόσωπα που καταδιώκουν τον εαυτό τους.

— Υπάρχει μια ειρωνεία στα δεδομένα της ταινίας: Ο Ηλίας ξεσκε
πάζει ένα ψέμα αποκαλύπτοντας το θάνατο των γονιών, για να κα
τασκευάσει αμέσως ένα άλλο που θα προκαλέσει το θάνατο του γιου.
— Ναι. Είναι το κλειδί της ταινίας. Γλιτώνει κάποιον από μια 
απάτη και ταυτόχρονα τον παρασύρει σε μια άλλη, πολύ πιο σο
βαρή, χωρίς να το θέλει. Κι έτσι εγκλωβίζεται.

— Αλλά αυτό συνδέεται με την εξορία, που είναι εργοστάσιο φα
ντασιώσεων.
— Στο βάθος κάθε εξορίας υπάρχει κάποια στιγμή η απειλή 
μιας απόλυτης μοναξιάς.

— Στις ταινίες σας το κοινωνικό και το σεξουαλικό στοιχείο είναι 
πάντα συνδεδεμένα. Παίρνετε υπόψη ολόκληρο το ανθρώπινο ον, 
τις αναστολές του, αλλά και τους καταναγκασμούς του έξω κόσμου. 
Αυτό προέρχεται από τη διανοητική διαμόρφωσή οας στο μεταπο
λεμικό Παρίσι;
— Ναι, με σημάδεψε εκείνη η εποχή. Με επηρέασαν οι σουρεα
λιστές όπως και οι υπαρξιστές. Το «Κόκκινο Ρόδο» ήταν ένας 
χώρος όπου γίνονταν πρωτοποριακά πειράματα, θεατρικοί νε
ωτερισμοί. Αυτή τη συνεχή ανατροπή που χαρακτήριζε εκείνο 
τον κύκλο και που μπορεί σήμερα να φαίνεται γελοία, την έζη- 
σα, την αφομοίωσα, την κουβαλάω μέσα μου.

— Όλα τα στοιχεία της ταινίας που σχετίζονται με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει κάποιος που συνδέεται με τους κομμουνιστές -  
δυσκολία στο να βρει δουλειά, ξυλοδαρμός κ.λπ -  προέρχονται α
πό παρατηρήσεις που κάνατε στον περίγυρο;
— Και από προσωπικά μου βιώματα ακόμη! Στη χούντα αυτό 

132 συνέβαινε τακτικά. Αν ήθελες να κάνεις στη Γαλλία αντιστα

σιακή δουλειά ενάντια στο καθεστώς ήσουν ύποπτος, εκτός κι 
αν περιοριζόσουν σε μια πολύ νομιμοφανή δραστηριότητα. 
Αλλά αν είχες συγκεκριμένη δράση, σε καταδίωκαν, ήσουν στα- 
μπαρισμένος. Έ χ ω  φίλους που είχαν μια προνομιακή κάρτα και 
τους την πήραν. Κάθε φορά που περνούσα σύνορα με σταματού
σαν, με έψαχναν, με ταπείνωναν, μ ’ έβριζαν, μου έλεγαν να πάω 
να τα κάνω αυτά στην πατρίδα μου. Η συνεργασία ανάμεσα 
στην ελληνική και τη γαλλική αστυνομία ήταν πολύ έντονη. 
Εξάλλου, υπήρχαν κομάντος που ξυλοφόρτωναν αυτούς που 
δεν περιορίζονταν σε πλατωνικές διαμαρτυρίες ενάντια στο κα
θεστώς. Ή ταν συνδεδεμένοι με την πρεσβεία και το προξενείο.

— Πώς βρήκατε τους δύο ηθοποιούς σας;
— Έκανα πολλές οντισιόν για να καταλήξω στη διανομή μου και 
μου πήρε πολύ καιρό για να βρω αυτούς τους δύο ηθοποιούς. Ο 
μεγαλύτερος κάνει κυρίως θέατρο στην Ελλάδα. Έχει ένα θίασο 
και ανεβάζει έργα. Χρειάστηκε να τον συγκρατήσω λίγο αλλά 
δεν τα πήγε άσχημα. Έκανα ένα μήνα πρόβες. Με διάβασμα κει
μένου, στήσιμο στο χώρο, σκηνοθεσία, είσοδο και έξοδο.

— Πόσο κράτησε το γύρισμα;
— Τέσσερις εβδομάδες στην Ελλάδα και οκτώ στη Γαλλία. Δεν 
βιαζόμουν. Ό π ως και στους Βοσκούς, η ταινία ήταν πολύ μεγα
λύτερη (τρεις ώρες) και χρειάστηκε να τη μαζέψω. Υπήρχαν 
σκηνές όπου οι δύο ήρωες έρχονταν αντιμέτωποι με το γαλλικό 
περιβάλλον. Μετά τη σκηνή όπου οι οικολόγοι έρχονταν να α
νακαινίσουν το σπίτι του Γεράσιμου, πηγαίνει κι αυτός στο δι
κό τους. Σε μια στιγμή μιλάει για την Καρολίνα. Είναι η γυναί
κα για την οποία φτιάχνει τα παλτά γιατί δεν θέλει να δουλέψει 
για τους Έλληνες. Βλέπαμε αυτή την Καρολίνα να έρχεται 
σπίτι του και να του φέρνει λουλούδια, όταν μαθαίνει το θάνα
το των θετών γονιών του. Ερχόταν να τον δει και στο νοσοκο
μείο. Ο ρόλος της εξαφανίστηκε όπως όλοι όσοι δεν είχαν σχέση 
με τους Έλληνες. Αποτελούσε μια παρέκβαση και μείωνε την 
αυστηρότητα του συνόλου.

— Μ ’ αυτή τη σκηνή των οικολόγων η ταινία γλιστράει οεμια πα
ράξενη ατμόσφαιρα.
— Ξέρετε, δεν ήμουν σίγουρος ότι θα λειτουργήσει. Αν βάλου
με τους θεατές σε μια τάδε ατμόσφαιρα και τους πούμε: «Τώρα 
θα δείτε κάτι φανταστικό ή τραγωδία», μπορεί να είναι πιο εύ
κολο. Ενώ εδώ ήταν όλα πάνω σ ’ ένα τεντωμένο σχοινί, υπήρχε 
ρεαλισμός και ταυτόχρονα κάτι άλλο. Κι έπειτα σ ’ αυτή την 
ταινία μπορεί κανείς να πει ότι υπάρχουν μόνο δύο πρόσωπα 
και μεγάλες σκηνές διαλόγων!

— Στον τρόπο που κινηματογραφείτε υπάρχει επίσης μια έντονη α
ναζήτηση της απλότητας. Αυτό μας φέρνει στο νου τον Buñuel.
— Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνήθως οι άνθρωποι δεν δίνουν ση
μασία σ ’ αυτό. Νομίζουν πως είναι αδυναμία το να κινηματο- 
γραφείς απλά. Κατά τη γνώμη μου είναι πιο δύσκολο από το να 
κινηματογραφείς με περίπλοκο τρόπο. Ό λα πρέπει να γίνονται 
μπροστά στην κάμερα. Ο ηθοποιός, το κείμενο, η πλαστική, αυ
τά δίνουν τη δραματική κίνηση. Δεν είναι δουλειά της κάμερας 
να σε κάνει να πιστέψεις με την κίνησή της ότι υπάρχει δραμα
τική κίνηση. Πρέπει να κινείται όσο λιγότερο γίνεται και να
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καδράρει τον ηθοποιό με τον πιο ακριβή τρόπο για να μεταδώ
σει την ένταση.

— Αυτό τονίζει επίσης κάποια αποστασιοποίηση. Δεν ξέρουμε πο
τέ τι θέση να πάρουμε και δεν μπορούμε να ταυτιστούμε με κανένα 
από τα δύο πρόσωπα. Δημιουργείτε ένα κενό στο θεατή.
— Δεν επιδιώκω την ταύτιση. Α στό  που προσπαθώ να κάνω εί
ναι μια αυστηρή διασκέδαση. Το να υπάρχει ειρωνεία στην ται
νία μου και οι άνθρωποι να γελάνε είναι μέσα στις προθέσεις 
μου, αλλά θέλω να παραμένει σοβαρή στο σύνολο. Δεν μ ’ αρέ
σουν τα κλεισίματα του ματιού ούτε η φιλαρέσκεια.

— Εκτός από τον Bunuel, τι άλλο σας έχει επηρεάσει;
— Οι Γιαπωνέζοι του ’50, όπως ο Kurosawa. Οι σημερινοί είναι 
πιο σοφιστικέ. Μ ου άρεσε επίσης πολύ η θεατρικότητα του 
Eisenstein κι ένα ορισμένο αμερικάνικο σινεμά, τα μεταπολεμι
κά φιλμ-νουάρ, για τη λιτότητα, την ακρίβεια, την αλήθεια που 
είχαν οι κινήσεις των ηθοποιών. Θαύμαζα πολύ και τον 
Chaplin· κάνει το νούμερό του μπροστά σε μια κάμερα που δεν 
κινείται ποτέ, κι αυτό είναι πολύ πολύ ωραίο. Για να ολοκλη
ρ ώ σ ω  αυτό που ήθελα να σας πω  για τη σκηνοθεσία, ας πάρου
με για παράδειγμα το πρόβλημα του ντεκόρ. Δεν θα το διαλέξω 
ποτέ γιατί είναι ωραίο ή παράξενο. Πρέπει να είναι βαθιά συν- 
δεδεμένο με την εσωτερικότητα του ήρωα και του δράματος 
που ζει. Αυτόν το ρόλο παίζει το σπίτι στην ταινία. Θα μπορού
σα επίσης να διαλέξω τοπία πιο τρελά, πιο ωραία. Πρέπει όμως 
να είναι κι αυτά άμεσα συνδεδεμένα με τη δραματική κίνηση. 
Δεν επιδιώκω να τοποθετήσω τον ήρωά μου σ ’ ένα ωραίο ντε
κόρ που θα δώσει μια αστραφτερή εικόνα. Α υτό το αρνούμαι.

— Το ίδιο συμβαίνει και με τη μουσική. Είναι οργανικά δεμένη με 
το δράμα.
— Είναι του Χριστόδουλου Χάλαρη. Έ χει ζήσει πολύ στο Παρί
σι. Είναι μεγάλος συνθέτης, όχι πολύ γνωστός στην Ελλάδα 
παρ’ όλο που έγραψε τη μουσική για τον Μεγαλέξανδρο του 
Αγγελόπουλου. Είναι μουσικολόγος κι έχει κάνει έρευνες πάνω 
στη βυζαντινή μουσική. Ή θελα η μουσική να είναι ελληνική, 
αλλά όχι φολκλορική. Για μένα, μια ταινία έχει αποτύχει όταν 
λένε τι ωραία φωτογραφία, τι ωραίο ντεκόρ, τι ωραία μουσική, 
τι καλοί ηθοποιοί, τι ωραία σκηνοθεσία! Μια ταινία αποτελείται 
απ’ όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να εξαφανίζονται μέσα στο 
σύνολο, στη συγκίνηση που θέλεις να μεταδώσεις στο θεατή. Γι’ 
αυτό και η φωτογραφία στην ταινία είναι πολύ διακριτική, πο
λύ απλή, φαίνεται ένα τίποτα ενώ στην πραγματικότητα είναι 
πολύ προσεγμένη, πολύ περίπλοκη. Για παράδειγμα, δεν βλέπε
τε ποτέ σκιές. Αντίθετα με τους Βοσκούς, δεν ήθελα μια φ ω το
γραφία με έντονα κοντράστ. Εδώ είναι διάχυτη, γιατί ήθελα να 
κρατήσω απ’ άκρη σ ’ άκρη αυτή τη γαλήνη που κρύβει μέσα 
της, αυτή την αγωνία.

— Έχετε προτιμήσεις στους φακούς;
— Για τους Βοσκούς είχα μια προτίμηση στους ευρυγώνιους, 
των 18, των 25. Οι Άβυσσοι γυρίστηκαν αποκλειστικά με 18. Για 
τη Φωτογραφία χρησιμοποίησα μεγαλύτερη ποικιλία.
[...]
— Η «Δεσποινίς» στις Αβύσσους λέει για τις δύο υπηρέτριες: «Ο

φόβος του αύριο και η δυστυχία εξηγούν τις άτακτες χειρονομίες 
τους». Δεν ισχύει αυτό για όλους τους ήρωές σας;
— Ο Ηλίας στην αρχή της Φωτογραφίας είναι αδέξιος, οι κινή
σεις του είναι αποσυντονισμένες. Έ π ειτα  σιγά σιγά γίνονται 
πιο ακριβείς. Στις Αβύσσους η δουλειά πάνω στην κίνηση είναι 
η πλέον περίτεχνη. Το ίδιο και στου ς Βοσκούς. Στη Φωτογρα
φία η κίνηση είναι πιο συγκροτημένη. Ή θ ελ α  η δραματική έ
νταση να βγαίνει από αλλού.
[.··]
— To Gloria Mundi γεννήθηκε από την ευαισθητοποίηση σας στο 
πρόβλημα των βασανιστηρίων.
— Η ανάμνηση αυτής της ταινίας είναι πολύ οδυνηρή για μένα. 
Υπήρχε πολλή οδύνη στη διάρκεια του γυρίσματος -γ ιατί ήταν 
συνδεδεμένη με τη ζωή μ ου - και άλλες τόσες στενοχώριες μετά 
την προβολή της. Ή τα ν  πολύ σκληρό, γιατί ποτέ δεν είχα ε- 
μπλακεί τόσο προσωπικά. Στις άλλες ταινίες σίγουρα εκφράζο
μαι, αλλά παραμένω λιγάκι η κάμερα. Ενώ εδώ οι σχέσεις μου με 
την Ό λγα  κυριαρχούσαν υπερβολικά πάνω στο γύρισμα.

— Η έρευνα της «σωστής κραυγής» που πρέπει να ερμηνεύσει η η
θοποιός στην ταινία που υπάρχει μέσα στην ταινία Gloria Mundi, 
είναι λίγο ο ορισμός του δικού σας κινηματογράφου, ενός κινημα
τογράφου της εξέγερσης που ψάχνει την έκφραση του σ ’ έναν ήχο
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διαπεραστικό. Στη Φωτογραφία η κραυγή εξέγερσης είναι ίσως α
κόμα πιο δυνατή γιατί δεν ακούγεται. Εκφράξετε το ίδιο συναίσθη
μα και με έμμεσο τρόπο, με την ειρωνεία.
— Η  Φωτογραφία είναι για μένα, κατά κάποιο τρόπο, μια κατά
ληξη. Δεν κάνω πολλές ταινίες, θα κάνω ίσως κι άλλες, αλλά αν 
έπρεπε να μείνω εδώ θα ήμουν ικανοποιημένος. Έ φτασα σε μια 
προσέγγιση των πραγμάτων κάπως γαλήνια αλλά ωστόσο τετα
μένη, χωρίς εξωτερικές χειρονομίες. Ο κινηματογράφος διαθέ
τει πολύ μεγάλη δύναμη ώστε να εκφραστεί αυτό. Ί σ ω ς  τώρα 
που το ανακάλυψα είναι λίγο αργά, αλλά δεν πειράζει, έχω ακό
μα μερικά χρόνια μπροστά μου να το ερευνήσω! Αυτή τη φορά 
μάλιστα θα ήθελα να κάνω ταινία αμέσως μετά τη Φωτογραφία 
και να μην αφήσω να περάσει πολύς καιρός.

1. Η συνέντευξη δόθηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1987.

Positif, τχ. 320, Οκτώβριος 1987.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλου.

Ό σοι πεθαίνουν στις τραγωδίες είναι οι πιο ευτυχισμένοι 
κι όσοι ζουν οχ πιο δυστυχισμένοι
Μια συζήτηση του Νίκου Παπατάκη με το κοινό μετά την προβολή 
της Φωτογραφίας στην κινηματογραφική λέσχη Jean-Vigo του 
Montpellier (Συντονιστές: Jacques Faucher, Henri Talvat)'.

Κοινό: Έχω Έλληνες φίλους και δεν νομίζω πως οι Έλληνες α
στειεύονται τόσο όσο στην ταινία σας. Είναι ηθελημένο ή ευθύνεται 
η μετάφραση; Επίσης, πού γυρίστηκε η ταινία; Τα τοπία που ανα
καλύπτουμε δεν είναι διόλου συνηθισμένα...
Νίκος Παπατάκης (Ν.Π.): Δεν μπορώ να συλλάβω μια ιστορία, 
όσο σοβαρή και τραγική κι αν είναι, χωρίς να υπάρχει κάπου στο 
βάθος ένα χαμόγελο και δεν νομίζω πως αυτό οφείλεται στη με
τάφραση ή στους υπότιτλους. Στην Ελλάδα οι άνθρωποι γελούν 
όσο και οι άλλοι λαοί. Κωμική φόρτιση υπάρχει σε όλη την διάρ
κεια της ταινίας. Η ταινία γυρίστηκε στον ελληνικό βορρά, ανά
μεσα στην Ήπειρο και τη Μακεδονία, στα αλβανικά σύνορα, σε 
μια περιοχή που δεν είναι πολύ γνωστή. Η Καστοριά είναι μια 
πόλη επεξεργασίας της γούνας εδώ και αιώνες. Στη Γαλλία, από 
το τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τη λήξη του πολέμου, η γούνα ή
ταν στα χέρια των Ελλήνων. Οι Καστοριανοί είχαν τα μαγαζιά. 
Γιατί όμως οι Καστοριανοί είναι τόσο πλούσιοι στο Παρίσι; Επει
δή για πολλά χρόνια επωφελούνταν από την παράνομη εργασία. 
Οι νεαροί καστοριανοί μάθαιναν να ράβουν από τα δώδεκα-δεκα- 
τρία τους. Τους έφερναν λοιπόν στο Παρίσι και τους έστελναν 
πίσω στην Ελλάδα πέντε χρόνια μετά. Η ταινία πραγματεύεται 
κάπως το πρόβλημα αυτό. Ταυτόχρονα, η Καστοριά είναι ένα αρ
κετά παράξενο μέρος. Η περιοχή μονοπωλεί σχεδόν την βιομηχα
νία της γούνας και οι Καστοριανοί έχουν επιτύχει η εργατική πε
ρίμετρος να μην ξεπερνά τα είκοσι χιλιόμετρα γύρω από την πό
λη τους. Η δεξιά παράταξη το δέχθηκε γιατί ο τρόπος αυτός φέρ
νει συνάλλαγμα. Την περίοδο των γυρισμάτων προσπάθησαν να 
με αποτρέψουν να κάνω λήψεις στην περιοχή επειδή γίνονταν 
συγκεντρώσεις δεξιών κομμάτων, τύπου Le Pen. Όταν έκανα 
γυρίσματα οι κάτοικοι με προσβάλλανε γιατί στην ταινία υπήρ
χαν πανό που κατήγγελλαν το χριστιανισμό κ.λπ.

ΤΑ ΓΡΑ Ν Α ΖΙΑ  ΕΝΟΣ ΤΡΑΓΙΚ Ο Υ ΠΕΠΡΩΜΕΝΟΥ 
Κοινό: Μας παρουσιάζετε την ζωή του Έλληνα άντρα ως ένα τρα
γικό πεπρωμένο: ο στρατός, η μετανάστευση, ο γάμος, ο θάνατος, 
συναπαρτίζουν τη ζωή του. Δεν νομίζετε όμως πως ο Έλληνας μυ- 
είται πράγματι μέσα από αυτά, κι αν όχι, ποια διαδρομή μπορεί να 
ακολουθήσει;
Ν .Π.: Ο νεαρός Ηλίας δραπετεύει από τη μιζέρια. Ό ταν μετα
ναστεύουμε σημαίνει πως ξεφεύγουμε από κάτι που βρίσκεται 
στην πατρίδα μας. Ο Ηλίας δραπετεύει από τη μιζέρια στην ο
ποία βρίσκεται, στοιχείο κοινό σε όλους τους μετανάστες, για 
να πάει να βρει κάτι διαφορετικό, αλλού. Εκτός από τη μιζέρια 
δραπετεύει από ό,τι υπέστη στο στρατό χωρίς να φταίει. Διότι 
επί τέσσερα χρόνια τον βασάνιζαν, τον φυλάκιζαν, μόνο και μό
νο επειδή ήταν γιος κομμουνιστή, ενώ ο ίδιος δεν ήταν, κάτι 
που συνέβαινε σε όλους τους νεοσύλλεκτους απόγονους κομ
μουνιστών. Κουβαλά μέσα του το είδος της αδικίας που έζησε, 
βγαίνει από αυτήν νικημένος και βλοσυρός. Ό π ω ς λέει αργότε
ρα, αν επέζησε και δεν τρελάθηκε, αυτό συνέβη επειδή μιλούσε 
στον εαυτό του όταν ήταν μόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζει να μο
νολογεί. Δεν πρόκειται λοιπόν γενικά για τον άντρα, για τον 
έλληνα άντρα, αλλά γι’ αυτόν τον βασανισμένο από τον στρατό 
άντρα, που δραματοποιείται στην ταινία. Προσωπικά θεωρώ ό
τι πρόκειται για ένα τραγικό πρόσωπο. Έ ν α  πεπρωμένο τον α
κολουθεί -ο  βασανισμός στο στρατό- κι εκείνος θέλει να δραπε
τεύσει από την αποξένωση αυτή. Μαζεύει μια φωτογραφία η ο
ποία τον οδηγεί σε μια άλλη αποξένωση, χειρότερη από εκείνη 
που έζησε, γιατί στην πρώτη δεν ήταν άμεσα υπεύθυνος, ενώ ε
δώ είναι απόλυτα. Διότι ψεύδεται και δεν μπορεί παρά να επι
στρέφει στο ψέμα του, καθώς το αγαπημένο άτομο που έχει 
μπροστά του, και το οποίο παραπέμπει ίσως λίγο στον πατέρα 
του, είναι το μόνο μέχρι τώρα με ανθρώπινη συμπεριφορά απέ
ναντι του. Έχει πιαστεί σ ’ αυτό το δίλημμα, σ ’ αυτό το ψέμα 
που πρέπει να διαιωνίζει, ελπίζοντας πως ένας ατομικός πόλε
μος ή ένας σεισμός θα δώσουν λύση. Ελπίζει πως όλες οι παγί
δες που βάζει στο δρόμο του συντρόφου του θα τον κουράσουν. 
Προσπαθεί να του καταδείξει το ψέμα, αλλά ο άλλος δεν θέλει 
να ξέρει τίποτα. Η τραγική αυτή πράξη καθοδηγεί τους δύο ή- 
ρωες, παγιδευμένους στα προσωπικά τους όνειρα.

Κοινό: Το σενάριο είναι δικό σας ή πρόκειται για διασκευή; 
Ν.Π.: Φοβάμαι πως είμαι υπεύθυνος για τα πάντα σ ’ αυτή την 
ταινία (γέλια).

Κοινό: Η  ταινία παίχθηκε στην Ελλάδα, κι αν ναι, τι υποδοχής έ- 
τνχε;
Ν .Π.: Παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσα
λονίκης. Ζω στη Γαλλία εδώ και πενήντα χρόνια ήδη κι είναι η 
δεύτερη ταινία που γυρίζω στην Ελλάδα. Η Ελλάδα με θεωρεί 
ως ένα ξένο που κάνει ταινίες εκεί δίχως να γνωρίζει την πραγ
ματικότητα της χώρας. Ταυτόχρονα όμως, κι εκεί βρίσκεται η 
αντίφαση, θεωρούν τις ταινίες μου ως βαθύτατα ελληνικές. 
Στη Θεσσαλονίκη έτυχα πολύ καλής υποδοχής: κέρδισα το 
Βραβείο Κριτικών και το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου. Μου 
είχαν υποσχεθεί το πρώτο βραβείο, αλλά οι κομπίνες, για τις ο
ποίες δεν θα μιλήσω εδώ, μου το στέρησαν. Το σημαντικό είναι 
ότι γνωρίζω πώς αντέδρασε το ελληνικό κοινό. Η ταινία βγήκε
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«Η μ ια  ανοησία φέρνει την άλλη». Η Φ ωτογραφία (Ζωζώ Ζάρπα).

με κανονική διανομή στην Αθήνα, κι έτσι όταν πήγα στην 
Ελλάδα οι άνθρωποι έρχονταν να με συγχαρούν για την αυστη
ρή και ταυτόχρονα βαθιά ελληνική προσέγγιση της ταινίας που 
πήγε πολύ καλά εκεί. Ί σ ω ς  γιατί κάθε θεατής ξαναβρήκε στους 
ήρωες έναν από τους γονείς του, ένα κοντινό του πρόσωπο που 
έφυγε για αλλού.

Jacques Faucher (J.F .): Θα ήθελα να εττανέλθω στον νεαρό 
αυτό άντρα, τον σημαδεμένο από το πεπρωμένο εξαρχής. Ως γιος 
κομμουνιστή υφίσταται μια καταπίεση της οποίας αγνοεί την προ
έλευση κι ενάντια στην οποία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Κι έπει
τα, από μια δεδομένη στιγμή και μετά, δημιουργεί ο ίδιος ένα πε
πρωμένο που θα το κατευθύνει εκατό τοις εκατό. Αναρωτιόμαστε 
λοιπόν αν ακόμα κι όταν είμαστε κυρίαρχοι του. κόσμου -γιατί ο ή- 
ρωας γίνεται- παραμένουμε παγιδευμένοι. Το δείχνετε πολύ κα
θαρά με την εικόνα: ο Ηλίας είναι μόνος σ ’ ένα δωμάτιο, τα κάγκε
λα που βλέπουμε παραπέμπουν στα κάγκελα της φυλακής. Αρχί
ζει να μονολογεί όπως έκανε στη φυλακή. Από τη στιγμή που αρ
χίζει να τα κατευθύνει όλα είναι απόλυτα φυλακισμένος, κάτι που 
σημαίνει πως ποτέ δεν μπορούμε να αποβλέπουμε σε οποιαδήποτε 
ελευθερία: τίθεται λοιπόν το θέμα της ελευθερίας.
Ν.Π.: Ναι, αλλά με γενικό τρόπο. Ο ήρωας δεν μπορεί να ξεφύ- 
γει από τα βιώματά του, από την τροχιά στην οποία βρίσκεται. 
Αν ο συγκεκριμένος ήρωας έχει, από καλλιτεχνικής πλευράς, έ-

να νοηματικό βάρος, είναι ακριβώς αυτό. Ας μην επιστρέφουμε 
στην σαρτρική αντίληψη για την ελευθερία, την υπευθυνότη
τα κ.λπ. Εδώ είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Υπάρχει αυτό το 
γρανάζι απ’ το οποίο δεν μπορεί να δραπετεύσει.

J.F.: ...και το οποίο έχει ο ίδιος κατασκευάσει...
Ν.Π.: Απόλυτα. Είναι αυτό που έλεγα παραπάνω: Μ ονομιάς γί
νεται υπαίτιος της αποξένωσής του, είναι το χειρότερο που 
μπορεί να μας συμβεί. Να βρισκόμαστε σε μια κατάσταση, να 
μπορούμε να την αλλάξουμε και ταυτόχρονα να είμαστε εντε
λώ ς ανίκανοι να το πράξουμε, γιατί με τη μια ή την άλλη έν
νοια σκοτώνουμε κάτι μέσα μας, είτε τον έρωτα που έχουμε για 
κάποιο πρόσωπο είτε το πρόσωπο αυτό. Πέρα όμω ς από το θέμα 
της εξορίας, της μετανάστευσης, της μοναξιάς, της συναισθη
ματικής, σεξουαλικής μιζέριας, προσπάθησα εξίσου να πραγμα- 
τευθώ τη σχέση έρωτα-ψέματος. Σ ’ ένα μονόλογό του ο ήρωας 
λέει μια φράση κλειδί: «Τον αγαπώ τόσο, όσο εκείνος αγαπά την 
αδελφή μου, οφείλει κι αυτός να μ ’ αγαπά μέχρι τρέλας». Κι αυ
τό το «μέχρι τρέλας» έχει σημασία, καθώς είναι το ψέμα που 
σας λέει για να δώσει τροφή στον έρωτά σας. Για παράδειγμα, 
αυτός που είχε πετάξει τη φωτογραφία που μαζεύει ο ήρωας σ ’ 
ένα δρόμο της Καστοριάς λέει σχετικά: «Η φωτογραφία αυτή 
είναι ψεύτικη». Ό τα ν  ο Ηλίας τη μαζεύει, εκείνη ήδη εμπεριέ
χει το φορτίο ενός ψέματος που διαιωνίζεται στον έρωτα που ^ §5
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δημιουργεί. Το ψέμα δημιουργεί έναν έρωτα που ωθεί τον ηλι
κιωμένο άνδρα να κάνει τα πάντα για να κατορθώσει να τον ζή- 
σει. Η σχέση αυτή έρωτα-ψέματος είναι για μένα το ίδιο σημα
ντική με τα υπόλοιπα.

Η ΚΡΙΤΙΚΗ  ΚΑΙ Ο ΔΗ Μ ΙΟ ΥΡΓΟ Σ
Henri Talvat (Η.Τ.): Το σημαντικό δεν είναι η αφηγούμενη ι
στορία αλλά ο τρόπος με τον οποίο εκτίθεται. Μου φάνηκε η ταινία 
σας φωτεινή: εκφράζει με θεωρητικό τρόπο κάτι πολύ απλό, μια 
σχεδόν αφηρημένη ιστορία. Η φόρμα είναι εξαίσια, γελάμε και 
ταυτόχρονα παίρνουμε ένα μάθημα κινηματογράφου. Θα ήθελα να 
μας μιλούσατε γι ’ αυτή την αντίληψη του κάδρου και του εκτός κά
δρου που προέρχεται από την θεωρία του κινηματογράφου και 
ταυτόχρονα συνδέεται στενά με τον ήρωα. Θα ήθελα να μας πείτε 
γιατί η φωτογραφία, το ψέμα που κάποιος πετάει, ο ήρωας δεν το 
μαζεύει από το έδαφος αλλά το αρπάζει στον αέρα. Αυτή η εικόνα 
που βρίσκεται ήδη σε κίνηση η σχέση έχει με το ψέμα του κινημα
τογράφου και γιατί αφού έχετε δουλέψει τόσο καιρό πάνω στη στα
θερή εικόνα -και υπάρχουν πολλές στην ταινία- όλα τελειώνουν 
μέσα στην κίνηση και μέσα στο ψέμα της, κι η πέτρα έρχεται πράγ
ματι για να σταματήσει την κίνηση;
Ν.Π.: Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Οι άνθρωποι κατα- 
κτώνται από την κάμερα, απ’ όσα κάνει ή δεν κάνει, από την κί
νηση που δημιουργεί κ.λπ. Μου έχουν πει ακόμα πως σε μια ται
νία που δεν υπάρχει κίνηση της κάμερας, δεν υπάρχει ποίηση. 
Για μένα η κάμερα είναι ένα άψυχο αντικείμενο, ζωντανό μονα
χά στο βαθμό που κινηματογραφεί τη ζωή των ανθρώπων. Κατά 
τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας ταινίας, προσπαθώ να δημι- 
ουργήσω ένα περιεχόμενο εκφρασμένο διαμέσου της εσωτερικό
τητας των ηρώων. Οι ήρωες εκφράζονται από ηθοποιούς κι ο 
ρόλος της κάμεράς μου είναι να εκφράσει ο ηθοποιός τον ήρωα, 
δηλαδή το θέμα. Πρόκειται για μια πολύ λιτή σκηνοθεσία δεν 
θέλω κανένα εξωτερικά στοιχείο, ούτε την κάμερα, ούτε το φως, 
ούτε τίποτα άλλο να αποσπάσει το θεατή από την έκφραση του 
ηθοποιού, δηλαδή του ήρωα, δηλαδή του θέματος. Ιδού πώς α
ντιλαμβάνομαι τον κινηματογράφο και θεωρώ ωραία την εικό
να μόνο στο μέτρο που βλέπω στο κάδρο μια έκφραση, ένα κεί
μενο, μια λέξη, ένα συναίσθημα, που μου μεταφέρουν όσα ήθελε 
να πει ο δημιουργός. Τα υπόλοιπα, τα εξεζητημένα πλάνα, οι πα
ράξενες γωνίες προέρχονται από έναν a priori αισθητισμό. Το 
σημαντικό για μένα είναι το περιεχόμενο που, και πάλι, εκφρά
ζεται μέσα από την εσωτερικότητα των ηρώων. Δουλεύω απί
στευτα με τους ηθοποιούς, κάνω πρόβες μαζί τους δύο μήνες 
πριν από την αρχή των γυρισμάτων, στα μέρη των γυρισμάτων, 
με την κάμερα παρούσα, για να τη συνηθίσουν. Δεν ξέρω αν το 
προσέξατε, αλλά το ελπίζω: σ ’ αυτή την ταινία, όπως και στις 
άλλες μου, προσέχω ώστε κανένα στοιχείο -σκηνοθεσία, φως, η
θοποιοί, σκηνικό, τοποθεσία κ.λπ -  να μην κυριαρχεί σε σχέση 
με τα άλλα, σε σχέση με την εσωτερικότητα των ηρώων. Θέλω 
πάντα να πηγαίνω στο ουσιώδες, σ ’ αυτό που πρέπει να εκφρα
στεί. Απάντησα στην ερώτησή σας;

Η.Τ.: Όχι, δεν μου απαντήσατε... (γέλια). Δεν μου απαντήσατε ό
σον αφορά στην τέλεια συσχέτιση της κατάστασης του ήρωα με τη 
διαρκή παρουσία των φωτογραφιών. Η φωτογραφία βρίσκεται το- 

jg g  ποθετημένη εκεί, αλλά είναι εκτοπισμένη. Είναι και δεν είναι στο

κάδρο. Εξίσου δεν μου απαντήσατε και για το τέλος: μου φαίνεται 
πως υπάρχει αδυναμία μετακίνησης στην ταινία και πως η κίνηση 
είναι θανατηφόρα. Πρόκειται για μια λειτουργία που συναντάμε σε 
πολλές μεσογειακές ταινίες, ο ελικοειδής δρόμος τον οποίο ανε
βαίνουμε και ξανακατεβαίνουμε, δεν χρησιμεύει σε τίποτα, η κίνη
ση είναι απατηλή.
Ν.Π.: Ίσ ω ς  να απαντήσω ξανά άστοχα, το στοίχημα όμως για 
μένα σ ’ αυτή την ταινία ήταν να δημιουργήσω μια δραματική 
εξέλιξη αντίστοιχη αστυνομικής ταινίας, χωρίς ωστόσο να υ
πάρχουν αστυνομικά στοιχεία στο εσωτερικό της. Σ ’ αυτή την 
κεκλεισμένων των θυρών ταινία δεν υπάρχουν παρά δύο ήρω
ες, χωρίς συγκρουσιακός σχέσεις ανάμεσά τους, δεν αντιτίθε- 
νται ο ένας στον άλλο, δεν έχουν αντιτιθέμενα συμφέροντα, εί
ναι κι οι δυο προσκολλημένοι στην ίδια ψευδαίσθηση, και παρ’ 
όλα αυτά η ταινία λειτουργεί λιγάκι σαν «αστυνομική», σαν 
μια ταινία αγωνίας. Μερικές φορές δυσκολεύομαι να απαντήσω 
σε κάποιες ερωτήσεις γιατί δεν βρίσκονται στο επίκεντρο των 
ενασχολήσεων που είχα όταν έκανα την ταινία. Αυτός είναι ο 
λόγος που βγαίνω λίγο εκτός θέματος και ζητώ συγγνώμη.

Κοινό: Δεν ισχύει πως υπάρχει στην ταινία μια μεταφορά για τη 
δημιουργία γενικά, η οποία μοιάζει με φαντασίωση, όταν επιθυ
μούμε κάτι το απρόσιτο και το υπερβαίνουμε; Όπως είπε μόλις 
πριν ο κύριος με αφορμή τη φωτογραφία που πετιέται και πιάνε
ται στον αέρα, η δημιουργία δεν είναι άραγε μια μετέωρη κίνηση, 
ένα μετέωρο στοιχείο που κατευθύνεται στο κενό και διακινδυνεύ
ει την πτώση;
Ν.Π.: Τίποτε απ’ όσα έγιναν αντιληπτά δεν ήταν προσχεδια- 
σμένο. Η ταινία προήλθε από μένα. Είναι κάπως τερατώδες το 
ότι βρίσκομαι εδώ και σας την εξηγώ, γιατί δεν μπορώ, κι αυτό 
κάνει τον διάλογο λίγο δύσκολο. Μπορούμε να μιλήσουμε για 
κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να εξηγήσω τον τρόπο με 
τον οποίο η ταινία μου ολοκληρώθηκε. Ό ταν την έγραφα, η 
μία φράση ακολουθούσε την άλλη και δημιουργούσα την κάθε 
σεκάνς μ ’ έναν τρόπο σχεδόν μαγικό. Ίσ ω ς  εσείς να μπορείτε να 
μου το εξηγήσετε αλλά εγώ δεν μπορώ!

Ί.Ε.: Είπατε πριν πως η σκηνοθεσία σας ήταν πολύ απλή, κάτι 
που θα μπορούσε να μας κάνει να πιστέψουμε πως κινηματογρα- 
φείτε την πραγματικότητα όπως είναι, με τρόπο που να εκφράζει 
αυτό που θέλετε. Δεν είναι όμως τόσο απλό το θέμα. Θα δώσω δυο 
παραδείγματα. Στην αρχή της ταινίας υπάρχει ένα πλάνο στο ο
ποίο η οθόνη είναι χωρισμένη στα δύο: στο δεξίμέρος έχουμε την 
αναπαράσταση της έγχρωμης φωτογραφίας, και στο αριστερό μέ
ρος προβάλλεται η κατάμαυρη σκιά του νεαρού ήρωα. Με αφετη
ρία αυτό το τόσο απλό πλάνο, μια ακίνητη σχεδόν φωτογραφία, έ
χουμε μια σκηνοθεσία που λέει πολύ περισσότερα απ’ ό,τι αν κινη- 
ματογραφούσατε τον νεαρό άνδρα να πλησιάζει την έγχρωμη φω
τογραφία. Άλλο παράδειγμα: παρόμοια εικόνα, η οθόνη είναι μοι
ρασμένη στα δύο, στο αριστερό μέρος ο γουναράς έχει αποκοιμηθεί 
από την κούραση και στο δεξί υπάρχει το μπούστο μιας γυναίκας 
που χρησιμεύει για να προβάρει παλτά, ένα μανεκέν, μια αφηρη
μένη γυναίκα, εντελώς κενή, μια γυναίκα που δεν είναι γυναίκα. 
Πρόκειται για μια πολύ απλή εικόνα, μια πολύ απλή σκηνοθεσία, 
συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πράγμα που δεν εμποδίζει όμως το 
πλάνο να είναι πολύ εξεζητημένο κατά κάποιον τρόπο.
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Ν.Π.: Ό ταν ο ήρωας έπρεπε να πάει να δει στη βιτρίνα την φω
τογραφία της τραγουδίστριας αυτής, ήμουν αναγκασμένος να 
βάλω τη φωτογραφία μπροστά από τη βιτρίνα. Η τύχη το θέλη
σε, φτάνοντας εκεί, ο ήρωας να καταγραφεί στο κάδρο. Το βρή
κα αρκετά καλά ως εικόνα και είπα: «Θα το αφήσουμε έτσι». 
Δεν το είχα σχεδιάσει, δεν δημιουργώ την ταινία εκ των προτέ- 
ρων, τα πράγματα έρχονται και μου επιβάλλονται. Γιατί; Επει
δή κατευθύνονται στο εσωτερικά ενός θέματος και μιας δραμα
τουργίας, τα οποία έχουν προσχεδιαστεί και είναι ουσιαστικά. 
Τριγύρω τους, αν η κίνηση είναι πολύ δυνατή, συμπαρασύρει 
όλες τις εικόνες. Αυτό που χρειάζεται είναι να δημιουργήσουμε 
ορισμένες καταστάσεις στις οποίες να εισαγάγουμε τους ήρωες, 
τις εικόνες και την κάμερα...

Η Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η  Κ ΑΙ Ο Δ Η Μ ΙΟ Υ Ρ Γ Ο Σ  
(Σ Υ Ν Ε Χ Ε ΙΑ ... Δ ΙΧ Ω Σ  Τ Ε Λ Ο Σ )
Η.Τ.: Έγινε παρεξήγηση. Δεν λέμε πως ο κινηματογράφος σας εί
ναι θεωρητικός, πράγμα που το αποδεικνύει και η αντίδραση της 
αίθουσας. Λέμε πως ο κινηματογράφος σας χρησιμοποιεί μια απί
στευτα πλούσια γλώσσα. Είμαστε τόσο πολύ συνηθισμένοι σε μια 
φτωχή γλώσσα που, όταν βλέπουμε κάτι αστραφτερό, φτιαγμένο με 
κέφι, να χρησιμοποιεί όλα τα στοιχεία της κινηματογραφικής 
γλώσσας με τέτοια δεξιοτεχνία, αισθανόμαστε την ανάγκη να το 
πούμε. Για μένα Η Φωτογραφία είναι η πιο ωραία ταινία σε κάδρο 
και σε εκτός κάδρου που έχω δει εδώ και πολύ καιρό.

M ichel Cim ent: Ο κινηματογράφος εδώ και είκοσι πέντε χρό
νια, και συγκεκριμένα ο νέος γαλλικός κινηματογράφος ο οποίος 
έχει βγάλει αξιόλογους σκηνοθέτες, αποτελείται από αυτοαποκα- 
λούμένους δημιουργούς, ικανούς να μας μιλούν με τις ώρες για 
ό,τι έβαλαν στο κάτδρο και έξω από αυτό, ενώ τις περισσότερες φο
ρές δεν υπάρχει τίποτα έξω απ’ το κάδρο κι ακόμα λιγότερο μέσα 
σ’ αυτό... Ένας σκηνοθέτης μας μιλά γι’ αυτό που κάνει, για τα 
προβλήματα του γυρίσματος, το φωτισμό, το σενάριο, τα όσα θέλη
σε να βάλει στην ταινία του. Βρίσκω πως αυτό που λέει ο Παπατά- 
κης για τη σκηνοθεσία είναι ισοδύναμο με πολλές κριτικές θεω
ρίες. Είναι το αιώνιο πρόβλημα του κριτικού λόγου -εγώ προσω
πικά είμαι κριτικός- και του λόγου του δημιουργού, λόγοι που δεν 
συμπίπτουν αυτόματα. Η δουλειά που προσπάθησε να κάνει ο 
ΤαΙυαί και οι άλλοι είναι δικαιολογημένη, αΙΛά ο σκηνοθέτης α
ναλύει την ταινία του από μια εντελώς άλλη οπτική, εκείνη της δη
μιουργίας: νομίζω πως διακινδυνεύουμε να πέσουμε σ’ ένα διάλο
γο κουφών. Αυτό που είπε ο Παπατάκης για τη σκηνοθεσία, όμως 
με πολύ απλό τρόπο, είναι ίσως ο πιο ωραίος ορισμός που μπο
ρούμε να της δώσουμε. Να γνωρίζουμε ότι για να φτάσουμε στο ου
σιώδες, κανένα στοιχείο δεν πρέπει να κυριαρχεί πάνω στα υπό
λοιπα. Βεβαίως, το να αυλλάβεις, να γυρίσεις, να μοντάρεις μια 
ταινία απαιτεί ένα με δύο χρόνια δουλειάς, άρα είναι μια πολυσύν
θετη διαδικασία. Μπορούμε όμως εντέλει να τη συνοψίσουμε όπως 
έκανε ο Παπατάκης. Είναι ο ορισμός της σπουδαίας, κλασικής 
σκηνοθεσίας, του Ford, του Bunuel, των πιο σπουδαίων. Η συγ
χώνευση όλων των στοιχείων για να φτάσουμε σ ’ ένα αναλλοίωτο 
σύνολο, το αντικείμενο που βλέπουμε στην οθόνη το οποίο μας συ- 
γκινεί και μας προβληματίζει. Είναι ένα μάθημα για τους νέους 
που θέλουν να κάνουν κινηματογράφο και που νομίζουν πως η θε
ωρία αντικαθιστά τη δημιουργία... (χειροκροτήματα).

« Ο ,Τ Ι  Θ Ε Λ Η ΣΑ  ΝΑ ΠΩ Ε ΙΝ Α Ι ΣΤ Η Ν  Τ Α ΙΝ ΙΑ »
Κοινό: Μιλάμε για τη θεωρία και δεν έχουμε ούτε καν προφέρει 
τη λέξη συναίσθημα. Προσωπικά γέλασα, διασκέδασα, αλλά βρή
κα την ταινία τρομερή, εντελώς συναισθηματική, κι αυτό που με 
συγκίνησε περισσότερο ήταν το τέλος με την πέτρα που πέφτει σαν 
μια πρόταση και τη φράση του κεντρικού ήρωα που προειδοποιεί 
ενάντια στη μετανάστευση. Αναρωτιέμαι αν κι εσείς ζείτε έτσι, αν 
αυτή είναι η πραγματικότητα για όλους όσους έφυγαν από τη χώρα 
τους.
Ν.Π.: Υπάρχουν κι ευτυχισμένοι μετανάστες, όπως υπάρχουν 
κι ευτυχισμένοι τσιγγάνοι... Δεν μιλώ όμως γενικά για τους με
τανάστες, πραγματεύομαι αυτούς τους δύο ανθρώπους, η ιστο
ρία περιορίζεται ανάμεσα σ ’ αυτούς τους δύο ανθρώπους. Ο έ
νας ενσαρκώνει το όνειρο εκείνου που θέλει να φύγει κι ο άλ
λος εκείνου που θέλει να γυρίσει. Ξέρω τον πρόεδρο των γου- 
ναράδων του Παρισιού, είναι Έλληνας και απόλυτα ευτυχι
σμένος. Εκπλήρωσε το πεπρωμένο του, δημιούργησε την ευτυ
χία του, αλλά δεν είναι αυτός για τον οποίο μιλώ.

Κοινό: Θα ήθελα να σας θέσω μια ερώτηση πιο συγκεκριμένα ελ
ληνική. Στα γαλλικά λέμε image, η αντίστοιχη ελληνική λέξη εί
ναι «εικόνα». Για έναν Έλληνα αυτό σημαίνει πολλά πράγματα 
και αρχίζετε την ταινία σας με μια ορθόδοξη λειτουργία, ίσως να 
είναι και τυχαίο... Η εικόνα που ο νέος άνδρας δείχνει στον ηλι
κιωμένο άνδρα όταν φτάνει στο Παρίσι... Ο ηλικιωμένος δεν θέλει 
πλέον να ξέρει, ζει απομονωμένος, δεν ζει πια στον κόσμο. Εξάγει 
πολύ γρήγορα από την εικόνα ένα είδος ιδανικού, το ιδανικό αυτό 
θα τον κάνει να βγει από τον εαυτό του, να επιστρέφει στη ζωή και 
να ζήσει, λίγο σαν τον ελληνικό λαό, που σε όλη την ιστορία του εί
χε ως ιδανικό ζωής τους αρχαίους Έλληνες. Το ιδανικό αυτό είχε 
πάντα τραγικό τέλος. Θα ήθελα να μου απαντήσετε πάνω σε αυτό, 
γιατί είναι βασικό για τον ελληνικό λαό: ο Έλληνας είναι καταδι
κασμένος να ζει για ένα ιδανικό που τελειώνει τραγικά;
Ν.Π.: Δυσκολεύτηκα πολύ να εντάξω (όσα είπατε) στην ταινία, 
είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση για να την φτάσεις μέχρι το 
τέλος. Αν το έκανα είναι ακριβώς επειδή πιστεύω σε όσα μόλις 
είπατε κι αφιέρωσα μία ώρα και πενήντα λεπτά ταινίας για να 
τα αναπτύξω...

Κοινό: Είναι όμως πράγματι έτσι ο Έλληνας; Το πεπρωμένο δια
φέρει ανάλογα με το αν είσαι αφεντικό γουναράς ή υπάλληλος που 
τον εκμεταλλεύονται, χωρίς να χρειάζεται γι ’ αυτό να ανατρέξουμε 
στην ιστορία της Ελλάδας εδώ και πέντε χιλιάδες χρόνια. Δεν υ
πάρχει ένα συγκεκριμένο ελληνικό πεπρωμένο γενικά...
Ν.Π.: Ό ,τι πιστεύω για την Ελλάδα είναι στην ταινία. Πρόκει
ται για μια απαισιόδοξη προσέγγιση του ελληνικού λαού, αυτό 
θέλετε να πείτε;

Κοινό: Είναι αλήθεια ότι ο Έλληνας βρίσκει πάντα ένα ιδανικό 
που τον κάνει να ζει και τον ωθεί να κάνει πράγματα τα οποία ό
μως τελικά δεν ανταποκρίνονται στο ιδανικό του κι έτσι δραπε
τεύει;
Ν.Π.: Έχετε δίκιο. Ό πως όλοι οι λαοί της Μεσογείου, προβάλ
λει τη δυστυχία του στο όνειρο. Το όνειρο είναι τραγικό, τελει
ώνει τραγικά. Ο Έλληνας κυριαρχεί στη δυστυχία του με το ό
νειρο. Λένε πως όσοι πεθαίνουν στις τραγωδίες είναι οι πιο ευ



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

τυχισμένοι κι όσοι ζουν οι πιο δυστυχισμένοι. Η ταινία μου δεν 
ξεφεύγει από την κοινοτοπία αυτή· ας πούμε πως όποιος μένει 
έχει περισσότερα για να παραπονιέται.

Κοινό: Τι σημαίνει τι εικόνα της νεαρής κοπέλας που παρουσιά
ζεται μπροστά μας, στο τέλος της ταινίας, σαν φαντασίωση;
Ν.Π.: Λέει ακριβώς αυτό που θέλει να πει. Προσθέτω πως πρό
κειται για πλεονασμό.

Κοινό: Επειδή μοιάζει να έχουμε ξεχάοει την εικόνα αυτή. Η ται
νία τελειώνει τη στιγμή που ο Ηλίας ρίχνει την πέτρα αλλά, παρ’ 
όλα αυτά, συνεχίζει...
Ν.Π.: Αν θέλετε να σας εξηγήσω πώς γύρισα την τελευταία σε- 
κάνς, για την οποία μου λένε κάποιες φορές πως παραείναι με
γάλη, πρόκειται για ένα από τα τεχνάσματα της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας. Ήθελα η συγκεκριμένη σεκάνς να διαρκεί όσο το 
δυνατό περισσότερο και το φόνο στο τέλος να είναι όσο πιο σύ
ντομος γίνεται, σαν μια αστραπή. Ήταν μια ειλημμένη απόφα
ση, κι έτσι το έκανα όσο πιο γρήγορα γινόταν, σαν μια αστραπή 
που θα έβαζε φρένο στην επιθυμία του κοινού να μάθει τι θα γί
νει. Πρόκειται λοιπόν για ένα δομικό τέχνασμα, παίζω με όλα 
τα τεχνάσματα.

1. Η  σ υ ζ ή τ η σ η  π ρ α γ μ α το π ο ιή θ η κ ε  σ τ ι ς  3  Ν ο εμ β ρ ίο υ  1987.

C in ém a  M éd iterra n éen  de M on tp ellier , Actes des 9e Rencontres, 
εκδ. Ciné-club Jean-Vigo, 1988. 

Μετάφραση: Ζωή-Μυρτώ Ρηγοποΰλου.

H Φωτογραφία crio πλαίσιο 
χου μεσογειακού κινηματογράφου
Συνέντευξη του Νίκου Παπατάκη
στους Colette Delcamp, Jacques Faucher και Henri ΤαΙυαί‘

— Κάνατε σκέψεις λέτε αυτή τη νύχτα πάνω στον μεσογειακό κι
νηματογράφο;
— Ξέρετε, όταν κοιμόμαστε, ή μάλλον όταν μισοκοιμόμαστε, 
νομίζουμε πως έχουμε λαμπρές ιδέες, έπειτα όμως όταν ξυπνά
με μοιάζουν λιγότερο καλές. Αυτό που θα πω είναι κοινότοπο, 
αλλά ο μεσογειακός κινηματογράφος είναι πρώτα απ’ όλα η πα
ραγωγή, έτσι δεν είναι; Το ίδιο συμβαίνει με τα αυτοκίνητα: υ
πάρχει η Fiat, η Renault κι αυτό είναι όλο στη Μεσόγειο. Το ί
διο ισχύει και στον κινηματογράφο. Υπάρχουν οι μεγάλοι πα
ραγωγοί της Μεσογείου, η Γαλλία, η Ιταλία και σε μικρότερο 
βαθμό η Ισπανία. Η Αίγυπτος παράγει ένα σωρό ταινίες, διακό
σιες με τριακόσιες το χρόνο, αλλά η ποιότητά τους είναι συζη
τήσιμη... Θα ήταν καλό να δημιουργούσαμε έναν ευρωπαϊκό 
κινηματογράφο από άποψη παραγωγής. Τα μεγαθήρια να βοη
θήσουν τους υπόλοιπους για να μπορέσουν να εκφραστούν. Μ’ 
αυτή την έννοια μου φαίνεται πως η πολιτική του Jack Lang, η 
οποία έχει ως στόχο να βοηθήσει τις συμπαραγωγές με χρήματα 
που Υπουργείου Πολιτισμού (κάτι που συνέβη και με τη Φωτο
γραφία), είναι καλύτερη προσέγγιση από την προώθηση ενός 
κινηματογράφου που είναι μεσογειακός μόνο σε πολιτιστικό ε
πίπεδο.

ΥΠ ΑΡΧΕΙ Μ Ε ΣΟ ΓΕ ΙΑ Κ Ο Σ Κ ΙΝ Η Μ Α ΤΟ ΓΡΑ Φ Ο Σ;
— Όση ώρα αναλύουμε το ζήτημα, αναρωτιόμαστε για τη σημασία 
του μεσογειακού κινηματογράφου. Ο αιγυπτιακός κινηματογρά
φος, για παράδειγμα, είναι πιο σημαντικός απ’ ό,τι πιστεύουμε: 
πέρσι κάναμε ένα αφιέρωμα στον Salah Abou Seif και φέτος στον 
Tewfik Saleh, Δεν πρέπει να ξεχνάμε ούτε την Τουρκία ή την 
Αλβανία ή τους Σύριους κλπ. Σίγουρα δεν πρόκειται για μεγάλες 
κινηματογραφίες, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να βλέπαμε τα πράγ
ματα και μ ’ αυτόν τον τρόπο.
— Ναι, αλλά είναι ίσως ουτοπικό...

— Το ενδιαφέρον των Συναντήσεων αυτών, όμως, είναι επίσης 
πως φέρνουν στο φως αυτούς τους παραγνωρισμένους κινηματο
γράφους. Μόνο με την ευκαιρία τέτοιων εκδηλώσεων καθίσταται 
δυνατό να γνωρίσουμε και ταυτόχρονα να μελετήσουμε τέτοιες κι
νηματογραφίες. Από εμάς εξαρτάται να διακρίνουμε τα κοινά στοι
χεία των μεσογειακών ταινιών.
— Βρίσκετε πως υπάρχουν;

— Ναι. Δεν είναι πάντα εύκολο να τα βρούμε, αλλά τα καταφέρ
νουμε. Δεν βρίσκετε πως στην ταινία σας υπάρχουν τα εφέ του κά
δρου και του κάδρου μέσα στο κάδρο όπως τα βλέπουμε στις μεσο
γειακές ταινίες; Η φωτογραφία που βάζετε στο εσωτερικό του πλά
νου, η σεκάνς της τελετής, όλες εκείνες οι κορνίζες πεταμένες πά
νω στο τραπέζι, άλλες τόσες μικρές φωτογραφίες, αναπαραστάσεις 
της Ελλάδας μέσα σ’ ένα άλλο κάδρο που είναι η Γαλλία. Την ίδια 
επιμονή στο κάδρο την ξαναβρίσκουμε σε πολλές άλλες μεσογεια
κές ταινίες.
— Περίεργο...

— Άλλο παράδειγμα, η σταθερότητα και η κίνηση. Στην ταινία σας 
έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω στη σταθερή φωτογραφία.
— Απολύτως!

— Στο τέλος της ταινίας η κίνηση είναι ανεξέλεγκτη. Μετακινού
μαστε σ’ έναν ομοιόμορφο χώρο για να μην πάμε τελικά πουθενά. 
Η σταθερότητα και η κίνηση ξανασυναντώνται.
— Δεν το βρίσκουμε αυτό σε όλες σχεδόν τις ταινίες;

ΓΙΑ  ΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΗ
— Ένα κοινό στοιχείο του μεσογειακού κινηματογράφου είναι μια 
υπερβολή. Δεν βρίσκετε πως στη Φωτογραφία, η σκηνή του καβγά 
ανάμεσα στους δύο ήρωες είναι υπερβολική, με την έννοια ότι «το 
παρακάνουν»; Η Φωτογραφία, οι Άβυσσοι, οι Βοσκοί, όλα ανή
κουν στον αστερισμό της υπερβολής. Όπως έλεγαν τις προάλλες οι 
Ταυίαπί: «Στις ταινίες μας υπάρχει υπερβολή, γιατί για να γίνεις 
κατανοητός πρέπει να υπερβάλλεις».
— Νόμιζα πως στη Φωτογραφία υπήρχε αυτοσυγκράτηση. 
Ίσως ο καβγάς να είναι κάπως υπερβολικός, αλλά είναι κάτι 
φευγαλέο, ενώ η πορεία της ταινίας, η τεχνική κατεύθυνση, η 
ερμηνεία των ηθοποιών είναι απόλυτα συγκρατημένη, χωρίς ε
κρήξεις. Έβαλα τους ηθοποιούς να μιλούν σαν να μιλούσαν 
στον εαυτό τους κι όχι σε κάποιον άλλο. Δεν υπάρχει καμία υ
περβολή στην ταινία, καμία διάθεση υπέρβασης, το αντίθετο 
μάλιστα.
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«Είσαι πιο σπουδαίος κι από παπάς. Μου έσωσες τη ζωή. Αυτοί σου σώζουνε την ψυχή, αλλά μόνο όταν είσαι πια πεθαμένος». 
Η Φ ωτογραφία (Χρήστος Τσάγκας, Άρης Ρέτσος).

— Αυτή ήταν η επιθυμία σας, αυτό που είχατε σκεφτεί. Δεν εμπο
δίζει όμως τη μεσογειακότητά σας να εμφανιστεί εκεί όπου δεν το 
θέλετε, ανεξάρτητα με τα όσα είχατε αποφασίσει.
— Πότε; Τη στιγμή του καβγά;

— Στην καταστροφή του σπιτιού δεν υπάρχει κάποιο είδος υπερ
βολής;
— Μα κι ο Charlie Chaplin, ολόκληρο το μπουρλέσκο, είναι υ
περβολή κι ωστόσο δεν είναι μεσογειακό. Είναι μια τεχνική 
κοινή σε όλες τις ταινίες του κόσμου προκειμένου να επιτύ
χουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αυτό που εγώ προσάπτω 
στον μεσογειακό κινηματογράφο είναι ότι μιμείται το Χόλιγου- 
ντ, ή τον Godard, ή άλλους. Δεν του αποδίδω μια ταυτότητα 
γιατί κατά τη γνώμη μου δεν έχει. Γία μένα η Τουρκική ταινία 
Yol (του Yilmaz Güney. Σ.τ.Ε.) είναι ένα γουέστερν, δεν έχει τί
ποτα το τουρκικό. Δεν είναι μεσογειακός ή τουρκικός κινημα
τογράφος. Για μένα ο αγγελοπουλικός κινηματογράφος δεν εί
ναι ελληνικός κινηματογράφος. Υπάρχει μια παρεξήγηση πάνω 
στον μεσογειακό κινηματογράφο. Τι είναι ο αλγερινός κινημα
τογράφος; Μίμηση των υπαρχόντων προτύπων. Μ’ αυτόν τον 
τρόπο ασκείται ο πολιτιστικός νεοαποικιοκρατισμός, γαλλικός, 
ιταλικός κ.λπ. Τι έχουν στο κεφάλι τους όλοι αυτοί οι σκηνοθέ
τες; Να αναγνωριστούν παγκοσμίως, να υπερβουν τα σύνορα. 
Τι κάνουν; Μιμούνται τον Godard ή τον Resnais γιατί νομί

ζουν πως μ ’ αυτόν τον τρόπο θα αναγνωριστούν, κι η δυτική 
κουλτούρα τους αναγνωρίζει γι’ αυτό ακριβώς.

— Δεν νομίζετε πως υπάρχει κάποιου είδους σύγκρουση ανάμεσα 
στην επιθυμία να είναι κάποιος χολιγουντιανός και στο βάθος της 
μεσογειακής του ιδιοσυγκρασίας; Είναι κάτι που αναγκαστικά ξα
ναβρίσκουμε μπροστά μας όσο δουλεύουμε πάνω στη Μεσόγειο. 
Αυτό που λέτε είναι μεγάλη αλήθεια, το μόνο που ονειρεύεται ο αλ- 
γερινός κινηματογράφος είναι να γίνει χολιγουντιανός, κι ωστόσο 
το Omar Gatlato του Merzak Allouache είναι μια ταινία βαθιά 
μεσογειακή. Η ένταση αποτελεί το ενδιαφέρον του κινηματογρά
φου αυτού. Ένας επίπεδος μεσογειακός κινηματογράφος δεν θα 
είχε να μας πει κάτι περισσότερο στην εποχή μας, ενώ σ ’ αυτό το 
χωνευτήρι που είναι το σινεμά μου φαίνεται σαγηνευτικό να δημι
ουργείς μια τέτοια ένταση.
— Δεν μπορώ να καταλάβω τι μου λέτε. Αν μου λέτε πως ο με
σογειακός κινηματογράφος είναι τέτοιος για τα ελαττώματά 
του, γιατί είναι υπερβολικός...

— Όχι καθόλου! Όταν μιλάμε για υπερβολή δεν είναι αρνητικό. 
Ο Raimu, ο σπουδαίος αυτός ηθοποιός «το τραβάει στα άκρα» ό
πως λένε, αλλά σίγουρα δεν είναι ελάττωμα, είναι η μεσογειακή 
του πλευρά. Στην κινηματογραφική μας διάλεκτο το αποκαλούμε 
«υπεραναπαράσταση». Η Μεσόγειος παραμένει πάντα στο προ
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σκήνιο. Στην ταινία σας, για παράδειγμα, χρησιμοποιείτε, και με 
πολύ εμφανή τρόπο, κάδρα που αναπαριστουν τη σχέση της εξο
ρίας και του θανάτου...
— Το κάδρο είναι πολύ διακριτικό, όμως...

— Διακριτικό ναι, αλλά εμφανές. Είναι παρόν, ορατό.
— Όχι καθόλου... Σ’ ό,χι κάνω, είχε είναι για χο κάδρο, χη μου
σική, χο φως, χο σκηνικό, τους ηθοποιούς ή τη σκηνοθεσία, δεν 
υπάρχουν στοιχεία που να σφετερίζονται τη βαθύτερη ε'κφρα- 
ση, την εσωτερικότητα του ήρωα. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, 
τον ηθοποιό. Όλα είναι εκεί για να τον βοηθήσουν, όλα οφεί
λουν να σβήσουν μπροστά στην εικόνα του. Αν αντιλαμβανό
μαστε το κάδρο μ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο, είναι γιατί μας έχει 
κατακτήσει, χο κάδρο όμως είναι αόρατο. Είναι η πρώτη φορά 
που μου λένε πως το κάδρο της ταινίας μου είναι ορατό. Είναι 
μια πολύ απλή τεχνική, στοιχειώδης σχεδόν. Ο υπερβολικός κι
νηματογράφος, για να επανέλθουμε στην συζήτησή μας, είναι 
επίσης ο ιαπωνικός κινηματογράφος, στον οποίο υπάρχει υπερ
βολή αλλά είναι σχεδιασμένη. Ο κινηματογράφος του Eisenstein 
έχει ηθελημένη υπερβολή, προγραμματισμένη εξαρχής. Αν μι
λάμε για υπερβολή στις Αβύσσους ή στους βοσκούς, είναι μια ε
πιθυμία να κάνω μια ταινία πάνω στο ύφος της έλλειψης μέ
τρου, πρόκειται για κάτι που το έχω πολύ σκεφθεί, σχεδιάσει, 
στοχαστεί.

— Δεν υπάρχει μια εσωτερική έλλειψη μέτρου στη Φωτογραφία; 
Οι Άβυσσοι, το λέτε κι εσείς ο ίδιος, ήταν μια ταινία προορισμένη 
να κόψει τις γέφυρες, εξοϋ και η εξωτερική της έλλειψη μέτρου. Η 
Φωτογραφία όμως; Κάποιος που κατασκευάζει το πεπρωμένο 
του, σαν το Θεό, που εφευρίσκει μια κυκλική ιστορία, δεν είναι έλ
λειψη μέτρου, Ύβρις;
— Ίσως δεν εννοούμε το ίδιο λέγοντας έλλειψη μέτρου. Από ά
ποψη φόρμας δεν υπάρχει έλλειψη μέτρου, είναι μια πολύ πολύ 
διακριτική φόρμα. Ίσως το ίδιο το θέμα να έχει μια πλευρά που 
δεν είναι πολύ ρεαλιστική, που φτάνει μέχρι την τρέλα. Όχι ό
μως η φόρμα.

— Ας μιλήσουμε για τη φόρμα. Για παράδειγμα η φωτογραφία 
που ρίχνεται στον αέρα και πιάνεται στον αέρα ή περίπου. Μια ει
κόνα κίνησης που την αρπάζουμε στον αέρα. Θα μπορούσε να εί
ναι μια φωτογραφία που κάποιος τη βρίσκει καταγής στο δρόμο. 
Αυτή η κίνηση αξίζει πολλά...
— Αν το γύρισα έτσι, είναι επειδή, όπως είπα και στη συζήτηση 
με το κοινό μετά την προβολή της ταινίας, η φωτογραφία αυτή 
είναι ένα ψέμα. Το έκανα έτσι ώστε όταν ο ήρωας φτάνει στο 
Παρίσι η φωτογραφία να είναι ήδη στην τσέπη του, ένα ψέμα, 
μια ψευδαίσθηση. Ο τρόπος αρπαγής της φωτογραφίας σημαί
νει κάτι, δεν είναι τόσο θέμα φόρμας. Στην πραγματικότητα η 
φωτογραφία έπρεπε να βρεθεί στα πόδια του ήρωα, μπροστά 
του. Θα τη μάζευε μετά. Αλλά δεν μπορέσαμε να πραγματοποι
ήσουμε τεχνικά το εφέ καθώς η φωτογραφία έπεφτε πάντα ά
σχημα, ποτέ εκεί ακριβώς όπου έπρεπε.

— Είναι καλύτερα έτσι, αφού και μ ’ αυτόν τον τρόπο υπάρχει η 
γρήγορη στιγμή, για την οποία μιλούσατε πριν, στο τέλος της ται

νίας, όταν λέγατε για την πέτρα. Στην ταινία υπάρχουν στιγμές με
γάλης προσκόλλησης στα πράγματα κι άλλες γρήγορες σαν αστρα
πή. Υπάρχει κάτι το πολύ σοκαριστικό οε σχέση με το χρόνο, κα
θώς στο τέλος σ’ αυτή την άτακτη κίνηση, τύπου Μπράουν, στο ελ
ληνικό έδαφος που δεν είναι πια το έδαφος της εξορίας, ο θάνατος, 
το τέλος δηλαδή της κίνησης, έρχεται απότομα. Υπάρχει μια πολύ 
έντονη αντίθεση, ένα κοντράστ.
— Μάλλον έχετε δίκιο, γιατί για μένα η χειρονομία που κάνει ο 
ήρωας για να πιάσει τη φωτογραφία είναι ίδια μ’ αυτήν που κά
νει για να σκοτώσει. Η φωτογραφία έγινε πέτρα γιο να του ξα- 
ναπέσει στο κεφάλι. Κάθε φράση, κάθε λέξη έχει μια συγκεκρι
μένη, δική της λειτουργία.

ΑΛΗ ΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ
— Σχετικά με αυτή την ιστορία για το ψέμα και την αλήθεια, κι ε
δώ υπάρχει κάτι που συναντάμε συχνά στον μεσογειακό κινηματο- 
γράφο. Κάτι που αναφέραμε προηγουμένως για το κάδρο, η σταθε
ρότητα συνδέεται συχνά με αυτό. Στην ταινία υπάρχει μια αναπα
ράσταση της αλήθειας, μια αναπαράσταση του ψέματος. Αναπαρά
σταση της αλήθειας: οι φωτογραφίες που δείχνουν το νεκροταφείο 
με τους σταυρούς. Η εικόνα που παραπέμπει στις φωτογραφίες εί
ναι έγχρωμη, οπότε η ταινία λέει πως πρόκειται μάλλον για μια α
ναπαράσταση της αλήθειας, κι έπειτα υπάρχουν όλα όσα λέγατε πιο 
πάνω για τη φωτογραφία που κινείται και που αργότερα θα χρησι
μεύσει οε κάτι, η οποία είναι η αναπαράσταση του ψέματος καθώς 
είναι η αναπαράσταση του πεπρωμένου του άντρα. Πρόκειται για έ
να στοιχείο που το συναντάμε στον μεσογειακό κινηματογράφο. 
Πώς αντιλαμβάνεσθε τον κινηματογράφο; Ανάμεσα στην αναπαρά
σταση του ψέματος και ο ’ εκείνη της αλήθειας, πού θα τοποθετού
σατε τον κινηματογράφο;
— Για ακόμα μια φορά λέω πως αυτό που με ενοχλεί είναι να ο
ρίζουμε όλα τα πράγματα σε σχέση με τον κινηματογράφο. Στη 
συγκεκριμένη ταινία υπάρχουν θέματα που θέλω να πραγμα- 
τευθώ: η εξορία, η μοναξιά, ο έρωτας που είναι το βασικό θέμα. 
Ο κινηματογράφος μου έχει ως στόχο να υποστηρίξει αυτό το 
θέμα, αυτό το περιεχόμενο. Ιδού πώς προχωρώ: δημιουργώ τους 
ήρωες, τους ρόλους, δημιουργώ τις καταστάσεις που λίγο-πολύ 
μου επιβάλλονται και γράφω ένα σενάριο πολύ πολύ επεξεργα
σμένο απ’ το οποίο παρεκκλίνω ελάχιστα. Νομίζω πως κάτι τέ
τοιο είναι χρήσιμο πρώτα για μένα κι έπειτα για τους συνεργά
τες μου, τους ηθοποιούς, τους τεχνικούς. Τους δίνω ένα κείμενο 
σχεδόν μυθιστορηματικό, για να εισχωρήσουν στο εσωτερικό 
κλίμα της ταινίας. Ξεκινώντας έτσι, εννοείται πως σκέφτομαι 
τον κινηματογράφο ενώ τον κάνω, σκέφτομαι κινηματογραφι
κές σκηνές, βρίσκω έναν τόπο και κάνω πρόβες για δύο μήνες με 
τους ηθοποιούς, παρουσία του διευθυντή φωτογραφίας με τον 
οποίο καθορίζουμε μαζί τα κάδρα, του υποδεικνύω το είδος των 
κάδρων που χρειάζονται για να κάνουμε την ταινία, σε σχέση με 
τους ηθοποιούς, σε σχέση με τους ήρωες. Είναι η αντίθετη αρχή 
από τη συνηθισμένη. Οι σκηνοθέτες δεν κάνουν πρόβες, δεν ε
πεξεργάζονται πολύ σοβαρά το σενάριό τους. Οι πρόβες, η επι
θυμία να φτάσω στο ουσιώδες, η επιθυμία να φτάσω στο περιε
χόμενο περισσότερο απ’ ό,τι στη φόρμα, η φόρμα υποστηρίζει το 
περιεχόμενο, είναι ο τρόπος μου να κάνω κινηματογράφο.

— Γι’ αυτό έλεγα πως υπάρχει κάτι το προφανές στη φόρμα. Για ό
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σους είναι συνηθισμένοι να κοιτούν το εμφανές, της φόρμας πριν α
πό το περιεχόμενο, είναι κάτι πολύ εντυπωσιακό. Γι ’ αυτό υπάρχει 
αυτή η δυσκολία μεταξύ μας. Κατά βάθος δεν θέλω να ξέρω τα μυ
στικά της κατασκευής της ταινίας. Μου φαίνεται πως Η Φωτογρα
φία είναι μια από τις πιο ωραίες ταινίες λόγω του τρόπου με τον ο
ποίο ο κινηματογράφος τοποθετείται ανάμεσα στους δύο αυτούς πό
λους: αναπαράσταση του ψέματος, αναπαράσταση της αλήθειας. 
Εκτός αυτού, υπάρχουν στατιστικά πολύ περισσότερα πράγματα 
στην ταινία για την αναπαράσταση του ψέματος απ’ ό,τι για την α
ναπαράσταση της αλήθειας. Ίσως να υπάρχει πολύ περισσότερο 
ψέμα στον κινηματογράφο απ’ ό,τι αλήθεια κι έτσι ο τρόπος να εκ- 
φράσουμε την αλήθεια είναι πιθανώς να δείχνουμε φωτογραφίες 
νεκρών στα νεκροταφεία. Γιατί στην ταινία σας υπάρχουν δύο είδη 
φωτογραφιών. Η ασπρόμαυρη φωτογραφία του τάφου που είναι έ
να όργανο της αλήθειας, γιατί αποτελεί την απαρχή της απόδειξής 
της: η αλήθεια βγαίνει στο φως, είναι αδιαμφισβήτητη, η ασπρό
μαυρη φωτογραφία είναι η αλήθεια. Κι έπειτα η παραπλανητική 
φωτογραφία, η έγχρωμη φωτογραφία. Μας παραπέμπει σε δύο 
στιγμές του κινηματογράφου: τον ασπρόμαυρο και τον έγχρωμο, 
κάτι που ξαναβρίσκουμε στο πλάνο όπου προβάλλεται η σκιά του 
νεαρού άνδρα ασπρόμαυρη και η φωτογραφία της κοπέλας έγχρω
μη. Έχουμε μπροστά μας δυο αντίθετα συστήματα αναπαράστα
σης. Το μαύρο σημαδεύεται πάντα από το θάνατο κι είναι η φωτο
γραφία των σταυρών, είναι ο θάνατος που στέκει απέναντι στη ζωή 
που θα ήταν η νεαρή κοπέλα. Μια ζωή που όμως είναι ψεύτικη... 
Και χρωματίζετε το σπίτι με όλα τα χρώματα, με μια υπερβολή που 
δεν θα τη χαρακτήριζα μεσογειακή για να μην επιμείνω... (γέλια)
— Είναι ένα κινηματογραφικό εφέ, όχι ιδιαιτέρως μεσογειακό. 
Έ να απλό κινηματογραφικό εφέ.

— Το σπίτι όμως είναι η πιο ολοκληρωμένη πραγμάτωση της ψευ
δαίσθησης, η συγκεκριμενοποίηση της ψευδαίσθησης, είναι μια 
έγχρωμη φωτογραφία. Το ενδιαφέρον στην ταινία σας είναι η δι
πλή λειτουργία της φωτογραφίας, φορέα αλήθειας και ψέματος. 
Όταν είναι αληθινή όμως, είναι και φορέας θανάτου. Συμφωνείτε;

ΕΝΑ Θ Ρ ΙΛ Ε Ρ  Χ Ω Ρ ΙΣ  Μ Π Α Τ Σ Ο Υ Σ
— Το αν συμφωνώ ή όχι δεν είναι τελικά πολύ σημαντικό. Αντί
θετα, το ενδιαφέρον είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόσα
στε την ταινία μου, περισσότερο ενδιαφέρων από τον τρόπο με 
τον οποίο προσπάθησα να την κάνω. Στην ταινία υπάρχει μια 
πρωτοτυπία που δεν είναι ίσως ορατή. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν 
γιατί οι κριτικοί λένε πως είναι μια από τις πιο πρωτότυπες ται
νίες που έχουν δει εδώ και κάποιο καιρό. Ποια είναι η ιδιαιτερό
τητα της Φωτογραφίας-, -  και δεν ξέρω αν την ξαναβρίσκουμε σε 
πολλές μεσογειακές ταινίες: τις κατατάξεις τις κρίνω, ως συγ
γραφέας, επικίνδυνες κι αυτός είναι ο λόγος που σας αμφισβητώ 
λίγο πάνω στην έννοια της Μεσογείου. Για μένα ήταν μια πρό
κληση. Όταν έγραφα το σενάριο σκεφτόμουν μια συγκεκριμένη 
ανάπτυξη: οι θεατές θα μπορούσαν να παρακολουθούν την ται
νία σαν να ήταν αστυνομική, μια ταινία αγωνίας, χωρίς κανένα 
στοιχείο από αυτά που βρίσκουμε συνήθως σε τέτοιου είδους 
ταινίες ή με πιο γενικό τρόπο σε κάθε ταινία ή θεατρικό έργο. 
Δεν υπάρχει καμιά συγκρουσιακή συναισθηματική κατάσταση, 
κάποιος που αγαπά και κάποιος που δεν αγαπά. Δεν υπάρχει α
στυνομικό στοιχείο, δεν υπάρχει φόνος, δεν υπάρχει έρευνα κι

ωστόσο το κοινό παρακολουθεί την ταινία με την ίδια ένταση 
σαν να έβλεπε ένα θρίλερ. Το εξακρίβωσα, το ρώτησα. Αυτό εί
ναι για μένα η πρωτοτυπία, το στοίχημα της Φωτογραφίας και 
σας διαβεβαιώνω πως δεν είναι διόλου εύκολο να το καταφέρεις. 
Ό λα τα υπόλοιπα, το κάδρο, ο φωτισμός και λοιπά, όλα υπόκει- 
νται σε αυτό. Πολλοί μου έχουν πει στο τέλος των προβολών: 
«Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης...». Δεν υπάρχει καταδίωξη. 
Μόνο ένα αυτοκίνητο το οποίο παρακολουθούμε στη φυγή του 
σαν να υπήρχαν μπάτσοι που επρόκειτο να το πυροβολήσουν.

— Αυτό είναι αμερικανικός κινηματογράφος...
— Ναι, αλλά να, δεν υπάρχει μπάτσος. Τους ήρωες καταδιώ
κουν οι αγωνίες τους, ο θεατής παρακολουθεί αυτή την αγω
νία: ένα εσω,τερικό θρίλερ, μια ταινία πάνω στην ψυχολογική 
εξέλιξη δύο ηρώων, της έντασής τους. Δεν υπάρχει σύγκρουση 
ανάμεσά τους όμως, ούτε ακόμα και τη στιγμή του θανάτου. Ο 
φονιάς λέει στο θύμα στο τέλος: «Θα ευχόμουν να με σκότω
νες». Πιστεύω στην ιδιαιτερότητα αυτή της ταινίας και θέλω 
να την υπογραμμίζω, γιατί για μένα είναι το ίδιο σημαντική με 
τα υπόλοιπα.

— Δεν υπάρχει σύγκρουση ανάμεσα στους δύο άνδρες αλλά υπάρχει 
μια σύγκρουση, και πολύ βίαιη μάλιστα, στο εσωτερικό του ήρωα.
— Εντελώς.

Ο Α Κ Τ Α ΙΩ Ν , Ο Κ Α Σ Τ Ο Ρ Α Σ  ΚΑΙ ΟΙ Α Λ Λ Ο Ι
— Η ταινία σας είναι υποδειγματική, πρέπει να τη μελετούμε, να 
την καταλάβουμε, γιατί είναι πλούσια σε αμέτρητα πράγματα μ ’ έ
να είδος σοφίας που έχετε αποκτήσει. Πέρα από τη χλεύη με την ο
ποία ξεκινά η ταινία, μια από τις πιο δυνατές στιγμές ήταν το σπί
τι: μια ολόκληρη ΌίεπεγΙαηά! Το χιούμορ είναι ένα στοιχείο που 
βρίσκουμε πολύ συχνά στον μεσογειακό κινηματογράφο. Κατά βά
θος πρόκειται για μια τραγική, φρικτή, μαύρη ιστορία: η εξορία, ο 
θάνατος, ο ήρωας κυριευμένος από τις εσωτερικές του αντιθέσεις 
κ.λπ. Θα μπορούσε κάποιος να την έχει διηγηθεί με έναν εξπρε- 
σιονιστικό τρόπο στο ύφος μιας γοτθικής ταινίας, εσείς όμως την 
διηγηθήκατε μ ’ έναν τρόπο γεμάτο χιούμορ, αρνηθήκατε δηλαδή 
να δώσετε ωιμασία σε πράγματα που γνωρίζουμε ωστόσο πως εί
ναι πολύ σημαντικά. Τα παρουσιάσατε μ ’ άλλον τρόπο. Γιατί το 
ξενοδοχείο που σταματά ο ήρωας ονομάζεται «Ακταίων»;
— Γιατί το ξενοδοχείο ονομαζόταν «Ακταίων»!

— Σκέφτηκα τον μύθο του Ακταίονος. Πηγαίνει για κυνήγι, διψά
ει και πηγαίνοντας να πιει νερό βλέπει άθείά του την Άρτεμη γυ
μνή να κάνει μπάνιο. Για να τον τιμωρήσει, η Άρτεμη τον μετα
μορφώνει σε ελάφι που το σκοτώνουν τα ίδια του τα σκυλιά. Μου 
φάνηκε αξιοπρόσεκτο το ότι ο Γεράσιμος στο δρόμο προς το θάνα
το σταματάει σε ένα ξενοδοχείο που το λένε «Ακταίων» και του ο
ποίου δείχνετε δύο φορές την πινακίδα. Ποιος θα τον σκοτώσει; Ο 
Ηλίας θα γίνει ο δολοφόνος σκύλος τη στιγμή που εξαφανίζετε α
πό την ταινία τον σκύλο ονόματι Κάστορας, κάτι που πιθανόν δεν 
είναι τυχαίο. Ταυτόχρονα δείχνετε σε πέντε λήψεις ένα φορτηγό 
στο οποίο γράφει «Μεταφορές». Ο Ακταίων είναι το αθώο θύμα 
που πληρώνει. Όλα αυτά είναι ωστόσο ανησυχητικά...
— Η Ελλάδα είναι γεμάτη τέτοια φορτηγά. «Μεταφορές» ση
μαίνει μεταφορές πραγμάτων από το ένα μέρος στο άλλο και
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δεν μπορείς σχεδόν να κινηματογραφήσεις σε εξωτερικό χώρο 
χωρίς να μπει στο πλάνο ένα φορτηγό «μεταφορών» που περνά. 
Δεν έγινε ηθελημένα πάντως. Ό σο για το ξενοδοχείο «Ακταί- 
ων» και την πινακίδα του, είναι αλήθεια πως μου φάνηκε α
στείο να το δείξω. Εμποδίζω κάποιο ειρωνικό στοιχείο να μπει 
στην ταινία για να μην κάνω σοβαρό κινηματογράφο, μια σοβα
ρή τραγωδία, κάτι τέτοιο για μένα θα ήταν καταστροφικό. Προ
σπαθώ λοιπόν να εισάγω στοιχεία κλεισίματος του ματιού, χα
μόγελα. Η Ελλάδα είναι γεμάτη από τέτοια.

— Δεν υπήρχε στα παραπάνω παραδείγματα κάτι που να αποκα
λύπτει μια κάπως, αυτόματη γραφή στην ταινία σας, έναν σουρεα
λιστικό τρόπο να παρουσιάζετε τα πράγματα;
— Ό ταν κάνεις σκηνές σε εσωτερικούς χώρους, ανάμεσα σε 
δύο-τρεις ήρωες, δεν μπορείς να ξεφύγεις, το σκηνικό είναι ε
κεί, τα φώτα είναι εκεί, το ίδιο και οι ηθοποιοί που έχουν ήδη 
κάνει πρόβες κ.λπ. Ό ταν γυρίζεις σε εξωτερικούς χώρους ό
μως, υπάρχει το τυχαίο του δρόμου που έχεις διαλέξει, των 
πραγμάτων που συμβαίνουν, αυτού που κινηματογραφείς. Τα 
κρατώ όλα αυτά, όλους αυτούς τους «Ακταίονες» και αυτές τις 
«Μεταφορές»· συμβαίνουν θαύματα κατά τη διάρκεια του γυρί
σματος κι είτε τα κρατάς είτε όχι...

ΜΕΤΑΞΥ Α Ν ΔΡΩ Ν ...
— Πρόκειται για μια ιστορία μεταξύ ανδρών, ένας έρωτας μεταξύ 
ανδρών...
— Με πιάσατε! (γέλια)

— ...Η μητέρα εξαιρείται, βέβαια, αν και καταλαβαίνουμε πολύ 
καλά ότι δεν έχει καθόλου γυναικεία υπόσταση. Ο ήρωας τη χρη
σιμοποιεί για να του στέλνει τηλεγραφήματα... Το λέει κι η ίδια: 
«Τι δουλειά έχω εγώ σ’ αυτή την ιστορία;». Στη Μεσόγειο είμαστε 
συνηθισμένοι στις ιστορίες ανδρών, ανάμεσα σε άνδρες...
— Τέτοιες ταινίες, ταινίες για άνδρες γυρίζονται παντού. Και 
στη Γαλλία τις κάνουν συχνά, έτσι δεν είναι; Οι φίλοι, η αλλη
λεγγύη, πρόκειται σχεδόν για θρησκεία. Ο Yves Robert δια
σκεύασε το μυθιστόρημα Τα φιλαράκια (Les copains) του Jules 
Romains για τον κινηματογράφο. Ίσ ω ς  όμως να έχετε δίκιο σ ’ 
αυτό. Δεν υπάρχει γυναίκα στην εικόνα, κι αυτό που κάνει τη 
γυναίκα να φαίνεται δυνατή είναι η απουσία της. Ό λα γυρ
νούν γύρω από την εικόνα της γυναίκας, όλα συνδέονται κι έ
τσι είναι πολύ περισσότερο παρούσα απ’ ό,τι αν τη βλέπαμε.

— 'Οταν τη βλέπουμε, είναι ένα μανεκέν χωρίς καθόλου βάθος.
— Ναι.

— Στην ταινία παρουσιάζεται η θέση του μεσογειακού άνδρα σε 
σχέση με τη γυναίκα, με τη μητέρα η οποία γίνεται τελικά εμπόδιο 
στο να γνωρίσει τη γυναίκα. Βρίσκω πως υπάρχει στη Φωτογρα
φία, όπως δεν το έχω ξαναδεί σε μεσογειακή ταινία, ένα ερώτημα 
πάνω στην εικόνα, την αναπαράσταση της γυναίκας. Ποια είναι η 
πραγματικότητά της; Στην ταινία όλη η ένταση καταλήγει σε μια 
κίνηση. Ξεκινάμε από μια σταθερή εικόνα, με τη βεβαιότητα ότι 
δεν θα κινηθεί και καταλήγουμε σε μια άτακτη κίνηση στο τέλος 
της οποίας δεν υπάρχει τίποτα. Είναι κάτι πολύ δυνατό. Με δεδο-

192 μένο αυτό, καταλαβαίνω πολύ καλά τις αντιδράσεις σας σε σχέση

με όσα λέμε. Στο κάτω κάτω, εσείς κάνατε την ταινία κι εμείς την 
αναλύουμε. Υπάρχει άρα ένα μέρος που ίσως δεν μπορεί να ειπω
θεί με λόγια.
— Σίγουρα. Όπως σ ’ ένα μυθιστόρημα: ανάλογα με την ευαι
σθησία μας, το φορτίζουμε πολύ ισχυρά με στοιχεία δικά μας 
και με την αντίληψή μας για τον κόσμο. Το δύσκολο είναι να 
ξεπεράσουμε ό,τι είμαστε για να κατορθώσουμε να το δούμε απ’ 
έξω και τα το συζητήσουμε. Για μένα είναι κάτι σχεδόν αδύνα
το. Γι’ αυτό και τέτοιες συζητήσεις πάντα με ενοχλούν. Δεν ξέ
ρω τι να απαντήσω, κι όταν το κάνω έχω την εντύπωση πως 
μου θέτουν ερωτήσεις που δεν καταλαβαίνω, ενώ ούτε οι απα
ντήσεις μου γίνονται κατανοητές. Αυτή είναι η αίσθηση που έ
χω συνήθως.

— Τέτοια στάση είναι ίδιον των ανθρώπων που είναι αληθινοί και 
βρίσκω πως αυτό είναι πολύ καλό. Φοβάμαι όσους τα καταλαβαί
νουν όλα και απαντούν σε όλα. Προτιμώ να μένει κάτι ακατανόη
το. Ξέρω πως σε μια ταινία δεν είναι όλα ξεκάθαρα και πως όταν 
θα την ξαναδώ θα μάθω πράγματα, εκ νέου. Υπάρχει πάντα κάτι 
το διφορούμενο που πρέπει να αιωρείται, ένα μυστήριο αναγκαίο 
για την επικοινωνία, το οποίο δεν πρέπει απόλυτα να επιλυθεί... 
[...]

Χ Ω ΡΙΣ Π Α ΤΡ ΙΔΑ ;
— Αυτή τη στιγμή κυοφορείτε κάποια σχέδια;
— Μα, ναι! Μια και κάνω σπάνια ταινίες, όλα συσσωρεύονται 
στο κεφάλι μου. Θα προσπαθήσω να κάνω μια μεσογειακή ται
νία... (γέλια)

— Αναρωτιέμαι αν η δυσκολία που έχουμε να επικοινωνήσουμε 
πάνω σ ’ αυτό το θέμα δεν προέρχεται από ένα είδος άμυνας εκ μέ
ρους σας. Είστε ελληνικής καταγωγής, γεννημένος στην Αντίς 
Αμπέμπα. Έχετε ζήσει στο Παρίσι και πηγαίνετε συχνά στις Ηνω
μένες Πολιτείες. Ίσως να είστε αυτός ο «μεσογειακός από αλλού» 
που τόσο καλά γνωρίζουμε, ο ταξιδιώτης που πάει στο εξωτερικό 
και ίσως να έχετε την εντύπωση ότι μιλάμε ενώ είμαστε έξω απ’ το 
χορό. Ο μεσογειακός άνθρωπος δεν είναι όμως ο αιώνιος φορέας 
της αναγκαίας αυτής εξορίας;
— Η ταινία αφορά επίσης την παιδική μου ηλικία. Γεννήθηκα 
στην Αιθιοπία από πατέρα Έλληνα και μητέρα Αιθιοπίδα. Είχα 
συγκρουσιακές σχέσεις τόσο με τα Ελληνάκια όσο και τα Αιθιο- 
πάκια, γιατί την εποχή εκείνη ήταν πολύ σπάνιο να παντρευ
τείς και να κάνεις παιδιά με κάποια από την Αιθιοπία. Οι 
Έλληνες έφερναν γυναίκες από τον τόπο τους και παντρεύο
νταν ή γυρνούσαν στην πατρίδα τους και επέστρεφαν παντρε
μένοι. Αυτό είναι η μοναξιά μου, η εξορία μου. Η παιδική μου 
ηλικία με βασανίζει, αυτή με έκανε να μην είμαι ούτε Έλληνας 
ούτε Αιθίοπας, ούτε τίποτα. Ή  και να είμαι, έρχομαι σε κατά
σταση άμεσης σύγκρουσης με το μέρος όπου βρίσκομαι. Είμαι 
αντιπολίτευση όπου και να πηγαίνω γιατί φέρω το παιδικό 
τραύμα μέσα μου. Αυτό είναι το πρώτο. Τελικά, πατρίδα μου εί
ναι η δουλειά μου, αυτό που κάνω, αυτό που δημιουργώ. Δεν 
είμαι περισσότερο Έλληνας από Γάλλος, εκφράζομαι στα γαλ
λικά, μεταφράζω τα σενάριά μου στα ελληνικά, γιατί δεν μπο
ρώ να τα γράψω στα ελληνικά. Όλα αυτά είναι αντικρουόμενα, 
αλλά ταυτόχρονα έχουν και μια λογική.
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«Πάντα ονειρευόμουνα ένα μεγάλο λιβιγκρουμ με τζάκι, ενοποιημένους χώρους και κυρίως ντουλάπια, παντού, κι ας μένουν άδεια...». Η Φωτογραφία.

Την εποχή για την οποία σας μιλώ ήταν πολύ περίπλοκο να πας 
από την Ελλάδα στην Αντίς Αμπέμπα: τέσσερις εβδομάδες ταξί
δι, μετά τρένο για το Τζιμπουτί, ήταν πολύ μακριά. Κι έπειτα, έ
νας έλληνας εργένης λαμβάνει μια φωτογραφία που κυκλοφορεί 
ανάμεσα στην ελληνική κοινότητα της Αντίς Αμπέμπα κι όλος ο 
κόσμος είναι χαρούμενος. «Πρόκειται για πατριώτη. Θα φέρει 
γυναίκα από τον τόπο του». Μια ωραία γυναικεία φωτογραφία 
και η μέρα άφιξης της γυναίκας αυτής ήταν δύο ή τρεις μήνες 
αργότερα, ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινότητας κατέβαι
νε στο σταθμό για να την υποδεχθεί. Και τι βλέπουμε να κατε
βαίνει από το τρένο; Μια γυναίκα που δεν είχε τίποτε να κάνει 
με τη φωτογραφία, πολύ πιο μεγάλη σε ηλικία, λιγότερο όμορ
φη. Ή μουν μάρτυρας έτσι σε δύο δράματα που με σημάδεψαν 
βαθιά. Το δράμα αυτής της γυναίκας που έπρεπε να ξαναφύγει 
για τον τόπο της και να την υποδεχθούν οι γονείς της, δεν ξέρω 
καν με ποιον τρόπο. Και το δράμα του άνδρα αυτού που είχε γε
λοιοποιηθεί -και για έναν Έλληνα δεν υπάρχει χειρότερη προ
σβολή-, εξαπατηθεί, η ταπείνωσή του μπροστά στους συμπα
τριώτες του, το ότι έμεινε εργένης. Είναι μια ιστορία που δεν έ
χω ξεχάσει. Το γεγονός ότι ο πατέρας μου παντρεύτηκε Αιθιοπί- 
δα, ότι ήταν ο μόνος που το έκανε, είναι εξαιρετικό. Ταυτόχρο
να, δεν έχω πατρίδα, δεν θέλω να αναγνωριστώ. Κράτησα το ελ
ληνικό μου διαβατήριο γιατί γεννήθηκα Έλληνας και είμαι υ-

ποχρεωμένος να μείνω Έλληνας. Ό λη η διαμάχη για την πολι
τογράφηση δεν με αφορά καθόλου όμως.

Η Σ Ο Φ ΙΑ  Ε ΙΝ Α Ι Π ΑΝ ΤΑ ΝΕΑ
— Δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Θέλω να ττω, γεννηθήκατε το 
1918. Υπάρχει κάτι το μαγικό σ ’ όλα αυτά γιατί για μένα είστε έ
νας σκηνοθέτης. Το πίστεψα στις Αβύσσους: ήταν μια πολύ σημα
ντική ταινία και ο πόλεμος της Αλγερίας με απασχολούσε απίστευ
τα. Ήμουν είκοσι χρονών τότε και για μένα κι εσείς ήσασταν είκο
σι επίσης. Δεν μπορούσα να φανταστώ πως ήσασταν σαράντα πέ
ντε ετών, την ηλικία που έχω σήμερα. Είναι πολύ περίεργο κι ω
στόσο οι γενιές υπάρχουν. Για μένα είοαστε κάποιος σύγχρονος, ε
πίκαιρος.
— Υπάρχει ένα είδος μύθου γύρω από τη σχέση νεότητας και 
καλλιτεχνικής έκφρασης. «Νέος σκηνοθέτης», «νέος ζωγρά
φος» ή «νέος συγγραφέας» είναι εκφράσεις των μέσων ενημέ
ρωσης. O Picasso ήταν νέος στα ογδόντα πέντε του. Δεν είναι 
θέμα βιολογικής ηλικίας. Υπάρχουν νεαροί σκηνοθέτες που εί
ναι ήδη γέροι όταν γυρίζουν την πρώτη τους ταινία: αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο κινηματογράφος τους θα είναι ξεπερασμένος, 
μπορεί να έχει έναν απόλυτο μοντερνισμό. Αλλά το αίτημά 
τους είναι αυτό ενός γέρου. Τρέχουν πίσω από κάτι το καθησυ- 
χαστικό, που θα τους καθιερώσει σ ’ ένα καλούπι καλλιτεχνι
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κής, κοινωνικής αναγνώρισης, μικροφιλοδοξίας. Αυτό για μένα 
είναι γηρατειά, θάνατος.

— Ίσως ακριβώς επειδή, έχετε προφυλαχθεί από όλα αυτά, έχετε 
διατηρήσει αυτό τον πολύ ανοιχτό, διαθέσιμο τρόπο ζωής. Μίλησα 
πιο πριν για μια μεγάλη σοφία, περί αυτού πρόκειται στο βάθος! 
Είναι η νεότης της σοφίας. Σε αντίθεση με τα όσα νομίζουν, η σο
φία είναι πάντα νέα, δεν έρχεται όταν σταματάμε να διακινδυνεύ
ουμε, το αντίθετο! Κάτι άλλο που με εντυπώσιασε ήταν όταν είπα
τε: «'Οταν γύρισα τις Αβύσσους εξάντλησα το ενδιαφέρον μου για 
τον κινηματογράφο. Τι ήταν για σας τότε «το ενδιαφέρον για τον 
κινηματογράφο»; Γιατί αν πραγματικά το είχατε εξαντλήσει τότε, 
δεν θα γυρίζατε τη Φωτογραφία.
— Ήταν η κινηματογραφική εμπειρία.

— Νομίζετε πως έχετε δοκιμάσει όλα όσα ο κινηματογράφος μπο
ρούσε να σας προσφέρει;
— Ναι. Γι’ αυτό και παίρνω το χρόνο μου. Χρειάζομαι ακόμα εί
κοσι χρόνια πριν ξανακάνω ταινία. Θα την κάνω όμως το ίδιο 
καλά με τις Αβύσσους, τις οποίες γύρισα σε ηλικία σαράντα ε
τών. Ό,τι αποτελεί την κινηματογραφική τεχνική το εξουσιά
ζω ήδη σε κάποιο βαθμό. Αλλά δεν έχω εξαντλήσει ακόμα το εν
διαφέρον μου για τον εαυτό μου. Το επόμενο σενάριο που θα 
γράψω θα είναι ίσως με μορφή μυθιστορήματος, δηλαδή θα υ
πάρχει ένα μυθιστόρημα από το οποίο θα μπορούμε να κάνουμε 
μια ταινία και όχι το αντίθετο. Αν έχω το χρόνο δεν θα κάνω 
μόνο ένα σενάριο.

— Ωραία. Κάναμε ότι περνούσε από το χέρι μας. Εμείς οι Μεσο
γειακοί εξαντλούμε συχνά το θέμα μας... (γέλια)

1. Η συνέντευξη δόθηκε στις 4 Νοεμβρίου 1987.

Cinéma Méditerranéen de Montpellier, Actes des 9e Rencontres, 
εκδ. Ciné-club Jean-Vigo, 1988. 

Μετάφραση: Ζωή-Μυρτώ Ρηγοποϋλου.

B. Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Ε Σ  Μ Α Τ Ι Ε Σ ___________________________________________________

Η Φωτογραφία της Ελλάδας είναι γραμμένη με το φως 
της ελληνικής ιστορίας και όχι του ελληνικού ουρανού
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Ένα φωτογραφημένο πρόσωπο που το βλέπει κανείς για πρώτη 
φορά είναι για το θεατή της φωτογραφίας ένα πρόσωπο ανισόρ
ροπο εξ ορισμού: Δεν ξέρει αν η εικόνα του προσώπου παραπέ
μπει σε ζωντανό ή πεθαμένο. Η «ζωή» που έχει αποτυπωθεί στη 
φωτογραφία είναι μια ζωή έξω απ’ το χρόνο, είναι μια ζωή μόνο 
σε χώρο (το χώρο της φωτογραφίας). Και μια ζωή έξω απ’ το χρό
νο παραπέμπει αυτόματα στην αιωνιότητα. Η φωτογραφία, λοι
πόν, ενέχει τη φαντασιακή έννοια της αιωνιότητας. Κι αυτή εί
ναι η ψυχολογική αιτία της επιθυμίας των ανθρώπων να επιδιώ
κουν επίμονα να μπουν στο οπτικό πεδίο της οποιοσδήποτε φω
τογραφικής μηχανής βρεθεί μπροστά τους. Η φωτογραφική μη
χανή, και πολύ περισσότερο η κινηματογραφική κάμερα, είναι 
τα μηχανήματα που «αποθανατίζουν», όχι το ον, αλλά το είδωλό

του. Ένας φωτογραφημένος άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος, 
αλλά το «φάντασμά» του, η αιχμαλωτισμένη εικόνα του, που θα 
παραμείνει και μετά το θάνατό του, όχι για να τον «διαιωνίζει», 
αλλά για να διεγείρει τη μνήμη του θεατή. Κατά κάποιον τρόπο, 
η φωτογραφία είναι ένα μαυσωλείο που χτίζεται πριν απ’ το θά
νατο, για να στεγάσει το θάνατο. Από δω και η μνημειακή χρήση 
της, είτε στη μορφή των φωτογραφημένων σε δημόσιους χώ
ρους, είτε στην καταδηλωτική παραλλαγή της κολλημένης στο 
σταυρό του πεθαμένου φωτογραφίας, που, κατά κάποιον τρόπο, 
είναι η απεγνωσμένη προσπάθεια του νεκρού, που «επιζεί» φα- 
ντασματικά πάνω στο φωτογραφικό χαρτί.
Η βοηθημένη απ’ τη φωτογραφία μνήμη διεγείρει τη φαντασία. 
Αλλά, μια φωτογραφία αγνώστου προσώπου, όπου το παραπέ- 
μπον ελλείπει απ’ το θεατή, λειτουργεί ευθέως φαντασιακά, πα
ρακάμπτοντας τη μνήμη. Σε μια τέτοια περίπτωση, όπου το πα- 
ραπέμπον (το πραγματικό ον στο οποίο αναφέρεται η φωτογρα
φία) βρίσκεται έξω απ’ το πεδίο της λειτουργίας της μνήμης του 
θεατή, το οπωσδήποτε πραγματικό πρόσωπο που εικονίζει η φω
τογραφία θα λειτουργήσει στη συνείδηση του θεατή της σαν το 
πεδίο εντός του οποίου θ’ αρχίσουν να κινούνται τα φαντάσματα 
μιας αχαλίνωτης φαντασίας που δεν εμποδίζεται απ’ τη μνήμη. 
Το καθαρά φαντασιακά είναι αυτό απ’ το οποίο έχει αποκλειστεί 
το τυπικά μνημικό. Η «καθαρή» φαντασία απεχθάνεται τη μνή
μη. Αλλά η φωτογραφία είναι η μνήμη στην πιο «καθαρή» και 
«ζωντανή» της μορφή. Κι έτσι, μια φωτογραφία της οποίας το 
παραπέμπον είναι άγνωστο στο θεατή, κι ωστόσο αναγνωρίσιμο 
ως παραπέμπον (ο θεατής ξέρει πως το άγνωστο πρόσωπο της 
φωτογραφίας δεν είναι δυνατό να είναι φανταστικό), μπορεί να 
θέσει σε λειτουργία τον ψυχολογικό μηχανισμό του πόθου, με 
τον ίδιο τρόπο που θα τον έθετε και η μνήμη κατά τις φαντασια- 
κές παρεκβάσεις της. Είναι το «νεκροζώντανο» της φωτογραφίας 
που δημιουργεί τούτα τα μπερδέματα ανάμεσα στη μνήμη και τη 
φαντασία, βάζοντας τη μία στη θέση της άλλης και προκαλώντας 
έτσι περιπλοκές που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και στη σχιζο
φρένεια: Η φωτογραφία είναι σχιζοφρενική απ’ την ίδια της τη 
φύση. Εικονίζει ένα πρόσωπο οπωσδήποτε υπαρκτό, αλλά ταυ
τόχρονα ανύπαρκτο, αφού το υπαρκτό μοντέλο και η υπαρκτή 
φωτογραφία του δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η φωτογραφία αιωρεί- 
ται ανάμεσα στη ζωή και στο θάνατο: Είναι μια πραγματικότητα 
που μετέχει και της ζωής και του θανάτου ταυτόχρονα. Η φωτο
γραφία δεν είναι κάτι το ζωντανό, αλλά παραπέμπει σε κάτι που 
ήταν ή που συνεχίζει να είναι ζωντανό. Συχνά, όμως, δεν ξέρου
με αν το είδωλο συνεχίζει να αναφέρεται σε ζωντανό. Αυτή την 
πληροφορία δεν είναι δυνατό να την έχουμε απευθείας απ’ τη 
φωτογραφία, που σ’ όλες τις περιπτώσεις παραμένει η τυπική έκ
φραση του νεκροζώντανου. (Κοίτα επί του θέματος και το αρι
στούργημα του Roland Barthes Ο φωτεινός θάλαμος, μετάφραση 
Γιάννης Κρητικός, έκδοση Ράππα).
Ο τίτλος της ταινίας του Νίκου Παπατάκη Η Φωτογραφία δεν εί
ναι τυχαίος: Το μοτέρ της μυθοπλασίας (ο μηχανισμός που θα 
κάνει την αφήγηση να αναπτυχθεί σε χρόνο) είναι μια φωτογρα
φία, της οποίας το παραπέμπον (το μοντέλο, που είναι μια τρα
γουδίστρια) το γνωρίζει μόνο ο ένας απ’ τους δύο ήρωες. Ο δεύ
τερος θα δώσει στη φωτογραφία ένα φαντασιακά παραπέμπον, 
βασισμένο στο βιασμένο απ’ τη βιοτική ανάγκη ψέμα του πρώ
του: Ο νεότερος, αθωότερος και ολικά συγχυσμένος ήρωας (Άρης
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Ρέχσος) θα δηλώσει στον γηραιότερο, μοναχικό και αλλοπαρμενο 
ήρωα (Χρηστός Τσάγκας), πως η φωτογραφία εικονίζει την αδελ
φή του. Πάνω σ ’ αυτό το αρχικά αθώο ψεματάκι θα στηριχτεί, 
στο επίπεδο της δραματουργίας, μια συγκλονιστική τραγωδία, 
που δεν ε'χει πια άμεση σχε'ση με την έννοια του τραγικού που ε
νέχει η ίδια φωτογραφία, που την περιγράψαμε παραπάνω σαν 
το «ζωντανό» μετέωρο ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο.
Ωστόσο, για να κινηθεί ο μύθος της Φωτογραφίας δεν αρκεί η 
μία φωτογραφία της τραγουδίστριας, που θα της δοθεί ένα ψεύ
τικο παραπέμπον, αυτό της ανύπαρκτης αδερφής που θέλει να 
παντρευτεί ο από εικοσαετίας μετανάστης στο Παρίσι, Γεράσι
μος (Χρήστος Τσάγκας). Χρειάζονται άλλες δυο φωτογραφίες 
που δεν εικονίζουν πρόσωπα, αλλά τους τάφους των θετών γο
νέων του Γεράσιμου. Εδώ η φωτογραφία λειτουργεί σαν τεκ
μήριο και μόνο, σαν φωτοδημοσιογραφικό ντοκουμέντο που 
έρχεται να βγάλει το Γεράσιμο από μια πλάνη, ώστε να μπει α
νετότερα, με την απλή φωτογραφία, σε μια δεύτερη πλάνη: Εί
ναι η γνώση πως δεν έχει πια δικούς του ανθρώπους στην πα
τρίδα, που θα του δημιουργήσει την επιθυμία να παντρευτεί 
μια κοπέλα απ’ την πατρίδα, (ώστε να μην κοπεί εντελώς ο ήδη 
μισοκομμένος ομφάλιος λώρος, που τον ενώνει με τη «γη των 
πατέρων»). Μ’ άλλα λόγια, είναι ένας διπλός θάνατος (αυτός 
των γονέων) που θα βγάλει τον Γεράσιμο απ’ τη αδράνεια του 
εμιγκρέ. Και στη ζωή θα τον ξαναφέρει η επιθυμία για ένα γάμο 
και η συνακόλουθη προσδοκία για τη δημιουργία απογόνων. 
Που δεν είναι δυνατό να δημιουργηθούν, για τον απλό λόγο 
πως η υποψήφια νύφη είναι φανταστική. Η τραγωδία κυοφο
ρείται ήδη από την αρχή του φιλμ και εμπεριέχεται στις τρεις 
φωτογραφίες: Η πρώτη εικονίζει ένα πρόσωπο αναγκαστικά υ
παρκτό που, όμως, γίνεται φανταστικό μέσα απ’ το ψέμα και οι 
δυο άλλες εικονίζουν τάφους, όπου η έννοια του προσώπου δεν 
είναι δυνατό να υπάρχει πια. Ο Γεράσιμος θα βαδίσει προς τη 
δική τους αποπροσωποποίηση μέσα απ’ το ψέμα: Ο θάνατός 
του είναι η αναγκαία συνέπεια της λειτουργίας του ψέματος. 
Το πρόβλημα που μπαίνει στη συνέχεια είναι να καταλάβει κανείς 
πώς και κάτω από ποιες συνθήκες το ψέμα, και όχι η ύβρις, γίνεται 
ο πυρήνας του τραγικού. Εδώ η Φωτογραφία είναι όντως τραγω
δία. Αλλά απ’ αυτήν λείπει εντελώς η μεταφυσική διάσταση της ύ
βρεως της κλασικής τραγωδίας. Εδώ οι ήρωες δεν προσβάλλουν, 
άθελά τους, την «καθεστηκυία» τάξη πραγμάτων. Και παρ’ όλα 
ταύχα γίνονται τόσο συμπαθείς όσο και οι ήρωες της κλασικής 
τραγωδίας. Γιατί; Διότι και οι δύο είναι θύματα μιας «μοίρας» από
λυτα προσδιορίσιμης με όρους κοινωνικούς και όχι μεταφυσικούς. 
Αυτό, λοιπόν, που κάνει το φιλμ να παίρνει τη διάσταση της τρα
γωδίας είναι η ανάγκη, που ορίζεται σαν το αντίθετο της ελευθε
ρίας: Η ελεύθερη βούληση χάνει εδώ το νόημά της, γιατί και οι δυο 
ήρωες έχουν απεμπολήσει τη βούλησή τους, μέσα σε κοινωνικές 
συνθήκες που δεν επιτρέπουν κανενός είδους ελευθερία.
Ο Ηλίας δεν είναι ελεύθερος να διαλέξει το χώρο, μέσα στον ο
ποίο θα ήταν δυνατό να υπάρξει σαν κοινωνικό ον: Είναι γιος 
κομμουνιστή και μόλις έχει απολυθεί απ’ το στρατό, όπου υπέ
φερε τα πάνδεινα. Φεύγει, λοιπόν, για το Παρίσι, όχι γιατί το 
διάλεξε αλλά, διότι εκεί ζει ο Γεράσιμος, ο μόνος μακρινός συγ
γενής που θα μπορούσε, ίσως, να του προσφέρει μιαν, αμυδρή 
έστω, ελπίδα για επιβίωση.
Η ξενιτιά για τον Ηλία είναι μια διπλή αναγκαιότητα: Φεύγει απ’

τη φτωχή του πατρίδα όπως χιλιάδες μετανάστες, αλλά φεύγει ε
πίσης κυνηγημένος απ’ το φάντασμα της χούντας. (Η δράση της 
ταινίας αρχίζει το 1971). Στο Παρίσι ζει εκεί τη δική του εκδοχή 
της αναγκαιότητας, και συνεπώς της ανελευθερίας. Έχει κάποια 
χρήματα, ασφαλώς πολύ περισσότερα απ’ αυτά που θα είχε αν 
παρέμενε γουνεργάτης στην Καστοριά, αλλά τα χρήματα αυτά 
δεν του χρησιμέυσαν σε τίποτα. Παρέμεινε πάντα ένας φασονί- 
στας βιοτέχνης και ένας μοναχικός άνθρωπος. Ξεκομμένος απ’ 
την παροικία. Τα χρήματα που έστελνε στους γονείς του ήταν 
τρόπος να νιώθει δικαιωμένος. Ό μως ο φασίστας καταχραστής 
των χρημάτων του, που εισέπραττε τα εμβάσματα και χρόνια με
τά το θάνατο των γονέων του, του αφαιρεί και τον έσχατο λόγο 
ύπαρξης επί της γης, όταν αποκαλύπτεται η κλοπή. Ο Γεράσιμος 
γίνεται τραγικό πρόσωπο, τη στιγμή ακριβώς που η φωτογραφία 
της φανταστικής αδερφής του Ηλία θα διπλοτυπωθεί πάνω στη 
φωτογραφία των τάφων των γονιών του. (Δεν θυμούμαστε αν 
είδαμε ποτέ στο σινεμά μια τόσο σημαίνουσα χρήση του τετριμ
μένου εφέ της διπλοτυπίας). Είναι η στιγμή που ο Γεράσιμος α
ποφασίζει να ενταχτεί στην κοινωνία μ ’ έναν γάμο, που όμως ε
μείς οι θεατές ξέρουμε πως δεν είναι παρά μια «τραγική ειρω
νεία», όπως ονομάζουμε τη γνώση που έχει ο θεατής για μια ε- 
περχόμενη καταστροφή, που ο δρων ήρωας δεν την αντιλαμβά
νεται. Τούτη λοιπόν η επανένταξη του Γεράσιμου στην κοινω
νία επιχειρείται με το γάμο του μ’ ένα ανύπαρκτο πρόσωπο. 
Ό μως το ίδιο ανύπαρκτο πρόσωπο θ’ αποχτήσει ζωτική σημα
σία και για τον Ηλία που το εφεύρε. Αν αποκαλύψει την αλή
θεια στο Γεράσιμο, θα χάσει τον μοναδικό προστάτη του. Το 
ψέμα, που το υπαγόρευσε η ανάγκη για την επιβίωση, θα απο
δειχτεί καταστροφικό και για τον πομπό και για τον δέκτη του: 
Η φιλία που θα αναπτυχτεί ανάμεσα στους δυο τραγικούς ήρω
ες βασίζεται στη συνενοχή που δημιουργεί ένα ψέμα, που κανέ
νας απ’ τους δυο δεν θα το ήθελε. Και η μοιραία σύγκρουση, 
που θα επέλθει με τραγική αναγκαιότητα, υπαγορεύεται απ’ το 
γεγονός πως ο καθένας σπρώχνει το ψέμα προς τη μεριά που 
τον βολεύει: Ο Ηλίας, στην προσπάθειά του να εξουδετερώσει 
τις συνέπειες του ψέματός του, αυξάνει ολοένα και περισσότε
ρο τις απαιτήσεις της φανταστικής αδερφής του, που ο Γεράσι
μος την αποδέχθηκε διά της φωτογραφίας, σαν πραγματική σύ
ζυγο. Και ο Γεράσιμος, στην προσπάθειά του να πραγματώσει έ
να όνειρο, το απραγματοποίητο του οποίου δεν γνωρίζει, θα αυ
ξάνει ολοένα και περισσότερο τις προσπάθειές του ν ’ αποδειχτεί 
καλός σύζυγος. Το όνειρο τελικά θα νικήσει το ψέμα.
Αλλά και το όνειρο και το ψέμα θα νικηθούν στο φινάλε της 
ταινίας απ’ την αδήριτη πραγματικότητα: Καθ’ οδόν προς το 
ελληνικό χωριό, έτος 1974, ο Ηλίας θα σκοτώσει το Γεράσιμο, 
και μαζί μ ’ αυτόν το όνειρο που είναι ψέμα και το ψέμα που γί
νεται όνειρο.
Ένας παλιός κι ένας καινούργιος μετανάστης δεν θα ολοκληρώ
σουν τελικά το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα. Γιατί δεν 
υπάρχει πατρίδα για το μετανάστη. Υπάρχει μόνο ένας ασταθής 
χώρος εντεύθεν και εκείθεν των συνόρων. Και στη μέση μια ου
δέτερη ζώνη κατοικημένη από καταχραστές, απατεώνες και αυ- 
τοχειροτονημένους «εθνικόφρονες» που φρονούν εθνικά, ως το 
βαθμό που τους το επιτρέπει η δολιότητα και η πονηριά τους.
Η τραγωδία της Φωτογραφίας είναι μια εθνική τραγωδία. Κι αυτή 
την τραγωδία έμελλε να την κάνει κάποιος που γεννήθηκε στην
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Αντίς Αμπέμπα από πατέρα Έλληνα (Μακεδόνα) και μητέρα Αι- 
θιοπίδα και που έζησε σχεδόν όλη του τη ζωή στο Παρίσι με προ
σωρινό διαβατήριο, και ανανεώνοντας την άδεια παραμονής από 
μήνα σε μήνα, μια ολόκληρη ζωή. Ο Νίκος Παπατάκης είναι ο 
κατ’ εξοχήν εμιγκρές. Που μ’ αυτή την ταινία προσπαθεί να βρει 
μια πατρίδα. Δεν ξέρουμε αν αυτός προσωπικά θα τη βρει τελικά. 
Πάντως τούτο το φιλμ, το φκιαγμένο από έναν εμιγκρέ, είναι η πιο 
ουσιαστικά και πιο βαθιά ελληνική ταινία που γυρίστηκε ποτέ.
Μ’ ένα ντεκουπάζ αυστηρό και λιτό σαν δωρική κολόνα, με μια 
σοφή αποποίηση του εύκολου εντυπωσιασμού και του εφέ, που 
δεν το ανέχεται το ελληνικό φως, με μια χρήση αυτού του φω
τός (απ’ τον θαυμάσιο Άρη Σταύρου) που δεν έχει τίποτα το 
φολκλορικό ή το γραφικό, με έναν υποτονισμό του χρώματος 
προς το μαύρο, που δεν το είδε ποτέ κανείς φωτογράφος ή σκη
νοθέτης να αιωρείται πάνω απ’ τον «φωτεινό, γαλανό ελληνικό 
ουρανό», που τον πουλάμε στους τουρίστες με το κομμάτι, η 
Φωτογραφία της Ελλάδας είναι γραμμένη με το φως το ελληνι
κής Ιστορίας και όχι του ελληνικού ουρανού. Είναι φυσικό, 
λοιπόν, οι ανιστόρητοι και απαίδευτοι κριτές του Φεστιβάλ 
Θεσσαλονίκης να μη βρήκαν την Ελλάδα τους μέσα σε τούτη 
την κατ’ εξοχήν ελληνική ταινία. Άλλωστε, είναι γνωστό πα- 
λαιόθεν πως, για να σκέφτεσαι και να δημιουργείς ελληνικά 
δεν πρέπει να ζεις στην Ελλάδα. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι 
Έλληνες της διασποράς ή εκείνοι που νιώθουν ξένοι στον ίδιο 
τους τον τόπο, πράγμα που τους επιτρέπει να τον βλέπουν στη 
σωστή, πανάθλια, τραγική διάστασή του.

Το Έθνος, 19 Οκτωβρίου 1986 
(Βασίλης Ραφαήλίδης, Ελληνικός Κινηματογράφος

Αθήνα, εκδ. Αιγόκερως, 1995).

Σκηνογραφία θανάτου
του Χρήστου Μηροί)

Η ταινία του Νίκου Παπατάκη αποτέλεσε για μας την έκπληξη 
του φετινού φεστιβάλ. Έκπληξη που δεν έχει να κάνει με την 
αξία της ταινίας καθεαυτή, αλλά με το ότι ένας Έλληνας της 
διασποράς έκανε την πιο ελληνική ταινία του φεστιβάλ. Μια 
ελληνικότητα που δεν μετριέται με την ποσότητα και τα συν
θήματα (Καραβάν Σαράι, Οι κεκαρμενοι), αλλά με τους εσωτερι
κούς ρυθμούς και τον τρόπο προσέγγισης μιας ιστορίας· της 
κάθε ιστορίας. Κι εδώ η ιστορία είναι όπως πολλές άλλες. Μια ο
δύσσεια ψευδαισθήσεων, φαντασμάτων, μυστικών συναντήσε
ων και μακρινών ταξιδιών.
Ο Παπατάκης βάζει τον Ηλία (Άρη Ρέτσο) στο τέλος της ται
νίας να συμπυκνώνει την ιδέα της ιστορίας εν είδει συμπερά
σματος. Μια άμεση κατάθεση ενός «νοήματος» απέναντι σε μια 
υπαινικτική και διακριτική σκηνοθεσία. Μια σκηνοθεσία που 
υπογραμμίζει ή καλύτερα περικυκλώνει την εξέλιξη της ιστο
ρίας, δίνοντάς της τη μορφή μιας ανελισσόμενης σπείρας. Ένας 
κύκλος που αναπαράγεται μα συνεχώς στενεύει ως ένα προκα
θορισμένο τέλος-κορύφωση. Ένα τέλος που, όπως και τα λόγια 
του Ρέτσου, αποκαλύπτει κι απλοποιεί αυτό που κρυμμένο ως 
τότε κινούσε και πλημμύριζε την ταινία.
Η κινητήρια δύναμη στη Φωτογραφία, ο μέγιστος και κρυφός 
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είτε άμεσα και περιγραφικά (στην αρχή και το τέλος) είτε έμμεσα 
ως αποκλεισμός και απομόνωση. Ως έντονη παρουσία ή ως παντε
λής απουσία, ο χώρος αποκτά μια κοινωνιολογική διάσταση που 
επικαθορίζει την αλληλουχία και την κατάληξη των γεγονότων. 
Η μεταπολεμική Ελλάδα είναι το πλαίσιο κινήσεως και η ται
νία το χρονικό της τραγωδίας της. Μιας τραγωδίας λίγο διαφο
ροποιημένης από την αυστηρά αρχαιοελληνική της έννοια. Οι 
μετανάστες ήρωές της δεν αντιμετωπίζονται ως πρόσωπα που 
συγκρούονται με τη μοίρα, αλλά περισσότερο ως πιόνια μιας ε- 
ξαρχής αυστηρά προκαθορισμένης πραγματικότητας. Μιας 
πραγματικότητας που μορφοποιείται διαδοχικά μέσα από τις 
πράξεις και τις σχέσεις των δύο πρωταγωνιστών. Ένα ρέκβιεμ 
λοιπόν για μια Ελλάδα θανάτου, απ’ όπου οι ήρωες ξεκινούν μα 
και καταλήγουν, για μια Ελλάδα που εκτείνεται ως την άκρη 
του κόσμου, για ένα χώρο που κάποιους καιρούς, σαν τον Κρό
νο, έτρωγε τα παιδιά του.
Η δραματουργικά έντονη παρουσία του χώρου μεταφέρεται 
σκηνοθετικά με μια αξιοθαύμαστη οικονομία και ισορροπία. Το 
ντεκόρ της πατρίδας είναι η μιζέρια της επαρχιακής πόλης κι η 
τραχύτητα της ορεινής φύσης. Το έγκλημα συντελείται σ ’ έναν 
άγονο κι αφιλόξενο χώρο με λειτουργία νεκροταφείου.
Από την άλλη, το Παρίσι υπάρχει μόνο ως όνομα. Ο χώρος που 
κινούνται οι δύο γουναράδες είναι περιχαρακωμένος με μια μο- 
νογραμμική διάσταση. Υπάρχει ένας στυλιστικός αποκλεισμός 
του ανοικτού χώρου, έτσι που οι επιθυμίες να προσκρούουν σε 
μια αλληλουχία αναπαραγομένων αδιεξόδων. Η ασφυξία του 
περιορισμού μεταμορφώνει το Παρίσι σε μια έρημο, στο κυριο
λεκτικό πουθενά. 'Ενας χώρος μικρός και συγχρόνως απέρα
ντος, χαοτικός και συνάμα αναπόδραστος. Και στο κέντρο αυ
τής της σκηνογραφίας τού τίποτε και του πουθενά η μόνη κα
ταφυγή γίνεται το φαντασιακό. Η φωτογραφία είναι η μοναδι
κή πυξίδα προσανατολισμού. Μια σχέση δύο ανδρών γύρω από 
μια φανταστική γυναίκα αποτελεί τη μόνη διαφυγή κι επι
σπεύδει το τέλος. Η φωτογραφία της Ευτυχίας είναι το όχημα 
γι’ αυτό το τελευταίο ταξίδι της επιστροφής.
Γιατί η ταινία του Παπατάκη είναι συγχρόνως κι η ιστορία ε
νός ταξιδιού. Μιας εσωτερικής Οδύσσειας που στο τέλος της 
δεν περιμένει η Πηνελόπη ή η Ευτυχία αλλά πράγματα πιο σο
βαρά (ή μήπως ασήμαντα) όπως ο θάνατος. Και η διαδρομή; Το 
μεταφορικό μέσο;
Γία τον Ηλία και το Γεράσιμο το ταξίδι προς το θάνατο γίνεται 
μια διαδικασία λύτρωσης κι απελευθέρωσης. Ο Γεράσιμος 
(Χρήστος Τσάγκας) μέσω της φωτογραφίας «πραγματοποιεί» 
τους πιο μύχιους πόθους του. Για πρώτη φορά στη ζωή του κά
νει μια πράξη προσωπικής εξέγερσης και μέσω της φωτογρα
φίας πλησιάζει έναν άνθρωπο. Ξεφεύγει από την εσωτερική ε
ξορία και φτάνει σε μια ενεργητική στάση παράλληλα με τις ε
νέργειες πολιτικής εξέγερσης στην πατρίδα.
Από την άλλη, ο Ηλίας, από άβουλο ενεργούμενο, μετατρέπεται 
σε έναν δυναμικό σκηνοθέτη, σ’ έναν εφευρέτη προσώπων και 
παθών. Προσέξτε τις δειλές κινήσεις του στην αρχή και την ε
νέργεια που τον συγκλονίζει στο τέλος. Ο φόνος είναι γι’ αυτόν 
όχι μια πράξη απελπισίας αλλά μια ανάγκη απελευθέρωσης. 
«Πρέπει να αντιστέκεται κανείς στην ψευδαίσθηση;» ρωτάει ο Πα
πατάκης. Έως πού μπορεί να φτάσει το πάθος ενός ερωτευμένου; 
Ο Γεράσιμος φτάνει ως το ανυπόστατο, το ανέφικτο!1 Η απουσία
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«Ο μυθολογικός φοίνικας φαίνεται να το ’χει πάρει απόφαση, να γυρίσει υποταγμένος στις στάχτες του». Η Φωτογραφία.

Ο δρόμος για τον Κολωνά
του Γιάννη, Σολδάτου

γεννά τα ύστατα πάθη κι αυτή τη σχέση προσπαθεί να αποτυπώ- 
σει ο Παπατάκης. Οι ήρωες είναι ερωτευμένοι με μια φωτογραφία. 
Με τη μετωνυμία μιας γυναίκας. Η ιδέα της γυναίκας γίνεται πιο 
πραγματική από την ίδια τη γυναίκα, γι’ αυτά κι ο Γεράσιμος αρ- 
νείται ν ’ αναγνωρίσει τη φωνή και την πραγματική Ευτυχία. 
Αυτή η μελέτη των εξορισμένων παθών και έμμονων ιδεών που 
κανείς δεν δέχεται ούτε φιλοξενεί φέρνει τη Φωτογραφία κοντά 
στο σινεμά του Truffaut. Ό,τι, όμως, για τον Truffaut είναι 
πρόβλημα ηθικής, για τον Παπατάκη γίνεται κοινωνικό πρό
βλημα. Σ ’ αυτό το σημείο αρχίζουν και τελειώνουν οι σχέσεις 
του σκηνοθέτη με το γαλλικό σινεμά. Γιατί η Φωτογραφία έρ
χεται κατευθείαν από τον πολυσήμαντο και χαοπκό χώρο της 
Αναπαράστασης, γεννιέται από «το μεγαλείο και τη συντριβή 
των τεράτων»2 της Ευδοκίας. Η Φωτογραφία είναι η ελληνικό
τερη ταινία των τελευταίων χρόνων.

1. Ο έσχατος έρωτας είναι το συναίσθημα της αδυναμίας υπάρξεως του αγα
πημένου πλάσματος. Είναι το στοιχείο του αγνώστου που δίνει άπειρη αξία 
σ ’ ένα αντικείμενο, ζωντανά ή όχι (Paul Valéry).2. Τίτλος άρθρου του Χρήστου Βακαλόπουλου για την ταινία Ευδοκία στον 
Σύγχρονο Κινηματογράφο, τχ. 24-25.

Οθόνη, τχ. 27, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1986.

1956: Έ νας ανθρωπάκος περπατάει άσκοπα στο δρόμο. Μια α
σήμαντη φιγούρα; Και ναι και όχι. Κανείς δεν του δίνει σημα
σία και όμως είναι σαφέστατο σημαίνον της νεοελληνικής κοι
νωνίας. Είναι ο περίφημος Δράκος του Νίκου Κούνδουρου. 
Μια φιγούρα τραγικά ασήμαντη: ο Νεοέλληνας απόγονος του 
Αρχαίου Έλληνα κι ας μουρμουρίζουν πολλοί για το αντίθετο. 
Ο δεινός Οιδίπους, χωρίς καμιά βασιλική καταγωγή, ταυτόχρο
να γιος της μοίρας και της ανάγκης, δεν μπορεί, στην πορεία 
της νεοελληνικής ιστορίας, να συναντηθεί με τίποτε άλλο ε
κτός από την... παρεξήγηση. Κάποιοι ψάχνουν για αρχηγό που 
θα τους οδηγήσει στο μεγάλο κόλπο στο Δράκο, κάποιος ψάχνει 
για μια γυναίκα που θα δώσει νόημα στην ασήμαντη ζωή του 
στη Φωτογραφία, κάποιοι ψάχνουν στις ταινίες του ελληνικού 
κινηματογράφου για χαμένα όνειρα, χαμένες γυναίκες, χαμένα 
παιδιά...
Κι ένας λαός ψάχνει συνέχεια για αρχηγό· πολιτικό, στρατιωτι
κό, μυθικό, ανάλογα με τις περιστάσεις.
Αν εξαιρέσουμε το ελληνικό μελόδραμα, στο οποίο ο πονεμένος 
βρίσκει πάντα αυτό που ψάχνει εις πείσμα της αληθοφάνειας,
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όλες οι μυθοπλασίες χτίζονται πάνω σε κάλπικους αρχηγούς, 
σμπαραλιασμένα όνειρα και αυταπάτες και αναπτύσσονται σε 
μια σειρά συνεχών συγκρούσεων.
Ποια είναι, τελικά, η αιτία της συμφοράς που κατατρύχει τους 
Έλληνες: της συμφοράς στο Δράκο, στην Ευδοκία, στο Κορίτσι 
με τα μαύρα, στους Βοσκούς, στους Κυνηγούς ή στο Θανάση, πά
ρε τ ’ όπλο σου; Μα οι ίδιοι οι Έλληνες. Στήνουν ανόητα μια α
πάτη, μια μικροκομπίνα, για να την παραλάβουν στη συνέχεια 
οι εξαιρετικά πολλαπλασιαστικές κοινωνικές δομές και να τη 
μετατρέψουν σε τραγωδία. Αυτό ήταν ο Δράκος, αυτό είναι η 
Φωτογραφία: μια σύγχρονη τραγωδία. Όχι δηλαδή «μίμηση 
πράξεων σπουδαίων και τελείων, ανδρών επιφανών και περι
βλέπτων», αλλά θανατηφόρο παιχνίδι ασήμαντων ανδρών, συ
νειδητών φορέων της απάτης.
Ο νεαρός της Φωτογραφίας ξεκινάει να συναντήσει την τύχη 
του. Όχι επειδή του είπαν οι χρησμοί πως θα σκοτώσει τον πα
τέρα του και θα παντρευτεί τη μητέρα του. Άλλο στίγμα τον 
βασανίζει, αφού ο πατέρας του και η μάνα του ήταν ασήμαντοι 
για να ασχοληθεί μαζί τους το μαντείο.
Η μιζέρια του Νεοέλληνα και ο πόθος του να γυρίσει θριαμβευ
τής στον τόπο του, με λιμουζίνα, κοστούμι και πούρο. Θα τους 
δείξει μια μέρα ποιος είναι, σ ’ αυτούς που τον παραπέταξαν στο 
περιθώριο της κοινωνίας. Εργοστάσιο ονείρων το μυαλό του, 
που τα καλλιέργησε, όσο γινόταν περισσότερο, χρόνια τώρα η 
αδικημένη του κομμουνιστική καταγωγή.
Και ακόμη το καθεστώς της εποχής. Βρισκόμαστε στα χρόνια 
της δικτατορίας· στο βασίλειο της απάτης, της μεγάλης κομπί- 
νας και των παλαβών ευκαιριών. Το φτωχόπαιδο ο Παττακός έ
γινε εικόνισμα, σωτήρας, «Άι-Γιώργης». Όταν θα αποκαλυφθεί 
η απάτη του, ο κόσμος θα γελάει με τον κλόουν. Τώρα τον τρέ
μουν. Δικοί του άνθρωποι έχουν στήσει τις απάτες στην Κα
στοριά. Ο νεαρός ήρωας της ταινίας είναι έξω από κάθε κύκλω
μα. Πρέπει να φτιάξει το δικό του βασίλειο και εδώ δεν υπάρ
χουν περιθώρια.
Η γνωστή βαλίτσα του μετανάστη και η άφιξή του στη Γαλλία. 
Εκεί θα συναντήσει το δεύτερο θύμα της ιστορίας και, έτσι χω
ρίς νόημα, θα στήσουν το δικό τους βασίλειο της παρεξήγησης. 
Ο νεαρός κουβαλάει μαζί του μια φωτογραφία με τη «διαφημι
στική» ομορφιά κάποιας τραγουδίστριας. Τίποτε λιγότερο ή πε
ρισσότερο από μια αφορμή για «ονειρώξεις» πάνω στο δικό του 
μοντέλο της ιδανικής γυναίκας. Μοντέλο που γίνεται εντέλει ι
δανικό και για τον άλλον. Τι θα έχανε ο νεαρός αν παρουσίαζε 
το πρόσωπο της φωτογραφίας για αδερφή του; Τίποτε προς το 
παρόν, όπως τίποτε δεν είχε να χάσει, πέρα από τη μιζέρια του 
και ο Θωμάς του Δράκου. Μια φάρσα είναι όλη μας η ζωή.
Η φάρσα μεταβλήθηκε σε απάτη, η οποία με τη σειρά της αυτο- 
νομήθηκε για να εξουσιάσει όπως εκείνη θέλει τους δύο ήρωες. 
Μπήκαμε στο βασίλειο του παράλογου, του ανεξέλεγκτου, στο 
δρόμο της μοίρας και της τραγωδίας. Δεν υπάρχει γυρισμός 
στον κινηματογράφο του Παπατάκη. Το τέλος είναι ορατό από 
την αρχή. Έρχεται η συμφορά. Το πού, πότε και πώς είναι θέ
ματα της κινηματογραφικής αφήγησης, μιας αφήγησης άγριας, 
όπως ταιριάζει στο θέμα του. Οι πολλές κινηματογραφικές καλ
λιέπειες του είναι αδιάφορες, όπως αδιάφορες του είναι οι τόσες 
ατέλειες στο παίξιμο του Ρέτσου. Του φτάνει η τραγικότητα της 
φιγούρας του. Η συγκλονιστική ισορροπία του με τον Τσάγκα.

Αφήσαμε τους δύο ήρωες δέσμιους τον ένα με τον άλλο και 
τους δυο μαζί με τη μοίρα. Ο κόσμος ο καινούργιος που χτίζε
ται σιγά σιγά μεταξύ τους και ερήμην τους υλοποιείται με την 
ανακαίνιση του σπιτιού και την επέκταση των δραστηριοτή
των του αυτοδημιούργητου μετανάστη γουναρά. Η αλληλου
χία των συμφορών εξυπηρετεί το σχέδιο του νεαρού που θέλει 
να καθυστερήσει όσο γίνεται το τέλος αυτής της διαδικασίας. 
Κάποιο θαύμα μπορεί να γίνει στο μεταξύ. Η επανειλημμένη 
του επιθυμία να εξαφανιστεί μένει στο μυαλό του. Είναι αδύνα
το να δραπετεύσει από τον εφιάλτη στο όνειρό του. Η ταινία εί
ναι ένας εφιάλτης. Είναι αδύνατο να βγει ο θεατής από την ε
πιρροή της. Σε πάει όπου και όπως αυτή έχει ορίσει. Μόνο η 
κριτική επιτροπή του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης κατάφερε να 
της ξεφύγει και να στήσει τη δική της απάτη με τα βραβεία.
Το πλεκτό της Πηνελόπης, όμως, κάποτε τελειώνει. Και τότε τι 
γίνεται; Φυσικά αυτό που περιμέναμε. Μόνο που ο καθένας το 
περίμενε με τον δικό του τρόπο. Ο Παπατάκης, όμως, τους υπερ
βαίνει όλους. Το οδοιπορικό στην ορεινή Μακεδονία αποτελεί ρε
σιτάλ κινηματογραφικής γραφής. Τα πάντα έχουν πλέον τακτο
ποιηθεί. Η συνάντηση με τη συμφορά έχει πραγματοποιηθεί. Ο 
θάνατος εισέπραξε το τίμημά του. Οι Απριλιανοί μάζεψαν τα συ
ντρίμμια της απάτης τους και εξαφανίστηκαν. Τι απέμεινε; Ο νε
αρός ήρωας που τώρα πρέπει να πάρει το δρόμο για τον Κολωνό.

Οθόνη, τχ. 27, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1986

••Τον σκότωσα από αγάπη-, Η Φωτογραφία (Άρης Ρέτοος).
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Α. Η ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ__________________

Ένα τεντωμένο σχοινί πάνω από την άβυσσο
του Νίκου Παπατάκη

0 1  Ι Σ Ο Ρ Ρ Ο Π Ι Σ Τ Ε Σ  (1991)
Les Equilibristes

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Νίκος Παπατάκης. Βοηθός σκηνο- 
θε'τη: Christophe Marillier. Φωτογραφία: William Lubtchan- 
sky. Σκηνογραφία: Gisèle Cavali, Sylvie Deldon, Νίκος Μελε- 
τόπουλος. Κοστούμια: Christian Gase, Eve-Marie Arnault. 
Ήχος: Laurent Lafran. Μουσική: Bruno Coulais, Gabriel 
Fauré (Pavane). Μοντάζ: Delphine Desfons. Ηθοποιοί: Michel 
Piccoli (Σπαντίς), Lilah Dadi (Φραντς-Αλί Αουσίν), Polly Walker 
(Ελέν Λαγκάς), Patrick Mille (Φρεντύ Μπαμπιτσέφ), Doris 
Kunstmann (Κρίστα Πε'φγκεν Αουσίν), Laurent Hennequin 
(στρατιώτης), Olivier Pajot (Ντίκμαν), Emiliano Suarez (διευ
θυντής του περιοδεύοντος τσίρκου), Michel Palmer (κ. Λουα- 
γιάλ του τσίρκου Imira), Bernard Farcy (αστυνομικός στο 
Τμήμα), Guy Louret (αστυφύλακας Ρουκέ). Παραγωγή: Paris 
Classics Productions, La Sept Cinéma, Chevereau Production, 
FR 3 Cinéma, Caroline Productions, Γαλλία. Διάρκεια: 120'. 
Έγχρωμη. 35 mm. Φεστιβάλ: Επίσημη συμμετοχή στο Φεστι
βάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (1991).

Εξαίρετος και δαιμονικός ποιητές, περιθωριακός και κοσμικός, ο 
Μαροέλ Σπαντίς εντοπίζει στο τσίρκο ένα νεαρό βοηθό και αναθέ
τει στην Ελέν Λαγκάς να του τον φέρει. Το αγόρι, ο Φραντς-Αλί, 
πέφτει εν τω μεταξύ θύμα μιας αστυνομικής επιχείρησης-σκούπα: 
το 1961 στο Παρίσι όσοι μοιάζουν Άραβες διατρέχουν πολλούς 
κινδύνους. Η γερμανίδα μητέρα του Φραντς-Αλί, χήρα ενός βορει- 
οαχρρικανού γάλλου στρατιώτη ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο 
της Αλγερίας, προφανώς δεν αρέσει καθόλου στον αστυνομικό που 
πάει στο σπίτι της να ερευνήσει. Ο Φραντς-Αλί αφήνεται ελεύθε
ρος χάρη στις σχέσεις του Σπαντίς και της Ελέν, κουνιάδας του 
πρωθυπουργού, και μόνο. Στο εξής θα είναι ο σύντροφος του Σπα
ντίς: το όνειρό του ήταν να γίνει σχοινοβάτης, ο Σπαντίς αναλαμ
βάνει την εκπαίδευσή του, τον υποτάσσει, έως ότου κάποια ατυχή
ματα τον αναγκάζουν να σταματήσει. Έτσι ακριβώς και στο πα
ρελθόν η Ελέν είχε αναγκαστεί να σταματήσει το χορό, όταν τραυ
ματίστηκε από την υπερβολική προσπάθεια, υπό την παρακίνηση 
του Σπαντίς, τον οποίο αγαπούσε χωρίς ανταπόκριση. Τώρα πια, 
ο Σπαντίς, παρατάει τον Φραντς-Αλί και ενδιαφέρεται για έναν νε
αρό κλέφτη, τον Φρεντύ, που θέλει να γίνει πιλότος της Formula 
1. Η Ελέν παίρνει στο σπίτι της τον Αλί, τον περιθάλπει, τον βοη
θάει να γλιτώσει τη μητέρα του από τον αυτοκτονικό αλκοολισμό 
της. Αγαπιούνται, αλλά ο Φραντς-Αλί δεν μπορεί να ξεκολλήσει α
πό τον Σπαντίς. Ο τελευταίος, φιλάνθρωπος και περιφρονητικός, 
τον πηγαίνει στον αγώνα αυτοκινήτων όπου θα βρει το θάνατο ο 
Φρεντύ. Όπως τον Φραντς-Αλί, έτσι και τον Φρεντύ ο Σπανής τον 
είχε οδηγήσει στα άκρα. Απελπισμένος, χωρίς να μπορεί να βγάλει 
τον Σπανής από το μυαλό του, ο Φραντς-Αλί γυρίζει στο υπό κατε
δάφιση παλιό του σπίτι όπου έζησε με τη μητέρα του. Ο Φραντς- 
Αλί σκηνοθετεί την αυτοκτονία «τους», την ώρα που η μητέρα του 
λαγοκοιμάται. Η Ελέν τον παρατηρεί, απ’ έξω, αόρατη, και απο
φασίζει να μην τον εγκαταλείψει ποτέ πια. Όταν το σπίτι τινάζεται 
στον αέρα, σκοτώνεται κι αυτή.

Ο δεσμός ανάμεσα στους πέντε ήρωες της ταινίας Οι Ισορροπι
στές είναι ένα σχοινί τεντωμένο πάνω από την άβυσσο, ένα σύρ
μα μέσα στην ύπαρξη των προσώπων αυτών που καθένα χορεύει 
πάνω του: οι ήρωες είναι καλλιτέχνες, άνθρωποι του θεάματος.

Ο Μαρσέλ Σπαντίς έχει μείνει ανάπηρος από τη δημιουργική 
σχοινοβασία: έχει στερέψει από έμπνευση ως συγγραφέας και 
είναι ομοφυλόφιλος. Οπότε, στερημένος από κάθε δημιουργική 
διαδικασία, δεν θα βρει ανάπαυση, ωθούμενος από μια αντι
σταθμιστική, φρενήρη θέληση, αντίστροφα ζωτική, παρά μόνο 
όταν στήσει ένα πυρακτωμένο σχοινί πάνω στο οποίο θα ανα
πτυχθεί ένας συμβολικός γιος, τόσο σαρκικό όσο και αισθητικό 
πλάσμα που για να γίνει ιδεώδες θα πρέπει να σιγοκαίγεται σε 
κάθε βήμα ώστε να ξεχυθούν οι λάμψεις του καλλιτεχνικού συ
ναισθήματος. Ο Φραντς-Αλί, υπηρέτης στο τσίρκο Ιππεσ, θα α- 
ναλάβει να γονιμοποιήσει το μηδέν, στη θέση του ποιητή.

ΣΠΑΝΤΙΣ (στον Φραντς-Αλί): « -  Στο εξής, θα σε κάνω ε
γώ να δουλεύεις... Θα δημιουργήσω για σένα μια α- 
στρική χορογραφία... Η στιγμή της πτώσης στο 
νούμερό σου θα είναι, για το κοινό, η έκφραση της 
κομψότητας».

Η Κρίστα Πε'φγκεν Αουσίν, η μητέρα του Φραντς-Αλί, έχει 
μείνει κι αυτή ανάπηρη από την υπαρξιακή σχοινοβασία: Γερμα
νίδα, παντρεύτηκε κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου εν αγνοία του περιβάλλοντος της με έναν αιχμάλωτο 
γάλλο στρατιώτη, που ήταν όμως Άραβας. (Ο άντρας της σκοτώ
θηκε κατά τη διάρκεια ενός συμμαχικού βομβαρδισμού στη Γερ
μανία). Η Κρίστα μεγάλωσε το παιδί της ασκώντας διάφορα ε
παγγέλματα, μεταξύ άλλων το κατς, πάλευε σε ρινγκ με λάσπη... 
Τη στιγμή που θα την εγκαταλείψει ο γιος της για να πάει να 
ζήσει μαζί με τον Μαρσέλ Σπαντίς, εκείνη θα του πει:

ΚΡΙΣΤΑ: «Σε παρακαλώ, μονάχα, μην ακροβατείς πολύ 
με τη ζωή σου!»

ΦΡΑΝΤΣ-ΑΛΙ: «Μην ανησυχείς, μανούλα, ίσως να μη γί
νω τόσο μεγάλος ακροβάτης με τη ζωή μου όσο υ
πήρξες εσύ με τη δική σου, μπορώ όμως να προσπα
θήσω».

ΚΡΙΣΤΑ: «Ξέρω, η ζωή μου δεν είναι εκπληκτική».

Η Ελέν Λαγκάς δεν υστερεί σε τίποτα από τους υπόλοιπους 
χαρακτήρες, ανήκει και αυτή στο μαρτυρολογίο της «σχοινο
βασίας»: Τέως λαμπρή χορεύτρια, αγγλικής καταγωγής, μόνιμη 
ερμηνεύτρια των μπαλέτων του Μαρσέλ Σπαντίς, που την ωθεί 
να υπερβεί τις δυνατότητές της, θα σπάσει τη λεκάνη της και 
θα βάλει τέλος στην καριέρα της. Ωστόσο, θα εξακολουθήσει να 
δείχνει σ ’ εκείνον την αφοσίωση αφιονισμένου οπαδού, διαθέ
σιμη για κάθε ποταπή πράξη προς χάριν του. Οπότε είναι παρά
δοξο το πάθος και η σχέση της με τον Φραντς-Αλί, μετά την ε
γκατάλειψή του από το συγγραφέα. Αυτό θα κοστίσει στον Αλί 
την αμετάκλητη αποκήρυξή του από τον εραστή του και τη
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ρήξη του μ’ αυτόν. Ωστόσο, την ώρα της τελευταίας πράξης, η 
Ελέν θα μοιραστεί με τον ακροβάτη το πεπρωμένο του.

ΣΠ Α Ν Ή Σ (στην Ελέν, έπειτα από το πρώτο ατύχημα 
του σχοινοβάτη): «Ο Φραντς-Αλί δεν είναι ζώο, κά
θε άλλο. Είναι κάπως σαν κι εσάς (...). (...) Δεν είναι 
όργανο αναπαραγωγής, αν είχε υπάρξει τέτοιο δεν 
θα είχε τσακιστεί. Το ίδιο κι εσείς, αν δεν είχατε κα
ταστρέψει το γοφό σας, ασκώντας την τέχνη του 
χορού με τόση τρέλα».

Γεννημένος στη Γερμανία, από Αλγερινό πατέρα, αιχμάλωτο 
πολέμου και Γερμανίδα μητέρα, θύμα ήδη από τον ερχομό του 
στον κόσμο, ο Φραντς-Αλί Αουσίν είναι το πρόσωπο που έχει 
αναλάβει να κάνει να ηχήσουν στη διαπασών οι παραφωνίες ε
νός ύμνου τόσο στη σωματική όσο και στην πνευματική σχοι
νοβασία. Καταλύτης της διάσπαρτης ιδιοφυίας ενός ποιητή, 
των φανταστικών απαιτήσεών του, πυρήνας απ’ όπου διέρχο
νται όλες οι τεντωμένες αλυσίδες, προκαλεί και αντιμετωπίζει 
με βιαιότητα τον αντίκτυπο από τους κλονισμούς που προέρ
χονται από τους υπόλοιπους «σαλτιμπάγκους», σαν ήρωας, 
σκωπτικό και περιχαρές θύμα ενός πεπρωμένου, που αν και α
νήκει στον φανταχτερό κόσμο δεν είναι λιγότερο αμείλικτο.

ΦΡΑΝΤΣ-ΑΛΙ (πριν αυτοκτονήσει): « - Μαρσέλ, (...), εξά
ντλησα όλες τις ικανότητάς μου θέλοντας να ζήσω 
χωρίς εσένα... δεν το κατάφερα... Δεν είναι η παρου
σία σου αυτό που χρειαζόμουν απεγνωσμένα... Κα
τέληξα να νιώθω βαθύτατη αηδία γι’ αυτήν... Είναι 
η απουσία σου, η απομάκρυνσή σου... Ήθελα να με 
εγκαταλείψεις, να μην είσαι εσύ αυτός που σκέφτε
ται, που κινείται, που ζει για μένα, μέσα μου, μέσα 
στην ύπαρξή μου... Στο εξής, δεν θέλω να σέρνω άλ
λο το πτώμα μου μέσα μου».

Φρεντύ Μπαμπιτσέφ, κλέφτης αυτοκινήτων από πάθος για 
την ταχύτητα, αντικαταστάτης του Φραντς-Αλί στα αισθήματα 
του Σπαντίς, ο εικοσάχρονος Φρεντύ δεν έχει το χρόνο να απο
λαύσει τη μέθη όσων συμβαίνουν πάνω από την άβυσσο. Αφού 
γίνει πιλότος της Formula 2 χάρη στο συγγραφέα, θα καεί κι 
αυτός με τη σειρά του σε έναν αγώνα.

ΜΑΡΣΕΛ (στο Φρεντύ κατά την έναρξη ενός αγώνα όπου 
αυτός θα βρει το θάνατο): « -  Ακολούθησε την οργή 
σου και ξεπέρασέ την, μόνον έτσι θα πετύχεις...».

Λέγεται ότι σε μια τραγωδία, η έξοδος πρέπει να είναι ο θάνατος 
όλων των πρωταγωνιστών. Ο Μαρσέλ Σπαντίς, ο μόνος επιζή- 
σας, εξαρχής δεν τα έβαζε με τη μοίρα, ως δημιουργός όμως εί
ναι θεϊκά παρών, δημιουργός που δοξάστηκε με κάθε τιμή στο 
φανταστικό και στην πραγματική ζωή όσων επρόκειτο να εξα
φανιστούν, κυρίως του Φραντς-Αλί που έγινε ένας ανταγωνι
στικός καλλιτέχνης σε σημείο να ξεπεράσει το δάσκαλο και ε
κείνος να τον «παρατήσει». Έτσι λοιπόν, ενδυναμωμένος από 
την επιρροή του, ο «δημιουργός» θα μετατραπεί σε θύτη του 
συμβολικού γιου του στο βωμό του «ωραίου».
Προκειμένου όλα όσα προηγούνται να είναι πειστικά, προκει- 
μένου να διαπερνά το δράμα μια κάποια γαλήνη αλλά και μια 
μυστική ειρωνεία, ήταν απαραίτητο (στα μέτρα του δυνατού) 
οι ηθοποιοί να μην ερμηνεύσουν με τη στενή έννοια του όρου 
τους ρόλους τους, αλλά να γίνουν ιερείς σε ένα δεδομένο τελε
τουργικό, σε μια θυσιαστήρια πράξη όπου οι συμμετέχοντες θα 
είναι και θύτες και θύματα.

Plaqueette de promotion du Film, 1991. 
Μετάφραση: Γιώργος ΚαΧαμαντής.

Καθένας κουβαλάει τα τραύματά του
Συνέντευξη του Νίκου Παπατάκη στον Simon Mizrahi

— Γιατί τοποθετήσατε την ταινία σας σας αρχές της δεκαετίας του 
’60, κατά τη διάρκεια του πολέμου της Αλγερίας;
— Επειδή το γεγονός απ’ όπου εμπνεύσθηκα, η αυτοκτονία του 
Abdallah, συνέβη εκείνη την εποχή. Σκάφτηκα ότι το να τοπο
θετήσω την ταινία σ’ αυτήν την περίοδο είχε σημασία, ήταν ση
μαντικό.

— Μου μιλάτε για συμβάν, να συμπεράνουμε όα πρόκειται για 
πραγματική ιστορία;
— Απολύτως.



■Εφεξής τίποτ’ ά ί ΐο  εκτός α π ’ 
τη δουλειά σου δεν πρέπει να 
μετράει. Καμιά οικογενειακή 
έννοια δεν πρέπει να σε 
απασχολεί. Μ όνο έτσι θα 
καταφέρεις να ξεκόψεις από τον 
κόσμο-. Οι Ισορροπιστές (Χι/αΛ 
Οαάί).
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Ο Jean Cenet με τον Abdallah (1955).

— Και ο χαρακτήρας, του Piccoli είναι ο Genet και του Φραντς-Αλί 
είναι...
— Ο Abdallah.

— Μιλήστε μας yi ’ αυτό.
— Ο Abdallah ήταν ένας βοηθός, όπως και ο Φραντς-Αλί, που 
δούλευε σε κάποιο τσίρκο του Παρισιού, δεν θυμάμαι πλέον σε 
ποιο, και εκεί τον γνώρισε ο Jean Genet. Καθώς ο Abdallah ή
θελε να ασχοληθεί με τη σχοινοβασία, εκείνος τον βοήθησε και 
του σκάρωσε ένα σενάριο, κάτι σαν χορογραφία για μπαλέτο, 
σχεδίασε τα κοστούμια και τον ώθησε να γίνει ισορροπιστής ό
πως ονειρευόταν. Ο Abdallah είχε ένα πρώτο ατύχημα, όπως 
και στην ταινία, έπειτα ένα δεύτερο. Και τη δεύτερη φορά, ο 
Genet τον παράτησε τελείως και ασχολήθηκε, όπως και στην 
ταινία, με έναν νεαρό οδηγό σε αγώνες ταχύτητας, που του α
γόρασε μια Formula 3 πρώτα, έπειτα μια Formula 2. Ασχολήθη
κε μαζί του όπως είχε ασχοληθεί και με τον Abdallah.
Και ο Abdallah, που τον είχε τιμήσει όλο το Παρίσι, που σύχνα
ζε στου Gallimard μαζί με τον Genet, που τον κανάκευαν... από 
τη μια μέρα στην άλλη εγκαταλείφθηκε, ο Genet τον απαρνή- 
θηκε, του γύρισε την πλάτη όλος ο κόσμος. Και τούτη την τα
πείνωση, δεν μπόρεσε να την αντέξει: αυτοκτόνησε.
Γιατί έκανα αυτή την ταινία; Μετά την αυτοκτονία του, την πα
ραμονή της μέρας που θα τον κήδευαν, μου τηλεφώνησε ο Jean 
και μου είπε: «Αύριο κηδεύουν τον Abdallah, θα σας πείραζε να 
έρθετε στην κηδεία του;>>. Θα πηγαίναμε να τον πάρουμε από το 
νεκροτομείο και θα τον οδηγούσαμε στο Thiais, στο μουσουλμα

νικό κοιμητήριο. Στην κηδεία ήσαν παρόντες καμιά δεκαριά φί
λοι του Abdallah κι εγώ. Ο Genet, που του άρεσαν οι τελετές, ανε
ξαρτήτως φύσεως, συναίνεσε στη μουσουλμανική κηδεία. Κάλε- 
σε ένα σεΐχη, έβαλε ένα πέπλο πάνω στο κεφάλι του, αν θυμάμαι 
καλά, και έριξε το πρώτο χώμα πάνω στον τάφο. Όσο διαρκούσε 
όμως η τελετή, υπήρχαν δυο γυναίκες που στέκονταν αρκετά πιο 
πέρα, κάπου είκοσι μέτρα μακριά. Στη συνέχεια έμαθα ότι ήταν η 
μητέρα του Abdallah και μια φίλη της, και τούτη η μητέρα δεν εί
χε δικαίωμα να πλησιάσει τον τάφο του γιου της παρά μόνον όταν 
είχαν φύγει όλοι. Επειδή δεν την άντεχε ο Genet. Κι αυτή η εικό
να με κεραυνοβόλησε, ήξερα ότι θα έκανα κάτι πάνω σ’ αυτό, κά
ποια μέρα.

— Σας σοκάριοε;
— Με επηρέασε βαθύτατα. Όχι γιατί οδηγήθηκα να κρίνω, η
θικά ή αλλιώς, τον Genet... Ήταν όμως τόσο δυνατή, τόσο οδυ
νηρή και τρομερή, ώστε είπα από μέσα μου: μια μέρα θα τα διη- 
γηθώ όλα αυτά.

— Ποια χρονιά ήταν;
— Το 1963 ή το 1964.
[...]
— Από πού προέρχεται το «Μαρσέλ Σπαντίς», το όνομα του 
Piccoli στην ταινία;
— Όταν ήμουν στο Λίβανο πήγαινα σχολείο σε μοναχούς και 
είχα έναν καθηγητή γαλλικών που λεγόταν Xavier Spadice, ή
ταν Γάλλος και ανήκε στην Αδελφότητα της Παρθένου Μα
ρίας. Ήταν πολύ αυστηρός, πολύ πουριτανός, πολύ σχολαστι
κός. Μου άρεσε ο τρόπος που ηχούσε το όνομά του. Επιπλέον, 
το «σπαντίς» (το σπαθόχορτο στα γαλλικά) είναι ένα φυτό που 
ταιριάζει πολύ με το «ζενέ» (το σπάρτο στα γαλλικά).

— Στον κινηματογράφο ένας σκηνοθέτης λέει συχνά «υπέφερα, υ
πέφερα». Και στην οθόνη βλέπει κανείς μια στρωτή ταινία, απλή, 
κατανοήσιμη. Εσείς γράψατε το σενάριο σε τρεις μέρες...
— Χειρίζομαι θέματα που έχω εμμονή μαζί τους: σχέσεις αφέ
ντη και σκλάβου, δήμιου με το θύμα του και το αντίστροφο, θέ
ματα ταπείνωσης και εξέγερσης, κ.λπ., κ.λπ., και σε ένα δεδομέ
νο κοινωνικό πλαίσιο. Καθώς εμπνέομαι από πραγματικά γεγο
νότα, κατασκευάζω ένα πλαίσιο, φαντάζομαι καταστάσεις, επε
ξεργάζομαι σκηνές, πλάθω χαρακτήρες που είναι υποχρεωμέ
νοι να εκφράσουν, χωρίς να πέσουν στο ρεαλισμό ή τη λεπτο
μερή περιγραφή, την πολυπλοκότητα, έστω και τμηματικά, 
αυτών των θεμάτων. Εξυπακούεται ότι όλα εξαρτώνται από 
την ερμηνεία, από την προσπάθεια των ηθοποιών. Αυτό ισχύει 
αναμφίβολα για κάθε δουλειά που σχετίζεται με τη «δραματική 
τέχνη». Μόνο αυτό που κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα μπα
λέτο και κάποιο άλλο, μια ταινία ή ένα θεατρικό έργο, είναι πέ
ρα από το περιεχόμενο και τη φόρμα, είναι ό,τι αποκαλούμε 
«κλίμα», χαρακτηριστικό έντονο κάθε έργου αντάξιου αυτής 
της κατάστασης. Έτσι, αν σκοτώνομαι να αποδώσω μ’ ένα συ
γκεκριμένο τρόπο ό,τι δεν βγαίνει από τους ίδιους τους διαλό
γους, είναι επειδή θεωρώ, δίκαια ή άδικα, τον τρόπο αυτό ως 
τον μόνο ικανό να αναδείξει και να επιβάλει αυτό το περίφημο 
«σάμπαν», τον μόνον που μπορεί να το μεταδώσει σε όλους 
τους συνεργάτες της ταινίας (ηθοποιούς, τεχνικούς), τον μόνο
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από τον οποίο δεν επιτρέπεται κανείς, ούτε εγώ πρωτίστως, να 
παρεκκλίνει.

— Πώς μπήκε στην ταινία ο Humbert Balsan, παραγωγός της και 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλλικής Ταινιοθήκης; 
Μου είπε ότι του άρεσε Η Φωτογραφία και ότι ήθελε να δουλέψει 
μαζί σας. Έτσι είναι;
— Μια μέρα έτρωγα μαζί με τον Balsan και τον Simon Simsi, 
που ήταν ο διανομέας της Φωτογραφίας, και μου είπαν ότι ήθε
λαν να κάνουν μια ταινία μαζί μου. Τους πρότεινα μια ή δυο ι
δέες που τριγύριζαν στο κεφάλι μου. Τους μίλησα λιγάκι για 
την ιστορία των Ισορροπιστών και πήδηξαν και οι δύο πάνω. 
Έ τσι συνέβη.

— Ο Genet-Piccoli είναι ένα είδος τέρατος. Ξέρει τα πάντα! Πώς 
είναι δυνατόν, αυτός ο άντρας, που δεν είναι τίποτ’ άλλο από συγ
γραφέας, να γνωρίζει τόσο καλά τη χορογραφία μπαλέτου και έ
πειτα τόσο καλά το πρόβλημα των αυτοκινήτων της Formula 1. 
Μοιάζει παράξενο...
— Ό μως έτσι ήταν ο Genet. Ήξερε τα πάντα από διαίσθηση... 
το ένστικτο του ποιητή! Σε ό,τι αφορά όμως την παιδαγωγική, 
ο τρόπος που δίδασκε τον αγώνα των αυτοκινήτων ήταν εντε
λώς ιδιαίτερος, δικός του. Τα κόλπα που υποχρέωνε τον οδηγό 
να εκτελέσει, ένα νεαρό άντρα, ήταν δικής του επινόησης. Τον 
έβαζε να κάνει διαδρομές με το αυτοκίνητο μέσα στη νύχτα για 
να χωνέψει τις στροφές. Τον Abdallah τον έβαζε να κάνει ένα 
σωρό τρέλες, ένα σωρό από τεχνικές ασκήσεις. Ό μως ενημερω
νόταν για την τεχνική του μπαλέτου, για το λεξιλόγιο. Είχαμε 
επίσης μια καθηγήτρια μπαλέτου που ήρθε να παρακολουθήσει 
τα γυρίσματα. Ό μως ο Genet τα ήξερε αυτά απ’ έξω.

— Ο Lilah Dadi, ο νεαρός αλγερινός ηθοποιός γεννήθηκε στη 
Γαλλία ή στην Αλγερία;
— Νομίζω ότι γεννήθηκε στη Γαλλία.

— Είναι μεγαλοφυής! Επειδή κατάφερε, ενώ δεν ήξερε τίποτα από 
όλα αυτά, να τα μάθει με τόσο εκπληκτικό τρόπο μέσα σε έξι μή
νες... είναι πρωτάκουστο! Πρόκειται για θαύμα.
— Έψαχνα ένα νεαρό άντρα και ήδη από τότε που γραφόταν το 
σενάριο είχα σκεφτεί: χρειάζομαι ένα θαύμα. Δυσκολευόμουν 
όμως επίσης με την Ελέν. Είχα να επιλέξω ανάμεσα στο να βρω 
έναν ισορροπιστή που να είναι ή να γίνει ηθοποιός και στο να 
βρω έναν ηθοποιό που να γίνει ισορροπιστής. Προτιμούσα τη 
δεύτερη λύση. Ήθελα έναν ηθοποιό που να τον μάθω, και αν ή
ταν ανάγκη, να τον ντουμπλάρω, αλλά να του μάθω να περπα
τάει στο σύρμα: έπεσα πάνω σε μια φωτογραφία, πάνω-κάτω ό
πως συνέβη με τη Φωτογραφία, την ταινία, τότε μου είχαν φέ
ρει τη φωτογραφία ενός νεαρού ηθοποιού. Ή ταν σκυμμένος 
πάνω από κάποιον άλλον και σκέφτηκα αυτός είναι που μου 
χρειάζεται. Με τους Ισορροπιστές συνέβη το ίδιο. Όταν είδα τη 
φωτογραφία του Lilah Dadi, μια ερασιτεχνική λήψη, είχε ένα 
βλέμμα με τόση μελαγχολία, με τόση εσωτερικότητα ώστε είπα 
από μέσα μου «αυτός είναι που μου χρειάζεται» και τον κάλεσα. 
Του είπα αμέσως: «Πρέπει να μάθεις σχοινοβασία». Εκείνος 
μου είπε ναι, «θα το κάνω», πριν ακόμα προσληφθεί. Το έκανε, 
σαν τρελός, και το κατάφερε.

— Και η ηθοποιός που παίζει την Ελέν;
— Η Polly Walker; Είναι Αγγλίδα. Δεν έβρισκα καμία στη Γαλ- 
λία που να μπορούσε να αποδώσει αυτόν τον εύθραυστο χαρα
κτήρα, αυτή την αμφισημία, την παραδοξότητα και ταυτόχρο
να τη δύναμη που μας αναγκάζει να την πιστέψουμε όταν ακο
λουθεί το νεαρό στο οριστικό πεπρωμένο του.

— Γιατί συνδέεται τόσο απόλυτα με το χαρακτήρα του συγγραφέα, 
γιατί αδίστακτα τον βοηθάει να τα ρίξει στο νεαρό;
— Επειδή ο Genet ασκούσε μια χάρη, μια απίστευτη γοητεία 
στις νεαρές γυναίκες. Ήξερα πολλές γυναίκες που θα έκαναν ο
τιδήποτε για εκείνον και αυτός τις έβαζε να κάνουν τα πάντα.

— Η μητέρα είναι υπέροχη. Πρόκειται για μια ελάχιστα γνωστή η
θοποιό.
— Η Doris Kunstmann; Έχει δουλέψει στην Ιταλία, τώρα παί
ζει συχνά στη Γερμανία. Έχει εργαστεί πολύ στο θέατρο. Είναι 
εξαιρετική. Έχει μυθικό ταμπεραμέντο.

— Τελικά όμως, ο χαρακτήρας του Σπαντίς-Piccoli, που είναι ο 
Πυγμαλίωνας που διαπλάθει, κατασκευάζει, συμμετέχει στην 
πνευματική, φιλοσοφική και πολιτιστική εκπαίδευση αυτού του 
νεαρού άντρα, τι βρίσκει εκεί τελικά, είναι μόνο το σεξ, δεν είναι 
κυρίως το σεξ; Καθώς υποπτευόμαστε τον Genet ως αρκετά ελεει
νό να εκμεταλλεύεται τους νεαρούς, να ικανοποιείται σεξουαλικά 
και να τους απορρίπτει.
— Δεν νομίζω ότι το θέμα ήταν μόνο σεξουαλικό, νομίζω ότι εί
χε σχέση με την έλλειψη δημιουργικότητας. Ο Genet ήθελε έ
ναν εραστή, έναν απόλυτο γιο, έναν απόλυτο καλλιτέχνη. Και 
όταν ενδιαφερόταν για τον οδηγό των αγώνων ταχύτητας, εί
χαμε να κάνουμε, επίσης, με αισθητική αναζήτηση, κάτι τρελό, 
ποιητικό... ήθελε να οδηγήσει κάποιον στο αγγέλιασμα, ή να 
τον οδηγήσει στο θάνατο, αν χρειαζόταν. Ο Cocteau επίσης ο
δήγησε αρκετούς νεαρούς στην αυτοκτονία. Μιλάμε για το ίδιο 
είδος σχέσης. Και ο Pasolini επίσης, θαρρώ, έκανε το ίδιο.

— Είναι ωστόσο παράξενο, αυτός ο φαινομενικά τόσο απλός και 
χωρίς πρόβλημα τρόπος που ο νεαρός εισέρχεται σε μια ομοφυλο- 
φιλική σχέση με τον Piccoli, ενώ στη συνέχεια θα αποδειχτεί ότι 
είναι και αυτός ετεροφυλόφιλος. Πιστεύετε ότι αυτοί οι νεαροί ή
ταν αμφισεξουαλικοί;
— Ο Abdallah ήταν, σε κάθε περίπτωση. Έπειτα, όλοι οι νεαροί 
για τους οποίους ενδιαφέρθηκε ο Genet ήταν έτσι. Οι περισσό
τεροι παντρεύτηκαν αργότερα.

— Στην πρώτη σκηνή της ταινίας στο τσίρκο, όπου ο Φραντς-Αλί 
παρατηρεί ότι ο Piccoli και η νεαρή γυναίκα τον κοιτάζουν εξο
νυχιστικά, πανικοβάλλεται κυριολεκτικά, το βάζει στα πόδια. 
Γιατί;
— Επειδή ταπεινώθηκε. Βλέπει μια πολύ όμορφη γυναίκα που 
τον κοιτάζει και μάλιστα τον καιρό του πολέμου της Αλγερίας. 
Δεν ξέρει αν είναι αστυνομικοί, αναρωτιέται γιατί τον κοιτά
ζουν έτσι. Όμως, γοητεύεται πολύ από το βλέμμα.

— Ακριβώς πριν συλληφθεί σε μια μαζική έφοδο και όταν βγαίνει 
από τη φυλακή λέει: «Ήμουν μαζί με άλλους κρατούμενους», αρα
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βικής καταγωγής όπως κι εκείνος, «μου φέρονταν ψυχρά, με κοί
ταζαν με μισό μάτι, δεν ήμουν σαν κι αιπούς». Γιατί;
— Επειδή είναι μισός Ευρωπαίος. Οι Αλγερινοί, όταν υπάρχει 
κάποιος με μεικτό αίμα, έστω και αν αυτό δεν φαίνεται αμέσως, 
εκείνοι το μυρίζονται... Υπάρχει μια διαφορά, παρ’ όλα αυτά, 
στη συμπεριφορά, στον τρόπο που κάθεται κανείς, στον τρόπο 
που κοιτάζει. Εξάλλου, υπάρχουν οι δυο ταξιθέτριες που βρί
σκονται πίσω του, που έχουν έρθει για να τον δουν.

— Σε τι αντιστοιχεί το όνειρο με το φαλλό, στο τσίρκο;
— Είναι φαντασίωση, για μια ακόμα φορά, αυτού του συγγρα
φέα. Βλέπει το νεαρό άντρα στις καλύτερες συνθήκες, ιδανικές 
γι’ αυτόν, στο μέτρο που είναι το εσωτερικό του τσίρκου. Τον 
βλέπει ως έναν όμορφο ακροβάτη, έναν καλό ιππέα, έναν ταχυ
δακτυλουργό και στο τέλος τον ταυτίζει με το φαλλό. Είναι ένα 
είδος ονείρου που αποτυπώθηκε. Αν υπάρχει μια πραγματικό
τητα στο όνειρο, τότε βρίσκεται εκεί.

— Το ενοχλητικό είναι ότι ο συγγραφέας και η χορεύτρια έχουν 
σταματήσει κάθε δραστηριότητα. Εκείνος δεν γράφει πια, εκείνη 
δεν χορεύει πλέον. Γιατί;
— Επειδή έπρεπε να ξεκινήσουμε από μια γενικά τραγική κατά
σταση ώστε το δράμα να είναι πιο σφιχτό, για να γίνουν πιο έντο
νες οι σχέσεις ανάμεσα στον Φραντς-Αλί και τον Μαρσέλ, τον 
Φραντς-Αλί και την Ελέν. Αν είχα ξετυλίξει το δράμα σταδιακά, 
θα ήταν ένα κανονικό δραματικό έργο, όπου θα υπήρχαν σκηνές 
με εντάσεις. Ενώ εδώ, το ότι είναι τόσο γαλήνιο από την αρχή, εί
ναι επειδή τα πράγματα έχουν παγιωθεί ήδη με τα τραυματισμένα 
πρόσωπα. Επειδή ο καθένας κουβαλάει τα τραύματά του. Έπρεπε 
να τους τοποθετήσω ως πληγωμένους ανθρώπους, δεν είναι φυ
σιολογικοί άνθρωποι που εξελίσσονται. Δεν εξελίσσονται πια, ού
τε οι μεν ούτε οι δε. Ο μόνος που εξελίσσεται είναι ο νεαρός βορει- 
οαφρικάνος άραβας. Ούτε η μητέρα, ούτε ο Μαρσέλ, ούτε η Ελέν.

— Πώς επιλέξατε το τσίρκο της Αμιένης;
— Επειδή είναι το μόνο τσίρκο που μπορούσαμε να κάνουμε 
γυρίσματα. Τα υπόλοιπα έχουν εξαφανιστεί κατά το μεγαλύτε
ρο μέρος. Επιπλέον, είναι ωραίο τσίρκο όπου είχαμε ησυχία.

— Και εκμεταλλευτήκατε την ομορφιά του καθεδρικού ναού για να 
τον κινηματογραφήσετε.
— Ακριβώς.

— Πώς βρήκατε το θαυμάσιο αιγυπτιακό τραγούδι της Οπι 
Kalsoum που ακούμε στην αρχή, όταν η αστυνομία συλλαμβάνει 
τον Φραντς-Αλί;
— Ένας φίλος, ειδικός στην αραβική μουσική, μου πρότεινε διά
φορα τραγούδια και το συγκεκριμένο που άρεσε περισσότερο.

— Φαίνεται ότι σας αρέσει πολύ η «Παβάνα για ορχήστρα» του 
Gabriel Fauré, αφού τη χρησιμοποιήσατε ως μουσική υπόκρουση 
στο γύρισμα των τελευταίων σκηνών. Από πού προέρχεται η αγά
πη γι ’ αυτό ειδικότερα το κομμάτι;
— Ως συνοδεία για τα νούμερα σχοινοβασίας αναζητούσα μια 
τονική απόχρωση όπως του Stravinsky. Είχα σκεφτεί να βάλω 
ένα ωραίο ορατόριό του, που δεν κατάφερα όμως να το βρω.

Μου πρότειναν αυτή τη μουσική. Μου άρεσε τόσο πολύ ώστε έ
κανα πρόβα μ ’ αυτήν αμέσως. Ανταποκρίνεται τέλεια στο τελε
τουργικό όπου χορεύει ο Φραντς-Αλί πριν αυτοκτονήσει. Αυτό 
που μου άρεσε επίσης είναι ότι η μουσική ονομάζεται «Παβά
να»1. Επειδή ο χαρακτήρας του Φραντς-Αλί κινείται αργά, κα
μαρωτός, στο χορό που θα είναι ο θάνατός του.

— Πώς αυτοκτόνησε ο πραγματικός Abdallah;
— Κατάπιε βαρβιτουρικά.
[...]

1. Είδος αργού και τελετουργικού χορού. (Σ.τ.Μ.)

Plaquette de promotion du film, 1991. 
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντής.

Ο μηχανισμός της προδοσίας
Μια συζήτηση του Νίκου Παπατάκη με τους Andrea Pastor 
και Bruno RobertV

— Θεωρώ ότι η ταινία σας αφορά κυρίως την προδοσία, ένα θέμα 
που συναντούμε στον Genet. Ωστόσο στην ταινία η προδοσία γίνε
ται ένα δραματουργικό και υφολογικό ζήτημα, μιας και στο δεύτε
ρο μέρος υπάρχει μια ρήξη, μια διολίσθηση, μια διαφορά σε σύ
γκριση με το πρώτο μέρος που βασίζεται αποκλειστικά στη σχέση 
του Piccoli με τον ακροβάτη. Έτσι, υπάρχει μια προδοσία της ει
κόνας -  και εννοώ τον καθρέφτη που προδίδει το παιδί ενώ ασκεί
ται στο σκοινί. 'Οταν ο Piccoli στρέφει τους προβολείς στο παιδί, 
είναι σαν τον σκηνοθέτη που, γυρίζοντας την ταινία, «προδίδει» τις 
εικόνες του. Είναι λες κι ο Piccoli γίνεται ο σκηνοθέτης της ζωής 
του παιδιού και όταν στο δεύτερο μέρος το παιδί είναι χωρίς τον 
Piccoli, γίνεται πια ο σκηνοθέτης του εαυτού του.
— Ναι, υπάρχει μια ρήξη της γραμμικότητας. Ό ταν το παιδί 
γίνεται ο σκηνοθέτης του εαυτού του, γίνεται επίσης και ο 
Σπαντίς (ο συγγραφέας που ερμηνεύει ο Piccoli), είναι ολοκλη
ρωτικά ο Σπαντίς. Αρχίζει να είναι ήδη από τη στιγμή που συ
ζητάει με τον Σπαντίς, χρησιμοποιώντας τα λόγια των βιβλίων 
του. Τρία είναι τα άτομα που μιλούν, εγώ που έκανα την ται
νία, ο Σπαντίς που μιλάει μέσω των βιβλίων του, και το παιδί 
που μιλάει μέσω του Σπαντίς, σαν τον Σπαντίς.

— Επομένως, ο σωσίας, θέμα που εμπεριέχεται στην προδοσία, α
ποτελεί τμήμα της δραματουργικής δομής της ταινίας;
— Ασφαλώς και πρόδωσα τον ήρωα, εντάσσοντας την προδοσία 
στο εσωτερικό της ίδιας της δομής της ταινίας, ακριβώς επειδή 
αντιμετώπισα την προδοσία κατά έναν τρόπο διαφορετικό από 
του Genet.

— Οι καθρέφτες είναι πολύ σημαντικοί στην ταινία, ο Piccoli κα
τασκευάζει ένα «ντεκόρ» για το μαθητή του, υπάρχει μια κινημα
τογραφική μεταφορά, μια μεταφορά του πλατό, το παιδί πέφτει ό
ταν πια τα φώτα δεν πέφτουν επάνω του...
— Πιθανότατα υπάρχει μια κινηματογραφική μεταφορά. Αλλά 
υπάρχει και κάτι ακόμα... ξέρετε το έργο του Genet Ο Σχοινο
βάτης;



Οι Ισορροπιστές (Patrick
Οι Ισορροπιστές Mille, Michel Piccoli).
(Lilah Dadi).

«Το γεγονός ότι γράφω μου επέτρεψε να παραμείνω 
σε μια νεότατα χωρίς τέλος, μια αγέραστη νεότητα». Οι Ισορροπιστές (Lilah Dadi, Michel Piccoli).
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— Είναι ένα ποιητικό και όχι δραματουργικό έργο...
— Ακριβώς, ο Genet έγραφε κείμενα στο περιθώριο των έργων 
του, «Πώς να ερμηνευτεί το Μπαλκόνι κ.λπ.». Προσπάθησα να 
δείξω στην ταινία άτι είναι αδύνατο να «ερμηνεύσεις το Σχοινο
βάτη», αυτό που γράφει ο Genet στο Σχοινοβάτη είναι εντελώς 
ανέφικτο, είναι το ανέφικτο των ακροβατικών “performances”, 
είναι μια ποιητική ιδέα του κειμένου. Αυτά που θέλησα να δεί
ξω στην ταινία είναι αυτή η ιδέα: η διχοτομία ανάμεσα στο ό
νειρο και στη γραφή.

— Η αδυναμία του «ανεβάσματος»;
— Ακριβώς. Η μεταφορά που περικλείεται στη φράση του 
Piccoli «Το σκοινί είναι αυτά που σε καθοδηγεί» είναι η μετα
φορά αυτού του ανέφικτου, διότι ο νεαρός είναι ταυτόχρονα α
ναγκασμένος να ελέγχει τον εαυτό του, να κοιτάζεται στους κα
θρέφτες. Αν το παιδί καθοδηγείται ταυτόχρονα από το σκοινί 
και από τους καθρέφτες, το βλέμμα του δεν μπορεί να είναι μο
νοδιάστατο, είναι κάτι το ανέφικτο. Ο καθρέφτης είναι σαν το 
όνειρο, το σκοινί είναι σαν τη γραφή.

— Το σκοινί είναι η δραματουργικη γραφή, αλλά και η ταινία, «το 
σκοινί» είναι «η ταινία». Άλλη μία μεταφορά της θέσης σας, αλλά 
και της θέσης του θεατή: είναι αδύνατο να ακολουθείς το σκοινί, να 
κάνεις την ταινία και ταυτόχρονα να κοιτάς την οθόνη.
— Βεβαίως. Αλλά πρέπει να δουλέψει κανείς πάνω σ’ αυτή την 
αδυναμία, να την καταδείξει.

— Σε ποιο βαθμό θελήσατε να κάνετε μια ταινία σε στυλ Genet;
— Ο Genet είναι ο καλλιτέχνης που με έχει ιντριγκάρει περισσό
τερο απ’ όλους, αλλά από την άλλη μεριά, εγώ ως καλλιτέχνης κά
θε φορά προσπαθούσα να τον αποδιώξω, να τον σκοτώσω, όπα>ς 
λόγου χάρη στην ταινία Οι Άβυσσοι που εμπνεόταν μεν από το ί
διο πραγματικό γεγονός στο οποίο βασίστηκαν Οι Δούλες, αλλά 
θέλησα να κάνω ένα έργο που να μην έχει καμιά σχέση με το θεα
τρικό έργο του Genet. Ήταν δύσκολο να προσεγγίσεις τον Genet 
μέσα από το ίδιο γεγονός που τον ενέπνευσε και ταυτόχρονα να 
κάνεις ένα προσωπικό έργο που να διαφοροποιείται από του 
Genet. Τότε τον παραμέρισα, σκότωσα τον Genet. Και συνέχισα 
με τη Φωτογραφία, όπου δεν υπάρχει πια τίποτα από τον Genet, 
αλλά το θέμα της ωστόσο παραπέμπει σ’ ένα επεισόδιο της ζωής 
του Genet. Κατά κάποιον τρόπο ήμουν ανέκαθεν υποχρεωμένος 
να προσεγγίσω την αισθητική του Genet, ωστόσο προσπάθησα να 
κάνω πρωτότυπα πράγματα, που δεν θα τον αντέγραφαν. Πήρα 
τα θέματα του Genet (την προδοσία, τον καθρέφτη, τον σωσία...) 
για να τα κάνω προσωπική έκφραση ενός κινηματογραφιστή.

— Στην περίπτωση αυτή, αναστήσατε τον Genet για να τον προδώ- 
σετε άλλη μια φορά;
— Δεν πρόκειται τόσο για προδοσία, όσο για να τον σκοτώσω 
μέσα στο μυαλό μου.

— Κάνατε την παραγωγή στη μοναδική ταινία του Genet, Ένα Ε
ρωτικό Άσμα, βρήκατε τον τρόπο να πείτε ότι δεν αγαπάτε τις σε- 
κάνς των αντρικών σωμάτων, την πλαστικότητα των ερωτικών 
σκηνών, αλλά αγαπάτε τη σεκάνς της «τρύπας στον τοίχο».
— Γιατί είναι μια σεκάνς ανέφικτη, εξωπραγματική, είναι αδύ

νατο να καταστρέφεις έτσι έναν τοίχο, χρειάζεται μια πρωτο
φανής ακρίβεια... γι’ αυτό είναι ωραία.

— Και πάλι το ανέφικτο του να κοιτάς... επομένως η ταινία σας 
μπορεί να ερμηνευτεί σαν μια «καταγγελία» του Ερωτικού Άσμα
τος, από την άποψη ότι αγαπάτε πολύ αυτή τη σεκάνς, επειδή εί
ναι εξωπραγματική και ανέφικτη. Στην ταινία σας δεν υπάρχει 
έκθεση σωμάτων, όσο θεωρία του βλέμματος, άκρατο στυλιζάρι- 
σμα λες και συνεχίσατε να γυρίζετε το Ερωτικό Άσμα μέσα απ’ 
αυτή την τρύπα στον τοίχο. Δεν είναι τυχαίο ότι η μόνη σωματική 
και, κατά κάποιον τρόπο, ερωτική σχέση ανάμεσα στον Σπαντίς 
και τον Φραντς είναι όταν το κορμί του νεαρού έχει πέσει μες στο 
δίχτυ και ο Piccoli προσπαθεί να τον σηκώσει, να του ξαναδώσει 
ζωή...
— Είναι η άλογη ανάλωση μιας σχέσης, όπου υπάρχει μια έν
νοια παραπάνω από την καθαρά ερωτική, η αίσθηση του γκρο- 
τέσκου. Μου αρέσει να παρουσιάζω το γκροτέσκο που υπάρχει 
στις ερωτικές κινήσεις -κάτι τέτοιο υπάρχει και στις άλλες μου 
ταινίες- και βρίσκω ότι υπάρχει κάτι αισθητικά ωραίο στην 
γκροτέσκα αδυναμία της ερωτικής κίνησης, κάτι δυνατό, τρο
μερό, ανέφικτο... αυτό μου αρέσει να κινηματογραφώ, το σινε- 
μά για μένα είναι σαν εκείνη την «τρύπα στον τοίχο».

— Το ανέφικτο του να κοιτάζεις και ταυτόχρονα ν’ αγαπάς... στη 
διάρκεια της τελευταίας σκηνής σκέφτηκα το Αίμα Ενός Ποιητή 
του Cocteau. Όπως ο ποιητής του Cocteau προσπαθεί να πετάξει 
μες στο «δωμάτιο των αυτοκτονιών», έτσι και ο νεαρός στην ταινία 
σας προσπαθεί να πετάξει στη στέγη εκείνου του σπιτιού που θα γί
νει το σπίτι της αυτοκτονίας. Σκεφτήκατε τον Cocteau; Ακόμα και 
το θέμα των καθρεφτών θυμίζει Cocteau.
— Αυτό αποτελεί τμήμα της «μυθολογίας» εκείνης της εποχής. 
Αλλά στην ταινία υπάρχει μια χρήση της προδοσίας καθεαυτής 
και του καθρέφτη κατά ένα σκωπτικό τρόπο- ο νεαρός χλευάζει 
τον εαυτό του, χλευάζει την ίδια του τη σκηνοθεσία, έχει μια 
στάση αυτοσαρκαστική. Αυτό το στοιχείο της «γελοιοποίησης» 
δεν νομίζω ότι υπάρχει στον Cocteau.

— Στο ζήτημα των σωμάτων, της κινηματογραφημένης ή μη σε
ξουαλικότητας, η στιγμή που το αγόρι κάνει μπάνιο στο σπίτι της 
μητέρας του, είναι η μόνη στιγμή που βλέπουμε το σχεδόν γυμνό 
κορμί του νεαρού, η κάμερα κοιτάει το σώμα του αγοριού με τον ί
διο περίπου τρόπο που το κοιτάζει η μητέρα του... Ο σκηνοθέτης 
ως μητέρα... η μητρική κάμερα.
— Ναι, εμένα μου αρκούσε αυτός ο δυνάμει ερωτισμός...

— Είδατε την Ωραία Καβγατζού; Σ ’ αυτή την ταινία, ο Piccoli δεί
χνει να συνεχίζει την δουλειά που έκανε με τον Rwette... Στον 
Rwette, το θέμα είναι να φτιάξεις ένα αριστούργημα και ταυτόχρο
να να το καταστρέφεις και να το κρύψεις, στον Rwette ο Piccoli 
διαρκώς κοιτάει, σχεδιάζει, μιλάει και θυμώνει με το μοντέλο του. 
Υπάρχει και στη δική σας ταινία μια σχέση με το «μοντέλο» και με 
την κατασκευή ενός αριστουργήματος, ενός «ζωντανού» αριστουρ
γήματος που τελικά αυτοκαταστρέφεται. Η καταστροφή του έργου 
έχει σχέση με την υφολογικήρήξη στο δεύτερο μέρος της ταινίας;
— Στην ταινία του Rivette, παρ’ όλο που δεν την είδα, ο ήρωας 
είναι ένας καλλιτέχνης, ένας ζωγράφος. Στη δική μου ταινία, ό
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— Επομένως, για σας είναι εξαρχής η ταινία του Φραντς-Αλί;
— Ναι, είναι η ταινία του Φραντς και όχι του Σπαντίς...

χι, δεν είναι η ιστορία ενός καλλιτέχνη, ενός συγγραφέα, αλλά 
μιας σχέσης. Ο Σπαντίς είναι «συγγενικός» με τον ηρώα Φραντς- 
Αλί, δεν μιλώ για τον Genet, αλλά για το κατά πόσον ο συγγρα
φέας είναι «συγγενικός» με τον Αλί, υπάρχει μια ανατροπή. 
Υποθέτω ότι στον Rivette, η προσέγγιση αφορά τον καλλιτέχνη 
με το Κ κεφαλαίο, ενώ εδώ ο καλλιτέχνης δεν εξετάζεται ως τέ
τοιος, αλλά ως «ον», με μια υπαρξιακή ματιά.

— Παρά τη δουλειά πάνω στο βλέμμα, η σχεδόν θεατρική μετωπι
κότητα της ταινίας του Rivette φαίνεται να επιστρέφει στις σκηνές 
με τις ασκήσεις πάνω στο σκοινί. Όσον αφορά τον ηθοποιό που ερ
μηνεύει τον Αλί και που δεν είναι επαγγελματίας ισορροπιστής, 
κατά κάποιον τρόπο επαναλάβατε στο πλατό τη δουλειά που κάνει 
ο Piccoli στην ταινία, ο Genet και ο ισορροπιστής, ο σκηνοθέτης 
και ο ηθοποιός του...
— Είναι κυρίως πλάνα-σεκάνς... έτσι είναι ακόμα πιο δύσκολο, 
ο ηθοποιός αναγκάστηκε όχι μόνο να μάθει να περπατάει στο 
σκοινί, αλλά και να παριστάνει ότι παραπατά -  ήταν εκπληκτι
κός... είναι ακόμα συνεπαρμένος απ’ αυτή τη δουλειά, απ’ αυ
τόν τον ήρωα.

— Η δουλειά με το φως. Ο θάνατος και η τελική αυτοκτονία γυρί
ζονται με άπλετο φως, η πρώτη πτώση του νεαρού χαρακτηρίζεται 
από το φως, πέφτει όταν το φως δεν πέφτει πια επάνω του...
— Δουλεύω πολύ με το φως, συζητώ πολύ για το ντεκόρ, τα κο
στούμια, τα χρώματα. Λόγου χάρη, ένιωσα τη δραματουργική 
αναγκαιότητα του κόκκινου ρούχου της κοπέλας και την αλ
λαγή του χρώματος των μαλλιών της. Ή ταν θέμα αισθητικής 
αναγκαιότητας της σκηνοθεσίας, δεν ήταν κάτι προαποφασι
σμένο. Εγώ είμαι αυτός που κάθεται στην κάμερα, κάνει όλες 
τις κινήσεις της, κάνει πολλές πρόβες πριν τα γυρίσματα και ε
παναλαμβάνει πολλές φορές τις λήψεις. Σε σχέση με την αλλα
γή του φωτός και του ρυθμού του γυρίσματος, υπάρχει μια ε
πιτάχυνση εκεί που ο Φραντς συναντάει την κοπέλα...

— Μια μελοδραματική αλλαγή... και ταυτόχρονα ένα άκρατο στυ- 
λιζάρισμα, κάπως σουρεαλιστικό: μου θύμισε τον Buñuel στην 
Ωραία της Ημέρας, ο οδηγός, η στολή, το αυτοκίνητο...
— Στην αρχή υπάρχει μια σχέση ανάμεσα σε δυο ανθρώπους, 
δυο βλέμματα και ταυτόχρονα η δουλειά πάνω στην ίδια τη 
σκηνοθεσία, κι έτσι έχουμε ένα στυλ κάπως ντοκουμενταρί- 
στικο, μέχρι τη στιγμή της πτώσης του Φραντς. Από κει και 
πέρα ο Αλί είναι ένας άλλος άνθρωπος, είναι ήδη ο Σπαντίς, 
διακατέχεται και κυριαρχείται ολοκληρωτικά από τον Σπα
ντίς. Η σχέση αλλοιώνεται, είναι λες κι ο Σπαντίς απευθύνεται 
στον σωσία του, λες κι ο Σπαντίς ζητά από τον σωσία του να 
γυρίσει... Όταν ο Σπαντίς δεν υπάρχει πια στην ταινία, υπάρ
χει μια επικάλυψη και συνεπώς μια επιτάχυνση, ο Σπαντίς δεν 
είναι πια εκεί, αλλά είναι εκεί, μέσα στον Αλί, είναι παρών και 
απών, και η σχέση με τη γυναίκα επαναλαμβάνει με επιταχυ
νόμενο ρυθμό τη σχέση ανάμεσα στον Μαρσέλ και τον Αλί, ό
ταν ο Αλί γίνεται «ο άλλος», υπάρχει μια κυκλική εναλλαγή 
των ζευγαριών, η σχέση επαναλαμβάνεται και μετατοπίζεται, 
ακόμα και η σχέση με τη μητέρα που κάποια στιγμή εξαφανί
ζεται κι αυτή... το μόνο σταθερό στοιχείο αυτών των μετατοπί
σεων είναι ο Αλί.

— Σ ’ αυτές τις μετατοπίσεις των βλεμμάτων, σ ’ αυτή την άρνηση 
και μετακίνηση ανάμεσα στον εαυτό και στον άλλον, γίνεστε κι ε
σείς Σπαντίς, γίνεστε ο «άλλος»;
— Ο πρώτος ισορροπιστής είμαι εγώ, είναι πολύ περίπλοκο να 
κάνεις μια τέτοια ταινία...

— Οι διάλογοι της ταινίας είναι εξαιρετικοί. Γράψατε σενάριο και 
διαλόγους, είναι πρωτότυποι οι διάλογοι ή χρησιμοποιήσατε λόγια 
του Genet;
— Όχι, είναι πρωτότυποι. Υπάρχει ένα κομμάτι από τον Genet 
μόνο κατά τη στιγμή της πτώσης, όταν ο Σπαντίς λέει: «Το 
σκοινί είναι αυτό που σε οδηγεί...». Προσέγγισα το κείμενο του 
Genet μόνον εκείνη τη στιγμή για ν ’ αποδώσω το εξωπραγματι
κό που εμπεριέχεται στη σεκάνς και που είναι μια μεταφορά 
του ανέφικτου του βλέμματος και της πραγματικότητας του 
σκοινιού.

— Κατ’ αυτή την έννοια, χρησιμοποιείτε τον Genet για να εξιστο
ρήσετε την αδυναμία να καταδειχτεί στη σκηνή το κείμενο του 
Genet.
— Κατά μία έννοια, η ταινία είναι έτσι ακριβώς γιατί έχει αυτούς 
τους διαλόγους, το κείμενο είναι πολύ δουλεμένο, υπάρχει ο ρυθ
μός της κάθε σκηνής, της κάθε φράσης, του κάθε διαλόγου, πολύ 
δουλεμένος. Στη μετάβαση από το σενάριο στην ταινία, δεν υ
πάρχουν αλλαγές, γύρισα εκατό τοις εκατό αυτό που έγραψα. 
Και αυτό είναι ένα στοιχείο εξίσου σημαντικό με την εικόνα.

— Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη θεατρική και στην κινηματογραφι
κή δουλειά σας;
— Πιστεύω ότι το θέατρο είναι μια μορφή που ανήκει στη 
«δραματική τέχνη», αφορά τρία πράγματα: το κείμενο, την 
πλαστική, το χώρο. Για μένα, το σινεμά θέτει σε κίνηση αυτά 
τα τρία στοιχεία και έτσι είναι κάτι που διαχωρίζεται από τη 
δραματική τέχνη, αλλά ταυτόχρονα, σαν το παιχνίδι ενός ισορ
ροπιστή, θέτοντας σε κίνηση αυτά τα τρία στοιχεία, το σινεμά 
«επιστρέφει» στη δραματουργία.

— Η λεπτομέρεια για τη φράση του Genet που πετιέται στο απο
χωρητήριο και η λεπτομέρεια των περιττωμάτων, όπου όμως υ
πάρχουν κοσμήματα... γιατί αυτές οι δύο λεπτομέρειες για το 
γραμμένο χαρτί που πετιέται μες στα περιττώματα και στα κοσμή
ματα που είναι πεταμένα μες στα περιττώματα;
— Είναι κάτι που σκέφτηκα όταν έγραφα την ταινία, δεν υπάρ
χει τίποτα στην ταινία που να μην είχε γραφτεί από πριν.

— Το στοιχείο του σωματικού έρωτα, η λάσπη στο κορμί της μητέρας 
που παίζει κατς, ο ιδρώτας και το αίμα στο λευκό κοστούμι του Φρα
ντς, είναι κάτι με έντονη παρουσία στην ταινία... είναι Λες και το στό
μα στην ταινία μετατοπίζεται σε ένα dUo επίπεδο, στο επέκεινα, εκεί 
όπου δεν υπάρχει πια το ανέφικτο της ενοίκησηςμες στα σώματα...
— Υπάρχει ένα είδος έκλειψης των σωματικών σχέσεων, χρησι
μοποίησα λεπτομέρειες και γι’ αυτό, λόγου χάρη το ανέπαφο 
κρουασάν και στη συνέχεια το φαγωμένο κρουασάν, στο κρε-
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βάτι όπου συναντιούνται, μιλούν και αγαπιούνται ο Σπαντίς 
και ο Αλί.

— Όλη η ταινία είναι ένα παιχνίδι παραπομπών και κατόπτρων, 
το βλέμμα τον Φραντς στην πυρκαγιά του αυτοκινήτου όπου πε
θαίνει ο άλλος νεαρός συνδέεται με τη φωτιά της αυτοκτονίας, λες 
και ο Φραντς θέλει να πεθάνει όπως κι εκείνος, να γίνει ο Μαρσέλ, 
αλλά και το άλλο παιδί... η γυναίκα γίνεται ο Genet, ο Φραντς γί
νεται ο Genet και ο άλλος νεαρός... σε μια συνεχή μετατόπιση.
— Σ ’ ένα παιχνίδι ισορροπίας.

1. Η συνέντευξη δόθηκε κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 1991.
Film Critica, τχ. 417-418, 1991.

Μετάφραση: Έφη Καλλιφατίδου.

Β.  Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Α Τ Ι Ε Σ _______________________________________________________

Η  αυτοκτονία  τω ν  καταπιεσμένω ν  
και η  ένοχη τη ς  διαν όη ση ς
της Ελένης Μάρα

Η πολυτάραχη ζωή και η προκλητική προσωπικότητα του 
Jean Genet γίνονται αφορμή στους Ισορροπιστές, τελευταία 
ταινία του Νίκου Παπατάκη, για κάποιες πικρές και απαισιόδο
ξες σκέψεις σχετικά με το πατρονάρισμα των καταπιεσμένων α
τόμων από τις πνευματικές ηγεσίες. Το φιλμ βέβαια δεν είναι 
ούοε βιογραφία ούτε καταγγελία· αυτό που εμφατικά τονίζεται 
είναι η δυσκολία της σχοινοβασίας πάνω στη, συχνά δυσδιάκρι
τη, διαχωριστική γραμμή μεταξύ της ενοχής και της αθωότη
τας. Η γραφή είναι λιτή, η κορύφωση επέρχεται σταδιακά -αρ
κετοί ίσως θυμούνται παρόμοιες αρετές που παρουσίαζε Η Φω
τογραφία- το ομοφυλοφιλικό στοιχείο διακριτικά λανθάνει ώ
στε να μην αποσπά την προσοχή.
Θέμα της ταινίας είναι η σχέση, ερωτική αλλά κυρίως πνευμα
τική, ενός ώριμου, προοδευτικού γάλλου συγγραφέα με τον νε
αρό γερμανοάραβα Φραντς-Αλί, που εργάζεται σε τσίρκο, και η 
επιθυμία του πρώτου να μετατρέψει τον δεύτερο σε μεγάλο 
καλλιτέχνη-σχοινοβάτη. Ο Φραντς-Αλί, ο ήρωας που κερδίζει 
τους προβολείς και την προτίμηση του σκηνοθέτη, σχοινοβατεί 
αδιάκοπα ανάμεσα στον αρσενικό και θηλυκό εαυτό του, στο 
βιασμό και την αυτόβουλη απόλαυση, στο τριτοκοσμικό περι
θώριο και την ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών, στο ρόλο του 
θύματος και του θύτη. Το τσίρκο, χλευαστικός αντικατοπτρι
σμός της πραγματικότητας (η χρήση του καθρέφτη ενσωματώ
νεται δομικά στους συμβολισμούς της ταινίας), λειτουργεί εδώ, 
όπως και στο μπεργκμανικό έργο, σαν ενδιάμεσο σκαλοπάτι 
στην τέχνη, από τη μια μεριά, το θάνατο και την πλαστογρά
φηση της φυγής, από την άλλη. Πρόκειται για ένα σύμπαν ψε
μάτων και ψευδαισθήσεων που ισορροπεί ανάμεσα στην ευθυ
γράμμιση του τεντωμένου σχοινιού και το σάλτο στο κενό. Το 
οποιοδήποτε παραπάτημα, η οποιαδήποτε παρέκκλιση, ισοδυ- 
ναμεί με αφανισμό. Τα αποκαλυπτήρια του φαλλού, δηλαδή 
της εξουσίας του άντρα, στο κέντρο της πίστας, συνιστούν μία 
από τις μεγάλες στιγμές της ταινίας. Το κόκκινο πέπλο του πό

θου κρύβει το φαλλό από το βλέμμα, και μαζί τη στυγνή αλή
θεια για τις σχέσεις εξουσίας. Ο Φραντς-Αλί προτιμά το μάζεμα 
της κοπριάς από το φως των προβολέων, αφού το τσίρκο παρα
μένει αναλλοίωτο ως χώρος δράσης και αυτοπραγμάτωσης. Το 
μόνο που αλλάζει είναι η θέση που μπορεί να κατέχει κάποιος 
μέσα σ’ αυτό. Με τη συμμετοχή του Φραντς-Αλί στην ετεροφυ- 
λοφιλική σχέση, η σχοινοβασία δεν αίρεται, απλώς μετατοπίζε
ται, η λύτρωση μέσα από τον αυτοσαρκασμό γίνεται προσιτή, 
τα πράγματα λέγονται, στο μέτρο του δυνατού, με το όνομά 
τους: η γυναίκα, ο πόθος, η τρυφερότητα, ο σοφέρ-επιβήτορας, 
το παιχνίδι του έρωτα, της εξουσίας και της καλλιτεχνικής δη
μιουργίας.
Η τέχνη απομυθεύεται, η ειλικρίνεια κινήτρων όπως η έμπνευ
ση, η πολιτική βούληση, η επιθυμία για κοινωνική αλλαγή, αμ
φισβητούνται. «Το πάθος του ποιητή να δημιουργήσει μέσα από 
ένα άλλο πλάσμα», όπως λέει σε συνέντευξή του ο Παπατάκης, 
δεν είναι αθώο, δηλαδή δεν είναι υπεράνω των σχέσεων κατανα
γκασμού και υποταγής. Ο συγγραφέας-ήρωας της ταινίας σχοι
νοβατεί και αυτός, ανάμεσα στις ευγενείς προθέσεις της πηγαίας 
έλξης και την εγκεφαλικότητα της καθοδήγησης· μια εγκεφαλι- 
κότητα ρητή, που συγκεκριμενοποιείται στη σκληρή εγκατά
λειψη του μαθητευόμενου από τον άπιστο μέντορα-εραστή: με
τά το ατύχημα, ο Φραντς-Αλί πετιέται, ούτε λίγο ούτε πολύ, σαν 
στυμμένο λεμόνι στο καλάθι των αχρήστων.
Δύο είναι οι γυναίκες της ταινίας: η Μητέρα και η Ερωμένη. Η 
όμορφη Ελέν -το όνομα παραπέμπει ειρωνικά στον γνωστό ελ
ληνικό μύθο- είναι το πρόσχημα, η παραπλάνηση, η επιφάνεια 
των πραγμάτων, ο μεσολαβητής ανάμεσα στον άντρα διανοούμε
νο και την πολιτική εξουσία. Τρέφεται από τα αποφάγια του ά
ντρα, είναι το ίδιο το σχοινί πάνω στο οποίο ακροβατούν οι φιλο
δοξίες του. Η μητέρα του Φραντς-Αλί, η χοντρή γερμανίδα πα- 
λαίστρια, μια ακόμη παραλλαγή της αποδιαρθρωτικής αμφιτα
λάντευσης ανάμεσα στο θύτη και το θύμα, ενσαρκώνει τραγικά 
την εκπορνευομένη μητρότητα, το ξερίζωμα, την απώλεια της 
καταγωγής. Έμπνευση και αφαιρετικότητα χαρακτηρίζουν τη 
σεκάνς των δύο αντρών στο εσωτερικό της εκκλησίας, όπου το 
μυστικιστικό στοιχείο παραμερίζεται μπροστά στη διαπίστωση 
ότι μια ισότιμη συγκατοίκηση της αρσενικής και θηλυκής αρχής 
στη θρησκεία και στην ευρύτερη πνευματική ζωή δεν είναι εφι
κτή. Όταν ο Θεός-Πατέρας-Διανοούμενος πλάθει το δημιούργη
μά του «κατ’ εικόνα και ομοίωση», η Παναγία περισσεύει.
Ο Φραντς-Αλί δεν αγαπά τις αυταπάτες. Γία το λόγο αυτό προ
τιμά την αυτοκτονία από το ατύχημα, πράξη επιλεγμένη και 
συνειδητή, συμπαρασύροντας μητέρα και ερωμένη, δηλαδή 
τον θηλυκό καταπιεσμένο εαυτό του. Το γαλλικό λογοπαίγνιο 
που, δυστυχώς, δεν μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά (ο ήρωας 
λέει «je me tue», σκοτώνομαι, τονίζοντας την τελευταία λέξη 
που ηχεί όμοια με το «tu», το γαλλικό «εσύ») υπαινίσσεται φό
νο, τόσο πνευματικό όσο και πολιτικό, με ένοχο το συγγραφέα. 
Η θεαματικότητα της τελικής ιεροτελεστίας παραπέμπει για 
άλλη μια φορά στο τσίρκο ως υπαρξιακό περίγραμμα της αν
θρώπινης πράξης. Τα τριάντα χρόνια που χωρίζουν την πρώτη 
σκηνοθετική δουλειά του Παπατάκη, τις Αβύοοους, στις οποίες 
οι καταπιεσμένοι, δύο υπηρέτριες, δολοφονούν τα αφεντικά 
τους, από τους Ισορροπιστές, του σήμερα, φανερώνουν μία με
τατόπιση της εξέγερσης, τον εσωστρεφή και αυτοκαταστροφι- 209
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κό χαρακτήρα που αυτή έχει αποκτήσει στις μέρες μας. Η ται
νία εκφράζει την αναδίπλωση αυτή χωρίς κραυγές, με ακρίβεια 
και αυστηρότητα, ενώ η κάμερα χαρίζει την αμέριστη συμπά- 
θειά της σε όσους, σαν τον Φραντς-Αλί, αυτοκτόνησαν, πολιτι
κά και ερωτικά προδομένοι.

Οθόνη, τχ. 45, Μάρτιος 1993.

Μια λαμπρή στιγμή της ανθρωπότητας
Συνέντευξη του Michel Piccoli στους Jean A. Gili, Jean-Pierre 
Jeancolas, Olivier Kohn και Michel Sineux'

— Πώς θα χαρακτηρίζατε το Μαρσέλ Σπανής, το πρόσωπο που 
ενσαρκώνετε στους Ισορροπιστές·
— Είναι ένα είδος ανθρώπου που τη βρίσκει μόνο με τον εαυτό 
του και που θεωρεί ότι ένα ανατρεπτικό πνεύμα εμπνέει και ο
φείλει να εμπνέει τόσο τη ζωή όσο και την τέχνη του. Είναι ε
ξαιρετικά αλαζών με έναν σύνθετο όμως τρόπο αφού περιφρο- 
νεί τη δόξα του και ταυτόχρονα ηδονίζεται με αυτήν. Δεν είναι 
απλώς ένας άνθρωπος της εξουσίας που αρέσκεται να κινεί τα 
νήματα. Είναι ένας μοναχικός τύπος, ιδιαίτερα επικίνδυνος 
που καταστρέφει και χρησιμοποιεί την κοινωνία. Κάπως έτσι 
θα μπορούσαμε αν όχι να τον χαρακτηρίσουμε, διότι ακριβώς 
είναι αχαρακτήριστος, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να τον 
καταλάβουμε. Πάντως, ακόμα κι αν είναι ο κινητήριος μοχλός 
της τραγωδίας, σίγουρα δεν είναι ο πρωταγωνιστής.

— Γνωρίζατε το Νίκο Παπατάκη πριν γυρίσετε την ταινία;
— Τον γνωρίζω από το «Κόκκινο Ρόδο», όταν «ακόμα πουλούσε 
λεμονάδες»2, όπως ο ίδιος λέει. Ήταν το αφεντικό μου, ο «μαγα
ζάτορας». Είχα να τον δω από το 1954, όταν έκλεισε το «Κοκκινο 
Ρόδο». Για όσους γνώρισαν εκείνη την εποχή, ο Νίκος είναι ένας 
μύθος, μια θρυλική φυσιογνωμία: κανείς δεν ξέρει τι έκανε από 
τότε, ούτε και ήξερε τι είχε κάνει προηγουμένως. Γία μένα ήταν 
ένας φάρος: είχα δει όλες του τις ταινίες (δεν είναι δύσκολο, θα 
μου πείτε, πέντε ή έξι είναι όλες κι όλες), ήξερα κάπως την ιστο
ρία του -πώς έγινε παραγωγός, πως συμμετείχε στη αντίσταση ε
νάντια στους Ιταλούς στην Αιθιοπία, ενάντια στους Έλληνες 
στην Ελλάδα, στους ναζί στη Γαλλία-, λίγο όμως, γιατί δεν μιλά
ει πολύ. Μια μέρα μου τηλεφώνησε. Χάρηκα απίστευτα όταν ά- 
κουσα τη φωνή του, σαν να ξανάβρισκα ένα φίλο που είχα να τον 
δω χρόνια. Μου είπε: «Θα ήθελα να σε δω, έχω γράψει ένα σενά
ριο... ήθελα να σε δω. Μπορώ να σε δω;». Του έδωσα ένα ραντεβού 
και τότε μου είπε: «Έχω γράψει ένα σενάριο... θα ήθελα... εάν μπο
ρούσες... εν πάυση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς να σ ’ το πω, να παίξεις 
στην ταινία». Του απάντησα απλώς ναι, χωρίς να έχω καν διαβά
σει το σενάριο, και αφού το διάβασα είπα και πάλι ναι.

— Ο Παπατάκης έγραψε το σενάριο έχοντας εσάς υπόψη του; 
Εσείς συμμετείχατε στη συγγραφή του σεναρίου;
— Δεν νομίζω ότι το έγραψε σκεπ εόμενος εμένα στο ρόλο του 
Σπαντίς. Το έγραψε γιατί ήθελε από καιρό να διηγηθεί την ι
στορία του Abdallah, δεν είχε έναν συγκεκριμένο ηθοποιό στο 
νου του. Στη συνέχεια δεν παρενέβην καθόλου στη διαμόρφω
ση του σεναρίου, απλώς συμμορφωνόμουν πιστά στις οδηγίες

του: ήταν τόσο απαιτητικός, αυστηρός, ακριβής. Ήθελε να α
παλείψει και το παραμικρό ίχνος φιλαρέσκειας του ηθοποιού, 
σε όλα τα πρόσωπα, όχι μόνο στο δικό μου. Ήταν σαν να δου
λεύαμε με μετρονόμο: στις πρόβες, πριν τα γυρίσματα ψάχναμε 
κυρίως το ρυθμό που ήθελε, αυτό το «μη παίξιμο», ποτέ ψυχο
λογία ή αναφορές στον Genet.

— Τι είδους σκηνοθέτης είναι;
— Ισχυρίζεται ότι για τον ίδιο -και νομίζω ότι το πιστεύει κατά 
βάθος- τα πάντα εξαρτώνται από τον ηθοποιό, με την έννοια ότι 
θέλει ο ηθοποιός να είναι η ακριβέστερη εικόνα του προσώπου 
που ενσαρκώνει, χωρίς δεξιοτεχνία όμως, χωρίς φιλαρέσκεια ή 
συναισθηματισμό. Όλα αυτά τα απεχθάνεται. ΓΓ αυτόν ακριβώς 
το λόγο και το ύφος του είναι τόσο αυστηρό, απλό, επίπεδο σχε
δόν, με μεγάλη προσοχή στο ρυθμό και τη δομή. Εξαρχής μας εί
πε ότι δεν θα ήταν ζωντανός ο ήχος, ότι ήθελε να τον «φορέσει α
πό πάνω» (μετασυγχρονισμός) για να προσπαθήσει να βρει ακρι
βώς το ρυθμό που ήθελε. Και νομίζω ότι αυτός ο ρυθμός φαίνεται 
καλύτερα στο πρόσωπο που ενσαρκώνει η Polly Walker.

— Και στο νεαρό επίσης.
— Για την ακρίβεια, ο Νίκος ήθελε ο νεαρός να λέει το κείμενό 
του σαν να ήταν ο Σπαντίς που μιλούσε, χωρίς να προέρχεται το 
παραμικρό από τη συγκίνηση του ίδιου ως μυούμενου. Ο Σπα
ντίς τον μυεί στα πάντα: στο να γίνει το φερέφωνό του -  πρέπει 
να μάθει σχεδόν απ’ έξω φράσεις από το έργο του Σπαντίς ή από 
την καθημερινή του ζωή-, στο συρματόσχοινο, στους άλλους 
συγγραφείς, για να μην αναφερθώ στην ερωτική μύηση. Ως προς 
αυτό ο Νίκος ήθελε οπωσδήποτε να αποφύγει την παρωδία, την 
κοκεταρία των ηθοποιών που ερμηνεύουν ρόλους ομοφυλόφι
λων. Είχε γράψει μια σκηνή, μετά το σταθμό, στην οποία βλέπα
με το Σπαντίς και το φαντάρο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου. Ήταν 
η πρώτη φορά που έβλεπα το Νίκο να ομολογεί ότι δεν ήξερε πώς 
να γυρίσει μια σκηνή: δεν επιθυμούσε την παραμικρή παρεκτρο
πή και κυρίως δεν ήθελε η σκηνή να γίνει αφορμή για ένα «τολ
μηρό» στιγμιότυπο. Τελικά γυρίσαμε τη σκηνή χωρίς να φαίνε
ται τίποτα, βέβαια οι δυο άνδρες ήταν ντυμένοι, υπήρχε μόνο μια 
κίνηση, ένα βλέμμα και καταλαβαίναμε ότι ο ένας από τους δυο 
άνοιγε το φερμουάρ του και ότι ο άλλος γονάτιζε. Όπως στην 
Ωραία της Ημέρας κατά κάποιο τρόπο (χωρίς αυτό να έχει καμιά 
σχέση με τον Bunuel), όταν ο Georges Marchai κάθεται μπροστά 
στο φέρετρο της γυναίκας του και υποτίθεται ότι αυνανίζεται. 
Ήταν εντός πεδίου και άρχιζε να κατεβαίνει δίχως η κάμερα να 
τον ακολουθεί, αυτό μόνο. Θυμάμαι ότι ο Georges Marchai ένιω
θε πολύ άβολα, δεν ήξερε πώς να το χειριστεί και ο Bunuel του εί
πε: «Σκέψου τον ήλιο που δύει!». Ο Νίκος, λοιπόν, σκεφτόταν 
τον ήλιο που δύει, τελικά όμως έκοψε τη σκηνή, γιατί θεώρησε 
ότι ήταν χυδαίο, μικροπρεπές, ανάρμοστο.

— Χρησιμοποιήσατε καθόλου τον Genet ως σημείο αναφοράς;
— Όχι, καθόλου. Ήταν σαν η ταινία να μην είχε εμπνευστεί α
πό τη ζωή και το έργο του.

— Τι αντιπροσώπευε ο Genet και ο κόσμος του για σας;
— Γνώριζα αρκετά καλά το έργο του, χωρίς να το έχω διαβάσει 
όλο, τον ίδιο όμως δεν τον γνώρισα. Πιθανόν να είχαμε ανταλ
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λάξει μια χειραψία δυο-τρεις φορε'ς, χίποχε περισσόχερο- με χρό- 
μαζε, ήχαν πολύ επιβληχική προσωπικόχηχα. Καμιά όμως ανα
φορά δεν γίνεχαι σχον ίδιο μέσα σχην χαινία. Εξαρχής εγώ είπα 
σχο Νίκο: «Δεν πρόκειχαι να διαβάσω ούχε γραμμή χου Genet 
από δω και σχο εξής»· μου απάνχησε: «Καλύχερα!». Ούχε σχιγ- 
μή δεν σκέφχηκα χον Genet καχά χη διάρκεια χων γυρισμάχων: 
θα ήχαν πλεονασμός. Ο Νίκος δεν ήθελε να γυρίσει μια χαινία 
υπέρ ή καχά χου Genet. Και χο πιθανόχερο είναι όχι δεν θα χην 
είχε καν γυρίσει εάν ο Genet ήχαν εν ζωή. Από σεβασμό, από 
διακριχικόχηχα. Θα χο θεωρούσε γλοιώδες. Σχην πραγμαχικό- 
χηχα θέλησε να επαναλάβει χην κηδεία χου Abdallah, χην οποία 
είχε βρει απαράδεκχη για χον ίδιο. Έπρεπε να βγάλει χο σεβα
σμό χου για χον Abdallah και χη μηχέρα χου. Δεν νομίζω όμως 
όχι εμπνεύσχηκε από κάποιο περισχαχικό χης ζωής xou Genet, 
είναι μια χαινία σχεδόν εξ ολοκλήρου μυθοπλασχική.

— Η εικόνα του Genet-Σπαντίς είναι εντούτοις πολύ αρνητική: 
χειραγωγεί τους πάντες προκαλώντας το θάνατο του Φραντς-Αλί 
και του Φρεντύ ακόμα.
— Τους χειραγωγεί πράγμαχι, είναι ένα χέρας. Χωρίς να θέλω ό
μως να κάνω χην αναχομία χου εγκλήμαχος, ένα πρόσωπο όπως 
αυχό χου Σπανχίς, περισσόχερο από οποιοδήποχε άλλο, δεν απο- 
καλύπχει χις αβύσσους μας; Και χωρίς χον Σπανχίς ο Φρανχς- 
Αλί δεν θα είχε σίγουρα γίνει ένας χόσο καλός ισορροπισχής.

— Τι αποζητά ο Σπανής από μια τέτοια μύηση;
— Θέλει να έχει ένα μαθηχή, ένα δούλο, ένα αγόρι που θα ερω- 
χευχεί με πάθος και θα χο μεχαχρέψει σε μια λαμπρή σχιγμή 
χης ανθρωπόχηχας. Νομίζει όχι είναι ο Θεός που θα δημιουργή
σει χο νέο Αδάμ.

— Τον εγκαταλείπει τελικά όταν πέφτει.
— Όχι, ο Φρανχς-Αλί είναι που χον προδίδει. Πέφχει, δεν πεθαί
νει όμως. Ο Φρανχς-Αλί είναι αυχός που χελικά χον εγκαχαλεί- 
πει. Τον εγκαχαλείπει διόχι αποχυγχάνει και γιαχί θα μπει, γι’ 
αυχόν χο λόγο, σχην υπηρεσία όλων αυχών χων ανόηχων ασχών. 
Αυχός είναι ο Genet, έχσι δεν είναι; Είναι η πολυπλοκόχηχα αυ- 
χή χου Genet που μεγάλωσε σε ορφανοχροφείο· υπέφερε διόχι ό- 
χαν ήχαν παιδί χον εγκαχέλειψαν οι γονείς χου, οι θεχοί χου γο
νείς σχεδόν χον εγκαχέλειψαν κι αυχοί, διόχι είχε γίνει ιδιοφυής 
συγγραφέας εκμεχαλλευόμενος σχο έπακρο χη θέση χου, θέλο- 
νχας όμως και να εξακολουθήσει να κάνει χον χρομοκράχη.

— Η ταινία εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό πλαίσιο κά
νοντας αναφορές στον πόλεμο της Αλγερίας.
— Χαίρομαι που χο αναφέρεχε διόχι χο ισχορικό πλαίσιο παίζει 
μεγάλο ρόλο σχην χαινία. Δεν είναι βέβαια χυχαίο όχι η ισχορία 
εκχυλίσσεχαι καχά χη διάρκεια χου πολέμου χης Αλγερίας. Και 
χο πρόσωπο χης μηχέρας, αυχής χης Γερμανίδας που πανχρεύ- 
χηκε έναν Άραβα είναι ενχελώς επίκαιρο, δεν συμφωνείχε; Θα 
μου πείχε βέβαια όχι η ισχορική διάσχαση παραμερίζεχαι από χο 
θέμα χης ομοφυλοφιλίας.

— Οχι, το πρόσωπο της μητέρας αναπτύσσεται, δεν χρησιμοποιεί
ται απλώς για να αναδείξει τους κύριους ρόλους.
— Απολύχως, έχεχε δίκιο. Δυσχυχώς όμως αυχό που θα συζη-

χηθεί περισσόχερο από χον κόσμο είναι η θορυβώδης και χερα- 
χώδης σχέση ενός άνδρα μιας κάποιας ηλικίας με έναν πολύ νε- 
όχερό χου άνδρα, ας είμασχε ειλικρινείς! Ενώ δεν είναι μόνο αυ
χό.

— Ο συγγραφέας είχε μια πολύ στενή σχέση με τα κοινωνικοπολι- 
τικά την εποχή εκείνη.
— Αυχό ήθελα να πω κι εγώ. Οι διανοούμενοι-συγγραφείς εί
χαν ενχαχθεί σχην Ανχίσχαση, έκαναν σχεδόν επιχειρήσεις κο- 
μάνχος: ο Camus, ο Genet, ο Mauriac, ο Aron, έως και ο 
Malraux. Έ σχω κι αν σήμερα κοροϊδεύουμε χο Sartre που που
λούσε χην εφημερίδα «Το Δίκιο χου Λαού» (La cause du peuple) 
πάνω σε ένα βαρέλι...

— Όταν ο Genet-Σπανής βγάζει τον Φραντς-Αλί από τη φυλακή, 
απεικονίζεται ένα πραγματικό γεγονός;
— Ενχελώς. Ο Νίκος μου διηγήθηκε όχι ο Genet επιβαλλόχαν 
όχι μόνο σχους νεαρούς, αλλά σε όλους, σχους ανθρώπους χης 
εξουσίας, χης ανώχερης ασχικής χάξης. Το πρόσωπο που ενσαρ
κώνει η Polly Walker υπήρξε πραγμαχικά.

— Τι έκανε ο Παπατάκης εκείνη την εποχή-,
— Ήχαν εκχός Γαλλίας, σχην Ελλάδα ή σχις Ηνωμένες Πολι- 
χείες, δεν ξέρω.

— Πώς αντιδράσατε ως ηθοποιός απέναντι σ ’ ένα αρνητικό πρό
σωπο που πρέπει να ερμηνεύσετε «επίπεδα»;
— Για μένα ήχαν μια άσκηση ακόμα, όπως και όλα χα άλλα. Κά
ποιοι με ρωχούν: «Τι είναι αυχή η βουλιμία για δουλειά;». Δεν 
είναι βουλιμία, είναι πάθος. Σε αυχό χο χόσο αβέβαιο επάγγελ
μα, οι ηθοποιοί άλλοχε έχουν λίγη ή και καθόλου δουλειά για 
διάφορους λόγους, και άλλοχε αποχελούν ένα είδος ζώων εξαι- 
ρεχικά προνομιούχων, έχουν δημιουργήσει μια εικόνα, χην ο
ποία επιμένουν να διυλίζουν με χο σχαγονόμεχρο, προκειμένου 
να χη διαχηρήσουν άθικχη παραμένονχας χαυχόχρονα, ει δυνα- 
χόν, σχην κορυφή χου box-office. Άλλοι, όπως εγώ -και δεν εί
μαι ο μόνος-, θέλουν να χαξιδεύουν, να καχανοούν λίγο καλύ- 
χερα κάθε φορά χι είναι αυχό χο επάγγελμα και να εξασκούνχαι 
σχην χέχνη χους όπως ένας ζωγράφος, ένας οργανοπαίκχης ή ο- 
ποιοσδήποχε καλλιχέχνης χου χσίρκου.

— Σε τι εξυπηρετούσαν οι πρόβες;
— Ο Νίκος μας μάθαινε χο ρυθμό και χη «μη κοκεχαρία» ενός 
κωμικού ηθοποιού. Σαν ένας διευθυνχής ορχήσχρας μας ανά
γκαζε να ξαναρχίζουμε αδιάκοπα. Ο Casals είχε πει κάποχε, ενώ 
ηχογραφούσε ένα δίσκο, όχαν άκουσε χο αποχέλεσμα: «Εάν παί
ζαμε σε κοινό, θα ήχαν χέλειο, για μια ηχογράφηση όμως δεν εί
ναι αυχό που πρέπει, γιαχί εδώ χη μουσική χην ακούμε διαφο- 
ρεχικά». Ο Νίκος έκανε χο ίδιο. Μόλις αρχίζαμε χις κοκεχαρίες 
χων ηθοποιών -δεν μπορώ να χις ονομάσω διαφορεχικά, μολο- 
νόχι ορισμένες φορές η κοκεχαρία χαιριάζει με χη διάθεση χου 
σκηνοθέχη ή χου κειμένου, σε αυχήν όμως χην περίπχωση δεν 
χρειαζόχαν-, ισοπέδωνε χο παίξιμό μας. Έπρεπε να πούμε χα 
πράγμαχα με φυσικόχηχα, χωρίς να κάνουμε ναχουραλισμό. 
Παραδείγμαχοςχάριν, σχη φράση: «Νομίζω όχι ξημερώνει», εάν 
λέγαμε: «Νομίζω... νομίζω όχι ξημερώνει», αμέσως μας απα
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ντούσε: «Γιατί επανέλαβες δυο φορές το νομίζω-, Δεν θα κατα
λάβουμε τίποτα, εάν επαναλαμβάνεις δυο φορές το νομίζωΐ».

— Ο ντουμπλαρισμένος ήχος, επέφερε αλλαγές;
— Ναι, αλλαγές ρυθμού και τις περισσότερες φορές έπρεπε να ξα- 
ναγυρίσουμε τη σκηνή. Κυρίως για τον Lilah Dadi ίσχυε αυτό, 
γιατί ο Νίκος ήθελε να λέει ο Φραντς-Αλί το κείμενά του σαν να 
ήταν ο Σπαντίς που μιλούσε, χωρίς όμως να φαίνεται άτι απαγ
γέλλει κάτι απ’ έξω. Ο Φραντς-Αλί έπρεπε να αναμασά αυτά που 
έλεγε, όπως αυτά που είχε ακούσει από το Σπαντίς. Δεν έπρεπε 
να δείχνει άτι αυτά που έλεγε προερχόταν από τον ίδιο, ούτε ό
μως και να μοιάζει με παπαγάλο. Ήταν μια πολύ απαιτητική 
δουλειά και αυτό δημιουργεί ένα είδος εκπληκτικής καθαρότη
τας, νομίζω.
Ο Νίκος ήθελε να κάνει μια τραγωδία. Μερικοί θα προτιμούσαν 
να μην είχε χαθεί το πρόσωπο του Σπαντίς. Προσωπικά, πι
στεύω άτι η παρουσία του στοιχειώνει περισσότερο την ταινία 
από τη στιγμή που εξαφανίζεται, η εξαφάνισή του άλλωστε γί
νεται με πολύ όμορφο τρόπο: δεν «αποχωρεί» απλώς.

— Μια τόσο μεγάλη και πλούσια πορεία τι πιστεύετε ότι σας έχει 
διδάξει για το επάγγελμα του ηθοποιού;
— Πολλά πράγματα. Συχνά λέμε άτι ο ηθοποιός δεν έχει αιδώ, 
άτι δεν είναι δημιουργικός, άτι χειραγωγείται σαν μαριονέτα. 
Στην πραγματικότητα, ο ηθοποιός, και πριν από αυτόν ο σκη
νοθέτης, αποκαλύπτουν μυστικά που ο δημιουργός, ο συγγρα
φέας ούτε καν υποψιάζονται άτι φέρουν τα κείμενά τους. Η 
δουλειά του ηθοποιού είναι να (ξανα)γράφει το κείμενο μετά το 
συγγραφέα: μυστικά που ο συγγραφέας έβαλε ή δεν θέλησε να 
βάλει στο κείμενό του. Με αυτή την έννοια, προσβάλλει την αι
δώ του συγγραφέα και ενίοτε και του σκηνοθέτη, ο οποίος, συ
χνά, σκηνοθετεί τον εαυτό του μέσα από τα πρόσωπα του έρ
γου. Και στο τέλος, πρέπει να προσβάλει την αιδώ του άλλου η
θοποιού. Πρέπει, λοιπόν, να υπερνικήσει άλες αυτές τις ανα
στολές, και άλλες ακόμα, και κυρίως τις δικές του. Για παρά
δειγμα: στο Dillinger est mort κάνω τον Ferreri. Πώς λειτούρ
γησε τόσο καλά η χημεία με το πρόσωπο βάσει ενός σκριπτ από 
το οποίο δεν είχα διαβάσει παρά είκοσι σελίδες; Ο σκηνοθέτης έ
νιωσε προφανώς άτι αισθανόμουν εξαιρετικά άνετα με αυτά το 
ρόλο ενός παιδιού σαρανταπέντε χρονών που περνάει μια νύ
χτα απόλυτης ελευθερίας, σαν τα παιδιά, που αντί να πάνε για 
ύπνο είναι έτοιμα να κάνουν οποιαδήποτε βλακεία. Είδε ότι 
διασκέδαζα τόσο πολύ που άφησε τη μηχανή να γυρνάει. Με 
κοίταζε απλώς να περιπλανώμαι. Ήταν πολύ ευχαριστημένος. 
[...]
— Τι κάνατε στο «Κόκκινο Ρόδο»;
— Έκανα διάφορα νούμερα: το Chicago Digest, το Torticola ε
ναντίον Frankensberg και το Τρόμος στην Οκλαχόμα, όλα γραμ
μένα από τους Grenier-Hussenot.

— Ο Pagliero μαγνητοσκόπησε κάποια από αυτά τα νούμερα.
— Ναι, γύρω από τους Αδελφούς Jacques. Και αυτός υπήρξε έ
νας από τους πυλώνες του «Κόκκινου Ρόδου», όπως όλοι! Ακό
μα κι ο Ferreri είχε κάνει το πέρασμά του, όταν ήταν άστεγος. 
Άλλαξε πολύ από τότε! Ο Rossif ήταν μπράβος. Παράλληλα, γύ
ρισα το Devoirs de vacances του Paviot με τον Boris Vian και

τον Ghislain Cloquet στην κάμερα, τον οποίο βοηθούσα: ήμουν 
ηθοποιός και τεχνικός.

— Λέτε συχνά ότι ο Buñuel ήταν για σας δάσκαλος. Ωστόσο, βλέ
ποντας κανείς τις ταινίες του έχει την εντύπωση ότι οι ρόλοι που 
δημιουργεί δεν είναι απαραίτητα ικανοποιητικοί για έναν ηθο
ποιό. Η δουλειά του ηθοποιού δείχνει ασήμαντη...
— Πράγματι μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι ο Buñuel έλεγε μόνο 
«πιο γρήγορα» ή «πιο αργά». Ορισμένοι ηθοποιοί έμεναν ανικα
νοποίητοι, όπως η Simone Signoret, για παράδειγμα. Ήταν υ
πέροχος άνθρωπος, την αγαπούσα πολύ. Μπορούσε, όμως, να 
γίνει και απίστευτα ενοχλητική κατά τη διάρκεια του γυρίσμα
τος. Το La muerte en este jardin ήταν παραγγελία, όπως οι πε
ρισσότερες ταινίες του Buñuel, για την οποία έγραφε το σενά
ριο από μέρα σε μέρα, κάθε πρωί. Και η Signoret, ταραξίας όπως 
πάντα, ήθελε να τα μάθει άλα: γιατί εδώ λέμε «εγώ» και όχι «ε
σύ»; Και: «Αυτός ο φροντιστής, έχει γερμανική προφορά, για 
ποιο λόγο, τι έκανε στον πόλεμο;». Με λίγα λόγια, ανακατευό
ταν παντού. Μια μέρα, ο Buñuel έβαλε ένα σκοινί γύρω από την 
κάμερα, όπως γύρω από ένα ρινγκ, και είπε: «Οι ηθοποιοί απα
γορεύεται να περάσουν το όριο αυτό». Η Signoret ήταν έξαλλη. Ο 
Buñuel, όμως, ήταν άνθρωπος με τέτοιο σεβασμό προς τους άλ
λους, τόσο ευγενής και του άρεσε τόσο να δουλεύει μέ τους αν
θρώπους που είχε επιλέξει, ώστε αυτό και μόνο ήταν πραγματι
κή απόλαυση. Με κάποιους σκηνοθέτες αυτά αρκεί.

1. Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στις 25.11.1991 στο Παρίσι.2. “Limonadier”, λόγω του παρελθόντος του, ως ιδιοκτήτη νυχτερινού κέ- ντρου, είχαν αποκαλε'σει υποτιμητικά κάποιοι δημοσιογράφοι τον Παπατά- κη στο ντεμπούτο του στο Φεστιβάλ των Καννών του 1963 (Σ.τ.Μ.).
Positif, τχ. 371, Ιανουάριος 1992. 

Μετάφρασή: Κυριακή Χρα.

Τα όρια της ελευθερίας του σκηνοθέτη
Στρογγυλή τράπεζα υπό τη διεύθυνση του Bernard Pivot, με τη 
συμμετοχή των Νίκου Παπατάκη, Michel Piccoli, Philippe 
Söllers και Pedro Almodovar'

Bernard Pivot (B.P.): Οι Ισορροπιστές εξιστορούν ένα τραγικό 
επεισόδιο στη ζωή του Jean Genet, φημισμένου δαιμονικού συγ
γραφέα, τον οποίο υποδύεται στιβαρά και πιστά ο Michel Piccoli. 
Διστάσατε, έστω και για μια στιγμή, να ερμηνεύσετε τον Jean 
Genet στον κινηματογράφο, με δεδομένο ότι ο Jean Genet, το λέω 
για τους νεότερους, ήταν ένας συγγραφέας αντάρτης, ομοφυλόφι
λος, «απόλυτος προδότης», αυτόν τον όρο χρησιμοποιεί στο άρθρο 
του ο Söllers.
Michel Piccoli (Μ,Ρ.): Μπορεί κανείς να είναι αντάρτης και 
να μην είναι ομοφυλόφιλος· μπορεί να είναι ομοφυλόφιλος και 
φιλήσυχος, μπορεί να είναι αντάρτης και μαζί ομοφυλόφιλος, 
μ’ αρέσουν οι αντάρτες, μ’ αρέσουν οι ετεροφυλόφιλοι, μ’ αρέ
σουν και οι ομοφυλόφιλοι. Μ’ αρέσουν όλοι οι άνθρωποι που 
ζουν μέσα στην ατελείωτη ηδονή και την ατελείωτη βία. Ορί
στε. Και δέχτηκα πάραυτα. Πρώτα πρώτα, δεν συνάντησα ποτέ 
μου τον Genet, απλώς τον είχα δει. Όπως λένε και οι άνθρωποι 
που θέλουν να δείχνουν καλλιεργημένοι, «τον έχω διαβάσει».
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Ένας «στοχαστικός» τρόπος να ζεις 
του Jean Genet

Το λιγότερο άθλιο που μπορεί να κάνει ο ομοφυλόφιλος, εάν διαλέγει ένα 
φίλο, δεν είναι άραγε να τον φορτώσει με μια μοίρα, της οποίας την ευθύ
νη δεν θα μπορούσε να αναλάβει ο ίδιος μες στο σώμα του; Αναμφισβή
τητα. είναι πάλι ένας τρόπος «στοχαστικός» να ζεις, να διαλέγεις για τον 
εαυτό σου μια αντανάκλαση -ή έναν αντιπρόσωπο πάνω στη γη ή πληρε
ξούσιο- που προβάλλεις μέσα στον κόσμο, τη στιγμή που εσύ ο ίδιος το 
σκέφτεσαι. Ομως, ενισχυμένος από κάποια ευγένεια ψυχής, ενόσω ο φίλος 
ξυπνά, υποφέρει, ζει πάνω στη γη, ο ομοφυλόφιλος αυστηρά οφείλει να 
προσπαθήσει να εκμηδενιστεί έως ότου γίνει μια αχτίνα που κατευθύνει 
τον πληρεξούσιό της, μια πνοή που τον εμπνέει, η ψυχή ενός σώματος και 
μιας ψυχής έως ότου γίνει μια «ιδέα ατελείωτης αθλιότητας». Γνωρίζοντας 
πόσο μάταια είναι τα έγκριτα κουρέλια του κόσμου, αυτό που μόλις απο- 
κάλεσα ευγένεια είναι άλλη μια μικρότητα για να σκεπάζεις μ' αυτήν τους 
-έστω μυώδεις- ώμους ενός έφηβου. Σημαίνει να του προσφέρεις μια 
μάταιη εξουσία. Εάν δεν τον σκοτώσω, τι ν' απαιτήσω από ένα φίλο, του 
οποίου ο έρωτας μου είναι αναγκαίος -  και μαζί μ' αυτόν η αναγνώριση του 
κόσμου;
Σημασία του ομοφυλόφιλου πάθους: είναι η κατοχή ενός αντικειμένου που 
δεν θα 'χει άλλη μοίρα παρά αυτή που απαιτεί ο εραστής. Ο αγαπημένος 
γίνεται αντικείμενο υπεύθυνο ν’ αναπαριστά τον νεκρό (τον εραστή), μέσα 
σ' αυτόν τον κόσμο. (Αυτή είναι και η σημασία του θέματος του Ηλιογά- 
βαλου, του οποίου ο αμαξηλάτης φέρει τα σύμβολα -στολή, πανωφόρι, 
διάδημο- της εξουσίας, ενόσω ο Αυτοκράτορας ζει μόνος, σκοτεινός.

μυστικός, σε μια άδεια κάμαρη του παλατιού). Ο  εραστής υποχρεώνει έναν 
υπηρέτη να ζει στη θέση του. Όχι να ζει, να φαίνεται. Ούτε ο ένας ούτε ο 
άλλος ζουν. Ο  αγαπημένος δεν διακοσμεί τον εραστή, τον «αναπαράγει». 
Ο  αγαπημένος είναι άρα αποστειρωμένος, εάν ζει αρρωστημένα σύμφωνα 
μ' αυτό το θέμα, που κατατρύχει έμμονα τον εραστή.
Υπάρχουν αρκετά χαμένα παιδιά, λέω στον εαυτό μου. Θα κλέψω ένα απ' 
αυτά. Να ζει αντί για μένα. Να επιφορτιστεί με τη μοίρα μου. Ποιο μοίρα, 
εάν θέλω να 'μαι νεκρός; Να επιφορτιστεί με το θάνατό μου. Σενάριο 
παράλογο: κλεισμένος ηθελημένα μέσα σε ένα υπόγειο, σκεφτικός, απε
γνωσμένος απ' τον έρωτά μου, καθοδηγώ τον εύθραυστό μου πρόξενο 
στους νεκρούς. Θα ζήσει το μίσος μου. Παράδοξα, ο διχασμός μου διαι- 
ωνίζεται. Θα πρέπει να μ’ αγαπά; Καταρχάς, να εκδηλώνει το κακό: ένα 
παιδί εγκληματίας πρόκειται να διασχίσει τον κόσμο. Με κακία προσηλω
μένο στον εαυτό του, από μένα περιμένει τη σπίθα. Εάν σκοτώσει, σκοτώ
νεται: φυλακή, ικρίωμα, κάτεργο, τόσοι θάνατοι που θα ζει αντί για μένα. 
Όμως, για να δεχτεί κάποιος έτσι τη θανατική μας εντολή, πρέπει αυτός ο 
ίδιος να 'ναι νεκρός. Και το χαμένο παιδί ήδη ήταν. Το κρυφό του καρνα
βάλι δεν ήταν το δικό μας, δεν μπορέσαμε να το αναγνωρίσουμε, ούτε 
εκείνο ν' αναγνωρίσει το δικό μας. Αλίμονο! Μόνο από έρωτα μπορούσε 
να υπακούει στις διαταγές μας. Κι εμείς θ' αποκαλούσαμε άραγε έρωτα 
αυτή τη βγαλμένη από το μπουντρούμι αυστηρότητα που μας επέβαλε να 
το οδηγήσουμε στο θάνατο και να επινοήσουμε γι' αυτό δυστυχίες, μια 
ηθική, συνήθειες θανάτου ανάμεσα στους ανθρώπους;

Α π οα π όσ μ α τα  ... εκδ. Υψιλον. 1989 
(«Fragments... ».Les T e m p s  m o d e rn e s , τ χ . 105.Αύγουστος 1954).

Μετάφραση' Ελένη Μαχαίρα

Όχι άλον. Αλλά ο Νίκος Παπαχάκης έπαιξε σημαντικό ρόλο 
στο «ναι», το δικό μου ναι, επειδή... επειδή έτσι!
Β.Ρ.: Εξάλλου, πρέπει να πούμε ότι ποτέ δεν φοβηθήκατε να ερ
μηνεύσετε ρόλους, προκλητικών προσώπων /προβοκατόρων, σας 
θυμίζω, μεταξύ άλλων, τον περίφημο ρόλο στο Μεγάλο Φαγοπότι 
του Marco Ferreri· πράγματι, ποτέ δεν έχετε αρνηθεί τέτοιους ρό
λους.
Μ.Ρ.: Όχι, αλλά αν σου αρέσει η ζωή και αν θέλεις να δείξεις 
κάπως στους ανθρώπους, μέσα από το θέαμα, τι σημαίνει ζωή, 
νομίζω ότι πρέπει να είσαι προκλητικός· αλλιώς είναι κανείς 
κοιμισμένος ή αποβλακωμένος, καταλαβαίνετε.
Β.Ρ.: Πράγματι, έτσι είναι· κάποιοι ηθοποιοί, όμως, άντρες και 
γυναίκες, έχουν εμμονή με την εικόνα τους και δεν θέλουν να τη 
χαλάσουν με κάποιους ρόλους. «Αν δεχτώ αυτόν το ρόλο», λένε, «τι 
θα πει το κοινό μου;».
Μ.Ρ.: Όντως, δίκιο έχουν, αλλά είναι άλλο το επάγγελμά τους. 
Οι ηθοποιοί έχουν πολλά και διάφορα επαγγέλματα. Υπάρχουν 
λοιπόν ηθοποιοί, θα λέγαμε, έτοιμοι για όλα και κάποιοι άλλοι, 
πραγματικά αξιοθαύμαστοι μερικές φορές, αλλά οι οποίοι καλ
λιεργούν στην πραγματικότητα την εικόνα τους με τον ίδιο 
τρόπο που κάποιοι άλλοι καλλιεργούν ένα πολύ ωραίο λουλού
δι, ή ένα πράσο ή ό,τι άλλο...
Β.Ρ.: Εσείς δεν λέτε το κοινό «μου»;
Μ.Ρ.: Δεν νομίζω ότι θα τολμούσα. Καταρχήν δεν ξέρω ποιο εί
ναι το κοινό μου. Εξάλλου, νομίζω ότι είμαι τυχερός, και στο

σημείο αυτό θα φανώ πιο αλαζονικός από εκείνους που καλ
λιεργούν τα πράσα τους, γιατί το κοινό μου δεν είναι ένα, είναι 
πολλά και διαφορετικά.
Β.Ρ.: Εντάξει, μήπως όμως επίσης, καθώς μεγαλώνουμε, μας εν
διαφέρει κάπως λιγότερο η εικόνα μας; Ήσασταν ίσως πιο προσε
κτικός στα πρώτα σας βήματα;
Μ.Ρ.: Όχι, είχα πάντα την τύχη να κάνω όποια τρέλα ήθελα, 
είχα καλές γνωριμίες.
Β.Ρ.: Πόσες σοβαρές προτάσεις, λοιπόν, για ταινίες σας κάνουν 
κάθε χρόνο;
Μ.Ρ.: Μα τι σημαίνει σοβαρή πρόταση; Σοβαρή μπορεί να είναι 
η πρόταση που σου κάνει ένας πάρα πολύ διάσημος σκηνοθέ
της, μαζί με έναν πάμπλουτο και εξαιρετικά έντιμο παραγωγό, 
και τη διασκευή ενός πάρα πολύ φημισμένου μυθιστορήματος, 
που το έχει διαβάσει ήδη πάρα πολύς κόσμος. Μπορεί επίσης να 
υπάρξουν κάποιες τρελές στιγμές και συναντήσεις· πώς συνα
ντούμε κάποιους ανθρώπους μέσα σε ένα πάθος τρελό ή συνα
ντούμε κάποιον στο μπιστρό ή χάνουμε το μυαλό μας με κάποι
ον, κι αυτό κρατάει ένα βράδυ και μόνο, αλλά από αυτό το βρά
δυ γεννιέται μερικές φορές μια ολόκληρη ζωή; Αυτό μου συνέ
βη με τον Ferreri ή τον Berlanga, λόγου χάρη, ή με τον Claude 
Sautet και τον Νίκο Παπατάκη... ή με τον Rivette.
Β.Ρ.: Πιστεύετε πολύ στις συναντήσεις.
Μ.Ρ.: Α, μόνο σ’ αυτές πιστεύω. Πιστεύω στις συναντήσεις, 
πράγματι, αλλά πρέπει να ξέρετε όχι τον ηθοποιό τον διαλέγουν
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οι άλλοι, δεν διαλέγει αυτός. Υπάρχουν ηθοποιοί και πολύ με
γάλοι σταρ που μπορούν να διαλέγουν και να συγκεντρώνουν 
γύρω τους μια ομάδα για μια ταινία. Εμένα προσωπικά όμως 
μου φαίνεται πιο διασκεδαστικό να διαλέγω τα άτομα που θα ή
θελα να με διαλέξουν. Είναι, πώς να το πω, κάπως πιο σύνθετο. 
Β.Ρ.: Ο φίλος σας, όμως, ο Marcello Mastroianni, ο οποίος κα
θόταν στην ίδια αυτή πολυθρόνα πριν από λίγες εβδομάδες, μας έ
λεγε ότι μερικές φορές του τηλεφωνούσε κάποιος σκηνοθέτης και 
έλεγε αμέσως το ναι.
Μ.Ρ.: Γνωρίζω πολλούς σκηνοθέτες, με τους οποίους έχω ήδη 
δουλέψει και άλλους με τους οποίους δεν έχω δουλέψει ποτέ, 
και που αν με έπαιρναν τηλέφωνο θα έλεγα αμέσως ναι. Έτσι έ
γινε με τον Νίκο Παπατάκη. Τον οποίο Νίκο Παπατάκη τον 
γνώριζα, είχαμε συνεργαστεί το 1954. Από τότε δεν είχαμε κα
μιά επαφή, ως το 1989. Είχα δει όμως τις ταινίες του.
Β.Ρ.: Αν, για παράδειγμα, σας ζητούσε να συνεργαστείτε o Pedro 
Almodouar, ένα τηλεφώνημα θα ήταν αρκετό ή θα ζητούσατε να 
διαβάσετε το σενάριο;
Μ.Ρ.: Όχι, θα έφτανε το τηλεφώνημα.
(γέλια)
Pedro Almodovar (Ρ.Α.): Καθόλου φρόνιμο εκ μέρους σας. 
Μ.Ρ.: Αλλά προσοχή, διατρέχοντας τον κίνδυνο να με απογοη
τεύσει!
Ρ.Α.: Νομίζω ότι πρέπει κανείς να διαβάζει πρώτα το σενάριο.
(γέλια)
Β.Ρ.: Θα απαιτούσατε να διαβάσει πρώτα το σενάριο;
Ρ.Α.: Ναι, θα του ζητούσα να διαβάσει πρώτα το σενάριο, για 
να είναι σίγουρος ότι θα μπορέσει να βάλει όλο του το πάθος 
στη δουλειά του.
[...]
Β.Ρ.: Ας περάσουμε τώρα στον Philippe Söllers. Το θέμα μας άλ
λωστε παραμένει το ίδιο. Όπως έλεγα, στο περιοδικό που διευθύ
νετε, το L’Infini, στο τεύχος 36 του 1991, υπάρχει ένα εναρκτήριο 
κείμενο, ένα editorial θα το έλεγα, με τίτλο: «Νέα Ιερά Εξέταση. 
Νέα λογοκρισία». Είναι μια πολύ σοβαρή μομφή και θα ήθελα να 
μας την επεξηγήσετε.
Phillipe Söllers (PH.S.) : Μάλιστα. Νομίζω άτι η εικόνα που 
έχουμε για τη λογοκρισία στηρίζεται στο γεγονός ότι θεωρούμε 
πως η λογοκρισία αφορά πράγματα παραβατικά, προκλητικά, 
βλάσφημα κ.λπ. Και νομίζω ότι στον κόσμο στον οποίο ζούμε, 
τον δυτικό κόσμο, αυτό το ζήτημα το έχει ρυθμίσει εφεξής η γε- 
νικευμένη εμπορευματοποίηση και η λογοκρισία εφεξής θα 
ρυθμίζεται με κάποιες γενικευμένες κινήσεις προλογοκρισίας, 
θα λέγαμε. Δεν έχει δηλαδή σημασία το σκάνδαλο, δεν μπορεί 
να προκληθεί σκάνδαλο. Θέλω να επιστήσω τώρα την προσοχή 
σας στο εξής. Βρισκόμαστε μπροστά σε έναν κόσμο που αλλάζει 
ταχύτατα. Μιλούσαμε προ ολίγου για το F.I.S.- Και θέλω να ε- 
πιστήσω την προσοχή σας στο εξής. Ότι στην Αίγυπτο, επί του 
παρόντος, δεν έχουμε μόνο την υπόθεση Rushdie. Στην Αίγυ
πτο, επί του παρόντος, ένας εκδότης και ένας συγγραφέας κα
ταδικάζονται σε οκτώ χρόνια χωρίς αναστολή για ένα βιβλίο 
βολταιρικής, θα λέγαμε, εμπνεύσεως. Απαγορεύεται να κυκλο
φορήσουν οι Χίλιες και μία νύχτες, χωρίς περικοπές, επειδή το 
βιβλίο είναι πορνογραφικό. Ο νομπελίστας λογοτέχνης της Αι- 
γύπτου, ο Μαχφούζ, επίσης έχει προβλήματα με τη λογοκρισία. 
Ο φανατισμός και μια έντονη ισλαμική μισαλλοδοξία έχουν ε

ξαπλωθεί λοιπόν και καλύπτουν πολλές χώρες και μεγάλες μά
ζες του πληθυσμού. Το δέντρο μας κρύβει το δάσος. Επειδή έ
χουμε την εντύπωση άτι αυτή η μισαλλοδοξία, στην οποία έ
χουμε συνηθίσει και μας θυμίζει τη θρησκευτική μισαλλοδοξία 
των περασμένων αιώνων, είναι η λογοκρισία. Η προσοχή μας ε
στιάζεται στην υπόθεση Rushdie. Φοβερή υπόθεση! Ένα κρά
τος να καταδικάζει έναν συγγραφέα σε θάνατο, ο οποίος θα κρύ
βεται στο εξής στα βουνά και στις σπηλιές, την ώρα που εμείς ε
γκαινιάζουμε εκ νέου τις οικονομικές μας σχέσεις με τις χώρες 
αυτές. Όταν είχαμε να κάνουμε με τα μαρξιστικά κράτη που ή
θελαν να ελέγξουν την οικονομία, θεωρούσαμε άτι το διακύ- 
βευμα δεν ήταν οικονομικά. Τώρα όμως ξέρουμε πολύ καλά άτι 
αυτή η ισλαμική μισαλλοδοξία, η οποία μπορεί να αναπτυχθεί 
τρομερά, ακόμα και στη Γαλλία, γιατί η μισαλλοδοξία αυτή δεν 
θα αναπτύσσεται εφεξής μάνο στο πεδίο της Αγγλίας, με το 
Ιράν, την Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και της 
Γαλλίας- αυτή η μισαλλοδοξία μπορεί κάλλιστα να γίνει αποδε
κτή συναρτήσει κάποιων οικονομικών υποθέσεων. Η Γαλλία α
ποκτά και πάλι οικονομικές σχέσεις με το Ιράν, πληρώνει ένα 
δισεκατομμύριο δολάρια κ.λπ. Τα συμβόλαια είναι τεράστια. Οι 
ισλαμικές χώρες με ισλαμική κυβέρνηση θα κάνουν δουλειές. 
Τίποτα δεν το απαγορεύει αυτά. Επομένως, «καλή τύχη», 
Rushdie, «καλή τύχη» σε όσους έφαγαν στις μέρες μας οκτώ 
χρόνια φυλακή κ.λπ. Ιδού μια μεγάλη πτυχή, ιδιαιτέρως εμφα
νής, της λογοκρισίας.
Β.Ρ.: Δεν έχει να κάνει με μας όμως.
PH.S.: Και σε μας τι συμβαίνει; Για να δούμε λίγο τι γίνεται 
στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, υ
πάρχουν στον Τύπο το τελευταίο διάστημα πολλά σχετικά άρ
θρα, αναπτύσσεται ταχύτατα ένα κίνημα, το κίνημα της «Πολι
τικής Ορθότητας».
Β.Ρ.: «Πολιτική ορθότητα». Είστε πολιτικά ορθός;
PH.S.: «Είστε πολιτικά ορθός;». Θα επανέλθουμε σε λίγο στο 
ζήτημα αυτό, λόγω Genet, το ελπίζω τουλάχιστον.
Τι σημαίνει να είναι κανείς «πολιτικά ορθός»; Είναι ένα δόγμα 
που αναπτύσσεται παντού στα Πανεπιστήμια. Δύο είναι τα κύ
ρια στοιχεία του. Πρώτον, δεν πρέπει να υπάρχει υψηλή λογο
τεχνία, δεν πρέπει δηλαδή κάποιοι συγγραφείς να διδάσκονται 
ως πιο σημαντικοί από κάποιους άλλους. Ο Όμηρος, ο Αριστο
τέλης, ο Πλάτωνας, όλοι οι συγγραφείς τους οποίους θεωρούμε 
σημαντικούς δηλαδή, συγγραφείς-σταθμούς, εμβριθείς, ο 
Cervantes στην Ισπανία: τίποτα, κομμάτια όλα. Η μαγνητοφω
νημένη εξομολόγηση ενός έγχρωμου ταξιτζή δηλαδή ή μιας γυ
ναίκας που βιάστηκε είναι εξίσου σημαντική με ένα λογοτεχνι
κό κείμενο. Όλα μπαίνουν στο ίδιο τσουβάλι. Έπειτα, διεξάγε
ται μια πραγματική Ιερά Εξέταση, είναι γνωστό, στα πλαίσιο 
μιας κίνησης οπισθοδρόμησης. Όσα συμβαίνουν στις Ηνωμέ
νες Πολιτείες έρχονται σε λίγο και εδώ. Το φεμινιστικό κίνημα 
στις αρχές του ήταν ένα κίνημα σταλινικού, θα έλεγα, χαρα
κτήρα. Ένα πραγματικό ιεροεξεταστικό κίνημα, που στόχο εί
χε τη δίωξη της σεξουαλικής παρενόχλησης στα Πανεπιστήμια 
και παντού. Πιάνω μια φοιτήτριά μου από το μπράτσο, και αν 
είμαι καθηγητής κατηγορούμαι πάραυτα ότι προτίθεμαι να τη 
βιάσω, λόγου χάρη. Πρέπει να κατανοήσουμε πολύ καλά την α
μερικανική κοινωνία, η οποία είναι μια κοινωνία υπερπουριτα- 
νική, εδώ και πάρα πολύ καιρό, με ένα σύντομο, μα πολύ σύ
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ντομο διάλειμμα ελευθερίας. Να σκεφτείτε όχι ο Henry Miller 
ήχαν απαγορευμένος σχις ΗΠΑ επί 27 χρόνια. Έγινε διάσημος 
χο 1961 πια, σε ηλικία 70 εχών. Τα βιβλία χου ήχαν απαγορευ
μένα και χα έγραφε σχην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν για άλλη 
μια φορά αυχάν χον έσχαχο πουριχανισμό και εγώ σκέφχομαι, 
αυχό προσπαθώ να δείξω, όχι αυχά χα δύο κινήμαχα δεν είναι α- 
νχιφαχικά μεχαξύ χους, όχι μέσω χης οικονομίας μπορούν να 
συγκλίνουν. Το κίνημα δηλαδή χης φονχαμενχαλισχικής λογο
κρισίας και χο δυχικό κίνημα αναγωγής χων πάνχων πανχού σε 
εμπόρευμα συγκλίνουν. Συνάγεχαι, επομένως, όχι όλα όσα έ
χουν γραφεί, χα κείμενα, η ίδια η μνήμη χης ανθρωπόχηχας, 
ό,χι αναχρεπχικό υπήρξε, από χον μαρκήσιο de Sade έως όποιον 
θέλεχε, θα συνχρίβεχαι συσχημαχικά, είχε από χο εμπόρευμα εί
χε από χον θρησκευχικό φαναχισμό. Δεν είναι ένα φαινόμενο α- 
νχιφαχικό, είναι ένα φαινόμενο που μπορεί να οδηγηθεί σχην 
πλανηχική χου σύνθεση.
Β.Ρ.: Καταλήγουμε λοιπόν στη «μη ανάγνωση», όπως, την ονομά
ζετε;
PH.S.: «Μη ανάγνωση». Να σας δώσω ένα παράδειγμα; 
(καταφατικά νεύματα)
Εορχάσαμε χο έχος Rimbaud, όλος ο κόσμος μιλάει για χον 
Rimbaud, χο Υπουργείο Πολιχισμού οργάνωσε μια λαμπαδη
δρομία, κάχι χέχοιο, από χη γενέχειρά χου χη Charleville ως χο 
Παρίσι ή κι εγώ δεν ξέρω πού. Rimbaud, Rimbaud, Rimbaud! 
Τα περιοδικά, χο Télérama για παράδειγμα, χον έκαναν εξώ
φυλλο χου χύπου: «Rimbaud: χο κακό παιδί». Αυχό μπορεί να 
γίνει και σχη ζωγραφική, με χον Van Gogh και άλλους. Ο 
Rimbaud όμως γίνεχαι ξανά πραγμαχικός μύθος. Ωραία. Κάποι
ος φρόνχισε λοιπόν να σχείλει σχους διάφορους εκδόχες απο- 
σπάσμαχα από χις Εκλάμψεις χου Rimbaud, χο κείμενο χου 
Rimbaud. Όλοι οι εκδόχες αρνήθηκαν. Θα συμφωνήσεχε λοι
πόν όχι δεν μπορούμε να διαβάζουμε πλέον χο κείμενο χου 
Rimbaud, αλλά θα κάνουμε χον Rimbaud εικόνα. Το πρόβλημα 
είναι χο εξής: Θα μεχαχρέψουμε χους σντγγραφείς, χους ζωγρά
φους, χους καλλιχέχνες, χην ίδια χην ισχορία χης ανθρωπόχη
χας ολόκληρη (δεν θα χη γλιχώσουν ούχε οι νεκροί), θα χους 
μεχαχρέψουμε σε εικόνες. Θα κάνουμε χαινίες γι’ αυχούς, θα 
χους μεχαχρέψουμε σε πρόσωπα χων μέσων και χου κινημαχο- 
γράφου, χου θρύλου, χης διαφήμισης, χο «κρασί Rimbaud», χο 
«ουίσκι Mozart». Εσείς ο ίδιος δεν έχεχε καλέσει σχην εκπομπή 
σας κάποιον που έβγαλε ένα χέχοιο κρασί;
Β.Ρ.: Στα αστεία.
PH.S.: Ενχάξει, ενχάξει... Βαδίζουμε προςαυχόν χον κόσμο χης 
απόλυχης διαφήμισης. Γι’ αυχό άκουγα χον Almodovar με εν
διαφέρον, επειδή, καχά βάθος, χο λέει σχο βιβλίο χου, ο μεγάλος 
εμπνευσχής χου είναι ο Warhol. Σκέφχεχαι, ζει με βάση χην ε
μπειρία χου Andy Warhol. Αυχή η γενίκευση δηλαδή χης συ- 
νχριπχικής διαφήμισης μπορεί θαυμάσια να χεθεί σχην υπηρε
σία ενός απόλυχου φονχαμενχαλισμού.
Β.Ρ.: Και ο Jean Genet;
PH.S.: Ο Genet, μάλισχα. Παρακολούθησα χην χαινία χου Πα- 
παχάκη (ενοχλημένο χαμόγελο) με μεγάλο ενδιαφέρον. Αν θεω
ρήσουμε όχι δεν αναφέρεχαι σχον Genet, είναι μια χαινία πα
θιασμένη, εξαιρεχικά ενδιαφέρουσα, υπερβολικά μελοδραμαχι- 
κή σχεχικά με χον χρόπο με χον οποίο σε μια συγκεκριμένη ε
ποχή ένας δαιμονικός συγγραφέας χρησιμοποιεί, χειραγωγεί

μια σειρά πλάσμαχα μέσω χης ομοφυλοφιλίας κ.λπ. Τα πράγμα- 
χα αλλάζουν όμως από χη σχιγμή που θα δεχχούμε όχι πρόκει- 
χαι για χον Genet, χον οποίο υποδύεχαι ο Michel Piccoli. Αλλά ο 
Piccoli υποδύεχαι χον Genet, συγγνώμη. Έχεχε απίσχευχο χα- 
λένχο σχις χαινίες σας να υποδύεσχε χον Genet, όπως η Isabelle 
Adjani χη Simone de Beauvoir ή o Gérard Depardieu χον Jean- 
Paul Sartre... (ο M. Piccoli και ο N. Παπατάκης δείχνουν λίγο α
νήσυχοι) Εννοώ όχι εγώ χον γνώριζα χον Genet, κι εσείς χο ίδιο, 
κ. Παπαχάκη, ήχαν ένα μικρό, χονχρούλικο, ζωηρό πλάσμα, ή
χαν μονίμως παράφορος, πλακαχζής, αλαζόνας, καυσχικός· ενώ 
εσείς είστε ένας στοχαστικός ηθοποιός, συγκεντρωμένος, εσω
τερικός. Υπάρχει αβυσσαλέα απόσταση ανάμεσα σε αυχό που 
μπορεί να κάνει με χο ταλέντο χου ο Piccoli και σχην προσωπι
κότητα χου Genet, παλλόμενη, παράφορη, αλαζονική! Δεύτε
ρον, είναι και η ιστορία επίσης... (ακούγονται διαμαρτυρίες) 
Β.Ρ.: Κάντε μια παύση, διότι ο Νίκος Παπατάκης γνώριζε επίσης 
τον Jean Genet και θα ήθελα να απαντήσει επί του θέματος. 
Ν ίκος Π απατάκης (Ν.Π.): Δεν θέλησα να κάνω μια βιογρα
φία χου Jean Genet, ούτε...
PH.S.: Υπάρχουν όλες οι ενδείξεις για να καταλάβει κανείς όχι 
πρόκειται για χον Genet, οι εκδόσεις Fossard που ακούγεται 
σαν Gallimard...
Ν.Π.: Και βιογραφία να είχα θελήσει να κάνω, δεν θα είχε κα
μία σχέση με χη βιογραφία χου Schweitzer ή χης Μητέρας Τε- 
ρέζας. Ο Genet είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Αλλά δεν ήθελα 
να κάνω μια βιογραφία χου Jean Genet. Πήρα ένα γεγονός από 
χη ζωή χου Jean Genet, χις σχέσεις χου με χον Abdallah.
PH.S.: Εντάξει, αλλά...
Ν.Π.: Περιμένετε, αφήστε με να ολοκληρώσω... με χον Abdal
lah, ένα νεαρό ακροβάτη ονόματι Abdallah, που σχο τέλος αυ- 
χοκχόνησε. Και χον Abdallah χον είχα γνωρίσει, σε όλη αυχή χη 
μακριά πορεία χου. Σχην πραγματικότητα, η χαινία έχει περισ
σότερο να κάνει με χον Abdallah παρά με χον Jean Genet. 
Έτσι, δεν θέλησα να επιλέξω έναν ηθοποιό που να είναι ομοφυ
λόφιλος, ούχε να μιμείται χον Jean Genet σχις κινήσεις, σχην 
τρέλα χου, ή ξέρω εγώ τι... Πρόκειται για μια πλήρη μετατόπι
ση χου προσώπου χου Genet, επειδή δεν ήθελα να λέει ο κόσμος 
«να μια βιογραφία χου Jean Genet», όπως ακριβώς χην περι- 
γράψαχε. Δεν είναι λοιπόν μια βιογραφία χου Jean Genet. Και ο 
ήρωας δεν κάνει πλάκα σαν χον Jean Genet, δεν στέκεται σαν 
χον Jean Genet, δεν είναι ομοφυλόφιλος, είναι ένα άλλο πρόσω
πο.
PH.S.: Παρ’ όλα αυχά, όλος ο κόσμος θα πει όχι είναι ο Jean 
Genet. Κι αυχό, αυχό ακριβώς με ενδιαφέρει πολύ...
Β.Ρ.: Περιμένετε μισό λεπτό, παρεμβαίνω επειδή στο βιβλιαράκι 
των Ισορροπιστών που διανεμήθηκε στον Τύπο, και έχει γραφεί 
υπό την εποπτεία σας, λέτε το εξής και το υπογράφετε, λέτε: «Οι 
Ισορροπιστές είναι ένα ρέκβιεμ, ένα μοιρολόι επίτηδες στριγγό 
και παράφωνο, για κάποιον Abdallah, άλλως Φραντς-Αλί, που 
χειραγωγήθηκε στα μύχια της ύπαρξής του ως ανθρώπου και ως 
καλλιτέχνη, λατρεύτηκε και μετά αποδιώχτηκε, απογυμνώθηκε α
πό τον ίδιο του τον εαυτό και τέλος αυτοκτόνησε, παρατημένος από 
το “δάσκαλο ”, αδυνατώντας να δημιουργήσει, καθώς η ιδέα της α
πόλυτης αισθητικής που αυτός πρόβαλλε δεν ήταν μόνο αφηρημέ- 
νη, αλλά και απρόσιτη». Και στη συνέχεια, αφηγείστε τις σχέσεις 
που είχατε με τον Jean Genet. Επομένως...
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Ν.Π.: Η ταινία είναι αυτό ακριβώς που περιγράψατε. Αυτό εί
ναι η ταινία. Αυτό είναι το θέμα της ταινίας. Ο Abdallah, ένα 
ρέκβιεμ στον Abdallah. Τελεία και παύλα. Αυτό είναι όλο. Και 
το πρόσωπο του Jean Genet υπάρχει για να υποστηρίζει τις 
σχέσεις αυτές ανάμεσα σε έναν συγκεκριμένο ομοφυλόφιλο και 
τον Abdallah. Είναι πολύ πιο οικουμενική από την ιστορία του 
συγγραφέα, η οποία δεν θα ήταν τίποτα το σπουδαίο...
Β.Ρ.: Ναι, a lla  ήσασταν φίλος του Jean Genet.
Ν.Π.: Τον γνώριζα πολύ καλά.
Β.Ρ.: Τον γνωρίζατε πολύ καλά, γνωρίζατε πολύ καλά και τον 
Abdallah επίσης, και έχω την εντύπωση ότι ο θάνατος, η αυτοκτο
νία του Abdallah σας «σκανδάλισε» λιγάκι, αν μπορώ να χρησι
μοποιήσω αυτή τη λέξη, και αποφασίσατε μια μέρα να κάνετε μια 
ταινία γι ’ αυτόν.
Ν.Π.: Όντως, αλλά τα πράγματα είναι ακόμα πιο συγκεκριμέ
να. Θα διηγηθώ, αν μου επιτρέπετε, το λόγο για τον οποίο έκα
να αυτή την ταινία.
Β.Ρ.: Μα φυσικά.
Ν.Π.: Ο Abdallah, όπως περίπου γίνεται και στην ταινία, είχε 
προσπαθήσει να κάνει ακροβατικά υπό την καθοδήγηση του 
Jean Genet, ο οποίος τον ώθησε στα όριά του και έπεσε και χτύ
πησε και ξανά μετά έπεσε...
Β.Ρ.: Μάλιστα, ήθελε να τον κάνει ισορροπιστή. Δηλαδή, για να 
καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας, ο Jean Genet, ο Μαροέλ Σπα
νής τέλος πάντων, όπως λέγεται ο συγγραφέας στην ταινία, ερω
τεύεται ένα βοηθό του τσίρκου και θέλει να τον κάνει σπουδαίο ι
σορροπιστή. Αυτό είναι.
Ν.Π.: Όπως λοιπόν είναι ποιητής και δεν έχει ιδέα από τη δου
λειά του ισορροπιστή, θέλει να αποκτήσει και να διδάξει τη δε- 
ξιοτεχνία στην ισορροπία, σύμφωνα με την αντίληψη που έχει 
ως προς το πώς θα έπρεπε να είναι ο καλύτερος ισορροπιστής· 
και ένα από τα θέματα της ταινίας είναι αυτό ακριβώς, αυτό το 
χάσμα, θα λέγαμε, ανάμεσα στο όνειρο του ποιητή και την 
πραγματικότητα της δημιουργίας, την οποία πρέπει να επιτε- 
λέσει για να υλοποιήσει αυτό το όνειρο. Τον Abdallah λοιπόν 
τον λάτρευε η καλή κοινωνία του Παρισιού, οι ομότεχνοι του 
κ. Söllers, όλος ο Gallimard κ.λπ.· και από τη στιγμή που ο Jean 
Genet έπαψε να ασχολείται μαζί του, όλος ο κόσμος του γύρισε 
την πλάτη, τον απόδιωξε. Κι έτσι ο Abdallah βρέθηκε εντελώς 
μόνος του, τον έβλεπα πού και πού, μου τηλεφωνούσε.
Β.Ρ.: Ταπεινώθηκε... κι έτσι αυτοκτόνησε.
Ν.Π.: Ταπεινώθηκε και έγινε, όπως στην ταινία περίπου, υπη
ρέτης του οδηγού αγώνων που τον αντικατέστησε στο πλευρό 
του Jean Genet, και ο οποίος επίσης σκοτώθηκε. Κι ο Abdallah 
αυτοκτόνησε.
(Παύση, ο Παπατάκης είναι συγκινημένος και χάνει τα λόγια του, 
κάνει λάθη)
Μια ωραία ημέρα, μου τηλεφωνεί ο Jean Genet και μου λέει: 
«Ήσασταν φίλος του Abdallah, θα θέλετε ίσως να παραβρεθεί
τε στην κηδεία του. Θα τον πάρουμε από το νεκροτομείο και θα 
τον κηδέψουμε». Ωραία. Πάμε στο νεκροτομείο και μετά σε ένα 
μουσουλμανικό νεκροταφείο. Έρχεται ένας μουσουλμάνος ιε
ρέας και ακουμπάει κάτι σαν πέπλο στο κεφάλι του Jean Genet. 
Γίνεται η τελετή της κηδείας και ο Jean Genet παίρνει την 
πρώτη χούφτα χώμα. Καθώς φεύγαμε, γυρίζω και βλέπω δυο 
γυναίκες που στέκονταν πολύ μακριά, δίπλα σε έναν άλλο τά

φο, και αναρωτιόμουνα αν είχαν έρθει για κάποιο δικό τους νε
κρό. Πλησιάζουν και αφού έχει φύγει όλος ο κόσμος, ρίχνουν 
κι αυτές μια χούφτα χώμα· ρωτάω: «Μα ποιες είναι αυτές οι δυο 
γυναίκες;». Και μου λένε: «Είναι η μητέρα και η αδελφή του 
Abdallah». Ε, αυτή η εικόνα μου έμεινε. Όχι ότι τον ήξερα κα
λά τον Jean Genet και ότι εκφέρω κάποια ηθική κρίση επί του 
θέματος, αλλά αυτή τη γυναίκα δεν τη χώνευε, φρόντισε ωστό
σο να την ειδοποιήσει. Διότι δεν μπορούσε να είναι εκεί αν δεν 
το ήθελε ο Genet, που την έβαλε όμως να σταθεί μακριά. Και 
αυτή η εικόνα στο μουσουλμανικό νεκροταφείο, με τη Γερμα
νίδα που ήταν εκεί, τη μητέρα που έριξε το χώμα, δεν την ξέχα- 
σα. Αυτή η παρωδία οδύνης και συντροφικότητας την οποία 
οργάνωσε ο Jean Genet με κατέπληξε και σκέφτηκα εκείνη τη 
στιγμή ότι κάποια μέρα θα κάνω κάτι σχετικό. Και έτσι έκανα 
αυτή την ταινία.
Β.Ρ.: Το καταλαβαίνετε, όμως, έτσι δεν είναι, ότι είναι μια ταινία 
φοβερή, ηθικά, για τη μνήμη του Jean Genet;
Ν.Π.: Μα το επαναλαμβάνω. Δεν έκανα τη βιογραφία του δό- 
κτορα Schweitzer, δεν έκανα τη βιογραφία της Μητέρας Τερέ- 
ζας. Ο Jean Genet ήταν ένα απόλυτο πρόσωπο, που ήθελε να εί
ναι ο άγιος ή ο μάρτυρας του κακού. Στην ταινία, είμαι προσε
κτικός. Αν ήθελα να δείξω τα πράγματα στα όριά τους...
PH.S.: Μπορώ να πω ένα-δυο πράγματα; Σε επίπεδο ιστορίας, 
τα οποία μου φαίνονται πολύ σημαντικά. Αρχίζετε την ται
νία: είναι ο πόλεμος της Αλγερίας. Πράγματι, τους Άραβες 
τους συλλαμβάνουν, τους βασανίζουν στα γαλλικά αστυνομι
κά τμήματα και ο Abdallah περνάει έναν κλονισμό με όλα αυ
τά, στην πραγματικότητα από το τμήμα τον ελευθερώνει ο 
Jean Genet. Έχουμε αυτό το μικρό ιστορικό επεισόδιο, αλλά 
μετά...
Ν.Π.: Μα δεν είναι αλήθεια όλα αυτά.
PH.S.: Όχι, δεν είναι αλήθεια, αλλά παρουσιάζετε μια συγκε
κριμένη πλευρά του πολέμου της Αλγερίας, δικαίως κατά τη 
γνώμη μου, δείχνετε το ρατσισμό που επικρατούσε στη γαλλι
κή κοινωνία εκείνη την εποχή. Μάλιστα. Στη συνέχεια, όλη η 
ταινία διαδραματίζεται σε τόνο πολύ μελοδραματικό, οι ερμη
νείες είναι πολύ καλές με βάση την οπτική σας, αλλά η Ιστορία 
εξαφανίζεται εντελώς, η παγκόσμια ιστορία. Τα πάντα λαμβά
νουν χώρα σε έναν τόπο περίκλειστο. Ενώ ο Genet πέρασε τη 
ζωή του, το ξέρετε εξίσου καλά με μένα...
(διαμαρτυρίες)
Μα ακούστε με, ή μιλάμε για τον Genet ή δεν μιλάμε! Ο Genet 
πέρασε τη ζωή του στρατευμένος σε ιστορικούς κοινωνικούς α
γώνες με ποικίλους τρόπους, με τους «Μαύρους Πάνθηρες», 
τους Παλαιστίνιους κ.λπ. Ξόδεψε σαν να λέμε τη ζωή του με έ
να τρόπο εξαιρετικά... «τρελό».
Στην ταινία βλέπουμε τον Genet να κατατρύχεται από εμμο
νές. Είναι ένα ψυχολογικό πορτρέτο. Εδώ εμπλέκεται το ζήτη
μα της λογοκρισίας. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν ένας μεγάλος 
συγγραφέας, μια μεγαλοφυΐα, μπορεί παράλληλα να είναι και έ
νας κακομοίρης, ένας ψυχοπαθής, ένας μανιακός, ένας άρρω
στος.
Ν.Π,: Και γιατί όχι;
PH.S.: Ναι, αλλά στην προκειμένη περίπτωση αυτό είναι πολύ 
τονισμένο, και ο Piccoli το δείχνει πολύ καλά. Βλέπουμε κάποι
ον που ακολουθεί μια ψύχωση, κυριευμένον από τις εμμονές,



Ν Ι Κ Ο Σ  Π Α Π Α Τ Α Κ Η Σ

αυτό είναι χο κύριο χαρακτηριστικό χου. Ελάχισχος λόγος γί- 
νεχαι για χα βιβλία, για χο έργο χου Genet...
(διαμαρτυρίες)
Λέω όχι πρόκειχαι για ένα γενικευμένο ηθικό σχήμα αντίλη- 
ψης, εφεξής, χου καλού και χου κακού. Έχσι λοιπόν ο Genet 
γίνεχαι σχην χαινία αυχή ένας μανιακός με παθολογικές εμμο
νές, ορίσχε η νέα μορφή λογοκρισίας!
Ν.Π.: Ενχάξει, εσείς σχαθήκαχε σχον Jean Genet, επειδή έχεχε 
χαυχισχεί με χον Jean Genet...
PH.S.: (έντova) Όχι βέβαια! Ο Genet είναι χο ανχίθεχο...
Ν.Π.: (έντονα) Ό πως και να έχει, δεν μπορείχε να χαυχισχείχε 
με χο πρόσωπο χου Abdallah, εφόσον δεν είσχε Abdallah. Ο 
Abdallah δεν ήχαν συγγραφέας, ήχαν μόνο ένας άραβας ισορρο
πιστής. Οπότε...
(βουφ
Αφήσχε με να χελειώσω, σας παρακαλώ! Αναφερθήκαχε σχην 
αρχή χης χαινίας, όπου βλέπουμε χον Abdallah σε ένα ασχυνο- 
μικό χμήμα κ.λπ. Αυχό δεν χο έδειξα για να σχολιάσω χην πολι- 
χική χοποθέχηση χου Jean Genet, αλλά για να χοποθεχήσω χον 
Abdallah με απόλυχη ακρίβεια. Το πρόσωπο που αυχοκχονεί 
σχο χέλος είναι αυχό ακριβώς χο πρόσωπο που υπέσχη χην χα- 
πείνωση. Μεχά από χην χαπείνωση αυχή...
(τον διακόπτουν κι εκνευρίζεται)
Αφήσχε με, να πάρει η οργή, να χελειώσω! Μεχά από χην χαπεί
νωση αυχή, χι χον περιμένει; Έ νας διάσημος ομοφυλόφιλος 
συγγραφέας που θέλει να χον κάνει σπουδαίο ισορροπισχή, αυ
χό που θέλει κι ο ίδιος να γίνει, έχονχας πάθος με χην ακροβα
σία. Είναι λοιπόν μια ισχορία πάθους ανάμεσα σχο συγγραφέα 
αυτόν και χον ισορροπισχή.
Β.Ρ.: Michel Piccoli, μπορούσατε, κατά βούληση, να παρουσιάσε
τε το πρόσωπο του Σπαντίς, ο οποίος είναι παρά ταϋτα ο Jean 
Genet, περισσότερο η λιγότερο αψίθυμο, περισσότερο η λιγότερο 
τυραννικό; Ήταν δίκη σας η επιλογή η σας καθοδηγούσε ο κ. Πα- 
πατάκης;
Μ.Ρ.: Θα μου άρεσε αυχό· σίγουρα ο Jean Genet δεν θα μιλού
σε έχσι! Σίγουρα αυχός θα έλεγε «άνχε, μπρος, παλιομαλάκες, 
χελειώνεχε αυχή χη συζήχηση για μένα, δεν έχω καχαλάβει 
μία». Διόχι πολύ μου άρεσε ο συλλογισμός χου Söllers για χους 
δύο πόλους χων εμπορευμάχων που λέγαμε, αλλά...
Ρ.Α.: Κι εγώ, ούχε πολυκαχάλαβα ούχε συμφωνώ απολύχως με 
όσα είπε ο Philippe Söllers. Νομίζω όχι είναι κάπως αργά, αλλά 
δεν ήθελα να διακόψω...
Μ.Ρ.: Θα απανχήσω με ακρίβεια σχην ερώχησή σας, αλλά νομί
ζω όχι χην ερώχηση πρέπει να χην κάνεχε σχον Söllers. Νομίζω 
όχι ο Philippe Söllers λυπάται, καχά κάποιο χρόπο, που ο Νίκος 
Παπαχάκης γλύκανε αυχή χη μορφή, αυτόν.τον γίγανχα, χον 
φανχασιόπληκχο, χον ψεύχη, χον μεγαλοφυή, χον πούσχη, αυ- 
χά και άλλα χόσα. Αγαπιόνχουσαν με ένα χρόπο χυδαίο... αλλά 
αγαπούσε επίσης χους άλλους με έναν χρόπο καχαπληκχικό, 
μες σχην χρελή χαρά. Αυχό που θέλησε να κάνει όμως ο Νίκος 
Παπαχάκης, αυχό που μου ζήχησε εν πάση περιπχώσει, ήχαν να 
δείξει χην ψύχωση που είχε κάποια σχιγμή αυχό χο πρόσωπο, ο 
Jean Genet, που σίγουρα είχε πολλές και διάφορες εμμονές, χην 
εμμονή χου για ένα άχομο χο οποίο είχε επιλέξει, για να χο κάνει 
κληρονόμο, φερέφωνο, διάδοχό χου.
Και μου άρεσε χο εξής, δεν ήθελα καθόλου να παίξω χον Jean

Genet, μου χο είπε άλλωσχε κι ο Νίκος, «ξέχνα χον Jean Ge
net», δεν μου ζήχησε να ξαναδιαβάσω χον Jean Genet, δεν μου 
ζήχησε να ξυρίσω χο κεφάλι μου σαν χον Jean Genet, δεν μου 
ζήχησε να δείχνω ομοφυλόφιλος όπως φαίνεχαι όχι δείχνουν οι 
ομοφυλόφιλοι, ούχε δεν ξέρω κι εγώ χι άλλο.
PH.S.: Ο Jean Genet δεν έδειχνε ομοφυλόφιλος.
Μ.Ρ.: Πόσοι εχεροφυλόφιλοι δεν μοιάζουν με εχεροφυλόφι- 
λους και πόσοι ομοφυλόφιλοι μοιάζουν με ομοφυλόφιλους... 
Και έχυχε να συνανχήσω δυο φορές χον Jean Genet, θύμωσε 
καθαρά σαν ομοφυλόφιλος, σαν θείχσα έκανε. Ενχάξει όμως, 
συμβαίνουν αυχά. Αλλά αυχό που θέλησε ο Νίκος, και γι’ αυχό 
ήμουν πολύ ευχυχής που δούλεψα μαζί χου, ήχαν να κάνει μια 
χαινία-δοξασία για έναν χειραγωγημένο άνθρωπο, ένα δοξαστι
κό για έναν άνθρωπο που ο Genet ήθελε να χον κάνει κάχι ξε
χωριστό και χελικά αυχοκχόνησε. Δεν θέλησε να κάνει μια χαι
νία δοξασχική για χον Jean Genet, ούχε να προδώσει χον Jean 
Genet· αλλά ο Νίκος είχε χόσο σχενή σχέση με χον Jean Genet, 
που θέλησε να φχύσει χο κακό φαρμάκι με χο οποίο χον είχε πο- 
χίσει κι αυχόν χον ίδιο, χο Νίκο, όπως και χον Abdallah, ακόμα 
περισσόχερο χον Abdallah, αφού αυχοκχόνησε.
Β.Ρ.: Υπήρξατε λοιπόν φίλος του Jean Genet, Νίκο Παπατάκη. 
Χρηματοδοτήσατε την ταινία του Έ να  Ερωχικό Άσμα Είναι μια 
ταινία για την ομοφυλοφιλία στις φυλακές. Pedro Almodooar, την 
έχετε δει αυτή την ταινία;
Ρ.Α.: Ναι. Αλλά πριν από πολύ καιρό. Τη βρήκα πολύ όμορφη 
χαινία. Την είχα δει σε μια χαινιοθήκη σχο Λονδίνο. Νομίζω, Νί
κο, όχι άξιζε χον κόπο που χην έκανες αυχή χην χαινία, παρόχι 
δεν πλούτισες. Δεν έχω δει χους Ισορροπιστές, αλλά από όσα κα
τάλαβα, νομίζω όχι ο Νίκος, ως σκηνοθέτης, έχει κάθε δικαίωμα 
να δώσει χη δική χου οπτική για ένα γνωστό πρόσωπο. Δεν κά
νει ντοκιμαντέρ. Και δεν υπάρχει λόγος να ψάξει να βρει κάποι
ον που να μοιάζει σχον Genet. Και διαμέσου άλλων προσώπων, 
μιλώντας για χον Genet, μπορεί να μιλήσει για άλλα πράγματα. 
Ν.Π.: (φανερά εκνευρισμένος) Μια λέξη μόνο, για να αποκρού
σω χη λέξη «μελοδραματικός» που χρησιμοποίησε ο κ. Söllers. 
Πρόκειται για έναν πολύ πολύ υποκριτικό χρόπο υποβιβασμού 
χης δουλειάς κάποιου, χο να λες: «Είναι ένα ασήμαντο μελό και 
δεν έχει καμιά αξία».
(διαμαρτυρίες)
PH.S.: Θα πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Σχην χαινία ο Jean 
Genet μιλάει σαν κάποιος βολεμένος, πολύ προστατευμένος. 
Όταν κάνει πρόβες, υπάρχει μια σκηνή σχην χαινία σε ένα θέα
τρο, στέκει εκεί ως απόλυτος κυρίαρχος. Έχσι όμως αδειάζουμε 
τις βίαιες πολιτικές αντιδράσεις χου Genet, αδειάζουμε χα ίδια 
χα θεατρικά χου έργα.

1. Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της τηλεοπτικής εκπομπής 
«Bouillon de Culture» και μεταδόθηκε από το σταθμό «Antenne 2» στις 5 Ια
νουάριου 1992. Στην απομαγνητοφώνηση διατηρήθηκε επίτηδες η προφο- 
ρικότητα των λόγων, ακριβώς για να μεταδοθεί και στον αναγνώστη το 
φορτισμένο κλίμα της συζήτησης. Απομαγνητοφώνηση: Marie Chevassut.
2. F.I.S.= Front Islamique de Salut, Ισλαμικό Μέτωπο Σωτηρίας. Ισλαμικό 
κίνημα στην Αλγερία, που ιδρύθηκε το 1989 από τον Abassi Madani. Η α
κύρωση των εθνικών εκλογών στην Αλγερία το 1992, το οδήγησε στον ένο
πλο αγώνα. Κηρύχτηκε παράνομο στις 4.3.1992 και έδωσε τη σκυτάλη σε 
πολυάριθμες ένοπλες ομάδες (Σ.τ.Μ.)

Μετάφραση: Τιτίκα Δημητρούλια.
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Ο κινηματογραφιστής 
και τα είδωλά του
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ΕΝΑ Ε Ρ Ω Τ ΙΚ Ο  Α Σ Μ Α  (1950)
Un Chant d ’amour

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Jean Genet. Φωτογραφία: Jacques 
Natteau. Σκηνογραφία: Maurice Colasson. Ηθοποιοί: Lucien 
Sénémaud (ο νεαρός φυλακισμένος), Java (το χέρι που κουνάει 
τα λουλούδια), Coco le Martiniquais (ο αφρικανός φυλακισμέ
νος που χορεύει), André Reybaz (ντουμπλέρ). Παραγωγή: Νί
κος Παπατάκης. Διάρκεια: 25'. Ασπρόμαυρη. 35 mm.

Καθώς ο δεσμοφύλακας πλησιάζει στη φυλακή την προσοχή του 
τραβά ένα παράξενο θέαμα: στο παράθυρο ενός κελιού ένα χέρι τι
νάζει μέσα από τα κάγκελα ένα μπουκέτο λουλούδια δεμένο στην 
άκρη ενός σπάγγου κι ένα άλλο χέρι, από το διπλανό κελί, προ
σπαθεί μάταια να το πιάοει. Ο φύλακας κάνει ανακρίσεις· επιθεω
ρεί διάφορα κελιά και στο καθένα βλέπει έναν κρατούμενο να αυ
νανίζεται. Το βλέμμα του, μαγεμένο, καρφώνεται στον βουβό διά
λογο ανάμεσα σε έναν τυραννιομένο βορειοαφρικανό κρατούμενο 
και το γείτονά του, έναν αργόσχολο νεαρό με τατουάζ στον ώμο. Τα 
πρόσωπα αυτά επικοινωνούν μέσα από τον τοίχο της φυλακής, τον 
οποίο χαϊδεύουν, μουσκεύουν με δάκρυα, τον χτυπούν, τον τρυ- 
πούν. Με μια κίνηση ερωτική οι δύο άντρες αναπνέουν ο ένας τον 
καπνό του τσιγάρου του άλλου, με τη βοήθεια ενός άχυρου περα
σμένου σε μια τρύπα στον τοίχο. Αυτό το θέαμα προκαλεί στο φύ
λακα μια φαντασίωση ομοφυλοφιλικής περίπτυξης, λουσμένης σε 
ένα κιαροσκούρο. Η φαντασίωση παρουσιάζεται με ένα χέρι που 
προσπαθεί να πιάοει τα λευκά λουλούδια που κρέμονται στην ά
κρη ενός σπάγγου. Ταραγμένος ο φύλακας μπαίνει στο κελί του 
κρατούμενου, τον χτυπάει βάναυσα και γεννιέται στον κρατούμενο 
το δικό του όνειρο, ένα βουκολικό ρομάντζο με τον νεαρό φίλο του 
να κρατά λευκά λουλούδια μπροστά στο φερμουάρ του παντελονι
ού του. Ο φύλακας βγαίνει από το κελί, αλλά ξαναμπαίνει και βά
ζει το πιστόλι του στο στόμα του μεγαλύτερου οε ηλικία κρατούμε
νου. Ο φύλακας φεύγει από τη φυλακή: στρέφει το κεφάλι και βλέ
πει πάλι το σπάγγο με τα λουλούδια να τινάζεται συνέχεια και να 
ταλαντεύεται ανάμεσα στα δύο παράθυρα. Απομακρύνεται και δεν 
βλέπει ότι το χέρι καταφέρνει τελικά και πιάοει τα λουλούδια.

A. Η Μ Α Τ ΙΑ Τ Ο Υ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Ο Υ __________________________________________

Ο παροξυσμός της φιλίας μου με τον Jean Genet
του Νίκου Παπατάκη'

Γνώρισα τον Jean Genet στο καφέ Flore, κάπου στα 1944. Κυ
κλοφορούσε σαν αλήτης με ένα δερμάτινο αμπέχονο φοδραρι- 
σμένο με προβιά και έκανε τον παλικαρά. Αυτός ο αντικομφορ- 
μισμός, αυτή η στάση του απέναντι στην κοινωνία, η άκρως α- 
λαζονική, μαζί με το συγγραφικό του ταλέντο με γοήτευαν. 
Μια μέρα ήρθε με ένα νεαρό, άρχισε να παριστάνει το σπουδαίο 
και όλοι είπαν: «Είναι ο Jean Genet». Είχα διαβάσει την Πανα
γία τωνλουλουδιών, πραγματικό σοκ, ακόμα και σήμερα νομίζω

ότι είναι το πιο ανατρεπτικό έργο του. Μου το σύστησε η κοπέ
λα που συζούσαμε, η Mireille. Ο Genet προερχόταν από έναν 
περιθωριακό κόσμο, όπως κι εγώ, έστω και αν στην περίπτωσή 
μου οι λόγοι ήταν πιο πολιτικοί
Του άρεσε να μιλάει μαζί μου, μάλλον εκείνος μιλούσε, ολόκλη
ρα βράδια στη λεωφόρο Saint-Germain, μ’ αγαπούσε πολύ επει
δή δεν ήμουν και τόσο άσχημος αν και δεν «συνέβη» ποτέ τίπο
τα μεταξύ μας. Δεν μιλήσαμε ποτέ στον ενικό. Ο Genet ήταν πο
λύ συμπαθητικός, γεμάτος αυτοσαρκασμό. Όταν τον γνώρισα 
δημιουργούσε το προφίλ του, αρεσκόταν να διηγείται τις κλο
πές του στα αστικά σπίτια αμέσως μόλις η οικοδέσποινα γύριζε 
την πλάτη της. Η Colette έλεγε στην υπηρέτριά της όταν ο 
Cocteau της έφερνε στο σπίτι τον Genet: «Πρόσεχε τα ασημι
κά». Εγώ που είμαι μισός Έλληνας δεν είχα το ίδιο αίσθημα ε
νοχής, οι Έλληνες είναι μάλλον πιο ελαστικοί σε ζητήματα ηθι
κής. Ο Genet με αντιμετώπιζε επίσης ως κάποιον αρκετά επανα
στάτη, ενώ για να με εντυπωσιάσει ήθελε να με παρασύρει στην 
εγκληματικότητα. Για παράδειγμα, πηγαίναμε στο βιβλιοπω
λείο, όπου ήξερε ότι μπορούσε να βουτήξει ένα βιβλίο χωρίς να 
διατρέχει ιδιαίτερο κίνδυνο και μου ζητούσε να έχω το νου μου 
στο βιβλιοπώλη -θυμάμαι ότι ήταν ένας Άγγλος, γνωστός μου, 
στην οδό du Bac- ενόσω αυτός άρπαζε το μικρό του λάφυρο. 
Ήταν ο τρόπος του για να με εξευτελίσει, επειδή μαζί μου δεν 
τέθηκε ποτέ θέμα ομοφυλοφιλίας. Εγώ ό,τι έκανα το έκανα από 
πρόκληση, για αντίδραση εναντίον της κοινωνίας.
Ο Genet χρειαζόταν πάντα λεφτά, είχε όμως μια περίεργη σχέ
ση με το χρήμα, κάπως διεστραμμένη. Θυμάμαι ένα γεγονός 
που έγινε αιτία να τσακωθούμε. Ζούσα με μια νεαρή γυναίκα, 
πεθαίναμε από την πείνα και οι δύο. Μια μέρα μας κάλεσε σε έ
να εστιατόριο όπου μας περιποιήθηκε, έπειτα είχα να τον δω λί
γο καιρό. Αργότερα τον συνάντησα σε μια γωνία της λεωφόρου 
Saint-Germain-des-Prés. Επέστρεφε από τον Gallimard και ή
ξερε πολύ καλά ότι εγώ δεν είχα φράγκο (μόλις του είχα πει ότι 
ήμουν πανί με πανί και δύο ημέρες νηστικός). Έβγαλε από την 
τσέπη του μια δεσμίδα με χαρτονομίσματα και μου τα έδειξε με 
ένα κάπως προκλητικό βλέμμα. Όταν το είδα αυτό και την πε
ριφρόνηση στο μάτι του, έγινα έξαλλος. Προχώρησα θέλοντας 
να του ρίξω μια μπουνιά. Εκείνος άρχισε να τρέχει, διέσχισε τη 
λεωφόρο Saint-Germain, ανέβηκε την οδό Echaudé και την οδό 
Abbaye και -έχοντας μέσα του την τάση της προδοσίας, ήθελε 
να με παρασύρει σε ένα περίεργο παράπτωμα- πήγε στην αστυ
νομία για να με καταγγείλει ότι τάχα ήθελα να πάρω τα λεφτά 
του. Μόλις που πρόλαβα να κρυφτώ σε μια πόρτα και να το 
σκάσω στην πλατεία Furstenberg. Τον είδα να περνάει με έναν 
αστυνομικό, να με ψάχνουν. Δίχως χαρτιά ήμουν ό,τι έπρεπε 
για να με συλλάβουν. Έπειτα απ’ αυτό δεν ερχόταν πλέον στην 
περιοχή, έκοψε παρτίδες2. Μετά, άνοιξα το «Κόκκινο Ρόδο», άρ
χισα να βγάζω λεφτά- με κάλεσαν στην πρεμιέρα του έργου Οι 
Δούλες στο θέατρο Athénée. Ήταν μια πολύ ταραχώδης πρεμιέ
ρα, ήρθα στα χέρια με κάποιους επειδή μου άρεσε το έργο, το υ
περασπίστηκα και του τηλεφώνησα για να του το πω. Το έργο 
ήταν πραγματικά επαναστατικό για την εποχή. Από αισθητι
κής πλευράς, και όχι από πολιτικής, όπως είπε και ο ίδιος άλλω
στε. Αυτό που τον ενδιέφερε ήταν η ανταρσία, όχι η πολιτική. 
Συμφιλιωθήκαμε. Έτσι έγινε και ήρθε στο «Κόκκινο Ρόδο». Το 
προηγούμενο συμβάν συνοψίζει ολόκληρη την πνευματική
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λειτουργία, τη διαστροφή, την ηθική του Genet, το κόμπλεξ 
του προδότη που είχε.
Στο «Κόκκινο Ρόδο» παρουσίαζα ένα δίωρο θέαμα κάθε βράδυ, 
που το χαρακτήριζε η πρωτοποριακή του αντίληψη, τόσο από 
την πλευρά της σκηνικής σύλληψης όσο και των κειμένων, 
που ανήκαν στους Raymond Queneau, Jean Cocteau και Boris 
Vian. Είχα αρχίσει να προβάλλω κινούμενα σχέδια του Henri 
Gruel, βασισμένα σε παιδικές ζωγραφιές, πολύ πρωτοποριακό, 
έπειτα βοήθησα τον Gruel να κάνει μια ταινία. Ο Genet ήξερε ό
τι είχα λεφτά. Μια μέρα ήρθε και με ρώτησε αν ήθελα να χρη
ματοδοτήσω ένα φιλμ: «Ξέρετε, θέλω να κάνω μια ταινία στο ύ
φος όλων αυτών που κάνω γενικά, άρα μια ερωτική ταινία». 
Απάντησα ότι συμφωνούσα. Μου είπε: «Σκεφτείτε το, επειδή 
αυτό συνεπάγεται πολλούς κινδύνους». Εκείνη την εποχή τα 
πράγματα ήταν πολύ σκληρά, και ένα τέτοιο εγχείρημα θα πα
ραβίαζε το νόμο. Κάθε φιλμ που θύμιζε πορνό (το δικό μας έργο 
δεν θα είχε αυτόν το χαρακτήρα, μπορούσε όμως να εξομοιωθεί 
με ταινίες αυτού του είδους) ήταν μια πολύ επικίνδυνη υπόθε
ση, κινδυνεύαμε με φυλάκιση. Ο Genet δούλεψε λοιπόν πάνω 
στο σχέδιο και άρχισε τα γυρίσματα. Του σύστησα έναν από 
τους καλύτερους διευθυντές φωτογραφίας εκείνης της εποχής, 
τον Jacques Natteau, που ερχόταν στο «Κόκκινο Ρόδο», ενώ το 
ντεκόρ με τα κελιά και το διάδρομο δημιούργησε ο γνωστός 
σκηνογράφος Maurice Colasson3· στην άδεια μπιραρία πάνω α
πό το «Κόκκινο Ρόδο» όπου γυρίστηκε η ταινία.
Υπήρξαν πολλές δυσκολίες. Το τόλμημα ήταν ριψοκίνδυνο. 
Έπρεπε να γίνουν όλα κρυφά, οι ηθοποιοί ήταν αλάνια από τον 
υπόκοσμο της Pigalle και φίλοι του Genet. Τους πληρώσαμε 
πολύ καλά για να μην κινδυνεύουμε από εκβιασμό. Ο πιο νέος 
και λεπτοκαμωμένος από τους δύο ήταν ο Lucien Sénémaud. 
Φίλος του Genet («Le pêcheur du Suquet». O L.S. είναι ο ήρωας 
του ομώνυμου ποιήματος του Genet. Σ.τ.Ε.), τον είχε ερωτευ
τεί ο Genet μετά τον πόλεμο. Τον έφερε στο Παρίσι και ζούσαν 
μαζί. 'Υστερα τον πάντρεψε. Έ να  μάλιστα από τα παιδιά του 
φρόντιζε τον Genet στα τελευταία του και τον κληρονόμησε. Ο 
ψηλός, που έμοιαζε στον Ralf Vallone, ήταν ταυτόχρονα κομ
μωτής και μαστροπός. Είχε μια πολυμελή οικογένεια -πέντε ή 
έξι παιδιά σε ένα δωμάτιο- και ήταν Άραβας, Τυνήσιος. Εκμε
ταλλευόταν μια ή δυο πόρνες που δούλευαν συνέχεια γι’ αυτόν 
στο ίδιο δωμάτιο -  ήταν ένας πολύ αστείος τύπος. Οι ηθοποιοί 
έκαναν γυρίσματα γυμνοί, η ταινία προσέβαλλε τα ήθη, εκείνη 
την εποχή μπορούσαν να σε συλλάβουν αν σε έπιαναν να γυρί
ζεις ταινία πορνό. Ο Cocteau ήρθε μια-δυο φορές στα γυρίσμα
τα, αλλά δεν έκανε υποδείξεις. Αρχίσαμε γυρίσματα στα 16 mm, 
έπειτα αποφασίσθηκε να γυρίζουν σε 35 mm και ξεκινήσαμε α
πό την αρχή. Δεν ήταν ένα φυσιολογικό γύρισμα. Φιλμάραμε 
μόνον όταν βρίσκαμε τους ηθοποιούς. Έπρεπε να τους κυνη
γάμε, δεν μπορούσαν ποτέ να έρθουν τη μέρα που τους χρειαζό
μασταν. Ο Genet είχε το σενάριο στο μυαλό του. Ή ξερε από 
πριν τι ήθελε να κάνει. Δεν νομίζω ότι έβαλε ποτέ κάτι στο χαρ
τί. Μέρα-νύχτα έκανε γυρίσματα, τα οποία διήρκεσαν ένα μήνα 
περίπου. Στη συνέχεια αρχίσαμε μοντάζ.
Τα εργαστήρια Eclair δέχτηκαν να κάνουν την επεξεργασία της 
ταινίας, κάτι παρακινδυνευμένο εκ μέρους τους. Μάλιστα ο αρχι
κός τίτλος της ταινίας ήταν Καταδίωξη. Αυτόν τον τίτλο είχε 
σκαρφιστεί ο Genet για να θολώσει τα νερά. Δεν ήθελε να υπάρχει

η παραμικρή ερωτική απόχρωση, ώστε οι άνθρωποι στο εργαστή
ριο να σκεφτούν ότι ήταν μια ταινία άλλου είδους, αστυνομική για 
παράδειγμα. Στη συνέχεια δόθηκε ο τίτλος Ένα Ερωτικό Άσμα. 
Μια άλλη δυσκολία ήταν πού θα παρουσιάζαμε την ταινία, α
φού ήταν αδύνατο να προβληθεί κανονικά. Ο Genet προσπάθη
σε -αφού πρώτα την πετσόκοψε, την «εξάγνισε» από αυτό που 
εγώ αποκαλώ σκηνές με γυμνοπαιδιές- να την προβάλει στην 
Ταινιοθήκη, προκλήθηκε σκάνδαλο με τον υπουργό επί της λο
γοκρισίας (δεν ξέρω αν ήταν ο υπουργός Πολιτισμού), τις εφη
μερίδες... Η προβολή σταμάτησε, ο κόσμος έφυγε, δεν είδε την 
ταινία. Στη βιογραφία του Henri Langlois αναφέρεται ότι εκεί
νος ήταν παραγωγός. Είναι ψέμα. Η απόδειξη ότι παραγωγός 
της ταινίας ήμουν εγώ είναι ότι το αρνητικό είναι κατατεθειμέ
νο στο εργαστήριο με το όνομά μου. Δεν υπάρχει καμιά αμφι
σβήτηση επ’ αυτού.
Ο μοναδικός τρόπος για να εκμεταλλευτούμε την ταινία εμπο
ρικά ήταν να βρούμε πλούσιους ανθρώπους που τους άρεσε η 
δουλειά του Genet και να τους πουλήσουμε κόπιες. Θυμάμαι ό
τι πήγα στο Μιλάνο σε έναν πλούσιο Ιταλό που αγόρασε ένα α
ντίτυπο της ταινίας. Χρειάστηκε να διασχίσω τα σύνορα με την 
κόπια. Στην Ιταλία δεν ήταν ιδιαιτέρως δύσκολο, όταν όμως 
βρέθηκα στην Αγγλία για να συναντήσω κάποιον λόρδο που εί
χε σπίτι στην εξοχή, έναν κτηματία τζέντλεμαν και χρειάστηκε 
να περάσω τις μπομπίνες από το αγγλικό τελωνείο, τα πράγμα
τα δυσκόλεψαν. Ή ταν όλα τόσο επικίνδυνα μ ’ αυτή την ται
νία, όμως το φιλμ μου άρεσε επειδή άξιζε τις δοκιμασίες. Για μέ
να, ο κινηματογράφος ανήκει δικαιωματικά και στους ποιητές, 
που δεν τους προσέφεραν τα μέσα να ασχοληθούν μαζί του, ε
ξαιρούμενου του Cocteau.
Δεν παρακολούθησασα τα γυρίσματα της ταινίας, εκτός από μια 
φορά που πήγα στην εξοχή για τις σκηνές του δάσους. Έδινα 
χρήματα σε έναν ποιητή για να κάνει κινηματογράφο, δεν ή
μουν λογοκριτής, θεωρούσα ότι η ταινία πήγαζε από την ίδια αι
σθητική αναζήτηση με την Παναγία των λουλουδιών, εξάλλου εί
χα πολύ μεγάλη ανάμειξη για να κρίνω. Ή ταν μια απόπειρα να 
δημιουργηθεί μια ερωτική ταινία, ένα είδος που για μένα είναι 
καταδικασμένο στην αποτυχία. Στο Ερωτικό Άσμα, οι περιπτύ
ξεις είναι τόσο ακαδημαϊκές, θέαμα που το βρίσκω ανυπόφορο. 
Με την απόσταση του χρόνου, κυρίως έπειτα από όσα έχω κάνει 
εγώ ο ίδιος στον κινηματογράφο, διακρίνω στη συγκεκριμένη 
ταινία εφευρετικότητα, ποιητικές εμπνεύσεις, όπως αυτό το α- 
χυρένιο καλαμάκι που περνάει τον τοίχο της φυλακής χρησι
μεύοντας στην κυκλοφορία του καπνού: ο αντιρεαλισμός της 
σκηνής σοκάρει το μάτι του κινηματογραφιστή, ο θεατής, όμως, 
δεν της δίνει ιδιαίτερη αξία. Ωστόσο, η ταινία παραμένει αφελής. 
Η βουκολική δραπέτευση του τέλους είναι σκέτη κουταμάρα. Ο 
Genet ήθελε να βάλει σε μια ταινία όσα έλεγε στα βιβλία του· θα 
μπορούσε να το έχει αποφύγει. Άλλωστε, αποκήρυξε το Ερωτικό 
Άσμα. Έγραψε όμως πολλά σενάρια και προσέφερε μάλιστα ένα 
απ’ αυτά στην Anouk Aimée το 1951, για το γάμο μας.
Το 1975 το Ερωτικό Άσμα βραβεύτηκε από το Γαλλικό Κέντρο 
Κινηματογράφου, αφού παρουσιάστηκε μετά από δική μου με
σολάβηση ως καινούργιο. Ο Genet δεν το ήξερε και το βραβείο 
αυτό τον έκανε έξαλλο. Από αυτή τη γελοία ιστορία πήρα το α
κόλουθο μάθημα: Εκείνος μπορούσε να κάνει πράγματα τέτοι
ου είδους, όταν όμως το έκανε κάποιος άλλος στη θέση του δεν
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χο δεχόταν και γινόταν το ίδιο αστός και αντιδραστικός όσο αυ
τοί που κατηγορούσε ως τέτοιους. Μου έκανε μήνυση. Οδηγή
θηκα στον ανακριτή εξαιτίας του Jean Genet. Θεωρήθηκα απο
κλειστικά υπεύθυνος για όλα. Του είπα: «Τι συμβαίνει; Δεν εί
ναι στη φιλοσοφία σου να κάνεις δίκες, όποιος κι αν είναι ο λό
γος». Δεν καταφέραμε να καταλήξουμε σε συμφωνία. Τον συμ
βούλευε η Paule Thévenin στην υπόθεση αυτή. Σκέτη κατα
στροφή. Πολύ θα ήθελα να είχε εκδικαστεί αυτή η μήνυση για 
να έβλεπα τον Genet ως κατήγορο, δεν είχε όμως την τόλμη να 
φτάσει ως εκεί. Έπειτα υποκρίθηκε τον προσβεβλημένο, το φί
λο που προδόθηκε· ήταν μέσα στη λογική του. Όταν έμαθε ότι 
είχα υποχρεωθεί να επιστρέφω τα λεφτά του βραβείου, που θα 
με βοηθούσαν να ισοφαρίσω τα έξοδά μου, είχε τύψεις, με κάλε- 
σε στο ξενοδοχείο του και έβγαλε κάτω από το στρώμα του ένα 
μάτσο χαρτονομίσματα. Όμως εγώ του είπα: «Κρατήστε τα λε
φτά σας» και έφυγα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Είναι θλιβερό, 
δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ. Λυπήθηκα πολύ όταν πέθανε, τον αγα
πούσα... Θα μπορούσε ίσως να είμαι ο πιο στενός του φίλος, πέ
ρα από τους εραστές του... Εκείνος όμως το έριξε στην πολιτι
κή. Προσέγγισε τους κομμουνιστές και διαλύθηκαν όλα. 
Πάντοτε ήθελα να γίνω παραγωγός και να στηρίζω πρωτοπορια
κές ταινίες, πράγματα που δεν γίνονται. Μ’ αυτή την προοπτική 
θέλησα να γράψω ένα σενάριο βασισμένο στο θεατρικό έργο του 
Genet Οι Δον.les. Πήγα να δω τον Genet στη Γερμανία για να το 
γράψει. Εκείνη την εποχή δούλευε Τα παραβάν και μου απάντη
σε: «Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή, όμως γιατί δεν ξεκινάτε από το 
πραγματικό γεγονός, να βρούμε κάποιον να γράψει το σενάριο 
και να κάνετε την παραγωγή εσείς;». Έψαξα πολύ και βρήκα κά
ποιον που το θέατρό του πλησίαζε κάπως αυτό του Genet, ήταν ο 
Jean Vauthier. Έγραψε το σενάριο για τιςΑβύσσους. Προσπάθη
σα να κάνω την παραγωγή, όμως δεν έβρισκα σκηνοθέτη που να 
θέλει να το κάνει. Μια μέρα έτρωγα με μια φίλη, τη Florence 
Malraux, που μου είπε: «Μιλάς τάσο όμορφα για την ταινία, για
τί δεν τη γυρίζεις εσύ ο ίδιος;». Έτσι έγινε και τη σκηνοθέτησα 
εγώ. Αυτό προκάλεσε σκάνδαλο επίσης εκείνη την εποχή. Όταν 
όμως βλέπει κανείς τις Δούλες και την ταινία μου Οι Άβυσσοι, 
διαπιστώνει ότι δεν υπάρχει απολύτως καμιά σχέση μεταξύ τους, 
πέρα από το πραγματικό γεγονός αυτό καθαυτό. Οι Δούλες είναι 
μια πολύτιμη γιορτή, Οι Άβυσσοι είναι μια ταινία σε παροξυσμό, 
από την πρώτη ως την τελευταία σκηνή.
Αφού γύρισα τη Φωτογραφία, οι παραγωγοί με ρώτησαν αν είχα 
ιδέες για ταινίες. Εγώ δεν είχα ξεχάσει αυτή την ιστορία ανάμε
σα στον Abdallah και τον Genet, επειδή με είχε σημαδέψει η 
κηδεία του Abdallah που είχε αυτοκτονήσει, ενώ ο Genet είχε 
οργανώσει τη μουσουλμανική τελετή. Πολύ πιο πέρα από τον 
τάφο στέκονταν δυο γυναίκες. Έμαθα πως η μία ήταν η μητέ
ρα του Abdallah. Ο Genet ξέχασε να ανανεώσει τα χαρτιά του 
τάφου και ο Abdallah βρίσκεται σήμερα σε κάποιο οστεοφυλά
κιο. Γία μένα, η ιστορία αυτή εγγράφεται, όπως και οι άλλες, 
στα θέματα που με απασχολούν πάντα: ταπείνωση, σχέση αφέ
ντη με σκλάβο, αναζήτηση του απόλυτου. Και αυτό που κράτη
σαν οι παραγωγοί είναι η ιστορία του Abdallah και του Genet. 
Κάποιοι είπαν ότι με την ταινία αυτή θέλησα να εμφανιστώ ως 
δηλωμένος εχθρός του Jean Genet. Δεν είμαι εχθρός του Genet, 
αλλά όλων όσων ασκούν μια καταπιεστική εξουσία με οποιαδή- 
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μετά θάνατον. Τον συμπαθούσα πολύ, όμως υπερασπίζομαι 
πρώτα αυτό που αντιπροσώπευε και που με συγκινεί βαθύτα
τα. Ο Genet στη σχέση του με τον Abdallah ήταν ένας τύραν
νος, ανάγκασε τον Abdallah να αυτοκτονήσει, εκείνον που δεν 
ήθελε να είναι ζιγκολό αλλά μεγάλος καλλιτέχνης. Η ταινία 
μου έχει, πάνω απ’ όλα, πολιτική χροιά. Ο Genet (όπως πολλοί 
γάλλοι καλλιτέχνες, ο Gide παραδείγματος χάριν, έστω και α
ντίθετοι με την αποικιοκρατία) είχε σχέσεις με αγόρια ταπεινής 
καταγωγής, ψαράδες, αγόρια από την Ιάβα ή, αργότερα, Άρα
βες. Υπάρχει μια σχέση εξουσιαζόμενου και εξουσιαστή. Η μο
ναδική φορά που ο Genet υπέφερε ήταν όταν ερωτεύτηκε τον 
Décimo, έναν ιταλό ομοφυλόφιλο που εκδιδόταν, ήξερε όλα τα 
κόλπα και επειδή ήταν ωραίο αγόρι μπορούσε να πάρει από κά
ποιον άλλον όσα χρήματα έπαιρνε και από τον Genet. Αυτός ο 
τελευταίος, τρελός από έρωτα, δεν κατάφερνε να τον ελέγξει 
και θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο Genet είχε με τους ε
ραστές του σχέσεις περισσότερο πατρικές και μητρικές παρά 
πραγματικά σεξουαλικές. Το σεξ δεν τον ενδιέφερε και τόσο. 
Αντίθετα με όσα εκθείαζε στα βιβλία του, δεν είχε μανία με το 
σεξ, κάθε άλλο· ήταν πολύ εγκεφαλικός. Όταν συνδεόταν με έ
να αγόρι το ένιωθε σαν γιο του και το βοηθούσε να κάνει οικο
γένεια. Με τον ίδιο τρόπο βοήθησε έναν άλλο εραστή του, τον 
Mohamed, να χτίσει ένα σπίτι στο Μαρόκο. Έτσι έκανε πάντα. 
Στην ταινία δείχνω πώς χρησιμοποιούσε τις σχέσεις του. Ο 
Genet χρειαζόταν χαρτιά για τον Abdallah νομίζω, ή για κάποι
ον άλλον φίλο του. Γνώριζα καλά μια δημοσιογράφο που με τη 
σειρά της ήξερε τον Pompidou. Κατόπιν παράκλησης του 
Genet οργάνωσα ένα δείπνο στο σπίτι της. Ο Pompidou κολα
κεύτηκε πολύ. Ήταν υπέροχο να βλέπεις την επίδειξη πολυμά- 
θειας που έκαναν οι δύο άντρες. Ο Genet υπέκυψε στις κοσμι- 
κότητες και πέτυχε το διαβατήριο.
Εν κατακλείδι θα έλεγα ότι ο Genet προερχόταν, όπως κι εγώ, από 
έναν εγκληματικό και περιθωριακό κόσμο, με απίστευτη βία. 
Ήταν μια άλλη μοναξιά, όπως η δική μου, που με γοήτευε ανάμε
σα σε όλο αυτό το παριζιάνικο μικροαστικό κατεστημένο. Η αι
σθητική προκατάληψή του, οι σχέσεις του με την τέχνη του με 
βασάνισαν πολλά χρόνια. Ήξερα ότι ήταν αντισημίτης και φασί
στας, από φιλαρέσκεια όμως, σαν τη βασίλισσα ενός βασιλείου ό
που σωστό είναι αυτό που σε άλλα μέρη θεωρείται λάθος. Όταν 
τον γνώρισα αναζητούσα κι εγώ τον δικό μου τρόπο έκφρασης 
και είχα εμμονή μαζί του. Εκείνος έπαιρνε ρίσκα. Στο τέλος της 
ζωής του θέλησε να δώσει την εικόνα του στρατευμένου υπέρμα- 
χου στα σοβαρά ζητήματα της ζωής, υποστήριξε τους «Μαύρους 
Πάνθηρες», τους Παλαιστίνιους... Ήταν μια ιστορία μεθοδευμέ
νη και από τις δύο πλευρές, δεν υπήρχε πια μεγάλος κίνδυνος. Ο 
Genet ήταν μια κορυφή, το έμβλημα της Γαλλίας, ένα σύμβολο 
για τη γαλλική αποικιοκρατική λογοτεχνία. Σήμερα πιστεύω ότι 
τα βιβλία του θα μείνουν, όμως η προσωπικότητά του θα χαθεί.
1. Η μαρτυρία καταγράφηκε από τους Jane Giles (Un Chant d ’amour. Le 
cinéma de Jean Genet, Παρίσι, εκδ. Macula, 1993) και Valérie Marin La 
Meslée, για λογαριασμό του αφιερώματος στον Jean Genet από το περιοδικό 
Le Magazine littéraire (Σεπτέμβριος 1993), στο οποίο όμως τελικά δεν δημο- 
σιεύθηκε. Μας παραχωρήθηκε ευγενικά από τον Albert Dichy, διευθυντή 
του Αρχείου Jean Genet στο Institut Mémoires de l’Edition Contemporaine 
(IMEC) του Παρισιού.
2. Στο βιβλίο του Όλοι οι δρόμοι προς την απόγνωση (Αθήνα, εκδ. Χατζηνι- 
κολή, σ. 325), ο Νίκος Παπατάκης σχολιάζει ξανά αυτό το γεγονός με τον «α-
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πόστολο του κακού», Jean Genet: «Στόχος αυτής της παιδαριώδους μηχα
νορραφίας ήταν να [με] παρασύρει στα γρανάζια του Κακού και, από το ένα 
αδίκημα στο άλλο κι από τη φυλάκιση στην υποτροπή, να [με] οδηγήσει στο 
σημείο όπου δεν υπάρχει επιστροφή, στο ικρίωμα, ή μάλλον στο πάνθεον ό
που η αλητεία και η δολερότητα ανάγονται σε απόλυτες αξίες, μέχρι τον 
Όλυμπο του εγκλήματος όπου γίνονται δεκτοί μονάχα οι σπουδαίοι και ω
ραίοι φονιάδες. Πολύ καλά... ή μάλλον, πολύ κακά!».
3. Maurice Colesson: Γεννήθηκε στις 7 Μαΐου 1911 στο Παρίσι. Σπούδασε 
στη Σχολή Καλών Τεχνών, βοηθός του Georges Wakhevitch αρχικά, δημι
ούργησε τα σκηνικά για τις ταινίες Eugenie Grandet (Mario Soldati, 1946), 
Dédiée d'Anvers (Yves Allégret, 1947), Une si jolie petite plage (Y. Allégret, 
1948), Un homme marche dans la ville (Marcel Pagliero, 1949), Les Amants 
de Bras-Mort (M. Pagliero, 1950).

Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντής.

B. Κ ΡΙΤΙΚ Ε Σ Μ Α Τ Ι Ε Σ ___________________________________________________

Ερωτισμός, ποίηση και κινηματογράφος
του Jean BoulleV

Η ταινία που γύρισε ο Jean Genet αποτελεί ταινία-πρότυπο, έ
τσι ακριβώς όπως θα την συνελάμβανε μόνο ένας πραγματικός 
ποιητής. Ως σπουδαίος ποιητής που είναι, ο Genet προσέφερε 
στον εαυτό του την πρωτάκουστη πολυτέλεια να γυρίσει μια 
ταινία που δεν θα γνωρίσει ποτέ τη λαμπερή αποκλειστικότητα 
των κινηματογράφων των Ηλυσίων Πεδίων, μια ταινία της ο
ποίας ο ποιητικός χαρακτήρας αποκλείει τις δημόσιες προβο
λές, τις προβολές σε Κινηματογραφικές Λέσχες και κοσμικά 
Φεστιβάλ. Συνέθεσε μια ταινία μόνο για τον εαυτό του. Πρίγκι
πας της γλώσσας, ο Jean Genet μετέφερε από το επίπεδο της 
γλώσσας σε εκείνο της εικόνας μια προσωπική του μυθολογία. 
Η επιτυχία του είναι απόλυτη. Ο Jean Genet, που με το ταλέντο 
του αποτελεί τη δόξα όλων των συγγραφέων της γαλλικής γλώσ
σας, έβαλε σε εικόνες το καθημερινό του όνειρο. Ένωσε στον ίδιο 
κορμό κάτι που θα μπορούσε να είναι ποίημα, ταινία, ερωτικό ά
σμα. Το Ερωτικό Άσμα, γιατί αυτός είναι ο τίτλος που διάλεξε, είναι 
η ζωντανή απόδειξη πως ο ερωτισμός, η ποίηση και ο κινηματο
γράφος δεν μπορούν παρά να αποτελούν ένα μόνο έργο. Απομα
κρυσμένος στο μέγιστο από τις εντελώς κακόγουστες «αισθητικές» 
αναζητήσεις του 1925, συνέθεσε ένα αγνό άσμα (θα φανεί αγνό σε ό
λους όσοι είναι αγνοί), το αξιοθαύμαστο άσμα δύο όντων που χωρί
ζονται από έναν ογκώδη τοίχο και των οποίων οι προσπάθειες για 
να ξαναβρεθούν περιγράφονται στην ταινία του ποιητή.
Τα δύο αυτά όντα, που η μοναδική έγνοια τους, κατά τον Jean 
Genet, ήταν να ξανασμίξουν, βρίσκονται απέναντι σε έναν κό
σμο στον οποίο οι μοναχικές ανησυχίες αποτελούν την αντίστι
ξη μιας υψηλόφρονης φιλίας, όμοιας με τους απόλυτους έρωτες 
που επινοούσε η Madame de La Fayette.
Ένας περίπατος στα δάση, η αδύνατη προσπάθεια ενός χεριού 
που προσπαθεί να πιάσει ένα μπουκέτο άσπρων λουλουδιών, 
δύο χέρια που βγαίνουν από έναν τοίχο, ένα άδειο καλαμάκι 
που μέσα από έναν ογκώδη τοίχο κάνει δύο όντα να επικοινω
νούν με την ίδια χαρά... Όλα αυτά είναι η ταινία του Jean 
Genet. Ορισμένοι θα δουν σ’ αυτήν μόνο ερωτισμό, ομολογώ 
πως εγώ είδα ακόμα περισσότερον, και δεν νομίζω πως έκανα 
λάθος όταν επικαλέστηκα την Madame de La Fayette.

O Genet στόχευσε ψηλά. Να κάνει ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ, ένα είδος σινε- 
μά εντελώς προσωπικό, αυτό που κάνει κάποιος με το αίμα του, 
με τα σπλάχνα του, με τα δάκρυά του, πολύ περισσότερο απ’ 
ό,τι με τον εγκέφαλό του. Νίκησε.
Ο χορός ενός νεαρού μαύρου, ντυμένου μ ’ ένα κολλητό άσπρο 
υφασμάτινο παντελόνι, οι περιπτύξεις των φυλακισμένων που 
αγνοούν την Λύτρωση μιας συγκεκριμένης ηδονής, έρχονται 
σε αντίθεση με το πρόσωπο με τα αναποδογυρισμένα μάτια του 
άξεστου αγοριού που ονειρεύεται άσπρα λουλούδια στο σώμα 
του φυλακισμένου γείτονά του. Για να μας κάνει ν ’ αντιλη- 
φθούμε την τραγωδία του εγκλεισμού, της αδύνατης ένωσης 
των δύο όντων που χωρίζονται από έναν τοίχο, ο Jean Genet α
ναγκάζεται να τονίσει την ερωτική κραιπάλη όσων σκορπίζουν 
έναν έρωτα που δεν έχει αρχετυπικό (αναπαραγωγικό δηλαδή) 
σκοπό.
Το αρχέτυπο αυτό ο Genet κι ο ήρωάς του θα το φτάσουν στο 
τέλος μιας ταινίας, που ξεκινά με την άκαρπη προσπάθεια μιας 
παλάμης που πιάνει το κενό και ξανακλείνει χωρίς να βλέπει. Η 
τελευταία εικόνα μας προσφέρει το θέαμα του χεριού που πιά
νει το μπουκέτο των άσπρων λουλουδιών που ισορροπούν 
στην άκρη ενός μεγάλου σπάγγου. Η τελική αυτή εικόνα των 
δύο χεριών, εκείνου που κρατά τα λουλούδια και του άλλου 
που επιτέλους τα πιάνει και τα τραβά στο κελί του, είναι από 
αυτές που δεν ξεχνάει κανείς.
Ο Genet μας κάνει να ζήσουμε την τραγωδία της προσπάθειας 
των ερωτευμένων, των ακατόρθωτων αρραβώνων τους, στη 
διάρκεια μιας αξιοθαύμαστης ταινίας στην οποία ό,τι ορισμένοι 
θα θεωρήσουν υπερβολικό βρίσκεται εκεί για να μας κάνει να 
νιώσουμε καλύτερα την αγνότητα.
Αν έπρεπε να συνοψίσω την ταινία θα έλεγα: Δύο φυλακισμέ
νοι προσπαθούν να ξανασμίξουν. Ο ένας τους θέλει να μοιρα
στεί με τον άλλο τη δροσιά ενός μπουκέτου από άνθη μηλιάς. 
Ένας κόσμος εχθρικός ή αδιάφορος τους περιτριγυρίζει, ένας 
κόσμος ερωτισμού χωρίς έρωτα. Στο τέλος της ταινίας οι ήρωες 
θα ξανασμίξουν στο αδύνατο μέσα από τη μεταφορά ενός μπου
κέτου λουλουδιών που θα περάσει από το ένα κελί στο άλλο. 
Αυτό είναι όλο.
Αυτό είναι όλο κι είναι όμορφο σαν τη φιλία του μικρού Κόπερ- 
φιλντ για τον Στίερφορθ, είναι όμορφο σαν μια τραγωδία του 
Racine. Είναι όμορφο και είναι απόλυτο σαν ένα ποίημα του 
Jean Genet γραμμένο με λέξεις. Ας ευχηθούμε πως ο Jean 
Genet θα γυρίσει σύντομα μια ταινία που οι Κινηματογραφικές 
Λέσχες θα μπορέσουν να παρουσιάσουν στους θεατές τους. Ας 
ελπίσουμε η ταινία αυτή να είναι τόσο σπουδαία, τόσο τέλεια ό
σο το Ερωτικό Άσμα και πως όλοι όσοι αγαπούν τον κινηματο
γράφο θα καταλάβουν τι μπορεί να είναι μια ταινία όταν έχει 
συντεθεί από ένα μαγικό ον. ΑΞΕΧΑΣΤΗ.

1. Ο Jean Boullet (1921-1970) ήταν ζωγράφος («του ανδρικού κάλλους», κα
τά τον Jean Genet), και δοκιμιογράφος, φίλος πολλών προσωπικοτήτων του 
μεταπολεμικού Παρισιού (Boris Vian, Edith Piaf, Michel Déon, Jean 
Cocteau, Juliette Gréco, Kenneth Anger κ.ά.). H βιογραφία του κυκλοφόρη
σε πρόσφατα (Denis Challet, Jean Boullet le précurseur, εκδ. France Europe 
Editions, 2000).

La Gazette du Cinéma, τχ. 3, Σεπτέμβριος 1950.
Μετάφραση: Ζωή-Μυρτώ Ρηγοπονλου.
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Η πραγματική ηθική ενυπάρχει στην αισθητική
της Anaïs Nin'

Η ταινία του Jean Genet Ένα Ερωτικό Άσμα αποδεικνύει ότι η 
πραγματική ηθική ενυπάρχει στην αισθητική και όχι στη φύ
ση ενός γεγονότος. Η δυναμική ομορφιά αυτής της ταινίας, με 
θέμα τον ομοφυλοφιλικό έρωτα, συλλαμβάνει την ίδια τη φύση 
του έρωτα χάρη στην ειλικρίνειά της και την έλλειψη χυδαιό
τητας. Ο Genet είναι ένας ποιητής του ερωτικού στοιχείου και 
δημιούργησε την ταινία Ένα Ερωτικό Άσμα με τόση υπερηφά
νεια και προσωπικό ύφος, που εκφράζει, τελικά, την ομορφιά ο
ποιοσδήποτε πόθου. Η μοναδική ηθική είναι η ηθική του μεγά
λου καλλιτέχνη, που είναι ικανός να αναδείξει την υπερηφά
νεια εκφράζοντας την ηδυπάθειά του. Με κανένα τρόπο αυτή η 
ταινία δεν προσβάλλει τις αισθήσεις, όπως κάνουν πολλές άλ
λες, εξαιτίας της αποκρουστικής αδυναμίας τους και της ασχή
μιας τους, που ταπεινώνουν το θεατή. Η ταινία του Genet είναι 
μια ταινία ανδρική. Αυτό είναι το σπουδαιότερο θέμα της. Οι 
φυλακισμένοι θα μπορούσαν να ’ναι οποιοιδήποτε άντρες και η 
φυλακή τα κελιά που ορθώνει η κοινωνία, και τα οποία, απομο
νώνοντας τα άτομα, καταστρέφουν τον έρωτά τους. Μέσα στη 
φυλακή οι άντρες είναι γεμάτοι ζωή και έρωτα· αποκορύφωμα 
της ειρωνείας, ο μόνος διεστραμμένος είναι ο δεσμοφύλακας: 
δεν αισθάνεται ούτε αγάπη ούτε πόθο, είναι ένας ηδονοβλεψίας, 
ζηλιάρης, ζηλόφθονος, ανίκανος. Δεν μπορεί παρά να τιμωρεί 
ό,τι του λείπει. Είναι η ταινία η λιγότερο συγκρατημένη που έ
χω δει ποτέ, αλλά το σφρίγος, η φυσικότητα του Genet, η αί
σθηση του ωραίου, της δίνουν μια αξιοπρέπεια κλασική, τελε
τουργική. Το γεγονός που περιγράφει μεταμορφώνεται σε συμ
βολική πράξη. Διαλέγοντας να δείξει ενάρετους άντρες, γεμά
τους ζωτικότητα και ένταση, ο Genet μας λέει ότι βάζουμε στη 
φυλακή ό,τι είναι ζωντανό, επειδή είναι επικίνδυνο γι’ αυτούς 
που δεν είναι ζωντανοί.
Υπάρχει ποίηση και ευαισθησία στην ανταλλαγή συμβολικών 
πράξεων: το καλαμάκι που σπρώχνεται και διαπερνά τον τοίχο 
της φυλακής, το ρούφηγμα του καπνού ενός τσιγάρου σαν να 
μεταφέρει την πνοή του πόθου, τα λουλούδια που αιωρούνται 
από το ένα παράθυρο στο άλλο χωρίς να μπορούν να τ ’ αρπά
ξουν τα αδηφάγα χέρια. Αυτό που ρίχνει μια σκιά ασχήμιας στις 
άλλες ταινίες έχει την πηγή του στον τρόπο με τον οποίο ο σκη
νοθέτης βλέπει τα πράγματα, στη στάση, που ’χει απέναντι 
τους. Ο πουριτανισμός είναι ζωγραφισμένος με άσχημα χρώμα
τα. Εδώ, ο πριαπικός χορός του Νέγρου στο κελί του, χορός χω
ρίς την παραμικρή υποκρισία, παίρνει τις διαστάσεις μιας πα- 
γανιστικής ιεροτελεστίας. Η αντίθεση ανάμεσα στις σαδιστικές 
και καταστρεπτικές ορμές του φύλακα και τις λυρικές και αρ- 
χέγονες εκρήξεις των φυλακισμένων δείχνει όλη τη διαφορά α
νάμεσα στην ανικανότητα και τον ανδρισμό, τη ζωή και την 
αρρώστια. Ό ταν εκφράζεται από ένα ποιητή, που δέχεται την 
απόλυτη εκδήλωση του πόθου σαν μία πράξη ζωής, ο πόθος κα
ταλήγει γυμνός σαν τη φύση και σαν τη φύση αθώος. Αν κάθε 
γεγονός μπορούσε να περάσει από το κόσκινο της Τέχνης, τότε 
θα πραγματοποιόταν ό,τι δεν μπόρεσε να επιτύχει ο Νόμος. 
Έ τσι θα επιβεβαιωνόταν η ανάγκη της ομορφιάς. Αυτό το γε
γονός θα μας δίδασκε πως το μοναδικό βίτσιο είναι η ασχήμια 
και θα μας απάλλασσε αυτομάτως από τις σεξουαλικές γελοιο

γραφίες που εκλαμβάνονται ως ερωτισμός, ξαναδίνοντας στην 
ηδυπάθειά τη χαμένη της αξιοπρέπεια, σύμφυτη στην ποιότη
τα, τη λεπτότητα της έκφρασής της, τη λεπτότητα της ακεραι
ότητας.
Τα κελιά γίνονται ένας τραγικός φράχτης που χωρίζει τον άν
θρωπο από τη ζωή, από τη χαρά. Στο σημείο το πιο σαδιστικό 
της ταινίας, ένας φυλακισμένος, την ώρα που ένας φύλακας 
τον ξυλοκοπά, ονειρεύεται ηλιόλουστα δάση, ηδονές παγανι- 
στικές. Κι ο φύλακας, ανίκανος να γνωρίσει τέτοιες χαρές, το 
μόνο που μπορεί να κάνει είναι να κραδαίνει το όπλο του σαν 
μοναδικό σύμβολο ανδρισμού και να εξολοθρεύει, έτσι ανίκα
νος που είναι να νιώσει τον παραμικρό πόθο.

1. Το έργο χης,γαλλοαμερικανίδας συγγραφέως και δοκιμιογράφου, Anai's 
Nin (1903-1977) έχει τις καταβολές του στον σουρεαλισμό, την ψυχανάλυ
ση, τον Henry Miller και τον D.H. Lawrence.

Journal 1955-1966, Παρίσι, εκδ. Stock, 1977.
Μετάφραση,: Γιάννα Kovrov.

Δίπλα σ ’ αυτή τη βουβή ταινία μικρού μήκους, που γύρισε ο 
συγγραφέας Jean Genet το 1950 και που ήταν απαγορευμένη 
για τα επόμενα είκοσι πέντε χρόνια, οι περισσότερες ταινίες 
που τιτλοφορούνται «ερωτικές» κινδυνεύουν να περάσουν γι’ 
αυτό που είναι: κακές απομιμήσεις.
Το Ερωτικό Άσμα είναι μια ιστορία για τρεις οπές. Κάτι σαν μο
ντέλο σε μικρογραφία του γελοίου μηχανισμού που το μάτι 
(του επόπτη και του θεατή, μαζί) πιστεύει ότι το συνδέει με κάτι 
απ’ αυτό που βλέπει.
Ανάμεσα σε δυο φυλακισμένους ένας τοίχος και πάνω σ ’ αυτόν 
τον τοίχο μια ελάχιστη οπή όπου μπορεί να εισχωρήσει μόνον 
ένα άχυρο, διαλεγμένο με αγάπη από το βρόμικο αχυρόστρωμα 
(αυτή η επιλογή είναι το ίδιο το άσμα του τίτλου). Έ να άνοιγ
μα πολύ μικρό ώστε να μπορεί να χρησιμεύει ως άνοιγμα παρα
τήρησης, αρκετά μεγάλο όμως ώστε να μπορεί ο ένας να φυσάει 
μέσα από το άχυρο (ενωτικό, συνδετικό χαρακτηριστικό) τον 
καπνό του τσιγάρου στο στόμα του άλλου.
Ανάμεσα στους φυλακισμένους και το δεσμοφύλακά τους, η 
δεύτερη οπή είναι η θυρίδα απ’ όπου ο δεσμοφύλακας ελέγχει 
τους κρατούμενους (τα αντικείμενα της παρατήρησής του), 
πυρακτωμένους, βορά στο πιο βίαιο πάθος.
Ανάμεσα στο δεσμοφύλακα και τον πιθανό θεατή (αυτής της α
παγορευμένης για τόσο καιρό ταινίας), η οθόνη, ο τελευταίος 
φεγγίτης, αυτή η ορθογώνια οπή στο σόμπαν της φυλακής, 
μέσω του οποίου ο θεατής μπορεί να συνδεθεί με αυτό που βλέ
πει.
Σ ’ αυτή τη ταινία υπάρχει μια ιδέα που ακολουθείται με πολύ 
μεγάλη επιμονή, κάτι σαν ιστορία του ματιού (όμως, κάθε άλλο 
παρά μια ιστορία προς δόξαν του ματιού). Κάθε φορά που ο θεα
τής κινδυνεύει να νιώσει ικανοποίηση από την πλευρά του η
δονοβλεψία, παρεμβαίνει η τραχύτητα του κόντρα φωτισμού 
και, σαν μια επαναφορά στην τάξη, το ζοφερό και φιλήδονο βλέμ-

Τυφλό πάθος
του Serge Daney1
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μα του φύλακα. Κάθε φορά που ο θεατής, λησμονώντας την κα
τάσταση του, τη θέση του, ετοιμάζεται να απολαύσει αυτά που 
παίζεται στο μικρά θέατρο του πάθους (τυφλό πάθος: εκείνοι 
δεν βλέπονται και δεν αγγίζονται παρά μόνον όταν ονειροπο
λούν, αλλά ακούνε ο ένας τον άλλον, αναπνέουν κοινά), μετα- 
τρέπεται πολύ απλά σε φύλακα. Δεσμοφύλακας της φυλακής, 
φρουράς του θεάματος: αναπόφευκτη μορφή του σασπένς, προ
ϋπόθεση για το άσμα, προϋπόθεση για να συμβεί και να διαρκέ
σει το άσμα (το άσμα διαρκεί).
Έτσι, όταν ο δεσμοφύλακας, που τον τρελαίνει το ίδιο του το 
πάθος, εισχωρεί σε ένα από τα κελιά για να επιβάλει τη θέλησή 
του σε έναν από τους κρατούμενους, δεν έχει καμία σχέση με 
τη μορφή του «βασανιστή-που-θα-αποκαλύψει-στο-θύμα-του- 
ότι-θα-το-βιάσει». Αυτή η πολύ γλυκανάλατη εικόνα, σαν από 
το Θυρωρό της Νύχτας, βασίζεται στην αρκετά ελλιπή ιδέα ότι

δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο από το να επιβάλλεις στον άλ
λον την απόλαυσή σου. Στο Ερωτικό Άσμα, πιο απλά, ο φύλα- 
κας-ηδονοβλεψίας παρεμβαίνει για τον κρατούμενο ως το όρ
γανο της ηδονής του, ένα όργανο για το οποίο ο κρατούμενος 
αρνείται κάθε ύπαρξη, το αποκηρύσσει ως υποκείμενο, το θεω
ρεί ως ξένο σώμα.
Τι είναι ένας θεατής; Τίποτ’ άλλο από τον φύλακα των εικόνων 
του. Αυτό που διαμείβεται μεταξύ τους δεν τον αφορά.

1. Έ νας από τους διασημότερους γάλλους κριτικούς κινηματογράφου, ο 
Serge Daney (1944-1992), υπήρξε αρχισυντάκτης των Cahiers du Cinéma 
(1975-1981), δημοσιογράφος στην εφημερίδα Libération και ιδρυτής του πε
ριοδικού Trafic.

Cahiers du Cinéma, τχ. 264, Φεβρουάριος 1976.
Μετάφραση: Γιώργος Καλαμαντής.

Έ να Ερωτικό Λσμα (1950).
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Σ Κ Ι Ε Σ  (1958-1959)
Shadows

Σκηνοθεσία: John Cassavetes. Σενάριο: John Cassavetes (βα
σισμένο σε έναν αυτοσχεδιασμό στο Variety Arts Studio). Βοη
θός σκηνοθέτη: Al Giglio. Φωτογραφία: David Simon (διευ
θυντής), CUff Carnell (βοηθός εικονολήπτη), John Cassavetes, 
Erich Kollmar (οπερατέρ), Al Ruban (βοηθός οπερατέρ). Σκηνο
γραφία: Randy Liles, Bob Reeh. Ήχος: Jay Crecco. Μουσική: 
Charles Mingus (κοντραμπάσο και πιάνο), Phineas Newborn 
Jr. (κοντραμπάσο), Shafi Hadi (σαξόφωνο). Τραγούδι Beautiful 
Jack Ackerman, Hunt Stevens, Eleanor Winters. Μοντάζ: 
John Cassavetes, Maurice Me Endree, Len Appelson. Ηθοποι
οί: Leba Goldoni (Λίλια Καράδερς), Ben Carruthers (Μπεν Κα- 
ράδερς), Hugh Herd (Χιού Χερντ), Anthony Ray (Τόνι Ράσελ), 
Dennis Sallas (Ντένις), Tom Allen (Τομ), David Poktillow 
(Ντέιβιντ), Rupert Crosse (Ρούπερτ Κρος), Davey Jones (Ντά- 
βεϊ Τζόνσον), Jack Acekrman (Τζακ Άκερμαν), Jacqueline 
Walcot (η κοπέλα που χαστούκισε ο Μπεν), Victoria Vargas (Βί- 
κι), Piri Marini (Σαμ ο πιανίστας). Οι κοπέλες του 1ου μπαρ: 
Nancy Deale (Νάνοι), Joyce Miles, Gigi Brooks. Μορφές στο 
πάρτι στο σπίτι του Ντέιβιντ: Greta Thysen (εξωτική χορεύτρια), 
Marilyn Clark (Τζόαν, η διανοούμενη) και Lynn Hamelton, 
Joan Sages, Jed McGarvey, Cliff Carnell (αντίπαλος του Μπεν 
στον τελικό καβγά), Jay Grecco, Bob Reeh, Ronald Maccone (αρ
χηγός της συμμορίας στον τελικό καβγά). Δεν αναφέρονται στο 
ζενερίκ: John Kullers (πελάτης του Καμπαρέ), Maurice Mc 
Endree (Mo, τον οποίο συναντούν στο Σέντραλ Παρκ), 
Seymour Cassel (ο νεαρός που χτυπάει τον Μπεν), Gena Row
lands (πελάτισσα του Καμπαρέ), Νίκος Παπατάκης (επιτίθεται 
στη Λίλια στο Μπροντγουέι), John Cassavetes (υπερασπιστής 
της Λίλια στο Μπροντγουέι). Παραγωγή: Gena Production 
(Maurice Mc Endree, Νίκος Παπατάκης). Διάρκεια: 60' (1958), 
87 (1959). Ασπρόμαυρη. 16 mm (1958), 35 mm (1959). Βραβεία: 
Πρώτη έκδοση της ταινίας: First Independent Film Award 
(1959). Δεύτερη έκδοση της ταινίας: Μεγάλο Βραβείο της Κρι
τικής στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (1960).

Ένας κοκαλιάρης και κατσούφτις νεαρός δεν καταφέρνει να εντα
χθεί σε μια χαρούμενη γιορτή. Είναι ο Μπεν, ο οποίος γυρίζει 
στους δρόμους και στα μπαρ, μαζί με τους φίλους του, τον Τομ και 
τον Ντένις, ψάχνοντας κορίτσια και φασαρίες. Βρίσκει τον μεγα
λύτερο αδελφό του, τον Χιού, έναν μαύρο τραγουδιστή που ονειρευ
όταν να γίνει καλλιτέχνης: χρειάζεται χρίσματα. Γι ’ αυτόν το λόγο, 
ο Χιού αναγκάζεται να δεχτεί ένα συμβόλαιο στη Φιλαδέλφεια, το 
οποίο σφραγίζει, κατά κάποιο τρόπο, το τέλος των προσδοκιών ή 
και των ψευδαισθήοεών του. Στο σταθμό, ο Χιού χαιρετάει τρυφε
ρά μια κοπέλα με ανοιχτόχρωμο δέρμα, την αδελφή του Λίλια, και 
φεύγει με το φίλο και μάνατζέρ του, τον Ρούπερτ. Παρά τις πατρι
κές συστάσεις του αδελφού της, η Λίλια βγαίνει μόνη της βόλτα στο 
Μπροντγουέι: μια σκιά την απειλεί, ένας ιππότης τη συντρέχει, 
χάνεται μες στη νύχτα. Έχοντας δεχτεί με βαριά καρδιά να πα
ρουσιάσει στην περιοδεία του τα Κορίτσια (Girls), ο Χιού κάνει 
πρόβα το κείμενό του, με τη βοήθεια του ξεκαρδισμένου στα γέλια 
Ρούπερτ και ενός πιανίστα. Το βράδυ, όμως, ο καλλιτεχνικός δι

ευθυντής δεν τον αφήνει όχι μόνο να τραγουδήσει, αλλά ούτε καν 
να παρουσιάσει τα κορίτσια: ο συμβιβασμός που αποδέχτηκε οδή
γησε σε μια θλιβερή αποτυχία και τίποτ’ άλλο.
Στη Νέα Υόρκη, η Λίλια, ο Μπεν, ο Τομ και ο Ντένις, λίγο-πολύ 
αργόσχολοι, σκοτώνουν την ώρα τους στα καφενεία παρέα με τον 
Ντέιβιντ, το μέντορα της Λίλια. Η Λίλια τους προκαλεί και τα τρία 
αγόρια πετάγονται στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου η συνά
ντησή τους με τα μοντέρνα αγάλματα τους προκαλεί αισθήματα ορ
γής και ταραχής. Το βράδυ, σε ένα λογοτεχνικό πάρτι που κάνει ο 
Ντέιβιντ, η Λλια συναντά τον Τόνι, έναν μάλλον γελοίο γόη και 
πέφτει με ορμή στην αγκαλιά του, ενώ ο Ντέιβιντ κοιτάζει αποσβο
λωμένος.
Την επομένη, στο Σέντραλ Παρκ, η Λλια και ο Τόνι σπεύδουν να 
ξεφορτωθούν, τον καημένο τον Ντέιβιντ. Ο Τόνι φέρνει τη Λλια 
στο σπίτι του. Αγκαλιάζονται. Η Λλια, σκληρά διαψευαμένη, βιώ- 
νει μια έντονη φαντασίωση εγκατάλειψης. Ο Τόνι τη γυρίζει στο 
σπίτι της όπου, έως ότου ξεφορτωθούν τα τρία αγόρια που κάνουν 
τηλεφωνικό καμάκι σε κορίτσια, ηρεμούν και τα ξαναβρίσκουν. 
Τότε ακριβώς επιστρέφει ο Χιού με τον Ρούπερτ: ο Τόνι καταλα
βαίνει ξαφνικά ότι η Λλια είναι μαύρη· το βάζει στα πόδια, αίΐά- 
ζει γνώμη, ζητά συγγνώμη, ο Χιού όμως, έξαλλος, τον πετάει έξω. 
Το βράδυ, στη γιορτή που οργανώνει ο Χιού, συστήνουν τη Λλια σε 
έναν νέο μνηστήρα, τον Ντάβεϊ. Η γιορτή ως συνήθως χαλάει: ο 
Μπεν, όλο και πιο μελαγχολικός, χαστουκίζει μια μαύρη κοπέλα- 
πλακώνονται στο ξύλο με τον Χιού· ο Μπεν το σκάει και, τα ξημε
ρώματα, ο Χιού, ο Ρούπερτ και οι φίλες τους τα χαλάνε και πάλι. 
Στις πέντε η ώρα, ο Μπεν γυρίζει στο σπίτι: πέφτει στην αγκαλιά 
του αδελφού του, τον χτυπάει και μαζί τον φλάει.
Την άλλη μέρα το βράδυ, η Λίλια, με τη συνενοχή των αδελφών 
της, κοροϊδεύουν τον Ντάβεϊ. Ατρόμητος αυτός, ανιστέκεται και 
καταφέρνει μάλιστα στο τέλος να πάρει τη Λλια να χορέψουν την 
ώρα που φεύγουν συναντούν τον Τόνι τον οποίο η Λλια αρνείται 
να δεχτεί. Το μήνυμα της αντιρατσιστικής συντριβής του Τόνι θα 
το παραλάβει ο Μπεν. Το μεταφέρει στον Χιού και ξεσπάνε και οι 
δύο σε τρελά γέλια.
Η Λλια κλαίει στην αγκαλιά του Ντάβεϊ. Ο Χιού και ο Ρούπερτ, 
μετά από μια σκηνή, φεύγουν συμφλιωμένοι ενάντια στον υπόλοι
πο κόσμο. Ο Μπεν, ο Τομ και ο Ντένις αποχαιρετιούνται μετά α
πό ένα τελευταίο φλερτ και έναν τελευταίο καβγά. Μόνος του ο 
Μπεν συνεχίζει τη νυχτερινή του βόλτα στη Νέα Υόρκη.

Συνάντησα τον Τζων Κασσαβέτη το 1959 στη Νέα Υόρκη. Κά
ποια γεγονότα σχετικά με τον πόλεμο της Αλγερίας με είχαν ω 
θήσει να εγκαταλείψω τη Γαλλία το 1958. Πιο πριν, στις αρχές 
της δεκαετίας του ’50, όταν διηύθυνα το «Κόκκινο Ρόδο» (κα- 
μπαρέ-θέατρο της avant-garde), είχα ήδη ενδιαφερθεί για τον 
κινηματογράφο. Έκανα παραγωγή στο Ερωτικό Άσμα του 
Jean Genet, στο Gitanos et Papillon του Henri Gruel και σε μια 
μεσαίου μήκους ταινία μυθοπλασίας που χρησιμοποίησε τις 
μαριονέτες του Yves Joly μαζί με ηθοποιούς. Έ να από τα θεά

Α. Η ΜΑΤΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Εκ των ενόντων
του Νίκου Παπατάκη
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ματα (χο Cinémassacre χων Boris Vian, Albert Vidaly και Pierre 
Kast), η μεγαλύτερη επιχυχία σχα χρονικά χου παραπάνω θεά- 
χρου ήταν μια παρωδία, χάσο δηκχική άσο και αχαλίνωτη, όλων 
χων κινημαχογραφικών ειδών που κυκλοφορούσαν σχην αγο
ρά χου Χόλιγοχτνχ: γουέσχερν, θρίλερ, ψευχοϊσχορικά έπη, μου
σικές κωμωδίες κ.λπ. Τέλειωνε μ’ ένα αφιέρωμα σχον Charlie 
Chaplin. Βρισκόμαστε στις αρχές χου μακαρθισμού. Ένα βρά
δυ (για να καταλάβετε τι είδους άνθρωποι σύχναζαν σ ’ αυτόν 
χο χώρο) αναγκάστηκα να αντιμετωπίσω ένα σκάνδαλο με πρω
ταγωνιστή τον Edward J. Robinson, που ήχαν τότε στο αποκο
ρύφωμα της φήμης χου. Φώναζε και χειρονομούσε βίαια, όπως 
μόνο οι αμερικανοί ηθοποιοί ξέρουν να κάνοττν. Κραδαίνονχας 
μαινομενος χο πούρο χου, με κατηγορούσε, μεταξύ άλλων, άτι 
προσβάλλω τη δόξα χου Χόλιγουντ, της Μέκκας της παγκό
σμιας τέχνης, παρουσιάζοντας ένα θέαμα που ήχαν μόνο 
«garbage» (σκουπίδι), όχι κανείς σχον κόσμο δεν είχε χο δικαίω
μα να χο κάνει αυτό, όχι η Αμερική δεν κέρδισε τον πόλεμο με 
τη βοήθεια χων μεγάλων στούντιο για να έχει μια τέτοια μετα
χείριση, και όχι μόνο ο Charlie Chaplin είχε την εύνοια χου θιά
σου, γιατί είμαστε όλοι κομμουνιστές κ.λπ., κ.λπ. Τον παρακά- 
λεσα, όσο ευγενικά μπορούσα, να βγει αμέσως από την αίθουσα 
μαζί με τη μεθυσμένη κομπανία χου από καλιφορνέζους φωνα
κλάδες.
Όταν πέρασε η στιγμή της έκπληξης, κι ύστερα του θυμού, 
μπροστά σ’ ένα τέτοιο συνονθύλευμα αλαζονείας, χυδαιότητας 
και, εντέλει, βλακείας, ένιωσα μια ευφορία, μια αγαλλίαση σχε
δόν υστερική. Μια επίμονη πίκρα συνόδευε τη χαρά μου. Γιατί 
μια σειρά από σκετς που ήθελαν μόνο να είναι μια εύθυμη επίθε
ση ενάντια στα κλισέ των χολιγουντιανών παραγωγών, ενάντια 
στην πλανητική δικτατορία που ήδη αυτές είχαν επιβάλει, και 
κατ’ επέκταση ενάντια στους πιο θεμελιώδεις προμαχώνες του 
θεάματος σε όλες τις μορφές του, αυτό το Cinémassacre λοιπόν 
είχε καταφέρει να σπρώξει στα όρια της γελοιότητας και να απο- 
διοργανώσει έναν από τους κορυφαίους αντιπροσώπους του. 
Δυστυχώς, μέσα στην ικανοποίηση που πήρα υπήρχε μια έντο
νη αίσθηση ματαιότητας, δεδομένης της άρρηκτης συνέχειας 
που φαινόταν να διέπει τις σχέσεις όλων των παραπάνω... 
Αναφέρθηκα σε όλα αυτά, προσπαθώντας να φωτίσω και την α
ντίδρασή μου μετά την προβολή της πρώτης ανολοκλήρωτης 
εκδοχής των Σκιών, και τη βαθύτερη αιτία της επιθυμίας μου 
να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στη συνέχιση της μέ
χρι τότε δουλειάς, ώστε το έργο να μπορέσει να υπάρξει σε ολο
κληρωμένη μορφή.
Ο διευθυντής μιας αίθουσας ειδικευμένης στον προγραμματι
σμό «ευρωπαϊκών» ταινιών (γαλλικών κυρίως) του Paris 
Théâtre στη Νέα Υόρκη μου είπε μια μέρα: «Κάποιος συμπα
τριώτης σου γύρισε μια ταινία μεγάλου μήκους σε 16 mm με 
πολύ μικρό προϋπολογισμό, σε συνθήκες εξαιρετικά δύσκολες, 
όπως καταλαβαίνεις. Η προβολή που έγινε στην αίθουσά μου ή
ταν μάλλον αποτυχία. Υπήρχαν όμως ενδιαφέροντα πράγματα 
σ’ αυτό που είδα... Προσπάθησε να κάνεις μια προβολή, είμαι 
σίγουρος πως κάποια κομμάτια θα σου αρέσουν πολύ». Δεν 
χρειαζόμουν περισσότερα για να κινητοποιηθώ. Το ενδιαφέρον 
μου, το διευκρινίζω αμέσως, δεν είχε να κάνει με το αν ο σκη
νοθέτης ήταν ελληνικής καταγωγής ή όχι... Είπα, λοιπόν, όχι 
μια τέτοια περιπέτεια, που πρακτικά είναι αδύνατον ν ’ αποπε

ρατωθεί εξαιτίας του αυστηρού μηχανισμού της αμερικανικής 
παραγωγής, αποκλείεται να μην έχει ενδιαφέρον.
Βέβαια, δεν αρκεί να θέλεις να στήσεις μια φτηνή παραγωγή, ε
φευρίσκοντας έξυπνες λύσεις, για να κάνεις ιδιοφυές έργο. Με 
την τελευταία εικόνα των Σκιών, πέρα από τη συγκίνηση που 
μου είχε μεταδώσει η ταινία, ένιωσα την ίδια έξαρση συν την α
πογοήτευση που είχα αισθανθεί τότε μπροστά στην αυθάδη ε
πίθεση του ιερού τέρατος του Beverly Hills. Έβλεπα πια, ιδίως 
σε ό,τι αφορά την εξαιρετική ρηχότητα της καλλιτεχνικής του 
έκφρασης, πως ο ιερός λόφος του Χόλιγουντ δεν ήταν παρά μια 
Ιερουσαλήμ επίπλαστης «καλλιτεχνίας», ένας Όλυμπος κο- 
μπορρημοσύνης, ο ναός της κενοδοξίας· είχα πάρει τη μικρή εκ
δίκησή μου, κατά τρόπο λιγότερο γελοίο, ομολογώ, εν σχέσει με 
το επεισόδιο στο «Κόκκινο Ρόδο».
Κάποιος στην Αμερική, μέσα στο ίδιο το φέουδο της μεγάλης 
Μέκκας, είχε τολμήσει να επιτεθεί, εκ των ενόντων, στις ιερές 
και απαράβατες χολιγουντιανές αξίες, τόσο με την αισθητική 
όσο και με το περιεχόμενο του, έστω ατελούς, έργου του. Ενώ 
τα μεγάλα στούντιο, υπερθεματίζοντας σε αστρονομικά ποσά, 
πλάσαραν δουλικά καλλωπιστικές μονάχα μάσκες για τους Ο 

μοιους τους της λευκής ράτσας, παρήγαγαν μονάχα μια πουρι- 
τανική και ηθοπλαστική εικονογραφία, που γινόταν ακόμα 
πιο καθησυχαστική, αφού συμβάδιζε με το φεχιχιστικό δόγμα 
του κέρδους με κάθε τίμημα, και της εκτυφλωτικής επιτυχίας. 
Ενώ σε κάμποσες Πολιτείες το λυντσάρισμα εφαρμοζόταν ατι
μωρητί, ο ρατσισμός ήταν κοινωνικά θεμελιωμένος, τόσο στην 
Καλιφόρνια όσο κι αλλού, και ο μακαρθισμός, εκτρωματικό 
προϊόν των ίδιων των στούντιο, έκανε θραύση, για πρώτη φο
ρά μια ταινία μυθοπλασίας αντιμετώπιζε χωρίς συναισθηματι
σμούς, μισόλογα και ταμπού τις σεξουαλικές σχέσεις ανάμεσα 
σε μια νεαρή μαύρη κι ένα νεαρό λευκό. Και τοποθετούσε τη 
σχέση μέσα σ ’ έναν βίαιο κοινωνικό περίγυρο, στο περιθώριο 
των παραπεταμένων από τους ακόμα πιο ηλίθιους κι από τα 
αρχέτυπά τους κυριάρχους του επιχρυσωμένου χολιγουντια- 
νού κόσμου, τους φανατικούς του american way of life1. Δεν 
θα ήθελα να επεκταθώ εδώ στις δυσκολίες που συναντήσαμε 
στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης των γυρισμάτων που έ
πρεπε να ξαναγίνουν και των σκηνών που προστέθηκαν ας 
πούμε απλά πως το θαύμα πραγματοποιήθηκε και όλα τέλειω- 
σαν καλά.
Χωρίς καμία αλαζονεία και γνωρίζοντας ότι αυτή η εμπειρία 
που έζησα ήταν μοναδική, είμαι περήφανος για τη συμμετοχή 
μου, όσο μικρή κι αν είναι, στην ολοκλήρωση των Σκιών. Ας 
μου επιτραπεί να επιβεβαιώσω ότι ο Τζων Κασσαβέτης είναι έ
νας ποιητής με την ακριβή έννοια του όρου! Αυτός ο ελληνονε- 
οϋρκέζος βάρδος, ή καλύτερα ραψωδός του χάους, ήταν σε ριζι
κή διάσταση με τον τυπικά αμερικανικό πραγματιστικό ή περι- 
στασιακό τρόπο έκφρασης, που απωθεί κάθε λυρισμό (και δεν 
αρκούν οι ανώδυνες επιδρομές στον παιδιάστικο κόσμο του φα
νταστικού ή της σιδηρόφρακτης επιστημονικής φαντασίας για 
να αλλάξουν τα πράγματα στο Χόλιγουντ). Σε αντίθεση, ο Τζων 
κατάφερε να τα βγάλει πέρα με καυστικό χιούμορ, έναν προσω
πικό κινηματογράφο επικίνδυνο και παθιασμένο ταυτόχρονα, 
εμμονοληπτικό, παρ’ όλες τις δυσκολίες που συναντά όποιος 
διακινδυνεύει αδιάκοπα και για πολύ καιρό, ιδίως από τον εξο
στρακισμό που του επιβάλλεται απ’ όλους τους Edward J.
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Robinson εν δράσει, από το σύστημά τους και τους εκτελεστές 
του. Αυτό ήταν που τον έφθειρε...
Διακινδυνεύοντας να φανώ σοφολογιότατος, θα βρω το κουρά
γιο να επαναλάβω, σαν συμπέρασμα, όπως και άλλοι συνάδελ
φοί μου, το δικό μου δοξαστικό τσιτάτο: «Αν δεν υπάρχει ήρω- 
ας για τον υπηρέτη μου», έλεγε ο Hegel, «δεν φταίει ο ήρωας, 
αλλά ο υπηρέτης μου». Με κίνδυνο να ακυρώσω την πρόταση, 
προσδίδοντάς της κάτι που δεν περιέχει, καλώ όλους τους θε
σμικούς «υπηρέτες» (παραγωγούς με πρόβλημα εξουσίας, κρι
τικούς με πένα από παγώνι, αμετανόητους πρωταθλητές της 
αυτοδιαφήμισης μέσω σκηνοθετών, κοινό που ακολουθεί απο
χαυνωμένο κ.λπ. ) να σκεφτούν πάνω στο νόημα αυτής της ί
διας πρότασης.

Υ.Γ. Θα ήθελα να προσθέσω μια μικρή παρατήρηση. Μιλάμε 
συχνά, με αφορμή κάποιο σκηνοθέτη, για μέθοδο ή για «μη μέ
θοδο» (sic) αυτοσχεδιασμού, για απουσία σεναρίου κ.λπ. Η δια
φορά με τον Τζων Κασσαβέτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση 
των Σκιών, είναι πως η τεχνική του ήθελε να μοιάζει με της 
Commedia dell’ Arte. Όπως σ’ αυτήν, οι ερμηνευτές του ανή
καν σε ένα εργαστήριο που διηύθυνε ο ίδιος, και ακριβώς όπως 
σε μερικούς θιάσους της εποχής του Goldoni ή στο Piccolo 
Teatro του Μιλάνου, συνήθιζαν να δουλεύουν μαζί, για μια πε
ρίοδο που διαρκούσε από ένα ως δύο χρόνια, σύμφωνα με κανό
νες και πειθαρχία που δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από την ε
ξάσκηση ενός ηθοποιού του κλασικού θεάτρου.

1. Του αμερικανικού τρόπου ζωής.

Positif, τχ. 377, Ιούνιος 1992. 
Μετάφραση: Γιώτα Ιωαννίδη.

B. Η Μ Α Τ ΙΑ Τ Ο Υ  Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Τ Η _________________________________________

Πού χωλαίνει χο Χόλιγουντ;
τον Τζων Κασσαβέτη

Το Χόλιγουντ δεν βρίσκεται σε παρακμή. Έχει ήδη παρακμά
σει. Η απόγνωση, οι κριτικές, οι ηλίθιες λύσεις, οι δραστικές πε
ρικοπές στο προσωπικό των στούντιο και στους μισθούς, η 
πρόοδος της τεχνολογίας, οι «υπερ-υπερπαραγωγές» και οι «χα
μηλού προϋπολογισμού παραγωγές» απέτυχαν να εμποδίσουν 
την πτώση του.
Είναι γεγονός ότι η παραγωγή ταινιών, έστω κι αν εντάσσεται 
αδιαμφισβήτητα σε ένα σύστημα κέρδους και ζημίας, όπως ο
ποιαδήποτε άλλη βιομηχανία, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς 
την ατομική έκφραση. Οι ταινίες δεν γυρίζονται αποκλειστικά 
και μόνο για να ικανοποιούν την εικόνα που έχει ο παραγωγός 
για το κοινό. Γιατί, όπως έχει αποδειχτεί, η ευχαρίστηση δεν 
πηγάζει από την επιτυχία, ούτε την οικονομική ούτε την καλ
λιτεχνική.
Από την άλλη πλευρά, το ίδιο το κοινό, αλλοτριωμένο και χει
ραγωγημένο όπως είναι, απορρίπτει ταινίες όπως το Twelve 
Angry Men του Sidney Lumet και το The Goddess του John 
Cromwell. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι ταινίες αυτές ήταν ει

σπρακτικές αποτυχίες, αλλά κέρδισαν την επιδοκιμασία όσων η 
σκέψη είναι ακόμη ελεύθερη και ανεπηρέαστη. Οι ταινίες αυ
τές ξεπέρασαν τις χολιγουντιανές φόρμουλες και συνταγές και 
θα ασκούν για πολλά χρόνια επιρροή στον αμερικανικό κινη
ματογράφο.
Πολύ συχνά η μάζα των θεατών δεν αποδέχεται μια νέα ιδέα, έ
να άγνωστο συναίσθημα ή μια διαφορετική άποψη εάν υποστη
ρίζονται μόνο σε μια-δυο ταινίες, όπως δεν αποδέχεται αμέσως 
τις νέες ιδέες στη ζωή. Όμως, μόνο οι νέες σκέψεις οδηγούν 
στην αλλαγή.
Αυτό ασφαλώς δεν σημαίνει ότι η ατομική έκφραση περιορίζε
ται στις αυτοαποκαλούμενες ταινίες «με άποψη» ή σε ταινίες 
που κεντρίζουν το πνεύμα. Μπορεί επίσης, και οφείλει, να βελ
τιωθεί η παραδοσιακή φόρμα του μιούζικαλ. Η κωμωδία πρέπει 
να χαράξει νέες κατευθύνσεις. Η εποποιία, το γουέστερν και η 
αισθηματική ταινία πρέπει να αποκτήσουν πιο ευφάνταστες 
προσεγγίσεις και πιο πρωτότυπες ιδέες.
Παρά ταύτα, είναι ελάχιστες οι πιθανότητες αναζωογόνησης 
του κινηματογράφου μέσω της ατομικής έκφρασης, στο βαθμό 
που οι υποστηρικτές των νέων ιδεών δεν συμβιβάζονται με 
τους διευθυντές των χολιγουντιανών στούντιο. Οι καλλιτέ
χνες αυτοί έχουν καταλάβει ότι ο συμβιβασμός σημαίνει αποδυ- 
νάμωση, παρεκτροπή, προδοσία των ιδεών τους.
Στο Χόλιγουντ ο παραγωγός αλλοτριώνει τη νέα σκέψη του 
καλλιτέχνη φορτώναντάς τον δολάρια, αλλά και μέσω του δι
κού του εγώ, συσκοτισμένου από παλιές εισπρακτικές επιτυ
χίες και μια άνευ αξίας εμπειρία. Ο μέσος καλλιτέχνης, λοιπόν, 
αναγκάζεται να συμβιβαστεί και πληρώνει το συμβιβασμό του 
προδίδοντας τις πιο στοιχειώδεις ιδέες του. Έτσι, ο καλλιτέ
χνης αποκλείεται από τον κινηματογράφο και ο επιχειρηματίας 
βασιλεύει.
Με καμιά άλλη δραστηριότητα ο άνθρωπος δεν μπορεί να εκ
φραστεί τόσο απόλυτα όσο με την τέχνη. Και ανέκαθεν ο καλλι
τέχνης τιμάται και αμείβεται για να αποκαλύπτει την άποψή 
του για τη ζωή. Ο καλλιτέχνης είναι μια αναντικατάστατη μορ
φή και στη δική μας κοινωνία. Είναι κάποιος που μπορεί να μι
λά σύμφωνα με τα πιστεύω του, που μπορεί να αποκαλύπτει 
και να διδάσκει, που μπορεί να ενθουσιάζει ή να γαληνεύει και, 
από κάθε άποψη, μπορεί να επικοινωνεί με τους ανθρώπους, με 
τους ομοίους του. Ο καλλιτέχνης έχει το προνόμιο της οικου
μενικής επικοινωνίας, μέσα όμως σε ένα σύμπαν ανίκανο να 
κατανοήσει. Όταν ο καλλιτέχνης αμελεί αυτή τη δύναμή του 
κάνοντας συμβιβασμούς καταβαραθρώνεται αναπόφευκτα και 
ο ίδιος και το έργο του στη λήθη.
Χωρίς τη δημιουργικότητα της ατομικής έκφρασης, παραδινό
μαστε σε ένα μέσο ασήμαντων φαντασιών, που δεν προσφέρει 
τίποτα περισσότερο από μια νότα αοριστίας σε ένα κόσμο ήδη 
συγκεχυμένο. Η λύση δεν πρέπει να αφεθεί στα χέρια των αν
θρώπων του χρήματος, γιατί η επιθυμία τους για υλική επιτυ
χία συνθλίβει τη βούλησή τους για δημιουργία. Η λύση πρέπει 
να έρθει από τον ίδιο τον καλλιτέχνη. Πρέπει να συνειδητο
ποιήσει ότι κάθε σφάλμα τον βαραίνει. Ότι η τέχνη και ο σε
βασμός που οφείλεται στην καλλιτεχνική του κλίση ανήκουν 
στην αποκλειστική ευθύνη του. Ως εκ τούτου οφείλει, με ό
ποιο μέσο διαθέτει, να κάνει τον παραγωγό να καταλάβει ότι 
μόνο εάν του παραχωρήσει πλήρη και απόλυτη καλλιτεχνική
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ελευθερία, η τέχνη και η βιομηχανία του κινηματογράφου θα 
επιβιώσουν.

Film Culture, τχ. 19, Άνοιξη 1959. 
Μετάφραση: Γιάννα Σκαρβέλη.

Η μέθοδος του αυτοσχεδιασμού
του Τζων Καοσαβέτη

Πριν το γύρισμα των Σκιών περάσαμε δύο εβδομάδες προσπα
θώντας να αναλύσουμε τη ζωή του κάθε χαρακτήρα. Είχα επι- 
λέξει μια δραματική κατάσταση στην οποία μια νέα κοπέλα 
γοητεύεται απά έναν νεαρά ο οποίος στη συνέχεια ανακαλύπτει 
άτι εκείνη κατάγεται από μαύρους. Πάνω σ ’ αυτά οι ηθοποιοί 
μπορούσαν να αφήσουν ελεύθερα τα συναισθήματά τους.
Στα γυρίσματα αντιμετωπίσαμε αναρίθμητα τεχνικά προβλή
ματα. Δεν υπήρχε προηγούμενο για να μας καθοδηγήσει. Ο 
Erich Kollmar, ο εικονολήπτης μου, δεν μπορούσε να φωτίσει 
τους ηθοποιούς με τον παραδοσιακά τρόπο, γιατί εκείνοι ακο
λουθούσαν αποκλειστικά τις παρορμήσεις τους. Έπρεπε να κά
νει το γύρισμα με απλά τρόπο. Περιοριζόταν σε ένα γενικά φω
τισμό και μετά έκανε την προσευχή του να πάνε όλα καλά. Ο η
χολήπτης κοιτούσε συνεχώς τα μηχανήματά του χωρίς να βλέ
πει την παραμικρή ένδειξη.
Σε μια συνηθισμένη ταινία τα πλάνα είναι πολύ πιο σύντομα 
και οι οδηγίες για τα γυρίσματα καταγράφονται στο σκριπτ. 
Γ ία παράδειγμα, γυρίζαμε ένα μακρινά ομαδικό πλάνο και εάν 
στη συνέχεια ήθελα ένα γκρο-πλαν ξαναρχίζαμε όλη τη σκηνή. 
Συχνά, με αυτόν το δεύτερο αυτοσχεδιασμό πετυχαίναμε καλύ
τερα αποτελέσματα από ό,τι στον πρώτο.
Κανονικά, αφού γυρίζαμε στο Broadway, θα έπρεπε να είχαμε 
δέκα τεχνικούς για το φωτισμό, πέντε με έξι βοηθούς για να με
ταφέρουν την κάμερα και τα καλώδια, επίσης τους παραγω
γούς και τα υπόλοιπα στελέχη. Θα έπρεπε όλα να είναι καθαρά, 
τίποτα να μη μείνει στη σκιά. Με τη δική μας μέθοδο, χρησιμο
ποιώντας φυσικά φως και ελαφριά κάμερα, πετύχαμε, νομίζω, 
μεγαλύτερη αυθεντικότητα, γιατί σε μεγάλο βαθμό η μεγέθυν
ση του φιλμ απά τα 16 στα 35 χιλιοστά δίνει μια εικόνα με με
γαλύτερο κόκκο, πιο φυσική.
Ως σκηνοθέτης βρέθηκα αντιμέτωπος με πολλά απρόβλεπτα 
προβλήματα. Καμιά φορά αυτοσχεδιάζαμε μια σκηνή διάρκειας 
δώδεκα λεπτών. Τότε, δεν μπορούσα να προβάρω τη δράση εκ 
των προτέρων ούτε να μεταδώσω στους ηθοποιούς μια ιδέα που 
θα τους βοηθούσε να κατανοήσουν ή να αποκαλύψουν μια σκο
τεινή κατάσταση. Ούτε να σταματήσω μια σκηνή εάν αποτύγ
χανε.
Το σημαντικότερο για μένα ήταν να συνηθίσω στην ιδέα άτι έ
πρεπε να εμπιστεύομαι συνεχώς τους ηθοποιούς. Όταν το απο
δέχτηκα, χάθηκε απά μέσα τους το παραμικρά ίχνος ακαμψίας. 
Σταμάτησαν οι μεγάλες παύσεις. Ο ηθοποιός ήταν βέβαιος για 
τον εαυτό του και μπορούσε να αφεθεί ανεπιφύλακτα στην κρί
σιμη αποστολή του να εκφράσει τις προσωπικές του απόψεις 
και τα βαθιά του συναισθήματα.
Το αποτέλεσμα της μεθόδου αυτής είναι άτι η ταινία διαφέρει 
ριζικά απά μια ταινία με σενάριο. Αντί να προσαρμόζονται οι χα-

ρακτήρες στην ιστορία, προσαρμόζεται η ιστορία στους χαρακτή
ρες. Υπάρχουν ασφαλώς χίλιοι τρόποι για να γυριστεί μια ται
νία. Υπάρχουν χιλιάδες θέματα τα οποία πρέπει απαραιτήτως 
να έχουν γραφτεί εκ των προτέρων. Αλλά ο κινηματογράφος 
σήμερα έχει μια τεράστια ανάγκη για αλήθεια, μια αλήθεια που 
δεν είναι απαραίτητα αποκρουστική και καταθλιπτική. Προ
σωπικά πιστεύω άτι οι ιστορίες που αφηγούνται αυθόρμητα οι 
άνθρωποι είναι εξίσου ενδιαφέρουσες με μια αφήγηση υφασμέ- 
νη απά τη φαντασία ενός επαγγελματία.

Cinema 61, τχ. 58, Ιούλιος 1961. 
Μετάφραση: Γιάννα Σκαρβέλη.

Ο Τζων Καοοαβετης στα γυρίσματα των  Σκιών.
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Α. Σ ε ν ά ρ ι α  που γ υ ρ ί σ τ η κ α ν  σε τ αι ν ί ε ς

ΟΙ ΒΟΣΚΟΙ (1967)
Les patres du désordre

GLORIA MUNDI0975/2005)

ΒΡΑΧΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ (1980)
Court circuits
Σκηνοθεσία: Patrick Grandperret

Ένα αμφιλεγόμενο σενάριο
του Claude Mauriac'

Το πρώτο βραβείο «Jean-Louis Bory» έχει τη νεανικότητα, τη 
ζωντάνια και το διφορούμενο που ήταν τόσο προσφιλή σ ’ αυ
τόν χάρη στον οποίο θεσπίσθηκε το βραβείο.
Ο νεανικός μικρόκοσμος των αγώνων μοτοσικλέτας. Μέχρις εδώ, 
τίποτα το πρωτότυπο. Το καινούργιο στοιχείο είναι ότι η ταινία 
μας τον παρουσιάζει πριν τους αγώνες και την προπόνηση, μέσα 
από τα παρασκήνια, όχι πια των γεγονότων, αλλά του χρήματος. 
Πρόκειται για το κυνήγι των «χορηγών» που θα συμμετάσχουν 
στα έξοδα αναλόγως με τη θέση που θα δοθεί στη διαφήμιση της 
μάρκας τους πάνω στις στενές επιφάνειες που διατίθενται. 
Επιπλέον, αυτό που συμβάλλει στην αληθοφάνεια του σεναρί
ου, δίνοντάς του μάλιστα το βάρος της ακριβούς αλήθειας (του 
ντοκουμέντου) είναι ότι ο Jacques Bolle, ο οδηγός, και ο Gérald 
Garnier, ο μάνατζερ και πρώην οδηγός ο ίδιος, παίζουν στην 
ταινία τους εαυτούς τους.
Jacques Bolle: οδηγός μοτοσικλέτας, 22 ετών, έχει κερδίσει σε 
πολλούς διεθνείς αγώνες. Θα διεκδικήσει φέτος το παγκόσμιο 
πρωτάθλημα. Τον βλέπουμε πάνω στη μηχανή του. Αυτά αρ- 
κούν σε ό,τι τον αφορά.
Gérald Garnier: 33 ετών. Υπάρχουν περισσότερα να ειπωθούν: 
τον βλέπουμε ανάπηρο από ένα πραγματικό ατύχημα που συνέ
βη το 1973 στους αγώνες του Clermont-Ferrand, ενώ προπο
ρευόταν για το κύπελο Kawasaki. Στην ταινία βλέπουμε τον α
γώνα και το στιγμιότυπο του ατυχήματος σχολιαζόμενα από 
τον ίδιο ενώ προβάλλονται. Μικρή ταινία μέσα στη μεγάλη. Σι- 
νεμά-βεριτέ (αλήθειας) μέσα στο σινεμά-μυθοπλασία.
Το σενάριο γίνεται όμως πιο αμφιλεγόμενο όταν οι συγγραφείς 
του (ο Patrick Grandperret ο σκηνοθέτης, ο Gérald Garnier 
που αναφέραμε και ο Νίκος Παπατάκης) βάζουν τον ήρωα να 
προσπαθεί να βρει τα χρήματα που του χρειάζονται από οδούς 
όχι ιδιαιτέρως έντιμες και μάλλον επικίνδυνες. Όχι βέβαια πως 
αυτές οι μικροκλοπές είναι αναληθοφανείς, έτσι όμως φαίνο
νται τοποθετημένες μέσα στον κόομο των αγώνων μοτοσικλέ
τας. Εμείς όμως έχουμε την εντύπωση ότι οι δυο αυτοί χώροι 
δεν εφάπτονται αναγκαστικά. Καλό θα ήταν οι αφηρημένοι ή α
διάφοροι θεατές να μη συγχέουν αυτό που εμφανίζεται ως μυ
θοπλασία με εκείνο που ξέρουν ότι είναι πραγματικότητα.
Και εδώ έγκειται το διφορούμενο που έλεγα ότι μάλλον θα άρεσε 
στον Jean-Louis Bory, του οποίου το όνομα φέρει η ταινία στην

πορεία της προς την επιτυχία. Τα παιχνίδια αυτά αλήθειας-ψεύ- 
δους είναι, υπό τη μια ή την άλλη μορφή, η ουσία της τέχνης. Και 
αυτό που ο Patrick Grandperret ανακαλύπτει σε αυτές τις κατα
στάσεις, που εδώ είναι φανταστικές, αποδεικνύεται δυστυχώς πο
λύ συχνά αλήθεια όταν οι καταστάσεις αυτές συμβαίνουν πραγμα
τικά. Πέρασμα στην παρανομία, αρχικά ανεπαίσθητο, παιχνίδια ε
λαφρώς επικίνδυνα με απρόβλεπτες επιταχύνσεις και παρεκτρο
πές θέτουν τα παιδιά αυτά, τα οποία καταλάβαινε πολύ καλά και 
θα ήθελε να είχε βοηθήσει ο ίδιος ο Jean-Louis Bory, εκτός αγώνα.

1. Συγγραφέας, δοκιμιογράφος και κριτικός του κινηματογράφου, ο Claude 
Mauriac είναι γιος του νομπελίστα συγγραφέα François Mauriac.

VSD, 11 Φεβρουάριου 1981. 
Μετάφραση: Κυριακή Χρα.

ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΑΓΑΠΗΣ (1980)
Une page d’amour
(Τηλεοπτική διασκευή του ομώνυμου μυθιστορήματος του 
Emile Zola). Σκηνοθεσία: Elie Chouraqui.

Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΓν (1986)
La photo
Αθήνα, εκδ. Χατζηνικολή, 1985

ΟΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΣΤΕΣ (1991)
Les équilibristes

Β. Σενάρι α που δεν γυρί στηκαν σε ταινίες

«Ίσως μια γνησιότερη βιογραφία 
θα ήταν για κείνα που δεν κατόρθωσε να κάνει κανείς, 

παρά γι ’ αυτά που έφτιαξε» 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ

Συνέντευξη του Νίκου Παττατάκη στον Michel Ciment'

— Τι κάνετε το χρόνο ανάμεσα στις ταινίες σας;
— Γράφω για μένα. Και ασχολούμαι με την πολιτική, είναι κά
τι που μ’ ενδιαφέρει. Μετά τον πόλεμο της Αλγερίας έγινε η δι
κτατορία στην Ελλάδα. Με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κό
σμο, δεν προλαβαίνω! Αυτά τα ζητήματα με απασχολούν πολύ 
και με ενδιαφέρουν εξίσου με το να γυρίζω ταινίες. Εξάλλου, 
δύσκολα βρίσκω χρήματα για τις ταινίες μου, αφού κανένας 
παραγωγός δεν με εμπιστεύεται. Δεν τρέχω από πίσω τους, για
τί αλλιώς θα έπρεπε να κάνω υποχωρήσεις, π.χ. να χρησιμο
ποιώ γνωστούς ηθοποιούς. Αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο 
που δουλεύω. Αν πάρω βεντέτες, ο χρόνος τους θα είναι περιο
ρισμένος και δεν θα έχουν διαθέσιμο ένα μήνα για πρόβες. Δεν 
έχω ποτέ την αγωνία της επόμενης ταινίας, την επιθυμία να 
γυρίσω κάτι όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μ’ αυτή την έννοια 
δεν είμαι επαγγελματίας. Αν δεν είχα κάνει άλλη ταινία μετά 
τις Αβύσσους, θα πέθαινα ήσυχος. Το ίδιο και μετά τις άλλες.

— Δεν νιώθετε την ανάγκη σαν αθλητής να κάνετε μυς, να φτιά
χνετε ταινίες για να ασκείτε την τέχνη σας;
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— Ξέρετε, μπορώ ωραιότατα να μείνω δεκατρία χρόνια χωρίς 
να κάνω ταινία, όπως με τη Φωτογραφία. Στα 45 μου έκανα την 
πρώτη μου ταινία, χωρίς να έχω υπάρξει βοηθός, χωρίς καμιά 
πείρα. Ό ,τι έδωσα στις Αβύσσους το είχα μέσα μου. Φυσικά, υ
πάρχουν καινούργιες τεχνικές, οι φακοί αλλάζουν, ο ήχος εξε
λίσσεται. Αλλά αυτά τα προφταίνεις πολύ εύκολα. Για μένα η 
ουσία του κινηματογράφου δεν είναι η τεχνική, δεν έχω φετίχ 
με την κάμερα. Αυτό που μετράει πριν απ’ όλα, είναι οι ήρωες, 
η ιστορία.

— Υπάρχουν όμως σχέδια που δεν μπόρεσαν να υλοποιτιθούν, ό
πως τι ιδέα μιας ταινίας με θέμα μια υπανάπτυκτη χώρα για την ο
ποία θα έγραφε μουσική ο Ξενάκης.
— Ο Peter Brook είχε ανεβάσει ένα έργο που διαδραματίζεται 
στην Αφρική και όπου οι Αφρικανοί είναι σε τέτοια κατάσταση 
πείνας που όλη η κοινωνική τους συμπεριφορά έχει αλλάξει ο
λωσδιόλου. Αυτή την ιστορία την είχε γράψει ένας κοινωνιο
λόγος και ήθελα να την κάνω ταινία. Ή ταν μετά τις Αβύσσους, 
αλλά δεν έγινε.
Μετά τους Βοσκούς θέλησα να γυρίσω μια άλλη ταινία, τουςΛίά- 
τρητους Χρησμούς (Oracles Perforés) που είχε σχέση με τους υπο
λογιστές. Αφορμή ήταν μια φράση του Marx που έλεγε ότι το έ
γκλημα είναι παραγωγικό. Παράγει το δικηγόρο, τον αστυνόμο, 
τις φυλακές με τους δεσμοφύλακές τους κ.λπ. και αποτελεί ένα 
ουσιαστικό τμήμα της οικονομίας. Αν εξαφανιζόταν, θα δημιουρ
γούσε πολλά προβλήματα. Ξεκινώντας απ’ αυτή την ιδέα φαντά
στηκα μια κοινωνία με πολύ ισορροπημένη οικονομία, που, έχο
ντας βιώσει περιόδους επιδείνωσης ή μείωσης της εγκληματικό
τητας και έχοντας υποστεί κάθε φορά σοβαρές υλικές και ψυχο
λογικές ζημίες, αποφασίζει να αναλάβει τη ρύθμιση της συχνότη
τας των εγκλημάτων (φόνους, βιασμούς, απάτες), και το πόσο α
νώδυνα ή τερατώδη θα είναι αυτά, καθώς και να καθορίζει σε ποιο 
αριθμό θα ανέρχονται οι ένοπλοι ληστές, οι μαχαιροβγάλτες ή οι 
κατά συρροή δολοφόνοι που θα δρουν στον κατάλληλο τόπο και 
χρόνο. Αν χρειαζόταν ένας Τζακ Αντεροβγάλτης, τον κατασκεύα
ζαν. Η κοινωνία αυτή θα απευθυνθεί στους χειριστές της γενετι
κής έτσι ώστε να τοποθετήσουν ένα μόσχευμα παραινετικού χα
ρακτήρα στο γενετικό σύστημα εκείνων που θα κληθούν να θυ
σιαστούν για τον ιερό αυτό σκοπό! Κι έτσι όλοι θα μπορούν να ε
πωφελούνται από μια αρμονία ανύπαρκτη ως εκείνη τη στιγμή, 
ώσπου, κατόπιν ενός εσφαλμένου χειρισμού στα μυστικά των ε
πιστημονικών εργαστηρίων, θα γεννηθεί μια τρίτη μορφή αν
θρώπου. Ούτε άντρας ούτε γυναίκα, ούτε ερμαφρόδιτος ούτε ο
μοφυλόφιλος, διόλου ετερογενής, σφαιρικός και ηλιακός, εκ (ρύ
σεως αντιρρησίας και προικισμένος με μια ανεξέλεγκτη ικανότη
τα αναπαραγωγής, θα τα βάλει ταυτόχρονα με την ενσάρκωση τό
σο του Καλού όσο και του Κακού, με τους μπάτσους όσο και με 
τους δολοφόνους, με τους θεούς αλλά και με τους δαίμονες και, α
φού φτάσει ως τα άκρα θα βγάλει τους πάντες από τη συνείδηση 
των κατοίκων της Γης, αφήνοντάς τους χωρίς στήριγμα, χωρίς 
πυξίδα... Και τότε θα ανοίξουν από μόνα τους τα αμπάρια, οι πυ
ρηνικές κεφαλές θα εκτοξευθούν και από τα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα, θα αρχίσουν να κονιορτοποιούν τον πλανήτη συναγω- 
νιζόμενες η μία την άλλη! Αλλά κι αυτή η ιδέα δεν έγινε ποτέ ται
νία, αν και το σενάριο υπάρχει σε ολοκληρωμένη μορφή. 
Ύστερα, με την υποστήριξη του European Script Fund, μια

πρωτοβουλία του προγράμματος Media της Επιτροπής της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας, έγραψα ένα σενάριο για τη ζωή του με- 
γαλέμπορου όπλων Βασιλείου Ζαχάρωφ ( 1849-1936), με τίτλο Ο 
απεσταλμένος της σκιάς (L’Emissaire de l’ombre). Ο Ζαχάρωφ 
διέθετε μεγάλη πειθώ, διπλωματικότητα και διορατικότητα και 
έτσι πετύχαινε στις παραμονές κάθε σημαντικής πολεμικής σύ
γκρουσης να εξασφαλίζει το μονοπώλιο των πολεμικών παραγ
γελιών κάποιας από τις εμπόλεμες χώρες. Κατά τη διάρκεια του 
A  Παγκοσμίου Πολέμου ο Ζαχάρωφ, που είχε θέση ανεπίσημου 
συμβούλου του βρετανού πρωθυπουργού Lloyd George, μεσο
λάβησε συχνά ανάμεσα στον Ελευθέριο Βενιζέλο και στην αγ
γλική κυβέρνηση για την ικανοποίηση των ελληνικών εθνικών 
επιδιώξεων. Μετά τη λήξη του, ο Ζαχάρωφ, «ο χρυσός Έ λλη
νας», όπως ονομάστηκε τότε, ήταν ένας από τους πλουσιότερους 
ανθρώπους της Γης. Απογοητευμένος όμως από τη Μικρασιατι
κή Καταστροφή εγκατέλειψε το 1922 το εμπόριο όπλων και ως 
το τέλος του επιδόθηκε σε επιχειρήσεις διύλισης πετρελαίου και 
στην εκμετάλλευση του καζίνο του Μόντε Κάρλο.
Το τελευταίο μου ολοκληρωμένο σενάριο, Ο Salim πραγματεύ
εται τη ζωή των αράβων μεταναστών στη Γαλλία. Είναι ένας 
στοχασμός πάνω στην «ξένη γη» και το κόστος της ενσωμάτω
σης σε αυτή. Ίσω ς κάποτε γυριστεί σε ταινία.

— Και Τα Παιχνίδια (Les Jouets);
— Ή ταν ένα θεατρικό έργο του Georges Michel που είχε δημο
σιεύσει ο Sartre στους Μοντέρνους Καιρούς και αργότερα ανέ
βηκε στη σκηνή. Χρηστικά αντικείμενα κατέκλυζαν τη ζωή ε
νός συνηθισμένου ζευγαριού. Ο Sartre μου είχε προτείνει να το 
γυρίσω μετά τις Αβύσσους.

— Και το σχέδιο για τον Λουμούμπα;
— Αυτό ήταν μετά του ς Βοσκούς. Το είχα δουλέψει πολύ με τον 
Genet. Είχαμε σχεδόν γράψει το σενάριο. Είχαμε φανταστεί ένα 
σωρό σκηνές, όπως μια παρτίδα χαρτιών όπου τα ευρωπαϊκά κρά
τη σχηματίζοντας μια Ιερά Συμμαχία μοιράζονταν μεταξύ τους 
την Αφρική, ή όπως την άφιξη ενός πλοίου με κατάδικους και κα
λόγριες. Θα χρειαζόταν μεγαλύτερη ανάπτυξη του σεναρίου αλλά 
δεν βρήκα τα χρήματα. Οι Διάτρητοι Χρησμοί και η ταινία για τον 
Λουμούμπα απαιτούσαν αρκετά υψηλούς προϋπολογισμούς.

— Υπήρξαν κι άλλες ιδέες για ταινίες που θέλατε να γυρίσετε;
— Ήθελα να διασκευάσω για την Anouk Aimée μια νουβέλα του 
Borges, το Tom Castro ή Ο απίθανος απατεώνας. Θα ήταν η πρώτη 
φορά που με ενέπνεε ένα λογοτεχνικό έργο παρ’ όλο που και σ ’ αυ
τή την περίπτωση υπήρχε στη βάση ένα πραγματικό γεγονός. Μου 
άρεσε πολύ η Anouk στο Πήδημα στο κενό (Le saut dans le vide) του 
Bellocchio, τον καλύτερο ρόλο της, και ήθελα να δουλέψω μαζί της. 
Ήταν η ιστορία μιας μητέρας λαϊκής καταγωγής, γύρω στα 1840, 
που παντρεύεται ένα σκοτσέζο ευγενή, τον τελευταίο της δυνα
στείας, και της κατάρας που θα έπεφτε στην οικογένειά της αν το 
τελευταίο παιδί χανόταν. Ήταν κι αυτή λίγο τρελή ιστορία.

1. Η συνέντευξη δόθηκε στο Παρίσι στις 25 Ιουλίου 1987.

Positif, τχ. 320, Οκτώβριος 1987.
Μετάφραση: Μαριάννα Κουτάλον. 233
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Θ Α Λ Ε Ι Α
Ένα ανέκδοτο σενάριο του Νίκου Παττατάκη

Αυτό που ακολουθεί είναι μια σεναριακή ανάπτυξή εμπνευσμένη 
από μια πραγματική ιστορία που είδε το φως ττις δημοσιότητας 
κάπου μεταξύ 1976 και 1977.

Συμβαίνει συχνά η ασυνήθιστη γνωριμία μιας γυναίκας κι ενός 
άνδρα να γίνεται αφετηρία αλλόκοτων εξελίξεων, κάποτε αστεί
ων ή τραγικών. Είναι όμως σπάνιο αυτή η συνάντηση να έχει 
ως επακόλουθο μια σειρά από συμβάντα, τα οποία, πέρα από την 
αυστηρά ατομική περιπέτεια, μπορούν να γελοιοποιήσουν τη 
δικαιοσύνη σε ό,τι έχει πιο ιερό: το απαραβίαστο λόγω «δημοσί
ου συμφέροντος» της αστυνομικής εξουσίας, η οποία συνδέεται 
με την προσωπικότητα του ενός από τους πρωταγωνιστές.

Α Θ Η Ν Α .  Φ θ ι ν ό π ω ρ ο  1 9 7 5

Η ΘΑΛΕΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (είκοσι ετών), αθηναία φοιτήτρια, πανεπι
στημιακή υπότροφος του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, πρό
κειται να εγκατασταθεί στο Παρίσι, στο σπίτι της χήρας γαλλί- 
δας θείας της από την πλευρά της μητέρας της, για να ακολου
θήσει σπουδές Διεθνούς Δικαίου.
Οι γονείς της νεαρής κοπέλας, επώνυμοι Αθηναίοι, ανήκουν 
στον στενό κύκλο του εν ενεργεία Έλληνα Πρωθυπουργού, ε
γκατεστημένου στο αξίωμά του αμέσως μετά την πτώση των 
Συνταγματαρχών, μέλος και ο ίδιος του στενού κύκλου του 
Προέδρου της Γαλλίας, ο οποίος τον βοήθησε πολύ να επανέλ- 
θει στα καθήκοντά του.
Εκείνο το βράδυ, με την ευκαιρία μιας δεξίωσης που έδωσε η 
μητέρα της, παρουσία μελών του διπλωματικού σώματος, της 
κοσμικής Αθήνας κι ενός άξεστου αρραβωνιαστικού που ήταν 
παράταιρος ανάμεσα στους προσκεκλημένους, η μέλλουσα δι
κηγόρος, πριν από την αναχώρησή της την επομένη για τη 
Γαλλία, υποκύπτει στο εύθυμο τελετουργικό των κοσμικών α
ποχαιρετισμών καταβάλλοντας τεράστια προσπάθεια. Διότι, 
πέρα από τον υπερβολικά έντονο πόνο ενός πρόσφατου πέν
θους (λόγω θανάτου του πατέρα της από καρκίνο) κουβαλάει 
μαζί της και ένα σφοδρό όσο και παράλογο μίσος εναντίον... 
«της δήθεν πεφωτισμένης αστής μητέρας»... στην οποία κατα
λογίζει ότι δεν θέλησε να επιχειρήσουν μια τελευταία θεραπεία 
με βάση κάποιο ασυνήθιστο γιατρικό, ικανό να σώσει τον κατα
δικασμένο!... (Στη συγκεκριμένη περίπτωση επρόκειτο για την 
ιδιότητα ενός υγρού που ανακαλύφθηκε μέσα... «στα έγκατα 
μιας ανεξερεύνητης σπηλιάς, η οποία βρίσκεται σε κάποιο νησί 
των Σποράδων»), Ένα διακεκριμένο μέλος της ιατρικής κοινό
τητας βγήκε στην τηλεόραση να εκθειάσει, βάσει επιστημονι
κών τεκμηρίων, τις πολύ αποτελεσματικές θεραπευτικές ιδιό
τητες του εν λόγω υγρού. Δεν χρειαζόταν παραπάνω για να πυ- 
ροδοτηθεί μια ανεξέλεγκτη μαζική υστερία... Σκοτώνονταν 
ποιος θα προλάβει να το προμηθευτεί, καρκινοπαθής ή όχι, 
ρουφώντας μια σεαλιά του μαγικού φίλτρου, από τον πάτο ενός 
κυπέλου... Τεράστιες ουρές ενδιαφερομένων σχηματίστηκαν 
πίσω από τα βυτιοφόρα φορτηγά που σέρβιραν μέρα-νύχτα. 
Έγιναν συγκρούσεις κ.λπ...
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Από την πρώτη κιόλας στιγμή, η ΖΟΖΙΑΝ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ (η Παριζιά- 
να θεία) και η ΘΑΛΕΙΑ ένιωσαν έντονη συμπάθεια μεταξύ τους. 
Αναμφίβολα λόγω των ακραίων αισθημάτων και των δύο απέ
ναντι σε πεθαμένους οικείους τους. Η πρώτη μισούσε τον ά
ντρα της, η δεύτερη αγαπούσε τόσο τον πατέρα της όσο πλέον 
σήμερα σιχαινόταν τη μητέρα της, δηλαδή υπερβολικά. Το α
μοιβαίο δέσιμό τους επισφραγίστηκε πράγματι γρήγορα, επειδή 
τα αντίστοιχα αντικείμενα της απέχθειάς τους είχαν δεσμό αί
ματος, ήταν αδέρφια. Πιο συγκεκριμένα, η μέχρι τότε ναρκω
μένη απογοήτευση της χήρας ξαναζωντάνεψε όταν η ίδια πί
στεψε πως ανακάλυψε στην ανιψιό της αυτό το ανεκτίμητο 
πράγμα που από χοντροκεφαλιά ο πεθαμένος σύζυγός της μάλ
λον της είχε ανακόψει: μια δημιουργική ευαισθησία και πολύ 
περισσότερο την ενασχόλησή της με την καλλιτεχνία, και ειδι
κότερα τη ζωγραφική. Ορμώμενη από κάποιο είδος αντισταθμι
στικού ενθουσιασμού, θα θεωρήσει χρέος της να ενισχύσει την 
αυτογνωσία της νεαρής κοπέλας, βοηθώντας την να ανακαλύ
ψει και να καλλιεργήσει το ταλέντο της στη ζωγραφική, αντί 
να καταλήξει μια δικηγόρος, ακόμα και περιωπής. Έτσι, θα της 
μάθει να πηγαίνει στα μουσεία, στις εκθέσεις, στα εγκαίνια και 
στις συγκεντρώσεις μέσα στην πόλη, όπου γνωρίζει κανείς «εν
διαφέροντες ανθρώπους».
Η ΘΑΛΕΙΑ θα ανταποκριθεί με ενθουσιασμό!... «Να που βρίσκο
μαι -μονολογεί- μπροστά σε μια συγγενή μου, η οποία, όχι μό
νο δεν επιτρέπει στον εαυτό της οποιαδήποτε πίεση σε σχέση με 
τις βαθύτερες κλίσεις μου, αλλά με ωθεί επιπλέον να ανακαλύ- 
ψω μέσα μου δεξιότητες τις οποίες έπνιγα συνεχώς, επηρεασμέ
νη από το αμείλικτα ευνουχιστικό περιβάλλον μου στην Αθή
να». Όμως, παρότι σπεύδει να γραφτεί σε μια σχολή ζωγραφι
κής, δεν εγκαταλείπει και τις σπουδές της στα νομικά.
Στη διάρκεια μιας γιορτής, στην οποία θα τη συνοδεύσει η 
ΖΟΖΙΑΝ, η ΘΑΛΕΙΑ θα γνωρίσει τον ΖΕΡΟΜ. Εκείνος (τριάντα πέ
ντε ετών) είναι νέος γιατρός με λαμπρότατο μέλλον. Γιος ενός 
παγκοσμίου φήμης καρδιολόγου, είναι παντρεμένος και πατέρας 
δύο αγοριών εννέα και επτά ετών. Την πρώτη φορά που θα δια
σταυρωθούν τα βλέμματά τους, οι δυο νέοι θα νιώσουν ένα είδος 
τρόμου, μια τόσο φρικτά επώδυνη σκοτοδίνη που θα τους μαρ
μαρώσει... Έπειτα, θα τους καταλάβει μια αργή, παράξενα λη- 
θαργική ευεξία!... Στα χείλη τους θα ανθίσει ένα χαμόγελο κρυ
φής αγαλλίασης... Ίσως στο υποσυνείδητό τους, ή πάνω σ’ ένα 
λανθάνον ορμέμφυτο μέσα τους, να είχε γίνει μια εγγραφή, όπως 
στην πολύ ευαίσθητη εμουλσιόν ενός αρνητικού εκτεθειμένου 
στην πιο αστραφτερή εικονιστική δημιουργία και σ’ ένα χρόνο 
τόσο σύντομο όσο αυτός που συνοψίζει κανείς τη ζωή του στο 
κατώφλι του θανάτου, ώστε σε όλη τη διάρκεια της περιπέτειάς 
τους και σε κάθε της στάδιο να έχουν την αίσθηση ότι όλα αυτά 
τα έχουν ζήσει ως πρωταγωνιστές-θεατές ενός ατιθάσευτου προ- 
τερόχρονου του στυλ: «Τρέξε πίσω μου για να σε πιάσω».
Έτσι, από την αρχή κιόλας των σχέσεών τους, θα παγιωθεί με
ταξύ τους, σαν κάτι αυτονόητο, μια διαρκής κατάσταση παθια
σμένης μονομαχίας, μια τυφλή επιθυμία δοκιμασίας του άλλου, 
μια διαβολική στρατηγική πρόκλησης, σε σημείο που, το φυ
σιολογικό και το παράτολμο, η πραγματικότητα και η φαντα
σίωση, το σχέδιο και η πραγματοποίησή του, κάνοντας εναλλάξ234
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σκαμνάκι, θα οδηγήσουν αδυσώπητα τους δύο πρωταγωνιστές 
στην υπέρτατη χειρονομία απόδειξης του έρωτά τους: σε μια 
δολοφονία!

Ο ΖΕΡΟΜ θα εγκαταλείψει γυναίκα και παιδιά. Θα αντικατα
στήσει το πολυτελέστατο ιατρείο του με ένα δυάρι με κουζίνα, 
σε κάποια περιθωριακή συνοικία.
Η ΘΑΛΕΙΑ με τη  συναίνεση, αν όχι την προτροπή, τη ς ΖΟΖΙΑΝ 
θα παρατήσει τις σπουδές τη ς για να  γίνει η σύντροφ ος που κά
νει τα πάντα για τον εραστή της: νοσοκόμα, γραμματέας, μαγεί
ρισσα, καθαρίστρια και ευκαιριακά... κλέφτρα.
Μετά από κάποια σύγκρουση, από εκείνες όπου όλα είναι αφορ
μή για ένταση και όπου βαθαίνουμε την οδύνη του άλλου ώστε 
να χαθούμε εμείς πιο εύκολα μέσα σ ’ αυτήν, η ΘΑΛΕΙΑ, αναμαλ- 
λιασμένη και καταβεβλημένη, θα προχωρήσει για πολλοστή 
φορά σε μια συνηθισμένη χειρονομία απόδειξης του έρωτά της 
προς τον εραστή της: θα πάει να κλέψει από ένα πολυτελές κα
τάστημα διάφορα γυναικεία εσώρουχα με χρώματα και υφά
σματα που στραφταλίζουν... Θα την πιάσουν επ’ αυτοφώρω και 
θα την οδηγήσουν στο αστυνομικό τμήμα.
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς φοβερό λαγωνικό για να ο- 
σφρανθεί την κατάσταση πανικού της κακοποιού. Ο αστυνό
μος που του έχει ανατεθεί η εξέταση δεν θα παραλείψει να την 
εκμεταλλευτεί προσωπικά: η νεαρή κλέφτρα είναι όμορφη και 
τα πειστήρια του εγκλήματος (κιλότες, ζαρτιέρες, μπούστα, 
κ.λπ.) άκρως υποβλητικά. Μετά από μια εκτενή ανάκριση, οπι
σθόβουλη και εξευτελιστική, θα αραδιάσει με αδιαφορία τις συ
νέπειες του αδικήματος... Πλημμελειοδικείο, κράτηση, δημο
σιοποίηση και, για να ξεμπερδεύει, απέλαση στην Ελλάδα.
Η εξ ολοκλήρου ανάληψη της ευθύνης κάθε αξιόποινης πράξης 
που προσβάλλει την ηθική και την καθεστηκυία τάξη είναι ένας 
από τους όρους του απόλυτου συμφώνου που τη συνδέει με τον 
εραστή της. Η ξαφνική όμως έκθεσή της στην ατίμωση των συ
μπατριωτών της, στις μικροαστικές προκαταλήψεις της τάξης 
της, στην πουριτανική αυστηρότητα της μητέρας της και του 
αρραβωνιαστικού της, στον νοσηρό τους κώδικα περί τιμής, εί
ναι κάτι που τα βάθη της ψυχής της δεν μπορούν να ανεχθούν. 
Οι συζητήσεις γύρω από το αν ο αστυνομικός βίασε τη ΘΑΛΕΙΑ 
με την κτηνώδη έννοια του όρου, όπως θα επιβεβαιώσει η ίδια 
αργότερα, ή αν ήταν κι εκείνη σε κάποιο βαθμό συναινετική, 
θα οδηγούσαν σε ατέρμονες συζητήσεις επί συζητήσεων. Ό,τι 
και να συνέβη, ο άνδρας αυτός πέτυχε τους σκοπούς του εκβιά
ζοντας, ασκώντας πίεση με τον πιο δειλό και εξευτελιστικό τρό
πο. Όταν τελειώσει αυτή η πίεση, σαν ανταμοιβή ο «διαφθορέ
ας» θα καταστρέψει παρουσία του θύματός του το σύνολο των 
πειστηρίων του αυτόφωρου αδικήματος.
Πριν επιστρέφει στον εραστή της, η νεαρή κοπέλα θα περιπλα- 
νηθεί άσκοπα, κάτω από τη ραγδαία βροχή, χωρίς να βρει κά
ποια έξοδο στο λαβύρινθό της. Και, ξαφνικά, ο λαβύρινθος αυ
τός θα της γίνει έμμονη ιδέα. Μια μόνο σκέψη θα διακατέχει 
στο εξής την ΘΑΛΕΙΑ: να εκδικηθεί για τη βία που υπέστη και 
για τη βία που βρίσκεται μέσα της, η οποία την έκανε να λυγί
σει. Μόλις περάσει το κατώφλι, στάζοντας ακόμη από τη βροχή, 
θα αρχίσει με ένα είδος ψυχρής οργής να εκθέτει τα γεγονότα ε
πακριβώς, δίχως να αποκρύψει την παραμικρή λεπτομέρεια. 
Θα επακολουθήσουν εξέγερση και ξεφωνητά (Πρέπει να ενημε

ρώσουμε τον Τύπο!... Πρέπει να καταγγείλουμε αυτή την α
στυνομία βιαστών, αυτά τα γουρούνια!!... Πρέπει να δραστη
ριοποιήσουμε τα φεμινιστικά κινήματα!!! κ.λπ.), αστείες κινή
σεις αντιπερισπασμού εν σχέσει προς την οδύνη τους.
Θα ζητήσουν αμέσως ακρόαση από μια δικηγόρο, φίλη της 
ΖΟΖΙΑΝ και ενταγμένη στο Κίνημα για την Απελευθέρωση των 
Γυναικών.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
Για να μη μακρηγορώ, και, πιστέψτε με, δεν με ευχαριστεί κα
θόλου κάτι τέτοιο, θα σας πω το εξής: εάν δεν μπορείτε να επι
καλεστείτε παρά μόνο την καλή σας πίστη, χωρίς κανένα άλλο 
αποδεικτικό στοιχείο, για να κατηγορήσετε έναν αστυνομικό 
για βιασμό εις βάρος σας, η υπόθεσή σας είναι χαμένη εκ των 
προτέρων κι αυτό θα γυρίσει εναντίον σας. Ας μου επιτραπεί 
μια συμβουλή: Φροντίστε να τα ξεχάσετε όλα αυτά. Ξέρω ότι 
είναι δύσκολο. Αλλά τουλάχιστον προσπαθήστε.

Στο εξής τα πάντα, οτιδήποτε συμβαίνει ανάμεσα στο ζευγάρι 
θα σκιάζεται από την εικόνα του αστυνομικού, περιορίζοντας 
την ελεύθερη βούληση και των δύο. Το γεγονός έχει διεισδύσει 
παντού: στον άμεσο χώρο τους, στις σκέψεις τους, στις κινή
σεις τους, στην αναπνοή τους. Οι εραστές είναι πλέον νευρό- 
σπαστα μιας αισχύνης, στη δημιουργία της οποίας συνέβαλαν 
κι αυτοί.
Θα αποφασίσουν λοιπόν να χωρίσουν για λίγο καιρό, με την ελ
πίδα να δουν την εμμονή τους κομμένη στα δύο, να τη ζήσουν 
μοναχικά, να απαλλαγούν σιγά σιγά από την τυραννία της, από 
τη βασανιστική της παρουσία.
Η ΘΑΛΕΙΑ, την οποία περιμάζεψε η θεία της, θα προσπαθήσει να 
ξεφύγει από τον εαυτό της και από τον κόσμο... Αλλά μάταια!... 
Η δουλειά στο ατελιέ, το αλκοόλ, και οι πάσης φύσεως κατα
χρήσεις έχουν τελικά ως μοναδικό αποτέλεσμα να εγκλωβίζε
ται περισσότερο.
Ό σο για τον ΖΕΡΟΜ, υπό τη σκέπη ενός διακεκριμένου πατρώ
νυμου, επιδόθηκε ψυχή τε και σώματι στη σύνταξη ενός δοκι- 
μίου-λιβελογραφήματος κατά των ιατρικών θεσμών. Γενικώς 
και αορίστως, και με ύφος αχαλίνωτο, καταγγέλλει την ταξική 
ιατρική, την απληστία των συναδέλφων του, την υπέρμετρη α
γάπη τους για τα αξιώματα, τη φαρμακοθεραπεία, την παράλο
γη επιμονή να κρατήσουν με κάθε δυνατό ιατρικό μέσο έναν 
καταδικασμένο στη ζωή κ.λπ. Εγκωμιάζει με λυρισμό την ανοι
χτή και -γιατί όχι...- μόνιμη επιλογή της ευθανασίας!

Μετά από μερικές εβδομάδες, αναγνωρίζοντας στις εντολές της 
ΖΟΖΙΑΝ τον απόηχο της δικής της επιθυμίας, ότι δηλαδή είναι 
καλύτερο να προχωρήσει μέχρι τέλους στην περιπέτειά της πα
ρά να την αποφεύγει λιμνάζοντας μέσα σε άβουλες προσπάθειες 
να είναι αρεστή, η ΘΑΛΕΙΑ θα επιστρέφει στους έρωτές της. 
Αυτό το ξανασμίξιμο θα δώσει νέα ώθηση στην τρέλα των ερα
στών, μέσα στην οποία θα γεννηθεί ένα ακόμη πιο παράφρον 
σχέδιο. Θα μοιραστούν την αποστολή. Ενώ εκείνη θα παρακο
λουθεί όλη την ημέρα τον αξιωματικό της αστυνομίας, σημειώ
νοντας κάθε πράξη και κίνησή του, ο σύντροφός της, προσποι
ούμενος ότι διεξάγει κάποια έρευνα για λογαριασμό ενός ιατρι
κού περιοδικού, θα καταγράφει μέσα σε διάφορα ιδρύματα τους 235
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κατάκοιτους, ετοιμοθάνατους οι οποίοι καίτοι ζητούν απεγνω
σμένα από τα βάθη της οριστικής αναπηρίας τους τη λύτρωση, 
τους την αρνούνται.
Είναι μέσα Αυγούστου... Δύο και είκοσι το μεσημέρι... Οι δρό
μοι έρημοι... Η ΘΑΛΕΙΑ, φορώντας μια περούκα «άφρο», έντονα 
μακιγιαρισμένη, με μια μεγάλη τσάντα χειρός κάπως παραφου- 
σκωμένη, αφημένη ατημέλητα δίπλα της, περιμένει σ ’ ένα πα
γκάκι, καπνίζοντας μανιωδώς, να περάσει ο «δήμιός» της πη
γαίνοντας στη δουλειά του... Όμως εκείνος ξεπροβάλλει από τη 
γωνία της διασταύρωσης, διαγωνίως απέναντι της, στα δεξιά 
της... Τον περιμένει να κατέβει στο δρόμο... Έπειτα ορμάει... 
Πριν προλάβει ο αστυνομικός να περάσει την πόρτα του Τμή
ματος, δύο εξ επαφής βολές από κοντάκανη καραμπίνα... τον α
φήνουν στον τόπο!... Εκείνη πετάει τσάντα και όπλο και το βά
ζει στα πόδια... Δεν θα φτάσει και πολύ μακριά... Όταν οι αστυ
νομικοί θα την ακινητοποιήσουν στο έδαφος, εκείνη θα αντι- 
σταθεί σαν μανιακή... Μετά θα χαλαρώσει... Ασθμαίνουσα θα 
την ξαναφέρουν στο Τμήμα... Θα αυτοαπομονωθεί σε μια από
λυτη σιωπή, και καθώς δεν έχει μαζί της καμία ταυτότητα, δεν 
θα γνωρίζουν τίποτα για την ίδια κατά την προφυλάκισή της. 
Μέσα στη νύχτα που θα ακολουθήσει το δράμα, κατά μία «πα
ράξενη σύμπτωση» που θα περάσει εντελώς απαρατήρητη, κά
ποιοι άρρωστοι, κλινικά νεκροί από καιρό, σε πολλά νοσοκο
μεία, θα περάσουν από τη ζωή στο θάνατο.
Η ΖΟΖΙΑΝ, που από την αρχή ήταν τμήμα αυτής της εν εξελίξει 
παγίδας, θα αναλάβει με τη σειρά της δράση. Γνωρίζοντας άτι 
μπορεί να υπολογίζει στην απόλυτη σιωπή της ανιψιός της, για 
μερικές μέρες τουλάχιστον, και πριν να βάλει μπρος το τέχνα
σμά της, ανακεφαλαιώνει τα στοιχεία που είναι υπέρ της και τα 
οποία είναι τα εξής:
α) Η δήλωση στην οποία θα εμμείνει η κατηγορούμενη, ό,τι κι 
αν συμβεί: «Σκότωσε το όργανο του Κράτους για να πάρει εκδί
κηση για την τιμή της! Την βίασε!»
β) Το κύρος των γονιών της φόνισσας, των οποίων οι αντιδρά
σεις πρέπει να περιοριστούν.
γ) Οι σχέσεις ιδιαίτερου ενδιαφέροντος και η φιλία που συνδέει 
τους αρχηγούς κρατών των δύο ενδιαφερομένων εθνών. Η 
πρόσφατη επιστροφή της δημοκρατίας στον ελληνικό λαό χά
ρη, μεταξύ άλλων, στην αναδοχή της Γαλλίας και του Προέ
δρου της...
δ) Τέλος, ο αρνητικός αντίκτυπος που οπωσδήποτε θα έχει μια 
καταδίκη για βιασμό (οπότε και για έγκλημα σε αυτοάμυνα κα
θόσον πρόκειται για εκδίκηση για εξευτελισμό), πάνω σε μια 
κοινή γνώμη η οποία αφενός θεωρεί την εκπρόσωπό της στο 
Παρίσι ηρωίδα (μακρινή απόγονο της τραγικής εποχής), και α
φετέρου θα μπορούσε να προβάλει κατηγορηματικά αντιρρή
σεις όσον αφορά στην ορθότητα της εισόδου της χώρας της στην 
Ε.Ο.Κ. καθώς είναι διχασμένη επ’ αυτού. Το μόνο που θα μείνει 
πλέον στη ΖΟΖΙΑΝ να κάνει είναι να ενεργοποιήσει την κατάλ
ληλη στιγμή κάποιο από τα παραπάνω δεδομένα ώστε να πετύ- 
χει το σχέδιό της... Θα τα καταφέρει!... Αναμφίβολα όμως έπρεπε 
να εργαστεί με μαεστρία και, πάνω απ’ όλα, έπρεπε το δημόσιο 
συμφέρον να ασκήσει την αυτοκρατορική του πρωτοκαθεδρία 
ώστε το έγκλημα, κατά βάση ασυγχώρητο, στα μάτια κάθε ορ
γανωμένης κοινωνίας οποιοσδήποτε καθεστώτος, δηλαδή η ει
δεχθής δολοφονία ενός οργάνου της τάξης, να μείνει ατιμώρητο.

Αφού καταστρώσει τη στρατηγική της, η χήρα ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ θα πά
ει να αναγνωρίσει την ανιψιό της στο αστυνομικό τμήμα, δύο 
μέρες μετά το έγκλημα. Η ταυτότητα και η φωτογραφία της «αι
νιγματικής και ωραίας δολοφόνου» θα κυκλοφορήσουν ευρέως, 
τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ελλάδα. Μετά θα μπαγλαρώσουν 
τη γυναίκα στο Fleury-Merogis. Αλλά όχι για πολύ. Θα τη μετα
φέρουν αμέσως σε μια ψυχιατρική κλινική. Εκεί θα κλείσουν 
και τον ΖΕΡΟΜ: θα τον συλλάβουν τη στιγμή που, έχοντας βάλει 
φωτιά στο υπόγειο του κτιρίου, τρέχει στους διαδρόμους φωνά- 
ζοντας «Φωτιά! Φωτιά!» για να σπείρει τον πανικό, να ελευθερώ
σει τη ΘΑΛΕΙΑ και να το σκάσουν μαζί. Παρά τις αισχρές αυτές 
συμπεριφορές, μετά από μερικές εβδομάδες το ζευγάρι θα εξαφα
νιστεί χωρίς να αφήσει ίχνη. «Μια τρελή ιστορία» θα έχει πρωτο
σέλιδο κάποια εφημερίδα μετά την απόδραση του γιατρού. «Και 
μάλιστα η τρελή ιστορία δυο τρελών» θα γράψει στη συνέχεια. 
«Είναι να αναρωτιέται κανείς εάν οι τοίχοι της X ψυχιατρικής 
κλινικής είναι από τούβλα. Η ΘΑΛΕΙΑ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ, η δολοφόνος, 
ήταν η πρώτη που απέδρασε. Ο ΖΕΡΟΜ ΛΩΡΑΝ μπόρεσε να βγει α
πό το κτίριο με την ίδια ευκολία που θα έβγαινε από μια οικογε
νειακή πανσιόν» κ.λπ...

Θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η υπόθεση έχει κριθεί. Ένα 
ευτυχισμένο τέλος, ένα απροσδόκητο happy end. ήρθε να στέ
ψει ένα πάθος, χαοτικό βέβαια, γεμάτο παράλογους σπαραγ
μούς και τρέλες, αλλά παράδοξα ειλικρινές και βιωμένο ως τέ
τοιο. Όμως ως αντίτιμο τελικά αυτής της ανήκουστα ευνοϊκής 
μεταχείρισης η οποία τους πρόσφερε μια περισσότερο κι από 
σκανδαλώδη απαλλαγή, οι εραστές θα είναι υποχρεωμένοι να 
μην ξαναδώσουν αφορμή να γίνουν αντικείμενο συζήτησης, να 
κάνουν στην κυριολεξία φτερά, όχι σε επίπεδο σωματικό, μολο
νότι ένας αιφνίδιος θάνατος, μια αυτοκτονία ή ένα δυστύχημα 
θα ήταν αποτελεσματικά, αλλά σε επίπεδο κοινωνικό, διοικητι
κό: στα μάτια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των δικαστι
κών αρχών πρέπει να φαίνονται ανύπαρκτοι.

Ε Λ Λ Α Δ Α .  Μ ε ρ ι κ έ ς  ε β δ ο μ ά δ ε ς  α ρ γ ό τ ε ρ α

Πράγματι το «διαβολικό ζευγάρι» δεν θα δυσκολευτεί καθόλου 
να περιοριστεί σε μια απόλυτη εξορία. Η κάστα (η οικογένεια 
της ΘΑΛΕΙΑΣ, ο αρραβωνιαστικός της, μακρινοί λίγο-πολύ συγ
γενείς) την είχε ήδη τιμωρήσει με εξοστρακισμό, διότι η ντρο
πή την οποία η συγγενής της υπερηφανεύεται ότι έχει ξεπλύνει 
από πάνω της για εκείνη παραμένει ανεξίτηλη: συνεχίζει να εί
ναι κλέφτρα, πουτάνα, ναρκομανής.
Από δω και πέρα τους εξόριστους δεν θα τους κυνηγάει η σκιά ε
νός επιθεωρητή-βιαστή, αλλά όλων των αστυνομικών σωμάτων, 
της αστυνομίας όλων των κρατών... διότι οι εραστές γνωρίζουν 
τις αρετές των πανταχού παρόντων εκπροσώπων της τάξης... τα 
πλανητικά δίκτυα στα οποία μπορούν να υπολογίζουν, τη διαρ
κή μνησικακία τους, την τόσο αποτελεσματική όσο και ταχεία 
εκδικητική τους μανία και την ατιμωρησία, θεσμοθετημένη και 
νόμιμη, την οποία μπορούν να απολαύουν κι εκείνοι. Ξαφνικά, η 
ΘΑΛΕΙΑ και ο ΖΕΡΟΜ θα συνειδητοποιήσουν ότι έχουν πλέον υ
ποβιβαστεί σε πολίτες-απόβλητα, ελεύθεροι και λαθραίοι ταυτό
χρονα, θαμμένοι ζωντανοί, ενωμένοι μεταξύ τους αμετάκλητα. 
Στην αρχή, με τη δύναμη της υλικής υποστήριξης της ΖΟΖΙΑΝ,
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θα επιχειρήσουν τη ριζική ανωνυμία. Αλλά όποιος κι αν είναι ο 
χόπος απόσυρσής τους, όσο πιο απομονωμένος θα είναι, τόσο και 
το πιο μικρό συμβάν που θα τους εκθέτει σε τρίτους, θα τους α
ναγκάζει να διαφεύγουν σε κάποιο ακόμα πιο μοναχικό μέρος. 
Τότε θα αντιληφθούν ότι η έννοια «έρημο νησί» είναι η έκφρα
ση της ίδιας της τής κενότητας, της κενότητας της αφέλειας 
των κατοίκων της πόλης που τους λείπει η ειδυλλιακή μοναξιά. 
Θα το επαληθεύσουν πάλι πηγαίνοντας να βρουν καταφύγιο μέ
σα σε μοναστήρια, σε χωριά-φαντάσματα στην άκρη των αλβα
νικών συνόρων... κ.λπ. Θα ξενιτευθούν για να φροντίσουν λε
προύς στην Αφρική, τραυματίες σε ένοπλες συγκρούσεις... Δεν 
θα τους ωφελήσει σε τίποτα... Κάθε ώρα και στιγμή σε όλη την 
περιπλάνησή τους, η φοβία που βρίσκεται μέσα τους και τους 
παρενοχλεί αδιάκοπα μεγαλώνει ακατάπαυστα.
Στο σημείο αυτό, θα βρεθούν μπροστά στη μοναδική επιλογή 
που τους προσφέρεται: το θάνατο. Θα εξιστορήσουμε αργότερα 
τον τρόπο με τον οποίο θα το καταφέρουν. Ωστόσο, τη στιγμή 
του ξεκληρίσματός τους, το χαμόγελο της κρυφής αγαλλίασης 
που άνθισε στα χείλη τους όταν συναντήθηκαν την πρώτη φο
ρά θα έρθει ξανά, σαν σημείο ζωής και με τη μορφή μιας εκτυ
φλωτικής αστραπής, να φωτίσει τα πρόσωπά τους.

Παρίσι, 2005. 
Μετάφραση,: Μπουμπουλίνα Νικάκη.
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ΙΩ, του Αισχύλου

Ένας άνθρωπος και η μοίρα
Του Olivier Schmitt

Ο Νίκος Παπατάκης σκηνοθετεί για το 44ο Φεστιβάλ της Avignon 
και το θέατρο Odéon του Παρισιού την Ιώ και συνεχίζει να ονει
ρεύεται την Ελλάδα που χάθηκε. Τον είχαμε ξανασυναντήσει στις 
Κάννες, προσκεκλημένο του Δεκαπενθήμερου των Σκηνοθετών 
το 1987 για τη Φωτογραφία. Ως κινηματογραφιστή, δηλαδή, όπως 
το 1963, όταν με μια ελαφριά κάμερα επιχειρούσε να περιγράφει 
χαοτικά σύμπαντα εμπνευσμένα από τον παλιό του φίλο, τον Jean 
Genet. Επρόκειτο για την ταινία Οι Άβυσσοι, ένα σκάνδαλο που κι- 
νητοποίήσε όλους τους διανοούμενους εναντίον της λογοκρισίας. 
Ο Νίκος Παπατάκης βρίσκεται τώρα στην Avignon για να πάρει 
το βάπτισμα του πυρός ως θεατρικός σκηνοθέτης. Βάπτισμα του 
πυράς; Όχι ακριβώς, εξομολογείται ο πάλαι ποτέ ιδιοκτήτης του 
«Κόκκινου Ρόδου», ενός από τα πιο διάσημα και τα πιο δημιουρ
γικά λογοτεχνικά καμπαρέ του μεταπολεμικού Παρισιού.
Αυτή η δουλειά στην Avignon του προέκυψε τυχαία, για άλλη 
μια φορά το έφερε η μοίρα. «Αν και δεν πιστεύω στη μοίρα, την 
υπακούω πάντοτε. Η Φωτογραφία είναι μια ταινία που οφείλει 
τα πάντα σε μια απροσδόκητη συνάντηση με τον Jack Lang 
στις Σπέτσες. Η Ιώ είναι ένα θεατρικό έργο του Αισχύλου δια
σκευασμένο από μια ανιψιό μου, τη Διδώ Λυκούδη, που χρεια
ζόταν ένα βλέμμα και επέλεξε το δικό μου».
Αυτός ο εξηνταδυάχρονος σήμερα άνθρωπος με σιλουέτα και 
βλέμμα εφήβου γοητεύεται από τα μυστικά του θεάτρου: «Τίποτα 
δεν είναι δυσκολότερο από χη σκηνοθεσία ενός μονολόγου. Βρί
σκεσαι αντιμέτωπος με μύριες μικρές προκλήσεις. To mo δύσκο
λο, συνεπώς και το πιο συναρπαστικό, είναι το ότι το θέατρο παρά
γει πολύ άμεσα σήματα, σήματα σωματικά, φωνητικά, φωτεινά. 
Στον κινηματογράφο εκείνο που μετράει πάνω από όλα είναι η ει
κόνα που θα προσφέρουμε στην κάμερα. Το θέατρο είναι πιο σω
ματικό, πιο σαρκικό. Σε έναν δεδομένο, άπιαστο, χώρο κάνουμε 
μια δουλειά ποιητική και λυρική. Στο θέατρο έχουμε την τύχη να 
υπάρχει χρόνος για πρόβες. Στον κινηματογράφο η πρόβα γίνεται 
επιτόπου, εκεί όπου πρόκειται να γυριστεί η σκηνή. Έτσι δεν υ
πάρχει η δυνατότητα για την εμβάθυνση που απαιτεί το θέατρο». 
Η Ιώ είναι για το Νίκο Παπατάκη η ευκαιρία να συνεχίσει το ταξίδι 
του στην ελληνική μυθολογία. Ενώ έχει συνηθίσει να τη μεταφέρει 
στη σύγχρονη πραγματικότητα, καλείται για πρώτη φορά «έχοντας 
ως αφετηρία ένα δεδομένο κείμενο στα αρχαία ελληνικά, του οποίου 
η γαλλική μετάφραση είναι πιστή, να αποδώσει με εικόνες ένα μύθο 
με κινησιολογία θεάτρου. Με κινησιολογία κλασικού μπαλέτου, που 
δεν έχει καμία σχέση με τη σημερινή καθημερινότητα». Πολύτιμη ή
ταν η βοήθεια της ανιψιάς του, που γνωρίζει άψογα τη γλώσσα του 
Αισχύλου και έχει μελετήσει το ρυθμό και το μέτρο. Εκείνος προ
σπάθησε να δημιουργήσει «μια αισθητική συγκίνηση για ένα θεατή 
που δεν γνωρίζει αυτή τη γλώσσα και τα μυστήριά της».

Η Διδώ Λυκούδη, πρωταγωνίστρια στην Ιώ τον Αισχύλον.

Le Monde, 17 Ιουλίου 1990. 
Μετάφραση: Γιάννα Σκαρβέλη. 237
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Ο ά νθ ρ ω π ο ς μ ε τα πήλινα χέρια
(L’homme aux mains d’argile, 1949), 
του Léon Mathot

Ο φ ύλακας τω ν αλόγω ν
(Le Gardian, 1946), 
του Jean de Marguenat

Ταξίδι έκπλιιξτι
(Voyage surprise, 1947), 
του Pierre Prévert

Το κόκκινο ρόδο
(La Rose rouge, 1951), 
του Marcello Pagliero

Έ να ς κάποιος Λ α Ροκά
(Un nommé La Rocca, 1961), 
του Jean Becker

238
Ο Νίκος Παηατάκης (τρίτος αηό αριστερά) στο Ταξίδι Έκπληξη.
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Όλοι οι δρόμοι προς την απόγνω ση
Αθήνα, εκδ. Χαχζηνικολή, 2005 
Tous les désespoirs sout perm is
Παρίσι, εκδ. Fayard, 2003

Α υτομ υθογρ αφ ία
Κριτική βιβλίου, της Έρης Κασίμη

Ο Νίκος Παπαχάκης, σχα ογδόνχα επχά χου σήμερα, δεν εξιστο- 
ρεί χις μέρες χης δόξας χου, παρά μόνο χα μαύρα χρόνια και μό
νο με παρεκβάσεις από χην αφήγηση αναφέρεχαι σχο μεγάλο 
χου πεπρωμένο. Η αυχοβιογραφική χου αφήγηση, όπου χο 
πρώχο ενικό εναλλάσσεχαι ανορθόδοξα με χο «αυχός» μάς φαί- 
νεχαι γραμμένη συνειρμικά, αλλά όχι χωρίς χη γνώση χων κα
νόνων χης λογοχεχνίας. Σε κάποια σελίδα χου βιβλίου, ένας πα
ρεμβαλλόμενος αφηγηχής μιλάει για χον χρόπο γραφής αυχού 
χου βιβλίου: «Θα διαχηρήσω χον δικό σου χρόπο αφήγησης, 
που είναι χο να σχέκεσαι σχα λιγόχερο βαρεχά σημεία χης ζωής 
σου διαπερνώνχας χην όπως περνά κανείς μέσα από ένα χείμαρ
ρο που ξεχειλίζει, πηδώνχας προσεκχικά από χη μια πέχρα που 
αναφαίνεχαι κάχω απ’ χα νερά σχην άλλη.»
Ο δεύχερος αυχός αφηγηχής που εισάγει ο Παπαχάκης, ο οποίος 
απευθύνεχαι σχη «Μαριάν», κυρία που υποχίθεχαι όχι επιθυμεί 
διακαώς χη συγγραφή αυχού χου κειμένου από χον γέρονχα 
πλέον σκηνοθέχη, ποικίλλει χο κείμενο με μαύρο χιούμορ που 
βγαίνει άφθονο από χις φανχασχικές συνομιλίες χου με χον 
σκηνοθέχη, όπου παρακολουθούμε να χον καλεί να συνεχίσει 
χο γράψιμο, παρά χην ανχίδρασή χου και χα κενά μνήμης χου 
ηλικιωμένου άνχρα. Ο αφηγηχής όμως δεν παύει να χον χλευά
ζει για χις απόψεις χου και χις αναφορές χου σε σύγχρονα θέμα- 
χα και δεν απέχει πολύ με χην απαξίωση που δείχνει σχον σκη
νοθέχη να χον ξαναγυρίζει αδυσώπηχα σχον καθορισμό χων 
πρώχων χου απελπισμένων χρόνων, αυχών χου ασήμανχου και 
αναλφάβηχου μιγάδα. Τόχε που σκεφχόχαν γεμάχος πίκρα πως, 
καθώς είχε κλείσει μόλις χα είκοσι και «όλοι οι δρόμοι προς χην 
απόγνωση» ανοίγονχαν μπροστά χου, έπρεπε να αποκοπεί μια 
για πάντα από χο παρελθόν χου, αποφασίζοντας τελικά μετά α
πό ένα ξέφρενο κυνηγητό χης μοίρας να φύγει από χην Ελλάδα 
όπου χόχε βρισκόταν και να μείνει σχη Γαλλία.
Σχο τέλος χης αφήγησης, που είναι εκπληκτική και για χην αυ- 
τοβιογραφική εξιστόρηση φοβερών περιπετειών αλλά και για 
χη γυμνότητα χης έκθεσής τους, που εναλλάσσεχαι σοφά με χη 
συνομιλία μεταξύ χου σκηνοθέχη και χου «άλλου» αφηγητή, ο 
Νίκος Παπαχάκης βάζει χο Νίκο Παπαχρήσχο, χον εαυτό χου 
δηλαδή, να πεθάνει, να αυτοκτονήσει σχα ογδόντα επχά χου σε 
μια κρίση θυμού. Το τέλος χου κειμένου είναι συνεπές με χη 
δραματικότητα χων έως χόχε εξιστορουμένων. Και χο τέλος αυ
τό κλείνει μια μεγάλη περιπλάνηση σχον εικοστό αιώνα -  επει
δή, αν και η αφήγηση τελειώνει κάπου σχο ’50, οι αναφορές χου 
σε σύγχρονα θέματα φτάνουν μέχρι σήμερα.
Το βιβλίο χου Νίκου Παπατάκη χο χαρακτηρίζει ένας μοναδι
κός συνδυασμός συμφιλίωσης με χην τραγικότητα χης ζωής α

πό χη μια -κάτι που δεν μπορεί ούτε να διανοηθεί ο σύγχρονος 
πολιτισμένος άνθρωπος- και από χην άλλη η ακλόνητη πίστη 
σχην ελεύθερη βούληση για χη διαμόρφωση χου ανθρώπινου 
πεπρωμένου. Συνδυασμός που επιβεβαιώνεται σχο γραπτό χου 
και μπορούμε να χο διακρίνουμε σχην παρακάτω παράγραφο: 
«Θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σχη διαπίστωση, γενικεύο- 
νχας κάπως χα πράγματα, πως καμία μάστιγα, καμία συμφορά 
δεν είναι δυνατότερη από χην προσαρμοστικότητα χου ανθρώ
που, συμπεριλαμβανομένων χων δεινών με χα οποία τιμωρεί ο 
ίδιος χον εαυτό χου».
Η μετάφραση χου γαλλικού κειμένου από χον Γιάννη Στρίγκο 
είναι γραμμένη σε καλά ελληνικά και η έκδοση προσεγμένη.

Highlights, τχ. 17, Ιούλιος 2005.

Ο Νίκος Παπατάκΐϊς (δεξιά) στο Ταξίδι Έκπληξη.
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Οι Άβυσσοι I Les Abysses
Εταιρεία: Warner Home Video -  L.C.J. Editions Productions -  
Télédis. Σύστημα: SECAM. Γλώσσα ταινίας: Γαλλικά 
Η Φωτογραφία
Εταιρεία: Key Video Production. Σύστημα: PAL. Γλώσσα  
ταινίας: Ελληνικά

ΝΤΟΚΙ ΜΑΝΤΕΡ ΓΙΑ ΤΟ ΝΙΚΟ ΠΑΠΑΤΑΚΗ 

Visages du Cinéma
Θέμα εκπομπής: Humiliation et Violence. Παραγωγή: Roger 
Boussinot -  Jacques Nahum -  Mars Productions International 
(Παρίσι). Σκηνοθεσία: Jacques Nahum. Μετάδοση: ORTF / 
Office National de Radiodiffusion et Télévision Française. Η με
ρομηνία μετάδοσης: 21.5.1971. Διάρκεια: 45’. Εμφανίσεις: 
Νίκος Παπατάκης, Όλγα Καρλάτου, Edmond Tamiz, Francine 
Bergé, Colette Bergé, John Cassavetes.

ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙ Σ  
ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΠΑΠΑΤΑΚΗ

Bouillon de culture
Παρουσίαση: Bernard Pivot. Μετάδοση: Antenne 2 (Γαλλία). 
Ημερομηνία μετάδοσης: 5.1.1992. Διάρκεια: 100' Εμφ ανί
σεις: Νίκος Παπατάκης, Michel Piccoli, Philippe Söllers, Pedro 
Almodovar, κ.ά. Στρογγυλή τράπεζα με αφορμή την ταινία του 
Νίκου Παπατάκη Οι Ισορροπιστές,
Σννει κάνες των δημιουργών
Παρουσίαση: Κώστας Κωβαίος. Μετάδοση: ET 1. Ημερομη
νία μετάδοσης: 28.12.2000. Διάρκεια: 30'. Συνέντευξη του 
Νίκου Παπατάκη εφ’ όλης της ύλης.
Συν και ηλην
Παρουσίαση: Μάριον Μιχελιδάκη. Μετάδοση: NET. Ημερο
μηνία μετάδοσης: Δεκέμβριος 2000. Διάρκεια: 20'. Συνέντευ
ξη του Νίκου Παπατάκη εφ’ όλης της ύλης.
Maison de la Grèce (Παρίσι)
Παρουσίαση: Γιάννης Κονταξόπουλος. Ημερομηνία μαγνη- 
τοσκόπησης:18.5.2001. Διάρκεια: 80'. Στρογγυλή τράπεζα με 
τη συμμετοχή των Colette Bergé, Keflé Besseat Sélassié, Μαρία 
Κλωνάρη, Κατερίνα Θωμαδάκη. Συζήτηση του σκηνοθέτη με 
το κοινό μετά την προβολή της ταινίας του Οι Άβυσσοι.
Άξιον Εστί
Παρουσίαση: Βασίλης Βασιλικός. Μετάδοση: ET 3. Ημερο
μηνία μαγνητοσκόπησης: 3.6.2005 Διάρκεια: 60. Συνέντευ
ξη του Νίκου Παπατάκη με αφορμή τη μετάφραση στα ελληνι
κά της μυθιστορηματικής αυτοβιογραφίας του Όλοι οι δρόμοι 
προς την απόγνωση (εκδ. Χατζηνικολή).
Έχει γούστο
Παρουσίαση: Μπήλιω Τσουκαλά. Μετάδοση: ET 1. Ημερο- 

2 4 0  μηνία μετάδοσης: 6.6.2005. Διάρκεια: 20'. Συνέντευξη του

Νίκου Παπατάκη με αφορμή τη μετάφραση στα ελληνικά της 
μυθιστορηματικής αυτοβιογραφίας του Όλοι οι δρόμοι προς 
την απόγνωση (εκδ. Χατζηνικολή).
Les yeux dans l ’écran
Παρουσίαση: Vittoria Matarrese. Μετάδοση: TV 5. Ημερο
μηνία μετάδοσης: 29.6.2005. Διάρκεια: 30'. Συνέντευξη του 
Νίκου Παπατάκη με αφορμή την επανέκδοση της ταινίας του 
Gloria Mundi
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Γενικά  κείμενα
Μ. Κουφοπούλου (Συνέντευξη), Το Βήμα, 24.12.2000, σ. 35 ❖  
Α. Μητροπούλου, Découverte du Cinéma Grec, Παρίσι, εκδ. 
Seghers, 1968, σ. 123-124 (Ελληνικός κινηματογράφος, 1980, σ. 
479-481). ❖  Γ. Μπακογιαννόπουλος, «Νίκος Παπατάκης», Πα
γκόσμιο ΒιογραφικόΛεξικό, Εκδοτική Αθηνών, τ. 8,1988.
Μ. Ciment, «Papatakis le réfractaire», 23e Festival 
International du Film de la Rochelle, 1995. ❖  J. Doron, «Nikos 
Papatakis ou le pâtre du désordre», Bulletin franco-hellénique 
de l ’Association des Amis de la Grèce et de Chypre, τχ. 27/1998, 
σ. 20-21. ❖  A. Gaspéri, «La photo de famille de Nico Papatakis», 
Le Quotidien de Paris 29.10.1987. ♦> S. Ould-Khelifa, «Le pâtre 
du désordre», Théâtres au Cinéma, τχ. 10/1999, σ. 113. ❖  M.-E. 
Rouchy, «Tribulations à la grecque», Le Matin, 14.5.1987. ❖  K. 
Terzis, «Le mal du pays (Ado Kyrou, Nico Papatakis)», Le 
Cinéma Grec, εκδ. Centre Pompidou, Παρίσι, 1995, σ. 205-208.

Το Κόκκινο Ρόδο
J.-P. Caracalla, Saint-Germain-des-Prés, Παρίσι, εκδ. 
Flammarion, 1993. ❖  B. Dicale, Gréco, les vies d ’une chanteuse, 
Παρίσι, εκδ. Lattès, 2001. ❖  D. Gélin, Comme on s ’aimait à 
Saint-Germain-des-Prés, Παρίσι, εκδ. Bordas, 1993. ❖  M. 
Grisolia / F. Mallet-Joris, Juliette Gréco, Παρίσι, εκδ. Seghers, 
1975. ❖  G. Latour, Le «Cabaret-théâtre» 1945-1965, Παρίσι, εκδ. 
BHVP, 1996 ❖  C. Philippe / P. Tourenne, Les Frères Jacques, 
Παρίσι, εκδ. Balland, 1981. ❖  F. Piazza, De Juliette à Gréco, Πα
ρίσι, εκδ. Bartillat, 1994. ❖  Saint-Germain-des-Prés 1945-1950, 
Κατάλογος έκθεσης, Παρίσι, Pavillon des arts, 1989. ❖  B. Vian, 
Manuel de Saint-Germain-des-Prés, Παρίσι, εκδ. Chêne, 1974.

Έ να Ερωτικό Άσμα / Un Chant d’amour 
W. Aitken, «Twenty-eight minutes of genius», Gay News (Λονδί
νο), τχ. 205, Δεκέμβριος 1980. ❖  Ph. Azoury, «Genet brûle 
encore», Cahiers du cinéma, τχ. 567, Απρίλιος 2002. σ. 40. ❖  F. 
Barbaro, «Les idoles et la distance», Cahiers du cinéma, τχ. 435, 
Σεπτέμβριος 1990, σ. 74-75. ❖  R. Bassan, «Cas particulier: Un 
Chant d’amour», Ecran 77, τχ. 56/15.3.1977. ❖  Y. Beauvais, 
«Evasion imaginaire», Gai Pied (Παρίσι), τχ. 21, Δεκέμβριος 
1980. ❖  T. Ben Jelloun, «Chant d’amour, de Jean Genet», Le 
Monde 21.1.1976. ❖  N.R. Coe, The Vision ofJean Genet, Λονδίνο, 
εκδ. Peter Owen, 1968, σ. 228-236. ❖  E. de Grazia / R. Newman, 
Banned Films: Movies, Censors and the First Amendment, Νέα 
Υόρκη, εκδ. Bowker Co, 1982. ❖  C. Deschamps, «Genet, des 
prisons et des hommes: carnet de révolte», 3 Keller, Dossier 
Sexualités en prison, Φεβρουάριος-Μάρτιος 1997, σ. 26-27. ❖  S.
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Dwoskin, Film is ... International Free Cinema, Λονδίνο, εκδ. 
Peter Owen, 1975, ο. 134-138. ❖  R. Dyer, Now You See It. Studies 
on Lesbian and Gay Film, Λονδίνο, εκδ. Routledge, 1990. ❖  J. 
Giles, Un Chant d ’amour. Le cinéma de Jean Genet, Παρίσι, εκδ. 
Macula, 1993 [=Λονδίνο, εκδ. British Film Institute, 1991]. ♦> D. 
Henneton, «Le cinéma virtuel de Jean Genet», Théâtres au 
cinéma, τχ. 10/1999, σ. 72-78. ❖  O. Joyard, «Un Chant d’amour 
marque le triomphe de la forme brève», Théâtres au cinéma, τχ. 
10/1999, σ. 85-86. ❖  O. Joyard, «Autour d’Un Chant d’amour: 
problèmes de généalogie»,Théâtres au cinéma, τχ. 10/1999, o. 89.
❖  K. Kelman, «Imagenetions», Film Culture, τχ. 32, Άνοιξη 
1964, σ. 16-18, 70. ♦> M. Lange, «Jean Genet: Un Chant 
d’amour», Filmkritik (Βερολίνο), τόμος 27, τχ. 138/1983. ❖  G. 
Langlois, «Les soirées underground du CJC», Cinéma 72, τχ. 171, 
Δεκέμβριος 1972. ♦> G.J. Markopoulos, «Jean Genet’s only film: 
Un Chant d ’amour», Scenario, τόμος 2, τχ. 8, Νοέμβριος-Δεκέμ- 
βριος 1961. ❖  C. Mauriac, «24 ans d’interdit pour un film de Jean 
Genet...», Le Figaro 14-15.12.1974. ❖  J. Mekas, Movie Journal, 
Νέα Υόρκη, εκδ. Macmillan, 1972. ❖  J. Mekas, «Un Chant 
d’amour», Film Comment, τόμος 2, τχ. 1/1964, σ. 28. ❖  J. Mitry, 
Le cinéma expérimental. Histoire et perspectives, Παρίσι, εκδ. 
Seghers, 1974, σ. 265. ❖  Nouvelles littéraires: «Cinémas 
différents, 26.1.1978. ♦> L. Oswald, «The perversion of I / Eye in 
Un Chant d ’amour», Enclitic (Μινεάπολις), τόμος 7, τχ. 2/1983.
❖  L. Perrault, «Saint Genet, cinéaste et martyr», La Presse (Μό
ντρεαλ), 14.6.1980. ♦> T. Rayns, «Un Chant d’amour», Monthly 
Film Bulletin, τόμος 40, τχ. 478/Νοέμβριος 1973. ❖  J. Royer, 
«Jean Genet: Un chant d’amour», Le Devoir (Μόντρεαλ), 
14.6.1980. ❖  A.-A. Sudre «Faite de soufre et de déréliction, 
l’histoire de Jean Genet...», σε Jean-Michel Bouhours (επιμ.), 
L’art du mouvement. Collection cinématographique du Musée 
National d ’Art Moderne, Παρίσι, εκδ. Centre Pompidou, 1996, σ. 
174. ❖  J. Tartaglia, «The gay sensibility in american avant-garde 
film», Millenium Film Journal (Νέα Υόρκη), τχ. 4-5/1979. ❖  
Variety: «Hard core pornography issue (prison homo pic rises)», 
τόμος 245, τχ. 6, 28.12.1966· «Genet’s Chant d’amour wins in 
Amsterdam, loses in U.S.», τόμος 261, τχ. 5, 16.12.1970· «Ruled 
obscene, Genet’s pic still showing», τόμος 262, τχ. 10, 21.4.1971.
❖  A. Vogel, Film as a Subversive Art, Νέα Υόρκη, εκδ. Random 
House, 1974, σ. 238-244. ❖  A. & O.Virmaux, «Genet, Vailland, 
Chenal», Cinématographe, τχ. 122/1986. ❖  Ε. White, Jean Genet, 
Παρίσι, εκδ. Gallimard, 1993, σ. 365-370.

Σκιές / Shadows
Σενάριο (λίστα διαλόγων): L’Avant-Scène Cinéma, τχ. 197/ 
1.12.1977.
Σ. Τριαντάφυλλου, Τζων Καοοαβέπις, εκδ. Αιγόκερως, 1986. ❖  
Ν. Φενέκ Μικελίδης, «Ντεμπούτο», σε Σαββάτη Νίκου (επιμ.), 
Τζων Κασσαβέττις, εκδ. Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονί
κης, 1992, σ. 33-34 [«Νέγρικες “Σκιές”», Ελενθεροτνπία 
28.11.2004].
G. Aristarco, «Ombre e i ribelli di New York», Cinema nuovo, τχ. 
156/Μάρτιος-Απρίλιος 1962. ❖  J. de Baroncelli, Le Monde 
28.4.1961. ❖  N. Brenez, Shadows, Etude critique, Παρίσι, εκδ. 
Nathan, 1995. ❖  R. Camey, Shadows, Λονδίνο, εκδ. British Film 
Institute, 2001. ❖  J. Cassavetes, «Une manière de vivre», Συνέ-

ντευξη στον André S. Labarthe, Cahiers du cinéma, τχ. 205, 
Οκτώβριος 1968. ❖  J. Cassavetes, «Playboy Interview», Playboy, 
τχ. 18, Οκτώβριος 1971. ❖  J. Cassavetes, Συνέντευξη στους 
Michel Ciment και Michael Henry, Positif, τχ. 180, Απρίλιος 
1976. ❖  F. Chalais, «John Cassavetes, le maudit bien-aimé», Le 
Figaro 27.2.1992. ❖  G. Charensol, Nouvelles littéraires 5.5.1961.
❖  L. Chauvet, Le Figaro 25.4.1961. ♦> M. Ciantar, «Quel gâchis de 
pellicule», Paris-Jour 27.4.1961. ❖  O. Delville, Le Soir 21.4.1961
❖  J. Domarchi, «A New-York comme si vous y étiez», Arts 
26.4.1961. ♦> C. Garson, L’œuvre 22.4.1961. ❖  Jeander, «Le 
flagrant délit de la vérité», Libération 2.5.1961. ❖  A. Johnson, 
«Shadows», Film Quarterly, τχ. 3, Άνοιξη 1960. ❖  T. Jousse,
John Cassavetes, Παρίσι, εκδ. Etoile/Cahiers du Cinéma, 1989. ❖
N. Kaplan, .«John Cassavetes et ses ombres», Lettres françaises, 
τχ. 846/20.10.1960. ❖  R. Lefèvre, «Une des dates les plus 
importantes du cinéma américain», L’Avant-Scène Cinéma, τχ. 
197/1.12.1977, σ. 4-5. ♦> P. Marcabru, «Le cinéma en liberté», 
Carrefour 29.4.1961. ❖  L. Marcorelles, «L’expérience Shadows», 
Cahiers du Cinéma, τχ. 119/Μάιος 1961. ❖  S. Mathon,
«Shadows: l’élan vital», Positif, τχ. 337/Ιούνιος 1992. ❖  J. Mekas,
Movie Journal. The Rise of a New American Cinéma, 1959-1971,
Νέα Υόρκη, εκδ. Collier Books, 1972. ❖  D. Prouse, «Shadows»,
Sight and Sound, τχ 4, Φθινόπωρο 1960. ❖  R.V., Monthly Film 
Bulletin 1960, a. 167-168. ❖  A. Riou, «Cassavetes sort de 
l’ombre», Le nouvel observateur 12-18.3.1992. ❖  F. Roche, «La 
vérité avec “fard” », France-Soir 29.4.1961. ❖  G. Sadoul, «Ciné- 
œil et film-témoin», Lettres françaises, τχ. 872/4.5.1961. ♦> J.
Siclier, «A la manière de Jean Rouch», Télérama 7.5.1961. ♦> P.
Tyler, «For Shadows, against Pull my Daisy», Film Culture, τχ.
24, Άνοιξη 1962. ❖  Témoignage chrétien 18.5.1961. ❖  Libre Belgi
que 21.4.1961. ❖  Nouveaux Jours 6.5.1961. ❖  Le Monde 27.8.1960.
❖  France-Observateur 20.4.1961. ❖  L’Express 20.4.1961. ❖  «A 
bout de souffle de New-York», Démocratie 1 5.1961. ❖  «Proies et 
ombres», Aux écoutes 28.4.1961.

Οι Άβυσσοι I Les Abysses
Sinclair, Arcadie, τχ. 115-116/1963, σ. 377-378. ❖  «Le Festival à 
travers la presse française et étrangère», Agence France-Presse,
11.5.1963. ❖  L. Marcorelles, Arts, 1.5.1963, 15.5.1963. ❖  S. 
Passeur, «Les Abysses sifflés après 3/4 d’heure de projection», 
L’Aurore, 15.5.1963. ❖  P. Kast, «La guerre des profondeurs»,
Cahiers du Cinéma, τχ. 144, Ιούνιος 1963, σ. 44-46. ❖  M. Duran,
Le Canard enchaîné, 24.4.1963. ❖  Candide, 25.4.1963. ❖  M. Mohrt, 
Carrefour, 2.5.1963. ♦> M.F., «Portrait de nos Euménides», 
Cinéma, τχ. 77, Ιούνιος 1963, σ. 37-38. ❖  J.G., La cinématogra
phie française, 4.5.1963. ❖  J. v. C., «Fallait-il présenter Les 
Abysses au Festival?», Cine-Revue, 27.5.1963. ♦> H. Chapier,
«L’art du paroxysme», Combat, 19.4.1963. ❖  H. Chapier, «La 
critique marxiste au pied du mur», Combat, 20.4.1963. ❖  
«Premières escarmouches pour Cannes», Combat, 29.4.1963. ♦>
H. Chapier, «Cannes: Foire aux films ou Festival de qualité?», 
Combat, 4.5.1963, 10.5.1963, 11.5.1963. ♦> J. Rochereau, 
«Comment meurt un cinéma», La Croix, 3.5.1963, 12.5.1963. ❖
E. Fuzellier, Education nationale, 1.4.1963. ❖  M. Manceaux, 
L’Express, 10.1.1963. ❖ R. Benayoun, «La démesure», L ’Express,
18.4.1963. ♦> C. Thrare, L’Express, 18.4.1963. ❖  L. Chauvet, Le 241
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Figaro, 23.4.1963, 11.5.1963. ♦> Ph. Bouvard, «La bataille de 
Cannes commence à 1000 km de la Croisette», Le Figaro,
30.4.1963. ❖  «Exploit d’huissier contre le Président de la 
Chambre syndicale des producteurs à la requête des promoteurs 
du film Les Abysses», Le Figaro, 2.5.1963. ❖  Le film français, χχ. 
988/3.5.1963, o. 24. ❖  P. Cowie, «Two hussies destroy a house
hold», Films and Filming, Δεκέμβριος 1963. ❖  A. Cervoni, 
France nouvelle, 1.5.1963 ❖  France-Observateur, 15.5.1963. ❖  
R. Chazal, «Les Abysses (vertigineux)», France-soir, 22.4.1963. ❖  
W. Guiboud, «La bataille des Abysses contre les producteurs 
ouvre le festival de Cannes à Paris avec 8 jours d’avance», 
France-soir, 3.5.1963. ❖  S. Lachize, L’Humanité, 24.4.1963. ❖  M. 
Capdenac, «La pêche au monstre», Les Lettres françaises,
2.5.1963. ❖  «Oh les méchantes bonnes!», Les Lettres françaises,
16.5.1963. ❖  Jeander, «...Et moi je suis pour le cinéma de 
Papatakis», Libération, 30.4.1963. <♦ Jeander, «Un drame sordide 
qui a aussi un sens caché», Libération, 27.4.1963. ❖  Jeander, 
«Quelques sifflets pour Les Abysses», Libération, 11.5.1963. ❖  J. 
Fabre, «Une violence toute intérieure», Libération, 20.4.1963. ❖  
Minute, 26.4.1963. ❖  J. de Baroncelli, Le Monde, 20.4.1963,
29.4.1963. ❖  T.M., Monthly Film Bulletin, χχ. 359, Δεκέμβριος 
1963, σ. 167. ❖  B. Crowther, «Bizarre tale of two maniacal 
domestics», The New York Times, 25.11.1964. ❖  B. Crowther, 
«What price anarchism?», The New York Times, 29.11.1964. ♦> 
Les Nouvelles littéraires, 25.4.1963. ❖  M. Ciantar, «Le film est xm 
torrent de violences et de brutalités», Paris Jour, 29.4.1963. ❖  
«Le film qui fait scandale révèle deux soeurs horribles», Paris- 
Match, χχ. 735/11.5.1963. ❖  «Les Abysses deviennent une affaire 
d’Etat», Paris-presse, 23.3.1963. ❖  E. Schneider, «Ce film-choc 
qui voudrait bien ne pas choquer», Paris-presse, 18.4.1963. ❖  «La 
nouvelle “papatakiste”», Paris-presse, 2.5.1963. ❖  E. Schneider, 
«Vauthier: “C’est moi le vrai père des Abysses”», Paris-presse,
9.5.1963. ❖  A. Andreu, «A Cannes les gens vont peut-être 
hurler», Paris-Presse, 7.5.1963. ❖  M. Aubriant, «Jamais le ciné
ma n’avait été aussi loin», Paris-presse, 20.6.1963. ❖  R. Gabbey, 
«Le crime des sœurs Papin entre dans l’histoire grâce aux 
Abysses», Le Parisien, 2.5.1963. ❖  G. Legrand, «L’Eucharistie», 
Positif, χχ. 54-55/1963, o. 119-122. ♦> P.-L. Thirard, Positif, χχ. 
54-55/1963, σ. 124-125. ❖  A. Thirifays, Le Soir, 3.5.1963. ❖  Y. 
Toussaint, Le Soir, 17.5.1963. ❖  J.-L. Tallenay, Télérama, χχ. 
644/5.5.1963. ❖  G. Bonnot, «La soirée en enfer», Les Temps 
modernes, 6.4.1963, o. 1911-1920. ❖  Mosk, Variety, 16.1.1963.

Οι Βοσκοί / Les Pâtres du désordre
Ελληνικό Κένχρο Κινημαχογράφου, Συνεμνθολογία, 1995, σ. 
67. ❖  Ν. Φ. Μικελίδης, Ελενθεροτνπία, 5.1.2001, σ. 30. ❖  Ν. Πα- 
παχάκης, «Είμαι μανιακός με χην ελευθερία», Συνένχευξη 
σχους Ιορδάνη Καμπά και Χρήσχο Μήχση, Οθόνη, χχ. 27, 
Οκχώβριος-Νοέμβριος 1986, σ. 29-30. ❖  Γ. Σολδάχος, Ένας αι
ώνας ελληνικός κινηματογράφος, εκδ. Κοχλίας, 2001, σ. 363. ❖  
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ματογράφον, 1999, σ. 116.
Sinclair, Arcadie, χχ. 176-177/1968, σ. 361-362. ❖  G. Teisseire, 
«Un cérémonial destructeur», L’Aurore, 9.3.1968. ❖  P.B., 
Cinéma, χχ. 119/1967, o. 27-28. ❖  H. Chapier, «La patrie des 

242 colonels et des Erinnies», Combat, 11.3.1968. ❖  G.J., La Croix,

3.3.1968. ❖  J. Ro., La Croix, 17.3.1968. ❖  Les Echos, 15.3.1968.
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«Epilogue désordonné», Le Figaro, 8.9.1967. Ibid., 13.3.1968. ❖  
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σ. 33-34. ♦> «Une tragi-comédie grecque», Lettres françaises, 
14.9.1967. ❖  J. de Baroncelli, «Un film grec clôt la compétition», 
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Soir, 8.9.1967. ❖  J.-L. Tallenay, Télérama, 24.3.1968. ❖  M. 
Garrigou-Lagrange, «Papatakis manque de dieux», Témoigna
ge chrétien, 21.3.1968. ❖  Mosk, Variety, 20.9.1967.

Gloria Mundi
Δελτία τόπου για την ταινία (Plaquettes de promotion) 
1975/2005.
G. Teisseire, L’Aurore, 6.4.1976, 24.11.1976. ❖  Le Canard 
enchaîné, 14.4.1976. ❖  J. Grant, «La marche à l’horreur», 
Cinéma, χχ. 206/1976, o. 34-36. ❖  J. Grant, «Histoire de 
bombe», Cinéma, χχ. 209/1976, o. 18. ❖  J. Grant, «Mourir et 
jouir», Cinéma, χχ. 210/1976, o. 127-128. ♦> F.M., L’Humanité,
24.11.1976. ❖  A. Tournés, Jeune Cinéma, χχ. 92/1976, σ. 3-4. ❖  
J. Doyon, «Le désordre mondial de la torture», Libération, 
22.11.1975. ❖  J.L.D., Libération, 14.4.1976. ❖  J.B., Le Monde,
14.4.1976. Le Nouvel Observateur, 12.4.1976. ❖  G.Ch., Les 
Nouvelles littéraires, 14.4.1976. ❖  G.S., «Contradictoire», Le 
Point, 5.4.1976. ❖  Positif, χχ. 185/1976, σ. 176. ❖  H. Chapier, 
«Un psychodrame politique», Le Quotidien de Paris, 12.4.1976.
❖  Ibid., 25.11.1976. ❖  R. Grelier, La Revue du Cinéma, χχ. 
306/1976, σ. 71-74. ❖  R. Grelier, La saison cinématographique, 
χχ. 309-310, Οκχώβριος 1976, σ. 147-148. ❖  J. Arbois, «Pavé ou 
non de bonnes intentions, c’est l’enfer», Télérama, 7.4.1976. ❖  
Mosk, Variety, 3.12.1975, σ. 22.

H  Φωτογραφία
Ελληνικό Κένχρο Κινημαχογράφου, Συνεμνθολογία, 1995, σ. 
87. ❖  Ελληνικό Κένχρο Κινημαχογράφου, New Greek Cinéma 
1981-1986, Αθήνα, 1987, σ. 210-213. ♦> Γ. Ζέρβας, «Το χέλος χου 
παιχνιδιού ή η ευχυχία είναι απρόσιχη», Κάμερα, χχ. 7, Μάιος- 
Ιούνιος 1987, σ. 21. ❖  X. Σωχηροπούλου, Η διασπορά στον ελλη
νικό κινηματογράφο. Επιδράσεις και επιρροές στη θεματολογική 
εξέλιξη των ταινιών της περιόδου 1945-1986, εκδ. Θεμέλιο, 1995, 
σ. 205-224. ❖  X. Σωχηροπούλου, Κινούμενα τοπία. Κινηματο
γραφικές αποτυπώσεις του ελληνικού χώρου, εκδ. Μεχαίχμιο, σ. 
38. ❖  Α. Τύρος, «Για ένα πουκάμισο αδειανό, για μιαν...», Το 
Βήμα, 18.1.1987, σ. 54. ❖  Τα Θεάματα, 31.10.1986.
Ρ.-Η. Deleau, La Quinzaine des réalisateurs à Cannes. Cinéma 
en liberté 1969-1993, Παρίσι, εκδ. La Martinière, 1993, σ. 248- 
249. ❖  F.S., Cahiers du Ciméma, χχ. 397/1987, σ. 50. ❖  A.
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Philippon, «Dialogue d’exilés», Cahiers du Cinéma, τχ. 401, Νο
έμβριος 1987, σ. 50-51. ❖  A.C., Cinéma, χχ. 400/1987, σ. 18. ❖
J. -L. Macia, La Croix, 5.11.1987. ❖  A.C., «Rêve de femme», Les 
Echos, 2.11.1987. ❖  M. Boujut, L ’Evénement du Jeudi, χχ. 
156/1987. ❖  E. Frois, «La mécanique du mensonge», Le Figaro,
28.10.1987. ❖  F.M., Le Figaro magazine, 14.10.1987. ❖  R. 
Chazal, «Une fiancée de rêve», France-soir, 28.10.1987. ❖  J.R., 
«L’engrenage du mensonge», L’Humanité, 20.5.1987. ❖  F. 
Sartirano, «La farce et la tragédie», L’Humanité Dimanche,
6.11.1987. ❖  R. Prédal, Jeune Cinéma, χχ. 182/1987, o. 37. ♦> A. 
Ali, Jeune Cinéma, χχ. 184/1987, σ. 35. ❖  O. Seguret, «Si la 
“Photo” est bonne», Libération, 18.5.1987. ❖  X. Villetard, 
«Papatakis fait une bonne photo», Libération, 29.10.1987. ❖  F. 
France, «Les défis d’un apatride», Le Matin, 30.10.1987. ❖  F. 
Gorin, «L’illusion perdue», Le Matin, 15.5.1987. ❖  M. Pérez, 
«Les fiancés de l’illusion», Le Matin, 3.11.1987. ❖  J. Siclier, 
«Histoire d’un mensonge», Le Monde, 7.11.1987. ❖  O. Schmitt, 
«Un corps étranger», Le Monde, 15.5.1987. ❖  J. Maslin, 
«Immigrants as predator and prey in Photographe, The New 
York Times, 17.3.1988. ❖  A. Riou, «Nico, le roi de la Quin
zaine», Le Nouvel Observateur, 22-28.5.1987. ❖  M. Pérez, «Si la 
photo est bonne», Le Nouvel Observateur, 23.10.1987. ❖  J.-M. 
Bescos, Pariscope, χχ. 1014/28.10.1987. ❖  S.L., Le Point, χχ. 
789/2.11.1987. ❖  L. Vachaud, «L’obsédé», Positif, χχ. 320, 
Οκχώβριος 1987, σ. 8-10. ❖  M.C., Positif, χχ. 317-318/1987, σ. 
82. ❖  D. Jamet, «Le visage du destin», Le Quotidien de Paris,
31.10.1987. ❖  M. Martin, «Portait d’un naïf», Révolution, χχ. 
402/13.11.1987. ❖  M. Martin, La Revue du Cinéma, χχ. 
431/1987. ❖  M.M., La saison cinématographique, 1987, o. 116. 
❖  C. Soullard, «Fantasmes photographiques», 7 à Paris,
28.10.1987. ❖  J. Schidlow, «L’arnacœur», Télérama, χχ. 
1972/28.10.1987. ❖  Rena, Variety, 22.10.1986, o. 259. ❖  P. 
Grainville, VSD, 28.10.1987.

Οι Ισορροπιστές / Les Equilibristes
Δελτίο τύπον yia την ταινία (Plaquette de promotion) 1991.
K. Κυριάκός, Διαφορετικότητα και ερωτισμός, εκδ. Αιγόκερως, 
2001, σ. 140-142. ❖  Ν. Παπαχάκης, «Η χέχνη είναι θάναχος», Συ
νέντευξη σχο Ν. Φενέκ Μικελίδη, Ελενθεροτνπία, 13.10.1991, σ. 50. 
N. Saada, Cahiers du Cinéma, χχ. 441/1991, σ. 12-13. ❖  A. 
Danton, «Les morts vivants», Cahiers du Cinéma, τχ. 451/1992, 
σ. 52-53. ❖  J.-P. Grousset, «Cordes sensibles», Le Canard 
enchaîné, 8.1.1992. ❖  A. Coppermann, «Genet et son funam
bule», Les Echos, 8.1.1992. ❖  Ph.C., «Sur le fil...», Elle,
6.1.1992. ❖  J. Collet, Etudes, Ιανουάριος 1992, o. 88-89. ❖  M. 
Boujut, «Le captif amoureux», L ’Evénement du Jeudi, τχ. 
375/9.1.1992. ❖  A. Andreu, «Nico Papatakis retrouve son ami 
Jean Genet», L’Evénement du Jeudi, 9.1.1992. ❖  F.C., «L’évé
nement Papatakis», Le Figaro, 10.9.1991. ❖  C. Baignères, 
«Michel Piccoli au carrefour des perversités», Le Figaro,
7.1.1992. ❖  C. Baignères, «Au coeur de la perversion», Le 
Figaro, 10.1.1992. ❖  C.-J. Philippe, «Privilèges du génie?», 
France-soir, 13.1.1992. ❖  J. Roy, «L’humiliation du funam
bule», L’Humanité, 10.9.1991. ❖  C. Sartirano, «La vie sur un fil 
de soie», L’Humanité Dimanche, 9.1.1992, o. 66. ❖  B. Corteg- 
giani, Les Inrockuptibles, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1992, σ. 32.

❖  M. Borges e, Jeune Cinéma, χχ. 212/1992, σ. 15-22 (κρηκή και 
συνενχεύξεις με χους Νίκο Παπαχάκη και Lilah Dadi). ❖  A. 
Peigne-Giuly, «Papatakis: L’amant sur le fil», Libération,
8.5.1991. ❖  G. Lefort, «L’homo-ciné», Libération, 9.9.1991. ❖  
R.B., Le Mensuel du Cinéma, 1992, o. 89-9. ♦> D. Heymann, 
«Comme un volcan, la mémoire...», Le Monde, 8.9.1991. ♦> J. 
Siclier, «Les chants de la mémoire. ❖  Un familier de J. Genet se 
souvient d’un épisode de la vie du poète et réalise un film 
baroque», Le Monde, 11.1.1992. ❖  J.-L. Mingalon, «L’obsession 
d’un regard», Le Monde, 24.1.1993. ❖  A. Riou, «Sur la corde 
raide», Le Nouvel Observateur, 9.1.1992. ❖  A. Fernandez- 
Santos, «Michel Piccoli reconstruye la complejaa personalidad 
de Jean Genet», El Pais, 8.9.1991, σ. 23. ❖  M. Ciment, «Un 
rituel de l’humiliation», Positif, χχ. 371, Ιανουάριος 1992. ❖  
J.A.G., Positif, χχ. 369/1991, σ. 62. ❖  T. Bourguignon, «La chute 
et le saut», Positif, χχ. 371/1992, σ. 14-15. ♦> A. de Gasperi, «A 
mort l’artiste!», Le Quotidien de Paris, 10.9.1991. ❖  E. de 
Brantes, «La corde raide de Genet», Le Quotidien de Paris,
7.1.1992. ❖  A. de Gasperi, «L’envers du génie», Le Quotidien de 
Paris, 14.1.1992. ❖  A. Tassone, «Povero funámbulo umiliato», 
La República, ειδικό χεύχος Φεσχιβάλ Βενεχίας, Σεπχέμβριος 
1991, σ. 8-9. ❖  Μ. Martin, «Le fil du rasoir», Révolution, χχ. 
619/10.1.1992. ❖  J. Nacache, «La vie sur un fil», La Revue du 
Cinéma, χχ. 478/1992, σ. 22-23. ❖  M.R., Studio, χχ. 57/1992, σ. 
12. ❖  B. Génin, Télérama, 8.1.1992. ❖  M. Duflot, «Michel 
Piccoli, cœur de lion», Témoignage chrétien, 4.1.1992. ❖  S. 
Lépine, 24 Images, χχ. 59/1992, o. 51. ❖  D. Stratton, VaHety, 
16.9.1991, o. 90·

Ό λοι οι δρόμοι προς την απόγνωση  / Tous les désespoirs 
sont permis
A. Αχσαλάκη, «Προβάδισμα σχις λέξεις για πρώχη φορά», Η Κα
θημερινή' 8.8.1999, σ. 26. ❖  Β. Γεωργακοπούλου, «Ήθελα να 
γράψω χωρίς επιείκεια και αυχαρέσκεια», Ελενθεροτνπία
3.6.2005. ❖  Δ. Ζαπαχίνα, «Ο Έλληνας που πανχρεύχηκε η 
Ανούκ Εμέ», Ciao, χχ. 594/5.7.2005, σ. 60-63. ❖  I. Ζουμπουλά- 
κης, «Από χη σχιγμη που παίρνεις χην πένα και γράφεις λες 
ψέμμαχα», Το Βήμα 3.6.2005. ❖  Π. Κάγιος, «Ζωή γραμμένη με 
“χαραχή, αίμα και ψυχικό σάλο” », Τα Νέα 3.6.2005. ❖  Μ. Λο- 
βέρδου, Το Βήμα 13.4.2003. ❖  Β. Μαχμουνχές, «Εξομολόγηση 
ζωής, επιχυχίας και απόγνωσης...», Ελεύθερος τύπος 3.6.2005. ❖  
Σ. Μιχαλιχσιάνου, «Μια ζωή έξω από χους κανόνες», Απόφαση
3.6.2005. ❖  Β. Ραπχόπουλος, «Αλαλούμ», Athens Voice, 13-
19.10.2005. σ. 15. ❖  Ο. Σελλά, «“Όλοι οι δρόμοι...” χου Νίκου 
Παπαχάκη», Η Καθημερινή 3.6.2005. ❖  Μ. Χαρχουλάρη, «Η νί
κη χου μιγάδα», Τα Νέα 7-8.5.2005, σ. 30 ❖  Ν. Χαχζηανχωνίου, 
«Μια μαχιά σχη ζωή χου», Ελενθεροτνπία 7.4.2003. ❖  «Ο Νίκος 
Παπαχάκης αυχοβιογραφείχαι», Αυγή 3.6.2005. ❖  Εξπρές 
3.6.2005·
J.-L. Douin, « Nico Papatakis, un rire dans les abysses», Le 
Monde 3.4.2003. ❖  J.-C. Perrier, «Nico l’abracadabrant», Le 
Figaro 30.4.2003· ❖  J. Wera, «Tous les désespoirs sont permis», 
Park Mail Magazine (Βέλγιο) 10.5.2003. ❖  Presse régionale
1.2.2003. ❖  La Quinzaine littéraire 1.2.2003. ❖  Repérages Μάρ- 
χιος 2003.
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Α . ΕΥΡΕΤΗ ΡΙΟ  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣΜ ΕΝ Ω Ν  Ο Ν Ο Μ ΑΤΩ Ν  
ΚΑΙ ΤΙΤΛΩ Ν  ΕΡΓΩΝ

Άβυσσοι, Οι, 7, 9, 13, 18, 21, 28, 44, 
45, 53, 55-72, 74, 75, 78, 80, 81, 
86, 89, 92, 96, 100, 110, 114, 
125-130, 137, 140, 144-158, 160, 
162, 179, 180, 182, 183, 188,
190, 193, 194, 206, 209, 222,
232, 233, 237

Αγγελόπουλος Θ όδωρος, 183, 189 
Άγγελος εξολοθρευτής, Ο, 58 
Άγιος ΰεηεί, θεατρίνος και 

μάρτυρας, 110
Αίμα ενός ποιητή, Το, 32, 117, 206 
Αισχύλος, 141, 237 
Ανάλυση της νεοελληνικής αστικής 

ιδεολογίας, 166 
Αναπαράσταση, Η, 197 
Ανάπαυση του πολεμιστή, Η, 67 
Ανδαλουσιανός σκύλος, Έ νας, 64 
Ανθρώπινη πυραμίδα, Η, 50 
Ανθρώπινο κτήνος, Το, 42 
Άνθρωπος με τα πήλινα χέρια, Ο,

36
Άννα η καλή, 57 
Άννα-Μαρία, 80 
Αντίζηλος, Ο, 101 
Απαγορευμένα όνειρα ή η άλλη 

πλευρά του ονείρου, Τα, 44 
Απεσταλμένος της σκιάς, Ο, 233 
Αριστοτέλης, 214 
Αρκάντιν, Ο κ., 104 
Αρλεζιάνα, Η, 31 
Ασκήσεις ύφους, 9, 35

Βάκχος, 39
Βασιλικός Βασίλης, 21 
Βέγγος Θανάσης, 102 
Βενιζέλος Ελευθέριος, 141, 233 
Βιριδιάνα, 64, 78 
Βλασσοπούλου Ό λγα , βλ.

Καρλάτου Ό λγα  
Βολανάκης Μίνωας, 57 
Βοσκοί, Οι, 7, 9, 13, 15, 18, 21, 44, 

53, 55, 71-81, 89, 92, 95, 96, 97, 
101, 109, 110, 125-127, 131, 
157-170, 179-182, 183, 188, 190, 
198, 233

Βραχόκηπος, Ο, 17, 80 
Βραχυ-κυκλώματα, 52, 232 
Βρόμικα χέρια, Τα, 89 
Βυζάντιος Ντίκος, 139

Γαβράς Κώστας, 175 
Γαλέρα, Η, 32
Γαλλικό Κέντρο Κινηματογράφου, 

90, 180, 221
Γαρμπή Τζόλλυ, 169, 170

Γέφυρα της Κουκουβάγιας, Η, 169
Γη χω ρίς ψωμί, 72, 80
Γλώσσα των λουλουδιών, Η, 35
Γυάλινος κόσμος, Ο, 74
Γυναίκες με στολή, 40
Γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες, Ο, 35

Δαιμόνια Μηχανή, Η, 20 
Δαμιανός Αλέξης, 80 
Δεν μπορείς να συγυρίσεις την 

Κόλαση, 35
Δέντρο που πληγώναμε, Το, 102 
Δεσποινίς, 44
Δευτέρα στην οδό Christine, 48 
Δημουλά Κική, 20 
Διαλεγμένος Γιώργος, 7, 80, 168, 

170
Διάτρητοι Χρησμοί, 233 
Διαφορετικός από τους άλλους, 40 
Δίκαιο του πιο ισχυρού, Το, 107 
Δίκαιοι, Οι, 82 
Δολοφονικές πληγές, Οι, 57 
Δούλες, Οι, 56, 57, 64, 74, 158, 206, 

220, 222
Δράκος, Ο, 197, 198

Εγγονόπουλος Νίκος, 104, 119 
Εγχειρίδιο του Saint-Germain-des- 

Prés, 33
Είναι και το Μηδέν, Το, 62 
Εκλάμψεις, 215 
Ελεύθερο πνεύμα, Το, 166 
Ελληνικό Κέντρο

Κινηματογράφου, 7, 180 
Επιθυμία και ο μαύρος μασέρ, Η,

86
Επικίνδυνες σχέσεις, Οι, 67 
Επισκέπτες της νύχτας, Οι, 31 
Ερώτηση, Η, 56
Ερωτικό Άσμα, Έ να, 9, 17, 18, 25, 

38-45, 75, 104, 206, 217, 220- 
227

Ευδοκία, 198 
Ευριπίδης, 79, 141, 147

Ζ, 90
Ζάρπα Ζωζώ , 7
Ζαχάρωφ Βασίλειος, 141, 233

Ηλεκτρα, 147
Ή λιος με κάνει να τραγουδώ, Ο, 31 
Ή ταν ένας ήσυχος θάνατος, 102

Θανάση πάρε τ ’ όπλο σου, 198 
Θ εοδωράκης Μίκης, 140 
Θεοτοκάς Γεώργιος, 166 
Θηλιά, Η, 151 
Θρήνος του Φαντομά, Ο, 33 
Θυρωρός της νύχτας, Ο, 86, 108, 

226

Ισορροπιστές, Οι, 7, 9, 18, 28, 30, 
36, 38, 44, 52, 53, 107-117, 141, 
199-217, 222

Ιώ, 141, 237

Κ αβάφης Κ ωνσταντίνος, 40 
Καβγατζής της Βρέστης, Ο, 105,

108
Καζαντζάκης Νίκος, 17, 40, 72, 80, 

117
Καθημερινή, Η, 27, 28, 30 
Καίσαρας Ιούλιος, 31 
Κακλαμάνης Γεράσιμος, 166 
Κακογιάννης Μιχάλης, 147 
Καλατζοπούλου Μίρκα, 104 
Κανελλόπουλος Τάκης, 169 
Καλοί τρόποι, Οι, 33 
Κάποιος Λ α Ροκά, Έ νας, 36 
Καραβάν Σαράι, 102, 196 
Καραπάνου, 129 
Καρέκλες, Οι, 152 
Καρλάτου Ό λγα , 7, 20, 76, 90,

131, 134, 140, 165, 168-170,
176, 180

Κ αρούσος Τζαβαλάς, 81, 131, 157, 
162, 163, 169, 170 

Κ ασσαβέτης Τζων, 9, 13, 18, 25,
45, 47-53, 104, 130, 131, 227- 
231

Κ αστανιώτης Θανάσης, 15, 21 
Κεκαρμένοι, Οι, 196 
Κοκάλινο σπίτι, Το, 152 
Κόκκινο Ρόδο, Το, 9, 13, 17, 25, 32, 

33, 36, 42, 58, 80, 118, 125, 130, 
139, 158, 182, 210, 212, 220, 
221, 227, 228, 237 

Κομμένη την ανάσα, Με, 50 
Κ ονιτσιώτης Κλέαρχος, 102 
Κ ονταξόπουλος Γιάννης, 7, 11, 13, 

15
Κορίτσι με τα μαύρα, Το, 198 
Κορυντόν, 39
Κούνδουρος Νίκος, 15, 20, 140, 

169, 197
Κουρδιστό πορτοκάλι, Το, 116 
Κυνηγοί, Οι, 198 
Κ ωνσταντάρου Μαρία, 170 
Κ ωνσταντίνος, 80

Λευκό βιβλίο, Το, 39 
Λυκούδη Διδώ, 237

Μ αρκόπουλος Γκρέγκορυ, 18 
Ματωμένος Γάμος, 72 
Μαύροι Πάνθηρες, 47, 216, 222 
Μαχητής, Ο, 151 
Μεγαλέξανδρος, Ο, 183 
Μεγάλο Φαγοπότι, Το, 213 
Μ ερκούρη Μελίνα, 139, 140 
Μεταξάς Ιωάννης, 28, 30, 179 
Μέχρι το πλοίο, 80 
Μήδεια, 141
Μπαλκόνι, Το, 82, 85, 206

Ν ανέρης Νικηφόρος, 170 
Νέγροι, Οι, 43, 47, 108, 158 
Νοκ-άου τ, 102

Νύχτα και καταχνιά, 56 
Νύχτα με τη Σιλένα, Η, 102

Ξανθάκη Έ λλη , 168, 170 
Ξαφνικά πέρσι το καλοκαίρι, 108 
Ξενάκης Ιάννης, 135, 139, 233 
Ξένος στο θέατρο, Ο, 33

Οιδίπους Τύραννος, 105 
8 1/2, 70 
Ό μηρος, 214 
Ομολογία, Η, 175 
Όπερα των καμηλοπαρδάλεων, Η, 

33
Ορφέας, 20, 116 
Ουρά του τηγανιού, Η, 35

Παιχνίδια, Τα, 233 
Παναγία των λουλουδιών, Η, 98, 

100, 220, 221 
Παξινού Κατίνα, 104 
Παπά Ειρήνη, 139 
Π απαδόπουλος Γεώργιος, 76, 79,

96
Παπανδρέου Γεώργιος, 158 
Παπατάκη Εμμανουέλα, 36, 169, 

170
Παραβάν, Τα, 56, 60, 69, 110, 222 
Π αττακός Στυλιανός, 198 
57 είδη καυγάδων σε ένα λεωφορείο, 

35
Περιμένοντας τον Γκοντό, 152 
Περιπέτεια, Η, 70
Περιπέτειες του κ. Κρυπτογάμου, 35 
Πέρυσι στο Μαρίενμπαντ, 70 
Πήδημα στο κενό, Το, 233 
Π λάτων, 214 
Πολίτης Καίην, 104 
Προσπάθεια περιγραφής ενός 

δείπνου υψηλών προσώπων στο 
Παρίσι, 33 

Πυροτεχνήματα, 40

Ράπτης Μ ιχάλης (Πάμπλο), 80,
140

Ρέτσος Άρης, 7, 104, 195, 196, 198

Σαμιώ της Γιώργος, 131 
Σινέ-σφαγή , 35, 228 
Σκέψεις για την τρομοκρατία, 84 
Σκιές, 9, 18, 25, 45, 47-53, 104,

139, 227-231
Σταγόνες νερού σε καυτές πέτρες,

107
Σταρένιος Δήμος, 170 
Σταύρακας Δημήτρης, 169 
Σταύρου Άρης, 196 
Συνοδινού Άννα, 170 
Σχοινοβάτης, Ο, 112, 204, 205 
Σωκράτης, 32

Τάδε έφη Ζαρατούστρα, 112 
Ταξίδι έκπληξη, 36 
Τάσιος Παύλος, 102, 104
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Ταχτσης Κώστας, 17, 45 
Τελετή, Η, 57
Τελευταίος πειρασμός, Ο, 40 
Τερέζα Μητέρα, 215, 216 
Τι απέγινε η baby Jane; 68, 70 
Tom Castro ή Ο απίθανος 

απατεώνας, 233 
Τορνές Σταύρος, 169 
Torticola εναντίον Frankensberg, 212 
Τριαντάφυλλου Σώτη, 51 
Τρίτο στεφάνι, Το, 45 
Τρομερά παιδιά, Τα, 66, 116 
Τρόμος στην Οκλαχόμα, 33, 212 
Τσάγκας Λάμπρος, 7, 168, 170 
Τσάγκας Χρηστός, 7, 104, 195,

196, 198
Τύρος Ανδρέας, 102

Υπηρέτης, Ο, 62, 117

Φαρμάκης Σταύρος, 169 
Φέρρης Κώστας, 140 
Φιγούρα, Η, 38 
Φιλαράκια, Τα, 192 
Φύλακας των αλόγων, Ο, 35 
Φωτογραφία, Η, 7, 9, 13, 15, 18,

44, 52, 53, 92, 95-105, 113, 114, 
129, 132-137, 179-198, 206, 209, 
222, 233, 237

Χάλαρης Χριστόδουλος, 183 
Χαμένη τιμή της Κατερίνας 

Μπλούμ, Η, 90 
Χατζηνικολή Ζανέτ, 7, 15 
Χίλιες και μία νύχτες, 105, 214 
Χιροσίμα, αγάπη μου, 67 
Χλιδή της κόλασης, Η, 152 
Χριστός ξανασταυρώνεται, Ο, 71 
Χρυσή εποχή, Η, 58

Ωραία Καβγατζού, Η, 206 
Ωραία της Ημέρας, Η, 207, 210

Β. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
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204, 222

Achard Marcel, 139 
Actor’s Studio, 51 
Adjani Isabelle, 215 
Aimée Anouk, 36, 43, 44, 107, 170, 

221
Aldrich Robert, 68 
Alleg Henri, 56, 82 
Allégret Marc, 31 
Allouache Merzak, 189 
Almodovar Pedro, 214, 215 
Anders als die Anderen, 40 
Anger Kenneth, 40 

246 Anna la bonne, 57

Année dernière à Marienbad, L ’, 70 
Antonioni Michelangelo, 70, 78 
Apollinaire Guillaume, 48 
Aragon Louis, 32, 149 
Artésienne, L ‘, 31 
Arletty, 31 
Armstrong Louis, 33 
Arnoul Françoise, 36 
Aron Raymond, 211 
Artaud Antonin, 79 
Autant-Lara Claude, 42 
Aventures de M. Cryptogame, Les, 

35
Aoventura, L ’, 70 
Aznavour Charles, 36

Babeuf François Noël, 146 
Bakounine Mikhaïl 

Alexandrovitch, 61 
Balsan Humbert, 7, 203 
Banditi a Orgosolo, 152 
Bardot Brigitte, 36 
Bataille Georges, 90 
Beauvoir Simone de, 15, 20, 32, 66, 

67, 82, 215 
Becker Jean, 36 
Beckett Samuel, 139, 152 
Bellanger Jean, 35 
Bellocchio Marco, 233 
Belmondo Jean-Paul, 36 
Benga Ferai, 32 
Bent, 40
Bentaga Abdallah, βλ. Abdallah 
Bergé Colette και Francine, 7, 60, 

67, 145, 147, 149, 150 
Berlanga Luis Garcia, 213 
Bertay Thomas, 7 
Blin Roger, 33 
Blény Jean, 33 
Blessures assassines, Les, 57 
Boffety Jean, 72, 162, 169 
Bolle Jacques, 52, 232 
Bonnes Les, 57, 129 
Borges Jorge Luis, 233 
Bory Jean-Louis, 15, 232 
Boupacha Djamila, 82, 86, 107, 

172-177
Bout de souffle, A, 50 
Brando Marion, 51 
Brel Jacques, 36 
Bresson Robert, 169 
Breton André, 15, 20, 67, 137, 150, 

158
Brook Peter, 233 
Bryars Gavin, 43 
Buffet Bernard, 68 
Bunuel Luis, 18, 58, 64, 65, 72, 78, 

80, 104, 118, 141, 151, 161, 182, 
187, 207, 210, 212

Cahiers du cinéma, 139 
Camus Albert, 32, 82, 84, 150, 211 
Capitaine Bada, 56, 151 
Carné Marcel, 31, 42

Casais Pablo, 211 
Casarès Maria, 33, 35, 165 
Cassel Seymour, 50 
Castro Fidel, 68, 140 
Cau Jean, 32 
Cause du peuple, La, 70 
Cavani Liliana, 86 
Cérémonie, La, 57 
Cervantes Miguel de, 214 
Chabrol Claude, 57 
Chanel Coco, 36
Chaplin Charlie, 33, 125, 183, 189, 

228
Chicago Digest, 212 
Ciment Michel, 20 
Cinémassacre, βλ. Σινέ-σφαγή 
Cinquante-sept manières d ’avoir 

une altercation dans un 
autobus, 35 

Clavel Maurice, 15, 20 
Clément Michel, 169 
Cloquet Ghislain, 212 
Cocteau Jean, 20, 25, 32, 33, 39, 

42, 45, 57, 66, 98, 116, 117, 130, 
203, 206, 220, 221 

Colette, 220 
Comédie française, 141 
Commedia dell’ Arte, 230 
Complainte de Fantomas, La, 33 
Copains, Les, 192 
Corydon, 39 
Cosne Francis, 67 
Coulais Bruno, 141 
Court-circuits, 52 
Crevenne Georges, 36 
Cromwell John, 230 
Cuvier Georges, 165

Dadi Lilah, 7, 203, 212 
Daladier Edouard, 31 
Dassin Jules, 42 
Dauman Anatole, 56 
Davis Bette, 68, 165 
Davis Miles, 33 
Dean James, 51 
Decimo (Cristiani), 222 
Delon Alain, 36 
Delon Ari, 36 
Deloncle Habib, 68 
Denis Jean-Pierre, 57 
Depardieu Gérard, 215 
Desnos Robert, 31, 33, 130 
Desnos Youki, 31 
Devers Claire, 86 
Devoirs de vacances, 212 
Dietrich Marlen, 33 
Dillinger est mort, 212 
Dostoïevski Fiodor Mikhaïlovitch, 

86
Dubillard, 152 
Dumoulin Michel, 57

Eisenstein Sergheï, 183, 190 
Ekberg Anita, 68

Emissaire de l'ombre, L ’, 233 
Enfants du paradis, Les, 138 
Enrico Robert, 169 
Etranger au théâtre, L ’, 33 
Exercices de style, 35

Fassbinder Rainer Werner, 107, 
108

Fastes d ’enfer, Les, 152 
Fauré Gabriel, 204 
Faustrecht der Freiheit, 107 
Fellini Federico, 70, 141 
Ferré Léo, 36 
Ferreri Marco, 212, 213 
Figure, La, 38
Film Makers’ Cooperative, 42 
Fini Léonor, 31 
Finney Albert, 43 
Fireworks, 40 
Ford John, 187
Foucault Michel, 15, 20, 45, 107 
France-Soir, 158 
Francined Francis, 35 
Freud Sigmund, 155 
Funès Louis de, 36

Gabin Jean, 33
Gallimard Gaston, 202, 215, 216, 

220
Garcia Nicole, 101 
Gardian, Le, 35 
Garnier Gérald, 52, 232 
Gaulle Charles de, 65, 130, 178 
Gayet Sabine, 7, 90 
Genet Jean, 9, 13, 15, 17, 18, 20, 

21, 25, 32, 33, 36, 38-45, 47, 53, 
56, 57, 60, 61, 64, 67, 69, 74, 75, 
79, 82, 85, 98, 100, 104, 105, 
107, 108, 110, 112, 114-118,
125, 129, 137, 150, 158, 202- 
217, 220-227, 233, 237 

Ghelderode Michel de, 152 
Gide André, 39, 107, 222 
Gitanos et Papillon, 38, 227 
Gloria Mundi, 7, 9, 13, 18, 52, 53, 

55, 69, 78, 82-92, 96, 108, 131, 
135, 140, 150, 171-180, 182, 183 

Godard Jean-Luc, 50, 132, 189 
Goddess, The, 230 
Gogh Vincent Van, 215 
Goldmann Pierre, 92 
Goldoni Carlo, 230 
Gouttes d ’eau sur pierres 

brûlantes, 107 
Goya Francisco, 116 
Grandperret Patrick, 7, 52, 232 
Gréco Juliette, 9, 13, 17, 31, 33,

35, 130, 139 
Green Julien, 150 
Grieg Edvard, 65 
Gruel Henri, 38, 50, 221, 227 
Guérin Jacques, 42 
Güney Yilmaz, 189 
Guy Michel, 44
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Halimi Gisèle, 176, 178
Harrisson Rex, 33
Hayworth Rita, 33
Hegel Friedrich, 230
Herrand Marcel, 35
High Sierra, 78
Hirsch Robert, 35
Hitchcock Alfred, 60, 104, 151
Hitler Adolf, 30
Hoffmann Herbert, 30
Homme aux mains d ’argile, L\ 36
Hurdes, Las, 72

Infini, L ’, 214
Ionesco Eugène, 58, 125, 139, 152

Jacques αδελφοί, 33, 125, 212 
Joly Yves, 33, 227 
Jouets, Les, 233 
Jourdan Louis, 31 
Jouvet Louis, 81

Kalsoum Om, 204 
Kast Pierre, 228 
Kollmar Erich, 231 
Kunstmann Doris, 203 
Kurosawa Akira, 141, 183

Lacan Jacques, 57, 66 
La Fayette Madame de, 224 
Landau Saul, 42
Lang Jack, 7, 15, 21, 180, 188, 237
Langage des fleurs, Le, 35
Langlois Henri, 42, 221
Lautréamont, 90
Laval Pierre, 31
Lelouch Claude, 169
Le Pen Jean-Marie, 184
Leslie Alfred, 50
Lévi-Strauss Claude, 15, 20, 161
Léviathan, 150
Living Theater, 159
Livre blanc, Le, 39
Lloyd George David, 141, 233
Lopez Arturo, 42
Lorca Federico Garcia, 32, 72
Losey Joseph, 62, 117
Loy Myrna, 33
Lumet Sidney, 230
Luther King Martin, 47

Mädchen in Uniform, 40 
Mademoiselle, 44 
Mahfouz Naguib, 214 
Maids, The, 57 
Mains sales, Les, 89 
Maison dæos, La, 152 
Majestic, 25-27, 46 
Mallarmé Stéphane, 51 
Malle Louis, 56 
Malraux André, 67, 116, 211 
Malraux Florence, 56, 222

Marceau Marcel, 36 
Marchai Georges, 210 
Marguenat Jean de, 35 
Martin et Gaston, 38 
Marx αδελφοί, 70, 79 
Mastroianni Marcello, 214 
Mathot Léon, 36
Mauriac François, 33, 150,151, 211
Mazé Marcel, 43
McEndree Maurice, 51
Meckler Nancy, 57
Mekas Jonas, 42, 48, 50, 51
Mennen, 26
Mépris, Le, 132
Michel Georges, 233
Miles Christopher, 57
Miller Henry, 215
Mitterrand Frédéric, 90
Mohamed, 222
Monde, Le, 67
Montand Yves, 33
Moreau Jeanne, 44
Mouloudji, 36
Muerte en este jardin , La, 212 
Mussolini Benito, 25, 27, 28

Natteau Jacques, 42, 221 
New York Times, The, 70 
Nicht Versöhnt, 159 
Nico (Päffgen Christa), 18, 36, 45 
Nicolas Frédéric, 7 
Nietzsche Friedrich, 112 
Noailles Marie-Laure de, 31 
N oir et blanc, 86 
Nommé La Rocca, Un, 36 
Nuit et brouillard, 56

Omar Gatlato, 189 
On ne fait pas le ménage en enfer, 

35
Opéra des girafes, L\ 33 
Oracles perforés, 233 
Os Fuzis, 159 
Oswald Richard, 40 
Ozon François, 107

Päffgen Christa, βλ. Nico 
Pagliero Marcello, 36, 212 
Paolo, 36
Papin αδελφες (Christine και Léa), 

56, 57, 66, 149, 152, 154, 156 
Parker Charlie, 33 
Pasolini Pier Paolo, 203 
Paviot Paul, 212 
Personnage combattant, Le, 151 
Philippe Gérard, 33 
Piaget Jean, 156 
Pialat Maurice, 52 
Picasso Pablo, 193 
Piccoli Michel, 7, 20, 33, 117, 202- 

206, 212, 217 
Piccolo Teatro, 36, 230

Pieral, 36
Pirandello Luigi, 82 
Pompidou Georges, 222 
Positif, 13
Prévert Jacques, 15, 20, 31-33, 67, 

118, 138, 158 
Prévert Pierre, 36, 130 
Proust Marcel, 39, 100 
Pyramide humaine, La, 50

Queneau Raymond, 9, 33, 35, 118, 
221

Querelle, 108 
Question, La, 56 
Queue de la poêle, La, 35

Racine Jean, 147, 151, 224 
Raimu, 189 
Ré Michel de, 35 
Reed Lou, 36 
Reinhardt Django, 33 
Renoir Jean, 42 
Resnais Alain, 56, 70, 139, 189 
Reverdy Pierre, 149 
Rêves interdits ou Vautre versant 

du rêve, Les, 44 
Richardson Tony, 44, 107 
Rigault Jacques, 79 
Rilke Rainer Maria, 15 
Rimbaud Arthur, 215 
Rivette Jacques, 206, 207, 213 
Rivière du hibou, La, 169 
Robert Yves, 33, 35, 36, 192 
Robinson Edward J., 228 
Romains Jules, 192 
Rose Rouge, La, 32, 36 
Rossi Tino, 35 
Rossif Frédéric, 212 
Rouch Jean, 50 
Roussin André, 33 
Rushdie Salman, 214

Sade Marquis de, 215 
Sadoul Georges, 48 
Sagan Françoise, 67 
Sagan Leontine, 40 
Saint-Exupéry Antoine de, 31 
Saleh Tewfïk, 188 
Salim, 233
Sang d ’un poète, Le, 32 
Sartre Jean-Paul, 13, 15, 18, 20, 

32, 56, 62, 66, 67, 70, 72, 89, 
110, 118, 130, 137, 139, 158, 
215, 233

Saut dans le vide, Le, 233 
Sautet Claude, 213 
Schweitzer Albert, 215, 216 
Seif Salah Abou, 188 
Sélassié Hailé, 27, 138 
Seldow Michel, 33 
Sénémaud Lucien, 32 
Servant, The, 62

Seta Vittorio De, 152
Shadows, 18, 130
Sheppard Gene, 50
Sherman Martin, 40
Sicart Solange, 31, 130
Signoret Simone, 31, 33, 212
Simsi Simon, 203
Sister, my sister, 57
Soléou me fa cantar, Lou, 31
Sollers Philippe, 212, 214, 216, 217
Sontag Susan, 42
Stand der Dinge, Der, 132
Stanislavski, 67
Stravinsky Igor, 204

Taviani αδελφοί (Paolo και 
Vittorio), 188 

Télérama, 215 
Terror en Oklahoma, 33 
Terroriste, Le, 159 
Thévenin Paule, 222 
Time, 70
Tobias Herbert, 36 
Töpffer Rodolphe, 35 
Trenet Charles, 36 
Trépel Mireille, 32, 220 
Triolet Elsa, 32 
Truffaut François, 197 
Twelve Angry Men, 230

Vadim Roger, 33, 35 
Vallone Ralf, 221 
Variety, 70
Variety Arts Workshop, 51 
Variot Frédéric, 90 
Varte Rosy, 35, 36 
Vauthier Jean, 56, 57, 60, 68, 69, 

144, 147-151, 158, 180, 222 
Velvet Underground, The, 18, 36 
Vian Boris, 13, 33, 35, 36, 212,

221, 228
Vidaly Albert, 228 
Villiers Michel de, 33 
Visvonti Luchino, 78 
Visiteurs du soir, Les, 31 
Voyage surprise, Le, 36

Walker Polly, 7, 203, 210, 211 
Warhol Andy, 215 
Weiner Samuel, 7, 158, 169 
Welles Orson, 33, 104 
Wenders Wim, 132 
Wild Renato, 42 
Wilde Oscar, 39 
Williams Tennessee, 74, 86, 98,

108

Yol, 189
Young Lester, 33

Zola Emile, 151 
Zuyten Teddy van, 7
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Φ ΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜ ΑΤΟΓΡΑΦ ΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟ Ν ΙΚΗ Σ  

ΥΠ Ο ΥΡΓΕΙΟ  ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ

Το βιβλίο αυτό εκδίδεται με την ευκαιρία της πρώτης παγκοσμίως 
πλήρους αναδρομής στο έργο του Νίκου Παπατάκη, 

που διοργανώθηκε από το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Μεθοδολογικά, η δομή του βιβλίου στηρίζεται 
στο αξίωμα ότι η βιογραφία ενός δημιουργού τροφοδοτεί το έργο 

του και αντίστροφα: διαμέσου της ανάλυσης 
του έργου αναδύεται η βιογραφία του δημιουργού. 

Έτσι, στο πρώτο μέρος, μια πρωτότυπη μονογραφία του 
Γιάννη Κονταξόπουλου, δοκιμιογράφου και συνεργάτη του 

Νίκου Παπατάκη, μελετά διεξοδικά το έργο του σκηνοθέτη, αφού 
πρώτα αναζήτησε τα γεγονότα εκείνα της ζωής του τα οποία 

διαμόρφωσαν την κινηματογραφική του αισθητική. Το μέρος αυτό 
ολοκληρώνεται με τρεις μαρτυρίες για το σκηνοθέτη (από τους 

Michel Piccoli, Όλγα Καρλάτου και Νίκο Κούνδουρο). 
Στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ο λόγος δίδεται 

στον ίδιο το σκηνοθέτη, μέσα αηό κείμενα 
και συνεντεύξεις του εφ' όλης της ύλης. 

Στο τρίτο μέρος (φιλμογραφία), συγκεντρώθηκαν επιλεγμένα 
ντοκουμέντα που αφορούν τις ταινίες του 

Νίκου Παπατάκη (σχόλια δικά του, ειδικές συνεντεύξεις του 
για κάθε ταινία, κινηματογραφικές κριτικές). 

Εδώ εντάχθηκαν και τα κείμενα Γάλλων στοχαστών, 
συγγραφέων και ποιητών, που ευαισθητοποιήθηκαν 

από το έργο του Παπατάκη διαμέσου δρόμων 
πέρα από την κινηματογραφική κριτική. 

Πρόκειται για τους Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, 
Jacques Prévert, Jean Genet, André Breton, 

Maurice Clavel, Claude Lévi-Strauss και Michel Foucault. 
Στο τέταρτο μέρος (ο κινηματογραφιστής και τα είδωλά του).

καταβλήθηκε προσπάθεια να καταγραφούν 
οι παράλληλες δραστηριότητες του Νίκου Παπατάκη 

ως παραγωγού, σεναριογράφου, θεατρικού σκηνοθέτη, ηθοποιού 
και μυθιστοριογράφου. Στο μέρος αυτό συμπεριελήφθη 

και ένα ανέκδοτο σενάριο του Νίκου Παπατάκη 
για μια μελλοντική ταινία (θάλεια . 2005). 

Το βιβλίο αυτό, με ανέκδοτη στο μεγαλύτερό της μέρος 
εικονογράφηση, προλογίζεται από τους Jack Lang 

και Βασίλη Βασιλικό. Αποτελεί προϊόν μακρόχρονης έρευνας 
και φιλοδοξεί να καταδείξει την ενότητα των ταινιών 

του Νίκου Παπατάκη, η οποία περιστρέφεται 
γύρω από τις σχέσεις εξουσιαστή και εξουσιαζόμενου, 

ταπείνωσης και επανάστασης. Σχέσεις τις οποίες 
ακτινογραφεί τόσο από την πολιτική 

όσο και αηό την ψυχολογική τους διάσταση.

www.kastaniotis.com 
e-mail: info@kastaniotis.com
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