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Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε με την ευκαιρία της πλήρους αναδρομής στο έργο του Luis Buñuel, «Todo Buñuel», που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη 
από 29 Σεπτεμβρίου έως 12 Οκτωβρίου 2 0 00 , στον κινηματογράφο ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΙΙ-ΠΑΥΛΟΣ ΖΑΝΝΑΣ, και στην Αθήνα, από 13 έως 2 6  Οκτωβρίου, στον κινη
ματογράφο ΑΠΟΛΛΩΝ RENAULT-FILM CENTER 2000, με την ευκαιρία του εορτασμού των 100 χρόνων από τη γέννησή του.
Το αφιέρωμα περιλαμβάνει την προβολή 37 ταινιών του σκηνοθέτη και αποτελεί μέρος της πρωτοβουλίας του Kunst-und Ausstellungshalle der 
Bundesrepublik Deutschland να παρουσιάσει στη Βόννη, το 1994, εκτός από τις ταινίες που προβάλλονται σε νέες κόπιες, και μια σημαντική έκθεση με 
τίτλο «Buñuel! La mirada del siglo»(Eπlμελητής: Yasha David) η οποία μεταφέρθηκε την επόμενη χρονιά στη Μαδρίτη και στην Πόλη του Μεξικού. 
Κατά τη διάρκεια τηςρετροσπεκτίβας «Todo Buñuel», στην Αθήνα, παρουσιάστηκαν και 3 εκθέσεις γύρω από το έργο του: «Buñuel en tres dimensiones» 
(σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Ελλάδα και το Instituto Cervantes), «Buñuel en México» (σε συνεργασία με την Πρεσβεία του 
Μεξικού στην Ελλάδα) και η συλλογή αφισών του Rogelio Agrasánchez Jr. (σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Μεξικού στην Ελλάδα).

ΚαλΧιτεχνική Διεύθυνση: Μιχάλης Δημόπουλος 
Συντονισμός: Αλέξης Γρίβας, Μυρτώ Ρηγοπούλου
Διοργάνωση: Υπουργείο Πολιτισμού
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης
Fonds Buñuel, Paris (Ίδρυμα Μπουνιουέλ, Παρίσι)
Kunst - und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn (Αίθουσα Τέχνης και Εκθέσεων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας,
Βόννη)
Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ισπανίας στην Ελλάδα, της Πρεσβείας του Μεξικού στην Ελλάδα και του Instituto Cervantes
Ευχαριστούμε τους κ.κ. Juan González-Barba (Αθήνα), Maria Palomar (Αθήνα), Sebastian Quesada (Αθήνα), Agustín Sánchez Vidal (Αραγονία), Stefan 
Andreae (Βόννη), Ulrich Best (Βόννη), Wenzel Jacob (Βόννη), Rafael Bunuel (Λος Άντζελες), Michael Wilson (Λος Αντζελες), Catherine Gautier (Μαδρίτη), 
Alicia Potes (Μαδρίτη), José María Prado (Μαδρίτη), Jean-Michel Bouhours (Παρίσι), Martine Boutrolle (Παρίσι), Juan Luis Buñuel (Παρίσι), Yasha David 
(Παρίσι), Jean-Marie Rodon (Παρίσι), Rogelio Agrasánchez Jr. (Πόλη του Μεξικού), Mario Aguinaga (Πόλη του Μεξικού), Javier Arath (Πόλη του Μεξικού), 
José de la Colina (Πόλη του Μεξικού), Christina Félix (Πόλη του Μεξικού), Luz Fernandez de Alba (Πόλη του Μεξικού), Francisco Gaytán (Πόλη του 
Μεξικού), Marcela Green (Πόλη του Μεξικού), Ivan Trujillo (Πόλη του Μεξικού), Tomás Pérez Turrent (Πόλη του Μεξικού), Marcela Fernández Violante 
(Πόλη του Μεξικού), Alberto Sánchez (Σαραγόσα), Juan Vázquez (Σαραγόσα), και τους υπευθύνους των εταιρειών παραγωγής ή διανομής και οργανισμών: 
Centenario Luis Buñuel-Comisión Aragonesa (Αραγονία), Ehrlich Productions (Καλιφόρνια), Filmoteca Española (Μαδρίτη), Video Mercury (Μαδρίτη), 
Centre Georges Pompidou (Παρίσι), Ministère des Affaires Etrangères-Bureau du Cinéma (Παρίσι), Cineteca Nacional (Πόλη του Μεξικού), Filmoteca UN AM 
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Τέλος, ευχαριστούμε προσωπικά τον Πρέσβη της Ισπανίας στην Ελλάδα, κ. Javier Jiménez-Ugarte, και τον Πρέσβη του Μεξικού στην Ελλάδα, κ. Ariel 
Buira για τη θερμή τους υποστήριξη.
Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από την Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn, το Fonds Buñuel, τις εταιρείες που 
μας διέθεσαν τις ταινίες (Les Films Ariane, Canal+), τ η  Filmoteca de la Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM), τη Cineteca National de 
México, την Filmoteca Española, το BIFI-Bibliothèque du Film (Παρίσι), το Studio-«Παράλληλο Κύκλωμα», τη Rosebud, καθώς και από τ η ν  προσωπική 
συλλογή του Αλέξη Γρίβα και της Véronique Godard.
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Πρόλογος
του Μιχάλη Δημόπουλου

Ποιος είναι τελικά o Luis Buñuel; Εκατό χρόνια από τη γέννηση του, αυτός ο δημιουργός 
μοιάζει να εκπροσωπεί ολοκληρωτικά διάφορες αισθητικές και πολιτικές τάσεις, και, ταυ
τόχρονα, εν τέλει, να μη χωράει σε καμία τους. Τα αφιερώματα, οι έρευνες, οι εκδηλώσεις 
που οργανώνονται σ’ όλο τον κόσμο με την ευκαιρία αυτού του εορτασμού, προσπαθούν 
να αναδείξουν την πολύπλευρη προσωπικότητα του μεγάλου Ισπανού, αλλά πάντα μένει 
μετέωρο και άλυτο το αίνιγμά του.
O Luis B uñuel διατρέχει την ιστορία του κινηματογράφου μ ’ έναν τρόπο που σχεδόν κανέ
νας άλλος κινηματογραφιστής δεν το έχει κάνει: από τις πρωτοποριακές, σουρεαλιστικές 
ταινίες του βωβού κινηματογράφου, στα εξωτικά μελοδράματα· από τον κοινωνικό ρεαλι
σμό και την πολιτική ανατρεπτικότητα, στην αντιπαράθεση με την εκλησιαστική ιεραρ
χία και την ύβρι- από την ψυχαναλυτική εξερεύνηση, στην ουσιαστική και μαχητική χει
ραφέτηση του κινηματογράφου των δημιουργών. Από την Ισπανία, στη Γαλλία, στις 
ΗΠΑ, στο Μεξικό και, στα γεράματα πια, πάλι στη Γαλλία, παραμένει ένας αυθεντικός 
περιπλανώμενος καλλιτέχνης, που ακολούθησε τις διαδρομές της τύχης του.
Μοναδική πνευματική, φιλοσοφική πατρίδα του είναι ο σουρεαλισμός. Από εκεί αρχίζει 
και εκεί καταλήγει η κοσμαντίληψη του Buñuel. Σ’ όλες του σχεδόν τις ταινίες υπάρχει 
τουλάχιστον μία αναφορά στην απελευθερωτική ουσία του πιο ριζοσπαστικού και ανα
τρεπτικού αισθητικού φαινομένου που συντάραξε τον 20ό αιώνα, τα πρώτα τριάντα χρό
νια του. Ο σουρεαλισμός του Buñuel συνδέεται με την πολιτική ουτοπία του αναρχισμού 
στη φλογισμένη Ισπανία λίγο πριν τον εμφύλιο σπαραγμό της, και στο Παρίσι της δυτικής 
όχθης συναντά την υπαρξιακή ουτοπία τού «ζην ποιητικώς».

Από την πρώτη σκηνή του Ανδαλουσιανού σκύλου, με το ξυράφι να σχίζει το μάτι, ώς την 
τελευταία, στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, όπου μια έκρηξη σαρώνει τα πάντα, ο 
Buñuel επιδιώκει να απαντήσει στο ερώτημα που πάντα καταδιώκει τους αληθινούς δημι
ουργούς: πώς μπορεί ο καλλιτέχνης να εκφράσει τις αντιφάσεις του, τέμνοντας την πραγ
ματικότητα ή ανατινάζοντάς την; Πώς φτάνει ο άνθρωπος, με όχημα την τέχνη, στην 
υπέρβαση αυτών των αντιφάσεων;
Στον Luis Buñuel υπάρχουν και λειτουργούν ταυτόχρονα ο απόλυτος αθεϊσμός και η 
λατρεία του τυπικού των θρησκευτικών, Καθολικών τελετών. Οι άνθρωποι προκαλούν το 
Κακό, την ίδια ώρα που θέλουν το Καλό. Το όνειρο συνδυάζεται αποτελεσματικά με την 
πραγματικότητα.
Η αντίφαση δεν λειτουργεί ως διελκυστίνδα, αλλά είναι στοιχείο που ενισχύει τον χειρα- 
φετικό, ανατρεπτικό και πάντα απελευθερωτικό στοχασμό του μεγάλου Αραγονέζου. Ο 
ίδιος ο Buñuel στις ταινίες ευαγγελίζεται τη βία, προτρέπει στη σεξουαλική απόλαυση, 
ξαφνιάζει με τις πιο σουρεαλιστικές πράξεις και είναι στη ζωή του ένας πολύ ήπιος και 
τρυφερός άνθρωπος. Άλλωστε, το παραδέχεται: «Ό ταν κλείνω τα μάτια μου είμαι ένας 
μηδενιστής αναρχικός, μέχρι να τα ξανανοίξω».
Είναι εμφανείς οι καταγωγές αυτής της κοσμαντίληψής του. Η ψυχανάλυση και ο μαρξι
σμός είναι τα ορυχεία της δημιουργίας του. Ή δη  στον Ανδαλουοιανό σκύλο φαίνεται η 7
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βαθιά γνώση του Freud. Η ιδεολογική πάλη και η παρακμή μιας ηγέτιδας τάξης παίρνουν 
υπόσταση στη Χρυσή Εποχή. Τα υλικά αυτά θα υπάρχουν σ’ άλες τις υπόλοιπες ταινίες 
του, και η επανάσταση, ο εμφύλιος πόλεμος της Ισπανίας, το κίνημα του σουρεαλισμού 
-που είναι, πέρα από αισθητική πρόταση, και στάση ζωής- θα τον ακολουθούν σ’ όλο τον 
βίο του.
Η χρήση του ονείρου στον Buñuel είναι η συνάντηση του Freud με τον Marx, η σύνδεση 
του ασυνειδήτου, του σκοτεινού και ανερμήνευτου τόπου της ανθρώπινης ύπαρξης, με 
την υλική, κοινωνική, πολιτική ανάγκη των ανθρώπων. Συνήθιζε να καταγράφει σ’ ένα 
τεφτέρι δικά του όνειρα που αναστάτωναν τον ύπνο του. Τα μετέγραψε σε πολλές ταινίες 
του, με μια αυστηρά αφηγηματική δομή. Ο γάλλος κινηματογραφικός κριτικός Maurice 
Drouzy χαρακτηρίζει τον Buñuel «αρχιτέκτονα του ονείρου». Η ονειρική διάσταση βασί
ζεται στην οξυδέρκεια του βλέμματος και αποδίδεται -γεγονός πρωτόγνωρο- με απόλυτα 
ρεαλιστικό τρόπο. Οι ήρωες του Ελ ή του Σκοτεινού αντικειμένου του πόθου, η ηρωίδα στην 
Ωραία της Ημέρας ονειροπολούν ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη χίμαιρα, και ο 
αέναος μετεωρισμός τους καταγράφεται με την απαράμιλλη ειρωνεία του Buñuel, αλλά 
και με άκρατη συμπάθεια. «Ο δον Λόπε είμαι εγώ» θα εξομολογηθεί ο Buñuel γιά το χαρα
κτήρα που ενσαρκώνει ο Fernando Rey στην Τριστάνα.
Οι ήρωές του, από την άλλη πλευρά, έχουν μια καθαρότητα αισθημάτων και συμπεριφο
ρών, είναι αγνοί και αθώοι. Η αθωότητά τους προκαλεί τις δυνάμεις του Κακού, πρέπει να 
κυλιστούν στη λάσπη των ανθρώπων, να βρεθούν μόνοι και αβοήθητοι απέναντι στην 
υποκρισία, την εξουσία, το φόβο, το συμβιβασμό. Κινούνται σε κλειστοφοβικούς χώρους -  
ο Buñuel δεν συμπαθεί τους ανοιχτούς ορίζοντες, δεν του πάνε. Είναι πρόσωπα πάσχοντα, 
που ποθούν πάντα κάτι άλλο, ακριβώς ό,τι δεν καταφέρνουν ποτέ να αγγίξουν.

Είμαστε ειλικρινά υπερήφανοι που πετύχαμε την οργάνωση αυτής της εκδήλωσης: την 
προβολή, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, όλων των ταινιών του, 37 τον αριθμό, στο «Todo 
Buñuel». Και προσπαθήσαμε σ’ αυτόν τον τόμο να πλησιάσουμε το αίνιγμα του μεγάλου 
Ισπανού, να διερευνήσουμε τις βασικές πτυχές της θεματικής και αισθητικής του ανησυ
χίας: τις πνευματικές καταβολές του μοναδικού πνεύματος της γενέθλιας γης του, της 
Αραγονίας, τη σουρεαλιστική χειρονομία, τις επιρροές από τον μέγιστο βλάσφημο μαρκή- 
σιο De Sade, το γοτθικό μυθιστόρημα, τις σχέσεις του με τον έρωτα και την πολιτική, τις 
μορφές της ύβρεως και της ιερότητας, που διαπερνούν τις ταινίες του, τον αθεϊσμό, τον 
αναρχισμό, το χιούμορ και το όνειρο, που στοιχειοθετούν τις κεντρικές συνιστώσες αυτού 
του πολύπλευρου δημιουργού. Στον τόμο αυτόν υπάρχουν κλασικά -αν και ανέκδοτα στη 
χώρα μας- κείμενα προσέγγισης, αλλά και νέες προσπάθειες για τη συνέχιση και την παρα
πέρα ανάπτυξη της προβληματικής για το έργο του Luis Buñuel. Εκατό χρόνια από τη 
γέννησή του, ο ισπανός δημιουργός προκαλεί πάντα την αίσθηση της ανεξάντλητης σε 
χυμούς, κατακτήσεις και κρυφές πτυχές τέχνης του.
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Αυτοβιογραφία

Γεννήθηκα στις 22 Φεβρουάριου 1900, στην Καλάνδα, ένα χωριό της επαρχίας Τερουέλ, στην 
Ισπανία.
Ο πατέρας μου είχε περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του στην Αμερική, όπου ασχολήθηκε με 
το χονδρεμπόριο και κατάφερε να δημιουργήσει μια μικρή περιουσία. Ό τα ν  πάτησε για τα 
καλά τα σαράντα, αποφάσισε να επιστρέψει στον γενέθλιο τόπο του, την Καλάνδα, όπου πα
ντρεύτηκε τη μητέρα μου, η οποία καλά καλά δεν είχε κλείσει τα δεκαεπτά. Ή μ ουν το πρώ
το απ’ τα επτά παιδιά του γάμου τους που όλα τους σήμερα ζουν στην Ισπανία.
Η παιδική μου ηλικία κύλησε σε μια ατμόσφαιρα σχεδόν μεσαιωνική (όπως σε όλες σχεδόν 
τις επαρχίες της Ισπανίας), ανάμεσα στο χωριό όπου είχα γεννηθεί, και στη Σαραγόσα. Θε
ωρώ απαραίτητο να αναφέρω (στο μέτρο που αυτό βοηθά να ερμηνευτούν οι τάσεις του με- 
τέπειτα ταπεινού μου έργου) πως τα δύο αισθήματα που κυριάρχησαν στα παιδικάτα μου, 
ήταν, κατ’ αρχάς, ένας έντονος ερωτισμός (κάποια στιγμή, εξιδανικεύτηκε με τη μορφή βα
θιάς θρησκευτικής πίστης) και, δεύτερον, μια διαρκής συνείδηση του θανάτου. Θα ’ταν πο
λύ κουραστικό να αναλύσω τους λόγους για τους οποίους είχα αυτά τα αισθήματα. Θα αρ- 
κεστώ στο να πω ότι δεν αποτελούσα εξαίρεση, αφού αποτελεί χαρακτηριστικό των Ισπα
νών να αισθάνονται έτσι, κι ότι η τέχνη μας, που εκφράζει την ισπανική ψυχή, εμφορείται 
από αυτά τα δυο αισθήματα. Δεν υπάρχει καλύτερο παράδειγμα από τον τελευταίο εμφύλιο 
πόλεμο, που υπήρξε πολύ διαφορετικός και πολύ πιο άγριος απ’ όλους όσοι προηγήθηκαν. 
Τα οκτώ χρόνια που έζησα με τους Ιησουίτες, ενέτειναν αυτά τα αισθήματα, α ντί να τα αμ
βλύνουν. Μέχρι δε ν ’ αποφοιτήσω απ’ το σχολείο, στα δεκάξι μου, θα ’λεγε κανείς ότι αγνο
ούσα τι σημαίνει ζωή στη σύγχρονη κοινωνία. Την πρώτη φορά που είδα τη Μαδρίτη, 
όταν πήγα εκεί να σπουδάσω, ένιωσα σαν να ’μουν κάποιος του αιώνα των Σταυροφοριών, 
που βρίσκεται ξαφνικά στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης.
Ό ταν πήρα το απολυτήριό μου, ο πατέρας μου με ρώτησε τι ήθελα να σπουδάσω. Εκείνη την 
εποχή, δύο ήταν τα βασικά μου ενδιαφέροντα: η μουσική (είχα πάρει κάποια μαθήματα βιο
λιού) και οι φυσικές επιστήμες. Ζήτησα από τον πατέρα μου να μ ’ αφήσει να πάω στο Πα
ρίσι για να γραφτώ στη βαιοΐα Οαπίοπαιπ και να σπουδάσω σύνθεση. Αρνήθηκε, με το επι
χείρημα ότι το επάγγελμα του καλλιτέχνη είναι ό,τι πρέπει για να πεθάνεις κάποτε απ’ την 
πείνα. Έ τσ ι θ ’ αντιδρούσε οποιοσδήποτε ισπανός πατέρας (ίσως, μάλιστα, και οποιοσδήπο
τε άλλης εθνικότητας). Ύ στερα προσπάθησε να με πείσει ν ’ αξιοποιήσω τη δεύτερη κλίση 
μου, και μου πρότεινε να πάω στη Μαδρίτη και να σπουδάσω αγρονόμος μηχανικός.
Έ τσ ι, λοιπόν, το 1917, βρίσκομαι στη Μαδρίτη, στη Φ οιτητική Εστία,1 το μόνο σύγχρονο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ισπανίας, εμπνευσμένο και οργανωμένο από τον Ελεύθερο Εκ
παιδευτικό Οργανισμό, στα πρότυπα των αγγλικών πανεπιστημίων.
Στο σημείο αυτό, οφείλω ν ’ ανοίξω μιαν αναγκαία παρένθεση. Στην Ισπανία, το επάγγελμα 
του μηχανικού είναι από τα πιο δύσκολα και τα πιο αξιοσέβαστα που μπορεί ν ’ ασκήσει ένας 
άντρας στην Ισπανία. Δεν υπάρχει τίποτα πιο αριστοκρατικό στην Ισπανία απ’ το να σπου
δάσεις μηχανικός και διπλωμάτης. Οι μόνοι νέοι που έχουν πρόσβαση σ’ αυτά τα επαγγέλ
ματα, είναι όσοι διαθέτουν, πέραν της απαραίτητης ευφυΐας και επιμέλειας, και μια σημα
ντική  περιουσία, αφού το κόστος των σπουδών είναι πολύ υψηλό σε σχέση με τον ισπανι
κό, χαρακτηριστικά μετριοπαθή τρόπο ζωής.
Οι σπουδές του αγρονόμου μηχανικού παρουσίαζαν το εξής περίεργο πρόβλημα: ενώ επρό- 
κειτο, στην ουσία, για κλάδο των φυσικών επιστημών, ο φοιτητής ήταν υποχρεωμένος να

1. Η Φοιτητική Εστία ήταν, 
στην πραγματικότητα, ένα Κολέ
γιο, όπως φαίνεται κι απ ’ τα λό
για τον ίδιου του Buñuel στη συ
νέχεια, με πολύ προοδευτικό 
προσανατολισμό. Ονομάστηκε 
έτσι για να αποφευχθούν οι αρ
νητικές ιστορικές συνδηλώσεις 
που εμπεριείχε η λέξη -Κολέ
γιο» για την ισπανική κοινωνία 
(προγενέστερες εκπαιδευτικές 
διαμάχες). (Σ.ι.Μ.) 11
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σπουδάζει, επί σειρά ετών, μαθηματικά. Και μπορεί μεν η ιδιοσυγκρασία μου να με ωθούσε 
προς τη μελέτη της φύσης, αλλά η επίλυση εξισώσεων οιουδήποτε βαθμού ποσώς μ ’ ενδιέ- 
φερε. Ωστόσο, σπούδασα μαθηματικά για τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να σιχαθώ τις σπου
δές.
Αποφάσισα ν ’ ακολουθήσω τον δικό μου δρόμο, κι έτσι, το 1920, χωρίς να ζητήσω την άδεια 
του πατέρα μου, γράφτηκα στην ξακουστή σχολή του ισπανού εντομολόγου Δρος Bolívar, 
διευθυντή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Μαδρίτης. Τη χρονιά εκείνη (και την επό
μενη), αφοσιώθηκα στη μελέτη των εντόμων, κάτι που κατέληξε (σε σχέση με αυτό που έμελ
λε, τελικά, να γίνω) ακόμα λιγότερο προσοδοφόρο κι απ’ το αν είχα σπουδάσει στη Scuola 
Cantorum.
Μελέτησα με ζήλο για παραπάνω από ένα χρόνο, παρ’ όλο που δεν άργησα να καταλήξω στο 
συμπέρασμα ότι περισσότερο μ’ ενδιέφερε η ζωή των εντόμων και η περί αυτά φιλολογία, 
παρά η ανατομία, τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά και η ταξινόμησή τους.
Εκείνα τα χρόνια, στη Φοιτητική Εστία, έκανα πολύ στενή παρέα με μια ομάδα νεαρών καλ
λιτεχνών, που έμελλε ν ’ ασκήσουν πολύ μεγάλη επίδραση στη ζωή μου. Ορισμένοι από αυ
τούς έγιναν διάσημοι, όπως ο ποιητής Federico García Lorca, ο ζωγράφος Salvador Dalí, o 
κριτικός και ποιητής Moreno Villa κ.ά. Άρχισα να δημοσιεύω κάποια ποιήματα σε λογοτε
χνικά περιοδικά της πρωτοπορίας, κι αντί να κάθομαι πάνω από ένα μικροσκόπιο, στα ερ
γαστήρια του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, περνούσα τις μέρες μου στα καφενεία, κουβε
ντιάζοντας με τους φίλους μου.
Χάρη σ’ αυτή τη νέα μου έφεση προς τη λογοτεχνία, κατάλαβα ότι ο αληθινός προορισμός 
μου δεν ήταν οι φυσικές επιστήμες, αλλά οι τέχνες και τα γράμματα. Άλλαξα, λοιπόν, πορεία 
κι άρχισα να σπουδάζω φιλοσοφία και φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, απ’ 
όπου αποφοίτησα το 1924.
Δεν μπορώ να πω ότι υπήρξα καλός φοιτητής. Ο μόνος λόγος για τον οποίο διέκοπτα τις ατέρ- 
μονες κουβέντες με την παρέα, ήταν για ν ’ ασχοληθώ με την ποίηση και τον αθλητισμό. Κι 
αφού, όπως λέει η παροιμία, «στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος», κατάφερα, το 
1921, να αναδειχθώ πρωταθλητής Ισπανίας στην ερασιτεχνική πυγμαχία.
Τελειώνοντας τις σπουδές μου, βρέθηκα μπροστά σ’ ένα αδιέξοδο. Δεν είχα άλλη λύση απ’ 
το να διοριστώ σε κάποιο σχολείο ή πανεπιστήμιο -  ένα επάγγελμα, για το οποίο δεν ένιω
θα την παραμικρή κλίση. Έτσι, στα είκοσι τέσσερά μου, συνειδητοποίησα ότι ήταν πια και
ρός ν ’ αρχίσω να σκέφτομαι σοβαρά την επαγγελματική μου αποκατάσταση. Ποτέ στη ζωή 
μου δεν ένιωσα πιο μπερδεμένος και πιο αγχωμένος. Κι αυτό είναι άλλο ένα χαρακτηριστι
κό των Ισπανών: οι νέοι δεν ενθαρρύνονται να σπουδάσουν ανάλογα με τις προτιμήσεις και 
τα ενδιαφέροντά τους, αλλά ωθούνται ν ’ ακολουθήσουν υποχρεωτικά το δρόμο που χαρά
ζουν οι γονείς τους· έτσι, ο φοιτητής, που φεύγει από την οικογενειακή εστία και νιώθει εντε
λώς ανεξάρτητος, έλκεται περισσότερο από τη ζωή και λιγότερο από τις σπουδές. (Εδώ, πρέ
πει να πω ότι τα ισπανικά πανεπιστήμια, ελάχιστη προσπάθεια κατέβαλλαν για να προσελ- 
κύσουν το ενδιαφέρον των φοιτητών.)
Το άγχος μου εξαφανίστηκε αμέσως μόλις η μητέρα μου μου επέτρεψε να πάω στο Παρίσι. 
Ο πατέρας μου είχε πεθάνει πριν ένα χρόνο.
Το 1925, έφτασα στο Παρίσι χωρίς να έχω την παραμικρή ιδέα για το τι ήθελα να γίνω. Ή θε
λα να κάνω κάτι -να δουλέψω, να βγάλω το ψωμί μου-, αλλά δεν ήξερα πώς. Εξακολουθούσα 
να γράφω ποιήματα, αλλά κι αυτό το θεωρούσα μάλλον σαν πολυτέλεια για «αρχοντόπου- 
λα». Τότε (όπως και τώρα) ήμουν εναντίον τόσο της πολυτέλειας όσο και των «αρχόντων», 
κι ας ήμουν κι εγώ, λόγω καταγωγής, ένας απ’ αυτούς.
Έ να απ’ τα πολλά ελαττώματα των Ισπανών είναι και η μανία τους ν ’ αυτοσχεδιάζουν -  μια 
μανία, που οφείλεται στο ότι οι Ισπανοί είναι πεπεισμένοι πως τα ξέρουν όλα. Οφείλω να ομο
λογήσω ότι, στην περίπτωσή μου, το ελάττωμα αυτό αποδείχθηκε ευεργετικό, αφού εξαιτίας 
του βρήκα το δρόμο μου κι ένα επάγγελμα που, απ’ ό,τι φαίνεται, θα ασκώ μέχρι να πεθά-12
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2. Γαλλικά σιο κείμενο: 
σκηνοθέτης. (Σ.τ.Μ.)

3. Γαλλικά σιο κείμενο: 
καλλιτεχνικός διευθυντής,

διευθυνιής σκηνής, αλλά και 
σκηνοθέτης. (Σ.τ.Μ.)

4. Γαλλικά σιο κείμενο: 
σκηνοθεσία. (Σ.τ.Μ.)

νω: χάρη στις αυτοσχεδιαστικές μου ικανότητες, έκανα το ντεμπούτο μου στο Άμστερνταμ 
ως metteur en scène,2 σκηνοθετώντας το θεατρικό μέρος του El retablo de Maese Pedro {To 
κουκλοθέατρο του μαστρο-Πέδρο).
Είχα ξεκινήσει για το Παρίσι με μια συστατική επιστολή για τον φημισμένο πιανίστα 
Ricardo Viñes. Μια μέρα, καθώς κουβεντιάζαμε, ο Vines μου είπε ότι ο διευθυντής της Συμ
φωνικής Ορχήστρας της Ολλανδίας είχε έρθει στο Παρίσι με σκοπό να «στρατολογήσει» καλ
λιτέχνες διαφόρων ειδικοτήτων, προκειμένου ν ’ ανεβάσει στο Άμστερνταμ το Κουκλοθέατρο..., 
μια όπερα για μαριονέτες του Manuel de Falla.
Το έργο αυτό, ίσως το πιο αριστοτεχνικό του ισπανού μουσικοσυνθέτη, είχε ανεβαστεί ώς 
τότε μόνο μία φορά, στο Παρίσι, στον πύργο της πριγκίπισσας De Polignac, η οποία και το 
είχε παραγγείλει στον Falla.
Το κουκλοθέατρο... βασίζεται σ’ ένα επεισόδιο του Δον Κιχώττ). Στο έργο εμφανίζονται ο Δον 
Κιχώτης, ο Σάντσο Πάνθα και άλλοι ήρωες του Cervantes, οι οποίοι παρακολουθούν μια πα
ράσταση κουκλοθέατρου που δίνει ο μαστρο-Πέδρο. Στην παράσταση που δόθηκε στον 
πύργο της πριγκίπισσας De Polignac, οι ήρωες του Cervantes ήταν κι αυτοί μαριονέτες. 
Και τότε ήταν που άρχισα ν ’ «αυτοσχεδιάζω». Πρότεινα στον Viñes, τους ανθρώπους-ήρω- 
ες να τους υποδυθούν ηθοποιοί, που να ’χουν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με μάσκες, με τέ
τοιο τρόπο ώστε να τονίζεται ακόμα περισσότερο η διαφορά με τις μαριονέτες. Του άρεσε η 
ιδέα, και στρώθηκα να την κάνω πράξη. Βαφτίστηκα, λοιπόν, régisseur,3 κι ανέλαβα τη σκη
νοθεσία του θεατρικού μέρους του έργου.
Αναζήτησα ανάμεσα στους φίλους μου αυτούς που θα ενσάρκωναν τους οκτώ ήρωες του έρ
γου, ή, μάλλον, προσπάθησα να βρω έναν τρόπο να συνδυάσω τις... απειρίες μας, αφού εί
χα φίλους ζωγράφους, ένα δημοσιογράφο, ακόμα και κάποιον φοιτητή ιατρικής, αλλά κανέναν 
ηθοποιό.
Τα ντεκόρ, τα κοστούμια, τις μάσκες και τις μαριονέτες, τα παραγγείλαμε σε έμπειρους πα- 
ριζιάνους τεχνίτες. Οι τραγουδιστές (μεταξύ των οποίων και η Βέρα Γιαννακοπούλου) 
προέρχονταν από την Opéra Comique κι έπρεπε να σταθούν και να τραγουδήσουν στο κοί- 
λον της ορχήστρας. Οι ηθοποιοί έπρεπε να αναπαριστούν με παντομίμα τη δράση του έργου, 
όπως την τραγουδούσαν οι λυρικοί καλλιτέχνες.
Ακόμα τρέμω όταν σκέφτομαι το θράσος μου και το θράσος των φίλων μου. Είχαμε δεχτεί 
ν ’ ανεβάσουμε το έργο, μόνο και μόνο για να ταξιδέψουμε τζάμπα στο Άμστερνταμ, χωρίς 
να λογαριάσουμε ότι θα χρειαζόταν να συνεργαστούμε με τον Falla, έναν από τους μεγα
λύτερους σύγχρονους μουσικοσυνθέτες, τον Mengelberg, διάσημο διευθυντή ορχήστρας, και 
τους επαγγελματίες λυρικούς καλλιτέχνες της Opéra Comique. Στην πρεμιέρα, η τιμή τού 
εισιτηρίου στην πλατεία ήταν 200 φράγκα. Το θέαμα κατέληξε να είναι η πιο παράταιρη και 
ετερόκλητη σύνθεση θεάτρου και μουσικής που έγινε ποτέ.
Οφείλω να πω ότι δεν τα πήγαμε καθόλου άσχημα κι ότι τόσο εγώ όσο και οι φίλοι μου κά
ναμε ό,τι περνούσε απ’ το χέρι μας για να βγούμε καθαροί από ένα τέτοιο εγχείρημα. Κανείς 
απ’ το κοινό δεν υποψιάστηκε ότι το εικαστικό μέρος του θεάματος ήταν ένα καθαρό πείραμα 
(που, για μια φορά, δεν κατέληξε σε καταστροφή), καρπός αυτής της χαρακτηριστικά ισπα
νικής μανίας για αυτοοχεδιασμούς. Να προσθέσω ότι κάναμε πρόβες έναν ολόκληρο μήνα. 
Μεθυσμένος απ’ το θρίαμβο (εγώ, τουλάχιστον, θεωρούσα θρίαμβο το γεγονός ότι δεν είχα 
αποτύχει), ένιωσα να ξυπνάει μέσα μου σφοδρό ενδιαφέρον για τη mise en scène.4 Αίγο αρ
γότερα, στο Παρίσι, είδα τον Θλιμμένο θάνατο του Fritz Lang, που μου έκανε εξαιρετική εντύ
πωση. Για πρώτη φορά ένιωσα ότι ο κινηματογράφος μπορεί να είναι μια μορφή καλλιτεχνικής 
έκφρασης και όχι μόνο απλή ψυχαγωγία, όπως πίστευα έως τότε. Κατάφερα να προσληφθώ 
ως βοηθός του Jean Epstein, του πιο γνωστού γάλλου σκηνοθέτη εκείνη την εποχή. Δού
λεψα μαζί του για δύο χρόνια, κι έτσι έμαθα την τεχνική του κινηματογράφου.
Το 1929, εντάχθηκα στους παριζιάνους σουρεαλιστές. Η ηθική και καλλιτεχνική τους 
αδιαλλαξία, καθώς και οι κοινωνικοπολιτικοί προβληματισμοί τους, ταίριαζαν τέλεια με την
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ιδιοσυγκρασία μου. Καθώς ήμουν ο μόνος σκηνοθέτης στην παρέα, αποφάσισα να με
ταφέρω εγώ την αισθητική του σουρεαλισμού στην οθόνη.
Τον ίδιο χρόνο, ζήτησα από τη μητέρα μου 2.500 δολάρια για να πραγματοποιήσω το πρώ
το μου κινηματογραφικό πείραμα. Μόνο εκείνη μπορούσε να χρηματοδοτήσει μια ιδέα 
που όλος ο κόσμος θα την έβρισκε γελοία. Η μητέρα μου μου έδωσε τα χρήματα μάλλον 
επειδή μ ’ αγαπούσε κι όχι επειδή είχε καταλάβει το σχέδιό μου (άλλωστε, έκανα ό,τι μπο
ρούσα για ν ’ αποφύγω να της το εξηγήσω).
Έ τσ ι γύρισα την πρώτη μου ταινία, η οποία, παράλληλα, υπήρξε και η πρώτη σουρε
αλιστική ταινία, τον  Ανδαλουσιανό σκύλο.
Ή τα ν  μια ταινία μικρού μήκους (δύο μπομπίνες), στην οποία δεν υπήρχαν ούτε σκύ
λοι ούτε Ανδαλουσιανοί. Έ ν α  απ’ τα καλά του τίτλου ήταν ότι έγινε κυριολεκτικά έμ
μονη ιδέα σε κάποιους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων και ο αμερικανός συγγραφέας 
Henry Miller, ο οποίος, χωρίς να με γνωρίζει, μου έγραψε σχετικά με αυτή την έμμονη 
ιδέα του ένα θαυμάσιο γράμμα, που το φυλάω ακόμα.
Η ταινία αυτή ήταν ένας συνδυασμός της σουρεαλιστικής αισθητικής και των φροϊδι- 
κών ανακαλύψεων. Απηχούσε τις γενικές αρχές του κινήματος, που ορίζει το σουρεα
λισμό ως έναν «ασυνείδητο, ψυχικό αυτοματισμό, ο οποίος μπορεί να προσδώσει και πά
λι στο πνεύμα την πρωταρχική λειτουργία του, μακριά από τον έλεγχο που ασκούν η 
λογική, η ηθική ή η αισθητική».
Παρ’ όλο που χρησιμοποίησα ονειρικά στοιχεία, η ταινία δεν περιγράφει ένα όνειρο. Αντι- 
θέτως, η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και τα πρόσωπα είναι ρεαλιστικά. Η θεμελιώδης διαφορά 
της από άλλες ταινίες έγκειται στο ότι οι πράξεις των χαρακτήρων υπαγορεύονται από πα- 
ρορμήσεις που εκπορεύονται απ’ την ίδια πρωταρχική πηγή από την οποία πηγάζει και ο 
ανορθολογισμός· εν προκειμένω, από την ποίηση. Κάποιες φορές, τα πρόσωπα ενεργούν με 
τρόπο αινιγματικό, όσο αινιγματική μπορεί να είναι μια ψυχοπαθολογική συμπεριφορά. 
Η ταινία απευθυνόταν στα υποσυνείδητα αισθήματα του ανθρώπου και, ως εκ τούτου, 
η αξία της είναι οικουμενική, κ ι ας δυσαρεστεί κάποιες κοινωνικές τάξεις που μένουν 
προσκολλημένες στις πουριτανικές ηθικές αρχές.
Ό τα ν γύριζα την ταινία, ήμουν βέβαιος ότι θα ήταν μια αποτυχία αλλά δε μ ’ ένοιαζε κα
θόλου, γ ια τί είχα την πεποίθηση ότι εξέφραζε κάτι που οι υπόλοιπες ταινίες δεν είχαν 
εκφράσει ποτέ μέχρι τότε. Πάνω απ’ όλα, υπήρξα ειλικρινής.
Η ταινία προβλήθηκε για πρώτη φορά τον Ιούνιο του 1929, στον κινηματογράφο 
Ursulines, στο Παρίσι, μπροστά σε θεατές προσκεκλημένους. Έ μεινα  κυριολεκτικά εμ
βρόντητος απ’ τον υπέρμετρο ενθουσιασμό που ακολούθησε την προβολή. Προς στιγμήν, 
νόμισα ότι μου έκαναν πλάκα. Δεν άργησα να καταλάβω ότι ο ενθουσιασμός ήταν ειλι
κρινής: η ταινία παιζόταν επ ί εννέα συνεχείς μήνες στον κινηματογράφο Studio 28. Γρά
φτηκαν εκατοντάδες άρθρα, ξέσπασαν ουκ ολίγες διαμάχες και γυρίστηκαν αρκετές 
ταινίες παρόμοιας τεχνοτροπίας, όπως Το μαργαριτάρι του Georges Huguet, το Παριζιάνικες 
μαούνες του Gorel και κάποιες άλλες που, όμως, δεν είχαν και πολύ μεγάλη επιτυχία. 
Λίγο καιρό μετά την πρεμιέρα του Ανδαλουσιανού σκύλου, μου τηλεφώνησε ο Georges 
Henri Rivière, υποδιευθυντής του Μουσείου Τροκαντερό και στενός φίλος του υποκόμη 
De Noailles, γνωστού, γενναιόδωρου μαικήνα. Ο Rivière με κάλεσε στο σπίτι του και μου 
τον σύστησε. Οι νέοι μου φίλοι, ο Charles και η Marie-Louise de Noailles, ήθελαν να χρη
ματοδοτήσουν την επόμενη ταινία μου, το θέμα της οποίας το άφηναν στην απόλυτη ευ- 
χέρειά μου. Ο μόνος όρος που έθεταν, ήταν, η μουσική να είναι του Στραβίνσκι. Μου 
ήταν αδύνατον να δεχτώ αυτόν τον όρο, δεδομένου ότι η σουρεαλιστική πειθαρχία και 
οι καλλιτεχνικές τάσεις της ομάδας ήταν ασύμβατες με αυτές του Στραβίνσκι, κυρίως 
από ηθικής απόψεως. Οι μαικήνες μου συμφώνησαν να παρακάμψουμε τον όρο, και η 
μουσική της ταινίας να είναι απλώς κάποια κομμάτια κλασικής μουσικής. Έ τσ ι, η δεύ
τερη ταινία μου ονομάστηκε Η  Χρυσή Εποχή. 15
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Η ταινία (έξι μπομπίνες), μια από τις πρώτες ομιλούσες του γαλλικού κινηματογράφου, κό
στισε περίπου 25.000 δολάρια -  σχεδόν τίποτα, αν λάβει κανείς υπόψη του πόσο φιλόδοξη 
ήταν η παραγωγή.
Και αυτό το σενάριο έχει να κάνει με τη σουρεαλιστική ηθική και αισθητική. Γύρω από τους 
δύο κεντρικούς χαρακτήρες, έναν άντρα και μια γυναίκα, ξεσπάει μια σύγκρουση σαν αυ
τές που παρατηρούνται σε κάθε ανθρώπινη κοινωνία: μια σύγκρουση ανάμεσα στον έρωτα 
και στα υπόλοιπα συναισθήματα (το θρησκευτικό, το πατριωτικό, το ανθρωπιστικό...) Και 
σ’ αυτή την ταινία, τα πρόσωπα και ο περίγυρός τους είναι ρεαλιστικά· εδώ, όμως, οι ήρω- 
ες ωθούνται απ’ τον εγωισμό που διέπει κάθε ερωτική πράξη, ώς την απώλεια παντός ελέγ
χου. Το σεξουαλικό ένστικτο και το αίσθημα του θανάτου συνιστούν την αληθινή ουσία τής 
ταινίας. Είναι μια ταινία ρομαντική, αλλά γυρισμένη μέσα σ’ ένα πλήρες σουρεαλιστικό πα
ραλήρημα. Μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω κάποια πειράματα στον ήχο και τους διαλόγους, 
τα οποία, αργότερα, χρησιμοποιήθηκαν σε εμπορικές ταινίες, όπως, π.χ., στην ερωτική 
σκηνή του κήπου στο Αγάπη, γέλιο, ξενοιασιά του René Clair. Τον επόμενο χρόνο, ο Jean 
Cocteau γύρισε το Αίμα του ποιητή, επίσης με χρηματοδότηση των De Noailles, η οποία θυ
μίζει πολύ τη Χρυσή Εποχή.
Μετά την πρεμιέρα, οι σουρεαλιστές εξέδωσαν ένα μανιφέστο για τη Χρυσή Εποχή, κατά του 
οποίου ξιφούλκησε ο Léon Daudet, της «Action Française», μιας ακροδεξιάς εφημερίδας, πα
ρακινώντας τους οπαδούς του να χτυπήσουν τον κινηματογράφο όπου προβαλλόταν η ται
νία. Η επίθεση πραγματοποιήθηκε έξι μέρες μετά την πρεμιέρα από νεαρούς γάλλους αντι
δραστικούς, οι οποίοι προκάλεσαν στην αίθουσα και τους διαδρόμους ζημιές που ανήλθαν 
σε 120.000 φράγκα. Η προβολή συνεχίστηκε για δύο μέρες ακόμα μέσα σ’ αυτόν τον κατε
στραμμένο χώρο, αλλά επειδή οι υποστηρικτές της ταινίας προσπαθούσαν να οργανώσουν 
αντίποινα, ο αρχηγός της παρισινής αστυνομίας, ο Chiappe, ανέστειλε τις προβολές. Ο βου
λευτής Gaston Bergery έκανε έκκληση στην Εθνοσυνέλευση να υποστηρίξει την ταινία, αλ
λά εις μάτην.
Εκατοντάδες άρθρα γράφτηκαν για την ταινία (άλλα υπέρ, άλλα κατά), και παντού (στη Γαλ
λία, αλλά και στο εξωτερικό), η ταινία προβαλλόταν μόνο σε ομίλους και λέσχες. Οι De Noailles 
την απέσυραν απ’ την κυκλοφορία το 1934 και την κράτησαν στα αρχεία τους, κι έτσι, σή
μερα, είναι σχεδόν αδύνατον να τη δει κανείς.
Μετά τη Χρυσή Εποχή, δέχτηκα πολλές προτάσεις για να κάνω εμπορικές ταινίες, τις οποί
ες αναγκάστηκα να αρνηθώ, όχι επειδή ήταν εμπορικές, αλλά επειδή δε μ’ άρεσε το θέμα τους. 
Το 1932, αποχώρησα από τους σουρεαλιστές, αλλά συνέχισα να διατηρώ άριστες σχέσεις με 
τους πρώην συντρόφους μου. Είχα αρχίσει να διαφωνώ με αυτή τη «διανοουμενίστικη» αρι
στοκρατία, με τον καλλιτεχνικό και ηθικό ριζοσπαστισμό της που μας απομόνωνε απ’ τον 
κόσμο και μας περιόριζε σ’ έναν στενό κύκλο. Οι σουρεαλιστές θεωρούσαν τους περισσότε
ρους ανθρώπους επί της γης ηλίθιους ή αξιοκαταφρόνητους, γ ι’ αυτό και απείχαν από κά
θε συλλογική δουλειά, δεν αναλάμβαναν την παραμικρή ευθύνη και απέφευγαν κάθε επα
φή με τη δουλειά των άλλων.
Για να βγάλω το ψωμί μου, άρχισα να εργάζομαι ανωνύμως, πρώτα στα γραφεία τής 
Paramount, στο Παρίσι, μεταφράζοντας σενάρια από τα αγγλικά στα ισπανικά, κι αργότε
ρα, στη Μαδρίτη, στα γραφεία της Warner Bros., ως υπεύθυνος του ντουμπλάζ. Διατηρώ πο
λύ καλές αναμνήσεις από αυτή την εταιρεία και ειδικότερα απ’ το διευθυντή της στην Ισπα
νία, τον κύριο Huet.
Από το 1932 ώς το 1936, γύρισα μόνο μία ταινία με τ ’ όνομά μου. Προβλήθηκε στο Παρίσι 
το 1937, παρ’ όλο που είχε ολοκληρωθεί από το 1933. Ο τίτλος της είναι Γη χωρίς ψωμί. 
Υπάρχει στην Ισπανία ένα μέρος σχεδόν άγνωστο στους Ισπανούς, ένα μέρος που την ύπαρ
ξή του την πληροφορήθηκαν όταν το επισκέφθηκε ο βασιλιάς Αλφόνσος, το 1923. Παραμέ
νει ακόμα και σήμερα στο περιθώριο της ισπανικής ζωής και του ισπανικού πολιτισμού, επι- 
μένοντας πεισματικά να αποτελεί αίνιγμα και κοινωνικό πρόβλημα.16



Επάνω: Με τον Federico 
Garcia Lorca, το 1923, 

στη Μαδρίτη.

Κάτω αριστερά: Έί,ω από τη 
Φοιτητική Εστία, το 1920, στη 

Μαδρίτη.

Ρμκ κινο ηΚάτω δεί,ιά: Με τον Σ.Μ. 
Αϊζενστάιν, το 1931, στο 

Χάλιγουντ.



Α Υ Τ Ο Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Η περιοχή αυτή, η Λας Ούρδες, είναι μια από τις πιο εξαθλιωμένες περιοχές του πλανήτη, 
με δύσβατα βουνά που την απομονώνουν απ’ τον έξω κόσμο, και με 6.000 κατοίκους, κα
τανεμημένους σε 52 οικισμούς.
Η ίδρυσή της χρονολογείται στον 16ο αιώνα, όταν κάποιοι εβραίοι που επέζησαν των απε
λάσεων και των διώξεων που είχαν εξαπολύσει οι Καθολικοί Βασιλείς, πήγαν και κατοίκη
σαν την περιοχή. "Υστερα ήρθαν κάποιοι παράνομοι, κυνηγημένοι, που έψαχναν καταφύ
γιο, κι ο πληθυσμός της αυξήθηκε.
Μόλις εκατό χιλιόμετρα απ’ τη Σαλαμάνκα, ένα από τα κέντρα του ευρωπαϊκού πολιτισμού, 
και τέσσερα από το Μπατουέκας, ίσως το σημαντικότερο κατάλοιπο της παλαιολιθικής 
εποχής, η Λας Ούρδες είναι ένας τόπος απίστευτα καθυστερημένος.
Οι κάτοικοι εκεί δεν ξέρουν καλά καλά το τρένο. Είναι αναγκασμένοι να δουλεύουν σκλη
ρά στα χωράφια, που μετά βίας τούς προμηθεύουν τα απαραίτητα για να περάσουν εννιά μή
νες. Δεν έχουν μήτε εργαλεία μήτε σκεύη. Δεν έχουν κατοικίδια ζώα. Δεν έχουν λαϊκό πο
λιτισμό. Τους δύο μήνες που πέρασα εκεί, δεν άκουσα ούτε ένα τραγούδι, δεν είδα ούτε μία 
εικόνα -έστω μία, για δείγμα- να στολίζει τους τοίχους στις άθλιες παράγκες τους, στις κα
λύβες τους. Η φτώχεια, η πείνα και τα έντομα (η ύπαρξή τους οφείλεται στις άθλιες συνθήκες) 
έχουν οδηγήσει πολλούς ανθρώπους στην αποβλάκωση, αν και οι περισσότεροι διαθέτουν 
φυσιολογικό δείκτη ευφυΐας και παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον από ανθρωπολογική 
άποψη, πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι οι βάρβαρες φυλές, γιατί, παρ’ όλο που ο υλικός πολιτισμός 
τους είναι στοιχειώδης, σχεδόν προϊστορικός, οι θρησκευτικές και ηθικές τους δοξασίες και 
πεποιθήσεις είναι ανάλογες με αυτές των πολιτισμένων χωρών. Κάποιοι κάτοικοι της περιοχής 
μιλούν γαλλικά, όντας μετανάστες. Για ποιο λόγο δε σηκώνονται να φύγουν για πάντα απ’ 
αυτόν τον τόπο; Όλοι οι γεωγράφοι συμφωνούν ότι η περιοχή πρέπει να χαρακτηριστεί μη 
κατοικήσιμη. Ούτε τα βιβλία ούτε ο κινηματογράφος κατάφεραν ν ’ ανακαλύψουν για ποιο 
λόγο οι άνθρωποι συνεχίζουν να την κατοικούν.
Χάρη στο ταξίδι του βασιλιά και στο υπέροχο βιβλίο του γάλλου καθηγητή Legendre, ο οποί
ος μελέτησε σε βάθος αυτόν τον τόπο για πάνω από είκοσι χρόνια, άρχισα κι εγώ να τον γνω
ρίζω, και θέλησα να τον μελετήσω κατά κάποιο τρόπο με τη μέθοδο της ανθρωπογεωγραφίας 
και να τον παρουσιάσω με αντικειμενικότητα. Κανένας δεν ήθελε να μου δώσει τα λίγα χρή
ματα που ζητούσα για να γυρίσω την ταινία. Άλλοι αρνιόνταν μετά βδελυγμίας, άλλοι φο- 
βόνταν μη χάσουν τα λεφτά τους, άλλοι έλεγαν ότι δεν ήταν σωστό να δείξω ένα τέτοιο πρό
σωπο της Ισπανίας, λες και, κρύβοντας την αλήθεια, θα λύναμε το πρόβλημα.
Έ νας δάσκαλος από την Ουέσκα, o Ramón Acín, στον οποίο είχα μιλήσει για το σχέδιό μου 
σε κάποια φιλική μας συζήτηση, ενδιαφέρθηκε για την ιδέα μου και μου πρόσφερε ένα μέ
ρος από τις οικονομίες του για την πραγματοποίησή της: 2.000 δολάρια όλα κι όλα. Με δε
δομένο αυτόν τον πενιχρό προϋπολογισμό, άρχισα να ψάχνω στο Παρίσι για αλτρουιστές συ
νεργάτες και φίλους, που να καταφέρω να τους κινήσω το ενδιαφέρον για την περιοχή. Ο 
ποιητής Pierre Unik, ο εικονολήπτης Eli Lotar, o καθηγητής Sánchez Ventura και o δάσκαλος 
Acín συνέδραμαν την προσπάθειά μου. Περάσαμε δυο αξέχαστους μήνες σ’ αυτή την απο
μακρυσμένη περιοχή.
Από την Warner Bros, έφυγα μόνο και μόνο επειδή άρχισα να παράγω ταινίες για τη χώρα 
μου και για τη Νότιο Αμερική. Για το σκοπό αυτόν, συνεργάστηκα μ ’ έναν νεαρό ισπανό επι
χειρηματία, τον κ. Μ. Urgoiti, ιδιοκτήτη της καλύτερης αλυσίδας κινηματογράφων της Μα
δρίτης. Υπήρξα, ανωνύμως, ο παραγωγός πολλών ταινιών της Filmófono, όπως λεγόταν η 
εταιρεία. Παρ’ όλο που ήδη είχα αρκετή εμπειρία, δεν υπήρχε ακόμα στην Ισπανία η κατα
νομή της εργασίας και η εξειδίκευση των στούντιο του Χόλιγουντ, κι έτσι ήμουν υποχρε
ωμένος να έρχομαι σε προσωπική επαφή με σκηνοθέτες, σεναριογράφους κ.λπ.
Ό λες οι ταινίες είχαν μεγάλη εμπορική επιτυχία, ιδίως οι: Δον Κιντίν, ο πικραμένος, Η  κό
ρη του Χουάν Σιμόν, Ποιος μ ’ αγαπά;, Φρουρέ, προσοχή}. Από καλλιτεχνική άποψη, όμως, εί
ναι αρκετά μέτριες, συγκρινόμενες με αντίστοιχες αμερικανικές, παρ’ όλο που, από ηθική18
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και πνευματική άποψη, δεν είχαν τίποτα να ζηλέψουν από τις ταινίες που γυρίζονταν στα 
στούντιο του Χόλιγουντ.
Η επιχείρησή μας πήγαινε μια χαρά, ώς τη στιγμή που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος, στις 18 
Ιουλίου 1936.
Τότε, ανέστειλα κάθε κινηματογραφική δραστηριότητα και έθεσα εαυτόν στη διάθεση της 
κυβέρνησης. Μ’ έστειλαν στο Παρίσι, ως ακόλουθο της εκεί ισπανικής πρεσβείας. Το 1938, 
εδώ και οκτώ μήνες περίπου, ήρθα στις ΗΠΑ με διπλωματική αποστολή, κι εδώ με βρήκε το 
τέλος του πολέμου. Δεδομένου ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα όσον αφορά στην παραμο
νή μου στην Αμερική, λογαριάζω να μείνω εδώ απ’ αόριστον, δεδομένου ότι με ελκύει πο
λύ η φιλικότητα και η κοινωνικότητα των Αμερικανών.

-Positif··, τχ. 146-47, 
Ιανουάριος-Φεβρονάριος 1973.

Μετάφραση:
Τιτίκα  Δημητροϋλια.
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Buñuel ή Το μάτι της ελευθερίας
.....................................................του Carlos Fuentes

Στην πρώτη σκηνή του Ανδαλουσιανού σκύλου, ένας νεαρός Ισπανός ονόματι Luis Buñuel κα
πνίζει αργά ένα τσιγάρο, ενώ ακονίζει ένα ξυράφι. Κοιτάζει τον νυχτερινό ουρανό. Έ ν α  πε
ραστικό σύννεφο κόβει το φεγγάρι στα δυο. Ο Buñuel ανοίγει καλά τα βλέφαρα μιας γυναίκας, 
η οποία μας κοιτάζει και μας βλέπει που την κοιτάζουμε. Ο Buñuel πλησιάζει το ξυράφι στο 
ανοιχτά μάτι και, με μια κοφτή κίνηση, το διατέμνει. Η όραση διαχέεται. Η όραση γίνεται 
μεταδοτική.
Πενήντα περίπου χρόνια αργότερα, ένας Ισπανός ονόματι Luis Buñuel -καθόλου γέρος- 
απλώς, ένας νεαρός ηλικίας ογδόντα ενός ετών- είναι καθισμένος στο άδειο σχεδόν γραφείο του, 
στο σπίτι του στην Πόλη του Μεξικού, που περιβάλλεται από ψηλούς μαντρότοιχους σαν των 
μοναστηριών, με σπασμένα γυαλιά στην κορφή τους, και επαναλαμβάνει το «πιστεύω» του: 
«Αν ο κινηματογράφος ήταν ελεύθερος, θα ’ταν το μάτι της ελευθερίας. Όμως, μπορούμε να 
κοιμόμαστε ήσυχοι. Το βλέμμα του κινηματογράφου προσκρούει πάνω στον κομφορμισμό 
του κοινού και στα εμπορικά συμφέροντα. Τη μέρα που το μάτι της ελευθερίας θα αφυπνι
στεί, ο κόσμος θα τυλ ιχτε ί στις φλόγες!»
Από τον Ανδαλουσιανό σκύλο, ο Buñuel ανέκαθεν θεωρούσε τον κινηματογράφο σαν ένα κοι
μισμένο μάτι που δεν μπορεί να το ξυπνήσει παρά μόνο μια κάμερα κοφτερή σαν την κόψη 
του ξυραφιού, σαν στιλέτο, σαν νυστέρι: το βλέμμα του κινηματογράφου οφείλει να είναι 
μια ανεπούλωτη πληγή.
Η ενότητα του έργου του Buñuel εκπορεύεται από τη σύγκρουση ανάμεσα στον τρόπο που 
βλέπουμε τα πράγματα, και στα ίδια τα πράγματα που βλέπουμε. Και η σύγκρουση αυτή εί
ναι συνυφασμένη μ’ ένα ταξίδι που οδηγεί από την ασφάλεια του κλειστού χώρου στους εξω
τερικούς κινδύνους. Ο Milan Kundera έχει πει ότι ο κόσμος αλλάζει τη στιγμή που ο Δον 
Κιχώτης αφήνει τον κλειστό κόσμο της βιβλιοθήκης και του Θεού του, παύει ν ’ ασχολείται 
μόνο με τον εαυτό του, και ξεκινά να γνωρίσει έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Αυτές 
είναι οι ισπανικές και, μαζί, μοντερνιστικές ρίζες του κινηματογράφου του Buñuel: ο Ισπα
νός ήρωας δεν μπορεί να έχει τα χαρακτηριστικά του Τομ Τζόουνς ή του Ροβινσώνα Κρού- 
σου, οι οποίοι είναι προϊόντα μιας προοδευτικής κοινωνίας και, υπό μία έννοια, φτιαγμένοι 
στα μέτρα αυτής της κοινωνίας. Το περιβάλλον -Ιερά Εξέταση, Αντιμεταρρύθμιση, μοναρ
χία των Αψβούργων- είναι εντελώς αρνητικό για τη δημιουργία του Δον Κιχώτη, ενώ, αντι- 
θέτως, θετικότατο -επέκταση του εμπορίου, άνοδος των μεσαίων τάξεων, Κοινοβούλιο και 
πολιτικές ελευθερίες- για τη γέννηση του Ροβινσώνα Κρούσου. Ο άγγλος ήρωας οφείλει την 
επινόησή του στην κοινωνία. Ο ισπανός ήρωας είναι ο ήρωας της στέρησης, των ελλείψε
ων και των επιθυμιών μιας κοινωνίας.
«Επιθυμία» είναι η λέξη-κλειδί για την κατανόηση του μπουνιουελικοϋ σύμπαντος. Η λέ
ξη αυτή, όμως, με τις πολύ ανθρώπινες, πολύ ερωτικές, πολύ επίγειες συνδηλώσεις της, απο
κτά στον Buñuel μια διάσταση σχεδόν μυστικιστική- σαν να ’ταν η επιθυμία ένα μυστήριο 
που μπορεί να δώσει πραγματικά τη δυνατότητα, σε άντρες και γυναίκες, να πραγματώσουν 
αυτό το σκοτεινό προσκύνημα της ψυχής και του σώματος, και στο προσκύνημα αυτό ν ’ αντι
μετωπίσουν τη νύχτα της ψ υχής και τα δεσμό του σώματος, με τον τρόπο που επιτελούμε 
μια ιερή αποστολή: μια ιεροτελεστία.
Η ερωτική ιεροτελεστία των εραστών στη Χρυσή Εποχή συνάδει με την ιεροτελεστία της μο
ναξιάς, του μόχθου και της αδελφοσύνης στην μπουνιουελική εκδοχή του Ροβινσώνα Κρού
σου. Και το παρανοϊκό, μαζοχιστικό, νεκροφιλικό και φετιχιστικό τελετουργικό της Σεβε- 23
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ρίν Σεριζί στην Ωραία της Ημέρας ή του ΧίθκΑιφ στα Ανεμοδαρμένα Ύ ψη  είναι εξίσου ση
μαντικό με τη μυστικιστική εμπειρία του Ναζαρέν ή της Βιριδιάνα- γιατί, αν παρατηρήσουμε 
προσεκτικά όλα αυτά τα εκ πρώτης όψεως εντελώς ανόμοια πρόσωπα, θα διαπιστώσουμε ότι 
έχουν έναν κοινό παρονομαστή: με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, μέσα απ’ τον ερωτισμό 
ή την αδελφοσύνη, το έγκλημα ή τη διαστροφή, αντιλαμβάνονται την ύπαρξη ενός κόσμου 
πέραν του σαρκίου τους, κι αυτή η αντίληψη τους ωθεί στη δράση, τους ωθεί στο να συνά
ψουν σχέσεις μ ’ έναν κόσμο που θέλουν να τον αλλάξουν, προκειμένου, έτσι, να πραγμα
τώσουν τις επιθυμίες τους.
Ο κινηματογράφος του Bunuel περιγράφει μια τροχιά που εγκαταλείπει τον γενέθλιο κλει
στό χώρο και διασχίζει τους αγρούς και την ύπαιθρο μιας «Καστίλλης της ψυχής», είτε για 
να συνάψει, ανάλογα με τη φύση του ταξιδιού, τους δεσμούς μιας πρόσκαιρης κοινότητας, 
είτε, απλώς, για να επιστρέψει στην αγονία μιας νέας -κ ι αυτή τη φορά, οριστικής- μονα
ξιάς.
Ο κλειστός χώρος είναι η απαρχή, η αφετηρία. Οι ήρωες εγκαταλείπουν αυτή την πρωταρ
χική ενότητα (ο Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους και η Σεβερίν Σεριζί, την παιδική τους ηλικία· 
η Βιριδιάνα, το μοναστήρι της· ο Ναζαρέν, την αποθήκη του· ο Ροβινσών Κρούσος, το μη
τρικό καράβι· και τα παιδιά του Λος ολβιδάδος, την παράγκα τους -  μ ’ άλλα λόγια, τα έγκα
τα της γης σε όλες τις πρωτεϊκές μορφές τους) και παίρνουν ένα δρόμο που οδηγεί σ’ έναν 
άλλο κλειστό χώρο: στη φυλακή χου Ναζαρέν, στον τάφο του Χίθκλιφ και της Κάθι, στο εγκα
ταλειμμένο σπίτι της Βιριδιάνα, σ’ ένα μοναστήρι (Ελ), σε μια πολιορκημένη εκκλησία (Ο 
εξολοθρευτής άγγελος), σε μια χωματερή (Λος ολβιδάδος), στον πύργο των 120 ημερών των 
Σοδόμων στη Χρυσή Εποχή...
Στο μεταξύ, όμως, η ενότητα έχει διαρραγεί. Τα αντίθετα συγκρούονται. Το νόημα γίνεται 
αποσπασματικό. Η ρήξη είναι το τίμημα της εμπειρίας· είναι όμως και η συνθήκη της ποί
ησης, η οποία τρέφεται από την πολυσημία στην προσπάθειά της να επανασυνθέσει την ενι
αία εικόνα. Το παράδοξο με την ποίηση είναι όχι φιλοδοξεί να οικοδομήσει μια νέα ενότητα, 
μέσα από τη σύνθεση της απολεσθείσας πρώτης αρχής και της συγκεκριμένης εμπειρίας, 
αντλώντας δύναμη απ’ τη ρήξη.
Η κινηματογραφική διαλεκτική χου Bunuel ξεχειλίζει από ποιητικούς συνειρμούς και 
συμμερίζεται, όπως είναι φυσικό, μια σημαντικότατη αντίληψη χου σουρεαλισμού: την προ
σέγγιση των αντιθέτων. Στον Bunuel, η προσέγγιση αυτή πραγματώνεται εκτός χου «εγώ»: 
αποτελεί μια αναγνώριση του κόσμου. Την ίδια στιγμή, όμως, εξαρτάται και από την εκά- 
στοχε προσωπική αντίληψη της πραγματικότητας. Ο μπουνιουελικός κινηματογράφος πα
ραμένει συνεπώς πιστός στη θεμελιακή προβληματική χου: εξετάζει τη σύγκρουση ανάμε
σα σε δύο διαφορετικούς τρόπους θέασης των πραγμάτων και, μέσα σε καθέναν απ’ αυτούς 
τους δύο τρόπους, τη σύγκρουση ανάμεσα στην επιθυμία του ανθρώπου να συνδεθεί με τον 
κόσμο, και στην άρνησή του να αποδεχθεί κάθε δεσμό.
Το κινηματογραφικό βλέμμα του Bunuel στηρίζεται στην παρουσία των mo συνηθισμένων 
πραγμάτων. Ο δημιουργός χρησιμοποιεί συνήθως μεσαία πλάνα ή πλάνα συνόλου, ως επί το 
πλείστον ακίνητα, που επιδιώκουν να καταγράψουν τα αντικείμενα μέσα στον άναρχο 
πολλαπλασιασμό τους. Εξίσου ουδέτερη και επίπεδη με τον πεζό λόγο χου μαρκησίου De Sade, 
η ακίνητη κάμερα του Bunuel αναπαριστά μια ζωή που ρέει αδιακρίτως, αλλά αυτονόμως. 
Και ξαφνικά, έτσι όπως δεν μας έχει συνηθίσει κανένας άλλος κινηματογραφιστής (και με 
μια αιφνίδια σφοδρότητα που επίσης παραπέμπει στο ύφος του Sade), η κάμερα, εκεί που δεν 
το περιμένουμε, κινείται, και η κίνησή της, πρώτα συμβαδίζει με το ρυθμό της πραγματι
κότητας που καταγράφει, ύστερα τον καθυποτάσσει, και στο τέλος cov υπερβαίνει· κι επει
δή ο κανόνας είναι η ουδετερότητα, το τράβελινγκ ή το cut μοιάζουν ακόμα πιο σπασμωδι
κά. Όσο για το αντικείμενο, το πρόσωπο, το πόδι ή τη χειρονομία που επιλέγει ο Bunuel μέ
σα απ’ τη χαώδη πληθώρα, αυτό προσκχάται μια φοβερή ένταση παρουσίας, συχνά στα όρια 
του υποφερτού, που αποκαλύπτει έναν ανυποψίαστο δεσμό χου με τον κόσμο. Ο Bunuel,24
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όμως, δε στέκεται να υμνήσει το λυρισμό της στιγμής- μας ξαναβυθίζει οσονούπω στη μου
ντάδα της καθημερινότητας.
Παράδειγμα: Το Ελ διαδραματίζεται στο συμβατικό περιβάλλον της καθολικής μπουρζου
αζίας της Πόλης του Μεξικού. Τα κοστούμια, τα ντεκόρ, τα πρόσωπα, οι κινήσεις, τα πάντα, 
χαρακτηρίζονται από έναν άνοστο μελοδραματισμό. Ο Φρανσίσκο, ένας πολύ ευσεβής, 
πλούσιος και παρθένος ακόμα σαραντάρης, νυμφεύεται την Γκλόρια, μια νεαρή της τάξης 
του.
Η συνάντησή τους αποτελεί μια κορυφαία μπουνιουελική στιγμή. Είναι η Ακολουθία τού 
Νιπτήρος στον καθεδρικό ναό της Πόλης του Μεξικού. Ο Φρανσίσκο παρακολουθεί με ευ
σέβεια το καθιερωμένο τελετουργικό: τον ιερέα που πλένει, και ψιλά τα πόδια των φτωχών. 
Ξαφνικά, τα ροζιασμένα και βρόμικα πόδια δίνουν τη θέση τους σ’ ένα ζευγάρι άνετα πα
πούτσια, δυο λεπτούς αστραγάλους και δυο γάμπες χυτές μέσα σε κάλτσες. Στη στιγμή, το 
θρησκευτικό πάθος του Φρανσίσκο μετατρέπεται σε ερωτικό· και τα δύο εντάσσονται πλή
ρως στη φροϊδική έννοια του φετιχισμού: τα αντικείμενα -τα  παπούτσια και οι κάλτσες στην 
προκειμένη περίπτωση- καταργούν το ίδιο το σώμα που τα φορά. Ο Φρανσίσκο μπορεί να 
γνωρίσει την καθαρή επιθυμία, γ ιατί επιθυμεί αντικείμενα, και τα αντικείμενα είναι ταυτο- 
χρόνως διαθέσιμα και ασφαλή, ενώ τα σώματα πρέπει κανείς να τα σαγηνεϋσει και, επομέ
νως, είναι επικίνδυνα.
Ο Φρανσίσκο ανακαλύπτει, φυσικά, ότι η Γκλόρια δεν είναι αντικείμενο, αλλά μια γυνα ί
κα προικισμένη με ευφυΐα, και αντιδρά με μια παράφορη ζήλια, η οποία καλύπτει απλώς το 
γεγονός ότι ο Φρανσίσκο ζηλεύει όχι μόνο το σώμα, αλλά και το εξίσου επικίνδυνο μυαλό

Με γον Α\έξη Γρίβα στο σπίπ  
του, στο Μεξικό, το 1980.
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χης Γκλόρια -  ένα σώμα κι ένα μυαλό που αρνούνιαι να κάνουν το «χατίρι» στο σύζυγο και 
να μην είναι παρά ένα ζευγάρι παπούτσια κι ένα ζευγάρι κάλτσες. Μέχρι το σημείο αυτό, ο 
θεατής μπορεί να νομίζει ότι παρακολουθεί ένα λαϊκό βοντβίλ αλά ισπανικά. Ο Φρανσίσκο 
κάνει σκηνές, παρακολουθεί τη γυναίκα του και τη βασανίζει ψυχικά.
Μια νύχτα, όμως, ενώ η αθώα Δυσδεμόνα του κοιμάται, ο Φρανσίσκο συγκεντρώνει, με την 
πιο παγερή έννοια της λέξης, τα εξής αντικείμενα: σκοινί, βαμβάκι, απολυμαντικό, ψαλίδι, 
χλωροφόρμιο, βελόνα και κλωστή. Ο σκοπός; Προφανέστατος.
Το μελόδραμα αρχίζει να μετατρέπεται σε μια ζοφερή συνάντηση του Οθέλλου με τον μαρ- 
κήσιο de Sade. Η αφήγηση πραγματοποιεί ένα γιγαντιαίο νοηματικό και ποιοτικό άλμα: πα
ρακολουθούμε ένα τελετουργικό κατάκτησης του άλλου διά της βίας και, εν ανάγκη, διά του 
θανάτου. Ο Φρανσίσκο δε θυμίζει τόσο έναν Οθέλλο όσο έναν Δον Ζουάν που θα μηχανευ
όταν υποχθονίως την εκδίκησή του ενάντια στις γυναίκες που τον έστειλαν στην κόλαση. 
Ο μισογυνισμός αυτός καλύπτεται κάτω απ’ τις απατηλές αρετές της παρθενίας, της τιμής 
και της πίστης. Σιγά σιγά, αντιλαμβανόμαστε ότι ο γάμος του Φρανσίσκο είναι στην πραγ
ματικότητα μια βεντέτα διάρκειας κατά της συζύγου του, την οποία έχει βαλθεί να εξευτε
λίσει, να καταστρέψει, να την καταδικάσει κι αυτήν στην κόλαση. Εξ άλλου, ο Φρανσίσκο 
βρίσκει κι ένα σύμμαχο στο πρόσωπο του υπηρέτη του. Και οι δύο συνωμοτούν κατά των 
γυναικών, κάτι ατελείωτα βράδια που τα περνούν μαζί γρασάροντας ποδήλατα. Η ανδρική 
συνωμοσία κατά των γυναικών αποτελεί μιαν αντιστροφή: στην πραγματικότητα, ο Φραν
σίσκο και ο υπηρέτης του (ή ο Ντον Τζιοβάνι και ο Λεπορέλο) συμπερκρέρονται σαν γυναίκες 
προς γυναίκες: προσπαθούν να εξιχνιάσουν το μυστήριο της παράλογης, όπως τη θεωρούν, 
κι όλο πονηριές και τερτίπια συμπεριφοράς των γυναικών. Φτάνοντας στο εξαίσιο τέλος της, 
η ταινία μάς αφήνει κατάπληκτους, αλλά και μας διαφωτίζει: ο Φρανσίσκο εγκαταλείπει τα 
εγκόσμια και κλείνεται σε μοναστήρι, στον μοναδικό χώρο όπου, φορώντας το μοναστικό ρά
σο, μπορεί να βρει σημείο επαφής με άλλους άντρες που έχουν αναγάγει σε αρετή ό,τι ο Φραν
σίσκο θεωρούσε έγκλημα: το αδύνατον της συμβίωσης με μια γυναίκα.
Έτσι, στις ταινίες του Bunuel, η κάμερα πνίγεται στην πιο κοινότοπη καθημερινότητα, για 
να διακηρύξει την πίστη της στο θαυμαστό. Έ να  κανονικό χέρι μυρμηγκιάζει με κανονικά 
μυρμήγκια. Η μεταξύ τους σχέση, όμως, τα ρίχνει και τα δυο σ’ έναν διαφορετικό χρόνο κι 
έναν διαφορετικό χώρο· μ’ άλλα λόγια, σε μια διαφορετική αντίληψη του κόσμου.
Στους γυμνούς μηρούς μιας γυναίκας χύνεται γάλα. Αίμα κυλάει πάνω σε μαύρες κάλτσες. 
Οι τρίχες ενός εφηβαίου σκεπάζουν το στόμα ενός άντρα. Στο κρεβάτι της ηρωίδας εμφανίζεται 
μια αγελάδα, προμήνυμα της επικείμενης ένταξής της στη μητριαρχική κοινωνία. 
Χαϊδεύουμε με περιστέρια την πλάτη του ανθρώπου που αγαπάμε. Ο Ροβινσών Κρούσος βρί
σκει γυναικεία ρούχα στο ναυαγισμένο καράβι, τα φορά και κοιτάζεται στον καθρέφτη: άρα
γε, ντυμένος γυναίκα, θα γλιτώσει από τη μοναξιά; Παριζιάνικα διαμερίσματα βλέπουν σε 
νορμανδικές παραλίες. Μες στους Εσταυρωμένους κρύβονται κοφτερά μαχαίρια, και δόκι
μοι μοναχοί περιφέρονται κουβαλώντας σε βαλιτσάκια τα σύνεργα της ιερής αποστολής τους: 
καρφιά, σφυριά κι ακάνθινα στεφάνια. Έ νας χοντρός Ασιάτης κρούει ένα χρυσό καμπανά
κι, κι ένα κομψό γαλλικό μπορντέλο μεταμορφώνεται σε άλλο τόπο.
Ο Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους μαζεύει κιλότες και σουτιέν (φαντάζεται ότι ανήκαν στις γυ 

ναίκες που θέλει να σκοτώσει) και κάθεται και τα χαϊδεύει. Όμως, όλες οι δολοφονικές του 
απόπειρες αποτυγχάνουν, γιατί, κάθε φορά, το θύμα είτε πεθαίνει τυχαία, είτε αυτοκτονεί, 
είτε δολοφονείται από κάποιον άλλον. Και σ’ αυτή την περίπτωση πάλι, ο Δον Ζουάν εξα- 
πατάται και απογοητεύεται- στις ταινίες του Bunuel, οι γυναίκες υπονομεύουν τον μεγά
λο γόη: αυτοκαταστρέφονται, προτού προλάβει αυτός να τις καταστρέψει, στερώντας του 
έτσι τη χαρά να τις εξοντώσει.
Ό λα αυτά έχουν μεγάλη σχέση με την περίφημη συνάντηση μιας ομπρέλας και μιας ρα
πτομηχανής πάνω σ’ ένα χειρουργικό τραπέζι, όπως την επινόησε ο Lautréamont. Τα πράγ
ματα δεν συμπερκρέρονται πια φυσιολογικά κι αποκαλύπτουν την πραγματική τους ομορ-26
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φιά χάρη σε μιαν απρόσμενη συνάντηση· παύουν να είναι αόρατα και εναλλάξιμα, και γίνονται 
τρόπαια του μαζοχιστή, του φετιχιστή, του σαδιστή.
Μάλιστα. Ο Bunuel, όμως, κινείται ένθεν κακείθεν αυτής της βεβήλωσης-Αποκάλυψης. 
Έ νθεν, καταφέρνει να διατυπώσει μια κριτική της κοινωνίας η οποία οφείλει πολλά στη σου
ρεαλιστική παιδεία του σκηνοθέτη, αλλά και στη χειραψία που θ ’ ανταλλάξουν πάνω από 
τα δώδεκα εκατομμύρια πτώματα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, πάνω απ’ τους πεσό- 
ντες υπέρ Πατρίδος και Ατομικής Ιδιοκτησίας, δύο άνθρωποι: ο Karl Marx («Πρέπει ν ’ αλλά
ξουμε τον κόσμο») και ο A rthur Rimbaud («Πρέπει ν ’ αλλάξουμε τη ζωή»), Εκείθεν, ο Bunuel 
βυθίζεται στις ρίζες της αναρχίας, της εξέγερσης και του ονείρου, που είναι βαθιά θαμμένες 
στην ισπανική του κληρονομιά και τον συντρόφεψαν στη μακρά μεξικανική του εξορία. 
Ισπανία, Μεξικό, Σουρεαλισμός: γραμμή πυρός του μαύρου χιούμορ. Ο Bunuel, ωστόσο, προ
έρχεται μάλλον απ’ την κωμική παρά απ’ την επική παράδοση του κινηματογράφου- όχι τό
σο από τον Griffith και τον Αϊζενστάιν, όσο από τον Buster Keaton, τον Chaplin, τον Laurel 
και τον H ardy οι δύο τελευταίοι συντρίβονται διαρκώς απ’ τις κοινωνικές ιεραρχίες και βρί
σκονται διαρκώς στο περιθώριο, επειδή ακριβώς δεν ξέρουν να πλουτίσουν. Η αποτυχία τους 
αποτελεί αμάρτημα στον θριαμβεύοντα κόσμο του καλβινιστικού καπιταλισμού. Και στο στό
χαστρο των κωμικών τους επιθέσεων βρίσκονται οι πλούσιοι και τα πλοϋτη τους. Ξενοδο
χεία πλημμυρίζουν, ζαχαροπλαστεία διαλύονται, κομψές βιλίτσες ισοπεδώνονται συστη
ματικά, χάος επικρατεί στους δρόμους: η χολιγουντιανή κωμωδία είναι αναρχική, καθώς πα

Η Ακολουθία του Νιπτήρας 
στο Ελ.
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1. Αγγλικά στο κείμενο: «ένα τυ
χαίο συμβάν στην ομαδική 

ζωή«. (Σ.τ.Μ.)
2. Λατινικά στο κείμενο: «Είναι

σημαίνει αντιλαμβάνεοθαι».
(Σ.τ.Μ.)

ρωδεί και αποκαλύπτει το πραγματικό νόημα της καπιταλιστικής οικονομίας: τα αντικείμενα 
δεν επιδιώκουν τόσο να είναι χρήσιμα, όσο να είναι αντικείμενο μιας ξέφρενης κατανάλω
σης. Τι το συντηρητικό έχει αυτή, η κατασπατάληση;
Ο Buñuel θέτει το ερώτημα αυτό σαν να ’χε ο Freud το απαθές πρόσωπο του Buster Keaton, 
κι ο Karl Marx, το αλλόφρον βλέμμα του Harpo Marx. O Buñuel υπήρξε ίσως ο πρώτος σκη
νοθέτης που προσέγγισε κριτικά, στη Χρυσή Εποχή, την καταναλωτική κοινωνία, όπως θα 
την ονομάσουμε στη συνέχεια. Ο κεντρικός ήρωας (Gaston Modot) περιφέρεται στους δρό
μους της Ρώμης και χαζεύει τις αφίσες που διαφημίζουν γυναικεία εσώρουχα και αρώματα. 
Ο περίπατός του τον φέρνει ώς το σπίτι της μνηστής του, όπου, προκειμένου να ικανοποι
ήσει τις σεξουαλικές ορέξεις που του ξύπνησε η εμπορικού χαρακτήρα προτροπή ν ’ απο
πλανήσει και ν ’ αποπλανηθεί, αναγκάζεται να κλοτσήσει ένα σκύλο, να κοροϊδέψει έναν τυ
φλό, να ξεγελάσει έναν αστυνομικό, να δικαιολογήσει έναν πατέρα που σκότωσε το παιδί του, 
να σπάσει πόρτες και παράθυρα, να χαστουκίσει μια πλούσια χήρα, να σπείρει τη σύγχυση 
σε μια ορχήστρα που παίζει Wagner, και ν ’ αρπάξει τον μέλλοντα πεθερό του απ’ τη γενει
άδα. Όταν, επιτέλους, σμίγει με τη μνηστή του, αφού υπερνικήσει όλες αυτές τις δυσκολίες, 
κυλιούνται αμέσως καταγής και κάνουν έρωτα πάνω στα χαλίκια του κήπου.
Οι ήρωες του Buñuel καταλαβαίνουν ότι το οικονομικό σύστημα τους παρακινεί να συμ
πυκνώσουν σε μία μόνο πράξη την πρόσκληση για κατανάλωση και την κατανάλωση την 
ίδια. Η δράση τους, όπως συμβαίνει και με ορισμένους ήρωες του Ντοστογιέφσκι (τον Στα- 
βρόγκιν, κυρίως, των Δαιμονισμένων), υπαγορεύεται από κάποιες κοινωνικές δυνάμεις· 
όμως, αντί να αποδεχθούν τα όρια που επιβάλλει η κοινωνία, τα υπερβαίνουν, για να ωθή
σουν τη μηχανή του Φάουστ στις έσχατες συνέπειές της: το μηδενισμό, το παράλογο, τη μο
ναξιά.
Υπάρχει μια οικονομική γέφυρα στο έργο του Buñuel, που συνδέει την πρόσκληση για κα
τανάλωση της Χρυσής Εποχής με την κατανάλωση των πάντων στον Εξολοθρευτή άγγελο. Σ ’ 
αυτή την ταινία, οι είκοσι συνδαιτυμόνες ενός κοσμικού δείπνου, σε μια έπαυλη που θα μπο
ρούσε κάλλιστα να είναι λατινοαμερικανική ή ιταλική (τόσο μεγάλη έμφαση δίνεται στη μορ
φή και στα επιφαινόμενα: la bella figura), είναι παγιδευμένοι στο σαλόνι του οικοδεσπότη 
τους: κανένας δεν μπορεί να φύγει, είτε το θέλει είτε όχι. Εγκλωβισμένοι μέσα σ’ αυτή τη 
γενικευμένη κρίση βούλησης και ενεργητικότητας, τρώνε αρχικά ένα πλουσιοπάροχο γεύ
μα, στη συνέχεια τρώνε χαρτιά και πίνουν το νερό απ’ τα βάζα, και στο τέλος είναι έτοιμοι 
να κατασπαράξουν ο ένας τον άλλον, όταν η Θεία Πρόνοια τους δίνει μια περίοδο χάριτος (αυ
τό που ο Henry James ονομάζει «some accident of grouping»1 στο Θηρίο μες στη ζούγκλα) και 
τους σώζει προσωρινά απ’ τον εγκλεισμό τους.
Μετά την απελευθέρωσή τους, ξανασυγκεντρώνονται -  τώρα, σε μια εκκλησία, για να δο
ξάσουν τον Κύριο. Ό ταν όμως τελειώνει το Te Deum, διαπιστώνουν ότι πάλι δεν μπορούν 
να βγουν απ’ το χώρο. Υποψιαζόμαστε ότι, αυτή τη φορά, δεν υπάρχει σωτηρία. Η κίτρινη 
σημαία της πανούκλας κυματίζει στο καμπαναριό. Εμφύλιες ταραχές ξεσπούν στους δρόμους. 
Έ να  κοπάδι πρόβατα εισβάλλει στην πολιορκημένη εκκλησία. Με την τελευταία τούρτα που 
θα εκσφενδονίσουν o Laurel κι ο Hardy, θα τιναχτούμε όλοι στον αέρα.
Ό πως στο ποίημα του Pierre Reverdy, έτσι και τα είκοσι πρόσωπα του Εξολοθρευτή αγγέλου 
περιπατούν όλο χάρη στο χείλος της αβύσσου: η αντίληψή τους των πραγμάτων είναι η πραγ
ματικότητα -  είναι άξια τέκνα του επισκόπου Berkeley: «Esse est percipi».2 Πράγματι, αυ
τό που βλέπουν, είναι ο κόσμος, αλλά νομίζουν πως ό,τι δεν βλέπουν, δεν το χρειάζονται. Ο 
εγκλεισμός τους (η κλειστοφοβία αποτελεί κυρίαρχη εικόνα στον Buñuel) τους διδάσκει, τε
λικά, ότι έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλο για να επιζήσουν αλληλοσπαραζόμενοι. Συγχέουν 
την ανάγκη με την εξόντωση: η εξόντωση, απότοκος της άρνησης της αλληλεγγύης, είναι 
η «τελική λύση». Η επιθυμία είναι εξίσου οικουμενική με την ανάγκη, τη γενεσιουργό αι
τία της. Τα πρόσωπα στον Εξολοθρευτή άγγελο μπορούν να επιθυμούν, επειδή δε γνώρισαν 
ποτέ τη στέρηση.28
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«Esse est percipi»: η πραγματικότητα δεν είναι μόνο ό,τι αντιλαμβάνομαι, λέει ο Bunuel, στο 
πλαίσιο μιας αιρετικο-μαρξιστικο-αναρχικο-σουρεαλιστικής επιφώτισης· γ ια τί ο Bunuel 
συνταιριάζει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά με τρόπο αντιφατικό, ασεβή, γενναιόδωρο· ως Ισπα
νός, δηλαδή ως έκκεντρος Ευρωπαίος, ως καλλιτέχνης (ως ανίσχυρος ελευθερωτής), ως άν
θρωπος με Καθολική και μεσογειακή παιδεία, ο οποίος «τρώγεται με τα ρούχα του» δημι
ουργικά. Ο Bunuel είναι αιρετικός γ ιατί επιθυμεί ένα υπέρτατο πνευματικό αγαθό· είναι ένας 
διανοητής ικανός να επανακάμψει στην πίστη, όπως στο Γαλαξία, επειδή απεχθάνεται την 
επιστήμη και την τεχνολογία- είναι ένας πνευματικός άνθρωπος, με την έννοια που ο 
Pascal δίνει στον όρο, στον οποίο ο Θεός θα μπορούσε να πει: «Δε θα μ ’ αναζητούσες αν δεν 
μ ’ είχες ήδη βρει».
Ό ντω ς, ο Bunuel είναι ένας δημιουργός που υπερβαίνει την αιτιότητα (χωρίς αυτό να ση
μαίνει κι ότι την απορρίπτει), που περιπλανιέται στις περιοχές εκείνες στις οποίες, όπως επι
σημαίνει ο Nietzsche, «βασιλεύει ο τρόμος του ανθρώπου που έχει αρχίσει ξαφνικά ν ’ αμ
φιβάλλει για τις γνωστικές προσεγγίσεις του βιωμένου», όπου ο μεγάλος πύρινος τροχός τής 
αρχαίας σοφίας, της σιωπής και του λόγου που γεννά το μύθο των απαρχών, την ανθρώπι
νη δράση που γεννά το επικό ταξίδι προς το άλλο, την ιστορική βία που αποκαλύπτει την 
τραγική αδυναμία του ήρωα ο οποίος αναγκάζεται να επιστρέφει στον τόπο του, μύθος θα
νάτου, ανάστασης και σιωπής απ’ όπου θα ξεπηδήσουν νέες λέξεις και νέες εικόνες, αυτός, 
λοιπόν, ο μεγάλος πύρινος τροχός εξακολουθεί να γυρίζει, παρά την τύφλωση της γραμμι
κής σκέψης. Η πραγματικότητα έχει εκραγεί, σαν την Κογιολξουάκι, τη θεά της σελήνης, 
που βρέθηκε στο κέντρο της Πόλης του Μεξικού, διαμελισμένη, διασκορπισμένη ανάμεσα 
στα φώτα και τα σκότη του σύμπαντος.
Η πραγματικότητα υπερβαίνει κατά πολύ όλα όσα μπορεί να αντιληφθεί κάθε ον. Με όση έντα
ση κι αν αντιλαμβάνομαι την πραγματικότητα, αντιλαμβάνομαι ένα κομμάτι της και μόνο· 
δεν την αντιλαμβάνομαι στο σύνολό της: δεν μπορούμε να δούμε την πραγματικότητα χω
ρίς να λάβουμε υπόψη μας ό,τι αντιλαμβάνονται κι οι άλλοι απ’ αυτήν. Ό τα ν το καταλα
βαίνουμε, προσβλέπουμε σε μια ευρύτερη πραγματικότητα, πιο έντονη, και προσπαθούμε να 
πράξουμε αναλόγως, διότι, όπως μας προειδοποιεί ο William Blake, όποιος επιθυμεί και δεν 
δρα, φέρνει την πανούκλα.
Ελευθερία είναι η πραγμάτωση της επιθυμίας. Οι ανικανοποίητοι ήρωες του Bunuel είναι 
φορείς μιας διαφορετικής αντίληψης, ενός διαφορετικού τρόπου να βλέπουμε, τον οποίο δεν 
μπορούμε να κατακτήσουμε παρά μόνο σκίζοντας μάτια, επιθυμώντας το ανέφικτο, επιθυ
μώντας όλα εκείνα που, για λόγους ηθικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς, παραμένουν κρυμ
μένα, ευνουχισμένα, παραμορφωμένα ή στερημένα από χρόνο, χώρο, όνομα ή είδωλο.
Πώς να ονομάσουμε το ανώνυμο; Πώς να δούμε το αόρατο; Η επιμονή του Bunuel στο όνει
ρο έχει αυτό το νόημα: φαντάζεται τη διακαή επιθυμία. Χάρη στο όνειρο, οι άντρες και οι γυ 
ναίκες (και τα παιδιά, φυσικά -  όσο για τα ζώα, ονειρεύονται άραγε;) κατακτούν τη θαυμαστή 
και τρομερή αντίληψη όλων όσα δε θα υπάρξουν ποτέ. Όμως, το όνειρο που μετατρέπεται 
σε πραγματικότητα του ονείρου, μετατρέπεται την ίδια στιγμή και σε μιαν ανέφικτη πραγ
ματικότητα, διαφορετική, κρυμμένη, αλλά εξίσου αληθινή, σ’ ένα απ’ τ ’ ασφαλέστερα αγκυ
ροβόλια για την επιθυμία. Οι ταινίες του Bunuel αποτελούν μια ομολογία πίστης στην πρώ
τη και εύθραυστη συνάντηση της επιθυμίας και της ελευθερίας μέσα στο όνειρο.
Στα Ανεμοδαρμένα Ύ ψ η, ο Χίθκλιφ κατεβαίνει στον τάφο της Κάθι, όπου τον καλεί η φω
νή της νεκρής. Το φέρετρο βρίσκεται μπροστά του. Πίσω του εμφανίζεται ο αδελφός της Κά
θι, κρατώντας ένα τουφέκι. Τη στιγμή που πυροβολεί, ο Χίθκλιφ, θανάσιμα τραυματισμέ
νος, στρέφεται και βλέπει στο πρόσωπο του αδελφού αυτό της ερωμένης, της γυναίκας, της 
αδελφής.
Σ’ ένα και μόνο πλάνο αυτής της (κατά τα άλλα αποτυχημένης) ταινίας, ο Bunuel μας δεί
χνει πώς η επιθυμία μπορεί ν ’ αφομοιώσει και να μεταπλάσει την αιμομιξία, το σοδομισμό, 
το έγκλημα και τη νεκροφιλία, προκειμένου ο ανέφικτος έρωτας να μπορέσει να πραγματωθεί 29
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μέσα στο ανέφικτο. Και στον Ναζαρέν, μια κοπέλα που πεθαίνει από πανούκλα, αλλά αρνείται 
την τελευταία μετάληψη που της προσφέρει ο ιερέας, με μία και μόνη φράση: «Ο Χουάν με 
νοιάζει- όχι οι ουρανοί».
Δεδομένης της συνάφειας του έρωτα και του θανάτου, ο Bunuel θεωρεί ότι, στον κόσμο μας, 
πιο εύκολα πεθαίνει κανείς παρά ερωτεύεται- ο θάνατος, το βασίλειο του ανέφικτου, είναι 
πολύ πιο εφικτός απ’ τον έρωτα, τον πυρήνα όλων των δυνατοτήτων. Οι δαιμονισμένοι ήρω- 
ες του Bunuel, λοιπόν, φορούν το ένδυμα του Κακού (ο θάνατος είναι η υπέρτατη έκφρα
ση μιας υπέρτατης απουσίας), για να κερδίσουν τον έρωτα. Το Κακό μπορεί να είναι απα
γορευμένο, αλλά είναι κι αυτό που μας οδηγεί στη βεβαιότητα του θανάτου. Η συνάφεια μπο
ρεί να εξαίρετοι, αλλά επ’ ουδενί διασφαλίζει το εφικτόν του έρωτα.
Ο Bunuel (ο οποίος, σ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του, δέχτηκε αμέτρητες επιθέσεις 
από τη λογοκρισία, την Εκκλησία, την αστυνομία και τις νοικοκυρές, που τον κατηγορούσαν 
ότι εκθείαζε το Κακό και υπονόμευε την ηθική) μας δείχνει απλώς ότι ούτε το Καλό βρίσκεται 
εκεί όπου μας το παρουσιάζει η κοινωνία, ούτε το Κακό εκεί όπου το καταγγέλλει. Το ερώ
τημα που θέτει ο Bunuel, με μια μελαγχολική αυστηρότητας είναι: «Εσείς, που θεωρείτε τον 
φετιχιστή, το νεκρόφιλο, τον εξεγερμένο, τον εραστή, τον ονειροπόλο, ένα παρά φύσιν τέ
ρας, μήπως κρύβετε απλώς τα δικά σας απωθημένα, προσπαθώντας ν ’ αρνηθείτε -να  εξο
ντώσετε- το βίωμα του άλλου;»
Κι αν αυτός ο άλλος, σε σωματικό και ψυχολογικό επίπεδο, είναι ο αλλόκοτος (ο τρελός, ο 
ομοφυλόφιλος, ο νάνος), σε πολιτικό επίπεδο είναι αυτός που πρέπει να εξοντωθεί: ο νέγρος, 
ο Ινδιάνος, ο εβραίος, ο αντάρτης.
Το κύριο χαρακτηριστικό (επιθυμία κι ελευθερία) ενός ανθρώπινου πλάσματος είναι η δυ
νατότητά του να σχετιστεί μ ’ ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα. Το έργο του Bunuel είναι μια δι- 
ευρυμένη μεταφορά αυτής της σχέσης με τον άλλον, με όλες τις νίκες και τις ήττες της. «Η 
κόλαση είναι οι άλλοι» λέει ένας ήρωας του Sartre. «Ναι» απαντά ο Bunuel, «αλλά είναι κι 
ο μόνος παράδεισος.»
Ποιος αποτυγχάνει; Ίσως ο Σίμων της Ερήμου, που τον δέρνουν η βροχή κι ο άνεμος πάνω 
στο στύλο του. Δεν ξέρω. Όσο γελοίο κι αν φαίνεται, μπορεί ο Σίμων, μέσα απ’ τον πόνο, τη 
μοναξιά και την απόκρουση του πειρασμού, να πραγματώνει την πιο τρελή του επιθυμία. 
Ποιος μπορεί να τον κρίνει;
Ο Bunuel, ωστόσο, προτιμά το παράδοξο εκείνων που θριαμβεύουν εν τη αποτυχία τους■ όπως 
ο Ναζαρέν και η Βιριδιάνα. Σ’ αυτό το αλληλοσυμπληρούμενο και τυπικά ισπανικό δίδυμο 
συναντάμε τα δύο πιο ενδιαφέροντα (ίσως) πρόσωπα του μπουνιουελικού κανόνος: η Βιρι- 
διάνα είναι η νεαρή δόκιμη μοναχή που θέλει να σώσει τους φτωχούς με την προσευχή, την 
πάστρα και τους καλούς τρόπους- ο Ναζαρέν είναι ο ιερέας που παίρνει τους δρόμους για να 
μιμηθεί τον Χριστό. Κι οι δυο τους παραπέμπουν στο θεμελιώδες αρχέτυπο του ισπανικού 
πολιτισμού: τον Δον Κιχώτη.
Ό πως τον Δον Κιχώτη τον λιθοβολούν οι βαρυποινίτες που τους έχει μόλις απελευθερώσει, 
έτσι και τη Βιριδιάνα τη χλευάζουν, τη ληστεύουν και τη βιάζουν οι ζητιάνοι τους οποίους 
θέλει να βοηθήσει. Ο Bunuel παραμένει πιστός στο σύνθημα των σουρεαλιστών: «Η ποίη
ση, ή θα είναι σπασμωδική ή δε θα είναι» και το επεκτείνει σε κοινωνικό και, κυρίως, θρη
σκευτικό επίπεδο: η αδελφοσύνη, ή θα είναι σπασμωδική ή δε θα είναι- η αδελφοσύνη δεν 
μπορεί να είναι όταν δεν είναι παρά το προσωπείο της ήσυχης, συγκαταβατικής, φιλάνθρωπης, 
αηδιαστικής συνείδησής μας.
Η Βιριδιάνα δεν επιζητούσε πραγματικά να σώσει τους φτωχούς- επιζητούσε, πάνω απ’ όλα, 
να σώσει την εικόνα της ίδιας της αγιοσύνης της. Η Βιριδιάνα-Δον Κιχώτης αγαπά έναν αφη- 
ρημένο Χριστό-Δουλτσινέα. Ο αληθινός Χριστός, στην παρωδία του Μυστικού Δείπνου του 
Leonardo da Vinci (το πρώτο δείπνο των ζητιάνων), είναι ένας τυφλός ζητιάνος που αδυνατεί 
να προσφέρει στη δόκιμη μοναχή (τη μνηστή του Χριστού) την ερωτική τροφή που χρειά
ζεται η ουράνια οπτασία της.30
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Ο ιερέας, Ναζαρέν (επάνω) και η 
δόκιμη μοναχή Βιρδιάνα (κάιω) 
παραπέμπουν οιο θεμελιώδες 
αρχέτυπο τον ισπανικού' 
πολιτισμού: τον Δον Κιχώτη.



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α  Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Ν

Οποιοσδήποτε, ακόμα κι ένας κλέφτης, ένας λεπρός ή ένας σακάτης, μπορεί να είναι ο Χρί
στος. Ό μως η Βιριδιάνα αρνείται την οικουμενικότητα της λύτρωσης. Η Βιριδιάνα, επειδή 
δεν μπορεί να αποδεχθεί την ενσάρκωση του Χριστού, αποδέχεται την ενσάρκωση χωρίς, τον 
Χριστό. Έτσι, η Βιριδιάνα -ο θηλυκός Δον Κιχώτης- συναντά τελικά τα άλλα δύο σημαντικά 
ισπανικά αρχέτυπα, τον Δον Ζουάν και τη Σελεστίνα, σ’ έναν ερειπωμένο πύργο και, σχη
ματίζοντας ένα εντελώς ανίερο ερωτικό τρίγωνο, παίζουν χαρτιά κι ακούνε ροκ. Ίσως, μια 
μέρα, η Βιριδιάνα, αφού γευτεί την εμπειρία της σάρκας, να τα καταφέρει να επιστρέφει στους 
δρόμους της Μάντσα και να επανορθώσει τα σφάλματά της, ν ’ αρνηθεί την κόλαση της αθω
ότητας και να κερδίσει, με το βίωμα, τον παράδεισο.
Πίσω απ’ τον Buñuel παρελαύνει ολόκληρη η Ισπανία. Βασιλιάδες και ματρόνες, άγιοι κι ερα
στές, τέρατα, τρελοί και γελωτοποιοί της ισπανικής αλλοφροσύνης, ανεβαίνουν τα σκαλιά 
του μπουνιουελικού κινηματογράφου, για να φτάσουν στους ουρανοξύστες της προόδου. Τα 
δυτικά σχήματα της υγείας, της ασφάλειας και της αισιοδοξίας χάνονται στους μπαρόκ λα
βυρίνθους της Ισπανίας.
Στην Κρυφή, γοητεία της μπουρζουαζίας, μια παρέα γάλλοι καλοφαγάδες δεν τα καταφέρνουν 
να μαζευτούν ποτέ και να συμφάγουν.
Στο Γαλαξία, δύο πολύ καθωσπρέπει και ορθολογιστές προσκυνητές θέλουν να ενσωματώ
σουν τη θρησκευτική εμπειρία στην ιστορία της Δύσης· η πίστη, όμως, αποδεικνύεται μια 
περιδινούμενη και άχρονη πραγματικότητα της φαντασίας. Αν η πίστη υπάρχει, τότε, εξ ορι
σμού, δεν μπορεί να αποδειχθεί. Κατά τον ίδιο τρόπο, ούτε η Ιστορία είναι Ιστορία αν δεν εί
ναι προϊόν της φαντασίας. Κανείς δεν ήταν παρών στο παρελθόν το παρελθόν είναι μια δρά
ση της μνήμης που ασκείται στο παρόν- δεν υπάρχει τίποτα πιο εύκολο απ’ το να δεις φα
ντάσματα: είναι όλα τους εδώ, γύρω μας.
Η γραμμική εξέλιξη της αφήγησης στο Φάντασμα της ελευθερίας διακόπτεται συνεχώς από 
διάφορα περιστατικά, από ιστορίες ενσωματωμένες μέσα στην κεντρική ιστορία, από όνει
ρα, από σκηνές τρέλας. Όσοι διαφορετικοί πολιτισμοί υπάρχουν, τόσα είναι και τα διαφο
ρετικά πρόσωπα του χρόνου, της κουλτούρας, της σκέψης. Μέλλον είναι το όνομα που δί
νουμε στη σημερινή επιθυμία.
Ο Ναζαρέν, γελοίος, άγιος και τρελός, αποφασίζει να μιμηθεί τον Χριστό. Κι αυτή η βούλησή 
του, η οποία, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται σαν να ’ναι η σημαντικότερη αρετή του, δεν αρ
γεί να αποδειχθεί η ύψιστη υπέρβασή του. Η μίμηση του Χριστού θα οδηγήσει πολύ γρή
γορα τον καλοκάγαθο πατέρα Ναζαρέν στη βία, την περιφρόνηση, τη δεισιδαιμονία, τη 
χλεύη, το φθόνο, το μίσος, την αδικία, τη φυλακή.
Προτού θέσει την πίστη του στη δοκιμασία της πραγματικότητας, ο Ναζαρέν πιστεύει ότι ο 
Ιησούς εξατομικεύει τη λύτρωση, η οποία διατίθεται εις πάντας. Μετά την εμπειρία του, όμως, 
το μόνο που ξέρει, είναι ότι η μίμηση του Χριστού συνεπιφέρει το σκάνδαλο, το χάος, την εξέ
γερση. Η χριστιανική οδός του Ναζαρέν τον καθιστά εχθρό της καθεστηκυίας τάξης.
Στην πορεία του, τον συνοδεύουν δύο γυναίκες, δύο Σάντσο Πάνθα με φούστες. Στην πραγ
ματικότητα, το μυστικό αυτής της σπουδαίας ταινίας του Buñuel είναι ο υπόγειος ερωτισμός 
της. Οι δύο θηλυκοί ιπποκόμοι αυτού του άγιου Δον Κιχώτη δεν επιτρέπουν στον Ναζαρέν 
να τις εξιδανικεύσει: τον αποπλανούν και τον ταράζουν, αναγκάζοντάς τον να παρευρεθεί 
στους έρωτές τους: μ’ έναν νάνο η μία, μ ’ έναν εγκληματία η άλλη· σαν να ’ταν παρών ο Δον 
Κιχώτης στους ειδεχθείς έρωτες της Δουλτσινέας, κι ο Ιησούς κρυφοκοίταζε τη Μαρία 
Μαγδαληνή...
Έ νας άλλος τρόπος θεώρησης του έργου του Buñuel είναι μέσα απ’ αυτό το δίλημμα, αυ
τή την περιπέτεια ή αυτό το απολύτως σύγχρονο φαινόμενο: τη θρησκευτικότητα χωρίς θρη
σκευτική πίστη. Η λύση που βρήκε ο Ναζαρέν, μοιάζει, εκ πρώτης όψεως, προφανής. Ο ιε
ρέας χάνει την πίστη του στο Θεό, αλλά βρίσκει την πίστη του στον άνθρωπο. Η λύτρωση 
του ανθρώπου εξαρτάται από τον άνθρωπο και μόνο. Αυτό είναι το σημαντικό: η λύτρωση 
να επέρχεται εν ονόματι του Κυρίου -  ή εναντίον Του.32



L U I S  B U N U E L

Ο μπουνιουελικός κύκλος, λοιπόν, κλείνει στο σημείο όπου άρχισε: άγιοι αμαρτωλοί συνα
ντιούνται, πληθαίνουν και γίνονται ένα, μέσα στην αυθεντική βίωση του κόσμου. Το νόη
μα του σκανδάλου, της βίας και του κριτικού χιούμορ που χαρακτηρίζουν τον Bunuel, συμ
πυκνώνεται, σε τελική ανάλυση, σ’ αυτή την άρνηση της άρνησης, σ’ αυτή τη δύσκολη και 
εύθραυστη πράξη αγάπης.
Και μαζί και χώρια, για πάντα ενωμένοι και για πάντα μόνοι: ο Ναζαρέν και οι γυναίκες που 
τον συντροφεύουν στην πορεία του· ο Ροβινσών Κρούσος και ο Παρασκευάς· η Βιριδιάνα, 
ο χαρτοπαίκτης και η υπηρέτρια· ο Χίθκλιφ και το φάντασμα της Κάθι- η Σεβερίν κι ο πα
ράλυτος άντρας της· ο Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους και το κέρινο ομοίωμα της γυναίκας που 
ποθεί- ένας Ιησουίτης κι ένας ιανσενιστής που μονομαχούν στα ερείπια μιας εκκλησίας με 
τοιχογραφίες του Piranesi· η Τριστάνα, ανάπηρη, ακρωτηριασμένη, και ο διανοητικά ανά
πηρος, τυραννικός της θείος, που παύει να εξουσιάζει την ανιψιό του απ’ τη στιγμή που αυ
τή καταδικάζεται στις πατερίτσες και στην αναπηρική καρέκλα· ένα κοριτσάκι (στο Φάντασμα 
της ελευθερίας) κι οι γονείς του που το ψάχνουν παντού, καλούν την αστυνομία, πιστεύουν 
ότι το έχουν απαγάγει, ενώ το κοριτσάκι... δεν έχει λείψεί στιγμή -  εμείς το βλέπουμε, αλ
λά όχι και οι ήρωες της ταινίας, παρ’ όλο που επανειλημμένως τούς επισημαίνει την παρουσία 
της: «Έ ι, είμαι ε&ό!»
Στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, τρίτη κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορήματος 
του Pierre Louÿs Η  γυναίκα και το νευρόσπαστο, ο Bunuel θα υπερβεί την απλή διχοτόμη
ση, την οπτική των Sternberg και Duvivier, στις ταινίες των οποίων η Marlene Dietrich και 
η Brigitte Bardot ενσάρκωναν, υποτίθεται, ταυτοχρόνως δύο διαφορετικές γυναίκες, μια αγ
γελική και μια διαβολική, τον Δόκτορα Τζέκιλ και τον Κύριο Χάιντ. Ο Bunuel, χρησιμο
ποιώντας δύο διαφορετικές ηθοποιούς για τον ίδιο ρόλο, αυτόν της χορεύτριας του φλαμένκο 
Κοντσίτα, μας δείχνει πραγματικά ότι πρόκειται για την ίδια γυναίκα, παρ’ όλο που ο γέρος 
εραστής της, ο Ματέο, μια ακόμα εκδοχή του Δον Ζουάν, την αντιμετωπίζει σαν να ’ταν δύο 
διαφορετικές γυναίκες. Η Κοντσίτα, εμφανιζόμενη υπό δύο διαφορετικές μορφές, βλέπει απλώς 
με άλλα μάτια τον εαυτό της: δεν είναι δύο γυναίκες· είναι μια άλλη γυναίκα.
Ο πόθος βρίσκει το σκοτεινό του αντικείμενο: η Κοντσίτα εμφανίζεται με δύο διαφορετικά 
πρόσωπα, κι ο δον Ματέο, δέσμιος της σωκρατικής του κοσμοθεωρίας, δεν καταφέρνει να κό
ψει τα μπερδεμένα κορδόνια του κορσέ της γυναίκας με το φαλλικό σπαθί του. Δεν μπορεί 
να αποδεχθεί το γεγονός ότι η Κοντσίτα, για να του δοθεί, απαιτεί να γίνει κι αυτός άλλος· 
είναι ανίκανος να μεταμορφωθεί, του χρειάζεται η Κοντσίτα ως αντικείμενο του πόθου του, 
του χρειάζεται γ ι’ αυτό που είναι: ο Ματέο, ένας άντρας ώριμος, πλούσιος, νοικοκύρης, κα
θωσπρέπει.
Η Κοντσίτα ζητάει αγάπη από τον Ματέο και, με το αίτημά της αυτό, αντιστρέφει τους συ
νήθεις ρόλους: δεν αρνείται η Κοντσίτα την αγάπη της στον δον Ματέο- αυτός της αρνείται 
τη δική του. Ο Ματέο έχει μία και μόνη επιθυμία: να εξουσιάσει την Κοντσίτα- η Κοντσίτα 
έχει μία και μόνη επιθυμία: να είναι άλλη, έτσι ώστε να είναι ο εαυτός της. «Είμαι εγώ» λέ
ει ο άντρας· «Είμαι άλλη» λέει η γυναίκα, «και πρέπει κι εσύ να είσαι άλλος, αν θέλεις να εί
σαι εγώ.»
Ο Bunuel είναι ίσως ο μεγαλύτερος δημιουργός του σουρεαλιστικού κινήματος, ακριβώς επει
δή συνεκτιμά και υπερβαίνει τις δύο αντιφατικές όψεις ενός κινήματος ιστορικά προσδιο
ρισμένου, το οποίο, όμως, δε γνωρίζει όρια σε αισθητικό επίπεδο, δεδομένου ότι αποτελεί μια 
διαρκή δραστηριότητα του ανθρωπίνου πνεύματος: του κινήματος που θέλει να μεταμορ
φώσει την κοινωνία, ν ’ αλλάξει τον άνθρωπο.
Ο Bunuel δεν έπαψε στιγμή να πιστεύει ότι η εσωτερική εξέγερση, ο απελευθερωτικός πα
ράγων της ποιητικής ενέργειας που λανθάνει σε κάθε άνθρωπο, είναι συνυφασμένη με την 
αντικειμενική αλλαγή της πραγματικότητας, ασχέτως αν προηγείται, συμβαδίζει ή έπεται 
αυτής. Σημασία έχει, η διαδικασία να είναι αδιάλειπτη σε όλα τα πεδία της, γιατί τα πάντα
αποτελούν αντικείμενα πόθου. 33
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Πρόλογος στο βιβλίο του 
Fernando Cesarman, El ojo de 

Buñuel, Anagrama, 
Βαρκελώνη 1976.

Μετάφραοιι από τα γαλλικά: 
Τιτίκα Δημητρούλια

Η αυθεντικότητα του κινηματογραφιστή φαίνεται στην τεχνική με την οποία καμία ταινία 
του δεν «τελειώνει», η αφήγηση μένει ημιτελής, το νόημα αποκρυσταλλώνεται τελικά εκεί 
όπου πρέπει: στη συνείδηση και τη φαντασία του κάθε θεατή.
Ο κινηματογράφος, έτσι όπως τον υπηρετεί ο Buñuel, είναι ελευθερία, γιατί ο Buñuel ξέρει 
να επικαλείται τη δική\ μας ελευθερία. Μπορούμε, λοιπόν, να συλλογιστούμε, όχι την ευθύνη 
του καλλιτέχνη, αλλά τη δική μας ευθύνη, ως θεατών. Αν ο Buñuel καλούνταν να δώσει αυ
τός τις απαντήσεις αντί για μας, και αυτός θα έχανε την ελευθερία του, και εμείς δε θα κερ
δίζαμε τη δική μας.

Με την Delphine Seyrig στα γυρίσματα της Κρυφής γοητείας της μπουρζουαζίας.
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H καμηλοπάρδαλη του Luis Buñuel
................................................................του Louis Seguin

Στο τεύχος 6 του περιοδικού «Le Surréalisme Au Service De La Révolution», στη σελίδα 
34, o Luis Buñuel περιγράφει λεπτομερώς «Μια καμηλοπάρδαλη»:1 «Αυτή η καμηλοπάρ
δαλη, σε φυσικά μέγεθος, είναι μια απλή, ξύλινη σανίδα, κομμένη στο σχήμα της καμηλο
πάρδαλης, και διαφέρει απ’ τα υπόλοιπα ξύλινα ζώα του είδους, επειδή έχει το εξής ιδιαί
τερο χαρακτηριστικά: κάθε στίγμα στο δέρμα της, το οποίο φαίνεται απολύτως φυσιολογι
κά από απόσταση τριών-τεσσάρων μέτρων, είναι στην πραγματικότητα ένα καπάκι που ο 
θεατής μπορεί να το ανοίξει γυρίζοντας έναν αόρατο, μικρό μεντεσέ που υπάρχει από τη 
μια μεριά, ή είναι ένα αντικείμενο, ή μια τρύπα απ’ όπου περνάει το φως της μέρας -το  
πάχος της καμηλοπάρδαλης είναι μόνο λίγα εκατοστά-, ή μια κοιλότητα η οποία περιέχει 
τα διάφορα αντικείμενα που απαριθμούμε αναλυτικά παρακάτω.
»Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η καμηλοπάρδαλη δεν αποκτά πραγματικά νόημα παρά 
μόνο όταν πραγματώνεται πλήρως· δηλαδή, όταν καθένα από τα στίγματά της επιτελεί τη 
λειτουργία για την οποία είναι προορισμένο. Μπορεί η υλοποίησή της να είναι πολυδάπα
νη, αλλά δεν παύει να είναι και εντελώς απαραίτητη.
»TA ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
»Για να κρύψουμε τα αντικείμενα που θα πρέπει να βρίσκονται πίσω απ’ το ζώο, θα χρει
αστεί να το τοποθετήσουμε μπροστά από έναν μαύρο τοίχο, ύψους δέκα μέτρων και 
μήκους σαράντα. Η επιφάνεια του τοίχου θα πρέπει να είναι ανέγγιχτη. Μπροστά από τον 
τοίχο θα πρέπει να υπάρχει ένας κήπος με ασφοδίλια, οι διαστάσεις του οποίου θα είναι οι 
ίδιες με του τοίχου».
Τρία χρόνια μετά τη Χρυσή Εποχή, που η προβολή της -δεν κάνει καθόλου κακό να το θυμί
ζουμε κάπου κάπου- διασαλεύτηκε από τις «Πατριωτικές Νεολαίες», την «Ένωση Πα
τριωτών» και τον «Αντι-εβραϊκό Σύνδεσμο», προτού απαγορευτεί από τον αρχηγό τής αστυ
νομίας, Jean Chiappe, για διατάραξη της δημόσιας τάξης, κι αφού μεσολάβησε μια εκστρα
τεία στον Τύπο όπου η εφημερίδα «Le Figaro» διακρίθηκε ιδιαίτερα ως προς τη βιαιότητα 
και τη βλακεία [«Η λενινιστική προπαγάνδα βρίσκει σε μερικά κινηματογραφικά στούντιο, 
προχειροστημένα ή όχι, απροσδόκητη συνδρομή και, φυσικά, επωφελείται...» (Gaëtan 
Sanvoisin, 10 Σεπτεμβρίου 1930)], o Luis Buñuel (ο οποίος, σημειωτέον, θα θυμηθεί αυτή 
την ιστορία όταν θα πλάσει το χαρακτήρα του Georges Géret στο Ημερολόγιο μιας καμαριέ
ρας) επινόησε κάτι που καμία εγκατάσταση (βίντεο-εγκατάσταση ή όχι) δεν μπόρεσε μέχρι 
σήμερα να πλησιάσει, με εξαίρεση (ίσως) δεκατρία χρόνια αργότερα, το Etant donnés: 1. la 
chute d'eau, 2. le gaz d ’éclairage.2 Ούτε o Nam June Paik δε θα ’ταν ικανός να ξαναστήσει 
αυτή τη μηχανή. Και πώς να μη διακρίνει κανείς ένα είδος ψιθυριστού προάγγελου του 
Kienholz και του έργου του Διάδρομος ξενοδοχείου στο δέκατο τέταρτο στίγμα: «Μια μαύρη 
τρύπα. Ακούγεται να διαμείβεται ψιθυριστά και με αγωνία [ένας] διάλογος»;

Ο αδιάλυτος
O Luis Buñuel είναι, χωρίς αμφιβολία, ο μοναδικός σκηνοθέτης που δε διαλύθηκε στην 
κινηματογραφοφιλία. Δεν υπακούει ούτε σε προσταγές λατρείας, ούτε σε μανίες κατατάξε
ων. Έ ρχεται απ’ το πουθενά και εγκαθίσταται οπουδήποτε. Στις περίπου τριάντα ταινίες 
που γύρισε ανάμεσα στον Ανδαλουσιανό σκύλο και το Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου (ανά
μεσα, δηλαδή, στο 1928 και το 1977), δεν υπάρχει τίποτα που να προβάλλει αξιώσεις 
«έργου». Σ ’ όλα αυτά που δήλωσε κατά καιρούς σ’ όσους άφρονες διακινδύνευσαν να του

1. &1. σιο παρόν, οε.1. 179.
2. Ενα προσχέδιό ιου είχε 
δημοσιευτεί ato ιχ. 5 ιου περιο
δικού -Le Surréalisme Au 
Service De La Révolution- , ro 
οποίο κυκλοφόρησε, μαζί με ro 
τχ. 6, ara μέσα Μαίον ιου 1933. 35
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πάρουν συνέντευξη, δεν υπάρχει τίποτα που να δίνει την εντύπωση άτι έπαιρνε τον εαυτό 
του εντελώς στα σοβαρά. Κανένα μυστικά πίσω απ’ την πόρτα, καμιά εικόνα στο χαλί. Αυτή 
η υπερβολική «καθαρότητα» δεν ήταν, φαίνεται, και τόσο της αρεσκείας της πολιτικής των 
(κινηματογραφικών) δημιουργών, κι ίσως αυτός να είναι ο λόγος που τα «Cahiers» έκαναν 
τόσον καιρό μέχρι να του παραχωρήσουν μια θέση στην πινακοθήκη τους. O Luis Buñuel 
είναι ένας σκηνοθέτης χωρίς μυστήριο, χωρίς τίποτα το «καταραμένο»· όχι επειδή δεν είχε 
τίποτα να κρύψει, αλλά επειδή η ευρετική δεν είναι το δυνατό του σημείο. Τα λέει όλα, αμέ
σως, κι ας διατρέχει τον κίνδυνο να φανεί ματαιόδοξος. Ωθεί στα άκρα τη διαλεκτική τής 
αυτοανάλωσής του, χωρίς καμία προσπάθεια επιλογής και ταξινόμησης.
Για να πεισθεί κανείς, δεν έχει παρά να διαβάσει τον κατάλογο των ταινιών του: γεμάτος 
τρύπες και ασυνάφειες (στην αρχή, τουλάχιστον). Διάφορες παλινωδίες και, μετά από 
κάποιες απογοητευτικές χολιγουντιανές εμπειρίες, ο Bunuel γεφυρώνει ένα χάσμα δώδε
κα χρόνων και περνά κατευθείαν από το Γη χωρίς ψωμί στο Gran Casino και στον Γλεντζέ. 
Τα κενά και οι δισταγμοί που ακολουθούν, μπορούν, εξαιτίας των χαλεπών καιρών, να 
πιστωθούν στα ισχνά κέρδη και να χρεωθούν στις βέβαιες ζημίες. Ο Buñuel αποθαρρύνει 
τις μονογραφίες. Τι να πει κανείς για την Κόρη της πλάνης και για το Μια γυναίκα χωρίς 
αγάπη που μεσολαβούν ανάμεσα στη Σουσάνα και το Ανέβασμα στον ουρανό; Τίποτα δε μοι
άζει λιγότερο στον Luis Buñuel από τον Luis Buñuel. Χωρίς κακοθυμίες, αλλά μ ’ ένα είδος 
ειρωνικής αδιαφορίας, βολευόταν με το πρώτο σενάριο που του ’πεφτε στα χέρια. 
Αργότερα, θα φτάσει στο σημείο να χαρίζει τις ιδέες του (όπως, π.χ., τον Καλόγερο στον 
Άδωνι Κύρου). O Luis Buñuel, ακόμα και στις τελευταίες του ταινίες, για τις οποίες ο 
Jean-Claude Carrière του «έραβε» σενάρια κατά παραγγελία και επέβλεπε από κοντά την 
ορθοδοξία των θεμάτων και τη συμμετρία των εικόνων του, ακόμα και τότε δεν πήρε ποτέ 
κατά γράμμα τον Luis Buñuel.
Ως προς αυτό, αρκεί να τον έχει δει κανείς στο γύρισμα μιας ταινίας του, για να πεισθεί ότι 
δεν ήταν απ’ αυτούς τους, κατά τον Michel de Montaigne, «πολιτισμένους αυλικού 
τύπου»: όχι φωνές, καμία χειρονομία- ούτε θυμοί, ούτε ανυπομονησίες· αντίθετα: ένα είδος 
επιδεικτικής αδιαφορίας. Ο καθένας ήξερε αυτό που είχε να κάνει, κι ο Buñuel θα μπο
ρούσε κάλλιστα (όπως λέγεται ότι έκανε ο Howard Hawks στις τελευταίες του ταινίες) να 
λείπει ή, έστω, να μην ανοίγει το στόμα του. Απ’ αυτή την άποψη (αλλά όχι μόνο απ’ αυτή 
την άποψη), ο Buñuel είναι ο αντι-Elia Kazan: καμία σχέση με τη «χειρονομιακότητα» της 
Μεθόδου. Η σκηνοθεσία, γ ι’ αυτόν, είναι ανοικτή στην τελειότητα των φαινομένων, στην 
πληρότητα του «όσα πάνε κι όσα έρθουν». Η ταινία γυρίζεται μόνη της. O Luis Buñuel δε 
θέλει ν ’ ανακατευτεί σε τίποτα. Δε χώνεται ανάμεσα στους ηθοποιούς. Δεν τους αφήνει 
μόνο τα κομμάτια του γλυκού που τους αναλογούν, αλλά ολόκληρη την τούρτα. Έ χει 
εμπιστοσύνη στον επαγγελματισμό των ηθοποιών και των τεχνικών. Αρκείται στο να τους 
υποδείξει τι πρέπει να κάνουν, και θρονιάζεται για να τους δει (μαζί του κι ο θεατής) στο 
καλύτερο θεωρείο. Ξέρει καλά ότι ο κινηματογράφος είναι δημοκρατική τέχνη κι ότι πρέ
πει να προσφέρει σε όλους το κεντρικό σημείο θέασης, την προνομιακή θέση, το «μάτι τού 
πρίγκιπα» στην ιταλική σκηνή. Ξέρει επίσης ότι πρόκειται για μια τέχνη της χαλάρωσης, 
που δε διεκδικεί άποψη επί της διαδικασίας. O Luis Buñuel επινόησε τον κινηματογράφο 
χωρίς κόπο. Διασκεδάζει. Με μια κάποια πονηριά κι από διακριτική απόσταση παρακο
λουθεί πώς εκκολάπτεται μια σκέψη που αποφεύγει με απόλυτη άνεση τις παγίδες τής 
σεβασμιότητας. Ή ταν ένας απ’ τους τελευταίους θεματοφόλακες ενός μυστικού που, 
σήμερα, μοιάζει να ’χει κάπως χαθεί, και που επέτρεπε στους κινηματογραφιστές ν ’ απο
φεύγουν τις τρικλοποδιές τις ίδιας τους της ιδιοφυίας.

«Ξεκαρδισμένος στα γέλια...»
O Luis Buñuel είχε έναν πολύ προσωπικό τρόπο να παίρνει τις αποστάσεις του. Γελούσε, 
μ ’ ένα γέλιο ανοιχτόκαρδο και σιωπηλό, θαρρείς και το μόνο που περίμενε για να ξεχυθεί,36
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Ο τυφλός ζητιάνος (Miguel 
Inclán) στο Λος ολβιδάδος.

Ο κινηματογράφος ως χώρος
εγκλεισμού και ως
υποσκαμμένος στο όνειρο:
έγκλειστοι ήρωες στον
Εξολοθρευτή άγγελο. β γ
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3. Le rire des surréalistes, 
La Bougie du sapeur, 

Παρίσι 1988.

ήταν η εμφάνιση μιας φωτογραφικής μηχανής. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένα πορτρέτο του 
όπου να μη ζαρώνει τα μάτια και να μη σουφρώνει το άνω χείλος πάνω στα δόντια του. Τα 
τελευταία χρόνια, όταν (όπως παραδεχόταν), επειδή δεν έβρισκε πια ευχαρίστηση στο να 
γυρίζει ταινίες, τις γύριζε μηχανικά τη μία μετά την άλλη (άλλη ομοιότητα με τον Howard 
Hawks), σαν να τον έσπρωχνε απλώς η αδράνεια ενός συστήματος που ο ίδιος είχε κατά 
λάθος ενεργοποιήσει από υπερβολική αφηρημάδα και που δεν είχε πια τη δύναμη να το 
σταματήσει (ίσως, απλώς και μόνον, επειδή βαριόταν), ακόμα και τότε έβρισκε το χρόνο, 
ανάμεσα σε δυο πλάνα και μπροστά σ’ ένα φλιτζάνι τσάι, να διασκεδάζει με μερικούς 
φίλους για λόγους που μόνο ο ίδιος γνώριζε τελείως. O Luis Buñuel ήταν ένας πρίγκιπας 
της ξεγνοιασιάς.
Αυτή η αυθάδης αμεριμνησία ήταν εξ ουρανού. Κι από πού αλλού να ήταν, άλλωστε, αφού 
ο ίδιος o Luis Buñuel είχε το ιερόσυλο θράσος να επινοήσει, στην Καμηλοπάρδαλη του, την 
περίφημη εικόνα ενός Ιησού σκασμένου στα γέλια; Κι εδώ, πάλι, θα πρέπει ν ’ ανατρέξου
με στο αρχείο της καμηλοπάρδαλης, στο οποίο o Salvador Dalí έμελλε να βάλει φωτιά. Ο 
Luis Buñuel είχε καταθέσει εκεί όλο του το σχέδιο, θέμα προς θέμα, όπως ο Robert Fludd, 
το 1617, στο De machina nostra spirituali. Στη δωδέκατη κηλίδα «μια πάρα πολύ ωραία 
φωτογραφία του Χριστού με τον ακάνθινο στέφανο στο κεφάλι, αλλά ΞΕΚΑΡΔΙΣΜΕΝΟΥ 
ΣΤΑ ΓΕΛΙΑ». Αυτός ο Χριστός, που ο Clovis Trouille θα τον απεικονίσει σε δύο πίνακές του, 
εμφανίζεται και σ’ ένα πλάνο του Ναζαρέν (1958). Το γέλιο του Luis Buñuel ανήκει στο 
σουρεαλισμό. Ο Robert Benayoun το θεωρεί μυστικό συντελεστή και, ταυτόχρονα, ένδει
ξη μιας εγκαινιαστικής συνενοχής: «Αυτοί οι άνθρωποι είχαν ζήσει κάποιες στιγμές αδιαμ
φισβήτητης σημασίας, ενεργά δεμένες με το σαρκασμό και την πιο έντονη αγαλλίαση, ενώ 
κάποιες άλλες, διόλου προμελετημένες, είχαν δημιουργήσει, μέσα στις κάθε άλλο παρά 
πυκνές γραμμές τους, μια συνενοχή που άγγιζε τα όρια της βλασφημίας».3 
Το γέλιο του Luis Buñuel γινόταν τόσο πιο πολύτιμο όσο οι ταινίες του δε φανέρωναν 
πάντα την ίδια διάθεση. Το Λος ολβιδάδος, που τον έκανε γνωστό στη Γαλλία, μετά τον 
Πόλεμο, ούτε ιδιαίτερα χαρούμενο ήταν, ούτε γυρισμένο με σκωπτική διάθεση. Έ δινε μια 
εντελώς σκοτεινή και απελπισμένη όψη ενός Μεξικού εξαθλιωμένου και ερειπωμένου, 
όπου πτώματα σκοτωμένων παιδιών πετάγονταν στις χωματερές, ενώ μια μητέρα «κάρ
φωνε» τον ίδιο της το γιο, πλαγιάζοντας με το ρεμάλι που τον κυνηγούσε. Ο Buñuel, πολέ
μιος της ανθρωπιστικής υποκρισίας πολύ πριν διαδοθεί αυτή ως μόδα, και δεδηλωμένος 
εχθρός της τυφλής μοχθηρίας (βαρήκοος καθώς ήταν, του άρεσε να λέει πως οι κουφοί 
είναι καλοπροαίρετοι, επειδή δεν ακούνε τις κακίες που λένε γ ι’ αυτούς, ενώ, αντίθετα, οι 
τυφλοί είναι κακοί άνθρωποι, επειδή έχουν την αίσθηση ότι κάτι τους κρύβουν), ευχαρι
στιόταν, σε πείσμα κάθε χριστιανικής φιλανθρωπίας, να δείχνει ανάπηρους που τους 
πετροβολούν. Μια τέτοια στάση, δύσκολα «περνάει» σήμερα, εποχή του «πολιτικά ορθού» 
και του καταναγκαστικού σεβασμού στις αξίες. Σε κάθε ταινία του Luis Buñuel υπάρχει 
μια λανθάνουσα και χαρωπή ωμότητα, θαρρείς και ο δημιουργός τους είχε ενστερνιστεί 
πλήρως την ομολογία του Robert Desnos: «Συνήθισα να ξεκαρδίζομαι με τις κηδείες που 
αποτελούν το τοπίο μου». Το γέλιο είναι μια ελάχιστα παραλλαγμένη εκδοχή της οργής. 
Το Γη χωρίς, ψωμί (1932) προηγείται μόνο κατά ένα χρόνο της βίαιης καταγγελίας που δια
τρέχει το Borinage των Henri Storck και Joris Ivens. O Luis Buñuel δε θα ξεχάσει την 
πάλη των τάξεων.
Η καμηλοπάρδαλη ήταν επίσης εφοδιασμένη με καταστρεπτικούς μηχανισμούς που, στο 
βάθος των στιγμάτων, απειλούσαν τους ανύποπτους εξερευνητές: «Στο δέκατο έβδομο (στίγ
μα): Την ώρα που θα το ανοίξει ο θεατής, θα εκτοξευτεί με μεγάλη δύναμη ατμός και θα 
τον τυφλώσει φριχτά». Η άσκηση του κινηματογράφου δεν είναι εντελώς ακίνδυνη. Είναι 
η σκοτεινή όψη των μηχανών. Απειλεί αυτό που, σε μια συνείδηση όπου δεσπόζει ο νόμος 
του Δημιουργού, αποτελεί την τιμωρία του αμαρτήματος της αδιαφορίας. Τιμωρεί την 
περιφρόνηση της τεχνικής.38
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Ο δρόμος του ονείρου
Ο κινηματογράφος του Luis Buñuel θυμίζει ότι, μέσα στις σχεδόν αδιόρατες, αλλά επ ικ ίν
δυνες, ρωγμές που είναι διάσπαρτες στη σκηνοθεσία του κι απ’ όπου μπορούν να περάσουν 
φλογερές πνοές, συντηρείται το δικαίωμά του να μιλά για κάτι άλλο, να μην ακολουθεί 
κατά γράμμα το σενάριό του, ν ’ ανοίγεται σ’ αυτό που τον στοιχειώνει, τον ανησυχεί. 
Ξεψαχνίζει το όνειρο, το πολιορκεί, κι αυτή η ανησυχαστική σκηνή, αρχέγονη ή μη, κατά
γεται από μιαν αμφισημία για την οποία ο Sigmund Freud αναρωτιέται, αφού έχει διαβά
σει τις «περιφρονητικές» παρατηρήσεις και, κυρίως, τις «ενθουσιώδεις εκτιμήσεις» τού 
Der Traum und seine Verwortung fü r ’s Leben του F.W. Hildebrandt: «Όλοι γνωρίζουμε εκ 
πείρας ότι η δημιουργία και η οργάνωση του ονείρου, συχνά αποκαλύπτει βάθος ευαισθη
σίας, τρυφερότητα συναισθημάτων, διαύγεια διαίσθησης, λεπτότητα παρατήρησης και 
ετοιμότητα πνεύματος που οφείλουμε ταπεινά να παραδεχτούμε ότι δεν είναι πάντα χαρα
κτηριστικά μας εν εγρηγόρσει».4 Το όνειρο στον Luis Buñuel δεν έχει τίποτα να κάνει με 
το «αργυρώνητο» όνειρο που φαντάστηκε o Salvador Dalí για το Spellbound του Alfred 
Hitchcock,5 μέσα στο οποίο παρελαύνει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο καταγγελιών και ανα
γωγών που υπακούει στην πιο παρωχημένη, αμερικάνικη μορφή μιας ψυχανάλυσης μετα
μορφωμένης σε μηχανισμό ανάκρισης, σε σύστημα διαλεύκανσης αστυνομικών μυστη
ρίων. Το όνειρο δεν είναι το αποδεικτικό στοιχείο του εγκλήματος.
Το όνειρο στις ταινίες του Luis Buñuel, το οποίο ανέκαθεν θεωρήθηκε από τους εξηγητές 
του ως ιντερμέδιο, ως ένα είδος ανοιχτής παρένθεσης στον ιστό της αφήγησης, ως ένας 
κάπως επιδεικτικός τρόπος υπενθύμισης στο θεατή ότι έχει να κάνει μ ’ ένα σκηνοθέτη 
«σουρεαλιστή», κομμάτι αλλόκοτο, δεν είναι ούτε επιχείρημα ούτε σύμπτωμα, αλλά ένας 
απότομος, προκλητικός τρόπος ανοίγματος της ταινία σε μιαν άλλη ταινία, της σκηνής σε 
μιαν άλλη σκηνή. Το μπουνιουελικό όνειρο διπλασιάζει τη μίζα. Ο τίτλος του βιβλίου τού 
Maurice Drouzy, Bunuel, architecte du rêve (Buñuel, αρχιτέκτων του ονείρου), είναι απόλυ
τα εύστοχος. Πρόκειται ακριβώς για την παραπομπή σε μια κατασκευή, σ’ ένα οικοδόμη
μα και σε τοίχους όπου ανοίγονται παράξενες πόρτες προς το άγνωστο, σ’ ένα λαβύρινθο 
επεισοδίων όπου δεν μπορούμε παρά να χαθούμε, κι όπου τα μονοπάτια συνεχώς διακλα- 
δώνονται.
Σε μια από τις πιο ωραίες (μα και πιο περίεργες) ταινίες του, τον Εξολοθρευτή άγγελο, ο 
κινηματογράφος αντιμετωπίζεται και κατά γράμμα ως χώρος εγκλεισμού και ως υπο
σκαμμένος από το όνειρο. Οι ήρωες, κλεισμένοι σ’ ένα σαλόνι (και μετά, σε μια εκκλησία, 
σ’ ένα απ’ αυτά τα καταπληκτικά φινάλε με την υπέροχη ειρωνεία που ήξερε να επινοεί ο 
δημιουργός της Χρυσής Εποχής6) εξαιτίας μιας μυστηριώδους δύναμης που τους απαγο
ρεύει να ξεπεράσουν ένα όριο, το οποίο, εντούτοις, δεν έχει μορφή πραγματικού εμποδίου, 
μιας δύναμης που δεν εξαφανίζεται παρά για να δώσει τη θέση της σε μιαν άλλη δύναμη, 
ακόμα πιο απροσμάχητη, βρίσκουν διέξοδο σ’ ένα καμαράκι, ακόμα πιο στενό κι απ’ το 
«τυφλό» δωμάτιο όπου είναι έγκλειστοι, κι εκεί, σ’ αυτό το καμαράκι, μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σ’ ένα τοπίο που δεν είναι η απεριόριστη προέκταση την οποία προσφέρει ένα 
υποθετικό «εκτός πεδίου», αλλά, στην κυριολεξία, «ένα βάραθρο στη μέση του σαλονιού» 
ή, ακόμα, «ένας όγκος αβύσσου»7 που φέρνει στο νου τη Χρυσή Εποχή, τη σκηνή που περ
νούν τα σύννεφα απ’ τον καθρέφτη ενώ φυσάει ο άνεμος κι ακούμε τον ήχο των κουδου- 
νιών. O Luis Buñuel καταδεικνύει ότι, στον κινηματογράφο, όπως και αλλού (κι αυτή 
είναι αναμφίβολα η πιο έκδηλη και η πιο αμφισβητημένη πτυχή της «πολιτικής» του), η 
ελευθερία ανήκει σ’ αυτούς που δε διστάζουν να την κατακτήσουν, ακόμα κι αν χρειαστεί 
να σκίσουν τη μαύρη επιφάνεια της οθόνης.

Η παρέκκλιση, το σαλιγκάρι και το παπούτσι
Ο κινηματογράφος του Luis Buñuel επιδεικνύει αδιάκοπα τις εμμονές του. Στο Λος ολβι- 
δάδος, δείχνει τα λευκά μπούτια της μητέρας του νεαρού Πέδρο, τη στιγμή που τα πλένει,

4. Η ερμηνεία των ονείρων 
(1933).
5. Παίχτηκε στην Ελλάδα με 
τον τίτλο Νύχτα αγωνίας 
(Σ.τ.Μ.)
6. Γράφει o Charles Tesson γ ι ’ 
αυτή την -αναποφαοιστικότη- 
τα-: «Το τέλος, στις ταινίες του 
Luis Bunuel, είναι πάντα ιδιό
μορφο...» (»Cahiers du 
Cinéma», τχ. 546, a. 66).
7. Ας θυμηθούμε αυτό που γρά
φει η Annie Lebrun στο Sade, 
aller et détours, Plon, Παρίσι 
1989, a. 55: -H  εικόνα και μόνο 
ενός ερεβώδους χάσματος, που 
μου είχε εξαρχής επιβληθεί ως 
παράσταση του γενικού ενθου
σιασμού για το είδος του μαύρου 
[μυθιστορήματος], επανερχόταν, 
μέσω του Sade, ως ανάκληση 
της πιο προσωπικής περιπέτει
ας, της πιο ιδιαίτερης που μπο
ρούσε κανείς να ουλλάβει. 
θαρρείς και, για μια ακόμα 
φορά, το φαντααιακό είχε κάνει 
τη δουλειά του, έτσι ώστε το
“βάραθρο στη μέση τον οαΛο- 
νιού" (δηλαδή το μαύρο μυθιστό
ρημα) και ο “όγκος αβύσσου " 
της σκέψης του Sade, ανοίγο- 
ντας επίσης ένα οριστικό ρήγμα 
στον ευαίσθητο ορίζοντα του 
18ου αιώνα,να έρχονταν να 
συμπληρωθούν για να κάνουν 
εμφανή μια μη αναστρέψιμη 
κρίση της αναπαράστασης που 
μου έδινε την εντύπωση ότι 
είναι μια από τις καταβολές του 
μοντερνισμού.. · 39
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Ο μικρός Αρταιμηάλντο δε λα  
Κρους και r¡ σκοτωμένη 
γκουβερνάντα του.

8. Sylvie Gonzalez, <·Valentine 
Hugo et Paul E luard-, στο De 

Valentine Gross à Valentine 
Hugo, εηιμ. Béatrice Seguin, 

Boulogne-sur-Mer, 2000.

προκαλώντας τον πόθο του Χάιμπο, αλλά και τις γάμπες μιας πιτσιρίκας που τις αλείφει 
με γάλα. Οι γάμπες είναι αντικείμενο φαντασίωσης· άρα, πρέπει να κηλιδώνονται. 
Βρίσκονται στο κέντρο ενός περίπλοκου συστήματος έλξης και απώθησης, που αντιμετω
πίζει την έννοια του αμαρτήματος κυριολεκτικά απ’ την ανάποδη. Στη Βιριδιάνα, η Silvia 
Pinal βγάζει τις μαύρες, βαμβακερές κάλτσες της και αποκαλύπτει τις γάμπες της που 
ήταν φυλακισμένες μέσα σε εσώρουχα τα οποία παραείναι σεμνά για να είναι αθώα. Ο 
Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους θα καταδιώκεται σ’ όλη του τη ζωή απ’ την ανάμνηση της 
γκουβερνάντας του, σκοτωμένης από μιαν αδέσποτη σφαίρα, πεσμένης καταγής και με 
ανασηκωμένα τα ρούχα. Σαλιγκάρια σκαρφαλώνουν στα μπουτάκια του μικρού κοριτσιού 
που μόλις έχει βιάσει και δολοφονήσει ο φασίστας υπηρέτης στο Ημερολόγιο μιας καμα
ριέρας. Οι γάμπες είναι επίσης και για ν ’ ακρωτηριάζονται (στην Τριστάνα, λ.χ., κόβουν το 
ένα πόδι της Catherine Deneuve για να το αντικαταστήσουν μ’ ένα τεχνητό), και παραμέ
νουν μέχρι τέλους αντικείμενα πειρασμού και κρυφής ηδονής, όταν ένας παπάς, στη διάρ
κεια μιας θρησκευτικής τελετής, πλένει τα πόδια στα παπαδοπαίδια (Ελ).
Οι γάμπες είναι οι στυλοβάτες των φετίχ. Στο Ημερολόγιο μιας καμαριέρας και πάλι, ένας 
γέρος συλλέγει μέσα σ’ ένα ντουλάπι μια μεγάλη ποσότητα μποτίνια και υποχρεώνει τη 
Jeanne Moreau να φορέσει ένα ζευγάρι και να βαδίσει μπροστά του για να τη δει. Το μεγά
λο δάχτυλο του ποδιού δεν απέχει και πολύ. Η Lya Lys πιπιλάει με ηδονή το δάχτυλο του 
ποδιού ενός μαρμάρινου αγάλματος στη Χρυσή Εποχή. O Luis Buñuel πλησιάζει τον 
Georges Bataille όταν δίνει τη δική του εκδοχή του ερωτισμού: όχι ένοχη, ούτε εκμεταλ- 
λεύσιμη ή υποκείμενη στο «σεξ», αλλά, αντίθετα, ολέθρια, ανατρεπτική, κόντρα στο νόμο. 
Η γάμπα συνδέεται με το βάδισμα και, επομένως, με την παρέκκλιση. Ο κινηματογράφος 
του Luis Buñuel καταγράφει μετωπικά (με ελάχιστο περιθώριο ελιγμού) ή και πλάτη 
(αλλά πάντα στον ίδιο άξονα) μια ηθική του εκτροχιασμού και της παρεκτροπής. Η φυγή 
ή, για να μιλήσουμε με αθλητικούς όρους, ο ελιγμός και, όπως το είδαμε ήδη, η προσποίη
ση, έχουν πάντα ένα αβάντζο σε σχέση με το έγκλημα και την τιμωρία. Στο τέλος του Ελ, 
o Arturo de Córdova, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει θεραπευτεί, ότι είναι πια φυσιολογικός, 
ότι έχει συμφιλιωθεί με τον εαυτό του κι έχει απαλλαγεί πια από τα δαιμόνιά του, εξακο
λουθεί, ντυμένος με το ράσο του καλόγερου, να περπατάει ζιγκ ζαγκ, διατρανώνοντας ότι 
παραμένει κλεισμένος στο άσυλο της τρέλας του. Η (κυριολεκτική) μετατόπιση του ήρωα 
χαράζει οριστικά την ταινία, όπως η βελόνα του γραμμοφώνου.
Ο κινηματογράφος του Luis Buñuel είναι στοιχειωμένος απ’ την ηδονή και τον τρόμο τού 
στιγματισμού. Στην αρχή ττ\ς Χρυσής Εποχής, η Lya Lys και ο Gaston Modot κάνουν έρωτα 
μέσα σ’ ένα βούρκο, πριν τους διώξουν οι θεμελιωτές της σύγχρονης Ρώμης. Στην Ωραία 
της Ημέρας, η Catherine Deneuve βομβαρδίζεται με ριπές λάσπης από κάτι ελεεινούς αμα
ξηλάτες που την έχουν δέσει σ’ ένα δέντρο. Το στίγμα είναι γλοιώδες. Έ χει κάτι κοινό με 
το σάλιο που τρέχει ανακατεμένο με αίμα από τα χείλη του ήρωα του Ανδαλουσιανοϋ σκύ
λου, ή με τα μυρμήγκια που, στην ίδια ταινία, πλημμυρίζουν την παλάμη. Έ χει κάτι κοινό 
με τους γαϊδάρους σε αποσύνθεση που ο ήρωας σέρνει πίσω του, ή με τις μέλισσες που επι
τίθενται σ’ ένα μουλαράκι στη Γη χωρίς ψωμί. Δεν είναι τυχαίο το ότι η καμηλοπάρδαλη 
είναι καλυμμένη με στίγματα: «Ξαφνικά, το εσωτερικό του [δέκατου τέταρτου] στίγματος 
φωτίζεται από ένα πολύ έντονο φως. Εμφανίζονται κάτι κότες που τσιμπολογάνε». Η λάσπη 
είναι το βασίλειο της κότας· αυτής της ίδιας κότας που, την ίδια περίοδο, μοιάζει να στοι
χειώνει τους σουρεαλιστές: ο Paul Éluard, π.χ., στο Les animaux et leurs hommes, της αφιε
ρώνει ένα κείμενο εικονογραφημένο μ’ ένα «φαντασιωτικό»8 χαρακτικό της Valentine 
Hugo. Η κότα είναι το τοτέμ του στιγματισμού. Στο Λος ολβιδάδος, ο νεαρός Πέδρο, που 
είναι κλεισμένος σ’ ένα είδος αγροτικού αναμορφωτηρίου, σκοτώνει τα πουλερικά μ ’ ένα 
μπαστούνι. Οι κότες είναι μάρτυρες ακατανόητοι (κανείς ώς τώρα δεν έχει αποκωδικοποι- 
ήσει το κακάρισμά τους), απωθητικοί (τσιμπολογούν κοπριά) και δόλιοι (είναι αδύνατον να 
διασταυρώσεις το βλέμμα σου με το δικό τους) μιας ρυπαρότητας που είναι ποθητή και,
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ταυτόχρονα, εμπνέει φόβο. O Luis Buñuel ανανεώνει την πρόκληση του W.C. Fields: πώς 
θα μπορούσε να ’ναι απόλυτα κακός, αφού δεν αγαπά ούτε τα παιδιά ούτε τα ζώα;

Άθεος, δόξα τω Θεώ...
Ο αθεϊσμός του Luis Buñuel ποτέ δεν έπαψε να αποτελεί πρόβλημα. Κάποιοι, όπως ο Henri 
Agel, που είχε μεμφθεί το περιοδικό «Positif» ότι εκδήλωνε τον ενθουσιασμό του για έναν 
χυδαίο αντικληρικισμό, βυθίζονταν -μ ε κάποιο ηρωισμό- στη λογική της αδιάλειπτης 
άρνησης. Άλλοι προτιμούσαν να τονίζουν την έλλειψη σοβαρότητας αυτής της πρόκλη
σης. Όμως, επιθέσεις με τόσο μένος δεν μπορούσαν παρά να είναι αναποτελεσματικές. Εν 
τέλει, μάλιστα, η λύσσα τους ενδυνάμωνε αυτό που ήθελε να καταστρέφει. Κι ύστερα, όλοι 
αυτοί ανήκαν σε μιαν άλλη εποχή. Ο δημιουργός του Ναζαρέν, του Σίμωνα της Ερημου και 
της Βιριδιάνα δεν ήταν ρεφορμιστής. Δεν υπάρχει στο έργο του ούτε νοσταλγία για το 
φραγκισκανισμό (όπως στους Fioretti του Roberto Rossellini), ούτε αγγελικές γητειές 
(όπως στον Pier Paolo Pasolini), ούτε αυτός ο ακαθόριστα μυστικιστικός ανθρωπισμός τού 
Τελευταίου πειρασμού του M artin Scorsese. O Buñuel παίρνει τον καθολικισμό (ό,τι και να 
πούμε, παραμένει η πιο περίπλοκη και, συνεπώς, η πιο διεστραμμένη μορφή του χριστια
νισμού) κατά γράμμα και κατ’ εικόνα. Στη Βιριδιάνα, οι ανάπηροι και οι καθυστερημένοι 
που η ηρωίδα έχει μαζέψει κοντά της σαν να θέλει να δοκιμάσει τα όρια της ίδιας τής 
φιλανθρωπίας της, καθισμένοι ο ένας κοντά στον άλλον, πίσω από ένα μεγάλο τραπέζι, 
συνθέτουν μια σαρκαστική εκδοχή του Μυστικού Δείπνου του Leonardo Da Vinci. Με το 
που στρώνονται, μια ζητιάνα ανακοινώνει ότι θα τους «φωτογραφίσει». Στέκεται μπροστά 
τους και σηκώνει τα φουστάνια της από μπροστά. Ό πω ς το ’χε πει (πιο διακριτικά) ο 
Dionys Mascólo, το 1979, στα πλαίσια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης «για τον 
κινηματογράφο των σουρεαλιστών»: «...αυτή τη λέξη, “Θεός”, ας τη φυλάμε σαν τα μάτια 
μας, αφού πρέπει να θανατώνεται κάθε μέρα μέσα στον καθένα μας...»9 
O Luis Buñuel επινοεί τις δικές του παραβολές. Στη Βιριδιάνα, ένας μύθος καταρρίπτει 
την ανθρωπιστική ψευδαίσθηση της χριστιανικής φιλανθρωπίας: ο Χόρχε συναντά στο 
δρόμο του ένα μικρό κάρο, πίσω απ’ το οποίο είναι δεμένο ένα σκελετωμένο κι εξουθενω
μένο σκυλί- ο Χόρχε κατηγορεί τον καροτσέρη για ασπλαχνία, κι εκείνος του απαντά ότι 
τα κάρα έχουν γίνει για τους ανθρώπους, και το χώμα, για τα ζώα- εξοργισμένος από την 
αναισθησία του χωρικού, ο Χορχε του αγοράζει το σκυλί- κι ενώ συνεχίζει το δρόμο του, 
η κάμερα του Buñuel μας δείχνει ένα άλλο κάρο που έρχεται από την αντίθετη μεριά, στο 
οποίο είναι δεμένο άλλο ένα σκυλί, εξίσου πειναλέο κι εξαντλημένο. Ο Buñuel αρνείται να 
υποτάξει το «γράμμα» του κειμένου του στην παραδειγματικότητα του «πνεύματος».
Ο Gérard Gozlan, στο τχ. 42 του περιοδικού «Positif», είχε επιμείνει σ’ αυτή την αφοσίω
ση του Buñuel στους ήρωες του Ναζαρέν, σ’ αυτό το πείσμα του να μη θέλει να τους εγκα- 
ταλείψει στο έλεος της Θείας Λύτρωσης. Αυτή η επιμονή εκδηλώνεται ευθύς εξαρχής: «Τα 
γράμματα των τίτλων έχουν το σχήμα του σταυρού». Και συνεχίζει ο Gozlan: «Ο Buñuel 
έχει μείνει πιστός στις αντιστοιχίες ανάμεσα στη βιβλική και τη μυθοπλαστική αφήγηση: 
η Αντάρα είναι (προφανώς) η Μαρία Μαγδαληνή- οι κακοί παπάδες κι οι κακοί χριστιανοί 
που χτυπούν κι απαρνοϋνται τον Ναζαρέν, είναι οι Φαρισαίοι- ο ίδιος ο Ναζαρέν μπορεί να 
παρομοιαστεί με τον Ιησού από τη Ναζαρέτ. Επεισόδια όπως η ανάσταση του Λαζάρου, η 
άρνηση του Αποστόλου Πέτρου, το μαντίλι της Βερονίκης ή η πορεία προς το Γολγοθά, 
βρίσκουν τα ανάλογά τους στην ταινία». Η ερμηνεία είναι βλάσφημη, γ ιατί αρνείται να 
μείνει στα πλαίσια του κειμένου, γ ιατί υπερβαίνει τα όρια του σχολιασμού της. Ο 
Γαλαξίας, όπως κι ο Ναζαρέν, παίρνει τη θρησκεία κατά γράμμα. Είναι η αφήγηση (ταυ
τόχρονα εντελής και ημιτελής -  όπως μια ψυχανάλυση) ενός προσκυνήματος χωρίς τέλος, 
που αρνείται να βάλει τέρμα στη διαδρομή της εξερεύνησής του. Απορρίπτει τον Blaise 
Pascal, αφού δεν παύει να αναζητά κάτι που δε θα το βρει ποτέ. Ο Paul Frankeur και ο 
Laurent Terziefï, ουράνιοι επαίτες, πηγαίνουν στον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα, όχι για

Η κότα είναι το τοτέμ του 
στιγματιομοΰ (Το φάντασμα 
της ελευθερίας).

9. Στο -Les Cahiers de la 
Cinémathèque-, τχ. 30131, 
Καλοκαίρι - ΦΟι νόπωμο 1980. 
ο. 99. 41
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να προσευχηθούν πάνω στο μνήμα χου αποστόλου, ούτε (πάντα για να πάρουμε κατά λέξη 
την ειρωνεία του τίτλου) για να φτάσουν στην Place de l’Étoile (Πλατεία χου Άστρου), το 
Campus Stellae που έδωσε τ ’ όνομά του στην πάλη, αλλά για να βγάλουν κάνα φράγκο. 
Στο δρόμο τους, που είναι περισσότερο μια περιπλάνηση, μια τελολογία χωρίς τέλος, συνα
ντούν, όπως το απαριθμεί πολύ σωστά ο Jacques Lourcelles στο Dictionnaire des Films, 
«έξι μυστήρια ή θεμελιώδη δόγματα»: «τη Θεία Ευχαριστία, τη φύση χου Χριστού, την 
Αγία Τριάδα, την καταγωγή του Κακού, τη Θεία Χάρι και την Ελευθερία, τα γαμήλια 
μυστήρια γύρω απ’ την Παρθένο». Ο αθεϊσμός του Luis Buñuel είναι αδιαπραγμάτευτος, 
γιατί δεν αφίσταται ποτέ απ’ την εμμονή της θεότητας. Ο Buñuel παίζει το παιχνίδι και 
προσαρμόζει τους κανόνες στα μέτρα χου, περνώντας απ’ την ιεροτελεστία στην ιεροσυ
λία· κι ως προς αυτά, ανήκει στη γενιά του Georges Bataille. Γνωρίζει καλύτερα από τον 
καθένα πότε πρέπει ν ’ αναφερθεί στην Πατρολογία του αβά Migne, πάτε στα Απόκρυφα και 
πάτε στους τόμους που αφιέρωσε στους αιρετικούς ο αβάς Pluquet. Είναι σαν τον κατηγο
ρούμενο που (στο Γαλαξία πάντα) εμφανίζεται μπροστά στην Ιερά Εξέταση. Ο 
Ιεροεξεταστής τον προστάζει: «Πες απλώς: “αποτάσσομαι”, κι η ψυχή σου θα σωθεί!». Κι 
εκείνος απαντά: «Δεν μπορώ! Πολύ θα το ’θελα, αλλά δεν μπορώ! Δεν μπορώ!»
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10. Το χρυσό κράνος: ταινία 
του Jacques Becker (1952).

(Σ.τ.Μ.)
1 1 .0  Howard Hawks. (Σ.τ.Μ.) 

12. Η  τελευταία (τηλεοπτική) 
δουλειά του Renoir (Σ.τ.Μ).

Τα δύο γένη χου «έργου»
Η λέξη «έργο» στα γαλλικά (oeuvre) δεν έχει το σωστά γένος· ή, μάλλον, δεν είμαστε άσο 
πρέπει επιφυλακτικοί απέναντι της, γιατί έχει... δύο! Ως θηλυκού γένους, κανένα πρό
βλημα: το «έργο» είναι μια «δουλειά» -  και μάλιστα, χειροτεχνική. Σημασιοδοχεί ταυτό
χρονα την εργασία και το προϊόν, το «δουλειά, δουλειά, ξυλουργική, ξυλουργική» του 
Casque d ’or.10 Ως αρσενικού, όμως, τα πράγματα περιπλέκονται: το έργο είναι μια αρχιτε
κτονική, ένα οικοδόμημα, κάτι μοναδικό, απομονωμένο, κλειστό, εγωιστικό (ένας υπότιτ
λος του Luis Buñuel αναφέρεται στα «παγωμένα νερά του εγωιστικού λογισμού» του 
Μανιφέστου), που το αντιπαραθέχουμε στην ποικιλότητα χου επαγγέλματος και στη γονι
μότητα χου δημιουργού. Οι πολύ μεγάλοι σκηνοθέτες ήταν πάντα καχύποπτοι ως προς 
αυτή τη λέξη, θεωρώντας -και με το δίκιο τους- ότι αυτή η επιδεικτική αρρενωπότητα 
έκρυβε την πάντα ύποπτη πραγματικότητα ενός «μηνύματος». Ε π’ ουδενί, βέβαια, ήθελαν 
να μεταχραπούν σε ταχυδρόμους που μεταφέρουν σχολαστικά σφραγισμένες επιστολές, 
κλεισμένες μέσα στην αχρηστία του μυστηρίου τους. Το έργο, αν το θεωρήσουμε και με 
τον λατινικό του όρο, opus, ήταν ένα ουδέτερο αντικείμενο που το αριθμούσαν, το καχα- 
λογογραφούσαν και το εξέθεταν στην προθήκη ενός μουσείου.
Το μόνο δυνατό αντεπιχείρημα είναι ενοχλητικό, γιατί προϋποθέτει μια έμμεση (σχεδόν 
ομοιοπαθητική) προσφυγή στην έννοια του γήρατος. Η αχρηστία δικαιολογείται από την 
απαρχαίωση. Δεν προβάλλεται κάποια ραγδαία μείωση των ικανοτήτων ή μια μοιραία 
γεροντική ασθένεια του δημιουργού, αλλά μια ελεύθερη αποδοχή απουσίας ενδιαφέροντος, 
ένα είδος μεθοδικής αμφιβολίας. Στη ζωή ενός κινηματογραφιστή (αντίθετα από το ζωγρά
φο, τον μουσικό ή το συγγραφέα, που μπορούν πάντα να καχαφύγουν στην αραίωση της 
παραγωγής ή στη μείωση της δραστηριότητας) έρχεται μια στιγμή όπου ο απαραίτητος 
πυρετός εξαφανίζεται, η επιθυμία χου γυρίσματος στομώνει. Πώς να υποστηρίξει κανείς 
ότι ο δημιουργός του Pío Λόμηο είναι ο ίδιος με αυτόν που έκανε το Κόκκινο ποτάμι,11 όχι 
ο Alfred Hitchcock της Οικογενειακής συνωμοσίας μπορεί να συγκριθεί με τον άνθρωπο 
που ήξερε πολλά όταν γύριζε τον Σιωπηλό μάρτυρα, ή ακόμα ότι ο Jean Renoir του Petit 
Théâtre12 δε φτάνει στο νυχάκι χου «αφεντικού» που είχε γυρίσει τη Χρυσή άμαξα-, Ό ,χι 
κι αν υποστηρίζουν κάποιοι γεροντολόγοι, οι μόνοι που τα κατάφεραν, είναι μερικοί δημι
ουργοί σαν τον John Ford ή τον Raoul Walsh, που μπόρεσαν ή ήξεραν να βάλουν τέρμα 
στην καριέρα τους προτού γυρίσουν αυτή την παραπάνω ταινία που (ίσως) δε θα ’πρεπε. 
O Luis Buñuel βρήκε τη δική του λύση. Είχε την κομψότητα να αφεθεί, να εμπιστευτεί 
(ευκαιρία να γελάσει για τελευταία φορά) σενάρια γραμμένα στα μέτρα του, τα οποία χου
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επέτρεπαν, παρά την κόπωση του, να προσθέσει μερικά ακόμα χτυπήματα στους οικείους 
του αρσενικούς και θηλυκούς δαίμονες· να ξαναβρεί την οικειότητα «αυτής της εκθαμβω
τικής παραμορφωμένης ομορφιάς, αυτής της εξαίσιας δυσμορφίας» που ο Bernard de 
Clairvaux φοβόταν μην αναδυθεί από τα κιονόκρανα του μοναστηριού του Cluny κι απο- 
σπάσει τους μοναχούς απ’ το διαλογισμό τους. Είχε δίκιο, γ ια τί γνώριζε ότι οι εικόνες 
βάζουν πάντα το Θεό σε κίνδυνο και τον θανατώνουν καθημερινά.
Αδύνατον να ξεφύγουν από αυτό που τους στοιχειώνει. Ο κινηματογράφος δεν ξεφεύγει,
γιατί, τελικά, ακόμα και στους πιο πουριτανούς κινηματογραφιστές, όπως ο Carl Theodor
Dreyer, ο Robert Bresson ή οι Jean-M arie Straub και Danièle Huillet, «αυτό» βρίσκει έναν
τρόπο να βγει στην επιφάνεια· γ ια τί θα υπάρχει πάντα στο Λόγο μια λέξη παραπάνω, στους
Αγγέλους της αμαρτίας το πόδι μιας καλόγριας, στο Θάνατο τον Εμπεδοκλή μια σαύρα που 31 Ιουλίου 2000.
διασχίζει το πλάνο. O Luis Buñuel είναι μεγάλος σκηνοθέτης, γ ια τί γνωρίζει ότι πρέπει να w ^
προκαλεί, γ ιατί δεν παύει να μας πετάει στα μούτρα την «... απελπισμένη... παθιασμένη... Χρΐσ η άνα ΓαΧανοπουΧον
έκκλησή του για φόνο», γ ια τί δε διστάζει να πει το ακατονόμαστο με τ ’ όνομά του. ΜιχάΧης ΔημόηονΧος.

Ο τζανθρωπιομένος Χριοιός σιο Γαλαί^α.
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Ο φιλοσοφικός κινηματογράφος
του Buñuel

....................................................... του Octavio Paz

Πριν από κάμποσα χρόνια, έγραψα μερικές σελίδες για τον Luis Buñuel. Τις αντιγράφω:

«Είναι βέβαιο ότι όλες οι τέχνες, ακόμα και οι πιο αφηρημένες, έχουν ως ύψιστο και γενικό τους 
στόχο να εκφράσουν και να αναπαραστήσουν τον άνθρωπο και τις συγκρούσεις του, αν και η 
καθεμία απ’ αυτές ξεχωριστά διαθέτει διαφορετικά μέσα και εργαλεία με τα οποία γοητεύει τον 
άνθρωπο και δημιουργεί ένα δικό της, ιδιαίτερο πεδίο. Άλλο πράγμα είναι η μουσική, άλλο η 
ποίηση, άλλο ο κινηματογράφος. Επειδή, όμως, κάποιες φορές, ένας καλλιτέχνης καταφέρνει 
να υπερβεί τα όρια της τέχνης του. θα προσπαθήσουμε ν ’ αναλύσουμε ένα έργο που παρουσιάζει 
εκλεκτικές συγγένειες με τομείς εκτός αυτού το οποίο τυπικώς υπηρετεί. Ορισμένες ταινίες 
του Luis Buñuel, π.χ. (Η Χρυσή Εποχή, Λος ολβιδάδος), μπορεί ν ’ ανήκουν στον κινηματογράφο, 
αλλά άπτονται και άλλων πνευματικών χώρων: θυμίζουν ορισμένα χαρακτικά του Goya, 
ορισμένα ποιήματα του Quevedo ή του Péret, κάποιο απόσπασμα του Sade, ένα esperpento1 του 
Valle-Inclán, μια σελίδα του Gómez de la Cerna... Τις ταινίες αυτές μπορεί κανείς να τις απο
λαύσει και να τις εκτιμήσει ως κινηματογράφο και, παράλληλα, ως κάτι που ανήκει σ’ ένα σύμ- 
παν ευρύτερο και απαλλαγμένο από κάποια έργα (αξιόλογα κατά τα άλλα), στόχος των οποί
ων είναι είτε να μας αποκαλύψουν την ανθρώπινη φύση, είτε να μας δείξουν ένα δρόμο υπέρ
βασης. Παρ’ όλα τα εμπόδια που ο σύγχρονος κόσμος θέτει στις ανάλογες προσπάθειες, το εγ
χείρημα του Buñuel εκδιπλώνεται υπό το διπλό τόξο της καλαισθησίας και της εξέγερσης. 
»Στον Ναζαρέν, με στιλ εντελώς ανεπιτήδευτο, που αποφεύγει τον διφορούμενο λυρισμό, ο 
Buñuel μας διηγείται την ιστορία ενός δονκιχωτικού ιερέα, τον οποίο η αντίληψή του για 
το χριστιανισμό θα φέρει πολύ γρήγορα σε σύγκρουση με την Εκκλησία, την κοινωνία, την 
αστυνομία. Ο Ναζαρέν, όπως πολλοί ήρωες του Pérez Galdós, ανήκει στη μακρά παράδοση 
των ισπανών τρελών. Η τρέλα του συνίσταται στο γεγονός ότι παίρνει το χριστιανισμό στα 
σοβαρά, ότι προσπαθεί να ζήσει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ότι αρνείται να αποδεχθεί ότι η 
πραγματικότητα συμπίπτει μ ’ αυτό που ονομάζουμε “πραγματικότητα”, και δεν είναι μια 
φριχτή παρωδία τι\ς αληθινής πραγματικότητας. Σαν τον Δον Κιχώτη, που έβλεπε στο πρό
σωπο μιας χωριατοπούλας τη Δουλτσινέα του, έτσι και ο Ναζαρέν διαβλέπει πίσω από τα τε
ρατώδη χαρακτηριστικά της πόρνης Αντάρα και του καμπούρη Ούχο τη θλιβερή εικόνα των 
ηττημένων, και στο ερωτικό παραλήρημα μιας υστερικής, της Μπεατρίς, μια παραμορφω
μένη όψη της αγάπης του Θεού. Στη διάρκεια της ταινίας [που βρίθει (εδώ, με μεγαλύτερη 
και πιο εκρηκτική μανία) από σκηνές του καλύτερου και πιο τρομερού Buñuel], παρακο
λουθούμε την ίααη του τρελού· δηλαδή, το μαρτύριό του. Ό λοι τον απαρνιούνται: οι δυνατοί 
και οι χορτάτοι, επειδή τον θεωρούν ενοχλητικό και, σε τελική ανάλυση, επικίνδυνο· τα θύ
ματα και οι κατατρεγμένοι, επειδή έχουν ανάγκη από μια διαφορετική, πιο αποτελεσματι
κή παρηγοριά. Δεν τον καταδιώκει μόνο η καθεστηκυία τάξη, αλλά και η αμφισημία. Ζητά 
ελεημοσύνη; Είναι αντιπαραγωγικός. Ψ άχνει για δουλειά; Παραβιάζει την αλληλεγγύη 
των εργαζομένων. Ακόμα και τα αισθήματα των γυναικών που τον ακολουθούν (μετεν
σαρκώσεις της Μαρίας Μαγδαληνής), αποδεικνύονται στο τέλος διφορούμενα. Στη φυλακή, 
όπου τον έχουν οδηγήσει οι αγαθοεργίες του, δέχεται την τελευταία επκρώιιση: η δική του 
“καλοσύνη”, όπως και η “κακία” ενός συγκρατουμένου του, φονιά και ληστή εκκλησιών, 
είναι εξίσου άχρηστες μέσα σ’ έναν κόσμο που σέβεται ως ύψιστη αξία τη χρησιμότητα.

Τα πάθη ενός δονκιχωτικού 
ιερέα: o Francisco Rabal στον 
Ναζαρέν.

1. Κατά λέξη: γελοιότητα, ανοη
σία. Εδώ, πρόκειται για το ιδι
αίτερο ύφος του ιαπανον συγ
γραφέα Ramón María de Valle- 
Inclán (1866-1936), o οποίος 
έχει γράψει τα Απομνημονεύ
ματα του μαρκησίου Μπρα- 
ντομίν. ένα αριστούργημα τον 
ισπανικόν μοντερνισμού. 
(Σ.τ.Μ.Ι 47
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»Πιστός στην παράδοση του ισπανού τρελού, από τον Cervantes ως τον Galdós, ο Buñuel 
μας διηγείται στην ταινία του τη διάλυση μιας ψευδαίσθησης. Η ψευδαίσθηση του Δον Κι- 
χώτη ήταν το πνεύμα του ιπποτισμού· του Ναζαρέν, ο χριστιανισμός. Όμως, υπάρχει και 
συνέχεια. Σιγά σιγά, στη συνείδηση του Ναζαρέν η εικόνα του Χριστού υποχωρεί, κι αρχί
ζει να αναδύεται μια νέα εικόνα: του ανθρώπου. Ο Buñuel, με μια σειρά παραδειγματικών 
(με την πιο καλή έννοια) επεισοδίων, μας παρουσιάζει μια διπλή πορεία: τη διάλυση της ψευ
δαίσθησης του θείου και την ανακάλυψη της πραγματικότητας του ανθρώπου. Το υπερ
φυσικό δίνει τη θέση του στο θαυμαστό: στην ανθρώπινη φύση και τις δυνάμεις της. Η απο
κάλυψη αυτή παίρνει συγκεκριμένη μορφή σε δύο αξέχαστες στιγμές της ταινίας: όταν ο Να
ζαρέν προσφέρει την παραμυθία της μετά θάνατον ζωής στην ετοιμοθάνατη ερωτευμένη, κι 
εκείνη, σφίγγοντας στο στήθος της τη φωτογραφία του αγαπημένου της, απαντά με μια πραγ
ματικά συγκινητική φράση: “Ο Χουάν με νοιάζει· όχι οι ουρανοί”· και στο τέλος, όταν ο Να
ζαρέν, πρώτα αρνείται την ελεημοσύνη μιας φτώχιάς γυναίκας, κι ύστερα, μετά από στιγ
μιαίο δισταγμό, τη δέχεται, όχι πια ως δώρο, αλλά ως ένδειξη αδελφοσύνης. Ο αλληλέγγυος 
Ναζαρέν δεν είναι πια μόνος: έχασε το Θεό, αλλά βρήκε τους ανθρώπους».

Το σύντομο αυτό κείμενο είχε δημοσιευτεί στο press-book που συνόδευε την προβολή τού 
Ναζαρέν στο Φεστιβάλ των Καννών. Φοβόμουν (και δικαίως) μήπως παρερμηνευτεί η ται
νία, η οποία δεν είναι απλώς μια κριτική της κοινωνικής πραγματικότητας, αλλά και της χρι
στιανικής θρησκείας. Ο κίνδυνος της παρερμηνείας, που καραδοκεί σε όλα τα έργα τέχνης, 
ήταν μεγάλος στην προκειμένη περίπτωση, λόγω του χαρακτήρα του μυθιστορήματος στο 
οποίο είχε βασιστεί ο Buñuel. Το θέμα του Pérez Galdós είναι η παμπάλαιη αντίθεση ανά
μεσα στο χριστιανισμό του Ευαγγελίου και στις εκκλησιαστικές και ιστορικές διαστρε
βλώσεις του. Ο ήρωας του βιβλίου είναι ένας αντάρτης και φωτισμένος ιερέας, ένας αληθι
νός «διαμαρτυρόμενος»: εγκαταλείπει την Εκκλησία, αλλά εξακολουθεί να υπηρετεί το 
Θεό. Η ταινία του Buñuel δείχνει το ακριβώς αντίθετο: την εξαφάνιση της μορφής του Χρι
στού στη συνείδηση ενός ειλικρινούς και αγνού πιστού. Στη σκηνή με την κοπέλα που ψ υ
χορραγεί (μια μεταφορά του Διαλόγου μεταξύ ετοιμοθανάτου και ιερέα του Sade), η γυναίκα 
υποστηρίζει την πολύτιμη κι αναντικατάστατη αξία της επίγειας αγάπης: αν υπάρχει Πα
ράδεισος, αυτός βρίσκεται εδώ και τώρα, τη στιγμή της σαρκικής συνεύρεσης, κι όχι σ’ έναν 
άλλο κόσμο δίχως χρόνο, δίχως σώματα. Στη σκηνή της φυλακής, ο ιερόσυλος κακοποιός εμ
φανίζεται ως ένας άνθρωπος εξίσου παράλογος με τον φωτισμένο ιερέα. Τα εγκλήματα του 
ενός είναι εξίσου μάταια με την αγιοσύνη του άλλου: αν δεν υπάρχει Θεός, δεν υπάρχει ού
τε ιεροσυλία ούτε σωτηρία.
Ο Ναζαρέν δεν είναι η καλύτερη ταινία του Buñuel, είναι όμως χαρακτηριστική του δυϊσμού 
που διέπει το έργο του. Από τη μια πλευρά, αγριότητα και λυρισμός, ένας κόσμος του ονεί
ρου και του αίματος, που παραπέμπει ευθέως σε δύο άλλους σπουδαίους Ισπανούς: τον 
Quevedo και τον Goya. Από την άλλη, ένα πολύ δυνατό στιλ, διόλου μπαρόκ, που τον οδη
γεί σε μια -απελπισμένη, θα λέγαμε- λιτότητα. Ευθείες γραμμές, που καμία σχέση δεν έχουν 
με τα σουρεαλιστικά αραβουργήματα, και ορθολογική αυστηρότητα: όλες του οι ταινίες, από 
τη Χρυσή Εποχή ώς τη Βιριδιάνα, αναπτύσσονται σαν συλλογισμοί -  η πιο βίαιη κι η πιο ελεύ
θερη φαντασία, στην υπηρεσία μιας συλλογιστικής αιχμηρής σαν μαχαίρι κι ακλόνητης 
σαν βράχος: η λογική του Buñuel είναι ο αδυσώπητος ορθολογισμός του μαρκησίου de 
Sade. Το όνομα αυτό αποσαφηνίζει τη σχέση του Buñuel με το σουρεαλισμό: ακόμα και χω
ρίς αυτόν, ο Buñuel θα γινόταν οπωσδήποτε ποιητής κι επαναστάτης- χάρη σ’ αυτόν, όμως, 
ακόνισε τα όπλα του. Ο σουρεαλισμός, που του αποκάλυψε τη σκέψη του Sade, δεν υπήρξε 
για τον Buñuel σχολείο παραληρήματος, αλλά ορθολογισμού: η ποίησή του, χωρίς να πάψει 
να είναι ποίηση, έγινε κριτική. Στο κλειστό πεδίο της κριτικής, το παραλήρημα άνοιξε τα φτε
ρά του και ξέσκισε το στέρνο με τα νύχια του. Έχουμε να κάνουμε μ’ ένα σουρεαλισμό τής 
αρένας, αλλά και μ’ έναν κριτικό σουρεαλισμό: η ταυρομαχία ως φιλοσοφική επαγωγή.48
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Στο κείμενό του «Η λογοτεχνία ως ταυρομαχία» (θεμελιώδες για τη σύγχρονη λογοτεχνική 
θεωρία), ο Michel Leiris σημειώνει ότι η γοητεία που ασκεί επάνω του η ταυρομαχία, οφεί
λεται στο συνδυασμό διακινδυνευσης και στιλ: ο επιδέξιος ταυρομάχος -ποτέ η λέξη «επι
δέξιος» δεν ταίριαξε τόσο πολύ- οφείλει να αντιμετωπίσει τον αντίπαλο με το παράστημα ορ
θό. Είναι αλήθεια: οι καλοί τρόποι είναι εντελώς απαραίτητοι, τόσο για να σκοτωθεί κανείς 
όσο και για να σκοτώσει, στο βαθμό τουλάχιστον που θεωρεί, όπως εγώ, ότι οι δυο αυτές βιο
λογικές ενέργειες είναι, ταυτόχρονα, και τελετές, ιεροτελεστίες. Στις ταυρομαχίες, ο κίνδυνος 
συνδυάζει την αξιοπρέπεια της φόρμας με την αυθεντικότητα του θανάτου. Είναι αυτό που 
στα ισπανικά ονομάζουμε temple: θάρρος και μουσική αρμονία, διάρκεια και ευελιξία. Η ταυ
ρομαχία, όπως και η φωτογραφία, είναι μια έκθεση, και το στιλ του Buñuel, χάρη σε μια συ
νειδητή αισθητική και φιλοσοφική επιλογή, είναι αυτό της έκθεσης. Ό τα ν εκθέτεις, εκτί
θεσαι, διακινδυνεύεις. Κι όταν εμφανίζεις, όταν δεικνύεις και αποδεικνύεις, αποκαλύπτεις. 
Οι ιστορίες του Buñuel εκθέτουν: αποκαλύπτουν την υποφώσκουσα ανθρώπινη πραγμα
τικότητα, σαν φωτογραφικές πλάκες, στο φως της κριτικής. Η ταυρομαχία του Buñuel εί
ναι ένας φιλοσοφικός λόγος, και οι ταινίες του αποτελούν μια σύγχρονη έκφανση του φ ι
λοσοφικού μυθιστορήματος του Sade. Ό μω ς ο Sade υπήρξε εκκεντρικός φιλόσοφος και μέ
τριος καλλιτέχνης: αγνοούσε ότι η τέχνη, η οποία αγαπά το ρυθμό και τη διαδοχή, αποκλείει 
την επανάληψη και το αναμάσημα. Ο Buñuel είναι καλλιτέχνης, και κάθε πιθανή επίκρι
ση σε ό,τι αφορά στις ταινίες του, δεν μπορεί να είναι ποιητικής, αλλά φιλοσοφικής τάξεως. 
Ο ορθολογισμός που διέπει όλο το έργο του Sade, συνοψίζεται στην εξής ιδέα: ο άνθρωπος εί
ναι τα ένστικτά του, και το αληθινό όνομα αυτού τον οποίο αποκαλούμε Θεό, είναι «φόβος» 
και «ακρωτηριασμένη επιθυμία». Η ηθική μας είναι μια κωδικοποίηση της επιθετικότητας 
και της ταπείνωσης· η ίδια η λογική δεν είναι παρά ένα ένστικτο, το οποίο αναγνωρίζει τη φύ
ση του ως ενστίκτου και φοβάται να την αποδεχθεί. Ο Sade δεν επιδίωξε ποτέ ν ’ αποδείξει 
ότι ο Θεός δεν υπάρχει: το θεωρούσε δεδομένο· ήθελε να δείξει ποιες θα ήταν οι ανθρώπινες 
σχέσεις σε μια πραγματικά άθεη κοινωνία. Εκεί έγκειται η πρωτοτυπία και η ιδιαιτερότητα 
του εγχειρήματος του. Το αρχέτυπο μιας δημοκρατίας αληθινά ελεύθερων ανθρώπων είναι 
η «Εταιρεία Φίλων του Εγκλήματος»· το αρχέτυπο του αληθινού φιλοσόφου είναι ο ελευθέριος 
ασκητής, που έχει κατακτήσει την αταραξία και αγνοεί τόσο το γέλιο όσο και το κλάμα. Η λο
γική του Sade είναι καθολική και κυκλοτερής: καταστρέφει το Θεό, αλλά δε σέβεται τον άν
θρωπο. Πολλές αδυναμίες μπορεί κανείς να καταλογίσει στο σύστημά του, δεν μπορεί όμως 
να το μεμφθεί για ασυναρτησία. Η άρνησή του είναι οικουμενική -  ένα μόνο πρεσβεύει: το 
δικαίωμα του καταστρέφειν και του καταστρέφεσθαι. Η κριτική του Buñuel έχει ένα όριο: 
τον άνθρωπο. Ό λα τα εγκλήματά μας είναι εγκλήματα ενός φαντάσματος: του Θεού. Η ιδέα 
αυτή συναντάται σε όλες του τις ταινίες, αλλά πιο σαφής και πιο ξεκάθαρη είναι στη Χρυσή 
Εποχή και τη Βιριδιάνα, τις οποίες θεωρώ, μαζί με το Λος ολβιδάδος, τις πιο ολοκληρωμένες 
δημιουργίες του. Αν το έργο του Buñuel είναι μια κριτική της ψευδαίσθησης περί την 
ύπαρξη του Θεού, ως παραμορφωτικού καθρέφτη που μας εμποδίζει να δούμε τον άνθρωπο 
όπως πραγματικά είναι, τότε πώς είναι πραγματικά οι άνθρωποι και ποιο νόημα θα έχουν οι 
λέξεις «αγάπη» και «αδελφοσύνη» σε μιαν αληθινά άθεη κοινωνία;
Η απάντηση του Sade (δεν υπάρχει αμφιβολία) δεν ικανοποιεί τον Buñuel. Ούτε νομίζω ότι, 
μετά απ’ όλα αυτά, ο Buñuel αρκείται στις διάφορες περιγραφές της κοινωνίας που μας τά
ζουν οι φιλοσοφικές και πολιτικές ουτοπίες. Εκτός από το γεγονός ότι οι προφητείες τους 
δεν είναι επαληθεύσιμες, είναι προφανές, επ ί του παρόντος τουλάχιστον, ότι δεν ανταπο- 
κρίνονται στην εικόνα που έχουμε σήμερα για τον άνθρωπο, την ιστορία, τη φύση του. Το 
να πιστεύει κανείς σήμερα σε μια κοινωνία άθεη, όπου βασιλεύει η αρμονία της φύσης -ένα 
όνειρο στο οποίο όλοι μας πιστέψαμε κάποτε-, είναι σαν να βάζει και πάλι το στοίχημα του 
Pascal, από την ανάποδη. Η πράξη αυτή δε θα ’ταν απλώς παράδοξη· θα ’ταν μια πράξη απελ
πισίας: θα τη θαυμάζαμε, αλλά δε θα την υποστηρίζαμε. Αγνοώ ποια απάντηση θα μπορού
σε να δώσει ο Buñuel σ’ αυτό το ερώτημα. Ο σουρεαλισμός, που είχε απορρίψει ουκ ολίγα 49
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Corriente alterna, Siglo XXI, 
Μεξικό, 1967.

Μετάφραση: 
Τιττκα Δημητροΰλια.

πράγματα, διαπνεόταν από γενναιοδωρία και πίστη. Στους προδρόμους του κινήματος δεν 
συγκαταλέγονται μόνον ο Sade και ο Lautréamont, αλλά και ο Fourier και ο Rousseau. Μά
λιστα, σύμφωνα με τον André Breton, ίσως ο Rousseau να είναι ο αληθινός πρόδρομος τού 
κινήματος: εξύμνησε το πάθος και είχε απεριόριστη εμπιστοσύνη στις φυσικές δυνάμεις τού 
ανθρώπου. Δεν ξέρω αν ο Buñuel βρίσκεται πιο κοντά στον Sade ή στον Rousseau· το πι
θανότερο είναι ότι αμφότεροι ερίζουν μες στο έργο του. Όποια κι αν είναι η άποψή του για 
όλα αυτά, το βέβαιο είναι ότι στις ταινίες του δε βρίσκουμε ούτε την απάντηση του Sade ού
τε του Rousseau. Ένδειξη επιφύλαξης, ατολμίας ή οργής; Η σιωπή του, πάντως, είναι ανη
συχητική· όχι μόνο επειδή σιωπά ένας μεγάλος καλλιτέχνης της εποχής μας, αλλά επειδή σιω
πά συνολικά η τέχνη του πρώτου μισού του αιώνα μας. Μετά τον Sade, απ’ όσο γνωρίζω, κα
νείς δεν τόλμησε να περιγράφει μιαν άθεη κοινωνία. Κάτι λείπει από τα έργα των συγχρό
νων μας: όχι ο Θεός, αλλά οι άνθρωποι χωρίς το Θεό.

Στα γυρίσματα του Ναζαρεν.
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Ο αμετάπειστος ανατρεπτικός
...........................................του Νίκου Κολοβού

Προοιμιακοί αφορισμοί
Ο κινηματογράφος είναι και τέχνη ανατρεπτική. Ανατρέπει τη σχέση ανθρώπου και φυσικής 
πραγματικότητας, εφόσον η φιλμική οπτικοακουστική πραγματικότητά του είναι η σκιά, 
το είδωλο, η απήχηση, το ίχνος εκείνης. Διαμορφώνει μια πλασματική πραγματικότητα με 
τα υλικά έκφρασης και τους κώδικές του, με το ιδιόλεκτο, τις αφηγήσεις του, τα πολύμορφα 
στιλ των φιλμικών κειμένων που τον αποτελούν. Απελευθερώνει το χρόνο των κειμένων 
αυτών από τις φυσικές ή ημερολογιακές ρυθμίσεις τους, και το χώρο τους από τους γεω
γραφικούς, αρχιτεκτονικούς, συμπαντικούς ορισμούς του, αναδιατάοσοντας και τα δύο αυ
τά συνθετικά στοιχεία με τα cuttings και το μοντάζ, ομοίως με το προφιλμικό ντεκουπάζ και 
το ενδοφιλμικό τεχνικό (ή εσωτερικό) ντεκουπάζ, δηλαδή την τοποθεσία και χρονοθεσία των 
μονάδων της αφήγησης μέσα στον αυθαίρετο χρόνο, και τον απροσδόκητο, επινοημένο 
χώρο της κάθε ταινίας· συνθέτοντας το τι της διήγησης (τα διηγηματικά στοιχεία λόγου, 
ήχων, εικόνων) και το πώς της αφήγησης· θρυμματίζοντας πολλές φορές τη συνέχειά της 
και ανατάσσοντας τα θρύμματα σε μια νέα σύνθεση· μ ’ άλλα λόγια, προσεγγίζοντας και με- 
τερχόμενος το η  (διήγηση) και το πώς (αφήγηση) καθενός φιλμικού κειμένου, έτσι ώστε σε 
κάθε ιστοριομυθία του να προέχουν όχι η λεγάμενη αντικειμενική, αλλά η υποκειμενική αντί
ληψη του χωροχρόνου και το υποκειμενικό σχέδιο των δημιουργών του. Με τη μορφική ελευ
θερία την οποία επιτρέπει, με την ηθική ελευθεριότητα που ανέχεται, με την ιδεολογική ανη
συχία την οποία αναδέχεται, με τη φαντασιακή παντοδυναμία που εκτρέφει, ανοίγει σ’ αυ
τούς τους τελευταίους νέες εξόδους, αμφισβητεί, συνταράσσει τον κόσμο (κάτι επιπλέον από 
την πραγματικότητα) ως εικονική και ηχητική έκφραση, αλλά και ως άθροισμα μη ακου- 
σθέντων λόγων και μη συλληφθέντων νοημάτων. Ό λα όσα αποσπά, εκμαιεύει ή βρίσκει σ’ 
αυτόν τον κόσμο, τα αναπλάθει σ’ ένα συμβολικό σύστημα που αποτελεί κιόλας -με μόνη 
την πράξη της μετάπλασής του - μια αίρεση, μια διαφορά, μια αλλαγή ή μια ενάλλαξη, μια 
ανατροπή, μια απολύτρωση του πραγματικού απ’ τη βαριά και μονοσήμαντη υλική του τά
ξη· μια μετάστασή του στην ανάλαφρη και πολύσημη τάξη του φαντασιακού και του συμ
βολικού.
Ο κινηματογράφος είναι και τέχνη ανατρεπτική. Αναθεωρεί την κοινωνική, πολιτική, ηθι
κή, ιδεολογική πραγματικότητα, προβάλλοντας γ ι’ αυτές μιαν άλλη άποψη: αιρετική, αναρ
χική, παραβατική. Κλονίζει την ιερότητα της θρησκευτικής παράδοσης και υπονομεύει το 
αλάθητο και τη συμπαγή δομή των θεσμών εξουσίας. Αμφισβητεί τα γηρασμένα πολιτικά κα
θεστώτα, τη σαθρή δομή τους, την οργάνωση των τάξεων ή των ομάδων τους, τις πολύγλωσσες 
και πολύχειρες αυθεντίες τους. Αντικρούει και κρημνίζει τον απόλυτο λόγο τους, τους φυ
λετικούς, κομματικούς, θρησκευτικούς, οραματικούς ή δογματικούς ηγέτες τους. Η ελπίδα 
όσων διεκδικούν ή οραματίζονται νέες κοινωνίες δικαίου, νέες τάξεις ισότητας, μέλλοντα σχε
τικής ευτυχίας ή, απλώς, άλλες συνθήκες καθημερινού, υλικού και πνευματικού βίου, φαί
νεται, μέσω του κινηματογράφου, να αναθερμαίνεται και να υλοποιείται ώς ένα βαθμό.
Ο κινηματογράφος συνθέτει τα περιεχόμενα των κειμένων του έτσι ώστε η άρχουσα τάξη 
και η κυρίαρχη δύναμη να μπαίνουν σε κίνδυνο. Διαπλάθει έτσι τις φόρμες της έκφρασής 
τους ώστε να γίνεται απτή και πειστική η ομιλία των δημιουργών του προς τους τρίτους απο
δέκτες της. Τα μηνύματά του συντελούν σε μιαν άλλης ποιότητας και άλλου είδους απε
λευθέρωση των κοινωνικών ανθρώπων μέσω της κινηματογραφικής μετατόπισής τους, απ’ 
το πεδίο της στατικής ιστορίας στο πεδίο μιας δυναμικής και σαρωτικής ιστορικής εξέλιξης. 51
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Ο κινηματογράφος, με τις μορφές και τα περιεχόμενά του, είναι -και μπορεί να γίνεται- τέ
χνη ανατρεπτική, καταστροφική, αλλά και, παράλληλα, εποικοδομητική, ανορθωτική, απε
λευθερωτική.1
Ο κινηματογράφος μπορεί να κάνει μια πολιτική απελευθερωτική των εικόνων και του ήθους, 
των σχέσεων υποταγής και των αισθητικών συμβάσεων. Σ’ αυτή την κατεύθυνση ανα
πτύχθηκαν με οργίλο ή βλάσφημο ή ειρωνικό ή καταλυτικό δυναμισμό ο κινηματογράφος 
του Vigo και του Godard, αλλά και οι πειραματικές αυτοκέφαλες ομάδες και τα άτομα: απ’ 
τον Man Ray και τον Léger ως τους ισχυρογνώμονες του underground και τον γυναικείο αντι- 
κινηματογράφο· εκφράζοντας ανά τον αιώνα 1895-1995 τη ζωτικότερη, την πιο ασυμβίβα
στη και την πιο αιρετική επινοητικότητά του· προοιωνιζόμενος πάντα τη δυνατότητα (μέ
σα απ’ την ανατροπή) της ανανέωσης και της συνέχειας του κινηματογράφου.

1. O Amos Vogel είναι ένας α π ’ 
τους πρώτους μελετητές που συ
στηματοποίησαν (όχι πάντα πει
στικά) την έρευνα του κινηματο

γράφου ως τέχνης ανατρεπτι
κής. «Η  τέχνη δεν μπορεί σε κα

μία περίπτωση» γράφει (Vogel 
1977:23), «να πάρει τη θέση της 
κοινωνικής δράσης, και η απο- 
τελεοματικότητά της κινδυνεύει 
στ’ αλήθεια να μειωθεί α π ’ τους 
περιορισμούς τους οποίους της 
επιβάλλει η κατεστημένη εξου

σία. Ο στόχος της, όμως, παρα
μένει για πάντα ο ίδιος: να ξεση

κώνει νέες συνειδητοποιήσεις.» 
Ο κινηματογράφος δεν εκφεύγει 
απ ’ αυτή την επιθετική λειτουρ
γία της τέχνης. Δρα ως κοινωνι

κό φαινόμενο αναταραχής και 
ανατροπής, με «όπλα» ομογενή 
με τις άλλες τέχνες, με τη μορ
φή, το περιεχόμενο, ειδικότερα 
με τα «απαγορευμένα θέματα».

Σε ό,τι αφορά στη μορφή, οι 
τρόποι της οργισμένης δημιουρ
γίας είναι, μεταξύ άλλων, και ο 
σουρεαλισμός (αισθητική θεω

ρία και πρακτική), ως ένα είδος 
«σοκ» που παρασύρει ολόπλευ

ρα τον κινηματογραφιστή κι 
αιχμαλωτίζει το θεατή ως δέκτη 
των εκπεμπόμενων μηνυμάτων.

Ο σουρεαλισμός σννιστά μια 
εξέγερση και συνεπάγεται επ ιμέ
ρους δονήσεις και καταστροφές 

στο σημειωτικό σύστημα κάθε 
φιλμικού κειμένου. Επιφέρει 

επίσης ανατροπές μέσω των δια
φόρων κινημάτων, όπως εκείνα 

της επαναστατικής πρωτοπο- 
5 2  μίας της δεκαετίας του 20 στη

Luis Buñuel
O Luis Buñuel δεν είναι «ο οργανωμένος αναρχικός του κινηματογράφου»· είναι ανατρε
πτικός, όπως τον αποκάλεσε ο Jansen (1984α:7), αλλά αμετάπειστος ανατρεπτικός. Η εκθε- 
μελίωση του κινηματογράφου ως μαγικής και φαύλης μηχανής και ως μεταλλείου έκφυλων 
ονειρισμών δε συμβαίνει στο έργο του. Ο Buñuel, μετά ττ\ Χρυσή Εποχή (1930), αυτοεξορί- 
ζεται στο Μεξικό και επιστρέφει στον κινηματογράφο με τη μάλλον ασήμαντη ταινία Gran 
Casino (1946-’47). Η ολοσχερής καταστροφή του κινηματογράφου την οποία θα υπαγόρευε 
το αναρχικό δόγμα, όχι μόνο δεν έγινε, αλλά και ο μαχητής σκηνοθέτης της δεκαετίας τού 
’20, με τις ταινίες της λεγάμενης «μεξικανικής» περιόδου του, συμβάλλει στην απρόσκοπτη 
συνέχεια του κινηματογράφου. Την καθίζηση αυτή εξηγεί ο ίδιος, προβάλλοντας λόγους προ
σωπικής κρίσης και απλού βιοπορισμού. Το αποτέλεσμα, όμως, μένει, με τη μορφή μιας αδύ
νατης εξέγερσης. Ο κινηματογράφος του Buñuel είναι απ’ αρχής μέχρι τέλους ανατρεπτι
κός. Ο βασικός εκρηκτικός μηχανισμός ήταν ο ίδιος, ως απροσάρμοστη προσωπικότητα. Συμ
μάχους είχε τον αδιάλλακτο ισπανογαλλικό σουρεαλισμό, τον έντονο ερωτισμό του, τον πεί- 
σμονα αθεϊσμό του (με ιδιαίτερη απόκλιση προς τον αντικληρικισμό), την καυστική αντι- 
πάθειά του για την αστική τάξη, την οποία είχε ως μόνιμο, ανθεκτικό στόχο -  απ’ την ατί
θαση νεότητά του ώς το δύστροπο και ασυμβίβαστο γήρας.2
Το σκοτεινό αντικείμενο τον πόθου (1977), η τελευταία του ταινία, συνδέεται (με υπόγεια σή
ραγγα το υποσυνείδητο και την ακόρεστη ερωτική επιθυμία) με τις πρώτες του ταινίες: τον 
Ανδαλουσιανό σκύλο (1929), τη Χρυσή Εποχή και το Γη χωρίς ψωμί (1932). Ό λο του το έρ
γο έχει μια συνοχή μέσω αυτού του αγωγού, ο οποίος άρχισε να σκάβεται απ’ την παιδική 
του ηλικία. Η αναίτια απαγόρευση, π.χ., κάθε ερωτικής απόλαυσης και η ανακοπή τής 
ολοκλήρωσης κάθε σαρκικής ερωτικής επιθυμίας ειδικότερα, τα οποία συνιστούν τον κε
ντρικό, θεματικό και αφηγηματικό άξονα σε σημαντικά του φιλμικά κείμενα, κατάγονται 
απ’ την «εγκράτεια» των επτά χρόνων στο ιησουιτικό Κολέγιο του Σωτήρος· απ’ την ηλι
κία των πρώτων δεκατεσσάρων χρόνων του Buñuel.

Η καταγωγή
«Είναι αδύνατον να καταλάβουμε τον κινηματογράφο του (Buñuel) χωρίς να λάβουμε 
υπόψη μας το χαρακτήρα του ως Ισπανού και Αραγονέζου, και όλα όσα συνεπάγονται αυ
τές οι ιδιότητες» (Aranda 1975:16). Η παιδική ηλικία του και η πρώτη του εφηβεία ήταν «με
σαιωνικές». Οι αποσπασματικές περιγραφές τις οποίες δίνει ο σκηνοθέτης στο αυτοβιογρα- 
φικό του βιβλίο Η τελευταία πνοή (1984β: σσ. 13-27 για τα παιδικά του χρόνια στην Καλάν- 
δα και στη Σαραγόσα), είναι χαρακτηριστικές αυτού του αναχρονιστικού μεσαιωνισμού. Η 
στεγνή και στείρα γη, η ημιφεουδαρχική αγροτική οικονομία, η πενία των χωρικών, η άγρυ
πνη και άγρια επιτήρηση των ηθών απ’ την Καθολική κληρικοκρατία, «ο ζυγός ενός ευ- 
νουχιστικού καθολικισμού», όπως γράφει ο ίδιος, η φθήνεια της ανθρώπινης ζωής, οι πυ
ριφλεγείς σαρκικοί πόθοι, περιγράφονται απ’ τον Buñuel ως «χρόνια στο Μεσαίωνα». Παρ’
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όλα αυτά, ο ίδιος άφησε στους Ιησουίτες μοναχούς την εντύπωση ενός «σοβαρού αγοριού, 
μεγαλύτερου, καλοντυμένου και πολύ περισσότερο υπεύθυνου απ’ τους συμμαθητές του» 
(Aranda 1975:16). Ο αστικοποιημένος οικογενειακός και μικροκοινωνικός περίγυρος ήταν 
ένα άλλο σχολείο αρνητικών για τον Bunuel συνηθειών, σχέσεων, ηθικών επιταγών. Ο αυ
ριανός κινηματογραφιστής είχε ήδη, μετά την αποφοίτησή του απ’ το Κολέγιο του Σωτήρος, 
δύο μέτωπα σύγκρουσης: τον καθολικισμό και τον επαρχιακό ή τον γοητευτικό πρωτευ- 
ουσιάνικο αστισμό- με τη διαφορά ότι αυτή η σύγκρουση δεν επήλθε παρά μόνο στα ση
μαίνοντα πεδία των φιλμικών του κειμένων, κάτω ή πίσω από αναπαραστάσεις και συνδη
λώσεις κυρίως. Στην Κρυφή, γοητεία της μπουρζουαζίας (1972), μια έκρηξη βόμβας, καπνοί 
και λάμψεις ανοίγουν και κλείνουν την αφήγηση σαν μια πράξη εχθρότητας κατά της 
αστικής τάξης. Ο ίδιος όμως ο Bunuel «δεν υπήρξε ποτέ άνθρωπος της δράσης ή βομβιστής 
[και] ήταν ανίκανος να μιμηθεί τους βομβιστές», κατά την ομολογία του (Bunuel 1984β:167). 
Ο Breton έλεγε: «Η πιο απλή σουρεαλιστική χειρονομία συνίσταται στο να βγεις στο δρόμο 
μ’ ένα περίστροφο στο χέρι και να πυροβολήσεις στην τύχη πάνω στο πλήθος», ενώ ο Αν- 
δαλουσιανός σκύλος δεν είναι τίποτ’ άλλο «παρά μια έκκληση για φόνο» (Bunuel 1984β:166). 
Ο Bunuel ελκόταν από τη συμβολική της ασυμβίβαστης τρομοκρατίας. Στην Κρυφή γοητεία 
της μπουρζουαζίας δρουν στιγμιαίος και περιστασιακώς τρομοκράτες. Ο ίδιος, όμως, τους τε
λευταίους αυτούς τους περιφρονούσε και τους αποδοκίμαζε. Ό νειρο και εφιάλτης του ήταν 
η καταστροφή ολόκληρης της κοινωνίας και ολόκληρου του ανθρωπίνου γένους (Bunuel 
1984β: 166). Ο ίδιος, όμως, δεν έκανε τίποτα γ ι’ αυτό το αύθαδες και σατανικό σχέδιο. Ό λα 
έμειναν στο επίπεδο του συμβολικού, στα φιλμικά του κείμενα, όπως π.χ. στον Εξολοθρευ
τή άγγελο (1962), την Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας (1972) και το Φάντασμα της ελευθε
ρίας (1974).

Ο σουρεαλισμός
Ο σουρεαλισμός αποτελούσε για τον Bunuel ένα κίνημα το οποίο πρότεινε πρωτίστως «μια 
ορισμένη άποψη για την επανάσταση» και δευτερευόντως μια φιλοσοφική ή αισθητική 
εξέγερση. Την τέχνη τη χρησιμοποίησε ως πεδίο προγύμνασης αγωνιστών για τη μελλοντική 
εξέγερση ή ένα δίαυλο για την εύστοχη διασπορά μηνυμάτων, για την πρόκληση φθοροποιών 
για το κοινωνικό σύστημα σκανδάλων. Οι σουρεαλιστές, κατά τον Bunuel πάντα, δε συν
τάσσονταν με τους τρομοκράτες, τους αναρχικούς, τους ένοπλους ακτιβιστές. «Μάχονταν 
ενάντια σε μια κοινωνία που μισούσαν, χρησιμοποιώντας ως κύριο όπλο το σκάνδαλο- ενά
ντια στις κοινωνικές ανισότητες, την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, την αποκτη- 
νωτική επίδραση της θρησκείας, τον βάρβαρο και αποικιοκρατικό μιλιταρισμό...» (Bunuel 
1984β:141). Πολλοί απ’ τους σουρεαλιστές πέρασαν στην πολιτική, επιλέγοντας τη στράτευση 
στο κομμουνιστικό κίνημα. Οι περισσότεροι ανήκαν σε ευκατάστατες αστικές οικογένειες. 
Ή ταν αστοί που στρέφονταν με υπέρμετρο μένος εναντίον της τάξης τους και των θεμελίων 
της. «Ή ταν η περίπτωσή μου» γράφει ο Bunuel. «Σ’ αυτό ερχόταν να προστεθεί μέσα μου 
ένα ένστικτο άρνησης και καταστροφής, που πάντα το αισθανόμουν πιο ισχυρό από κάθε δη
μιουργική τάση. Η ιδέα του εμπρησμού ενός μουσείου, π.χ., μου φαινόταν πάντα πιο γοη
τευτική από τα εγκαίνια ενός πνευματικού κέντρου ή την ίδρυση ενός νοσοκομείου» 
(Bunuel 1984β:141). Ό πω ς έδειξε η βιοτική ιστορία του Bunuel ως καλλιτέχνη, απ’ το 
σουρεαλισμό διδάχθηκε μια μορφή ηθικής οξυδερκούς, επιθετικής, ανατρεπτικής και, συ
νεπώς, μιας ηθικής ενάντια στην κρατούσα- γ ιατί κυριαρχούνταν απ’ το πάθος της ψυχής 
και την ομορφιά του σώματος, υιοθετούσε τον εμπαιγμό, τον υβριστικό λόγο, το μαύρο χ ι
ούμορ, επικαλούνταν την άβυσσο παρά την ισόρροπη στερεότητα (Bunuel 1984:142).
«Το μαύρο χιούμορ» γράφει ο Breton στον Πρόλογο της Ανθολογίας του μαύρου χιούμορ, «εί
ναι οροθετημένο από πολλά πράγματα, όπως από την ηλιθιότητα, τη σκεπτικιστική ειρωνεία, 
την αστειότητα χωρίς οξύτητα... (η απαρίθμηση θα ήταν μεγάλη), αλλά είναι ο κατ’ εξοχήν 
θανάσιμος εχθρός της αισθηματικότητας.» Είναι «απελευθερωτικό», «μεγαλειώδες» και

Σοβιετική Ένωση, της γαλλικής 
αβάν-γκαρντ της δεκαετίας του 
’20, των ΗΠΑ της δεκαετίας του 
’40. Τα -όπλα- της ανατροπής 
που διαθέτει το περιεχόμενο των 
ταινιών, κατασκευάζονται ή 
απλώς τελειοποιούνται στα ερ
γαστήρια των -αριστερών- κινη
μάτων στη Δύση (Γαλλία, Γερ
μανία, ΗΠΑ κ.α.), στην Ανατο
λή  (πρώην σοσιαλιστικές χώρες, 
Κίνα κ.α.) και στους ακοίμητους 
- κολασμένους- του Τρίτου Κό
σμου. Τα -απαγορευμένα θέμα
τα-, το γυμνό σώμα, τον ερωτικό 
και τον πορνογραφικό φιλμικό 
λόγο, την ομοφυλοφιλία και τις 
διάφορες διαστροφές, την ανατί- 
ναί,η του θείου μέσω της απερί
φραστης βλασφημίας και του 
αντικληρικιομού, ο Vogel τα 
διακρίνει και τα θεωρεί ιδιαιτέ
ρως καταστροφικά -όπλα-, 
επειδή τροφοδοτούν μ ιαν άλλη 
επικίνδυνη εστία ανατροπής, η 
οποία έγκειται όχι στη μορφή, 
αΛΛά στα περιεχόμενα των φιλ- 
μικών κειμένων και την ανάΐο- 
γη οργάνωσή τους.
2. Μια άΙΛ/f καταγραφή των 
ανατρεπτικών κινήτρων που 
υπέκρυπτε το έργο τον Bunuel,
-είναι η σύγκρουση με τους κοι
νωνικούς κανόνες, ο έρωτας ως 
στοιχείο απελευθερωτικό και 
επαναστατικό, αλλά και η ασε
βής περιγραφή της κοινωνικής 
ευτέλειας και της ανθρώπινης 
έκπτωσης στο εσωτερικό ενός 
αστικού συστήματος και των 
“αξιών“ του: οικογένεια, θρη
σκεία, πατρίδα· (Foft 1989.Χ). 53
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«ανυψωτικό» σαν εκπομπή διανοητικής ενέργειας. Κατά τον Breton, ο κινηματογράφος, που 
όχι μόνο αναπαριστά τις διαδοχικές φάσεις της ζωής, αλλά ασχολείται και με τις αλληλου
χίες της κι είναι καταδικασμένος να στρέφεται προς τις υπερβολικές λύσεις, «οφείλε να κυ
ριεύσει το χιούμορ σχεδόν εξ εφόδου» (Breton 1980-85:13-15). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο γ ί
νεται αντιληπτό γιατί ο Bunuel χαρακτήρισε κωμωδία (παραλίγο να την ονομάσει και... 
«θεία») τη Βιριδιάνα, αλλά και το Ημερολόγιο μιας καμαριέρας (1963). Η πρώτη αφήγηση κα
ταλήγει στην υποταγή της ηρωίδας στο ένστικτο και στην απελευθέρωσή της· η δεύτερη, 
σε μια διαδήλωση λούμπεν φασιστικών στοιχείων σε μια επαρχιακή πόλη της Γαλλίας και 
στη Σελεστίν να γίνεται σύζυγος ενός απόστρατου αξιωματικού. Ο Γαλαξίας (1968) είναι η 
αποθέωση (κυριολεκτικά) του μαύρου χιούμορ, με επίκεντρο τη σπορ εμφάνιση και φι
λανθρωπική δραστηριότητα του Ιησού Χριστού, και πρωταρχικούς ήρωες τους ενάρετους 
και αφελείς προσκυνητές του Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα. Στο Φάντασμα της ελευθερίας 
υπάρχει η ζητωκραυγή των μελλοθανάτων «Κάτω η ελευθερία, θάνατος στους ελευθερωτές!» 
Η  κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας στηρίζεται σε δύο χιουμοριστικούς άξονες αστικού εν
διαφέροντος: την αναβολή ή τη στέρηση του σεξ και την αναστολή του φαγητού. Η «γοη
τεία» των ηρώων της βρίσκεται στις κεντρικές αυτές αμηχανίες, σ’ ένα άγχος ποταπών ανη
συχιών που περιλαμβάνουν και το φόβο του θανάτου. Το μαύρο χιούμορ, σπαρμένο στις δύο 
αρχικές ταινίες του Bunuel, δηλητηριάζει όλες τις μετέπειτα αφηγήσεις του κι αποτελεί ένα 
στιλιστικό χαρακτηριστικό τους. Ο δον Λόπε, ως προστάτης της Τριστάνα στην ομότιτλη 
ταινία (1969), ριζοσπαστικός αστός και φιλήδονος ηθικολόγος, μοιάζει με καλοντυμένο 
διάβολο του μαύρου χιούμορ. Οι δραστηριότητές του ανατρέπουν την αρμονία της αστικής 
κοινωνίας στην Ισπανία, αλλά και στη Γαλλία του ’30, με ειρωνικά χαμόγελα (Aranda 
1975:243).
Ο Bunuel είχε γνωρίσει πρώιμα τον Sade, τον Freud και τον Marx. Όμως, αυτά που τον συν- 
ήρπασαν, ήταν η ορμητική επιχειρηματολογία και η σαγηνευτική ρητορική του σουρεαλι
σμού που εκπήγαζαν απ’ τη «διδασκαλία» και των τριών, αν και ο «δικός του» σουρεαλισμός 
κράτησε «τον ουσιαστικά ισπανικό του χαρακτήρα» (Aranda 1975:25). "Ηταν ένας σουρε
αλισμός «εξαγνισμένος» και χωρίς φαντασία· επιθετικός και προσγειωμένος στον κοινωνι
κό χώρο. Ο Bunuel πίστευε, παρά την εγνωσμένα ματεριαλιστική του άποψη για τον κόσμο, 
ότι πραγματικά δεν είναι μόνο όσα βλέπουμε κι αγγίζουμε, αλλά κι όσα δεν γνωρίζουμε, δεν 
μπορούμε πειραματικά να τα αποδείξουμε, αλλά τα αισθανόμαστε. Ο ισπανικός σουρεαλισμός, 
λιγότερο προγραμματικός και «λογοκρατούμενος» απ’ τον γαλλικό, «είχε ωστόσο το πλεο
νέκτημα της συμμαχίας με το ταμπεραμέντο και την τέχνη ενός λαού παραδοσιακά αφιε
ρωμένου λιγότερο στη λογική και περισσότερο στην πραγματικότητα απ’ ό,τι ο γαλλικός» 
(Aranda 1975:27). Ο ισπανικός σουρεαλισμός δεν αποσκοπεί σε μια παραποίηση της πραγ
ματικότητας, αλλά σε μια ρήξη της υφής της πραγματικότητας· στην εισβολή του παραδό
ξου, του ανεξήγητου, του σκανδαλιστικού, χωρίς να βάλλεται η φύση και η φυσική τάξη. 
Αυτή ήταν η σοβαρή διαφορά μεταξύ ισπανικού και γαλλικού σουρεαλισμού.
Έχοντας υπόψη αυτές τις λεπτές διακρίσεις, καταλαβαίνουμε το άλμα που έκανε ο ανα
τρεπτικός Bunuel, απ’ τον ωμό, αγωνιώδη και οξύ σουρεαλισμό του Ανδαλουσιανού σκυλου 
και της Χρυσής Εποχής, στον διακριτικό, ώριμο, σχεδόν κομψό σουρεαλισμό τον οποίο α- 
ναθυμάται από τη Βιριδιάνα ώς το Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου· εκεί όπου το όνειρο 
αναδύεται μέσα απ’ την αφήγηση, και οι παρένθετες σκηνές εκτροχιασμού της [π.χ. οι εμ
φανίσεις και εξαφανίσεις προσώπων στο Γαλαξία, όπως ενός νάνου ή της Παναγίας, η σπί- 
λωση της Σεβερίν με κοπριά βοδιών και ο βιασμός της από τους αμαξηλάτες στην Ωραία της 
Ημέρας (1966)] περιορίζονται μέχρι το σημείο να μην επέλθει η ολοσχερής διάσπαση ή η κα
τάλυσή της. Ο Aranda (1975:27) επιχειρεί-επιτυχώς, ώς ένα βαθμό- να χωρίσει το σουρε
αλισμό τού Bunuel σε τρεις περιόδους, ανάλογα με το λεκτικό το οποίο χρησιμοποίησε: την 
πρώτη και την τελευταία, που τις σφραγίζει το σουρεαλιστικό λεξιλόγιο του σκηνοθέτη (στην 
τελευταία, όχι βέβαια το «ορθόδοξο» λεξιλόγιο, όπως συμβαίνει στην πρώτη, αλλά ο τόνος54
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ζωηρών και σποραδικών αναμνήσεων από απτό το λεξιλόγιο)· και τη μέση (τη «μεξικανική») 
περίοδο, όπου επικρατούν εικόνες, αφηγήσεις, συνταγματικές σχέσεις και εκφράσεις, τρό
ποι αναγόμενοι στο λεκτικό και τις ομιλίες του εμπορικού κινηματογράφου. Γεγονός πάντως 
παραμένει ότι ο σουρεαλισμός δεν λησμονήθηκε από τον Bunuel ως σημαίνουσα πρακτική 
μέχρι το τέλος της δημιουργικής του περιόδου (δεκαετία του ’70). Το φάντασμα της ελευθε
ρίας, κυρίως αυτό αποδεικνύει με τις διηγηματικές ανατροπές του, παρ’ όλο που ο ίδιος ο 
Bunuel, εγκαίρως υπογραμμίζει την ένδοξη και γόνιμη αποτυχία του ως πολιτικού κινήματος 
(Buüuel 1984β: 162-167).

Ο έρωτας
Ο Bunuel, επανειλημμένα ομολόγησε την ειδωλολατρική και «βάρβαρη» σχέση του με τον 
έρωτα. Τον ένιωθε ως ασυγκράτητο ένστικτο, ως σκοτεινό συναίσθημα, ως βαθιά δύναμη πνιγ
μένη στη νεφέλη μιας εξιδανίκευσης, ως στοιχείο καταστροφής μέχρι θανάτου, ως πηγή επι
θυμιών που, πολλές φορές, έμεναν ανικανοποίητες. Σ’ ένα αυτοβιογραφικό σημείωμα που 
έγραψε το 1938 για το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, στο οποίο εργάστηκε 
για δύο περίπου χρόνια, έλεγε: «Τα δύο αισθήματα που κυριάρχησαν στα παιδικάτα μου, ήταν, 
κατ’ αρχάς, ένας έντονος ερωτισμός (κάποια στιγμή, εξιδανικεύτηκε με τη μορφή βαθιάς θρη
σκευτικής πίστης) και, δεύτερον, μια διαρκής συνείδηση του θανάτου» (Foil: 1984:ΕΧ). 
Στον Ανδαλουσιανό σκύλο υπάρχει μια σκηνή όπου ο εραστής, μια φιγούρα εξαϋλωμένη, αρ
χίζει να χαϊδεύει ηδονικά το στήθος της γυναίκας πάνω απ’ το φόρεμά της. Το στήθος δεν 
το ξεγυμνώνει, αλλά το φαντάζεται γυμνό· η γυναίκα τον διώχνει· το διαφανές πρόσωπο με
ταβάλλεται σε προείκασμα μιας νεκροκεφαλής. Στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, ο Ματέο 
είναι φορέας αυτού του ζωτικού μικροβίου. Η τάση του όμως να κορέσει την επιθυμία του 
με νεαρά ερωτικά σώματα, ματαιώνεται διαρκώς και διάπλατα. Η ακύρωση του ερωτισμού 
του μοιάζει με θανάσιμη προσβολή. Το ένστικτό του δεν είναι ακατανίκητο. Η  Χρυσή Επο
χή  είναι μια ταινία αποθέωσης του «τρελού έρωτα» (l’amour fou). Μπροστά στην επανα
στατική δύναμη του ενστίκτου που τον πυροδοτούσε, δεν υπήρχε περίπτωση να αντιστα- 
θεί καμία κοινωνική σύμβαση (θρησκευτική ή πολιτική τελετή, κοσμική συγκέντρωση, ντρο
πή, ηθικές αναστολές). Η ματαίωση της ένωσης των δύο λυσσωδώς μαχομένων εραστών προ
έρχεται απ’ τη βέβηλη παρεμβολή του μαέστρου που υποκλέπτει τη φλόγα της ερωμένης. 
Κοντά στην ηθική επανάσταση που κήρυξε ο σουρεαλισμός μέσω του έρωτα, εκδηλώθηκε 
σαρωτική και μια κινηματογραφική επανάσταση. «Ο κινηματογράφος ήταν έκτοτε ικανός 
να πει τα πάντα. Στο σουρεαλισμό, χωρίς καμία προσπάθεια γ ι’ αυτά που οι εκστασιασμένοι 
ονομάζουμε έλλειψη, βάθος πεδίου, ντεκουπάζ, μοντάζ κ.λπ., ο κινηματογράφος, σε όλο το 
εύρος του, γνωστό ή άγνωστο ώς το 1930, παραδίδεται στον έρωτα» (Kyrou 1970: 23, βλ. και 
σελ. 30). Η λευκή Βιριδιάνα στην ομότιτλη ταινία, παρά το ότι είναι δόκιμη μοναχή, φέρ
νει στο σώμα και στο πρόσωπό της τον τυφλό, αλλά ακοίμητο, ερωτισμό της αθωότητας. Ε ί
ναι ένα απ’ τα πιο ερωτοφόρα πρόσωπα στο έργο του Buüuel· γιατί κηρύσσει σιωπηλά μια 
«επανάσταση της αγνότητας» (Aranda 1985:204). Οι καλεσμένοι στον Εξολοθρευτή άγγελο, 
απ’ τη Λετίσια ώς τον Λεάντρο και την Μπλάνκα, κολυμπούν σε μια ρευστή ατμόσφαιρα αη
δούς ερωτισμού, χωρίς δισταγμούς και προσχήματα. Η Τριστάνα, μέσω του αφειδώς διαθέ
σιμου ερωτισμού της, ανατρέπει τους όρους του παιχνιδιού και γίνεται από θύμα θύτης. Η 
ψυχρή Σελεστίν στο Ημερολόγιο μιας καμαριέρας ακτινοβολεί από ένα πένθιμο πάθος, ενώ 
ο ώριμος μέχρι σήψης κύριός της άγεται πίσω απ’ αυτό μέχρι θανάτου. Κάθε αφήγηση, κά
θε ρόλος, κάθε σχέση στο έργο του Buüuel είναι ύποπτα ερωτικής επιθυμίας, τρέλας, διά
θεσης. Ο ερωτισμός, είτε υποβόσκει είτε εκρηκτικά φανερώνεται, αποτελεί κυρίαρχο στοι
χείο στο έργο του. Ο Fofi (1989:ΧΙΙΙ) γράφει, γενικεύοντας, ότι ο Buüuel «φτάνει έτσι στο 
να αφηγείται σχεδόν πάντοτε τη σύγκρουση μεταξύ ενστίκτου (ερωτική επιθυμία, πείνα) και 
πραγματικότητας (ηθικοί κανόνες, θρησκεία, αστική κοινωνία)». Αυτό δεν σημαίνει ότι το 
ερωτικό ένστικτο κυριαρχεί πάντοτε· όμως, καθοδηγεί υποδορίως την πράξη και τη συμ-56
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περιφορά, χωρίς να απελευθερώνει ολόπλευρα ούτε τον άνθρωπο ούτε τον κινηματογράφο 
ως τολμηρή εκδοχή της γλώσσας του.
Χαρακτηριστικά είναι το γεγονός ότι, προς τη δύση του βίου του, ο Bunuel πίστευε πως ο 
έρωτας «μπορεί ανά πάσα στιγμή να απειλήσει την κοινωνική τάξη και να αποτελέσει 
πραγματικό κίνδυνο» (Bunuel 1984β:22). Θεωρώντας τον εαυτό του θύμα αγριότατης σε
ξουαλικής καταπίεσης, περνώντας αρκετά χρόνια του στη διαρκή γιορτή ή μάχη της απε
λευθέρωσης των επιθυμιών της σάρκας και του πνεύματος (του σουρεαλιστικού κινήματος), 
δεν υπέκυψε στη σεξουαλική παραλυσία. Αντίθετα, διακατεχόταν από μια παιδική αιδημο
σύνη. Αρνούνταν κάθε ελευθεροστομία, βωμολοχία, λεκτική επιδειξιομανία. Θεωρούσε ότι 
αποτελούσαν «μια απαράδεκτη μεταμφίεση της ελευθερίας» (Bunuel 1984β:67). Επέκρινε τον 
ασύδοτο γυμνισμό στην οθόνη και τον χυδαίο αισθησιασμό ως δέλεαρ του κοινού. Οι ανά
λογες σκηνές, έγραψε, «γίνονται εύκολα, [...] αλλά το να τις χρησιμοποιήσω στις ταινίες μου, 
θα σήμαινε ότι υποτάσσομαι στον γενικό κομφορμισμό» (Bunuel στο Jansen 1984β: 49-50). 
Απ’ τις πρώτες ώς τις τελευταίες του ταινίες, όπως, π.χ., την Ωραία της Ημέρας και το Σκο
τεινό αντικείμενο του πόθου, των οποίων τα περιεχόμενα προσφέρονταν σε γυμνικές εικόνες 
και ερωτική υπερβολή, δεν παραβιάστηκε το όριο το οποίο με συνέπεια είχε θέσει ο Bunuel 
στο έργο του. Ούτε στη Χρυσή Εποχή  ή στη Βιριδιάνα, τις οποίες γύρισε με το μεγαλύτερο 
αίσθημα ελευθερίας (Bunuel στο Jansen 1984 ρ:52), υπέπεσε στον πειρασμό της ερωτικής ασω- 
τίας. Στο Κορίτσι (1960), ο ενστικτώδης και ωμός Μίλερ συμπεριφέρεται κόντρα στη φύση 
του για να δελεάσει το θύμα του. Τελικά, ερωτεύεται την άγουρη κοπέλα για να την κάνει 
δική του. Καμιά «τολμηρή» σκηνή δεν προτείνεται ως αντίδωρο στο μελλοντικό κοινό. Ανα- 
τρέποντας τον κομφορμισμό και αντιβαίνοντας στις συνταγές της αγοράς, ο Bunuel έδειχνε 
τον απόκρυφο, τον «απαγορευμένο» ερωτισμό του και τον θερμό σεβασμό του στις πράξεις 
που εξέφραζαν το παντοδύναμο ερωτικό ένστικτο.

Ο αθεϊσμός
Το 1960, μετά από μια μακρόχρονη περίοδο ανασύνταξης, σιωπής σχεδόν και αλλεπάλληλων 
αμφιβολιών, ο Bunuel ρωτήθηκε από τη Michèle Manceaux: «Ποια η στάση σας τώρα απέ
ναντι στην Καθολική Εκκλησία;» Η απάντηση ήταν ανεπανάληπτα ανατρεπτική: «Δεν 
έχω στάση. Ανατράφηκα μέσα σ’ αυτήν. Δόξα τω Θεώ, είμαι πάντα άθεος. Πιστεύω ότι πρέ
πει ν ’ αναζητούμε το Θεό μέσα στον άνθρωπο -  τόσο απλά» (στον Kyrou, 1970:133). Μ’ άλ
λα λόγια, ο αθεϊσμός του Bunuel υφίσταται ως βεβαίωση του ότι δεν υπάρχει Θεός, και όχι 
ως πολεμική εναντίον Του, θεωρώντας Τον υπαρκτό. Ο Bunuel δεν δήλωνε άθεος, απλώς 
για σκανδαλισμό ή από διανοητική εκκεντρικότητα. Ο αθεϊσμός του δεν ήταν δογματικός, 
αλλά βιοσοφικός. Είχε στοχαστεί και αποφασίσει την παρουσία του στον κόσμο. «Είμαι ένας 
φτωχός θνητός, ασήμαντος μέσα στο χώρο και το χρόνο. Ο Θεός δεν ασχολείται μαζί μας. Κι 
αν υπάρχει, είναι σαν να μην υπήρχε» (Bunuel, 1984β:234).
Η γενική αυτή απορρύθμιση της σχέσης του με το Θεό ήταν ζήτημα φιλοσοφικών διαλογι
σμών και γλωσσικής διατύπωσης. Η εγγενής δυσκολία του Bunuel αφορούσε στην απα
γκίστρωσή του απ’ τον κλοιό του καθολικισμού- την έξοδο απ’ το θεσμικό καθεστώς που εγκα- 
θίδρυσε αυτός ο τελευταίος, με κέντρο τον χριστιανικό Θεό -  εγχείρημα, το οποίο δυσχέραινε 
η θρησκευτική αγωγή του και ο αυστηρός κοινωνικός περίγυρος των πρώτων χρόνων τής 
ζωής του. Ευτύχημα ήταν το ότι η Εκκλησία αυτή, μέσα στους αιώνες που πέρασαν, είχε ήδη 
γηράσει εν αμαρτίαις. Κατά τον 20ό αιώνα που έζησε εκείνος, τα επιχειρήματα και τα τεκ
μήρια ήταν άφθονα και διαθέσιμα. Οι κληρικοί και οι μοναχοί, με την προσκόλλησή τους στα 
γήινα, τις ερωτοτροπίες, τις παραβάσεις τους, γέμιζαν το οπλοστάσιο των αθέων.
Στις περισσότερες ταινίες του Bunuel, κάνει την εμφάνισή του ένας απ’ αυτούς. Στο Γαλαί,ία 
εμφανίζονται πολλοί- ως μαχητές κατά των αιρέσεων ή ως συμπαθούντες διαφορετικών δογ
μάτων, όπως οι Ιησουίτες και οι ιανσενιστές. Η καρικατούρα του επισκόπου κηπουρού 
στην Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας θα μείνει ανάμεσα στα πιο εύγλωττα παραδείγματα 57
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εκφυλισμένου κληρικού και κωμικού αντικληρικισμού του Buñuel. Ο νεαρός ιερέας εξο- 
μολόγος στο Ημερολόγιο μιας καμαριέρας, που φαίνεται να ερεθίζεται και να σκανδαλίζεται 
από τα εγκόσμια, οι καλόγεροι του Ανδαλονσιανοϋ σκύλου και οι κληρικοί τι\ς Χρυσής Επο
χής (οι επίσκοποι που μεταμορφώθηκαν σε σκελετούς, η εκπαραθύρωση ενός επισκόπου κα
τά την πυρκαγιά), ήταν αδύνατον να λείψουν απ’ την καθολική ανατροπή αυτών των σου
ρεαλιστικών φιλμικών μανιφέστων του Bunuel.
Εκείνο που πρέπει να σημειώσουμε, είναι ότι το αντικαθολικό, αντιεκκλησιαστικό, αντι
κληρικό πνεύμα του σκηνοθέτη εκφράζεται λεκτικά, μέσω των γκαγκ, μέσω των ενδύσεων 
και των μεταμφιέσεων, σε δύο επίπεδα: σ’ εκείνο του καυστικού ή ειρωνικού σχολίου, το οποίο 
εκστομίζουν συνήθως διάφορα αντιτιθέμενα πρόσωπα, όπως, π.χ., ο δον Λόπε της Τριστάνα 
και ο Χόρχε της Βιριδιάνα, ή σ’ εκείνο της καταγγελίας, της διακωμώδησης ή του εξευτελισμού 
μέσω των καταστάσεων της αφήγησης· πάντως, με ευθύ λόγο και όχι μέσω μεταφορών ή αλ
ληγοριών. Μοναδική περίπτωση στην ιστορία του κινηματογράφου αυτές οι κατά μέτωπον 
επιθέσεις του Buñuel, ξεπερνούν τα όρια της βλασφημίας κατά του Θεού, του καθολικισμού 
ή του κλήρου. Αποβλέπουν όχι στην προσβολή, αλλά στην καταστροφή. «Αν υπάρχει εντού
τοις ένας σκηνοθέτης του οποίου η ανατρεπτική δράση προσφέρει σταθερά μιαν αντικλη
ρική άποψη, αυτός είναι ο Buñuel. Η επιμονή με την οποία επαναλαμβάνει αυτό το θέμα, 
απ’ τη Χρυσή Εποχή ώς τον Ναζαρέν (1958), τη Βιριδιάνα, το Γαλαξία και την Κρυφή γοη
τεία της μπουρζουαζίας, δείχνει τη σπουδαιότητα την οποία κρατά γ ι’ αυτόν μια παιδική ηλι
κία που πέρασε στους Ιησουίτες» (Vogel 1977: 283).
Ο Buñuel αμύνεται κατά των επιρροών που δέχθηκε απ’ την Καθολική Εκκλησία σε μιαν απ’ 
τις σκληρότερες θεσμικές εμφανίσεις της. Αγωνίζεται «μερικές φορές με οξύτητα και οργή», 
για να αποποιηθεί όλα όσα «αποτελούσαν τη νεανική του κληρονομιά» (Aranda 1975:17). Στο 
πλαίσιο αυτού του ανίερου αγώνα του για απελευθέρωση, στρέφεται ακόμα και εναντίον τού 
Χριστού (η αριστουργηματική σκηνή του «Μυστικού Δείπνου» της Βιριδιάνα, όπου το «ρό
λο» του Χριστού αναλαμβάνει αυθαίρετα ένας αχρείος ζητιάνος, λούμπεν προλετάριος), οι αλ
λεπάλληλες συζητήσεις για τη φύση του Ιησού και η αλυσίδα των αμφιβολιών που ξετυλί
γεται μπροστά στο θεατή, η αποτυχία μιας επιχείρησης αρετής στο όνομα του Κυρίου στη Βι- 
ριδιάνα και του ίδιου του «Χριστού» στον Ναζαρέν, δεν αφήνει καμία απορία για την ανα
τρεπτική πρόθεση του Bunuel. Η αθεΐα και η αντιθρησκευτικότητα γεννήθηκαν από την εφη
βεία του Bunuel και κρατήθηκαν αναμμένες ώς το θάνατό του. Οι αμφιβολίες άρχισαν από 
την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών. Το ζητούμενο για εκείνον δεν ήταν μια παιδαριώδης και 
ανέφικτη εκδίκηση, αλλά η σωρευτική συμβολή στην απεξάρθρωση του τερατώδους συμ
βολικού συστήματος του καθολικισμού, μιας μορφής ανυπόφορου και ανώφελου κομφορ
μισμού. «Η θρησκεία ήταν μια ανήσυχη προκατάληψη, απ’ την οποία ελευθερωνόταν αντι- 
δρώντας βίαια εναντίον της» (Aranda 1975: 16-17). Το ασεβές έργο του ήταν μια διαρκής απε
λευθέρωση, την οποία οριστικά του χάρισε, χωρίς άλλη ελπίδα, ο θάνατος.

Η μπουρζουαζία
Ο Bunuel γεννήθηκε σε αστική επαρχιακή οικογένεια. Οι μικροκοινωνίες στις οποίες ανα- 
φέρονται τα φιλμικά του κείμενα, είναι επαρχιακές, όπως και τα πρόσωπα που αναφαίνονται 
στις αφηγήσεις τους. Η δράση τους χρονολογείται σχεδόν πάντα στα χρόνια της νεότητάς 
του. Η διαστρωμάτωση των σχηματισμών αυτών περιλάμβανε τους αστούς της «αργόσχο
λης τάξης», τους «φεουδάρχες», τους αγροτικούς λούμπεν-προλετάριους ή τους ξεριζωμένους, 
τους ζητιάνους, τους σακάτηδες, τους περιθωριακούς τύπους που σέρνονται στα κτήματα, 
στα παράσπιτα, στους δρόμους των αστικών κέντρων της επαρχιακής Γαλλίας, Ισπανίας, Με
ξικού, Κορσικής. Η οργή και το μένος του Bunuel στρεφόταν εναντίον των αστών και της 
διεφθαρμένης από φύση και θέση συνεκτικής τάξης τους. «Η κοινωνία που περιγράφει, εί
ναι αυτή που βρίσκεται σε υπανάπτυξη. Η μπουρζουαζία είναι προεχόντως εκείνη της γε
ωργικής ιδιοκτησίας, η αρχαία, η παρασιτική, ενώ η ανταγωνιστική της τάξη δεν είναι το58
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Ο μυστικός δείηνος των 
ζητιάνων στη Βιριδιάνα.

προλεταριάτο, αλλά ένα υποπρολεταριάτο αστικά ή ένας καθημερινός κόσμος αθλιότητας» 
(Foil 1989:XV, XVI). Ανάγλυφα και σπαρταριστά δείγματα αυτών των ανθρώπων συναντά
με στο Λος ολβιδάδος (1950), στο Ελ (1952), στον Ναζαρέν, στη Βιριδιάνα, στην Τριστάνα, ακό
μα και στο Γαλαξία: τους δύο προσκυνητές-αλήτες, συνδέσμους και καταλύτες μαζί της αφή
γησης. Κατά παρέκκλιση απ’ τον κανόνα, ο Bunuel προσπαθεί να προσεγγίσει μιαν άλλης 
ποιότητας μπουρζουαζία, εκείνην της άρχουσας τάξης του ευρωπαϊκού μεσοπολέμου (Η Χρυ
σή Εποχή, Ο εξολοθρευτής άγγελος) ή της δεκαετίας του ’70 (Η  Ωραία της Ημέρας, Η  κρυφή 
γοητεία της μπουρζουαζίας, Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου).
Οι απανωτές επιθέσεις εναντίον της αστικής τάξης, όπως την περιγράψαμε σχηματικά και 
συνοπτικά, είχαν καθαρά ηθικό χαρακτήρα. Τον Bunuel δεν τον ενδιέφερε η πολιτική των 
πολιτικών, αλλά η μαχητική στράτευση του καλλιτέχνη. «Για μένα, έλεγε, η αστική ηθική 
είναι ανήθικη, και πρέπει ν ’ αγωνιστούμε εναντίον της· είναι η ηθική που θεμελιώνεται πά
νω στους τρεις πιο απαράδεκτους κοινωνικούς θεσμούς, όπως η θρησκεία, η πατρίδα, η οι
κογένεια- ό,τι τελοσπάντων αποκαλούμε “στυλοβάτες” της κοινωνίας» (συνέντευξη στην Έλε- 
να Πονιατόφσκα, στο Kyrou 1970:137).
Η αγωνιστική δράση του Bunuel, μέσω του καλλιτεχνικού έργου και την ανατροπή που αυ
τό υποδήλωνε ή ανοικτά καταδήλωνε, δεν είχε συνεχώς την ίδια ένταση. Μετά την εντελώς 
αδιάλλακτη και αιρετική, στο επίπεδο των περιεχομένων και στο επίπεδο των σημαινουσών 
πρακτικών, Χρυσή Εποχή, μεσολάβησε μια περίοδος ανάπαυλας (calm). Με τη Βιριδιάνα, η 
αντι-μπουρζουάδικη επιθετικότητα επανεμφανίζεται με λιγότερο φλέγμα και ηπιότερη 
γλώσσα (λόγων και εικόνων). «Ίσως σήμερα» εξομολογείται νηφάλια, «δεν είναι πια απα
ραίτητο να επιτίθεται κανείς με τον ίδιο τρόπο όπως πριν ενάντια στην οικογένεια, την πα
τρίδα και τη δουλειά (σ.σ. τα θεμέλια και τους στυλοβάτες της αστικής τάξης). Η τοποθέτησή 
μου, όμως, απέναντι σ’ αυτές τις αρχές δεν άλλαξε: σαν εξέχουσες κατηγορίες, σαν αναμφι
σβήτητες αξίες, πρέπει να καταστραφούν» (συνέντευξη στον Manuel Michel, Bunuel 1984 u:46). 59
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«Η εποχή του συστηματικού σκανδαλισμού, δηλαδή της οξείας σουρεαλιστικής παρέμβασης 
ως πολιορκητικής μηχανής για την άλωση των αστικών μητροπάλεων, πέρασε οριστικά, του
λάχιστον για μένα» (ό.π. 48). Ωστόσο, οι συμβολικές εκρήξεις βομβών συνεχίστηκαν ώς το 
Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. Η ανατρεπτικότητα ως ιδεολογική κατηγορία, ειδικότερα η 
αντιστασιακή μήνις, για τον Buñuel έληξε μόνο με το θάνατό του.

Ο κινηματογράφος ως όπλο θαυμάσιο κι επικίνδυνο
Ο Buñuel, παρά τη συστράτευσή του στο κίνημα του σουρεαλισμού σε περίοδο κρίσιμων συ
γκρούσεων και σαρωτικής πολεμικής, κράτησε μια ισόρροπη γραμμή πλεύσης στη δημιουργία 
του έργου του. Οι κραυγαλέες, σχεδόν εξωφρενικές υπερβάσεις του Ανδαλουσιανοϋ σκύλου 
και της Χρυσής Εποχής δεν είχαν συνέχεια. Ό ταν του έκαναν λόγο για τις μέτριες ταινίες 
που γύρισε πριν από το Λος ολβιδάδος (γιατί όχι και μετά απ’ αυτούς;), απάντησε ότι είχε συμ
βεί αυτό με το Gran Casino (1946), π.χ., «αλλά, συνέχισε, ακολούθησαν πάντα τη σουρεα
λιστική μου αρχή: η ανάγκη για φαγητό δε συγχωρεί ποτέ την πορνεία της τέχνης. Σε δε
καεννιά με είκοσι ταινίες, είχα τρεις ή τέσσερις στ’ αλήθεια κακές, ποτέ όμως δεν παραβία
σα τον ηθικό μου κώδικα. Καταφανώς, έκανα κακές ταινίες, αλλά πάντα ηθικά άξιες» (συ
νέντευξη στην Έλενα Πονιατόφσκα, στο Kyrou, 1970: 137). Η άρνησή του, μετά το σκάν
δαλο της Χρυσής Εποχής, να καταφύγει στην αυλή των θαυμάτων του Χόλιγουντ, κατά το 
παράδειγμα, π.χ., του Fritz Lang, φανερώνει ότι «θεωρούσε το Χόλιγουντ έναν τρόπο εκ- 
πόρνευσής του» (Fofi 1989:ΧΧΙ). «Πιστεύω» εξομολογούνταν αλλού, «ότι δεν πρόδωσα πο
τέ τον εαυτό μου και τις πεποιθήσεις μου. Ακόμα και στις ταινίες που γύρισα κατά παραγ
γελίαν, δεν παραδόθηκα ποτέ στον κομφορμισμό» (συνέντευξη στον Manuel Michel, στο 
Buñuel 1984α:51). Ως «παράδοση στον κομφορμισμό» ο σκηνοθέτης εννοούσε μεταξύ άλλων 
τη συμβατική ηθική, τα παραδοσιακά φαντάσματα που εξέθρεφαν οικογένεια, θρησκεία, συ
ντηρητική εκπαίδευση, τον ψεύτικο συναισθηματισμό, τον αγοραίο ερωτισμό, τις πράξεις 
παντοειδούς κολακείας των ευτελών αναγκών του κοινού. Απ’ την πυριτιδαποθήκη του σου
ρεαλισμού κράτησε τους ελάσσονες εκρηκτικούς μηχανισμούς, για να ναρκοθετεί ανεμπό
διστα τις απλές και, πολλές φορές, θελκτικές του αφηγήσεις. Άφησε την ανεξέλεγκτη κα
ταστροφική δύναμη του σουρεαλιστικού σκανδάλου και χρησιμοποίησε με ευστροφία και 
δεξιότητα τις ηλεκτρικές εκκενώσεις του σουρεαλιστικού σοκ. Με τον τρόπο αυτόν, αλλά 
και με στρατηγήματα οργανωτικού και οικονομικού επιπέδου (γρήγορα γυρίσματα, μέτρια 
υλική υποδομή, σφιχτοί οικονομικοί προϋπολογισμοί, λεπτομερής οργάνωση των εργα
σιών), χωρίς να τα αναγνωρίσει, υπερέβη τα όρια και τους φραγμούς του εμποροβιομηχα- 
νικού συστήματος παραγωγής· όχι τόσο του Χόλιγουντ, το οποίο το απεμπόλησε με μυ
κτηρισμούς, όπως είδαμε, όσο του «μεξικανικού» και του ευρωπαϊκού (ισπανικού και γαλ
λικού) κινηματογράφου. Για τον προσεκτικό αναγνώστη των φιλμικών του κειμένων, εί
ναι παροιμιώδεις οι αιφνίδιες, καυστικές, αναιρετικές, επικίνδυνες για τη ροή της αφήγη
σης σουρεαλιστικές διακοπές, εμβολές, παρεμβάσεις του. Όνειρα, εφιάλτες, φαντασίες, το κε
φάλι του δον Λόπε σαν γλωσσίδι της καμπάνας στην Τριστάνα, τα πρόβατα και η αρκούδα 
στο σαλόνι του Εξολοθρευτή αγγέλου, η διαρκής αλλαγή όψης της Κοντσίτα στο Σκοτεινό αντι
κείμενο του πόθου, ο λαγός και το αγριογούρουνο στο Ημερολόγιο μιας καμαριέρας, ο πετει
νός που έρχεται να υποκαταστήσει το ρολόι στο Φάντασμα της ελευθερίας. Αυτά όλα έρχο
νται απ’ τη θητεία (και μαθητεία μαζί) της σουρεαλιστικής δεκαετίας του ’30. Είναι απηχήσεις, 
εμπνεύσεις και παρεκτροπές που διέπονται απ’ το απελευθερωτικό και παιγνιώδες πνεύμα 
εκείνης της περιόδου. Με την πρακτική αυτή, η οποία διήρκεσε, με διακυμάνσεις και δια
κοπές, πάνω από τριάντα χρόνια [από το 1946 (Gran Casino) ώς το 1977 (Το σκοτεινό αντι
κείμενο του πόθου)] ο Buñuel κατόρθωσε να είναι ένας εξεγερμένος (rebelle) χωρίς αντιστάσεις 
ή αποκλεισμούς, μέσα στο εμποροβιομηχανικό σύστημα παραγωγής (Peter Jansen και John 
Russell Taylor στο Buñuel 1984u:22). «Η εξελικτική διαδικασία του Buñuel είναι μοναδική 
στην ιστορία του κινηματογράφου: οι τρεις πρώτες ταινίες του (Ένας ανδαλουσιανός σκύ60
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λος, H  Χρυσή Εποχή, Γη χωρίς ψωμί) φαίνεται ότι βάρυναν στον εσωτερικό του κόσμο. Στη 
συνέχεια, και μετά από ένα μακρόχρονο διάλειμμα, υποχρεώθηκε να κάνει εμπόριο -  και μά
λιστα, με την καλύτερη θέληση του κόσμου. Δεν μπόρεσε να εμποδιστεί απ’ το να βάλει μέ
σα στις εμπορικές ταινίες του στοιχεία του “εγώ” του, στοιχεία ενστικτώδη, υποσυνείδητα· 
με μια λέξη: σουρεαλιστικά. Λίγο λίγο, τα στοιχεία αυτά παίρνουν μια θέση ολοένα και με
γαλύτερη, καταστρέφοντας μερικές φορές τον εμπορικό καμβά» (Kyrou 1970:49 και Aranda 
1975:233), για να φτάσει στο Φάντασμα της ελευθερίας, την πιο σουρεαλιστική του ταινία, 
όπως είπε ο Buñuel (στον Aranda 1975:249), σε μια πλήρη ανατροπή των κανόνων του εμπο- 
ροβιομηχανικού συστήματος. Προς το τέλος της δημιουργικής του πορείας, κατόρθωσε να 
ιδιοποιηθεί τα μέσα παραγωγής του με μια ανεξαρτησία το ίδιο σκανδαλώδη με την αρχική 
χρηματοδότηση της Χρυσής Εποχής  από δύο παρισινούς αριστοκρατίες, το ζεύγος De 
Noailles. Αυτές τις μετατοπίσεις στο εσωτερικό η στο περιθώριο του εμπορικού συστήματος 
παραγωγής, δεν είναι ορθό να τις αποκαλέσουμε αντιφάσεις, αλλά στρατηγήματα ενός αμε
τάπειστου ανατρεπτικού. Αν, μάλιστα, επιμείνουμε στην ανίχνευση των συγγενειών και των 
συνδέσμων με το παρελθόν, θα βρούμε μιαν αυτούσια και αυθόρμητη πλεκτάνη να ξανα- 
στήνεται σε κάθε ταινία, μεθοδικά, κατά το αρχαίο πρότυπο της «δημιουργικής πανουργίας» 
που διακρίνει αδρά όλο το έργο τού Buñuel. Ό τα ν άρχισε η περίπλοκη συνεργασία του με 
τον Dalí στον Ανδαλουσιανό σκύλο, οι δύο φίλοι-δημιουργοί εφάρμοσαν μια τακτική διάψευσης 
της λογικής και διεύρυνσης της πραγματικότητας. Αποφάσισαν αβασάνιστα «να μην κρα
τούν καμία ιδέα, καμιά εικόνα που να επιδέχεται κάποια εξήγηση -  λογική, ψυχολογική ή 
πολιτιστική». «Άνοιξαν όλες τις πόρτες στο παράλογο, το αυθαίρετο, το υπονομευτικό και 
το ασύστατο, και δέχονταν μόνο τις εικόνες που τους έκαναν εντύπωση, χωρίς να ψάχνουν 
να βρουν το γιατί» (Buñuel 1984ρ: 137). Πραγματικό και μη πραγματικό, τα εκλάμβαναν ως 
ένα ενιαίο υλικό πεδίο σημείων έμπνευσης και γραφής. «Εγώ και o Dalí δουλεύαμε πάνω στο 
σενάριο του Ανδαλουσιανού σκύλου εφαρμόζοντας ένα είδος αυτόματης γραφής» (Buñuel 
1984ρ:139). Θεωρούσαν ότι ήταν αναγκαίο να καταφέρουν στο θεατή «ένα σχεδόν τραυμα
τικό σοκ απ’ την αρχή της ταινίας» (Aranda 1975:67). Αυτή την τακτική, προσαρμοσμένη 
στις περιστάσεις της παραγωγής και στις αντοχές κάθε φιλμικού κειμένου, ακολούθησε ο 
Buñuel ώς το τέλος. Η «αυτόματη γραφή» που επινόησε με τον Dalí, αποτελούσε την εκ
πληκτική εξαίρεση μέσα στον φιλμικό του λόγο, έβαζε όμως νάρκες, κάθε φορά που πρόβαλλε 
το πρόβλημα της φύσης και του ορίου της εκάστοτε πραγματικότητας. Ο Buñuel είχε υιο
θετήσει την αισθητική αρχή του Breton: «Αυτό που είναι το πιο θαυμαστό στο φανταστικό, 
είναι το ότι δεν υπάρχει -  όλα είναι πραγματικά». Για τον Buñuel, το όνειρο, π.χ., δεν είναι 
πλέον a priori φροϊδικό εύρημα και ανάγνωσμα. «Δεν διαφοροποιείται πια απ’ το καθημερινό· 
είναι. Πρόκειται, με μια λέξη, για σουρεαλισμό, γ ι’ αυτή την πραγματικότητα η οποία περιέχει 
την υπερ-πραγματικότητα, με τον ίδιο τρόπο που η υπερ-πραγματικότητα περιέχει την πραγ
ματικότητα» (Kyrou 1970:20).3 Ανάμεσα σ’ αυτόν, στο έργο, στην ευρεία πραγματικότητα, 
στον σουρεαλιστικό τρόπο όρασης και το κοινό των ταινιών του (του οποίου κοινού «το μά
τι έμπαινε σε βάρβαρη κατάσταση»), με τις επιθέσεις και τις εκρήξεις του σουρεαλιστικού 
τρόπου όρασης, εγκαθιδρυόταν κάθε φορά μια πολύπλευρη και πολυσήμαντη επικοινωνία· 
κάτι «που μας επιτρέπει τελικά να χαρακτηρίσουμε τον Buñuel ρεαλιστή με σουρεαλιστι
κό τρόπο» (Peter Jansen στο Buñuel 1984α: 19). Μέσω αυτού του δίαυλου επικοινωνίας, για 
τον οποίο κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει από πού θα ανοιγόταν και προς ποια κατεύθυνση 
θα κινούνταν, η αγορά του κινηματογράφου ούτε πρόλαβε ούτε αποπειράθηκε να εξουδε
τερώσει την εξέγερση (του Buñuel) μέσω τηςεμπορευματοποίησης των ταινιών του. Αντί
θετα, φορτώθηκε με την επαναστατική στάση και τα ανατρεπτικά περιεχόμενά τους. «Το ότι 
η μάζα τον ακολούθησε, δεν ήταν ήττα, αλλά νίκη της πρωτοπορίας...» (Peter Jansen στο 
Buñuel 1984 °: 15).
Στο οουρεαλισμό ο Buñuel προσέτρεξε όπως οι πιστοί στα θαυματουργά προσκυνήματα. Μα
ζί με τον Dalí, βλέπει να βρίσκουν σ’ αυτόν διέξοδο οι ταραχώδεις και πρωτόγνωρες τάσεις,

3. Ο Henri Langlois, συγκρίνο- 
ντας πς θεωρητικές αρχές εργα
σίας τον Bunuel και του -δα
σκάλου·· του. Jean Epstein, βρί
σκει ότι συναντιούνται στη δημι
ουργική -αρετή- τους -να καθι
στούν ασυνήθιστα τα πιο καθη
μερινά αράγματα·. Οι σουρεαλι
στές, όηως ο Bunuel, προχω
ρούσαν πιο πέρα με το -να επα
νορθώνουν την καθημερινή 
πραγματικότητα δίνοντάς της 
βαρύνουοα σημασία ■ σχεδόν μια  
μαγική ποιότητα- (αν και με 
διαφορετικούς βέβαια γλωσσι
κούς και στιλιστικούς τρόπους ο 
καθένας τους) I Aranda 1975: 
35-36) 61
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ιδέες, ανησυχίες του. Στο ελαστικό και σκληρό μαζί πλαίσιο των συντρόφων της παρισινής 
σουρεαλιστικής ομάδας ανακαλύπτει τον «“Θείο” Sade ή τη δύναμη της επιθυμίας ενάντια 
στις συμβάσεις, τον Freud ή τους μηχανισμούς ματαίωσης της επιθυμίας, τον Marx ή τους 
μηχανισμούς της αστικής κοινωνικής καταπίεσης» (Fofi 1989:ΓΧ-Χ).
Πέρα από την ανατροπή των δεσμευτικών κανόνων της εμποροβιομηχανικής παραγωγής και 
των εθισμών του κοινού, πέρα από τις βασικές αισθητικές αρχές καλλιτεχνικής δημιουργίας, 
ο Bunuel διέπλασε μια φιλμική γλώσσα με αρκετά ιδιότυπα, ατομικά χαρακτηριστικά, ανα
τρεπτικά των καθιερωμένων.
«Τίποτα δεν είναι σημαντικότερο στην κατασκευή μιας ταινίας από ένα καλό σενάριο» 
έγραφε. Το σενάριο είναι αυτής της ποιότητας όταν η αφήγησή του δεν «αφήνει ούτε στιγ
μή την προσοχή του θεατή ν ’ αποσπαστεί»· όταν η ροή της και το ενδιαφέρον των περιεχο
μένων της είναι απρόσκοπτα. Ούτε λόγος για επιθετικότητα, σκάνδαλο ή σοκ. Παρ’ όλο ότι 
ήξερε πως «ό,τι δεν επιτίθεται στην κοινωνία και τους θεσμούς της, δεν είναι σουρεαλιστι
κό» ή πως «ο σουρεαλισμός ήταν ένα κίνημα αντι-τέχνης»· πως οι άνθρωποι προσδοκούν πά
ντα μια λογική εξέλιξη, και η παρεμβολή μιας σκηνής που απευθύνεται στο συναίσθημα (στο 
ένστικτο ή στο παράλογο), φαίνεται παράλογη (συνέντευξη στη Roxanne Saint-Jean στο 
Bunuel 1984α:57). Ο Bunuel άφηνε έτσι να παρεισφρέουν στο σενάριο, «αυτόματα» και εσκεμ- 
μένα, «τυχαία» και υπολογιστικά, βραδυφλεγείς ή ακαριαία δρώσες δυνάμεις ανατροπής. Στο 
σημαίνον αυτό πλαίσιο δεν ήταν γ ι’ αυτόν μια αλληλουχία γεγονότων, αλλά ένας απρόβλε
πτος μηχανισμός αποσυνθετικής ή διαλυτικής ενέργειας.
Σε μιαν άλλη, προγενέστερη εποχή (1953), ο Bunuel, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο του Με
ξικού, είχε πει: «Ο μυθιστοριογράφος (διάβαζε: ο κινηματογραφιστής) θα έχει έντιμα εκ
πληρώσει το σκοπό του όταν, διαμέσου μιας εικονογραφίας πιστής στις αυθεντικές κοινω
νικές σχέσεις, θα κατέστρεφε τη συμβατική αναπαράσταση της φύσης αυτών των σχέσεων, 
θα κλόνιζε την αισιοδοξία του αστικού κόσμου και θα υποχρέωνε τον αναγνώστη (διάβαζε: 
το θεατή) να αμφιβάλλει για τη διάρκεια της υπάρχουσας τάξης, ακόμα κι αν δεν μας προ
τείνει ένα συμπέρασμα, ακόμα κι αν φανερά δεν παίρνει θέση» (στο Kyrou 1970:128).
Η συνεπέστερη και αυθεντικότερη μπουνιουελική θέση σχετικά με το σενάριο και την 
αφήγηση μιας ταινίας είναι αυτή η τελευταία. Ο σκηνοθέτης, μετά τη σιωπή ή την άκαρπη 
ηρεμία των δεκαπέντε χρόνων, επέστρεψε στον κινηματογράφο μ’ ένα έμμεσο και μακρόπνοο 
σχέδιο: να ανατρέπει σταδιακά και βαθμιαία τη σκηνοθετική γραμμή και την αφήγηση 
του κυρίαρχου κινηματογράφου με μικρές σουρεαλιστικές δονήσεις. Δεν τον απασχολούσε 
πια η διάλυση της φόρμας, αλλά η λανθάνουσα αμφισβήτηση των αξιών και των θεμελίων 
της αστικής κοινωνίας μέσω των περιεχομένων (ιστοριών, μύθων, αλληγοριών, ονείρων, συμ
βολισμών). Εκτός των παρατηρήσεων που έχουμε κάνει στην ενότητα για το σουρεαλισμό 
και στην ενότητα τούτη λίγο παραπάνω, ο κινηματογράφος του Bunuel μπορεί να κριθεί ως 
ένα περιορισμένο μορφικό παράδοξο στο επίπεδο των σημαινόντων και μια ενοχλητική 
έως επικίνδυνη ηθικο-ιδεολογική πρακτική στο επίπεδο των σημαινομένων. Ό ταν γράφει 
ότι «η ταινία μοιάζει με μια ακούσια μίμηση του ονείρου» ή ότι «ο κινηματογράφος είναι ένα 
θαυμάσιο και επικίνδυνο όπλο, αν τον χειρίζεται ένα ελεύθερο πνεύμα- είναι το καλύτερο 
όργανο έκφρασης των ονείρων, των συγκινήσεων, του ενστίκτου» (στο Kyrou 1970:124), ανα- 
φέρεται στον κινηματογράφο ως σημαίνουσα πρακτική σε σχέση με τα σημαινόμενα των πε
ριεχομένων, έμμεσα ή καθόλου σε σχέση με τα σημαίνοντα της φόρμας. Ο καλός σκηνοθέ
της δεν είναι ούτε τεχνικός ούτε μάγος. Ό πως ο καλός συγγραφέας, αρκεί να έχει καθαρές 
ιδέες, σαφείς στόχους, να ξέρει τι θέλει και, κυρίως, να το λέει ή να το δείχνει όσο το δυνα
τόν πιο άμεσα, δηλαδή πιο καταληπτά στο θεατή (Aranda 1975:34). Παρά τη θέση του αυ
τή, ο Bunuel βασιζόταν σταθερά στους τεχνικούς συνεργάτες του. Παρακολουθούσε την εξέ
λιξη της τεχνικής του κινηματογράφου. Την κρατούσε, όμως, ως συντελεστή αθέατο μέσα 
στην αφήγηση. Διάλεγε με σχολαστικό τρόπο τους οπερατέρ και τους ηχολήπτες. Η  Χρυσή, 
Εποχή είναι μια απ’ τις πρώτες ταινίες ηχητικού κινηματογράφου· ενώ την τεχνολογία τού62
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βίντεο τη χρησιμοποίησε απ’ τους πρώτους στα γυρίσματα και την επεξεργασία της Κρυφής 
■γοητείας της μπουρζουαζίας. Τα πλάνα του είναι με λεπτομέρεια δουλεμένα, αλάνθαστα, ευ
διάκριτα ανάμεσα σε πολλά άλλα. Συνδέονται με την παράδοση του κλασικού κινηματογράφου 
(π.χ. του αμερικανού Griffith, του σοβιετικού Πουντόβκιν, του ολλανδού Joris Ivens). «Σε 
όλο το έργο του αναφαίνεται ένα πλαστικό στιλ με το δικά του μεγαλείο» (Aranda 1975:17). 
Ο Buñuel, όσο περνούσαν τα χρόνια των αμφιβολιών και έρχονταν οι εποχές της ωριμότη
τας, έδινε μεγάλη σημασία στα υλικά έκφρασης· κυρίως, στην εικόνα, στο πλάνο, στην ει
κονογράφηση (ή «ζωγραφιά»), λιγότερο στους φυσικούς ήχους και καθόλου στη μουσική. 
Παρατηρούμε όμως και σ’ αυτή την επεξεργασία μια τάση ανατροπής, βέβηλης ή καλόκαρ
δης. Η παραποίηση της μεγαλειώδους τοιχογραφίας του Μυστικού Δείπνου του Leonardo, στο 
γλοιώδες, μεγαλειώδες και αηδιαστικό πλάνο με τους ζητιάνους προστατευομένους της Βι- 
ριδιάνα στην ομότιτλη ταινία, είναι πράξη βέβηλη, αλλά και προμηθεϊκή· όχι μόνο γιατί συν
τρίβει τη χριστιανική θρησκευτική παράδοση, αλλά και γ ιατί τολμά να ακυρώσει την ει
καστική λειτουργία ενός μνημειώδους αριστουργήματος της ευρωπαϊκής ζωγραφικής. Το 
ίδιο κάνει κι όταν υπονομεύει τη σημαίνουσα ημιθεϊκή λειτουργία του Μεσαία του Handel. 
Ο Χριστός στο γάμο της Κανά, όπως εικονίζεται στο Γαλαξία, ανατρέπει μια ολόκληρη 
θρησκευτική προσωπογνωσία φτιαγμένη απ’ την επώνυμη αναγεννησιακή αγιογραφία και 
τους ανώνυμους καλλιτέχνες-υπηρέτες των θρησκευτικών θεμάτων. Συγχρόνως, προσδί
δει στον Θεάνθρωπο το εγκάρδιο γέλιο, τη λιτή συμπεριφορά, (επι)μένοντας στην ανθρώπινη 
φύση, περιφρονώντας τη θεία σοβαρότητα. Η ίδια άποψη θα ταίριαζε και στην Παναγία, όπως 
εμφανίζεται στην ίδια ταινία.
Η παρουσία (θέση, στάση, κίνηση, γωνία λήψης) της κάμερας δεν απασχολούσε τον Buñuel 
ως σκηνοθέτη. Τη χρησιμοποίησε ως εργαλείο αποτύπωσης, κατά το δυνατόν σαφώς και ακρι
βώς. Αυτά το έκανε εμμένοντας στη νεανική άποψη ότι η φαινόμενη πραγματικότητα πε
ριέχει και την υπερ-πραγματικότητα, αλλά (γιατί όχι;) και την παρα-πραγματικότητα. Δεν 
ήταν αναγκαίο να αναμιχθεί η εμφατική αναζήτηση της κάμερας για να αναδειχθεί το ση- 
μειοδοτικό εύρος της εικονιζόμενης πραγματικότητας. Ούτε τα οπτικοτεχνικά σοφίσματα 
(τρικ) τον έθελγαν ιδιαίτερα. Η διπλοτυπία σε ορισμένα φιλμικά κείμενα της πρώιμης και 
ενδιάμεσης περιόδου χρησιμοποιούνταν με αυτάρεσκο τρόπο. Το κόψιμο των σκηνών τής 
κανονικής αφήγησης για την παρένθεση ονείρων ή σκηνών πολεμικής υποβολής δαιμόνιων, 
ήταν πολύχρηστο. Το μεγάλο κοινό της ώριμης περιόδου θεωρούνταν (ορθώς) ανεπίδεκτο 
και των πιο απλών πειραματισμών στη μορφή.
Παρ’ όλα αυτά τα συνήθη και τρέχοντα, ο κινηματογράφος του Buñuel έμεινε ώς το τέλος 
μέσα στη γοητευτική γραμμή της ανατροπής και της ελεγχόμενης οργής. Ιστορική συγκυ
ρία και ομογενείς ιδεολογικές στάσεις έφεραν τον Luis Buñuel και τον Jean Vigo, τον άλλο 
εξέχοντα και απροσκύνητο σουρεαλιστή του κινηματογράφου, παράπλευρα. Γιος Καταλα- 
νού ο Vigo, Αραγονέζου ο Buñuel. Ο Vigo έγραψε το 1930 για τον Ανδαλουσιανό σκύλο τού 
Buñuel έναν κριτικό διθύραμβο. Μορφή και περιεχόμενα τον έπεισαν ενθουσιωδώς ότι 
«είναι ένα κεφαλαιώδες έργο από όλες τις απόψεις: σκηνοθετική σιγουριά, δεξιοτεχνία 
στους φωτισμούς, τέλεια γνώση οπτικών και ιδεολογικών ρακόρ, στέρεη λογική ονείρου, θαυ
μαστή αντιπαράθεση υποσυνειδήτου και ορθολογικού» (στο Kyrou 1970:154). Οι ταινίες του 
Vigo Αταλάντη (1934) και Διαγωγή μηδέν (1933) είναι φιλμικά κείμενα με τους ίδιους κοι
νωνικό- ιδεολογικούς στόχους, την ίδια ένταση εχθρικής ρώμης κατά του ακαδημαϊκού κλα
σικού κινηματογράφου, αλλά με διαφορετικές πρακτικές. «Ο Vigo, ως καλλιτέχνης και 
ποιητής, ήταν ο προφήτης μιας νέας κοινωνικής τάξης. Ο Buñuel ήταν ο χρονικογράφος μιας 
θνήσκουσας τάξης» (Aranda 1975:28). Η διαφορά της οπτικής τους απέναντι στην πραγ
ματικότητα τους χώριζε επίσης. Ο Buñuel, βέρος ισπανός σουρεαλιστής, όπως είδαμε στην 
ενότητα για το σουρεαλισμό, σε κανένα πλάνο του δεν παρέλειψε να δείξει ένα πραγματικό, 
άμεσα δοσμένο, αυτούσιο, αμεταμόρφωτο, οικείο, καθημερινό αντικείμενο. Ο Vigo, εγγύτε
ρος προς τον «διανοητικό» γαλλικό σουρεαλισμό, αναφέρεται στην αντικειμενική πραγμα-64



L U I S  B U N U E L

χικόχηχα, αλλά «χην καχαγράφει με χις ελλάμψεις, χις απροσδάκηχες γωνίες μιας εκκενχρικής 
όρασης, η οποία δίνει νέες σημάνσεις σχο ανχικείμενο μέσω χης αισθηχικής συνδρομής» 
(Aranda 1975:28).“
Ο κινημαχογράφος χου Buñuel είναι αναχρεπχικός μέσα σχο πλαίσιο χο οποίο περιγράψα- 
με σχο προοίμιο χούχου χου δοκιμίου, και με χα αναλυχικά χαρακχηρισχικά σχο περιεχόμενο 
και σχη φόρμα χα οποία επισημάναμε σχη συνέχειά χου, έχονχας εγγενή και άλλοχε έκδηλη, 
άλλοχε λανθάνουσα αυχή χην ιδιόχηχα. Ο κινημαχογράφος αυχός είναι και ποιηχικός-πο- 
λιχικός κινημαχογράφος, με χην έννοια που προχείνει o Ciríaco Tiso σχο βιβλίο χου Κινη
ματογράφος ποιητικός-πολιτικός. Σχον θεωρηχικό επίλογο αυχού χου βιβλίου, ο συγγραφέ
ας προχείνει οκχώ αρχές που διέπουν και προσδιορίζουν έναν πολιχικό-ποιηχικό (και ανχί- 
σχροφα) κινημαχογράφο. Απαριθμούμε σχολιασχικά μερικές απ’ αυχές:
Α. Η πολιχικόχηχα μιας χαινίας μέσα απ’ χη φιλμοκαχασκευή, μέσα απ’ χη γλωσσική και σχι- 
λισχική έρευνα και αναζήχηση, άσχεχα απ’ χο αν χο ανχικείμενο, χο θέμα, χο αναφερόμενο 
χης αφήγησης, είναι άμεσα πολιχικό. Έ τσ ι, η χαινία είναι κάτι που καχασκευάσχηκε με βά
ση χους δικούς χης νόμους, σχημαχίσχηκε απ’ χη δική χης «ανχικειμενικόχηχα» και όχι από 
χη μίμηση, χην χεκμηρίωση, χα υλικά μιας κάποιας πραγμαχικόχηχας. Ο Ανδαλουσιανός σκύ
λος, π.χ., Η  Χρυσή Εποχή, τ\Γη χωρίς ψωμί, η Βιριδιάνα, η Τριστάνα, Η  κρυφή γοητεία της 
μπουρζουαζίας, χηρούν σχις βασικές χους παραμέχρους αυχή χην αρχή. Περιέχουν όλους χους 
αναχρεπχικούς μηχανισμούς που δοκίμασε ο Buñuel ως καλλιχέχνης με πολιχικό-ποιηχικό 
ήθος, ενώ αναδεικνύουν χόσο χην αναζήχηση μιας φιλμικής γλώσσας κι ενός ιδιόχυπου σχιλ 
όσο και χην αποφυγή μιας ξηρής απομίμησης χης πραγμαχικόχηχας, χην αποχροπή ενός σχεί- 
ρου ρεαλισμού χωρίς χο υγρό μίασμα χου σουρεαλισμού μέσα σχη ζύμη χης. Σχις χαινίες χου, 
χο προφιλμικό υλικό που συγκενχρώνεχαι με χην κάμερα και χα μηχανήμαχα χου ήχου, με- 
χαπλάθεχαι έχσι απ’ χο σκηνοθέχη ώσχε να μπορεί να αναβιώσει σχην οθόνη μέσα απ’ χο σύ- 
σχημα ενός έργου χέχνης.
Β. Πολιχική είναι μια χαινία η οποία λαμβάνει υπόψη χης χην πραγμαχικόχηχα που συγ
γενεύει ή σχεχίζεχαι με εκείνην σχην οποία ζει χο μελλονχικό κοινό χης· ένα είδος «εθνικού» 
ή «χοπικού» κινημαχογράφου, με χην έννοια που παίρνει σχέκονχας ανχίκρυ σ’ έναν κινη- 
μαχογράφο εμπορικό-διεθνή· σ’ έναν κινημαχογράφο, δηλαδή, που θα «μιλά» κάποια διεθνή 
γλώσσα. Τα σημανχικόχερα φιλμικά κείμενα χου Buñuel, αρχίζονχας απ’ χοΛος ολβιδάδος 
και καχαλήγονχας σχο Φάντασμα της ελευθερίας και χο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, 
έχουν, αψίκορους ίμερους χης ισπανικόχηχάς χου, χο πάθος, χο χιούμορ, χις ριζικές προ- 
καχαλήψεις, χον καυχό ερωχισμό, χην επιθεχικόχηχα χου Ισπανού. Έ χουν ακόμα χη μεξι- 
κανική, χην ισπανική, χη γαλλική ιθαγένεια, έκχυπη λόγω εικόνων, χόπων, συμπεριφοράς 
και γλώσσας -  πραγμαχικόχηχες, χις οποίες ο σκηνοθέχης αφομοίωσε επαρκώς και με δια- 
πλασχικούς χρόπους, ενώ, παράλληλα, δε λησμονούσε σε καμιά περίπχωση όχι δεν είχε χο 
δικαίωμα, κάνονχας ποιηχικό-πολιχικό κινημαχογράφο, να παραβιάσει χις πρωχοποριακές 
ή, απλώς, δυσνόηχες καλλιχεχνικές χου αρχές, προκειμένου να έρθει κονχά σχους προλε- 
χάριους, χους οποίους άγγιζε ή έδειχνε σχις χαινίες χου με συμπάθεια, ειρωνεία, αλλά και αυ- 
σχηρόχηχα, ή και σχην μπουρζουαζία, η οποία ήχαν εξίσου ανέχοιμη να χον καχανοήσει.

O Luis Buñuel ήχαν ένα γενναίο, γνήσια ανχιθεσμικό, αναχρεπχικό, ευφυές πνεύμα χου αι
ώνα· μια εξαίρεση, μαζί με χον Vigo, σχους κανόνες, χις συγγένειες, χις διαφορές και χις πα- 
ρεκχροπές χων δημιουργών χου ευρωπαϊκού κινημαχογράφου. «Ανχιδρασχικός επανασχά- 
χης ή επανασχαχικός ανχιρρησίας», σήμερα, περισσόχερο από ποχέ, φαίνεχαι ασυμφιλίωχος 
με χους κόλακες χων συσχημάχων μ α ς- όλων χων συσχημάχων. Σχα απομνημονεύμαιά χου 
έγραψε όχι βλέπει χέσσερις Ιππόχες χης Αποκαλύψεως να δρουν σε ευρεία κλίμακα σχην επο
χή μας: χην επισχήμη, χην χεχνολογία, χον υπερπληθυσμό χης Γης και, χελευιαίο, αλλά όχι 
έσχαχο, χην (κοινωνία) χης πληροφορίας (Foil 1989:ΧΧΙ και Buñuel 1984 ^ 339-340). Βα
ρήκοος, με θαμπή όραση, εγκαχαλελειμμένος απ’ χην ερωιική φλόγα και σχο χέλος μιας φλε-

4. Οι Μ. M artin και 
F. Chevassu, έγκυροι yálloi 
κριτικοί της Αριστερός, με 
αφορμή το έργο και την προσω
πικότητα του Jean Vigo, έγρα
ψαν τα παρακάτω: «Ο Vigo εί
ναι "αντιμιλιταριστής", αντι- 
κληρικιστής (αλλά και άθεος], 
αντικοινωνικός· [...] υπερασπί
ζεται dilfç τις συμπληρωματικές 
αξίες: δικαιοσύνη, ελευθερία, 
έρωτα... Δεν είναι ένας εξεγερ- 
μένος εξ επαγγέλματος και δε 
βολεύεται καθόλου με την εξέ
γερση, όπως μ ε μια μορφή δια
νοητικής άνεσης: θέλει να μένει 
διαυγής, μ  ' εκείνη την αυτοει- 
ρωνεία και εκείνη την εμπιστο
σύνη στο μέλλον την οποία θα 
διατηρήσει ώς την τελευταία του 
πνοή» (Μ. Martin). -Η  δική του 
εξέγερση είναι μια απόλυτη 
διεκδίκηση, μ ια αποστολή αμφι
σβήτησης άΐων των σημερινών 
δομών μας. Εχει ένα ήθος ελευ
θερίας και έρωτα. Για το λόγο 
αυτόν, σέβεται λίγα πράγματα: 
όσα είναι αληθινά αξιοοέβαστα- 
(F. Chevassu). Οι περισσότερες 
απ ' τις εκτιμήσεις αυτές και 
τους χαρακτηρισμούς αρμόζουν 
και στον Bunuel (Tiso 1972:95· 
βλ.και Buache 1980:10: -Ανπ- 
στρόφως προς την εστετίστικη 
“πρώτη γαλλική πρωτοπορία", 
η πρωτοπορία που ενσαρκώνει ο 
Buñuel, είναι επαναστατική 
(καταλυτική και φαντασιώδης) 
με την εντονότερη έννοια τον 
όρου·). 65
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γόμενης ζωής, «έβλεπε» και «άκουγε» τον καλπασμό των Ιπποτών της κοσμικής Αποκαλύ- 
ψεως, αδιαφορώντας επιδεικτικά για τον δικό τοπ το θάνατο- αδιαφορώντας για μιαν άλλη 
ζωή εκτός απ’ αυτήν, την παρούσα, που εξακολουθούσε να την πολιορκεί με φοβερά μηνύ
ματα.
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Οι μεξικανικες ταινίες 
του Luis Buñuel

............ χου Tomás Pérez Turrent

Ό ταν, το 1946, ξαναρχίζει -ή , μάλλον, ξεκινά- την καριέρα χου ως κινηματογραφιστή στο Με
ξικό, o Luis Buñuel κουβαλά ήδη στις πλάτες του μια βαριά και συνάμα αξιοζήλευτη ιστορία 
από φήμες και σκάνδαλα, αλλά και μια ακόμα πιο βαριά και καθόλου αξιοζήλευτη σιωπή, που 
κράτησε 14 χρόνια. Δεν είχε σκηνοθετήσει καμία ταινία, ούτε όσο ήταν παραγωγός για λογα
ριασμό της Filmófono (1935-1936), ούτε όταν ήταν διαπιστευμένος στην πρεσβεία της Ισπανι
κής Δημοκρατίας στο Παρίσι (1936-1938) με καθήκοντα που αφορούσαν κυρίως στον κινη
ματογράφο, ούτε κατά τη διάρκεια της οκτάχρονης εξορίας του στις ΗΠΑ, όπου έκανε διάφο
ρες δουλειές στο χώρο του κινηματογράφου (εποπχεία των προπαγανδιστικών ντοκιμαντέρ για 
το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης, μεταγλώττιση των ντοκιμαντέρ του πολεμικού 
ναυτικού, σενάρια ταινιών στα ισπανικά για την Warner). Το να πάει στο Μεξικό και να κάνει 
ταινίες, ήταν γ ι’ αυτόν σαν να ξεκινούσε απ’ το μηδέν, σαν να ξανάρχιζε από την αρχή, ξεχνώντας, 
έστω κι αν αυτό ήταν οδυνηρό, όλα όσα είχε κάνει ώς τότε για τον κινηματογράφο.
Σήμερα, πενήντα χρόνια μετά τον ερχομό χου στη χώρα μας,1 αισθανόμαστε όχι πρέπει ν ’ απα
ντήσουμε καταφατικά σ’ όσους ρωτούν αν υπήρξε ή όχι μεξικανική περίοδος στο κινημα
τογραφικό έργο του Buñuel. Κι όταν ακούμε να λένε όχι ο Buñuel είναι μεξικανός κ ινη
ματογραφιστής, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι αυτά τα λόγια δεν απέχουν απ’ την πραγμα
τικότητα, ακόμα και πέρα από όποια γραφειοκρατική αντίληψη, ακόμα και πέρα απ’ το γε
γονός πως, απ’ τη στιγμή που ήρθε εδώ, ο τόπος αυτός έγινε ο τόπος της μόνιμης διαμονής 
του, πως, όταν πέθανε, είχε ακόμα τη μεξικανική υπηκοότητα και πως εδώ είναι θαμμένος. 
Το κινηματογραφικό του έργο, που εκχυλίχθηκε σε τρεις διαφορετικές χώρες (Γαλλία, 
Ισπανία, Μεξικό) μέσα σε 49 χρόνια, αποτελείται από 32 ταινίες συνολικά, ανεξαρτήτως εί
δους και διάρκειας. Από αυτές, 20 γυρίστηκαν στο Μεξικό, ενώ στις μεξικανικές ταινίες χου 
θα μπορούσαμε να περιλάβουμε και τη Βιριδιάνα, που μπορεί να γυρίστηκε στην Ισπανία, 
αλλά η παραγωγή ήταν, στο μεγαλύτερο μέρος της, μεξικανική.2
Ο Buñuel, λοιπόν, έφτασε στο Μεξικό κι άρχισε να σκηνοθετεί και πάλι ταινίες, ύστερα από 
14 χρόνια σκηνοθεχική απραξία, που αναλώθηκαν στην παραγωγή για λογαριασμό τής 
Filmófono (της εταιρείας που ίδρυσε η κυβέρνηση των δημοκρατικών στην Ισπανία), στην 
εποπχεία του ντουμπλάζ στα ισπανικά χολιγουντιανών ταινιών, σε υποτιτλισμούς, σε πο- 
λιτικο-πολιτιστικές δραστηριότητες της πρεσβείας της Δημοκρατίας στο Παρίσι, στην εξο
ρία στις ΗΠΑ και σε σκοτεινές γραφειοκρατικο-κινηματογραφικές δραστηριότητες. Η επά
νοδός του στη σκηνοθεσία έγινε σε συνθήκες εντελώς νέες για εκείνον, μολονότι θα μπορούσαν 
να επισημανθούν αναλογίες με τις συνθήκες που έζησε την εποχή της Filmófono. Μάλιστα, 
αποδόθηκαν σ’ αυτόν ορισμένες ταινίες που παρήγαγε η εταιρεία των δημοκρατικών· εκεί
νος, όμως, όχι μόνο δε θέλησε ποτέ να τις αναγνωρίσει, αλλά και αγανακτούσε επειδή θεω
ρούσε ότι αδίκως του αποδίδονταν, όπως αγανακτούσε όταν κάποιος υποστήριζε όχι είχε οποι
αδήποτε σχέση με τη δημιουργία της ταινίας Η Ισπανία στα όπλα (1936), ως προς την οποία 
παραδεχόταν μόνο το ρόλο του ως συμβούλου επ ί ιστορικών θεμάτων και όχι ως δημιουρ
γού των εικόνων, που στην πλειονότητά τους προέρχονταν από την ταινία Η Ισπανία στις 
φλόγες του σοβιετικού Ρομάν Κάρμεν. Για τον Buñuel, το ξεκίνημα της καριέρας του στο 
Μεξικό ήταν ένα είδος μαθητείας στον επαγγελματικό κινηματογράφο, όπου έπρεπε να 
αντιμετωπίσει εξαιρετικά αυστηρούς χρηματοδοτικούς περιορισμούς.

1. Το Μεξικό. (Σ.ι.Μ.)
2. Στους τίτλους της ταινίας 
αναφέρεται ότι πρόκειται για 
συμπαραγωγή του Μεξικού και 
της Ισπανίας, με τον Gustavo 
Alatriste από τη μεξικανική, 
και την Uninci e Films 59 τον 
Pere Portabella από την ισπανι
κή πλευρά. Ωστόσο, o Gustavo 
Alatriste ισχυρίζεται ότι ήταν ο 
μοναδικός πραγματικός παρα
γωγός κι ότι το οχήμα -ισπανι
κή συμπαραγωγή- ήταν ένα τέ
χνασμα για να μπορέσει να γυ
ριστεί η ταινία στην Ισπανία. 67
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3. Ευχαριστήρια επιστολή γραμ
μένη από τον Jean Vigo το 

1931, κατά τη διάρκεια μιας πα
ραμονής του στο Παρίσι, σε επι

στολόχαρτο του Ξενοδοχείου 
Cornelle (οδός Κορνέλ 5), που 

εκτέθηκε στην έκθεσή Buñuel, 
La mirada del siglo, τι οποία 

παρουσιάστηκε στο Museo 
Nacional, Centro de Arte Reina 

Sofia της Μαδρίτης, Ιούλιος- 
Οκτώβριος 1996, και στο Museo 
del Palacio de Bellas Artes της 

Πόλης του Μεξικού, Δεκέμβριος 
1996-Μάρτιος 1997.

4. André Breton, Manifeste du
surréalisme, 1924.

5. «Στην αρχή, υποτίθεται ότι ο 
Fernando Soler θα ήταν και ο

σκηνοθέτης και ο βασικός ερμη
νευτής στον Γλεντζέ. Εκείνος, 

όμως, θεωρώντας ότι ήταν πολύ 
κουραστικό ν ’ αναλάβει και τα 

δύο καθήκοντα, ζήτησε ένα σκη
νοθέτη -  οποιονδήποτε, αρκεί 

να ήταν τεχνικά ικανός. Ο 
Dancigers μ ε  κάλεαε και μου 

πρότεινε την ταινία. Δέχτηκα» 
(José de la Colina-Tomás Pérez 

Turrent, Prohibido asomarse 
al interior: Conversaciones con 
Luis Buñuel, Joaquín Mortiz- 

Planeta, Πόλη του Μεξικού 
1986).

Φτάνοντας στο Μεξικό, το 1946, o Buñuel επανέρχεται στη δημιουργία ταινιών μυθοπλασίας, 
κάτι που είχε να συμβεί από τη Χρυσή Εποχή (1930). Τώρα, όμως, ξεκινούσε από μια πολύ δια
φορετική αφετηρία: ένα μελόδραμα με περιπέτειες και τραγούδια. Για κείνον, ήταν η στιγμή 
που έπρεπε ν ’ αντιμετωπίσει τη σταδιοδρομία του επαγγελματία κινηματογραφιστή, με ό,τι κι 
αν σήμαινε αυτό, κι όποιους περιορισμούς κι αν συνεπαγόταν αυτό στο Μεξικό: γυρίσματα με 
ταχύτητα και οικονομία, σεβασμός στους κοινώς αποδεκτούς αφηγηματικούς και σκηνοθετικούς 
κώδικες, αγώνας και συμβιβασμοί όχι μόνο με την επίσημη λογοκρισία, αλλά και με το ισχυ
ρό ένστικτο αυτολογοκρισίας των παραγωγών. O Luis Buñuel, ο σουρεαλιστής σκηνοθέτης, 
ο πρωτοποριακός καλλιτέχνης, ο ελεύθερος από κάθε περιορισμό, ο που δεν έδινε λογαριασμό 
σε κανέναν παρά μόνο στη συνείδησή του και στην κυρίαρχη δημιουργική ελευθερία του, ξα
νάρχιζε την επαγγελματική του καριέρα στο Μεξικό σαν ένας άγνωστος, όταν το όνομά του 
είχε ήδη γραφεί στην ιστορία του κινηματογράφου (ουσιαστικά, στο Μεξικό ήταν άγνωστος, 
κι ίσως αυτό, κατά μία έννοια, να ’ταν πλεονέκτημα). Δεν υπήρχε πια θέση για τον απελπισμένο 
(και) παθιασμένο που ρέπει προς το έγκλημα (να ξεκαθαρίσουμε αμέσως ότι ποτέ του δεν έχυ
σε ούτε μία σταγόνα αίμα) του Ανδαλονσιανού σκύλου, ούτε για την επιβολή της δικαιοσύνης 
σ’ αυτόν τον άδικο κόσμο, για την οποία τον ευχαριστούσε ο Jean Vigo.3 
Ο δρόμος ήταν τραχύς και δύσβατος. O Buñuel δεν πρωτοεμφανίστηκε με το Λος ολβιδάδος, 
το Ελ ή το Κλεμμένο τραμ, αλλά με το Gran Casino, κινηματογραφική μεταφορά ενός άγνω
στου μυθιστορήματος του Michel Weber με τίτλο El rugido del paraíso (O βρυχηθμός του πα
ραδείσου) -  μια ταινία-αφορμή για να εμφανιστούν μαζί τα μεγάλα ονόματα του τραγουδιού 
Jorge Negrete και Libertad Lamarque (που τραγουδούσαν, πράγματι, πολλά τραγούδια τού 
είδους ραντσέρο, αλλά και ρομαντικά τάνγκο και μπολέρο). Το αποτέλεσμα δεν υπήρξε κα
θόλου ενθαρρυντικό· παρ’ όλα αυτά, όσο κι αν φαίνεται απίστευτο, ο πρωτοεμφανιζόμενος 
σ’ αυτό το κινηματογραφικό είδος και στη μεξικανική κινηματογραφική βιομηχανία Buñuel 
κατόρθωσε να δώσει ορισμένες στιγμές αναγνωρίσιμες από οποιονδήποτε στοιχειωδώς ενη
μερωμένο κινηματογραφόφιλο, σε μια απλή εμπορική ταινία που οποιοσδήποτε άλλος θα μπο
ρούσε, ενδεχομένως, να την είχε γυρίσει καλύτερα. Κανείς δεν φανταζόταν ότι, πριν από 18 
χρόνια, με την ταινία Ένας ανδαλουσιανός σκύλος, ο ίδιος σκηνοθέτης είχε προκαλέσει στους 
πρώτους θεατές της ταινίας του την ίδια εντύπωση με το αν είχε εκραγεί βόμβα στην κινη
ματογραφική αίθουσα. Αρκετοί απ’ αυτούς τους θεατές ήταν μέλη της ομάδας των σουρεα
λιστών, μεταξύ των οποίων και ο Breton που, πριν από μερικά χρόνια, είχε γράψει: «Πιστεύω 
στη μελλοντική αποσαφήνιση αυτών των κατ’ επίφαση τόσο αντιφατικών καταστάσεων που 
είναι το όνειρο και η πραγματικότητα, σ’ ένα είδος απόλυτης πραγματικότητας, υπερ-πραγ- 
ματικότητας. [...] Η αθωότητα του ανθρώπινου λόγου [...] και η πρωτογενής δημιουργική αρε
τή [ενωμένες] από την ιλιγγιώδη κάθοδο στα βάθη μας, απ’ τον βαθμιαίο φωτισμό των σκο
τεινών τόπων και των απαγορευμένων περιοχών. [...] Το να ζεις και το να πάψεις να ζεις, εί
ναι λύσεις φαντασιακές. Η ύπαρξη βρίσκεται αλλού».4 O Buñuel είχε αναμφισβήτητα εν
στερνιστεί αυτά τα λόγια, όπως το αποδεικνύει ο Ανδαλουσιανός σκύλος. Να μην τα πολυλο
γούμε, ο δρόμος ήταν δύσκολος και ανηφορικός. Μετά το Gran Casino, που τα εμπορικά του 
αποτελέσματα ήταν μετριότατα, o Buñuel χρειάστηκε να περιμένει σχεδόν τρία χρόνια για 
να γυρίσει την επόμενη ταινία του. Ο γλεντζές τού προσφέρθηκε σχεδόν κατά τύχη ή, ίσως, 
επειδή ο παραγωγός Oscar Dancigers, γαλλο-εβραίος που είχε καταφύγει στο Μεξικό από το 
1940 και τον οποίο είχε γνωρίσει στο Παρίσι, θέλησε πραγματικά να τον βοηθήσει.5 
Ο γλεντζές, αντίθετα απ’ το Gran Casino, είχε κάποια επιτυχία. Πρόκειται για μια καλογυ- 
ρισμένη κωμωδιούλα με πληθώρα ασυνήθιστων στοιχείων, στην οποία o Buñuel πειραματίζεται 
με τις σεκάνς, χρησιμοποιεί την έλλειψη με κάποια τόλμη, συνδυάζει συμβατικά γκαγκ με 
άλλα, σουρεαλιστικά, κι αντιμετωπίζει με κάποιο σαρκασμό την αστική τάξη, δημιουργώντας 
ένα είδος διασκεδαστικού προσχεδίου για την ταινία Ο εξολοθρευτής άγγελος. Το πιο ενδιαφέρον, 
όμως, είναι ότι το θετικό αποτέλεσμα θα του επιτρέψει να γυρίσει το Λος ολβιδάδος (1950). 
Έτσι, δίπλα σε ταινίες που, κατά τον ίδιο τον Buñuel, γυρίστηκαν μόνο και μόνο για λόγους68
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Gran Casino.
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βιοπορισμού, παρ’ όλο που δεν υπάρχει σ’ αυτές τίποτα για το οποίο θα ’πρεπε να ντρέπεται, 
ο επαγγελματίας κινηματογραφιστής γυρίζει τις ταινίες: Σουσάνα η διεφθαρμένη (1950), 
Ανέβασμα στον ουρανό (1951), Το κτήνος, (1952), Ροβινσών Κρούσος (1952), Ελ (1952), Το κλεμ
μένο τραμ (1953), Η  εγκληματική ζωή τον Αρτσιμπάλντο δε λα Κρονς (1955), Ναζαρέν (1958), 
Βιριδιάνα (1961), Ο εξολοθρευτής άγγελος (1962), Ο Σίμων της Ερήμου (1964)... O Luis Buñuel 
κατάφερε να ελιχθεί μέσα στο πλαίσιο μιας βιομηχανίας που οι αφηγηματικοί και παραστα
τικοί της κώδικες ήταν αμετακίνητοι και καθορισμένοι αποκλειστικά από την οικονομική από
δοση. Ο πρώην πρωτοποριακός καλλιτέχνης τούς αποδέχθηκε, τους σεβάστηκε (τουλάχιστον 
μέχρις ενός ορισμένου σημείου) και μπόρεσε να προσαρμοστεί, κατορθώνοντας ταυτόχρονα 
να εκφραστεί, ν ’ αναπτύξει τη θεματολογία του, να επιβάλει την άποψή του για τον κόσμο. 
Ακόμα και στις ταινίες «κατά παραγγελίαν», ακόμα και στις λιγότερο προσωπικές, ακόμα και 
σ’ εκείνες που δεν σημείωσαν επιτυχία αν και πιο προσωπικές [όπως, π.χ., την ταινία Ανε
μοδαρμένα Ύ ψη  (1953), που την υπονόμευσαν οι χείριστοι ηθοποιοί], στην καθεμιά υπήρχε 
έστω και μία εικόνα, μία λάμψη, μία νύξη, που έφταναν για να δικαιολογήσεις τα υπόλοιπα. 
Ή ταν σαν να επαναλαμβανόταν ολοένα και περισσότερες φορές η εκθαμβωτική εικόνα με την 
οποία είχε αρχίσει η κινηματογραφική του σταδιοδρομία (το μάτι στον Ανδαλουσιανό σκύλο)· 
σαν να επανεμφανιζόταν κάθε φορά ένα σχισμένο μάτι που λειτουργούσε σαν πύλη εισόδου 
στον εσωτερικό κόσμο, τον κόσμο του, στον οποίο κατόρθωνε πάντα να επιβληθεί, παραβιά
ζοντας τους κανόνες του παιχνιδιού του εμπορικού κινηματογράφου.
Στις ΗΠΑ, όπου ο Buñuel έζησε οκτώ χρόνια, δε βρήκε αυτό που χρειαζόταν. Ό πως αναφέραμε 
πιο πάνω, εργάστηκε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Νέας Υόρκης και επιμελήθηκε τη 
μεταγλώττιση στα ισπανικά μερικών ντοκιμαντέρ πολεμικής προπαγάνδας, αλλά, στη συ
νέχεια, αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το Μουσείο εξαιτίας των πιέσεων που άσκησαν αντι
δραστικές ομάδες (στα χέρια των οποίων είχε πέσει ένα βιβλίο που δεν ήταν άλλο απ’ την αυ
τοβιογραφία του Salvador Dalí). Έγραψε επίσης μια σκηνή για την ταινία Το τέρας με τα πέ
ντε δάχτυλα (Robert Florey, 1945), για την οποία όχι μόνο δεν πληρώθηκε, επειδή ήταν ήδη 
υπάλληλος της Warner (είχε, όπως είπαμε, την εποπτεία της μεταγλώττισης στα ισπανικά 
όλων των παραγωγών της εταιρείας), αλλά ούτε μπήκε τ ’ όνομά του στους τίτλους. Ή ταν 
μια περίοδος μεγάλων απογοητεύσεων, κυρίως επειδή ποτέ δεν κατόρθωσε να κάνει μια ται
νία στην Αμερική, ούτε ένα b-movie.
Στο Μεξικό, όμως, ο Buñuel βρήκε, μέσα σε λίγους μήνες, ότι δεν είχε βρει στα οκτώ χρό
νια που έζησε στις ΗΠΑ. Αργότερα θα καταλάβαινε ότι δεν ήταν φτιαγμένος για το Χόλιγουντ, 
όπως δεν ήταν φτιαγμένοι για το Χόλιγουντ ο Dreyer ή ο Orson Welles και δεν θα ήταν, αρ
γότερα, ο Ταρκόφσκι, ο Godard ή ο Kieslowski. Στο Μεξικό, με μεγάλες δυσκολίες και με φο
βερούς περιορισμούς (προϋπολογισμοί συμπιεσμένοι ώς το απροχώρητο, 18 μέρες το πολύ 
για τα γυρίσματα), σε σημείο που ν ’ αναγκαστεί ν ’ αφήσει ημιτελείς ορισμένες ταινίες (Ο Σί
μων της Ερήμου), περιορίστηκε στα πλαίσια αυστηρά κωδικοποιημένων κινηματογραφικών 
ειδών και παραστατικών κανόνων, απ’ τους οποίους κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει εύκολα. 
Παρ’ όλα αυτά, μπόρεσε επιτέλους να κάνει κινηματογράφο κι όχι μόνο την ταινία που εί
χε κατά νου: «Την εποχή εκείνη (τα χρόνια που πέρασε στο Λος Άντζελες), μου φαινόταν ότι 
δύσκολα θα μπορούσα να κάνω μια ταινία, αν και το επιθυμούσα πολύ. Σκεφτόμουν ότι στο 
Χόλιγουντ δε θα το κατάφερνα ποτέ».6 Στο Μεξικό, σε λιγότερο από είκοσι χρόνια, κατάφερε 
να κάνει (σχεδόν) είκοσι.
Στις τρεις πρώτες ταινίες του, της περιόδου του σουρεαλισμού, απ’ τις οποίες οι δύο πρώτες 
γυρίστηκαν στη Γαλλία και η τρίτη στην Ισπανία, ο Buñuel εργάστηκε σε συνθήκες απόλυ
της ελευθερίας, χωρίς να δίνει λογαριασμό σε κανέναν, κάνοντας, ουσιαστικά, ό,τι ήθελε. Ερ
χόμενος στο Μεξικό, βρέθηκε σε μια τελείως διαφορετική κατάσταση, αυτήν η οποία καθορί
ζεται από τις υποχρεώσεις που έχει όποιος εργάζεται επαγγελματικά στη βιομηχανία του θε
άματος. Μετά την απόγνωση που του προκάλεσε η αποτυχία του Gran Casino, έμαθε ν ’ αντι- 

6. ό.π. 5. στέκεται στις πιέσεις και να διατηρεί το περιθώριο ελευθερίας του δημιουργού, όχι μόνο στις70
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μεγάλες ταινίες (ή σ’ εκείνες που αναγνωρίζονται ως μεγάλες), αλλά και στα μελοδράματα και 
στις λαϊκές κωμωδίες, όπως στις: Σουσάνα, η διεφθαρμένη, Το κτήνος και Το κλεμμένο τραμ. Ά
ραγε, αυτά σημαίνει άτι ο Buñuel ήταν μια διάνοια, ένας εκλεκτός; Η αλήθεια είναι πολύ πιο 
απλή: ήταν ένας άνθρωπος που οι πράξεις του έφεραν τη σφραγίδα μιας στέρεης ηθικής θέσης.
Και στο σημείο αυτά εμφανίζεται ο σουρεαλισμός, ο οποίος, ενώ σχεδόν όλοι τον θεωρούν κά
τι παράξενο κι εξωπραγματικό, δεν είναι παρά η έμπνευση να συλλάβεις μια συνολική 
πραγματικότητα, στην οποία περιλαμβάνονται τα όνειρα (la rêverie7), η φαντασία, το φα- 
ντασιακό, το ασυνείδητο. Αυτό, για τον Buñuel, δεν ήταν μια επιλογή αποκλειστικά αι
σθητικού χαρακτήρα, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο: μια στάση ζωής, μια ηθική θέση που υπα
γόρευε κάθε του πράξη. Αυτό του επέτρεψε να παραμείνει αμετακίνητα προσκολλημένος στις 
θεμελιώδεις αρχές του, να μην προδοθεί και να μην προδώσει ποτέ τους άλλους -τον πλη
σίον του-, πέρα από οποιαδήποτε ορθολογική θεώρηση. Απ’ τη στιγμή που τη ζωή του την 
κατηύθυνε αυτή η στέρεη ηθική τοποθέτηση, δεν μπορούσε -και δεν μπόρεσε ποτέ- να εξα- 
πατήσει ή να εκμεταλλευτεί τους παραγωγούς του, προς τους οποίους έτρεφε μεγάλο σεβασμό, 
για το γεγονός και μόνο ότι ήταν πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν τις ταινίες του. Για πα
ράδειγμα, ποτέ δεν προσποιήθηκε ότι θα γύριζε ένα μελόδραμα, αλλά δημιούργησε ένα 
αντι-μελόδραμα και του άρεσε η ιδέα τού να ανεγείρεις ένα φανταχτερό οικοδόμημα και, ταυ
τόχρονα, να τοποθετείς στις κατάλληλες θέσεις τα εκρηκτικά που θα το ανατινάξουν. Τον 
γοήτευε αυτή η ιδέα, αλλά δεν την έθεσε ποτέ σε εφαρμογή (τουλάχιστον, συνειδητά). Ο καλ
λιτέχνης δημιουργούσε μελοδράματα που, αν τα ερμηνεύσει κανείς κατά γράμμα, λειτουρ
γούσαν τέλεια ως μελοδράματα (και το ευρύ κοινό τα «διάβαζε» κατά τον ίδιο τρόπο), αλλά 
και, ταυτόχρονα, περιείχαν και μία ή περισσότερες βαθύτατα ειρωνικές νύξεις.
Παρά το γεγονός ότι, κυρίως τα πρώτα χρόνια, εργαζόταν μέσα σε πλάισια εξαιρετικά στενόχω
ρα, ο Buñuel της μεξικανικής περιόδου αναθέρμανε το ενδιαφέρον των παραγωγών, οι οποίοι, 
στη συνέχεια, έμελλε να παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του, κι όχι μόνο στο Μεξι
κό· αναμφίβολα, πιο σημαντικό απ’ αυτόν του Serge Silberman, που συνεργάστηκε με τον 
Buñuel όταν ο τελευταίος βρισκόταν ήδη σε πλήρη επαγγελματική ωριμότητα, όταν είχε ήδη συ- 
ντελεστεί η καλλιτεχνική του ολοκλήρωση και είχε ήδη αναγνωριστεί και γίνει παγκόσμια απο
δεκτός· όταν δεν ήταν πλέον ο Buñuel του Λος ολβιδάδος, μα ούτε και της Βιριδιάνα. Από την 
άλλη, είναι αλήθεια ότι οι μεξικανοί παραγωγοί -ή  όσοι δραστηριοποιούνταν στο Μεξικό- πεί
στηκαν δίχως άλλο από το γεγονός ότι ο Buñuel, μολονότι ξαναμάθαινε ή, έστω, μάθαιγε την τέ
χνη του κινηματογραφιστή (δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Buñuel έλεγε: «Έγινα επαγγελματίας 
κινηματογραφιστής στο Μεξικό»), κατόρθωνε να γυρίζει μια αξιοπρεπή ταινία με ελάχιστα μέ
σα και σε 18 μόνο μέρες. Αναμέσά τους, o Oscar Dancigers, που ήταν ο πρώτος παραγωγός του 
Buñuel στο Μεξικό και, παρά τους φόβους και τις επιφυλάξεις του, ανέλαβε την παραγωγή όχι 
μόνο των δύο πρώτων μεξικανικών ταινιών με τις οποίες εμφανίστηκε ο Buñuel, αλλά και, με
τά από λίγο, των τριών πρώτων μεγάλων του έργων: Λος ολβιδάδος, Ροβινοών Κρούοος και £1.
Ακολούθησαν οι: Manuel Barbachano Ponce (Ναζαρέν) και Gustavo Alatriste. Ο τελευταίος ήταν 
εκείνος που του έδωσε την αποφασιστική ώθηση και τον έβαλε σε διεθνή τροχιά με την τριλο
γία Βιριδιάνα, Ο εξολοθρευτής άγγελος, Ο Σίμων της Ερήμου. Υπήρξαν, βέβαια, κι άλλοι παραγωγοί 
που, μολονότι σε μικρότερο βαθμό, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη μεξικανική περίοδο του Luis 
Buñuel, όπως o Sergio Kogan (Σουσάνα, η διεφθαρμένη, Το κτήνος), ο φίλος του και ποιητής Manuel 
Altolaguirre (Ανέβαομα στον ουρανό), η Clasa Films Mundiales (Το κλεμμένο τραμ. Το ποτάμι και 
ο θάνατος) και το Sindacato di Produzione (Η εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους).
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι υπάρχει οπωσδήποτε μεγάλη διαφορά μεταξύ των ται
νιών που γύρισε ο Buñuel στο Μεξικό, και εκείνων της τελευταίας ευρωπαϊκής περιόδου, 
που άρχισε με την Ωραία της Ημέρας (1966): «Οι μεξικανικές ταινίες του, ακόμα και οι πιο 
αδύναμες, ακόμα και οι πραγματικά μικρότερης σημασίας, ακόμα και οι αποτυχημένες
(Gran Casino, Μια γυναίκα χωρίς αγάπη, Το ποτάμι και ο θάνατος), είναι ταινίες γεμάτες ζωή, 7 ΓαΛΛικά σιο κείμενο η ονπ 
σαρκικές, αισθησιακές. Κι αν συγκρίνουμε τη μεξικανική περίοδο του Buñuel με τη γαλλική, ρυηά\ηοη Σ ι Μ 71
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8. José de la Colina, «E l cine 
mexicano de Luis Buñuel», στο 

Tomás Pérez Turrent (επιμ.), 
El ojo: Buñuel, México y el 

surrealismo, Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, 

Πόλη του Μεξικού 1996, τόμος 
που εκΰόθηκε μ ε την ευκαιρία 

της έκθεσης Buñuel, La mirada 
del siglo (Museo del Palacio de 
Bellas Artes de México, Δεκέμ

βριος 1996-Μάρτιος 1997). 
9. José de la Colina, ó.n. 8.

με την οποία ολοκλήρωσε χην καριέρα του (ακόμα κι αν αφήσουμε κατά μέρος στοιχεία που 
θα μπορούσαν, ίσως, να θεωρηθούν εντελώς συγκυριακά, όπως οι διαφορές στα τοπία, στα 
κοστούμια, στα πρόσωπα και το στιλ της ηθοποιίας, αλλά και στη μέθοδο και το επίπεδο της 
κινηματογραφικής τεχνικής), θα δούμε όχι στη μεξικανική περίοδο κυριαρχούν μια υλική 
πυκνότητα, μια σαρκικότηχα, οι οποίες, προς το τέλος της γαλλικής περιόδου, εξανεμίζονται, 
για να δώσουν τη θέση τους σ’ ένα παιχνίδι τύπων και καταστάσεων, σχεδόν αφηρημένο».8 
O José de la Colina έχει απόλυτο δίκιο. Ο Buñuel κατορθώνει να περάσει αυτή τη ζωτικό
τητα, αυτή τη σαρκικότηχα των προσώπων και των καταστάσεων, πάνω ή κάτω από τους 
βιομηχανικούς κώδικες, τους εμπορικούς κώδικες, τους κώδικες του είδους και τους πα
ραστατικούς κώδικες, αλλά και πάνω ή κάτω από τις παραστατικές και ηθικές συμβάσεις που 
κυριαρχούσαν στον μεξικανικό κινηματογράφο εκείνης της εποχής. Κι αυτός ο τρόπος του 
να εμπνέεται και ν ’ αποδέχεται τη ζωή είναι που κάνει τη διαφορά. Και καταλήγει o Colina: 
«Υπάρχει ένα είδος μεξικανικής πυκνότητας και υλικόχηχας στις ταινίες που γύρισε ο 
Buñuel στο Μεξικό, ενώ είναι σχεδόν απούσα αυτή η νοητή παρτίδα σκάκι με τα φαντάσματα 
(ιδέες προσώπων, μάλλον, παρά πρόσωπα) που θα είναι στοιχείο του κινηματογράφου τον 
οποίο θα δημιουργήσει στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια».9 Ίσως αυτό το διανοητικό παιχνίδι 
να εμφανίζεται στην ταινία Ο Σίμων της Ερήμου, η οποία, με τα 43 λεπτά διάρκειά της, θα 
μπορούσε να είναι ένα χαμένο επεισόδιο του Γαλαξία- μόνο που, εδώ, η ύλη καταλήγει να επι
βληθεί επειδή το πρόσωπο βλέπει όχι εκρήγνυχαι η ύπαρξή του, επειδή αυτή (η ύπαρξη των 
προσώπων και των καταστάσεων), παρ’ όλο που ανταποκρίνεχαι σε ιδέες (συνδεδεμένες με 
τις αιρέσεις, στη θεολογική διαμάχη), καταλήγει να ενσαρκώσει (να υποστεί) την τρομακτική 
προφανή κυριαρχία της ύλης. Οπωσδήποτε, αυτή είναι η μεξικανική υλικόχηχα για χην οποία 
μιλάει o Colina, που εμφανίζεται και σε ταινίες απογοητευτικές όπως η Μια γυναίκα χω
ρίς αγάπη, όπου τα δύο αρσενικά πρόσωπα, ο σύζυγος και το νόμιμο παιδί, είναι σαν ένα προ
σχέδιο του Φρανσίσκο Γαλβάν στο Ελ: τεραχάκια εγωισμού, αλαζονείας και ναρκισσισμού. 
Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο μία απ’ τις λιγότερο ενδιαφέρουσες μεξικανικές ται
νίες του Buñuel (σε συμπαραγωγή με τη Γαλλία), είναι η ταινία Ο πυρετός ανεβαίνει στο Ελ 
Πάτο, που ήταν μια ξερή αντιπαράθεση ιδεών, μια καταναγκαστική πολιτική αλληγορία, έμπλε
ος καλών προθέσεων, στην οποία ούτε τα πρόσωπα ούτε οι καταστάσεις κατόρθωναν ν ’ απο
κτήσουν βάθος.
O Buñuel παραπονιόταν ότι, τις τελευταίες δεκαετίες του 20ού αιώνα, ήταν πολύ δύσκολο 
να σκανδαλίσεις· το κοινό δεν σκανδαλιζόταν πια με τίποτα. Αυτό συνέβη όταν o Buñuel ήταν 
ήδη μια αποδεκτή μορφή της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας, με μια σίγουρη αγοραία 
αξία, ένας κινηματογραφιστής ικανός να κατασκευάσει προϊόντα αποδοτικά για την αγορά 
και κατάλληλα για το εμπορικό κύκλωμα. Ταυτόχρονα, έγινε ένας άνθρωπος ήρεμος και από
μακρος, ικανός να βλέπει τον κόσμο από κάποια απόσταση, να κουβεντιάζει για θεολογικά 
θέματα με δομινικανούς μοναχούς και να πίνει -τρόπος του λέγειν- σοκολάτα με τους πα
πάδες, όπως ο δον Λόπε στην Τριστάνα, γερο-άθεος και φιλελεύθερος. Έχασε, μήπως, χην ανα
τρεπτική του δύναμη, ή ήταν το κοινό που άλλαξε; Είναι αλήθεια ότι ο πρώην αγνός σου
ρεαλιστής ήταν πια, τη δεκαετία του ’70, ένα απ’ τα πολλά θύματα του νέου κοινού, της νέ
ας κοινωνίας που επιδιδόταν στον πιο ξέφρενο καταναλωτισμό, αν και ο ίδιος συνέχιζε να 
αμύνεται, με το σαρκασμό που τον διέκρινε.
Η τελευταία ταινία του που σκανδάλισε, ήταν η Βιριδιάνα, κι αυτό συνέβη κυρίως εξαιχίας 
ενός ατυχούς, επιδερμικού και κακοπροαίρετου άρθρου που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα 
«Osservatore Romano»· δηλαδή χην εφημερίδα του Βατικανού. Στη συνέχεια, κάποιο μικρό 
ρίγος ανησυχίας δημιούργησε Ο εξολοθρευτής άγγελος σε κοινά όπως το μεξικανικό, αν και, 
στον υπόλοιπο κόσμο, η ταινία έγινε δεκτή μ’ ένα χαμόγελο συγκατάβασης. O Buñuel γνώ
ριζε πάρα πολύ καλά όχι, πριν δέκα χρόνια μόνο, Η  Ωραία της Ημέρας και Ο Γαλαξίας θα εί
χαν προκαλέσει σκάνδαλο μεγάλων διαστάσεων. Ο ίδιος εξοργίστηκε με τη διαφήμιση μιας 
ταινίας του (δε θυμάμαι καλά αν πρόκειται για την Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας ή για72
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το Φάντασμα της ελευθερίας). Αλλεπάλληλες αφίσες στις γαλαρίες του μετρά καλούσαν το 
θεατή να διαβάζει: «On rit... On rit... On rit...», και στις επόμενες: «Comme des fous... 
Comme des fous...»,10 κι ακολουθούσε ο τίτλος της ταινίας. Είχε ενοχληθεί φοβερά, γ ιατί αι
σθανόταν ότι του συμπεριφέρονταν σαν να ’ταν κάποιος κλόουν που προκαλούσε γέλια, και 
τίποτ’ άλλο.
Κατά τα άλλα, ήταν πολύ ικανοποιημένος από την τελευταία περίοδο της σταδιοδρομίας του, 
από την οικονομική άνεση που του παρείχε η δουλειά του, από τον τεχνικό εξοπλισμό, τους 
καλούς συνεργάτες, τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, αλλά και την προσοχή στη λεπτομέρεια: 
ποτέ η μεγαλοαστική τάξη δεν είχε ντυθεί όπως στον Εξολοθρευτή άγγελο, ούτε είχε κινηθεί 
μέσα σε τόσο ουσιαστικά ντεκόρ. Οφείλουμε ν ’ αναγνωρίσουμε ότι οι ταινίες που γύρισε αυ
τή την περίοδο, είναι άψογες. Ο Buñuel παραμένει πιστός στις εμμονές του και κατορθώ
νει να ξεπεράσει τον Jean-Claude Carrière (σε ορισμένες από τις τελευταίες του ταινίες, πα
ραείναι εμφανής η πολύ παριζιάνικη σφραγίδα του). Προσωπικά, προτιμώ το Λος ολβιδάδος 
και το Ελ· τον πλούτο τους και την υλική τους πυκνότητα. Πιστεύω, όπως και o Agustín 
Sánchez Vidal,11 ότι οι ταινίες του της τελευταίας περιόδου, συγκρινόμενες με τις μεξικα- 
νικές, είναι κινηματογράφος «νχεκαφεϊνέ».12 Ο τελευταίος Buñuel είναι από πολλές απόψεις 
εξαιρετικός, ένας Buñuel ικανός να παίζει με τις ιδέες, αλλά κι ένας Buñuel ξενυχιασμένος. 
Ο μεξικανικός κινηματογράφος του Buñuel, μ ’ όλα του τα μειονεκτήματα, είναι κινημα
τογράφος με περιεκτικότητα σε καφεΐνη ικανή ν ’ αναστατώσει το θεατή, να τον χαράξει· εί
ναι ο κινηματογράφος ενός δημιουργού γαμψώνυχου. Ο μεξικανικός κινηματογράφος τού 
Buñuel υπάρχει και κάνει την οθόνη να εκρήγνυχαι.

Le etá d’oro del cinema 
messicano 1933-1960, κατάλο
γος του Φεστιβάλ Τορίνου 1997.

Μετάφραση (από τα ιταλικά): 
Παναγιώτης Ράμος.

10. Γαλλικά στο κείμενο: -Γε
λάς... γελάς... γελάς... σαν τρε
λός... σαν τρελός...- (Σ.τ.Μ.)
11. Αραγονέζος ιστορικός του 
κινηματογράφου και συγγραφέ
ας τριών βιβΧίων που είναι θε
μελιώδη για τη γνωριμία του 
δημιουργού (Buñuel literario, 
Buñuel cinematográfico και 
Buñuel, Lorca, Dalí, un 
enigma sin finj, πέρα από διά
φορα άρθρα για τον Buñuel και 
τον κινηματογράφο της Αραγο- 
νίας, καθώς και μελέτες με θέ
μα τις ισπανικές λογοτεχνικές 
πρωτοπορίες.
12. O Buñuel, που έπινε πάρα 
πολύ καφέ και ήταν εχθρός των 
ποτών τύπου -light-, θα συμ
φωνούσε οπωσδήποτε ότι η κα
φεΐνη έχει μεγάλη σημασία για 
τη ζωή και τον κινημαιογράφο. 73

Ο εζολοθρευιής άγγελος.
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Ο ποιητής του αινιγματικού
....................................... του Νίκου Σαββάτη

Α ν είχα τη δυνατότητα, θα έκανα ταινίες που, εκτός από το να διασκεδάζουν τους θε
ατές, θα τους μετέδ ιδαν την απόλυτη βεβαιότητα ότι δεν ζουν Σ Τ Ο Ν  ΤΕΛ ΕΙΟ  
ΚΟΣΜΟ. Μόνο τότε, πιστεύω, η λειτουργία μου θα ήταν απόλυτα εποικοδομητική. Οι 
σημερινές ταινίες, ακόμα και οι λεγάμενες νεορεαλιστικές, κάνουν φανατικά το αντί
θετο. Πώς είναι δυνατόν να ελπίζουμε ότι θα καλλιεργήσουμε το κοινό -άρα και τους 
παραγω γούς- όταν όλες οι ταινίες, ακόμα και οι πιο ανώδυνες κωμωδίες μας, ανα
μασούν καθημερινά ότι οι έστω ατελείς κοινωνικοί θεσμοί μας, οι έννοιες της Πατρίδας, 
της Θρησκείας, της Αγάπης κ.λπ. κ,λπ. είναι Μ Ο Ν ΑΔΙΚ Ε Σ Κ Α Ι Α Ν Α Ν Τ ΙΚ Α Τ Α 
ΣΤΑΤΕΣ ; Το αληθινό όπιο του λαού είναι ο κομφορμισμός. Κι ολόκληρος ο πελώριος, 
γιγάντιος μηχανισμός του κινηματογράφου είναι ψ υχή τε και οώματι αφιερωμένος στη 
μετάδοση αυτού του αισθήματος συμβιβασμού, που μερικές φορές τυλίγεται μ ε  το απα
τηλό κάλυμμα της τέχνης.

Luis Buñuel

¡Que viva México!
Στη βιτρίνα ενός κομψού εμπορικού κέντρου εκτίθεται το εμπόρευμα των εμπορευμάτων: 
μια γυναίκα. Η στάση της θυμίζει ανησυχητικά τα αγάλματα της Παναγίας στους καθολι
κούς ναούς, και το χέρι της ράβει μια λευκή δαντέλα λεκιασμένη από αίμα. Ή ταν το τελευταίο 
πλάνο που γύρισε o Luis Buñuel, με απόλυτη συνείδηση ότι μ ’ αυτό έκλεινε τη σκηνοθετική 
του διαδρομή. Ό πω ς παρατηρεί ο σεναριογράφος Jean-Claude Carrière, αυτή η παράδοξη ει
κόνα, η προτελευταία της ταινίας Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, ήταν μια ποιητική-ει- 
ρωνική αντιστροφή της πρώτης (και πιο διάσημης) σουρεαλιστικής πρόκλησης του μεγά
λου ισπανού δημιουργού: ένα ανδρικό χέρι με ξυράφι σχίζει στα δύο το μάτι μιας γυναίκας 
στην αρχή της ταινίας Ένας ανδαλουσιανός σκύλος. Ανάμεσα στα δύο σκανδαλώδη πλάνα, που 
προκαλούν πολλαπλές ερμηνείες και, ταυτόχρονα, χλευάζουν κάθε προσπάθεια της λογικής 
να διεισδύσει στο μυστήριό τους, ανάμεσα στο άνοιγμα και το κλείσιμο αυτής της αυλαίας, 
αυτής της συμβολικής πληγής, μεσολαβούν πενήντα χρόνια και τριάντα δύο ταινίες, γυρισμένες 
σε δύο ηπείρους. Υπόδειγμα συνέπειας στην προσωπική αισθητική του αυτονομία, μεθοδι
κής υπονόμευσης της λογικής και εμμονής στη διεκδίκηση της ελευθερίας από την κατα
πίεση των συμβάσεων, το έργο του Buñuel είναι ένα ποτάμι από εικόνες και ήχους που δια
σχίζουν τον ευρωπαϊκό πολιτισμό, φέρνοντας στο φως τις ασυνείδητες ενορμήσεις του.
Με την αινιγματική σκληρότητα της εξεγερμένης ποίησης, αυτό το έργο ανοίγει στην ψευ
δαίσθηση του κινηματογράφου ένα τραύμα που εξακολουθεί να προκαλεί βαθιά ανησυχία. 
Οι πιο θεμελιώδεις αντιλήψεις του θεατή για την πραγματικότητα και τη φαντασίωση, τον 
αστισμό και την επαναστατικότητα, τη θρησκεία και τον ερωτισμό, την εκπλήρωση του πό
θου και την αποστέρηση, το τραγικό και το γελοίο, ακόμα και η ίδια η λειτουργία της όρασης, 
μπαίνουν στο στόχαστρο του δημιουργού, αμφισβητούνται, αντιστρέφονται και σατιρίζο- 
νται ανελέητα. Πώς είναι δυνατόν, ύστερα από την αρρωστημένη οφθαλπορνεία της βίας στην 
οποία μας έχουν υποβάλει άπειρα αμερικάνικα θρίλερ της σειράς, η πρωτόγονη εικόνα με το 
ξυράφι που χαράζει το μάτι από το σουρεαλιστικό σινε-μανκρέστο του 1928, να θεωρείται ακό
μα υπερβολικά σκληρή, να προκαλεί σχεδόν πραγματικό πόνο; Ισως επειδή, απλώς, εκφράζει 
μια ειλικρινή και όχι καταπιεσμένη επιθετικότητα ενάντια στον εστετισμό του θεατή τής 
αβάν-γκαρντ, του πιο επαναστατικού γαλλικού κινηματογραφικού κινήματος, απ’ το οποίο 
ο Ανδαλουσιανός σκύλος διαφοροποιείται βίαια, γελοιοποιώντας το. Κι έτσι, αυτή η εικόνα που 
μας κοιτάζει με τη μακάβρια «μακαριότητα» του πιο τρομοκρατικού γκρο πλάνου στην ιστο-
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ρία του κινηματογράφου, παύει να είναι άλλη μια καλλιτεχνική χειρονομία, και γίνεται μια 
πράξη καθαρού θάρρους. Συναντώντας την επιθυμία των ισπανών σουρεαλιστών ζωγράφων 
να κάνουν πίνακες που να δίνουν την αίσθηση της αφής, o Buñuel κατασκευάζει αυτό το 
εμβληματικό πλάνο-σοκ, όπως και ολόκληρη την ταινία του, με ολάτελα ρεαλιστικό τρόπο, 
χωρίς κανένα οπτικό εφέ κι ενάντια στις επιταγές του καλού γούστου. Ο ίδιος υποδύεται τον 
σαδιστικό ρόλο, και μπροστά στην κάμερα σχίζει το μάτι ενός νεκρού βοδιού με το ξυράφι. 
«Για μένα, ήταν μια εκπληκτικά γενναία πράξη, απ’ τις ελάχιστες που έχω τολμήσει στη ζωή 
μου» είπε o Buñuel στον Max Aub [Conversaciones con Buñuel (Joaquín Mortis, Πόλη του 
Μεξικού, 1972)].
O αυτοσαρκασμός με τον οποίο o Buñuel σκηνοθετεί, αλλά και σχολιάζει, τις ταινίες του, εί
ναι μάλλον αναγκαία στρατηγική επιβίωσης παρά αφοπλιστική εκδήλωση της πολυσυζη
τημένης σκληρότητάς του. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο καλλιτε
χνικό έργο που επιζητεί αδιάκοπα τη ρήξη; Όμως η αντίφαση πάνω στην οποία κτίζεται αυ
τό το έργο, είναι συντριπτική. Από τη μια μεριά, το καλλιτεχνικό όραμα του Buñuel, εξαί
ρετης διαύγειας και άπειρης φιλοδοξίας, προϋποθέτει την απόλυτη ελευθερία του δημιουργού. 
Από την άλλη, η ευκαιρία που του δόθηκε να εκφραστεί στην κρίσιμη περίοδο από το 1946 
ώς το 1960, ήταν οι συνθήκες της μεξικάνικης άρπα-κόλλας, όπου είκοσι μέρες γύρισμα ήταν 
μια σπάνια πολυτέλεια. Πώς μπόρεσε ένα ριψοκίνδυνο κι επαναστατημένο πνεύμα να συμ
βιβαστεί με την απόλυτη ταπεινότητα του επαγγελματία που διεκπεραιώνει ευτελείς πα
ραγγελίες σε απόλυτη εξάρτηση από τις επιθυμίες των παραγωγών; Η περιφρόνηση των κρι
τικών για τις περισσότερες από τις μεξικανικές ταινίες του Buñuel οδήγησε στην περίφη
μη θεωρία του «σκηνοθέτη δύο ταχυτήτων», που απορρίπτει ό,τι δεν είναι στο ύψος τού 
-πράγματι σημαντικού-Λος ολβιδάδος (1950). Όμως, στη μεξικανική περίοδο του δημιουργού 
κάτι άλλο παίζεται, που το κριτικό σύστημα, δέσμιο της αντίληψης ότι κάθε ταινία είναι η 
πραγμάτωση ενός αόριστου καλλιτεχνικού ιδεώδους, αδυνατεί να παρακολουθήσει: η δυ
ναμική εξέλιξη ενός έργου που χαράζει τα όρια της ίδιας της πράξης του κινηματογράφου. 
Σε σχέση με την πρακτική ενός σκηνοθέτη που δεν ήταν καθόλου εστέτ και δε θεωρούσε προ
τεραιότητες ούτε την καλλιέπεια ούτε το λούστρο της παραγωγής, η μανία της κριτικής να 
κυνηγά και να διασώζει τις «προσωπικές στιγμές» του απ’ τον ωκεανό των καλλιτεχνικών 
συμβιβασμών του, αποτελούσε γελοίο στρουθοκαμηλισμό. Ακόμα και οι μεξικανικές ταινίες 
που δεν έχουν την τρελή ποίηση των αριστουργημάτων του, του ήταν απαραίτητες για να 
μελετήσει όχι μόνο την πειθαρχία των στούντιο, αλλά και την απόλυτη λακωνικότητα και 
καθαρότητα της αφήγησης -  μια διάσταση, ριζικά διαφορετική από την ξέφρενη ελευθερία 
του σουρεαλιστικού ξεκινήματος του· και μάλιστα, κάτω από πολύ αντίξοες συνθήκες. 
Είκοσι τρία χρόνια μετά την οριστική ολοκλήρωση του έργου, αυτή η αντίληψη δείχνει του
λάχιστον ξεπερασμένη. Οι σπάνιες «προσωπικές» πινελιές, τα παράδοξα πλάνα ή οι σκηνές 
ονείρων που οι κριτικοί ξεχωρίζουν για να επιβεβαιώσουν τελικά τη μετριότητα των μεξι- 
κανικών ταινιών του Buñuel, εντυπωσιάζουν μια σημερινή ματιά πολύ λιγότερο απ’ ό,τι η 
ενότητα του τόνου και του θέματος, τα λάιτ μοτίφ ή η κυκλοφορία των σουρεαλιστικών αντι
κειμένων από ταινία σε ταινία· κι ακόμα περισσότερο, η δυσφορία που καταφέρνει να γεν
νήσει στο θεατή η περιέργεια του βλέμματος του δημιουργού: μια ασυγκίνητη, «εντομολο
γική» παρατήρηση του ανθρώπινου όντος σε σύντομα και αποτελεσματικά μονοπλάνα, 
ανάμικτη με μια σφοδρή καταγγελία της αδικίας και της ανελευθερίας που μετριάζεται από 
ανατρεπτικό χιούμορ.

Ο ξανθός δαίμονας και ο μαύρος κόκορας
Το παράδειγμα της Σουσάνα (1950), που γυρίστηκε αμέσως μετά τη «νεκρανάσταση» ενός με
γάλου σκηνοθέτη με την απεγνωσμένη κοινωνική κραυγή του Λος ολβιδάδος, είναι εξαιρετικά 
αποκαλυπτικό. Σε πρώτη ματιά, οι δύο ταινίες μοιάζουν να έχουν γίνει από άλλον κινημα
τογραφιστή. Ακόμα κι οι πιο φανατικοί μπουνιουελικοί, δύσκολα μπορούν να ισχυριστούν
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ότι η Σονσάνα ανατρέπει τη χειρότερη παράδοση του ισπανικού η του μεξικανικού μελο
δράματος. Ο ίδιος ο Buñuel μιλά γ ι’ αυτήν με αδιαφορία: «Η Σονσάνα θα ήταν πιο ενδιαφέ
ρουσα αν είχα μπορέσει να της βάλω ένα διαφορετικό τέλος. Είναι μια ταινία που τη γύρ ι
σα μέσα σε είκοσι μέρες... αλλά ο χρόνος δεν μετράει... πέντε μήνες ή δύο μέρες, δεν έχει ση
μασία· αυτό που μετράει, είναι το περιεχόμενο, η έκφραση» \Η  πολιτική των δημιουργών (Αλε
ξάνδρεια, Αθήνα 1989)]. Ό μω ς, ιδωμένη χωρίς τους κριτικούς υστερισμούς και τις ενοχές 
που είχαν συσσωρεύσει στον ίδιο το δημιουργό, κατηγορώντας τον ότι «πρόδιδε» το επα
ναστατικό του ξεκίνημα, η Σονσάνα είναι ενδιαφέρουσα, ακριβώς επειδή, με το σεβασμό της 
στους κώδικες του μελοδράματος και της κλασικής αφήγησης, αποτελεί ένα πρότυπο για τις 
εμπορικές ταινίες του Buñuel.
Τα θέματά της, βαθιά προσωπικά και πανταχού παρόντα σ’ ολόκληρο το έργο του δημιουργού, 
είναι ο εξορκισμός του σεξουαλικού πόθου από τους κόλπους μιας άγιας οικογένειας και ο 
θρίαμβος της υποκρισίας και της καταπίεσης, πάνω στον οποίο στηρίζεται κάθε έννοια τά
ξης και κάθε δομή εξουσίας. Και η μεταφορά τους, η ιστορία της Σουσάνα, ενός θηλυκού και 
ποθητού δαίμονα που δραπετεύει από το αναμορφωτήριο, διεισδύει σ’ ένα πλούσιο υποστατικό 
ως θύμα όλης της αδικίας του κόσμου και δοκιμάζει μ ’ ένα αλάνθαστο πρόγραμμα αποπλά
νησης τη δύναμη του ανδρισμού (machismo) και τις ηθικές αντιστάσεις του πατέρα-γαιο- 
κτήμονα, του διανοούμενου-παρθένου γιου και του φαλλικού επιστάτη, οδηγώντας τους στο 
κατώφλι της αλληλοεξόντωσης, είναι ειπωμένη με ανησυχητική συμπύκνωση και ταχύτητα, 
κινηματογραφημένη με σαρκασμό και μαύρο χιούμορ. Στην τελική σκηνή, μετά την απο
κάλυψη της πραγματικής ταυτότητας της Σουσάνα, τη σύλληψη και την επιστροφή στο κο
λαστήριό της, όλα στο κτήμα επιστρέφουν στην απόλυτη τάξη ως διά μαγείας. Ο πατέρας, 
η μητέρα και ο γιος συγχωρούν αλλήλους με μια παντομίμα άψογης ευγένειας, ξεχνώντας, 
σε μια στιγμή, ότι, λίγες ώρες πριν, η συμπεριφορά τους θύμιζε νευρόσπαστα, έτοιμα να αλ- 
ληλοφαγωθούν. Ως επιστέγασμα, ο επιστάτης αναγγέλλει ότι η αγαπημένη φοράδα του πά- 
τερ φαμίλιας έγινε καλά από τον επιλόχειο πυρετό που την έψηνε σ’ όλη τη διάρκεια της ται
νίας. Όμως, αυτή η εύθραυστη κι απατηλή οικογενειακή αρμονία, μπροστά στην οποία η σκη
νοθεσία με δυσκολία καταπίνει το γέλιο της, δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια απο
στειρωμένη αντιασφυξιογόνα μάσκα, που την ξαναφορούν όλα τα πρόσωπα: η αξιοθρήνη
τη παραίτηση από την εκπλήρωση του πόθου τους.
Αντιμέτωπος με τη γαλήνη και τον πλούτο ενός κόσμου που ο καλός Θεός ευλόγησε με τον τε
λικό εξορκισμό του Δαίμονα της αμαρτίας, στήνοντας το τελευταίο γενικό πλάνο -ασφυκτι
κά γεμάτο από τα σώματα των πέντε ηθοποιών που παίζουν τα μέλη της οικογένειας, την υπη
ρέτρια και τον επιστάτη-, ο Buñuel μπορεί μόνο να αποτραβηχτεί διακριτικά μ’ ένα κλασικό, 
ανεπαίσθητο τράβελινγκ προς τα πίσω. Αυτό το τράβελινγκ, όμως, δεν αποκαλύπτει την ηθι
κή (από)στασή του, αλλά την ηθική της αφήγησης: παρακολουθεί τα πρόσωπα που φεύγουν 
απ’ το τραπέζι και στριμώχνονται στην εξώπορτα για να δουν στην αυλή. Το αρχαϊκό μοντάζ 
μάς περνά στο υποκειμενικό τους, άλλο ένα θερμό, «τριτοκοσμικό» γενικό πλάνο, με τους ερ
γάτες να παίζουν με το άλογο, επιβεβαιώνοντάς μας ότι ακόμα και η φύση συμμετέχει σ’ αυ
τό το θαύμα, σ’ αυτή την εξιλέωση. Ξαναγυρνώντας στο προηγούμενο κάδρο, με τους ηθοποιούς 
να βλέπουν εκστατικοί και να αναρωτιούνται αν ονειρεύονται, η σκηνή ολοκληρώνεται, χω
ρίς καμιά αλλαγή στο πλάνο, όταν το αφεντικό συμφιλιώνεται με τον επιστάτη και τον ξα- 
ναπροσλαμβάνει. «Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια του Θεού» λέει η υπηρέτρια κι ακολουθεί τ’ 
αφεντικά της που φεύγουν προς το εσωτερικό του σπιτιού. Ο γιος κι ο επιστάτης κλείνουν την 
πόρτα, και στο κέντρο του σταυρού που σχηματίζει ο σκελετός της, γράφεται η λέξη ΤΕΛΟΣ. 
Αυτή η εξωφρενικά συμπαγής και παιδιάστικη ονειροφαντασία δεν ικανοποιούσε τον 
Buñuel, που προτιμούσε να τελειώνει τις ταινίες του τεμαχίζοντας το νόημά τους μ ’ έναν 
αινιγματικό, απότομο και αποπροσανατολιστικό επίλογο. ΣτηΣοσσάνα, αντίθετα, η πιο πα
ράδοξη σεκάνς είναι τα είκοσι πέντε πλάνα του προλόγου, όπου η ηρωίδα σύρεται βίαια στο 
κελί της απομόνωσης του αναμορφωτηρίου και τιμωρείται εκ των προτέρων. Το πηχτό σκο- 77
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τάδι του κελιού σχίζεται από τις αστραπές της θύελλας που έχει ξεσπάσει, αποκαλύπτοντας 
νυχτερίδες και αρουραίους. Η Σουσάνα, τρελή από φόβο, προσεύχεται στο Θεό μπροστά στον 
πελώριο σταυρό που η σκιά από τα κάγκελα του παραθύρου προβάλλει στο έδαφος, και μια 
μεγάλη, μαύρη αράχνη ξεπετιέται από το κέντρο του. Αρπάζοντας τα κάγκελα, η Σουσάνα 
ανακαλύπτει με άγρια χαρά ότι μπορεί να τα ξεκολλήσει, να βγει από το κελί, κι ύστερα να 
χαθεί μέσα στη νύχτα και την οργή των μανιασμένων στοιχείων...
Αυτό το κυριολεκτικά θυελλώδες ξεκίνημα περνά το θεατή διαδοχικά απ’ όλες τις πόρτες τής 
αντίληψης που ανοίγουν οι σουρεαλιστικές εμμονές του Bunuel (η σαδιστική βία, η αντι
παράθεση του ανθρώπου με το ζώο, η διφορούμενη χριστιανική εικονογραφία), οδηγώ
ντας τον στην καρδιά του ανεξήγητου. Βλέπει άραγε ένα θαύμα, τη λύτρωση μιας δυστυ
χισμένης απ’ το μαρτύριό της, ή μια ειρωνική αντιστροφή της θρησκείας, όπου ο Θεός απα
ντά στην έκκληση μιας δαιμονισμένης για βοήθεια; Μετά την παραληρηματική εισαγωγή, 
η Σουσάνα καταφεύγει στο αγρόκτημα, ένα μικρόκοσμο του σύμπαντος των κυρίων και των 
σκλάβων, κι η ταινία δείχνει να περιορίζεται στην αισθητική αυτού του κόσμου: περιγρά
φει ένα «κεκλεισμένων των θυρών» με τη ρεαλιστική εικονογραφία του κοινότοπου. Εκ πρώ
της όψεως, ο Bunuel κινηματογραφεί από τις συνηθισμένες του αποστάσεις τη συνωμοσία 
του Κακού για την ηθική καταρράκωση και διάλυση της οικογένειας, που την εξυφαίνει μια 
ενστικτώδης, μοιραία γυναίκα. Στην πραγματικότητα, όμως, διαφθείρει τους κώδικες του 
μελοδράματος, κρυπτογραφώντας στο εσωτερικό τους την προσωπική του εκδοχή της κω
μικοτραγικής σύγκρουσης των αρσενικών με το αντικείμενο του πόθου τους. Ταυτόχρονα, 
τολμώντας μερικά από τα πιο διασκεδαστικά πειράματα χαρακτηρολογίας όλου του έργου 
του (το «ευχάριστο» πρόσωπο της μητέρας, φύλακα-αγγέλου της παράδοσης και των προ
σχημάτων), καταφέρνει να μεταδώσει στο θεατή το παράξενο συναίσθημα της καταστροφικής 
χαράς που ακτινοβολούν όλες οι ταινίες του, και, στο τέλος, να στρέψει τη συμπάθειά του 
από τους «αθώους» που εξευτελίζει και ταλαιπωρεί η δαιμονική Σουσάνα, στο ίδιο το ξαν
θό κι επιθυμητό εργαλείο του Σατανά. Παρά την απατηλή του ενότητα και τον κραυγαλέο 
θρίαμβο των συμβάσεων, αυτό το οικογενειακό μελόδραμα καταλήγει σε μια μελέτη της σε
ξουαλικής αποστέρησης τόσο ενοχλητική κι ασφυκτική όσο η ιλαροτραγωδία της ανικα
νότητας στις μαύρες κωμωδίες Ελ (1952), Η  εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους 
(1955) και Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου (1977).
Το ανεπίσημο «δίπτυχο» Ελ/'Αρτσιμπάλντο, από τις σημαντικότερες στιγμές του μεξικανικού 
μεσαίωνα της συνειδητής (και ώς ένα σημείο ηδονικής) κατάδυσης του Bunuel στις αβύσ
σους των φτηνών συγκινήσεων, και η καλλιτεχνική διαθήκη του Σκοτεινού αντικειμένου, που 
κλείνει τη γαλλική αναγέννηση και τη στοχαστική ανάδυσή του στη σαδική «μεγάλη τέχνη», 
είναι προϊόντα δύο τελείως διαφορετικών συστημάτων, αλλά η θεματική ενότητά τους επι
βεβαιώνει τη θεωρία της πολιτικής των δημιουργών με τον πιο λαμπρό τρόπο. Και οι τρεις 
ταινίες φυλακίζουν την αντεστραμμένη εικόνα του γοητευτικού ή μοιραίου εραστή στον 
κλοιό του θανάσιμου μίσους ανάμεσα στους άνδρες και τις γυναίκες, και καταγράφουν με 
σχολαστική ακρίβεια την κλιμάκωση της παράνοιας που ακολουθεί. Η σοβαρότητα της με
λέτης του διαταραγμένου ψυχισμού του Φρανσίσκο (του σαραντάχρονου αριστοκράτη που 
τρελαίνεται από παθολογική ζήλια στο Ελ) έχει πάρει την ευλογία του πάπα της γαλλικής 
ψυχαναλυτικής σχολής Jacques Lacan, που πρόβαλλε την ταινία στα μαθήματά του στη Σορ- 
βόνη. Αντίθετα, η κριτική, όπως σε όλες τις ταινίες του Bunuel, ήταν αρκετά επιφυλακτι
κή. Ακόμα και ο κινηματογραφιστής Tony Richardson, σε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση της 
ταινίας Ελ, σημειώνει ότι ένας ευφυής σκηνοθέτης ειδών όπως ο Preston Sturges θα κάλυ
πτε τα κενά της πιο επιδέξια, υποκύπτοντας στις αντιστάσεις μιας εκτίμησης ανίκανης να 
προχωρήσει πέρα από τους όρους της μονοκρατορίας του «παγκοσμιοποιημένου» χολιγου- 
ντιανού κλασικισμού. Ωστόσο, αυτές οι δύο ταινίες, σήμα κατατεθέν του «πραγματικού», μαύ
ρου Bunuel για τους σοβαρούς αναλυτές του έργου του, δεν είναι απλώς οι τριτοκοσμικοί 
συγγενείς των ψυχοπαθολογικών θρίλερ του Hitchcock (όπως, π.χ., του Spellbound, όπου78
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χα σκηνικά χων ονείρων συμπχωμαχικά υπογράφονχαι από χον Salvador Dalí, συν-δημιουργό 
χου Ανδαλουσιανού σκύλου). Παρά χο θαυμασμό χου Hitchcock για χον Buñuel (χον αποκα- 
λούσε «ο μεγαλύχερος σκηνοθέχης σχον κόσμο»), παρά χις βαθιές αναλογίες χου Ελ με χο Δε
σμώτη του ιλίγγου που γυρίσχηκε έξι χρόνια αργόχερα (ο αρρωσχημένος ψυχισμός χού 
ηρώα, η σκηνή σχο καμπαναριό, χο εξαιρεχικό πλάνο-σεκάνς όπου ο Φρανσίσκο, διακόπχο- 
νχας χη συζήχηση με χον ιερέα έξω από χην εκκλησία, προσπαθεί ν ’ ακολουθήσει χη γχτναίκα 
που ερωχεύχηκε κεραυνοβόλα λίγο πριν, σχη διάρκεια χης Ακολουθίας χου Νιπχήρος), χο 
αναμφισβήχηχο γεγονός είναι ένα: μπροσχά σχη ρομανχική άνεση και χην ηδονική πληρό- 
χηχα χου χιχσκοκικού αρισχουργήμαχος, η μικρή, προσωπική χαινία χου Buñuel, που σκη- 
νοθεχεί χην ασυνέχεια και καχασχρέφει χα είδη για να καχαλήξει σχη σύνθεση χου προσω
πικού χου κινημαχογράφου, έχει χη σκληρόχηχα, χην καθαρόχηχα και χην οικονομία μιας 
ασυνείδηχης εξίσωσης που οδεύει αμείλικχα προς χη μη-λύση χης.
Το δίπχυχο Ελ/Αρτσιμπάλντο είναι πολύ πιο κρίσιμο από χη Σουσάνα για χην εξέλιξη χου μπου- 
νιουελικού έργου, αφού, εδώ, η χαρά και χο δολοφονικό χιούμορ σχίζουν χον ισχύ χου με- 
λοδράμαχος κι ελευθερώνουν χο δημιουργό είχε προς χην καχεύθχτνση χης ανχικειμενικο- 
ποίησης χης μυθοπλασίας (προς έναν σχιλιζαρισμένο υπο-ρεαλισμό) είχε, ανχίσχροφα, προς 
χον υποκειμενικό καχακερμαχισμό χου δράμαχος από χην αναχρεπχική κωμωδία (προς 
έναν ευφάνχασχο υπερ-ρεαλισμό). Σχις πιο ενχυπωσιακές κορυφώσεις χων χαινιών, οι κα- 
χευθύνσεις χαυχίζονχαι, χα όρια χων μεθόδων καχαργούνχαι, κι ο Buñuel κινείχαι παίζονχας 
ανάμεσά χους με χην αναίδεια χου κακομαθημένου παιδιού που αρνείχαι πεισμαχικά να με
γαλώσει. Κι έχσι, η πραγμαχική διάσχαση χου μπουνιουελικού ήρωα είναι η περιπλάνησή 
χου μέσα σχο ζιγκ ζαγκ χου χρόνου που οδηγεί από χην παιδικόχηχα σχην ωρίμανση («Zig 
Zag Wanderer» χραγουδούσε ο νχανχαϊσχής σαμάνος χου ροκ Captain Beefheart). Ό πω ς ο 
Φρανσίσκο, που σχο χελευχαίο πλάνο απομακρύνεχαι από χη σχαθερή μηχανή, βαδίζονχας 
πάνω σχην απόλυχη ευθεία χου πλακόσχρωχου χου μονασχηριού σε κωμικά ζιγκ ζαγκ, ο μπου- 
νιουελικός ήρωας δεν είναι ούχε δήμιος γυναικών ούχε μανιακός δολοφόνος, αλλά αθεράπευχα 
νευρωχικός, εγκλωβισμένος σχον παιδισμό χου. Αν ο κόσμος χων «ενηλίκων» γύρω χου εί
ναι χόσο άδικος, παράλογος, υποκριχικός και γελοίος, αν η διαδικασία χης ωρίμανσης προϋ- 
ποθέχει χην πικρή συνειδηχοποίηση όχι η παιδική επιθυμία χης πανχοδυναμίας είναι ανέ- 
φικχη, χόχε γιαχί να μπει σχην χυραννική διαδικασία να αφομοιωθεί από χην καχαπιεσχι- 
κή λογική χης πραγμαχικόχηχας;
Η λογική αυχή (η θρησκεία, χο δίκαιο, η ηθική και οι κοινωνικές σχτνήθειες) αναγνωρίζει και 
ώς ένα σημείο εγκρίνει χην χυραννία χης απόλυχης αποκλεισχικόχηχας που ο Φρανσίσκο επι
βάλλει σχη γυναίκα χου. Όμως ο ήρωας, νιώθονχας χην ανικανόχηχά χου να χην εφαρμόσει 
καχά γράμμα, χην ανχισχρέφει σε κρίσεις παράνοιας και παιδιάσχικο σαδισμό. Σε μια σκηνή, 
φιλμαρισμένη ανχικειμενικά σχη ζώνη χου λυκόφωχος που χωρίζει χο γέλιο από χον χρόμο, 
αποφασίζει όχι, για να έχει χον απόλυχο έλεγχο πάνω σχη γυναίκα χου, πρέπει να χη ράψει, 
χο προσπαθεί, αποχυχαίνει οικχρά και καχαρρέει, χωρίς αμφιβολία επειδή διαισθάνεχαι όχι, 
ακόμα και με χον βίαιο ευνουχισμό χης γυναίκας χου, χο χάσμα χης δικής χου ύπαρξης, ο ανοι- 
χχός λογαριασμός χου με χην (απωθημένη) ομοφυλοφιλία που η θρησκευτική χου παιδεία απα
γορεύει απόλυχα, δεν πρόκειχαι να κλείσει. Σχο πιο αποκαλυπχικό πλάνο χης σκηνής όπου 
ο ήρωας κυνηγάει απεγνωσμένα χη φευγάχη σύζυγό χου, η μηχανή, ακολουθώνχας χους πα
ράλογους μαιάνδρους χης διαδρομής χου, με μια σπάνια επίδειξη δεξιοχεχνίας, κινημαχογραφεί 
από χο εσωχερικό κάποιου μαγαζιού χο βασανισμένο πρόσωπο χου Φρανσίσκο (Arturo de 
Córdova). Κολλημένο πάνω σε μια βιχρίνα, ακριβώς ανάμεσα σε δυο γυάλινα ράφια, πίσω από 
αραδιασμένα παιδικά παιχνίδια (μια πλασχική πάπια, αυχοκινηχάκια, χανκς, ένας μοχοσι- 
κλεχισχής), είναι χο πρόσωπο ενός γερασμένου παιδιού σχη βασανισχική σχιγμή που πρέπει 
να θυσιάσει χο φανχασχικό χου βασίλειο, χον μόνο κόσμο που μπόρεσε ποχέ να κυβερνήσει. 
Η φωχιά είναι η μόνη διαφυγή από χη φυλακή χης νευρωχικής πραγμαχικόχηχας. Αυχό προ- 
χείνουν με διαφορεχικό χρόπο και σε διαφορεχική κλίμακα Η εγκληματική ζωή του Αρτοι-80
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μπάλντο δε λα Κρους και Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, που τελειώνει με ένα μικρό ολο
καύτωμα, μια τρομακτική έκρηξη βόμβας σε εμπορικό κέντρο. Ο Αρτσιμπάλντο, που ένα διε
στραμμένο τυχαίο γεγονός της παιδικής του ηλικίας τον καταδίκασε σε μια ψύχωση πιο επι
κίνδυνη από εκείνην του Φρανσίσκο, δεν καταφέρνει με τίποτα να πραγματοποιήσει την πιο 
ισχυρή επιθυμία του: να σκοτώσει μια γυναίκα. Το ίδιο διεστραμμένο τυχαίο τον προλαβαίνει 
στο χείλος της εκπλήρωσης του πόθου του, και τα υποψήφια θύματά του πεθαίνουν από άλ
λες αιτίες. Έ τσ ι, αυτός ο αποτυχημένος lady killer, ο κατ’ εξοχήν αντι-Κύριος Βερντού, ανα
γκάζεται να καταφύγει σ’ ένα αξιοθρήνητο πάρε-δώσε μ ’ ένα ομοίωμα (σε φυσικό μέγεθος) 
της προκλητικής Λαβίνια, που με την ανεξαρτησία και τον αμοραλισμό της είναι ο πιο επι
θυμητός στόχος της δολοφονικής μανίας του, αλλά καταφέρνει να ξεφεύγει συνεχώς. Λίγο 
πριν το τέλος, στα πρόθυρα της τρέλας, σχεδόν κάνει έρωτα με το ομοίωμα, κι ύστερα το πε- 
τάει στο φούρνο όπου ψήνει τα κεραμικά του. Με οργασμική έκσταση παρακολουθεί τα μέ
λη της κούκλας να παραδίδονται στις φλόγες σφαδάζοντας χυδαία, κι από εκείνη τη στιγ- 
μή αρχίζει η θεραπεία του. Στο απόλυτα μπουνιουελικό και. παράλογο φινάλε, αφού ομο
λογήσει την «ενοχή» για τα φανταστικά ερωτικά εγκλήματά του στο διευθυντή της αστυ
νομίας που τον προσγειώνει, λέγοντάς του ότι η επιθυμία του να σκοτώνει είναι απόλυτα 
εναρμονισμένη με τη λογική των πραγμάτων, ο Αρτσιμπάλντο βγαίνει μια βόλτα με τη Λα
βίνια. Εκεί αποδεικνύεται αυτό που οι αποτυχημένες του απόπειρες έκρυβαν κοροϊδευτικά 
από το θεατή: στην πραγματικότητα, ο επίδοξος δολοφόνος είναι ανίκανος να σκοτώσει ένα 
σκαθάρι -  πόσο μάλλον όλες τις γυναίκες που τον ταλαιπωρούν...
Απ’ όλους τους ανδρικούς χαρακτήρες του Buñuel, που η ευαισθησία του έχει επηρεαστεί 
τόσο από την ιησουητική παιδεία του όσο και από το ισπανικό machismo, μόνο ο Πέδρο (Pedro 
Armendáriz) στο Κτήνος του 1952 καταφέρνει να λειτουργήσει ως ζωώδης αρσενική δύνα
μη. Χωρίς τις αναστολές της αστικής ηθικής και της καθολικής παιδείας που σφραγίζουν τον 
Φρανσίσκο, τον Αρτσιμπάλντο, αλλά και τον ίδιο το δημιουργό τους, ο Πέδρο μπορεί να έχει 
σεξουαλική ζωή ανάλογη με το ψευδώνυμό του, και κατακτά όχι μόνο τη φλογερή γυνα ί
κα του ηλικιωμένου αφεντικού του, αλλά και την πολύ πιο συνεσταλμένη και παρθένα Μέ- 
τσε. Ό μω ς αυτός ο γιγαντόσωμος, αλλά αργόστροφος, ταύρος, μια «ευλογία» για το μύθο τού 
μεξικανικού ακαταμάχητου ανδρισμού, γοητεύει τον Buñuel ως άλλη μια παράλογη περί
πτωση για μελέτη: ως πληρωμένος νταής, τυφλό εκτελεστικό όργανο των αφεντικών ενά
ντια στο προλεταριάτο και προδότης της τάξης του. Αφού λοιπόν η απεχθής κοινωνική του 
λειτουργία βαραίνει περισσότερο σ’ αυτή τη μυθοπλασία, οι κατακτήσεις του είναι βαμμέ
νες με αίμα, αρχίζουν ή καταλήγουν με τη δολοφονία μιας πατρικής φιγούρας: του πατέρα 
της Μέτσε πρώτα, κι ύστερα, στο τέλος, του ίδιου του ευεργέτη του, όταν αποκαλύπτεται 
η σχέση με τη γυναίκα του.
Ο Άδωνις Κύρου υποστήριξε το Κτήνος, θεωρώντας τις μικρές, εμπορικές ταινίες τού 
Buñuel π>ο προσωπικές από τις καλλιτεχνικές, γαλλο-μεξικανικές συμπαραγωγές του της 
δεκαετίας του ’50: «Είναι μια από τις πιο καλοφτιαγμένες ταινίες του Buñuel. [...] Ό λα  τα 
στοιχεία του παλιού μελοδράματος συσσωρεύονται, αλλά μετασχηματίζονται από τον κοι
νωνικό χειρισμό του θέματος και την οπτική που ανοίγεται αδιάκοπα προς το σουρεαλισμό, 
παρά τον επιφανειακό ρεαλισμό της». Σε μια σημερινή ματιά, η απόπειρα του Buñuel να βρει 
την τομή ανάμεσα στο μελόδραμα (που τον γοήτευε), το νεορεαλισμό (που τον απωθούσε) 
κα> το σουρεαλισμό (που τον ενέπνεε), δείχνει δευτερεύουσα σε σύγκριση με το κτίσιμο του 
κεντρικού προσώπου. Εδώ, αποτυπώνοντας απλώς τη διαλεκτική της έλξης και της απώ
θησης, της αγάπης και του μίσους που προκαλεί ο Πέδρο μόνο με την ύπαρξή του (π.χ. τα 
χοντρά αστεία των συναδέλφων του στο σφαγείο για τον ανδρισμό του που κινδυνεύει όταν 
σηκώνει βάρη), η ταινία βρίσκει την ευκαιρία να κάνει μια πιο βασική και συμπυκνωμένη 
μελέτη του machismo απ’ ό,τι οι κλασικά ανδροκρατικές μυθοπλασίες Το ποτάμι και ο θά
νατος (1954) και Το κορίτσι (1960). Στην πρώτη, μια μεξικανική εκδοχή του ουέστερν της 
εκδίκησης, ο μύθος της απόλυτης ανδρικής υπεροχής κριτικάρεται ως στήριγμα της βεντέτας, 81
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της πιο πρωτόγονης εκδήλωσης του θανάσιμου ανταγωνισμού. Στη δεύτερη, ένα καθαρό
αιμο αμερικανικό ουέστερν, πέντε αντιπροσωπευτικοί «σκληροί» του αμερικανικού Νότου 
έρχονται σε επαφή μ ’ ένα ελκυστικό νυμφίδιο και παρασύρονται σ’ ένα χείμαρρο ετεροφο
βίας και ρατσιστικής υστερίας.
Χωρίς τις ιδεολογικές περιπλοκές στην ιστορία και τις πλαστικές αναζητήσεις στη σκηνο
θεσία της ταινίας Το ποτάμι και ο θάνατος, που αντιπαθούσε ο Buñuel («Μισώ αυτού του εί
δους τον υποκριτικό διδακτισμό. Είναι μια αποτυχία» έλεγε), Το κτήνος είναι η αποθέωση 
της σχηματικότητας. Όμως, σε πείσμα των επεμβάσεων των παραγωγών στο σενάριο και του 
μικρού προϋπολογισμού (δεκαοκτώ μέρες γύρισμα), η ουσιαστική αντίληψη του μπουνι- 
ουελικού ήρωα, που βρίσκει την ανθρωπιά μέσα από το απάνθρωπο, ανεξήγητα έχει διασωθεί. 
Κινηματογραφημένη με την αναγκαστική από τη φτώχεια της παραγωγής αισθητική τού 
βιαστικού -ρυθμικού και εμφατικού- μονοπλάνου, η ιστορία του σφαγιοεκδορέα Πέδρο, που 
η Παλόμα (Katy Jurado), η γυναίκα του πλούσιου αφεντικού του, δον Αντρές, τον ανα
βαθμίζει, πρώτα πείθοντας το σύζυγό της να τον χρησιμοποιήσει ως μπράβο στη διαμάχη του 
με τους φτωχούς ενοικιαστές του, κι ύστερα σαγηνεύοντάς τον στο κρεβάτι της, είναι στην 
ουσία ακόμα μια μπουνιουελική μεταφορά του σαδικού αποφθέγματος Εγκληματικός στην 
αρετή και ενάρετος στο έγκλημα. Ο Πέδρο, σκοτώνοντας τον πατέρα της Μέτσε με τρομακτική 
άνεση, αποδεικνύεται αντάξιος της κτηνωδίας του που, σε συνδυασμό με τον απόλυτο αμο
ραλισμό του, τον κάνει ακατανίκητο, αλλά και απόλυτα αναλώσιμο. Καθώς πηγαίνει απ’ το 
κακό στο χειρότερο, απ’ τη μοιχεία και την προδοσία του προστάτη του στην αποπλάνηση 
της κόρης του θύματός του, η σκιά του θανάτου, που στη μεξικανική λαϊκή κουλτούρα εί
ναι αναπόφευκτος και αδικαιολόγητος, σκεπάζει την ακτινοβολία της ζωτικότητάς του. Ακό
μα και το άγγιγμα της αγνής αγάπης που του προσφέρει η Μέτσε, μη μπορώντας να διανοηθεί 
ότι έχει σκοτώσει τον πατέρα της, δεν μπορεί να σώσει το «Κτήνος» από τη σκοτεινή του μοί
ρα: τη σφαγή του στην αρένα.
Στο τέλος, όταν η τρομακτική δύναμη του «Κτήνους» αποδεικνύεται ανίκανη ν ’ αντιμε
τωπίσει το μίσος της ζηλόφθονης Παλόμα, ο Πέδρο σκοτώνει τον ευεργέτη του και προσπαθεί 
ν ’ αλλάξει στρατόπεδο και να προσχωρήσει στους καταπιεσμένους ενοικιαστές του αφεντι
κού του, που η κακή μοίρα τον έφερε να τους απελευθερώσει απ’ το δυνάστη τους. Όμως 
η Παλόμα τον έχει προδώσει, και η αστυνομία, που τον έχει ήδη προλάβει, τον εκτελεί με την 
ίδια απόλυτη σκληρότητα και αναλγησία που έδειχνε κι αυτός στα δικά του θύματα. Τη στιγ
μή του θανάτου του, η Μέτσε τον συγχωρεί -  όπως συμβαίνει στα μελοδράματα, όπου ο έρω
τας ξεπερνά το θάνατο. Μα η ταινία δεν τελειώνει εκεί. Η κάμερα ακολουθεί την Παλόμα που 
απομακρύνεται από τη σκηνή, έχοντας πάρει την εκδίκησή της με το παραπάνω. Ξαφνικά, 
μέσα στους μισοσκότεινους διαδρόμους αυτής της πελώριας αποθήκης, τη βλέπουμε να στα
ματά και να κοιτάζει έντρομη έναν μαύρο κόκορα, σκαρφαλωμένο σε μια σκαλωσιά. Τι άλ
λο μπορεί να δει κανείς σ’ αυτό το πολύ μπουνιουελικό -ποιητικό και αινιγματικό- φινάλε 
παρά τη μυστηριακή γοητεία της αρχέτυπης εικόνας της αρσενικής δύναμης, του machismo- 
μιας φαντασίωσης που όλο μαζί το μίσος και η οργανωμένη επίθεση της πραγματικότητας 
μπορούν μόνο ν ’ αναποδογυρίσουν κι όχι να καταστρέψουν; Άλλωστε, και η πρώτη εμφά
νιση του «Κτήνους» στην ταινία είναι άλλη μια λεπτή και πολυεπίπεδη κινηματογραφική 
απόδοση της ίδιας ιδέας. Από το μεσαίο πλάνο του δον Αντρές (Andrés Soler), που αρθρώνει 
τη φράση «Un hombre fuerte y decidido» («Ένας άντρας δυνατός κι αποφασισμένος») υπερ- 
τονίζοντάς την όπως όλοι οι μεξικανοί ηθοποιοί, με φοντί-ανσενέ περνάμε σ’ ένα τραπεζά
κι, όπου η φωτογραφία του Πέδρο, σε μια λαμπερή, λεβέντικη πόζα με τα καλά του. Η ερω
μένη του την αναποδογυρίζει, πετώντας πάνω της περιφρονητικά ένα ταγάρι...

Το ερωτηματικό του ονείρου
Το 1972, ο κριτικός Antonio Castro αποκάλεσε την Εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε Λα 

g2 Κρους την πιο πορνογραφική ταινία που είχε δει. « Ολες μου οι ταινίες είναι πορνογραφικές»
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απάντησε ο δημιουργός της Ωραίας της Ημέρας, που δε δίσταζε να οξύνει οποιοδήποτε 
σκάνδαλο, και με ιδιαίτερη ευχαρίστηση επανε'λαβε τη δήλωση λίγο αργότερα, σε μια συ
νέντευξή του στην «Paris-Soir». Στη φράση αυτή, όμως, πίσω από την ειρωνεία του δημι
ουργού, ίσως θα ’πρεπε να δούμε κι ένα από τα βασικά κλειδιά της ενότητας του έργου του. 
Χωρίς την προκλητική έκθεση των γεννητικώ ν οργάνων (που για την εικαστική ανθρω- 
πολατρία του Pasolini στη δεκαετία του ’70 είναι εκ των ων ουκ άνευ), χωρίς την κινημα
τογράφηση πραγματικής συνουσίας ως απεγνωσμένη αναζήτηση των ορίων της σωματι- 
κότητας στην ερμηνεία των ηθοποιών και την αναπαράσταση σε πρόσφατες ευρωπαϊκές καλ
λιτεχνικές ταινίες (Οι ηλίθιοι, Η  ζωη του Ιησού, Romance...), χωρίς ούτε την ελάχιστη από 
τους τόνους της βωμολοχίας με την οποία η σύγχρονη αμερικανική ταινία περιλούζει το θε
ατή για ν ’ αποδείξει την «κανονικότητα» των ηρώων της, η «πορνογραφία» του Bunuel ή, 
μάλλον, η ωμή προσέγγιση της σεξουαλικότητας είναι βαθύτατα ηθική. Τοποθετημένη 
στην περιοχή της πιο επείγουσας -μετά την τροφή- ανάγκης του ανθρωπίνου όντος, η σε
ξουαλικότητα απομυθοποιείται, δείχνεται συνεχώς να σκοντάφτει πάνω στους καταπιε
στικούς μηχανισμούς που ο πολιτισμός του ελέγχου έχει ενσωματώσει στη σκέψη, να βρο- 
μίζεται, να ταυτίζεται με θανάσιμο αμάρτημα, να ευνουχίζεται, ν ’ ακολουθεί άλλες διαδρο
μές ή να μετατρέπεται σε βία. Έ τσ ι, η πιο συνηθισμένη μοίρα των μπουνιουελικών ηρώων 
είναι η μοναξιά ή η αποστέρηση, και σχεδόν πάντα από δική τους επιλογή (ο Ροβινσών Κρού- 
σος, ο Ναζαρέν, η Βιριδιάνα, ο Σίμων της Ερήμου, στις ομότιτλες ταινίες, ο πατήρ Λιτσάρ- 
ντι στο Ο θάνατος σ ’ αυτόν τον κήπο του 1956...)
Οι ευτυχισμένες στιγμές σεξουαλικής εκπλήρωσης είναι σπάνιες συμπτώσεις στις διαδρομές 
των προσώπων, και πάντα φλερτάρουν με την καταστροφή, ανατρέποντας όλη τη ζωή τους. 
Στη μέση του ταξιδιού με το σαραβαλιασμένο λεωφορείο προς την άρρωστη μητέρα του λί
γο πριν παντρευτεί, ο Ολιβέριο κοιμάται με την πόρνη της περιοχής πάνω σε μια βουνοκορφή, 
ενώ ξεσπάει μια τρομερή θύελλα [στο Ανέβασμα στον ουρανό (1951), την ωραιότερη μεξικα- 
νική κωμωδία του Bunuel], Ο ιδεολόγος γιατρός Βαλέριο βρίσκει τον έρωτα στο πρόσωπο της 
νεαρής χήρας Κλάρα, όταν η σύζυγός του φεύγει σε ταξίδι, ενώ, ταυτόχρονα, η ζωή του αλ
λάζει, καθώς, προστατεύοντας ένα θύμα του δικτατορικού καθεστώτος, κάνει την ιδεολογία 
του πράξη (στο Αυτό λέγεται αυγή, τη γαλλο-μεξικανική συμπαραγωγή του 1955). Στην πρω
τόγονη σκηνή ενός απομονωμένου νησιού, στα έλη του αμερικανικού Νότου, ο θηροφύλα- 
κας Μίλερ, αποπλανώντας την παρθένα Γιούι, την εγγονή του γέρου βοηθού του, αναγκά
ζεται ν ’ αμφισβητήσει δραστικά την απλοϊκή κοσμοθεωρία της επιβίωσης και τις ρατσιστι
κές ενορμήσεις του (στο Κορίτσι, την αμερικανο-μεξικανική συμπαραγωγή του 1960).
Το κορίτσι, απ’ τις αγαπημένες ταινίες του Bunuel («Την έκανα με μια πινελιά» είχε δηλώ
σει στον Francisco Aranda), ήταν τόσο απλό, φρέσκο και αυτοσχεδιαστικό όσο περίπλοκος, 
φιλόδοξος και αυστηρά δομημένος ήταν ο Ναζαρέν του 1958, το πρώτο από τα ύστερα αρι
στουργήματα του δημιουργού. Με τη σπάνια στο μπουνιουελικό έργο ενότητα χώρου και 
χρόνου, δράσης και τόνου, αποτελεί ένα όριο ανάμεσα στην πενταετία των συμπαραγωγών 
( 1955-1960), στην οποία ο Bunuel είχε κερδίσει τη δυνατότητα και την άνεση να γυρίζει αξιο
πρεπείς, ρεαλιστικές, αλλά λιγότερο προσωπικές, ταινίες, και στα τελευταία δεκαεπτά χρό
νια της αποκορύφωσης της τέχνης του. Αμέσως μετά το Κορίτσι, έχοντας ξεκαθαρίσει τους 
λογαριασμούς του με τα κινηματογραφικά είδη, επιστρέφει στην Ισπανία με το πελώριο σκάν
δαλο της Βιριδιάνα (1961), όπου, παρά το κυνηγητό της δικτατορίας και της λογοκρισίας, 
καταφέρνει να πετάξει τον πεσιμισμό της αθεΐας του στο πρόσωπο του Καθολικού κατε
στημένου. Χωρίς ν ’ αλλάξει δραστικά τους κώδικες του μελοδράματος της μεξικανικής πε
ριόδου του, αλλά φροντίζοντας πολύ περισσότερο την εικαστικότητα και την καθαρότητα 
της γραφής, σκηνοθετεί μια ιστορία που θα μπορούσε να ’χει βγει από την πένα του Galdôs 
με την οργισμένη αποφασιστικότητα ενός στοχασμού για τη σύγκρουση της θρησκευτικό
τητας με τον πραγματισμό και τον ερωτισμό.
Ο Ναζαρέν και η Βιριδιάνα, οι πιο τραγικοί έκπτωτοι άγγελοι από την ανέφικτη αγιότητα σ’ 83
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Πάνω: O Francisco Rabal στον 
Ναζαρέν.

Κάτω αριστερά: Η  Lucía Bosè 
στο Αυτό λέγεται αυγή.

Κάτω δεξιά: Η Kay Meetsman 
και ο Zachary S a l t  στο 

Κορίτσι.

ολόκληρο το έργο του Buñuel, μαθαίνουν από την απόρριψη και την κακία των άλλων ότι 
μια καθημερινή χριστιανική πρακτική είναι ουτοπία στον απόλυτα αντιθρησκευτικό κόσμο 
μας, όπου η εγκράτεια κι η απάρνηση των υλικών αγαθών θεωρείται ηλιθιότητα, κι η αγά
πη στον πλησίον γεννάει σύγχυση και μίσος. Η προσπάθειά τους να είναι ελεήμονες με τους 
αμαρτωλούς, αυστηροί με τους φαρισαίους και αδελφωμένοι με τους ταπεινούς, πέφτει στο 
κενό ή προκαλεί την οργή. Ο Buñuel, δείχνοντάς τους «εγκληματικούς μέσα στην αρετή», 
τους οδηγεί με την ατράνταχτη αλυσίδα της μπουνιουελικής αιτιότητας στην αγκαλιά τού 
δημίου. Στη δονκιχωτική μοναχική σταυροφορία του, ο Ναζαρέν δεν μπορεί να πείσει κα- 
νέναν ότι δεν κοιμάται με τις αφοσιωμένες οπαδούς του, την υστερική Μπεατρίς και την πόρ
νη Αντάρα. Απ’ την άλλη μεριά, όσο πιο πολύ η Βιριδιάνα σβήνει την ομορφιά της με την 
άχαρη ασκητική πρακτική της, τόσο πιο έντονο σεξουαλικό πόθο ανάβει πρώτα στον προ
στάτη θείο της, που φτάνει στο κατώφλι της αιμομιξίας, κι ύστερα στο χορό των εξαθλιω
μένων ζητιάνων που θα ανταποδώσουν τις ευεργεσίες της κοσμοκαλόγριας με μια σκανδα
λώδη απόπειρα βιασμού.
Η άτυχη Βιριδιάνα δεν έχει ούτε καν το «ηρωικό» τέλος του Ναζαρέν, που «ξανασταυρώνεται» 
ως αντίχριστος εγκληματίας. Στην τελευταία σκηνή, καταδικασμένη να βιώνει ως τραύμα 
το αιώνιο κακό συναπάντημα της αρετής με τη σεξουαλικότητα, υποκύπτει στην καθημε
ρινότητα την οποία, μέχρι να εξευτελιστούν τα ιδανικά της, αρνιόταν καταγορηματικά. Η 
πεσιμιστική εικόνα της Βιριδιάνα να παίζει χαρτιά με τον Χόρχε, τον νόθο γιο του δον Χάι- 
με, και την οικονόμο και ερωμένη του, Ραμόνα (εικόνα επιβεβλημένη από τη λογοκρισία προς 
μεγάλη χαρά του ίδιου του Buñuel, που πάντα προτιμούσε τη διφορούμενη πολυσημία από 
την μπρούτα αποκαλυπτικότητα), είναι γεμάτη προσμονή και ερωτικό ηλεκτρισμό. Υποβάλλει 
την αίσθηση ότι το απαγορευμένο ερωτικό τρίο του Ναζαρέν θα πραγματοποιηθεί «εδώ και 
τώρα», μόλις πέσουν οι τίτλοι του τέλους. Καθόλου τυχαία, και τα δύο αυτά αντίθετα πρό
σωπα τα ενσαρκώνει ο Francisco Rabal, χαρίζοντας την έντονη σεξουαλική αύρα του τόσο 
στον ιεροκήρυκα της αγνότητας Ναζαρέν όσο και στον ρασιοναλιστή ακόλαστο Χόρχε.
Σε μιαν αντίστοιχη αντιστροφή της περσόνα του ηθοποιού από το άσπρο στο μαύρο, η Silvia 
Pinal, η παρθενική Βιριδιάνα, ενσαρκώνει τις διάφορες αισχρές μορφές του Σατανά στους πει
ρασμούς του Σίμωνα της Ερήμου, στην ομότιτλη ταινία. Στη σκηνή της παραίτησης του ερη
μίτη από τη μάταιη προσπάθειά του, ένα αεροπλάνο εισβάλλει στο χώρο και το χρόνο της δρά
σης (Αίγυπτος, πρώτα χριστιανικά χρόνια) κι ανατρέπει κάθε λογική αλληλουχία. Το επόμενο 
πλάνο μάς μεταφέρει με cut από την καθαρότητα της ερήμου -άμμος και ουρανός, το καλύ
τερο δώρο του Θεού στον άνθρωπο που θέλει να βρει την ψυχή του- στη φανταχτερή χλιδή 
της σύγχρονης Βαβυλώνας, της Νέας Υόρκης. Ο Σίμων και ο Σατανάς (ως γυναίκα) έχουν τώ
ρα μεταμορφωθεί σε μοντέρνο ερωτικό ζευγάρι και διασκεδάζουν σε κάποιο κλαμπ. Κοιτώ
ντας με περιέργεια τη μαζική υστερία που προκαλούν στην κατάμεστη πίστα οι εκκωφαντικοί 
ήχοι ενός οργανικού μπούγκι, ο Σίμων ρωτά τη σύντροφό του πώς λέγεται αυτός ο χορός. «Ρα
διενεργή σάρκα! Είναι ο τελευταίος χορός!» απαντά εκείνη κι αρχίζει να χτυπιέται τρελά μα
ζί με τους υπόλοιπους χορευτές, βγάζοντας ένα φριχτό ουρλιαχτό. Η εικόνα παγώνει σε φλου 
στοπ καρέ, και πάνω στην άμορφη μάζα των σωμάτων γράφεται η λέξη ΤΕΛΟΣ, αφήνοντας 
το θεατή ακόμα πιο εμβρόντητο απ’ ό,τι το κρεσέντο της Χαμένης λεωφόρου του David 
Lynch. Στον επίλογο μιας σαρανταδυάλεπτης ήρεμης, προσωπικής και βέβηλης μεταλλαγής 
του χριστιανικού δράματος σε σουρεαλιστική κωμωδία γεμάτη ανησυχητικό ερωτισμό, μιας 
μικρής ταινίας που οι οικονομικοί περιορισμοί κάνουν ακόμα πιο συνοπτική, αποσπασματι
κή κι ονειρική, ο Buñuel καταφέρνει να τοποθετήσει το θεατή μπροστά σε μια ποιητική ει
κόνα απ’ τον εφιάλτη του τέλους του πολιτισμού, μεταδίδοντάς του ταυτόχρονα την οργια
στική χαρά του Διαβόλου από τη διάλυση όλων όσα κρύβονται πίσω απ’ τη γυαλιστερή επι
φάνεια, την κοινότοπη πραγματικότητα της σάρκας και του χρήματος.
Πόσο αντιθρησκευτική είναι τελικά αυτή η απεικόνιση της σύγχρονης δαιμονοληψίας; 
Πόσο βέβηλη είναι η ευφάνταστη αρχαιολογία των χριστιανικών αιρέσεων στο Γαλαξία, του
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οποίου Ο Σίμων της Ερήμου αποτελεί ένα πιθανό προσχέδιο; Οι απορίες του θεατή μένουν 
πεισματικά αναπάντητες, καθώς ο Bunuel εκφράζει την αθεΐα του που θεμελιώνεται πάνω 
σε μια βαθιά θρησκευτικότητα. Μετά τον καλλιτεχνικό θρίαμβο και τον ανηλεή διωγμό της 
Βιριδιάνα, όλες οι ταινίες-ταξίδια που δημιουργεί ο Bunuel, ενώνουν στην ίδια κατακερ
ματισμένη αφήγηση τον κόσμο της πραγματικότητας με το καθρέφτισμά του στον κόσμο του 
ασυνείδητου, τη βεβαιότητα της αντικειμενικής παρατήρησης με το ερωτηματικό του ονεί
ρου. Σ’ αυτόν τον κόσμο της κωμικής αντιστροφής της διακριτικής χάρης της αστικής τέ
χνης και συμπεριφοράς, η σεξουαλικότητα δυσκολεύεται να χωρέσει, όπως δείχνει με σπαρ
ταριστή αποτελεσματικότητα η σκηνή του ζεύγους Σενεσάλ [Η κρυφή γοητεία της μπουρ
ζουαζίας (1972)]: ύστερα από βασανιστικές διακοπές και ματαιώσεις, οι νόμιμοι σύζυγοι θα 
καταφέρουν να κάνουν έρωτα μόνο κρυφά, σαν κλέφτες, πίσω από τους θάμνους του κήπου 
της ίδιας τους της βίλας, που τη φροντίζει ένας εκκεντρικός επίσκοπος.
Στις τελευταίες ταινίες του Bunuel, η φυσιολογική σεξουαλικότητα είναι κυριολεκτικά εξό
ριστη μέσα σ’ ένα αχρονικό, εξωτικό τοπίο διαστροφών, γεμάτο ανησυχητικά ερωτηματικά. 
«Τι θλιβερή που ’ναι η επαρχία...» λέει η Σελεστίν (Jeanne Moreau), αντικρίζοντας το φθι
νοπωρινό τοπίο γύρω από το κτήμα του κυρίου Ραμπούρ όπου φτάνει για να εργαστεί [Το 
ημερολόγιο μιας καμαριέρας (1963)]. Κι είναι σαν να προαναγγέλλει το συναίσθημα που θα 
νιώσει ο θεατής παρακολουθώντας την περιήγησή της στο σκοτεινό αρχοντικό των αφεντικών 
της, ένα κυριολεκτικό μαυσωλείο της ελευθεριότητας: φετιχισμός, παιδοφιλία, βιασμός, ανι
κανοποίητη σεξομανία, σαδισμός -  κι ο κατάλογος θα συμπληρωθεί από τη νεκροφιλία, το 
μαζοχισμό, το λεσβιασμό της ματρόνας και μιαν ακατονόμαστη ανατολίτικη ερωτική πρα
κτική, που η κρυστάλλινα όμορφη Σεβερίν (Catherine Deneuve) θα γνωρίσει στο πορνείο 
της Μαντάμ Αναΐς, υπνοβατώντας επικίνδυνα στο χείλος του γκρεμού ανάμεσα στη σάρκα 
και την ψυχή, στην πιο ονειρική και οδυνηρή αναζήτηση της ηδονής που είδαμε ποτέ 
στον κινηματογράφο [Η Ωραία της Ημέρας (1966)].
Πώς είναι δυνατόν, η ιστορία μιας πανέμορφης αστής που, κυνηγημένη από τον τρόμο της ψυ
χρότητας, απατά τον υποδειγματικό σύζυγό της με τους τυχαίους πελάτες ενός κομψού οίκου 
ανοχής, να έχει κινηματογραφηθεί με τόση ευαισθησία και τέτοια ηθική ουδετερότητα, και 
να μη καταντά ούτε παράδεισος του στερημένου οφθαλμοπόρνου ούτε διατριβή φροϊδικής ψυ
χανάλυσης; Γιατί, ενώ το πρόσωπο της Σεβερίν ενσαρκώνει τη σουρεαλιστική αντίληψη ότι 
η ερωτική ελευθερία ταυτίζεται με την ελευθερία του ανθρώπου, η οδύσσειά της προς την απε
λευθέρωση, φωτογραφημένη υπέροχα από τον Sacha Vierny, μεταδίδει την πιο βαθιά με
λαγχολία του φθινοπώρου; Αν υπάρχουν απαντήσεις, θα πρέπει ν ’ αναζητηθούν όχι στο ίδιο 
το υλικό (το μέτριο μυθιστόρημα του Joseph Kessel, την κακή σχέση του σκηνοθέτη με την 
πρωταγωνίστρια, τα όρια στην τόλμη της αναπαράστασης που έπρεπε να τηρηθούν), αλλά στην 
προσπάθεια του δημιουργού να το ξεπεράσει. Η ιστορία της Σεβερίν, με την οποία ο-Bunuel 
δεν μπορεί να συνδιαλλαγεί άμεσα στο κοινό ψυχολογικό έδαφος του machismo που διακω
μωδεί με τους νευρωτικούς πρωταγωνιστές του, είναι τόσο κατώτερη από την οπτική του όσο 
η ιστορία της Σελεστίν ήταν -σκανδαλωδώς- στο ύψος της. Για να τη σκηνοθετήσει, πρέπει 
να της αλλάξει διάσταση, να περιορίσει την αφόρητη (μικρο)αστική εικονογραφία της (η σκη
νή στο χιονοδρομικό κέντρο είναι η μόνη αδέξια της ταινίας), να διαχωρίσει τη θέση του από 
την αντιπαθητική ηθικολογία της (η άνευ όρων παράδοση στην ηδονή ιδωμένη ως ξεπεσμός) 
και να αδιαφορήσει για την ανόητη ψυχολογική ερμηνεία της (μια μαζοχίστρια, που ο άντρας 
της αρνείται να καταλάβει την ανάγκη της, αναγκάζεται ν ’ αναζητήσει τη σεξουαλική εκ
πλήρωση σε πορνείο με κτηνώδεις επιβήτορες). Μετά από τόση αφαίρεση τι απομένει; Η ανα
γωγή της ιστορίας στο επίπεδο του ερωτικού ονείρου, όπου η πραγματικότητα διαβρώνεται 
τόσο βαθιά από τη φαντασίωση, ώστε, τελικά, γίνεται ένα μαζί της.
Αν, όπως έγραφε ο Antonin Artaud, «ο κινηματογράφος παίζει πρώτα απ’ όλα στο ανθρώπινο 
πετσί των πραγμάτων, στην επιδερμίδα της πραγματικότητας», οι τελευταίες ταινίες τού 
Bunuel λειτουργούν μετά το σχίσιμο αυτής της επιφάνειας, μετά το χάραγμα του ματιού από86
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το ξυράφι. Από την πληγωμένη επιφάνεια χης κομψής καθημερινότητας στην Ωραία της Ημέ
ρας, αυτά που αναβλύζει, είναι το υλικά από την αδιάκοπη παραγωγή του ασυνειδήτου, μια 
άλλη ταξινόμηση του νοήματος, σύμφωνα με την οποία η υπέρτατη αξία δεν είναι η ομορ
φιά, αλλά ο πόθος. Η παντοδυναμία του πόθου δίνει υπόσταση σ’ άλα τα πρόσωπα και ση
μαίνει ότι δεν υπάρχει καμία διάκριση ως προς το επιθυμητό αντικείμενο: μπορεί να είναι 
σκληρό ή χυδαίο, καταστροφικό ή, εν τέλει, θανάσιμο. Γ ι’ αυτό, ακόμα και οι πιο αποκρου- 
στικοί πελάτες της Σεβερίν δεν ευτελίζονται ποτέ από τη σκηνοθεσία, ακόμα κι όταν οι ερω
τικές τους προτιμήσεις συνορεύουν επικίνδυνα με τη φάρσα. Είναι όλοι θύματα της ίδιας 
ανελευθερίας που σπρώχνει την ηρωίδα στο νχελίριο της επιθυμίας της να εξαφανιστεί μέ
σα στη «μεγαλόπρεπη τελετουργία σ’ ένα υπόγειο πέρασμα», όπως όριζε τον ερωτισμό ο André 
Breton· άνθρωποι καταδικασμένοι να μην καταφέρουν να σβήσουν ποτέ τη δίψα τους για 
ζωή μέχρι και στο θάνατο, που δε χορταίνει ποτέ τη βουλιμία του για τους ανθρώπους. Κι 
έτσι ο Bunuel τους κοιτάζει με την ίδια συγκινησιακή φόρτιση, την ίδια μελαγχολική πε
ριέργεια. «Οι κριτικοί ισχυρίζονται ότι δεν είμαι ανθρωπιστής, επειδή στις ταινίες μου δεί
χνω δυσάρεστες φιγούρες. Δεν καταλαβαίνουν ότι, για μένα, είναι ανθρώπινα πλάσματα και 
τους αγαπώ όλους το ίδιο: τ ’ αγόρια στο Λος ολβιδάδος, τον παρανοϊκό στο Ελ, τους ζητιά
νους στη Βιριδιάνα...»
Τι ακριβώς συμβαίνει στο τέλος της Ωραίας της Ημέρας-, Η ερώτηση έχει απασχολήσει 
όλους τους θεατές της, από τον πιο αδαή ώς τον πιο καλλιεργημένο, και μπορεί ν ’ απαντη
θεί μόνο με μιαν άλλη ερώτηση: Τι συμβαίνει στο τέλος του Εξολοθρευτή αγγέλου ή του Γα
λαξία-, Ο Jean-Claude Carrière, στο βιβλίο του, θυμάται ότι ο Bunuel αγαπούσε τόσο πολύ 
την τελευταία σεκάνς της Ωραίας της Ημέρας, ώστε, όταν μιλούσε γ ι’ αυτήν, δάκρυζε. Μέ
σα στα δώδεκα τελευταία πλάνα της, κάθε δεδομένο της ταινίας ανατρέπεται. Η Σεβερίν βλέ
πει έκπληκτη τον παράλυτο σύζυγό της που, αμέσως πριν, η κάμερα, με δύο βίαιες κινήσεις, 
τον είχε δείξει σχεδόν ετοιμοθάνατο, να σηκώνεται απ’ την αναπηρική καρέκλα του φρέσκος 
και υγιής σαν από μεγάλο ύπνο, κι η ζωή του ζευγαριού, πλημμυρισμένη από τρυφερότη
τα, αρχίζει επιτέλους να παίρνει φυσιολογική τροπή. Ό μως, αυτούς που η εικόνα συνέδε
σε στο απατηλό happy end, θα τους χωρίσει ο ήχος, ξαναφέρνοντας στη σκηνή τα στοιχεία 
του εφιάλτη. Τα κουδουνάκια της άμαξας που, κατά το σύστημα της ταινίας, εισάγουν τις 
ονειρικές σκηνές, ακούγονται να πλησιάζουν απειλητικά, κι ενώ ο Πιερ κατευθύνεται προς 
το τραπέζι μπροστά στη μπαλκονόπορτα, για να πιει ένα ποτήρι νερό, μια αόρατη γάτα νια
ουρίζει δυνατά. Η ψευδαίσθηση είναι τόσο τέλεια, γράφει ο Carrière, που κάποιοι θεατές πεί
θονται από το σουρεαλιστικό αστείο του Bunuel ότι η ευτυχία του ζευγαριού έχει συ
μπληρωθεί μ ’ ένα νεογέννητο. Να όμως που ένα από τα πιο ποιητικά cut στην ιστορία τού 
κινηματογράφου μάς ξαναφέρνει από το πλάνο-σεκάνς του αγκαλιάσματος των συζύγων στην 
αμφιβολία. Σ ’ ένα αφηρημένο εξωτερικό πλάνο, βλέπουμε τη Σεβερίν, με φόντο ψηλά κα- 
ταπράσινα δέντρα που δεν είναι σίγουρα το μπαλκόνι του διαμερίσματος, να κοιτάζει προς 
τα κάτω, μ ’ ένα αμυδρά εκστατικό χαμόγελο. Ακόμα ένα cut μάς φέρνει στην τελευταία ει
κόνα: η άμαξα-φάντασμα, το όχημα της μυστικής πορείας της ηρωίδας στο ερωτικό όνειρο, 
περνά κι εξαφανίζεται από τα δεξιά του κάδρου. Τι είναι πραγματικό, τι είναι φανταστικό 
στη μυστικιστική σκακιέρα του σκηνοθέτη ενάντια στη λογική του θεατή; Ο ίδιος ισχυρί
ζεται ότι δεν ξέρει, αρνούμενος να εξηγήσει το μυστήριο που «όταν το αποκαλύπτεις, είναι 
σαν να βιάζεις ένα παιδί». Η μόνη βεβαιότητα είναι αυτό που γεμίζει το κάδρο μετά τη μι
κρή διόρθωση της μηχανής πάνω στο αμάξι που την προσπερνά: η γη, σκεπασμένη από τα 
φύλλα που ξεψυχούν στο χρυσό φως του φθινοπώρου.

Agnus Dei Osanna in excelsis
Όσο περισσότερο ο εξεγερμένος Bunuel αποκαλύπτει την κοινωνική σήψη και αδικία, τό
σο πιο έντονα ο μυστικιστής Bunuel νιώθει να γοητεύεται απ’ το θαύμα. Στα πιο ριψοκίν
δυνα και, γ ι’ αυτό, όχι πολύ δημοφιλή από τα ώριμα αριστουργήματά του (Ο εξολοθρευτής g 7
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άγγελος και Ο Γαλαξίας), η κατά μέχωπον επίθεση σχην υποκρισία και χην ανικανόχηχα χου 
ασχικού πολιχισμού και χου δογμαχικού καθολικισμού, χων αδιέξοδων συσχημάχων απ’ χα 
οποία ο δημιουργός απέδρασε με χο σουρεαλισμό χης νιόχης χου, είναι διάσπαρχη από μικρά 
κινημαχογραφικά θαύμαχα, ποιηχικές υπερβάσεις, που λειχουργούν λιγόχερο ως υπογραφές 
χου δημιουργού και περισσόχερο ως εκκλήσεις σχο θεαχή να συνειδηχοποιήσει χους περιο
ρισμούς χου, αν όχι και να χους ξεπεράσει. Το βίαιο, όλο νευρικές κινήσεις χης μηχανής χέ- 
λος χου Εξολοθρευτή αγγέλου, δύο σεκάνς είκοσι δύο πλάνων, είναι μια πυρεχική, αλλά και 
αινιγμαχική, φανφάρα εξέγερσης. Οι επιζώνχες από χην παρέα χων ασχών που, ανεξήγηχα, 
μεχά από μια δεξίωση, έμειναν «ναυαγισμένοι» σχο σαλόνι χου οικοδεσπόχη χους, μη μπο- 
ρώνχας να περάσουν χο καχώφλι χης εξόδου για πολλές μέρες, έχουν χώρα μαζευχεί σχον κα
θεδρικό ναό, σχην ευχαρισχήρια λειχουργία για χο χέλος χης δοκιμασίας χους. Ξαφνικά, όμως, 
ο μαγικός κύκλος χου εγκλεισμού ξαναρχίζει, και χο εκκλησίασμα πασχίζει μάχαια να βγει 
από χη μηχρόπολη. Μια κίχρινη σημαία υψώνεχαι σχον ισχό χης εκκλησίας, ενώ σχους γύ 
ρω δρόμους έφιπποι ασχυνομικοί διαλύουν βίαια διαδηλώσεις. Σχην χελευχαία εικόνα, ένα 
κοπάδι πρόβαχα περνά χην πύλη χου ναού, ενώ η εκκωφανχική κωδωνοκρουσία ευαγγελί- 
ζεχαι χον εξολοθρεμό.
Επισχρέφονχας θριαμβευχικά σχο αναρχικό πνεύμα ττγς Χρυσής Εποχής, Ο εξολοθρευτής άγ
γελος είναι χο σουρεαλισχικό θέαχρο χης εξέγερσης ενάνχια σχη λογική, κινημαχογραφημένο 
όχι απ’ χην ορμή ενός νεοφώχισχου, αλλά από χα εξασκημένα ανχανακλασχικά και χη βα- 
θύχερη γνώση ενός παλιού μάσχορα. Με χο Γαλαξία, ο Bunuel θέλησε να πάει ακόμα πιο μα
κριά. Παχώνχας γερά σχην επιχυχία χης Ωραίας της Ημέρας, μπόρεσε να δώσει σ’ ένα αφη- 
ρημένο δοκίμιο για χις αιρέσεις που σχεχίζονχαι με χα έξι βασικά δόγμαχα χου καθολικισμού, 
χη μορφή χης χαινίας δρόμου. Το όχι αυχό χο χρελό σχέδιο, που ασχολείχαι αποκλεισχικά με 
χη θρησκεία, καχάφερε να χρημαχοδοχηθεί, είναι ήδη ένα θαύμα, η αναχροπή χου ανελέη- 
χου νόμου χης εμπορικόχηχας. Η κρισιμόχηχά χου για χον ίδιο χο δημιουργό αποδεικνύεχαι 
από χον γνωσχό αφορισμό χου: «Όλη μου η σχαδιοδρομία ήχαν μια προσπάθεια να γεφυρώσω 
χη Χρυσή Εποχή με χο Γαλαξία».
Ο Γαλαξίας, η μοναδική χαινία χης χελευχαίας περιόδου χου Bunuel όπου οι κενχρικοί ήρω- 
ες καχαφέρνουν να επιχύχουν χο σχόχο χους, διηγείχαι χην ισχορία ενός διαφορεχικού προ- 
σκυνήμαχος και χης εκπλήρωσης μιας παράδοξης προφηχείας. Δυο εξαθλιωμένοι αλήχες, ζη- 
χιάνοι και μικροκλέφχες, ο ηλικιωμένος Πιερ και ο αρκεχά νεόχερος Ζαν (Paul Frankeur και 
Laurent Terzieff, ανχίσχοιχα), χαξιδεύουν πεζή ή με οχοσχόπ για χο προσκύνημα χου Αγί
ου Ιακώβου, σχο Σανχιάγο δε Κομποσχέλα, σχην Ισπανία. Σχο ξεκίνημά χους, σε κάποιον έρη
μο επαρχιακό δρόμο, διασχαυρώνονχαι αναπάνχεχα μ ’ έναν επιβληχικό άρχονχα με χη μαύ
ρη κάπα χου ιδαλγού. Ό χαν χου ζηχούν ελεημοσύνη, αυχός χους αποκαλύπχει χον φριχχό 
νόμο χου κόσμου που χους έχει αποκληρώσει: ελεημοσύνη παίρνει μόνον όποιος έχει χρή- 
μαχα. Ύσχερα προφηχεύει όχι σχο χέλος χης διαδρομής θα βρουν μια πόρνη και θα κάνουν 
μαζί χης παιδιά που θα χα ονομάσουν «Δεν είσαι ο λαός μου» και «Τέλος σχην ευσπλαχνία». 
Οι προσκυνηχές, πασχισμένοι, συνεχίζουν χην πορεία χους, κι όχαν σχρέφουν χο κεφάλι χους, 
βλέπουν άλλη μια ανεξήγηχη εικόνα, κάχι σαν ζωνχανό πίνακα χου Magritte: ο παράξενος 
ξένος που εμφανίσχηκε απ’ χο πουθενά, απομακρύνεχαι χώρα κραχώνχας απ’ χο χέρι έναν 
νάνο που αφήνει ελεύθερο ένα λευκό περισχέρι. «Από πού ξεφύχρωσε αυχός;» ρωχά ο 
Πιερ.«Θα χον είχε κάχω από χην κάπα» χου απανχά μισοασχεία-μισοσοβαρά ο Ζαν, δείχνο- 
νχας χην αδυναμία χης κοινής λογικής να διαχειρισχεί χο μυσχήριο.
Μεχά απ’ αυχή χη συνάνχηση, η διαδρομή χους εξελίσσεχαι σαν σουρεαλισχική περιπλάνη
ση χου Δον Κιχώχη σχη Χώρα χων Θαυμάχων, όπου η μεγάλη χίμαιρα δεν είναι πια η ιπ
ποσύνη, αλλά η θρησκεία. Περνά ελεύθερα από χην πραγμαχικόχηχα σχο όνειρο, από απο- 
σπασμαχικά επεισόδια σε διάφορους χώρους και εποχές είκοσι αιώνων χρισχιανισμού, απ’ χα 
κηρύγμαχα χου Χρισχού και χις μεγάλες θεολογικές διαμάχες μέχρι σήμερα. Το όχι η χαινία 
θα εξόργιζε αρκεχούς Καθολικούς κύκλους για χην «ελαφρόχηχα» σχην ανχιμεχώπιση χου88
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υλικού της, ήταν μοιραίο. Παρά το κείμενο στο τέλος, με το οποίο δηλώνεται ότι όλα τα ιστο
ρικά δεδομένα είναι επιστημονικά, κι άλα τα θρησκευτικά αποσπάσματα παρμένα από ση
μαντικά θεολογικά συγγράμματα, η εξοργιστική πρόκληση είναι το σατιρικά μάτι τού 
Bunuel που, όλος ένστικτο και ρασιοναλισμό, σχολιάζει τη θρησκευτική εικονογραφία, εξαν- 
θρωπίζοντας τελείως τις ιερές μορφές της Παναγίας και του Χριστού. Κι ακόμα πιο ουσια
στικά αντιμετωπίζει τη θρησκεία ως πρόσχημα για να μελετήσει τους μηχανισμούς της σκέ
ψης που υιοθετούν παράδοξες ιδέες, τις ανάγουν σε δόγματα και τις επιβάλλουν με βία στους 
άπιστους, πυροδοτώντας θρησκευτικούς πολέμους με εκατόμβες θυμάτων.
Για τον Bunuel, το μεγάλο στοίχημα του Γαλαξία δεν ήταν ούτε να δείξει την εικόνα ενός 
νευρικού Χριστού, που κινείται ανεπίσημα και βιαστικά, βήχει και χαμογελά πολύ στα κη- 
ρύγματά του, ούτε να επαναπροσδιορίσει την αθεΐα του που στηρίζεται στα επιχειρήματα του 
Sade, ήδη απ’ τη Χρυσή Εποχή. Περισσότερο από ποτέ, η μεθοδική, διαυγής κινηματογρα
φική γλώσσα της ταινίας αποκαλύπτει την πειραματική διάσταση της σκηνοθεσίας, ιιου επε
ξεργάζεται τους μυστηριώδεις τρόπους μεταφοράς των ιδεών σε θραύσματα ονείρων ή -αν 
προτιμάτε- συλλογικού εφιάλτη. Συναρμόζοντας αυτά τα ετερόκλητα και ανομοιογενή 
μπλοκ χώρου και χρόνου σε μια κινηματογραφική αφήγηση με ιδιότυπη ρευστότητα κι αλη
θοφάνεια, που άλλοτε μοιάζει ν ’ αναβλύζει απ’ την αφέλεια ενός «παιδιού-άπιστου Θωμά» 
κι άλλοτε απ’ τη φιλοσοφική αγωνία ενός «Sade-ξαναγεννημένου μύστη», ο δημιουργός προ
σπαθεί να παρουσιάσει και να στηρίξει το πιο σταθερό και προσωπικό «δόγμα» της δικής του 
τέχνης: «Δεν υπάρχει χριστιανισμός χωρίς ερωτισμό».
Στην τελευταία σκηνή, ο Bunuel δε χρειάζεται καν την ακραία θεατρική βεβήλωση δύο με
γάλων θρησκευτικών έργων (του Μυστικόν Δείπνου του Da Vinci και του Μεσαία του 
Handel) απ’ το χυδαίο όργιο των ζητιάνων της Βιριδιάνα για ν ’ αποδείξει αυτό το δόγμα, και 
με απίστευτη απλότητα και ηρεμία φτάνει στο σημείο να το αντιστρέφει: «Δεν υπάρχει ερω
τισμός χωρίς χριστιανισμό». Στην είσοδο του Σαντιάγο δε Κομποστέλα, οι δυο άθλιοι συν
οδοιπόροι, τους οποίους η ροή της ταινίας έχει εξαφανίσει ως ρεαλιστικά πρόσωπα, εξαρτώντας 
τους απ’ τις μικρές, μυστηριώδεις κινήσεις μιας ανώτερης δύναμης, μεταμορφώνονται σε «προ
σκυνητές του έρωτα». Συναντούν μια πόρνη που τους λέει ότι μάταια θα πάνε ώς τη μη
τρόπολη, επειδή, μετά την αποκάλυψη ότι τα λείψανα του Αποστόλου Ιακώβου ήταν στην 
πραγματικότητα του αιρετικού Πρισιλιανού, οι πιστοί έχουν φύγει, και δε θα βρουν κανέ- 
ναν να μαδήσουν. Τους προσφέρει, λοιπόν, τις υπηρεσίες της, κι όταν βεβαιώνεται ότι θα πλη
ρωθεί με χρυσάφι, αρχίζει να μιλά με τη σκοτεινή ποίηση της προφητείας του μυστηριώδους 
αριστοκράτη στην αρχή της ταινίας. Από την ένωσή τους θα γεννηθούν παιδιά που θα τα 
ονομάσουν «Δεν είσαι ο λαός μου» και «Τέλος στην ευσπλαχνία»...
Αφήνοντας τα πρόσωπα να πραγματοποιήσουν την προφητεία πίσω από τα δέντρα, η μηχανή 
μάς φέρνει κατευθείαν, με πανοραμίκ, από αυτό το μικρό θαύμα που κλείνει τον κύκλο τής 
αφήγησης (τη σεξουαλικότητα-προπατορικό αμάρτημα για τη θρησκεία), σ’ ένα μεγαλύτε
ρο. Στο ίδιο αυτό δάσος εμφανίζονται δύο τυφλοί, ντυμένοι με σύγχρονα κοστούμια, που ανα
ζητούν απεγνωσμένα τον Χριστό να τους γιατρέψει. Στο επόμενο πλάνο παρουσιάζεται ο Χρι
στός με τους Αποστόλους, ο οποίος, σε μια σκηνή παράξενα συγκινητική -γ ια  τα μέτρα τού 
B unuel- και πολύ λιτή, δίνει στους τυφλούς το φως τους. «Κύριε, βλέπω ανθρώπους! Είναι 
σαν δέντρα που περπατούν!» λέει ο ένας, σαν παιδί που περιγράφει αδέξια την πρώτη μέθη 
απ’ την πρωτόγνωρη αίσθηση. «Κύριε, δείξε μου ποιο είναι το άσπρο και το μαύρο» ζητά ο 
δεύτερος, νιώθοντας ήδη την αγωνία για το ηθικό σχέδιο του κόσμου που του αποκαλύφθηκε. 
Μπροστά στην τυφλότητα και την αδυναμία της απλής ανθρωπότητας να σωθεί με τις δι
κές της δυνάμεις, ο Χριστός της σκηνής δεν είναι ο Αμνός του Θεού, ο Αίρων τις αμαρτίες 
του κόσμου, αλλα ο πανίσχυρος και επαναστάτης Μεσαίας σε όλη του τη δόξα, που υμνούν 
αμέτρητα μπαρόκ ορατόρια.
•Δεν ήρθα στη Γη να φέρω την ειρήνη, αλλά το σπαθί. Ή ρθα να στρέψω τον πατέρα ενάντια 
στο γιο, την κόρη ενάντια στη μητέρα. Όποιος αγαπά το γιο ή την κόρη του περισσότερο από 89
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Εμένα, δεν είναι αντάξιός Μου...» Η θριαμ
βευτική κήρυξή του ιερού πολέμου, έτσι 
απλά και συμβατικά ειπωμένη απ’ τον 
Bernard Verley/Χριστό, ηχεί ακόμα πιο 
τρομαχτική, καθώς η ταινία ολοκληρώ
νεται με το τελευταίο πλάνο-σεκάνς, ένα 
αριστούργημα μπουνιουελικής εφευρε- 
τικότητας. Με τράβελινγκ προς τα πίσω 
και καδράροντας τα πόδια, η μηχανή πα
ρακολουθεί την αποφασιστική προέλαση 
του Χριστού και των μαθητών του, αυτή 
τη θαυμαστή πορεία προς τη θυσία και 
την εξιλέωση που παρέσυρε τα διατακτι
κά βήματα της μισής ανθρωπότητας. Πί
σω από τους Αποστόλους ακολουθούν οι 
δυο τυφλοί που, όταν η κάμερα σταματά 
πάνω από ένα ρηχό χαντάκι, μένουν ακί
νητοι στο χείλος του, ψηλαφώντας το με 
την άκρη των μπαστουνιών τους. Τελικά, 
ο ένας κάνει το μεγάλο βήμα και περνά το 
χαντάκι, ενώ ο άλλος μένει στη θέση του, 
αφήνοντας το θεατή μπροστά στο τελευ
ταίο κάδρο, μετέωρο ανάμεσα στην πίστη 
και την αμφιβολία αν πρέπει να ξαναρχί
σει το ταξίδι του από το μηδέν.
Ύστερα από τα θαύματα του παρελθό
ντος, που ο μεγαλύτερος μεσογειακός κι
νηματογραφιστής ανέσυρε από την κα
ταπακτή της ανεξάντλητης φαντασίας 
του για να τα ανατάμει φανατικά με τη 
σουρεαλιστική του ποίηση, μένει μόνο 
μια ουδέτερη εικόνα: το καταπράσινο χορ
τάρι μισοκρύβει το χρυσό νόμισμα που, 
ακολουθώντας μια υπέροχη διαδρομή κό
ντρα σε όλους τους φυσικούς νόμους, 
έφτασε στα χέρια των δυο προσκυνητών 
για να γίνει το αντίτιμο της αμαρτίας. Τι 
είναι αυτό το τέλος; Έ νας ανοιχτός δρό
μος ή ένα απαγορευτικό σήμα στην είσο
δο της χώρας του μυστηρίου; Η νύξη ότι 
η τραγωδία της ανθρωπότητας είναι η 
θρησκεία του παρόντος, η αφύσικη και 
καταστροφική λατρεία του χρήματος, ή 
μια βίαιη τελεία που μας ξαναφέρνει 
απλώς σ’ ένα από τα βασικά δόγματα του 
μπουνιουελικού έργου, στην ατάκα-κλει- 
δί από τον Εξολοθρευτή άγγελο «Τελικά, τί
ποτα δεν ερμηνεύει τίποτα»;

Α θήνα, Ιοϋλιος-Αύγουστος 2000.



L U I S  B U N U E L

O Buñuel προ χου κρυπτού
.....................................  του Thierry Jousse

Πώς σχάθηκε δυνατόν κάτι τέτοιο; Ιδού η πρώτη ερώτηση που μας έρχεται στο νου, ξανα
βλέποντας τις γαλλικές ταινίες που συγκροτούν την τελευταία περίοδο του έργου τού 
Buñuel· πρόκειται για ταινίες που δεν έχουν παλιώσει στο ελάχιστο, που έχουν διατηρήσει 
ανέπαφο το απελευθερωτικό, κωμικό, απολαυστικό, ανατρεπτικό άρωμά τους, που εξακο
λουθούν να ασκούν πάνω μας την ίδια εκθαμβωτική και μυστηριώδη δύναμη. Άραγε, χάρη 
σε ποια περίεργη στρατηγική ή ποια ευτυχή συγκυρία τού δόθηκε η ευκαιρία να πειραμα
τιστεί σε τέτοιο βαθμό, στην καρδιά ακριβώς του γαλλικού κινηματογράφου; Σήμερα, κά
τι τέτοιο μοιάζει απίστευτο. Πώς κατόρθωσε να δώσει αυτή την ήρεμη, ανάλαφρη, ομαλή όψη, 
αυτόν τον αέρα της ατημέλειας στο πιο ριζοσπαστικό εύρημα; Για χί είδους αίνιγμα πρόκειται; 
Πώς είναι δυνατόν, μια κοινοτοπία τραβηγμένη μέχρι τα άκρα, τόσο που να αγγίζει τα όρια 
της ρήξης, να ασκεί πάνω μας τόση γοητεία; Με τι είδους κόλπο κατόρθωσε να σκηνοθετή
σει ταινίες απολύτως εμπορικές και άκρως διασκεδαστικές που, την ίδια ακριβώς στιγμή, απο
τελούν ίζημα του ασυνειδήτου, ένα πραγματικό μάθημα σχετικά με την πάλη των τάξεων 
ή ένα εξαιρετικά βίαιο χτύπημα ενάντια στη λογική, το νόημα και τη σύνταξη; Είναι, άρα
γε, συνέπεια μιας εξαιρετικά ανεκτικής εποχής, κατά την οποία ο Pasolini, ακριβώς όπως και 
ο Godard, ο Antonioni και ο Resnais, μπόρεσε να δώσει στις μορφικές του απόπειρες το εντυ
πωσιακό εύρος που τους άρμοζε; Επιπλέον, στο έργο του Buñuel δε φαίνεται να υπάρχει η 
παραμικρή υπέρβαση, το παραμικρό ξέσπασμα. Εκεί ακριβώς οφείλεται, δίχως αμφιβολία, το 
ότι οι τελευταίες του ταινίες έχουν αποδειχθεί οι πιο ανθεκτικές στο πέρασμα του χρόνου, 
οι πιο δυσνόητες, αλλά και οι πιο ολοκληρωμένες.
Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να εξετάσουμε αυτές τις ταινίες σαν σύνολο. Πρόκειται για έξι ται
νίες -Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, Η  Ωραία της Ημέρας, Ο Γαλαξίας, Η  κρυφή γοητεία της 
μπουρζουαζίας, Το φάντασμα της ελευθερίας, Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου- όλες γαλλι
κές παραγωγές του Serge Silberman (με εξαίρεση την Ωραία της Ημέρας, που ήταν παραγωγή 
των Αδελφών Hakim), γραμμένες απ’ τον ίδιο τον Buñuel, σε συνεργασία με τον Jean-Claude 
Carrière, στις οποίες πρωταγωνιστεί μια εξαιρετικά ομογενής ομάδα ηθοποιών [από τους πρω
ταγωνιστικούς έως τους δευτερεύοντες ρόλους, οφείλουμε ν ’ αναφέρουμε (αφήνοντας 
εκτός, δίχως αμφιβολία, πολλούς και σημαντικούς) τους Fernando Rey, Paul Frankeur, Michel 
Piccoli, Julien Bertheau, Pierre d ém en ti, Muni, François Maistre, τον χαμηλών τόνων 
Bernard Musson ή τον εξαιρετικό Marcel Pérès...] η οποία έχει σίγουρα συμβάλει κατά πο
λύ στον έντονο ενθουσιασμό που μας προκαλούν αυτές οι έξι (αν δεν συμπεριλάβουμε την 
Τριατάνα) ταινίες. Το γεγονός ότι διαχωρίζουμε αυτές τις ταινίες από τις προγενέστερες -κ ι 
όχι λιγότερο πλούσιες- περιόδους της δημιουργίας του Buñuel, οφείλεται, αναμφίβολα, στο 
ότι είναι απογυμνωμένες από κάθε είδους συμβολισμό κι αποτελούν το πιο γνήσιο, το πιο ακα
τέργαστο (όχι με την αρχική έννοια της λέξης, αλλά με την έννοια ότι, εδώ, οι παρεμβάσεις 
έχουν εξαφανιστεί, αφήνοντας να φανεί η έμπνευσή του σε όλο της το μεγαλείο) μέρος τού 
μπουνιουελικού έργου. Με τις τελευταίες του αυτές ταινίες, ο Buñuel αγγίζει την πιο άτο
νη, την πιο σκοτεινή πραγματικότητα, την πραγματικότητα εκείνη που δεν παύει να πα
ραμένει κρυμμένη και να διαφεύγει κάθε ερμηνείας. Η κοινοτοπία στην οποία έχουμε ήδη 
αναφερθεί, παραπέμπει σ’ έναν κόσμο απ’ τον οποίο έχει αψαιρεθεί η τρίτη διάσταση, με σκο
πό να ισοπεδωθεί η πραγματικότητα, λες και η ισοπέδωση αυτή αποτελεί τον μοναδικό τρό
πο να αντιληφθεί κανείς, έστω και στιγμιαία, το ασυνείδητο. Ομοίως, όλα συμβαίνουν λες 
και ο Buñuel δεν διατηρεί από την ανθρώπινη εμπειρία παρά μόνο τα δύο πιο αντπιθέμε-
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1. Με δεδομένη τη χρονολογία 
δημοσίευσης του κειμένου, ο

Jousse πρέπει να εννοεί τις ται
νίες Quelques jours avec moi 
(1987) και Μια καρδιά το χει

μώνα /Un coeur en hiver 
(1992)]. (Σ.τ.Μ.)

2. ·<Cahiers du Cinéma», Ιού
νιος 1967, τχ. 192, σελ. 18.

3. Ταινία του 1987. (Σ.τ.Μ.)

να μέρη της. Αφ’ ενός, κινηματογραφεί τις κοινωνικές ιεροτελεστίες με τη μεγαλύτερη δυ
νατή ακρίβεια, συνδυάζοντας έτσι την πιο γνήσια εξωτερίκευση μ ’ έναν εσωτερικό σαρκα
σμό απέναντι στη μηχανική επίδειξη κωδίκων αφ’ ετέρου, αφήνει να βγει στην επιφάνεια 
το ενδόμυχο, το οποίο και καταγράφει με τη μεγαλύτερη δυνατή αποστασιοποίηση, σαν να 
’ταν κάτι που συνέβη κατά λάθος, κάτι το αναπάντεχο. Τελικά, αυτό που αναδύεται στην 
πορεία, είναι η ουσία της πλειονότητας των έργων του (γαλλικών ή όχι), κάτι που (λανθα
σμένα, ίσως) θ’ αποκαλούσαμε «ψυχολογικό βίωμα», αφού αποτελεί ένα είδος προσήλωσης 
στην αληθοφάνεια ή ένα είδος έντονης παρουσίας στα κοινωνικά προβλήματα και την απει
κόνισή τους. Εκείνο στο οποίο αντιτίθεται άμεσα ο Bunuel, με την έννοια ότι βρίσκεται ταυ
τόχρονα πολύ κοντά, αλλά και πολύ μακριά, είναι οι ταινίες του Sautet της δεκαετίας τού 
’70, δεδομένου ότι οι δυο τους θεωρούνται οι βασικότεροι εκπρόσωποι του γαλλικού κινη
ματογράφου της δεκαετίας εκείνης (σήμερα, ο Sautet προσπαθεί μάλλον να τον πλησιάσει, 
τουλάχιστον στις δύο τελευταίες του ταινίες).1 Η απλή αυτή κίνηση αφαίρεσης ή αποστα
σιοποίησης, όσο κι αν δείχνει αθώα, αποτελεί στην ουσία βίαιο χτύπημα κατά της απεικό
νισης. Αυτό ακριβώς είναι που κάνει τον Bunuel να θεωρείται ένας από τους σπάνιους και 
αυθεντικά επαναστατικούς κινηματογραφιστές: το γεγονός ότι, παρά τα φαινόμενα, αρνεί- 
ται ν ’ ακολουθήσει το δρόμο τής (κοινωνικής ή πολιτικής, κυρίως) κριτικής- μ ’ άλλα λόγια, 
μιας αντίθεσης που δεν κάνει άλλο απ’ το να παίζει το παιχνίδι εκείνου που επιθυμεί να κα- 
ταστρέψει. Παράλληλα, αρνείται ν ’ ακολουθήσει τα αδιέξοδα μονοπάτια της αβάν-γκαρντ (κι 
αυτό είναι κάτι που συμβαίνει απ’ το ξεκίνημα κιόλας της καριέρας του: αρκεί να συγκρί
νουμε τον Ανδαλουσιανό σκύλο με τις ταινίες Το αίμα του ποιητή, του Cocteau και Το κοχό- 
λι και ο κληρικός της Dulac ή με κάποιες από τις ταινίες του L’Herbier ή του Epstein, για 
να διακρίνουμε τη διαφορά στην πορεία την οποία ακολουθεί εκείνος), δηλαδή τα μονοπά
τια μιας αμφισβήτησης υπερβολικά εύκολης, υπερβολικά επιδεικτικής και, γ ι’ αυτό ακρι
βώς, μάταιης, παρά τον φαινομενικό ριζοσπαστισμό της.
Αυτό μας οδηγεί παραδόξως στο να εξετάσουμε την περίεργη σχέση ανάμεσα στις τελευταίες 
ταινίες του Bunuel και τις ταινίες ορισμένων μελών της νουβέλ βαγκ. Το 1967, σε μια συ
νέντευξή του,2 ο Bunuel ομολογεί ότι προτιμά κατά πολύ το Τρυφερό δέρμα από τα 400 χτυ
πήματα ή το Ζιλ και Τζιμ, κάτι για το οποίο, σήμερα, του δίνουμε απόλυτο δίκιο. Αυτή του 
η δήλωση κάνει σαφή τη σχέση του Truffaut με τον Bunuel, μια σχέση που αγγίζει τη σφαί
ρα της πιο κρυφής του έμπνευσης. Σε ορισμένα σημεία του Άντρα που αγαπούσε τις γυναίκες 
και, κυρίως, στη Γυναίκα της διπλανής πόρτας, ο Truffaut αγγίζει αυτή την μπουνιουελική 
ζώνη της καυστικής ουδετερότητας που μοιάζει να συγχέεται με την πεζότητα και, τελικά, 
πηγάζει από τη βιαιότητα της φαντασίωσης. Με τον ίδιο τρόπο, κάποιες από τις σημαντι
κότερες ταινίες του Claude Chabrol, όπως, π.χ., εκείνες του τέλους της δεκαετίας του ’70 ή, 
πιο πρόσφατα, Η  κραυγή της κουκουβάγιας,3 χαρακτηρίζονται απ’ αυτό το ίδιο, ειρωνικά μυ
στηριώδες, ύφος. Δεν απομένει παρά ο Godard, με τον οποίο ο Bunuel δείχνει να έχει κάτι 
παραπάνω από μια απλή σχέση, αν κρίνουμε από τις δύο περίεργες «περικοπές» από το Με 
κομμένη την ανάσα που έχει ενσωματώσει στην Ωραία της Ημέρας·, την πώληση της «New- 
York Herald Tribune» στο Σανζ-Ελιζέ και το θάνατο του Pierre dém enti, πιστή αντιγρα
φή του θανάτου του Belmondo. Αντιστρόφως, το Week-end δε θα είχε υπάρξει χωρίς το Γα
λαξία, τη δομή και το ύφος του οποίου εν μέρει επαναλαμβάνει. Στην ουσία, η σχέση τού 
Bunuel και του Godard είναι κυρίως συντακτικής φύσης και, όπως αποδεικνύεται τελικά, 
πολύ πιο επιφανειακή από εκείνην που συνδέει τον Bunuel με τον Truffaut, αφήνοντας κυ
ρίως να διαφανεί η διαφορά στη σκηνοθετική τους μέθοδο και, εν τέλει, η ανωτερότητα του 
Bunuel έναντι του Godard. Το έργο του Godard εμπεριέχει κάτι το επιδεικτικό, το στρα- 
τευμένο, κάτι που μοιάζει με επιθυμία του όχι απλώς να εκφραστεί, αλλά να μας εκθέσει και 
τη φορμαλιστική διαδικασία που ακολούθησε. Ο Bunuel, αντιθέτως, βρίσκεται πέρα από απο
δεικτικές διαδικασίες, πέρα από φόρμες, κι αυτό ίσως να μην ισχύει αποκλειστικά και μόνο 
για τις τελευταίες του ταινίες, αν θεωρήσουμε ότι Η  Χρυσή Εποχή είναι η μήτρα όλου του
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μεταγενέστερου έργου του. Στο έργο του Buñuel κυριαρχεί μια λεπτότητα που τον ωθεί στο 
να καλύπτει ά,τι διαδικασίες έχει ακολουθήσει, μια φυσική κυριαρχία που παίρνει τη μορ
φή της ατημέλειας και που είναι σήμα κατατεθέν των μεγάλων δημιουργών.
Ομοίως, πρέπει να πάψουμε οριστικά να βλέπουμε τον Buñuel ως αμετανόητο αντικομ- 
φορμιστή ή ως επίσημο εκπρόσωπο της προκλητικότητας και του φανταστικού στον κ ινη 
ματογράφο. Ιδιαίτερα στις τελευταίες του ταινίες, δε φαντάζεται τίποτα απολύτως· χαμο
γελώντας αινιγματικά, αρκείται στο να παίρνει τα πράγματα όπως ακριβώς είναι, κι ύστε
ρα να τα τρέπει προς άλλη κατεύθυνση, να τα αντιστρέφει, να τα μετατοπίζει, να τα συμ
πυκνώνει. Η τάση του αυτή προς μια κυριολεξία που αγγίζει τα όρια του προφανούς, κάνει 
τις πιο απρεπείς δηλώσεις και τα πιο ανάρμοστα γεγονότα να μοιάζουν με απόλυτες κοινο
τοπίες, με κοινή λογική, εκτός κι αν πρόκειται για τη γνήσια κοινοτοπία που αιωρείται στην 
ανησυχητική παραδοξότητα. Στο Γαλαξία, ένας εφημέριος (François Maistre) αναφέρεται 
«στα λόγια του Χριστού κατά γράμμα», τη στιγμή που ένας πανδοχέας (Bernard Musson) πε
ριγράφει το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας, εξηγώντας ότι «το σώμα του Χριστού βρίσκε
ται μέσα στην όστια όπως ο λαγός μέσα στο πατέ» ή, ακόμα, ένας σερβιτόρος (Julien 
Bertheau), την ώρα της προετοιμασίας του εστιατορίου, κουβεντιάζει με τους άλλους σερ
βιτόρους σε τόνο ανάλαφρο σχετικά με την ενανθρώπιση του Θεού μέσω του σώματος του 
Χριστού και το ζήτημα των θαυμάτων. Δεν υπάρχει τίποτα το βλάσφημο εδώ- δε συμβαίνει 
παρά μια μετατόπιση, διασκεδαστική αναπόφευκτα, που τα μεταβάλλει όλα, μέσα από μια πλή
ρη αποσταθεροποίηση του νοήματος. Αντιστρόφως, στην Ωραία της Ημέρας και, ακόμα πε
ρισσότερο, στο Ημερολόγιο μιας καμαριέρας, οι πιο ασήμαντες κουβέντες, όπως, π.χ., εκεί
νες της ιδιοκτήτριας του μυστικού οίκου ανοχής (Geneviève Page), αποκτούν κάτι το από
λυτα μυστηριώδες, με τρόπο ύπουλο και χωρίς να γνωρίζουμε αν αυτό οφείλεται στον τό
νο της φωνής, στην ιδιαίτερη απόχρωσή της ή στο μετατοπισμένο πλαίσιο (με τη διπλή έν
νοια του όρου). Πρόκειται, λοιπόν, για το ασυνείδητο και τις λογικές του διεργασίες, με τη 
διαφορά ότι, εν προκειμένω, το ασυνείδητο είναι απαλλαγμένο από κάθε βάθος, από κάθε σπη
λαιώδη διάσταση. Πρόκειται για ένα ασυνείδητο ξεκάθαρο, που λειτουργεί μονάχα σε επι
φανειακό επίπεδο και προσδιορίζεται απ’ την εκφορά και μόνο. Στην Κρυφή γοητεία της μπουρ
ζουαζίας, π.χ., παρατηρούμε εικόνες ονείρων ή αναμνήσεων (η διαχωριστική γραμμή ανά
μεσα στα δύο είναι δυσδιάκριτη), εικόνες σκοτεινές, υπόγειες, όπως εκείνη του «αιμοσταγούς 
ενωμοτάρχη» που επιστρέφει κάθε χρόνο για ν ’ απελευθερώσει τους φυλακισμένους, εκεί
νη του άντρα που βρίσκεται κατά τύχη στο βασίλειο των νεκρών, εκείνη του παιδιού που, 
με εντολή της νεκρής του μητέρας, δηλητηριάζει έναν πατέρα που δεν είναι ο πραγματικός 
του πατέρας. Ωστόσο, αυτές οι ονειρικές εικόνες διαπερνούν τον ιστό της ταινίας, απο
κλειστικά και μόνο επειδή προκαλούνται από την εκφορά του λόγου. Έ να ς άντρας, συνή
θως στρατιώτης, βαδίζει και διηγείται το όνειρό του: πρόκειται για διηγήσεις, εντεταγμένες 
σε μια ταινία που λειτουργεί με βάση τον ελεύθερο συνειρμό. Κάποια άλλα όνειρα κινημα- 
τογραφούνται με πιο κυριολεκτικό τρόπο, χωρίς όμως να παίρνουν τη μορφή της πνευμα
τικής εικόνας. Αντιθέτως, συγγενεύουν μάλλον με σκηνές του βοντβίλ, δηλαδή ενός είδους 
που βασίζεται στις παρεξηγήσεις και τις γλωσσικές παραδρομές, όπως ακριβώς το όνειρο που 
εκτυλίσσεται στο σπίτι του συνταγματάρχη (τον υποδύεται έξοχα ο Claude Piéplu) κι όπου 
οι προσκεκλημένοι βρίσκονται πάνω σε μια σκηνή θεάτρου, ή το όνειρο που κλείνει με τη 
δολοφονία του συνταγματάρχη από τον Fernando Rey. Η συγκεχυμένη σαφήνειά τους, κα
θώς και η λογική τους δομή, τα κάνουν να μοιάζουν με ομιλία, αφού, άλλωστε, για τον Buñuel, 
το όνειρο δεν υφίσταται παρά μόνο αν αγγίξει τη σφαίρα των λέξεων.
Σε άλλες ταινίες του, όπως λ.χ. στο Γαλαξία, στο Φάντασμα της ελευθερίας και, ακόμα περισ
σότερο, στην Ωραία της Ημέρας, τα όρια ανάμεσα στη σφαίρα του ονείρου και εκείνην της πραγ
ματικότητας είναι εντελώς ασαφή. Δεν απομένουν παρά κάποια τεμάχια, ώς ένα βαθμό συν- 
δεδεμένα μεταξύ τους, τα οποία, όμως, χάνουν σταδιακά τον συνδετικό τους κρίκο, με απο
κορύφωμα το Φάντασμα της ελευθερίας, το οποίο είναι αρκετά ενοχλητικό για ένα θεατή συ-
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νηθισμένο σε διηγήσεις που διαιρούνται σε στάδια και δομούνται από σημεία αναφοράς. 
Εκείνο, λοιπόν, που κινηματογραφεί ο Bunuel, με τον τρόπο ενός ντοκιμαντερίστα, είναι τα 
γεγονότα, οι καταστάσεις, τα περιστατικά καθαυτά. Δεν είναι η εικόνα ή η προβολή του ονεί
ρου ή, ακόμα λιγότερο, εκείνη του ασυνειδήτου που επιχειρεί να αιχμαλωτίσει, αλλά το ασυ
νείδητο ή το όνειρο καθαυτό, όπως ακριβώς είναι, χωρίς τη διαμεσολάβηση της εικόνας, πα
ραμορφωμένης απ’ την εκφορά του λόγου, αλλά, σίγουρα, όχι χωρίς κάποια δόση ειρωνείας. 
Πρόκειται για μια άμεση σύνδεση με το ασυνείδητο, που εξηγεί το γιατί η σύνταξη του Φα
ντάσματος, της ελευθερίας, κυρίως, αγνοεί τόσο επιδεικτικά όλες τις συνήθεις αντιθέσεις, 
όπως, π.χ., εκείνην μεταξύ Καλού και Κακού, παρόντος και παρελθόντος, φανταστικού και 
πραγματικού. Το ασυνείδητο δεν είναι κρυμμένο κάτω ή πίσω από κάτι άλλο, αλλά είναι μπρο
στά στα μάτια μας, εμφανέστατο και απτό, ακόμα κι αν μας παραδίδεται με τρόπο αποσπα
σματικό ή ασυνεχή. Εκείνο που δημιουργεί το φαινόμενο της ρήξης συνειδήσεως, είναι η ει
σβολή του στο κοινωνικό πλάνο· η εισβολή αυτή μεταμορφώνεται σε παρουσία συνεχή, επί
μονη και ενοχλητική, που, τελικά, δεν κάνει άλλο από το να διαλύει τον κοινωνικό ιστό. Το 
ασυνείδητο θολώνει τα νερά και γίνεται σταδιακά η μοναδική, η απόλυτη πραγματικότητα. 
Η ταινία στην οποία το παιχνίδι της υπέρβασης των ορίων είναι εντονότερο και σαφέστερο 
απ’ οπουδήποτε αλλού, είναι Η  Ωραία της Ημέρας. Πρόκειται για μια ταινία που στρέφεται 
γύρω από αυτήν ακριβώς την ιδέα: τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δύο κόσμων, του αστι
κού και φαινομενικά ήσυχου κόσμου της συζύγου ενός χειρουργού, της Σεβερίν (Catherine 
Deneuve), και του σκοτεινού κόσμου της «Ωραίας της Ημέρας», μιας γυναίκας που εκπορ
νεύεται χωρίς να αποσκοπεί στο κέρδος. Γρήγορα, όμως, η αντίθεση αυτή παύει να υφίστα- 
ται, αφ’ ενός λόγω του ότι, εν προκειμένω, η εκπόρνευσή της δεν πραγματοποιείται κατά τη 
διάρκεια της νύχτας, αλλά νωρίς το απόγευμα, και, αφ’ ετέρου, λόγω του ότι διέπεται από τους 
-αρκούντως αστικούς- κανόνες καλής συμπεριφοράς. Άλλωστε, εκείνος που υποδεικνύει στη 
Σεβερίν την ύπαρξη του κρυφού οίκου ανοχής, εγκαθιστώντας έτσι την απαραίτητη σχέση 
μεταξύ των δύο κόσμων, είναι ο Ισόν (Michel Piccoli), ένας παράξενος φίλος του ζεύγους (η 
πρώτη του φράση δίνει το στίγμα της προσωπικότητάς του: «Σ’ αγαπώ... Ξέρεις τόσο καλά 
να επουλώνεις τις πληγές!») Εξ άλλου, η εν λόγω ταινία είναι δομημένη αποκλειστικά πάνω 
στη σταδιακή ρήξη της ηθελημένης από τη Σεβερίν «στεγανότητας» του καθενός από τους 
δύο κόσμους, τα όρια μεταξύ των οποίων γίνονται τόσο ασαφή, ώστε καταλήγουν να αλλη- 
λεπιδρούν ο ένας στον άλλον. Σ’ ένα άλλο επίπεδο, η διάκριση ανάμεσα στην πραγματικότητα 
και τη φαντασίωση, στην οποία δείχνει να βασίζεται Η  Ωραία της Ημέρας, γίνεται γρήγορα 
ανεπαρκής και ασαφής. Στην αρχή της ταινίας, ο θεατής καταλαβαίνει πως ο ήχος απ’ τα κα
μπανάκια προαναγγέλλει τις σκηνές των φαντασιώσεων της Σεβερίν, στις οποίες βλέπει τον 
εαυτό της να μαστιγώνεται, να υποτάσσεται, να ντροπιάζεται. Γρήγορα, όμως, το κριτήριο 
αυτό γίνεται αβέβαιο και χάνει τη λειτουργικότητά του. Έ να  παράδειγμα είναι η νεκροφι- 
λική σκηνή, μια ερωτική σκηνή που αναστατώνει, στην οποία βλέπουμε έναν αριστοκράτη 
(Georges Marchai) να ζητάει από τη Σεβερίν-«Ωραία της Ημέρας» να παραστήσει τη νεκρή, 
ξαπλωμένη μέσα σ’ ένα φέρετρο, μ’ ένα μαύρο πέπλο να καλύπτει τη γύμνια της. Τι είδους 
εικόνα είναι αυτή; Πραγματική ή φανταστική; Μας είναι αδύνατον να το καταλάβουμε, 
αφού η φαντασίωση, ως προϊόν του ασυνειδήτου, είναι τόσο αληθινή όσο εκείνο που συνη
θίζουμε να αποκαλούμε «πραγματικότητα».
Στο μπουνιουελικό έργο, τίποτα δεν είναι κρυμμένο- όλα λέγονται και παρουσιάζονται ευ
θέως. Πώς κατορθώνει, λοιπόν, ο δημιουργός της Ωραίας της Ημέρας να παράγει τόσο ευα
νάγνωστες, αλλά και τόσο αινιγματικές προτάσεις; Πώς κατορθώνει να δημιουργήσει τόσο 
ομαλές εικόνες, αναστατώνοντάς μας σε τέτοιο βαθμό; Για τον Bunuel, χωρίς αμφιβολία και 
παρά τα φαινόμενα, το ορατό και το κατανοητό δεν είναι έννοιες αυτονόητες. Γιατί, άραγε, 
έχει τόση ανάγκη το απαγορευμένο; Πρώτον, γιατί η παιδεία του ήταν Καθολική και, δεύ
τερον και κυριότερον, γιατί αυτή του η αναφορά τού επιτρέπει να μας αποκαλύψει την πραγ
ματική φύση της εικόνας. Αυτό, όμως, μας οδηγεί αναπόφευκτα στο εξής ερώτημα: Τι είναι



L U I S  B U N U E L

I

ιελικά η εικόνα για τον Buñuel; Σίγουρα, δεν είναι ούτε κινηματογραφικό πλάνο, αλλά ού
τε και εικονογραφία· είναι κάτι που στρέφεται γύρω από τη χυδαιότητα, απ’ το στερεότυ
πο, το θρησκευτικό στοιχείο. Στο Φάντασμα της ελευθερίας υπάρχει μια σεκάνς που εκφρά
ζει άριστα αυτή την ιδέα: πρόκειται για τη σεκάνς του πανδοχείου, στο οποίο συνυπάρχουν 
διάφοροι παράξενοι άνθρωποι. Μέσα στο πανδοχείο αυτό, o Buñuel μοιάζει, τουλάχιστον δύο 
φορές, να καταδιώκει την εικόνα. Μια από τις πιο αυθεντικές σκηνές αυτής της ταινίας εί
ναι αναμφίβολα εκείνη στην οποία ένα ζευγάρι -κατά κάποιο τρόπο αιμομικτικό, αφού 
αποτελείται από θεία και ανιψιό- βρίσκεται σ’ ένα δωμάτιο. Εκείνο που κινηματογραφεί εδώ 
o Buñuel, είναι ο αγώνας για την αποκάλυψη της γύμνιας. Ο ανιψιός επιθυμεί περισσότε
ρο απ’ οτιδήποτε άλλο να δει και ν ’ αγγίξει το σώμα της θείας του, η οποία δηλώνει παρθέ
να. Εκείνη, δεν κάνει άλλο από το ν ’ αντιστέκεται. Όσο διεγερτικό κι αν είναι το παιχνίδι 
αυτό, o Buñuel κατορθώνει να του προσδώσει ένα χαρακτήρα σχεδόν θρησκευτικό, που πα
ραπέμπει στην ομορφιά της ιεροσυλίας και τη δύναμη της αιμομιξίας. Η γύμνια θα αποκα
λυφθεί τελικά, σαν όραμα, τη στιγμή όπου δεν το περιμένουμε πια. Ίσω ς όμως να μην πρό
κειται τόσο για τη γύμνια του σώματος της θείας όσο για εκείνην μιας νέας κοπέλας, γεγο
νός που ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δύναμη του οράματος, κάνοντάς το να μοιάζει με θαύ
μα. Στο μεταξύ, παρεμβάλλεται ένα άλλο όραμα, άσεμνο αυτή τη φορά: βλέπουμε τον Michel 
Lonsdale να μαστιγώνεται από την αυταρχική σύντροφό του, υπό το βλέμμα μιας ομάδας μο
ναχών, οι οποίοι είναι εμφανώς σκανδαλισμένοι από τη θέα αυτής της μαζοχιστικής τελετής 
(κατά τη διάρκεια της σκηνής, ακούμε τον Lonsdale να προφέρει τη μνημειώδη φράση: «Οι 
μοναχοί, τουλάχιστον, ας μείνουν!»). Η έλλειψη σεμνότητας αυτής της εικόνας πηγάζει τό
σο από το έντονο στοιχείο παρωδίας όσο και από την παραβίαση του απαγορευμένου που επι
φέρει η παρουσία των μοναχών.
Θα μπορούσαμε ν ’ αναφέρουμε πολλά άλλα παραδείγματα εικόνας-οράματος. Ορισμένα απ’ 
αυτά είναι η αποκάλυψη της γύμνιας της Τριστάνα-Catherine Deneuve σ’ έναν μουγκό, η Παρ
θένος Μαρία στο Γαλαξία, η Angela Molina στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, γυμνή πίσω 
από την καγκελόπορτα, να παίζει με τον πόθο του Fernando Rey, φέρνοντάς τον στα όρια της 
πλήρους απογοήτευσης, η Σεβερίν-Οβπβυνβ-«Ωραία της Ημέρας», γυμνή κάτω από ένα μαύ
ρο πέπλο ή δεμένη σ’ ένα δέντρο, γεμάτη λάσπη, φορώντας έναν άσπρο στηθόδεσμο,. Η εικόνα 
δεν είναι ουδέτερη, δεν είναι δεδομένη· είναι το σκοτεινό αντικείμενο ενός πόθου, το προϊόν ενός 
παιχνιδιού απόκρυψης και αποκάλυψης (όπως εκείνο που διεξάγεται, σε λεκτικό επίπεδο, κα
τά τη διάρκεια της εξομολόγησης), το αποτέλεσμα της πάλης ανάμεσα στην επιθυμία, την ανά
γκη του ανθρώπου να κρύβει, την επιθυμία του να αποκαλύπτει και, επομένως, να κοιτάζει. 
Τις περισσότερες φορές, το μοτίβο του εμποδίου, της διάψευσης των ελπίδων, πανταχού πα
ρόν στο έργο του Buñuel, ιδίως στην Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας, αλλά ακόμα περισ
σότερο στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, έχει άμεση σχέση με την εμφάνιση της εικόνας ή 
με την αδυναμία εμφάνισής της (π.χ. στη σκηνή από τη Γοητεία... όπου η Delphine Seyrig αρ- 
νείται να εμφανιστεί γυμνή μπροστά στον εραστή της, Fernando Rey, με τη δικαιολογία ότι 
είναι θύμα μιας ασθένειας που έχει αφήσει στο σώμα της σημάδια). Ό πω ς λέει ο Lacan, φαί
νεται στο εσωτερικό της εικόνας. Η εικόνα υπάρχει, υπό την προϋπόθεση ότι στο εσωτερικό της 
υπάρχει κάτι που μας κοιτάζει. Η εικόνα, λοιπόν, στο έργο του Buñuel, είναι στενά συνδε- 
δεμένη με το θρησκευτικό και το άσεμνο, αλλά, συχνά, τα δύο αυτά πλαίσια ανταλλάσσουν 
τα γνωρίοματά τους, δεδομένου ότι στο θρησκευτικό στοιχείο ενυπάρχει το άσεμνο (Ο Γα
λαξίας) και στη φαντασίωση ενυπάρχει η κακόγουστη θρησκοληψία (Η Ωραία της Ημέρας). 
Εδώ, άλλωστε, το θρησκευτικό στοιχείο δεν είναι τόσο μια χοάνη πίστης όσο μια σχεδόν συμ
βατική δύναμη που μας επιτρέπει να προσεγγίσουμε την εικόνα. Δεν είναι τυχαίο ότι το μο- 
τϊβο της παρθενικότητας εμφανίζεται ξανά και ξανά στις τελευταίες ταινίες του Buñuel (στην 
Ωραία της Ημέρας, το Γαλαξία, την Τριστάνα, το Φάντασμα της ελευθερίας, το Σκοτεινό αντι
κείμενο του πόθου και, ιδίως, στο Ημερολόγιο μιας καμαριέρας)· ο λόγος είναι ότι για τον Buñuel 
υπάρχει μια βαθιά σχέση μεταξύ σεξουαλικότητας και θρησκείας, και, επομένως, η εικόνα πα-
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ραπέμπει σε μια θεμελιώδη, αλλά πάντοτε διαφοροποιημένη, επιθυμία για επαφή. Έ νας επι
πλέον λόγος είναι ότι η εικόνα ορίζεται από μια μαζοχιστική και φετιχιστική συνιστώσα: συν
δέεται με μια επιθυμία για υποταγή, αλλά και -κάτι που έχουμε ήδη υποψιαστεί- με την απο
μακρυσμένη δόνηση του ομοιώματος, όπως, π.χ., στη σεκάνς όπου η «Ωραία της Ημέρας» κοι
τάζει μέσα από ένα φεγγίτη μιαν αλλόκοτη μαζοχιστική τελετή, η ιδιαιτερότητα της οποίας 
δεν έγκειται τόσο στην κλασική σκηνή της υποταγής όσο στις -υπό μορφή οδηγιών- συνε
χείς διακοπές από τον François Maistre, το μαζοχιστή, και την επιδεικτική αδιαφορία τής 
Françoise Fabian, της σαδίστριας. Τέλος, συνδέεται με τις μυστικιστικές αυτές συνθήκες που 
κάνουν δυνατή την ενατένιση του γυμνού σώματος μιας γυναίκας, όπως τις ανακαλεί ο Gilles 
Deleuze, αναφερόμενος στον Sacher-Masoch. Υπ’ αυτή την έννοια, θα ήταν ιδιαιτέρως εποι
κοδομητικό να επιχειρήσουμε μια σύγκριση ανάμεσα στον Bunuel και τον Josef von Sternberg, 
έναν από τους λίγους (μαζί με τον Hitchcock) δημιουργούς που μπορούν να συγκριθούν άμε
σα μαζί του, λαμβάνοντας υπ ’ όψιν ότι Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, διασκευή του μυ
θιστορήματος του Pierre Louÿs, μεταφέρθηκε και από τον Sternberg στον κινηματογράφο [Η 
■γυναίκα και το νευρόσπαστο (1935)].
Δεδομένου, όμως, ότι στο έργο του Bunuel τίποτα δεν είναι μονοσήμαντο, δεν πρέπει να ξε
χνάμε την άλλη όψη της εικόνας, εκείνην που τείνει προς το γνήσιο στερεότυπο ή συγχέ- 
εται μ ’ αυτό. Έ να  παράδειγμα είναι ο ρόλος της καρτ-ποστάλ στο Φάντασμα της ελευθερίας. 
Σ’ ένα πάρκο, ένας άγνωστος δίνει κρυφά κάποιες εικόνες σ’ ένα κοριτσάκι. Εμείς, φυσικά, 
φανταζόμαστε ότι αυτές οι εικόνες είναι πορνογραφικού περιεχομένου. Γνωρίζοντας την έκ- 
δηλη αγάπη του Bunuel για την αντιστροφή, ίσως και να θεωρήσουμε ότι είναι θρησκευ
τικές. Τελικά, αποδεικνύεται πως δεν είναι τίποτα απ’ τα δύο: είναι απλές καρτ-ποστάλ, που 
αναστατώνουν και εξοργίζουν τους γονείς (Monica Vitti και Jean-Claude Brialy). Στο κάτω 
κάτω, τα κλισέ αυτά δεν είναι λιγότερο χυδαία απ’ ό,τι οι πορνογραφικές εικόνες. Πού να 
οφείλεται, άραγε, αυτό; Ο λόγος είναι ότι στο έργο του Buüuel ενυπάρχει μια οξεία συνεί
δηση, ίσως κι ένα ίχνος γοητείας, όσον αφορά στην κυριολεκτική κοινοτοπία που μας πε
ριβάλλει. Σε κάθε εικόνα υπάρχει, παράλληλα με τη δυνατότητά της να μας αποκαλυφθεί, 
κάτι το κοινότοπο, κάτι το ακατανίκητα αμβλύ, που εξηγεί, άλλωστε, την έλλειψη βάθους, 
ουσίας και υφής, την εντυπωσιακή αυτή ουδετερότητα ορισμένων από τα πλάνα των τε
λευταίων ταινιών του Bunuel, που με τον τρόπο της επηρεάζει την κατανόηση των ταινιών. 
Έτσι, ο Bunuel αναζητά την πιο ασήμαντη και, συνάμα, την πιο αλλόκοτη εικόνα. Αυτό εξη
γεί, δίχως αμφιβολία, την αγάπη του για τις εικόνες ζώων, που συναντάμε πολύ συχνά στα 
έργα του. Ας θυμηθούμε τα πρόβατα και την αρκούδα του Εξολοθρευτή αγγέλου, της προ
τελευταίας ταινίας που γύρισε στο Μεξικό και προάγγελου της γαλλικής περιόδου και 
ιδίως της Κρυφής γοητείας της μπουρζουαζίας. Δύσκολα, επίσης, μπορούμε να ξεχάσουμε την 
εικόνα των σαλιγκαριών, που παραπέμπει στο βιασμό και το φόνο του μικρού κοριτσιού στο 
Ημερολόγιο μιας καμαριέρας. Η τελειότερη όλων, ωστόσο, είναι αναμφισβήτητα εκείνη της 
στρουθοκαμήλου που κοιτάζει το θεατή στο τέλος του Φαντάσματος της ελευθερίας. Είναι τέ
λεια, ακριβώς επειδή μας είναι αδύνατον να της αποδώσουμε οποιοδήποτε νόημα, αφού αγ
γίζει την απόλυτη ανοησία.
Εκείνο λοιπόν που αναζητά ο Bunuel, δεν είναι η απουσία νοήματος, όπως θα μπορούσε να 
νομίσει κανείς, ούτε, ακόμα λιγότερο, η ερμηνεία ή ο συμβολισμός, αλλά η ένταξη του νοή
ματος σε παρένθεση ή η απουσία προσδιορισμού. Ό πως λέει ο Lacan, οι εικόνες, τα αντικεί
μενα μας κοιτούν και γνωρίζουν ότι τα κοιτάμε, γ ι’ αυτό ακριβώς και μας κρύβονται. Ο 
Bunuel συσσωρεύει στις ταινίες του έναν μεγάλο αριθμό σημείων, πληροφοριών, εντυπώ
σεων, αποήχων και επαναλήψεων, που όχι μόνο δε μας βοηθούν στην κατανόηση, αλλά και 
δείχνουν να βρίσκονται εκεί, μόνο και μόνο για να κάνουν το νόημα ακόμα πιο ασαφές και 
να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις. Το αντικείμενο-σημείο δεν αποτελεί ένδειξη, αλλά 
μάλλον φετιχιστικό σύμβολο, όπως λ.χ. το σημάδι της «Ωραίας της Ημέρας», η ουλή ή η σκι
σμένη κάλτσα του Pierre dém enti, το μποτίνι στο Ημερολόγιο... Ή , καλύτερα, μια ένδειξη
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που δεν δείχνει τίποτα απολύτως, όπως η λέξη sourcique, που δεν σημαίνει τίποτα και 
χρησιμεύει ως πρόσχημα στον Fernando Rey, στην Κρυφή, -γοητεία..., για ν ’ αναγκάσει την 
Delphine Seyrig να μείνει στο σπίτι του. Το νόημα δεν παύει να μας διαφεύγει. Κανένα ση
μείο δεν είναι ιερό: η κατά Breton κατ’ εξοχήν σουρεαλιστική πράξη, που συνίσταται στο να 
πυροβολεί κανείς τυχαία ανάμεσα στο πλήθος, γελοιοποιείται ή μετατρέπεται σε κάτι το πα
ντελώς αβέβαιο στο Φάντασμα της ελευθερίας.
Ακόμα και σε ό,τι αφορά στην πολιτική, έναν τομέα όπου ο Buñuel είναι υπεράνω πάσης υπο
ψίας, μας είναι δύσκολο να ισχυριστούμε ότι ερμηνεύουμε σωστά τα έργα του. Ο Buñuel εί
ναι μεν άθεος, αλλά Καθολικής παιδείας· είναι μεν «αριστερός», αλλά και αστός. Τι είναι Ο 
Γαλαξίας-, Μια ταινία βλάσφημη ή, αντιθέτως, το έργο ενός δημιουργού γοητευμένου από τη 
θρησκεία; Ούτε το ένα ούτε το άλλο ούτε και τα δύο μαζί. Και Η  κρυφή γοητεία της μπουρ
ζουαζίας...·, Είναι ένα βίαιο χτύπημα κατά της αστικής τάξης ή, αντιθέτως, μια ταινία γλυ- 
κιά και τρυφερή, όπως τη χαρακτηρίζει ο ίδιος ο δημιουργός της, με θέμα την τάξη στην οποία 
ανήκει κι ο ίδιος, ή, μήπως, μια ταινία που χρησιμοποιεί έξυπνα τους κώδικες του μπουλ- 
βάρ, για να καταγράψει με τον πιο αντικειμενικό τρόπο την αστική στάση ζωής; Έ να  είναι 
σίγουρο: δεν μπορεί να γυρίσει κάποιος μια τέτοια ταινία, αν δεν ανήκει κι ο ίδιος στην αστι
κή τάξη, αν δεν τη γνωρίζει εκ των έσω. Ποιος είναι λοιπόν ο ρόλος της τρομοκρατίας, που 
κάνει την εμφάνισή της σε όλες τις τελευταίες του ταινίες -  σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, ώστε 
Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου να κλείνει με μια έκρηξη; Μια απελευθερωτική δύναμη; 
Ίσως... Και πάλι, όμως... Ομοίως, ο αντισημιτισμός στο Ημερολόγιο μιας καμαριέρας δεν απο
τελεί τόσο έκφραση της διεφθαρμένης μεγαλοαστικής τάξης όσο του ανερχόμενου λαού.
Η αβεβαιότητα αυτή διατυπώνεται από τους Jean-Louis Comolli και Jacques Rivette, κατά 
τη διάρκεια μιας συζήτησης στρογγυλής τραπέζης, αφιερωμένης στο Ημερολόγιο 
μιας καμαριέρας:
«Comolli-. Στο μέτρο που τα σημεία αυτά είναι ανοιχτά σε πολλαπλές ερ
μηνείες, έστω κι αν αυτές είναι αντιφατικές και τα νοήματά τους 
είναι μετέωρα, έχω την εντύπωση ότι η θέση του Buñuel 
βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα της στράτευ
σης: ίσως, ο λόγος για τον οποίο αφήνει 
ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα ερμη
νείας, να είναι ακριβώς η 
επιθυμία  του να 
μην πάρει θέση, να 
μην κάνει τον ηθικο
λόγο.
»R ivette : Άλλωστε,
εκείνος που πρέπει να 
είναι ηθικολόγος, δεν εί
ναι ο Buñuel, αλλά ο θεα
τής. Ακόμα και τότε, ο κα
θένας κρίνει σύμφωνα με τα 
δικά του κριτήρια, και πολύ 
γρήγορα κρίνεται κι ο ίδιος.»4 
Ό λα τα παραπάνω, βέβαια, δεν 
έχουν σκοπό να προκαλέσουν 
σύγχυση, αλλά να στρέψουν το 
θεατή στη δική του συνείδηση, 
τις δικές του αβεβαιότητες και αδυ 
ναμίες, τα δικά του αδιέξοδα, ολι
σθήματα και λάθη.

«Cahiers du  C iném a», τχ. 464, 
Φεβρουάριος 1993.

Μετάφραση: Ινώ Ρόζου.

Η ουλή toi’ Pierre Clémenti 
στην Ωραία ιης Ημέρας.

4. -Cahiers du Ciném a·, Απρί
λιος 1964. ι χ  154. œX. 42. 97
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Χαμογελαστή αποδοχή 
λυπηρών γεγονότων

...................  ίου Νίκου Λυγγούρη

Για τις ταινίες του Bunuel έχουν γραφτεί ουκ ολίγα πράγματα. Υπάρχουν γ ι’ αυτές άρθρα, 
υπάρχουν κριτικές, υπάρχουν δοκίμια, υπάρχουν αναλύσεις, διατριβές, βιβλία... Αλλά και 
για τον Bunuel, τον άνθρωπο και τον καλλιτέχνη, υπάρχουν πολλά πράγματα: συνεντεύ
ξεις του, αναμνήσεις φίλων του, αναμνήσεις της γυναίκας του, η αυτοβιογραφία του, οι συ
νομιλίες του με τον συγγραφέα Max Aub, κάποια κινηματογραφικά πορτρέτα...
Ό λα  αυτά βοηθούν, βέβαια, τους μελετητές του έργου του, αλλά δημιουργούν κι ένα σωρό 
προβλήματα. Το πιο δυσάρεστο απ’ αυτά είναι άτι, απ’ τα πολλά που έχουν γραφτεί και ει
πωθεί, ο Bunuel κινδυνεύει (μοίρα των «κλασικών») να μην προσφέρεται πια ούτε για 
γραφές ούτε για ερμηνείες· κι ακόμα χειρότερα: οι ίδιες οι ταινίες του κινδυνεύουν κι αυ
τές να μην μπορούμε πια να τις δούμε σαν φυσιολογικοί θεατές, προκατειλημμένοι από τό
σα που έχουμε ακούσει και διαβάσει γ ι’ αυτές.
Ο Bunuel παραέχει πια πάρει θέση στην ιστορία του κινηματογράφου, παραέχει πια γίνει 
μουσειακό αντικείμενο -  τώρα, κινδυνεύει να γίνει μούμια.
Μήπως, λοιπόν, θα ’ταν καλύτερα να τον βγάλουμε έξω από την ιστορία του κινηματογρά
φου, να τον θεωρήσουμε για μια στιγμή ζωντανό και να κοιτάξουμε το έργο σαν να ’ταν «εν 
εξελίξει» και όχι «ολοκληρωμένο»; Ας προσπαθήσουμε. [Εξ άλλου, τι σημαίνει «ολοκληρωμένο» 
έργο; Ποιος καλλιτέχνης «ολοκληρώνει» το έργο του; Το έργο δεν ολοκληρώνεται· το έργο 
διακόπτεται από τυχαίους παράγοντες (θάνατος, αρρώστια, αποτυχία, στέρεμα έμπνευσης), 
χωρίς την παρεμβολή των οποίων το έργο θα συνεχιζόταν επ’ άπειρον, γ ιατί το έργο τέχνης 
είναι απ’ την ουσία του άπειρο, κι ο καλλιτέχνης είναι απ’ την ουσία του ένα άπειρο ον.]

Σκάνδαλα και γροθιές
Ή ταν αρχές (ή μέσα;) της δεκαετίας του ’60. Πήγαινα στις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου. 
Ή ταν η εποχή των κινηματογραφικών, λογοτεχνικών και θεατρικών «σκανδάλων»: Beckett, 
Μικρές Αφροδίτες. Το μεγαλύτερο σκάνδαλο ήταν η Σιωπή  του Bergman. Η ταινία αυτή εί
χε αναστατώσει το πανελλήνιο. Οι μεγάλοι ήταν αναστατωμένοι που την είδαν οι μικροί, 
που δεν μπορούσαν να τη δουν (αυστηρώς ακατάλληλη γαρ...) Κάπου μέσα σ’ όλα αυτά ακού
στηκε καινούργιο σκάνδαλο: η Βιριδιάνα. Δε σκανδάλισε ίσως τόσο όσο η Σιω πή , αλλά 
σκανδάλισε. Ή ταν  μια «γροθιά στο στομάχι». Της καταλόγιζαν βία, ωμότητα, σκληρότητα, 
ασέβεια. Θυμάμαι μια κυρία, γνωστή της οικογένειάς μας, που αρνιόταν να δει την ταινία, 
επειδή, λόγω κάποιου δυστυχήματος που της είχε συμβεί, ταραζόταν εύκολα, κι οι γιατροί 
τής είχαν απαγορεύσει κάθε είδους σοκ. Τα δε μόνα πράγματα που ένας ανήλικος μπορού
σε να πληροφορηθεί για την ταινία, ήταν ότι ένας γέρος κοίμιζε την καλόγρια ανιψούλα του 
για να τη βιάσει, ότι αυτή, αργότερα, ευεργετούσε μια ομάδα ζητιάνων, κι ότι αυτοί οι ζη
τιάνοι, στο τέλος, έκαναν το σαλόνι της γυαλιά-καρφιά, χοροπηδούσαν υπό τους ήχους τού 
«Αλληλούια» του Handel και προσπαθούσαν κι αυτοί να βιάσουν την ευεργέτισσά τους. 
Ό λα αυτά, βεβαίως, ηχούσαν ως άκρως ενδιαφέροντα. (Πρώτης) ευκαιρίας δοθείσης, καλο
καίρι, σκαρφαλωμένος στη μάντρα ενός υπαίθριου κινηματογράφου, γούρλωνα κι εγώ τα 
μάτια μου μπροστά σ’ αυτή την κάπως ξερή, κάπως λακωνική ταινία.
Μια όμορφη νεαρή καλόγρια θέλει να κάνει το Καλό· όχι από ιδιαίτερη αγάπη για τους αν
θρώπους ή επειδή έχει μεγάλη καρδιά (όπως, π.χ., η πόρνη Καμπίρια στην ταινία του Fellini), Βιριδιάνα. 101
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αλλά επειδή, υπό την επήρεια ενός σοκ, θεωρεί ξαφνικά άτι βρήκε το δρόμο της κι όχι αυτός 
ο δρόμος είναι η αγαθοεργία. Εγωιστικά, λοιπόν, τα κίνητρα της ηρωίδας. Σε μια σκηνή τής 
ταινίας, η Ηγούμενη του μοναστηριού που η ηρωίδα θέλει να το εγκαχαλείψει, της καταλο
γίζει υπεροψία, ένα απ’ τα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα. Η ταινία δικαιώνει την Ηγουμένη: 
η Βιριδιάνα συμπεριφέρεται λιγότερο σαν τον Ιησού Χριστό και περισσότερο σαν τον φιλό
δοξο Απόστολο Παύλο, που σίγουρα πρέπει να ’ταν ως άνθρωπος αντιπαθής και ψηλομύτης, 
μ ’ όλη αυτή τη λύσσα που τον είχε πιάσει να προσηλυτίσει όλο τον τότε γνωστό κόσμο. Το 
αμάρτημά της ο Θεός (η ζωή) το τιμωρούσε στο τέλος της ταινίας μ’ έναν οιονεί βιασμό. 
Ή ταν, λοιπόν, μια ταινία για την Αμαρτία, την Τιμωρία και τη Σωτηρία. Βρισκόμαστε στο 
χώρο της ηθικής και της θεολογίας (και καθόλου, μα καθόλου, της μεταφυσικής). Ο σκη
νοθέτης παρατηρούσε χαρακτήρες και συμπεριφορές. Ή ταν ένας μοραλίστας. Μότο του; Οι 
ηθικές αξίες πάνω απ’ όλα.

Οι αμαρτίες και πώς τιμωρούνται
Χρόνια αργότερα, διαβάζω στις συνομιλίες του με τον φίλο του, Max Aub: «Οι ηθικές αξίες 
είναι για μένα πάνω ακόμα κι απ’ το έργο της τέχνης. Δε μ’ ενδιαφέρει η τέχνη- μ ’ ενδιαφέρουν 
οι άνθρωποι. Τι ωφελούν όλα αυτά τα έργα τέχνης; Σε τι ωφέλησαν ποτέ; Για να καταντή
σει η ανθρωπότητα έτσι όπως είναι σήμερα; Ό χι, ευχαριστώ! Προτιμώ την Παρθένο Μαρία 
που, αυτή τουλάχιστον, ήταν αγνή και καθαρή. Οι μεγαλοφυείς καλλιτέχνες, αν δεν είναι 
καθωσπρέπει άνθρωποι, δε μ ’ ενδιαφέρουν καθόλου. Στην τέχνη διέπρεπαν και διαπρέ- 
πουν σχεδόν πάντα τα καθίκια. Είναι απαράδεκτο! Δεν το δέχομαι... δε μ ’ ενδιαφέρει...» 
[Ένα απ’ τ ’ αγαπημένα μας ερωτήματα στο Γυμνάσιο ήταν: «Αν βρισκόσουν μπροστά στο 
δίλημμα να παραδώσεις στις φλόγες την Ακρόπολη για να σώσεις έναν άνθρωπο, θα το έκα
νες;» Η απάντηση στο ερώτημα («Στο διάολο η Ακρόπολη!») ήταν τόσο προφανής, ώστε δεν 
κατάφερνε να κρύψει όχι πίσω της κρυβόταν μια αντίληψη που μισούσε λίγο την τέχνη. Ο 
Buñuel, βέβαια, έχει δίκιο- απ’ την άλλη, όμως, είναι μωρό ν ’ απαιτούμε από τους καλλιτέ
χνες να ’ναι άγγελοι. Οι καλλιτέχνες είναι το ίδιο άγγελοι ή τέρατα όπως κι όλοι οι άλλοι άν
θρωποι. Γιατί δηλαδή θα ’πρεπε να ’ναι καλύτεροι;]
Μοραλίστας, λοιπόν, ο Buñuel. Αλλά ποια ηθική πρεσβεύει; Την ηθική του χριστιανισμού- 
την αγνή ηθική των πρώτων χριστιανών, χωρίς δόγμα και χωρίς εκκλησία- την ηθική των 
Δέκα Εντολών και των Επτά Θανάσιμων Αμαρτημάτων που, όποιος τα διαπράτχει, τιμωρείται. 
Πάρτε όποια ταινία του Buñuel θέλετε: πάντα, κάποιο άτομο διαπράτχει ένα αμάρτημα, και 
η ταινία μάς εξιστορεί πώς και πότε επέρχεται η τιμωρία:
Στην Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας, το αμάρτημα είναι η λαιμαργία. Η τιμωρία είναι οι 
αναβολές και οι διακοπές των γευμάτων.
Στην Ωραία της Ημέρας, το αμάρτημα είναι η λαγνεία. Η τιμωρία χτυπάει τον άντρα της διε
στραμμένης Σεβερίν, ενώ η ίδια λυτρώνεται στο τέλος απ’ τις φαντασιώσεις της.
Στο Λος ολβιδάδος, τα αμαρτήματα είναι δύο: η απληστία κι ο φθόνος (κατά τον Buñuel, το 
χειρότερο των αμαρτημάτων)- τιμωρία, ο θάνατος.
Στον Ναζαρέν, το αμάρτημα (που δεν το διαπράτχει ο ήρωας, αλλά η Εκκλησία) είναι η υπο
κρισία που, δυστυχώς, μένει ατιμώρητη.
Στον Εξολοθρευτή άγγελο, το αμάρτημα είναι η οκνηρία κι η «διασκεδασομανία»· τιμωρία, 
ο εγκλεισμός κι η φυλακή.
Στο Ελ, το αμάρτημα είναι η ζήλια- τιμωρία, η τρέλα.
Αν όμως οι αμαρτωλοί ήρωες τιμωρούνται απ’ τη μυθοπλασία με ποινές αυστηρές, αυτό δεν 
σημαίνει όχι κι ο ίδιος ο Buñuel επικρίνει ή κατακεραυνώνει. Ο Buñuel δεν είναι σαν τη δα
σκάλα του Γαλαξία που, στη σκηνή με τις μαθητριούλες, αναθεματίζει τους πάνχες και τα 
πάντα. Ο Buñuel προτιμά, αντί του τολσχοϊκού «Εμοί η εκδίκησις, εγώ ανταποδώσω», το σαρ
κασμό ενός Γκόγκολ, ενός Λεσκόφ.
Ο σαρκασμός, η ειρωνεία, το χιούμορ, η παρωδία, η γελοιοποίηση, η σάτιρα και το γκροχέ-102
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σκο είναι ο τόνος που δεσπόζει σε όλες σχεδόν τις ταινίες του (οι «σοβαρές» ταινίες είναι με
τρημένες στα δάχτυλα: Λος ολβιδάδος, Ναζαρέν, Τριστάνα...)

Αλλα σκεφτόμαστε, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε
Στη Βιριδιάνα, για να ξαναγυρίσουμε σ’ αυτήν, το αντικείμενο του μπουνιουελικού σαρκασμού 
ήταν, εκτός απ’ την υπεροψία της ηρωίδας, η ιδέα της αγαθοεργίας. «Η αγαθοεργία επιφέρει 
καταστροφές» μας έλεγε η ταινία. Το μήνυμα αυτό ταίριαζε πολύ με τις ιδέες εκείνης της επο
χής, εποχής της «αριστερής» πολιτικοποίησης και της στρατευμένης τέχνης. Η Βιριδιάνα, δρά
μα ιδεών, δεν ήταν μακριά από τις μπρεχτικές παραβολές, απ’ τον Καλό άνθρωπο τον Σετοου- 
άν. Σε αντίθεση, όμως, με τον Brecht, που πίστευε στον κοσμοσωτήριο ρόλο της πολιτικής, ο 
Bunuel δεν πίστευε σε «λύσεις» (η μόνη αξία στην οποία πίστευε, ήταν ο «τρελός έρως» των 
σουρεαλιστών όταν δε γέρασε, η φιλία). Γ ι’ αυτόν το λόγο, τώρα που ο σοσιαλισμός έχει πέσει, 
μας φαίνεται ο Bunuel λιγότερο «σκονισμένος» απ’ τον Brecht. Εξ άλλου, ο Bunuel δεν έπα- 
σχε ποτέ από την αρρώστια του διδακτισμού κι έμενε πάντα κοντά στα πρόσωπά του (κρύβο
ντας έξυπνα ότι πολύ συχνά οι ταινίες του ήταν δράματα ιδεών κι όχι προσώπων).
Όμως, ο σαρκασμός του Bunuel για τους ήρωές του είναι η μία πλευρά των πραγμάτων για
τ ί (κι αυτό πρέπει να το τονίσουμε) υπάρχει και η άλλη, εξίσου σημαντική: η συμπάθεια. Η 
πίστη της Βιριδιάνα, η δύναμή της, η τρέλα της να παίρνει στα σοβαρά υψηλές ιδέες και με
γάλα ιδεώδη, και να θέλει να ζήσει σύμφωνα μ ’ αυτά (βλ. και Ναζαρέν) «ιντριγκάρουν» τον 
Bunuel, τον ενθουσιάζουν, τον εκπροσωπούν απόλυτα.
Απ’ τη μια, λοιπόν, σαρκασμός, κι απ’ την άλλη, συμπάθεια για τον ήρωα. Στάση δυαδική, 
αμφίπλευρη, αντιφατική, πολύπλοκη, μυστηριώδης, δύσκολη, βασανιστική. Έ χε ι να κάνει 
με το μυστήριο της αντιφατικότητας της ανθρώπινης συμπεριφοράς: οι άνθρωποι, άλλα λέ
με, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα κάνουμε. Αυτή είναι κι η μεγαλύτερη αμαρτία μας: η διάσπα
σή μας, η ασυνέπειά μας ανάμεσα στις πράξεις και στις σκέψεις μας, στα λόγια και στα όνει
ρά μας, το χάος μας, ο διχασμός μας, ο τριχασμός μας, το κομφούζιο μας, ο παραλογισμός μας 
-  κατάσταση απαράδεκτη, σκάνδαλο.
Φιλόσοφοι και ψυχολόγοι προσπάθησαν (και προσπαθούν) να το λύσουν, επιστήμονες δια
τείνονται ότι θα το λύσουν, αστρολόγοι και απατεώνες το λύνουν καθημερινά.
Κι οι καλλιτέχνες;
Οι καλλιτέχνες ξέρουν ότι δεν λύνεται, κι απλώς αρκούνται στο να το δείχνουν. Έ τσ ι κι ο 
Bunuel: μάστορας στην περιγραφή αντιφατικών, διχασμένων, μισότρελων, απωθημένων, αφη- 
ρημένων, μπερδεμένων, χαμένων ηρώων, που άλλα λένε, άλλα κάνουν, άλλα σκέφτονται κι 
άλλα ονειρεύονται, δείχνει στις ταινίες του και τις τρεις βασικές πτυχές της ζωής τους (της 
ζωής μας): τις πράξεις τους, τα λόγια τους, τις φαντασιώσεις τους. Τίποτα δεν αφήνεται στο 
σκοτάδι απ’ τη συμπεριφορά των ηρώων του· όλα δείχνονται· ακόμα κι οι πιο απόκρυφες κι 
ενδόμυχες σκέψεις τους βγαίνουν στο φως· όλα γίνονται εικόνα: τα μικρά και τα μεγάλα, τα 
σημαντικά και τα ασήμαντα, τα ωραία και τα άσχημα, τα ψέματα κι οι αλήθειες, τα καλά και 
τα κακά, τέτοια όπως είναι, αντιφατικά, σκόρπια, τυχαίως ερριμμένα, τραγικά ετερόκλητα, 
χωρίς καμιά δυνατότητα γεφυρώματος, ενότητας, «ξεπεράσματος», σύνθεσης κι ό,τι άλλο. 
«Γιατί να ’μαστέ έτσι;» αναρωτιέται αγανακτισμένη στην Περοόνα του Bergman η νοσοκό
μα Άλμα. «Γιατί, ενώ αγαπάω τον αρραβωνιαστικό μου, πάω μ’ έναν άλλο στο κρεβάτι; Για
τ ί να μην μπορούμε να ’μαστέ συνεπείς απέναντι στον εαυτό μας; Μήπως δεν είμαστε ένας 
άνθρωπος; Μήπως είμαστε δύο, τρεις, πολλοί; Κι αν είναι έτσι, τότε πώς μπορούμε να ζήσουμε 
μ’ αυτή τη γνώση χωρίς να τρελαθούμε;»
Η ταινία δεν δίνει απάντηση.
Ούτε όμως κι ο Bunuel· το μόνο που κάνει, είναι να κοιτάζει τους ήρωές του και να προσπαθεί 
να τους περιγράφει όσο πιο σωστά γίνεται, για να τους καταλάβει. Δυστυχώς, όμως, τέτοι
ους ήρωές, που φάσκουν και αντιφάσκουν, δεν μπορούμε να τους αποδεχθούμε παρά εν μέ- 
ρει. Η σχέση μας μαζί τους είναι διχασμένη· είναι σχέση αγάπης-μίσους. 103
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Η σχέση του Buñuel με τους ήρωές του είναι σχέση αγάπης-μίσους.
Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη ταινία του, ο Ανδαλουσιανός σκύλος, αρχίζει με μια χειρονομία 
αγάπης-μίσους: με τον Buñuel ν ’ ακονίζει -σαν σχιζοφρενής δολοφόνος- ένα ξυράφι με το 
οποίο, αργότερα, θα χωρίσει στα δύο το μάτι της γυναίκας που ποθεί.

Το δράμα μιας «θεούσας» επαρχιώτισσας
Τι άνθρωπος ήταν στ’ αλήθεια o Buñuel;
Στις φωτογραφίες και στις κινηματογραφικές συνεντεύξεις του βλέπουμε έναν άντρα με μά
τια γελαστά, στρογγυλά και προεξέχοντα, φιλικό, καλαμπουρτζή και παραδοξολόγο, σίγουρο 
για τον εαυτό του και τον κόσμο. Μετά το θάνατό του, όμως, η γυναίκα του είπε ότι ήταν κα
ταπιεστικός και αυταρχικός· ότι, σαν τον ήρωα της ταινίας του Ελ, της απαγόρευσε κάθε αγα
πημένη της ενασχόληση (πιάνο, γυμναστική, μαθήματα βιβλιοδεσίας), τη ζήλευε αρρωστημένα, 
δεν της επέτρεπε να δέχεται στο σπίτι ούτε τις φίλες της, και η μόνη δραστηριότητά της την 
οποία αποδεχόταν, ήταν να μαγειρεύει και να πλέκει. Απ’ την άλλη, όμως (πρόσθετε η γυναί
κα του), ήταν άτομο τρυφερό και χαρούμενο, ένας εύθυμος σύζυγος με θέρμη κι απλότητα. 
O Buñuel καταγόταν από πλούσια επαρχιακή οικογένεια κι ήταν ο «χαϊδεμένος της μαμάς 
του» (αυτή του ’δώσε και τα χρήματα για να γυρίσει τον Ανδαλουσιανό σκύλο), ένας τυπικός 
ισπανός macho που αγαπούσε τα όπλα (είχε μια συλλογή απο 20 πιστόλια), τα ποτά (τη συ
νταγή του για το ντράι μαρτίνι την πρόδωσε στην Κρυφή, γοητεία της μπουρζουαζίας) και τις 
μεταμφιέσεις (από ιερέας μέχρι ζητιάνος και καλόγρια) κι απεχθανόταν τα δάκρυα (μόνο όταν 
πέθανε η μητέρα του ακούστηκε να κλαψουρίζει), τους τυφλούς και τους ομοφυλόφιλους 
(το δράμα του: πολλοί φίλοι του, όπως ο Lorca ή o Crevel, αποδείχθηκαν ομοφυλόφιλοι). Που
ριτανός στο σεξ (λέει η γυναίκα του), με αγάπη για τις πόρνες (λένε οι φίλοι του), κρυψίνους 
(έκρυβε μια ζωή τη γυναίκα του απ’ τους φίλους του, οι οποίοι δεν ήξεραν ούτε καν πότε εί
χε παντρευτεί: το 1924; το 1935;), απ’ τη μια κοινωνικός, επίκεντρο στις παρέες, κι απ’ την 
άλλη μισάνθρωπος και μοναχικός, φοβόταν τα αεροπλάνα και ελκόταν απ’ τα έντομα.
Ο φίλος του, ποιητής Rafael Alberti, διηγείται ότι o Buñuel ήταν απόλυτα δέσμιος της αυ
στηρής καθολικής του ανατροφής -  κι αυτό, σ’ όλες τις φάσεις της ζωής του. Η μητέρα του 
ήταν τρομερά θρήσκα, στο δε σπίτι τους μπαινόβγαιναν καθημερινώς τρεις παπάδες, φίλοι 
της οικογένειας. Βαθιά ριζωμένος μέσα στις ισπανικές παραδόσεις, ζούσε το βασανιστικό και 
βαθύ δράμα της «θεούσας» επαρχιώτισσας που τη νύχτα δεν μπορεί να κοιμηθεί από το φό
βο μην πάει στην κόλαση.
Εξ ου και η μανιώδης ενασχόλησή του, ώς το θάνατό του, με θέματα θρησκευτικά, θεολο- 
γικά και εκκλησιαστικά, καθώς και θέματα οικογενειακής και σεξουαλικής καταπίεσης. Εξ 
ου και η αγάπη του για τον ισπανό συγγραφέα Galdós, που οι φιγούρες των μυθιστορημά
των του (σε στιλ «η θεία Χοσεφίνα με τα οράματά της» ή «ο θείος Βιθέντε, μπεκρούλιακας, 
θρησκόληπτος και μασόνος») ήταν οικείες σ’ όλους τους επαρχιώτες Ισπανούς.
Πολύ χαρακτηριστικό του γεγονότος ότι o Buñuel, ως άνθρωπος και ως καλλιτέχνης, ήταν 
διχασμένος ανάμεσα σε πράγματα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους, είναι, π.χ., το ότι, όταν ο 
Alberti άκουσε ότι o Buñuel ήθελε να μεταφέρει στον κινηματογράφο την Τριστάνα του 
Galdós, γέλασε και είπε: «Τι τρελάρα αυτός o Buñuel! Ο πιο ριζοσπαστικός καλλιτέχνης τής 
Ευρώπης, να διαλέγει τον Galdós για αγαπημένο του συγγραφέα!» Για να προσθέσει ότι ο 
Buñuel δεν είχε καταφέρει ποτέ να απαλλαγεί απ’ τον καθολικισμό.

Νότιοι και βόρειοι κλόουν
Τέτοιες αντιφάσεις και διχασμοί δεν είναι βέβαια καθόλου αποκλειστικότητα του Buñuel. 
Ας πάρουμε έναν άλλο καλλιτέχνη· τον Bergman, π.χ., σπασμένο κι αυτόν σε χίλια κομμά
τια, δέσμιο ανάλογων θρησκευτικών παραδόσεων.
Ας συγκρίνουμε για μια στιγμή τους δύο: τον προτεστάντη Bergman, που έχασε την πίστη 
του, και τον καθολικό Buñuel, που ήθελε, αλλά δεν μπόρεσε, να τη χάσει.104
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Συμβαίνει κάτι πολύ παράξενο- κάτι που πάντα με κέντριζε και που ακόμα δεν μπορώ να το Με τη S ilvia  Pinal στη 
εξηγήσω: κάποια στιγμή, αυτοί οι τόσο διαφορετικοί μεταξύ τους καλλιτέχνες κάνουν ο κα- Β»ριδιάνα. 
θένας τους από μία ταινία με ήρωα έναν παπά: o Buñuel (το 1959), τον Ναζαρέν· ο Bergman 
(το 1962), τους Κοινωνονντες (ή: Χειμερινό φως) -  ταινίες διαφορετικές μεν μεταξύ τους, αλ
λά με ένα κοινά σημείο: και στις δύο, ο ήρωας υποφέρει.
«Απλή σύμπτωση» θα πει κανείς.
Ναι, αλλά να που, μερικά χρόνια αργότερα, ξανακάνουν ο καθένας τους από μια ταινία -  αυ
τή τη φορά, με δύο διχασμένες γυναίκες για κεντρικούς χαρακτήρες: ο Bergman (το 1966), 
την Περοόνα· o Buñuel (το 1970), την Τριστάνα -  ταινίες διαφορετικές μεν μεταξύ τους, αλ
λά μέ ένα κοινό σημείο- αυτή τη φορά, σημαδιακά: και οι δύο ταινίες τελειώνουν με τον ίδιο 
τρόπο, όπως άρχισαν: σχιζοφρενικά. Η Τριστάνα οπισθοδρομεί απ’ το τέλος πρός την αρχή- 
η Περοόνα επαναλαμβάνει την αρχική σκηνή, θαρρείς και οι δυο σκηνοθέτες ήθελαν να μας 
πουν ότι άλα όσα έζησαν οι ηρωίδες στην ταινία, ήταν ίσως ένα όνειρο -  ή ένας εφιάλτης.
Πάλι σύμπτωση;
Δεν ξέρω. Για μένα, αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι σαν τις δύο πλευρές ενός νομίσματος: στη 
μία πλευρά, το πρόσωπο του νότιου κλόουν- στην άλλη, το πρόσωπο του βόρειου κλόουν -  
δύο μάσκες, ένα κεφάλι Ιανού, η Ευρώπη, η κουλτούρα μας, η Δύση, το παρελθόν μας και 
το μέλλον μας. 105
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(Κάτι άλλο που ενώνει τους δύο καλλιτέχνες, είναι η επιδειξιομανία τους. Κι οι δυο τους δε 
δίστασαν να βγάλουν το διχασμό τους επί σκηνής. Πάρτε το Ελ του Buñuel: ποιος άλλος σκη
νοθέτης είχε το θάρρος να βγάλει τη ζηλοτυπία του στη φόρα, δείχνοντάς την σαν παράνοια;) 
Εκεί, βέβαια, που ο Buñuel και ο Bergman διαφέρουν ριζικά μεταξύ τους, είναι ο τρόπος άμυ
νάς τους κατά των κινδύνων του διχασμού· δηλαδή, κατά της τρέλας: ο μεν Bergman δεν κα
τόρθωσε πάντα ν ’ αμυνθεί με επιτυχία (μια φορά, μάλιστα, κατέληξε στη νευρολογική κλινι
κή), αλλά ο Buñuel τα κατάφερε πολύ καλύτερα: κατέφυγε στο φάρμακο που λέγεται χιούμορ.

Χαμογελαστή αποδοχή λυπηρών γεγονότων
Τι είναι το χιούμορ;
Αν είναι η χαμογελαστή αποδοχή του λυπηρού γεγονότος ότι ζούμε σ’ έναν κόσμο λάθος, που 
τον κυβερνάει ο θάνατος κι ο νόμος του αλληλοφαγώματος, έναν κόσμο μέσα στον οποίο ο 
άνθρωπος γεννιέται και πεθαίνει μόνος, τότε ναι: ο Buñuel είναι ο κατ’ εξοχήν χιουμορίστας 
σκηνοθέτης -  πιο πολύ απ’ τον επιδερμικό Fellini, πιο πολύ απ’ τον κυνικό Hitchcock.
Για το χιούμορ του Buñuel στην ιδιωτική του ζωή, για τα καλαμπούρια του, τ ’ αστεία του, 
τις θεότρελες πλάκες του και τα χωρατά του, κυκλοφορούν πολλά ανέκδοτα και ιστορίες. Ο 
Alberti, π.χ., μας διηγείται πως, μια νύχτα, ο Buñuel γέμισε τεράστιους κουβάδες με νερά 
και τους άδειασε κάτω απ’ τη χαραμάδα της πόρτας του δωματίου όπου κοιμόνταν ο Lorca 
και o Dalí -  τυπικό δείγμα αραγονέζικου χιούμορ.
Για το χιούμορ του Buñuel στις ταινίες του θα μπορούσαν να γραφτούν πραγματείες (δεν 
αποκλείεται να ’χει γίνει κι αυτό). Το χιούμορ αυτό δεν είναι ένα, αλλά πολλά: το μαύρο χ ι
ούμορ {Γη χωρίς ψωμί, Η  εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους), το δηκτικό {Ελ, 
Ναζαρέν, Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, Η  κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας), το λυρικό (Ο 
Σίμων της Ερήμου), το λεπτά {Το κορίτσι, Η  Ωραία της Ημέρας), το χοντρό {Βιριδιάνα), το απελ
πισμένο {Τριστάνα), το παιδιάστικο {Το φάντασμα της ελευθερίας)...
Η αποθέωση (για μένα) του μπουνιουελικού χιούμορ: η σκηνή του μπαρ με το Διευθυντή 
της Αστυνομίας και την Κυρία με τα Μαύρα στο Φάντασμα της ελευθερίας. Στη σκηνή αυ
τή, ο Διευθυντής της Αστυνομίας βλέπει σ’ ένα μπαρ μιαν άγνωστη γυναίκα που του θυμίζει 
την πεθαμένη του αδελφή, την οποία, κάποτε, είχε αγαπήσει παράφορα. Ενώ πιάνει κουβέ
ντα με την άγνωστη, δέχεται ένα τηλεφώνημα: είναι η... νεκρή αδελφή του, που του δίνει 
ραντεβού, το ίδιο βράδυ, στον τάφο της, προκειμένου να του εξηγήσει το «αληθινό μυστή
ριο του θανάτου».
Δεν πρόκειται για κάποια χονδροειδή διακωμώδηση του ρομαντικού έρωτα αλά Poe ή αλά 
Wagner, αλλά για ένα μειδίαμα προ του λυπηρού γεγονότος ότι ο κόσμος των νεκρών κι κό
σμος των ζωντανών χωρίζονται από έναν ποταμό που κανείς δεν μπορεί να τον διαβεί, και 
για τη χαμογελαστή αποδοχή της πικρής διαπίστωσης πως ό,τι πιο ακριβό αγαπήσαμε, δε θα 
επιστρέφει ποτέ σ’ αυτή τη ζωή, παρά μόνο στα όνειρά μας.

Ό λα  γίνοντα ι εικόνα
Το μπουνιουελικό χιούμορ βρίσκει πολλούς τρόπους να εκφραστεί μορφικά. Όμως η προ
νομιούχα και τυπική του έκφραση είναι το γκαγκ. Το γκαγκ είναι το ένα από τα δυο κλει
διά του κινηματογράφου του Buñuel· το άλλο είναι το σκετς.
Το μπουνιουελικό γκαγκ, διαφορετικά απ’ το λυρικά του Chaplin κι απ’ το τρελά των 
Αδελφών Marx, πιο κοντά στο σοφιστικέ γκαγκ του Buster Keaton, βρίσκει τη μνημειακή 
του αποθέωση στο Γαλαξία, μια ταινία που, κατά τη γνώμη μου, είναι το Χειμωνιάτικο πα
ραμύθι ή Η τέχνη της φούγκας του ισπανού σκηνοθέτη.
Έ να απ’ τα πιο έξοχα γκαγκ αυτής της ταινίας το βρίσκουμε στην αρχή της, στη σκηνή όπου 
εμφανίζεται στο δρόμο εκείνο το παράξενο τρίο που αποτελείται από έναν κύριο μέσης ηλι
κίας με κάπα και καπέλο, έναν νάνο κι ένα περιστέρι. Το τρίο αυτό είναι η Αγία Τριάδα: ο 
Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πρόκειται για ένα ποιητικά γκαγκ, μια προσπάθεια τουL06
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Bunuel να καταλάβει το στρυφνά Μυστήριο της Αγίας Τριάδος, μεταφράζοντάς το σε εικό
νες. Να η η ουσία του μπουνιουελικού γκαγκ, το μυστικά του κινηματογράφου του: η ει- 
κονοποίηση των πάντων. Όλα γίνονται εικόνα: οι αφηρημένες έννοιες, οι σκέψεις, οι συνειρμοί, 
οι φοβίες... Για όλα ο Bunuel βρίσκει ένα εικονιστικά ισοδύναμο.
[Πρέπει να το τονίσουμε: η εικονοποίηση του Μυστηρίου της Αγίας Τριάδος δεν επιφέρει 
τον φτηνά διασυρμό της, αλλά μάλλον τη «συσκότιση» της. Σαν άλλος Swift (Ο Γαλαξίας 
δεν είναι μακριά από τα Ταξίδια του Γκάλιβερ), ο Bunuel αποδέχεται χαμογελαστά το λυπηρά 
γεγονός όχι ο ανθρώπινος νους δε θα συλλάβει ποτέ την ουσία της θεότητας.]
Όσο για την αγάπη του προς το σκετς, που προδίδει τη βαθιά συγγένεια του σκηνοθέτη με 
το τσίρκο, το βαριετέ, το καμπαρέ και το μπουλβάρ, ο φίλος του, Aragon, αφηγείται ότι τον 
Bunuel τον ενδιέφερε πολύ περισσότερο η ταινία με επεισόδια απ’ ό,τι μια κλασική ταινία 
με αρχή, μέση και τέλος.
Ο ίδιος ο Bunuel ομολογεί στην αυτοβιογραφία του ότι Το φάντασμα της ελευθερίας είναι μια 
από τις αγαπημένες του ταινίες -  και προσθέτει: «Τώρα που το ξανασκέφτομαι, μου φαίνε
ται ότι Ο Γαλαξίας, Η  κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας και Το φάντασμα της ελευθερίας, που 
γεννήθηκαν από τρία πρωτότυπα σενάρια, σχηματίζουν ένα είδος τριλογίας ή, μάλλον, ένα 
τρίπτυχο, όπως στο Μεσαίωνα. Τα ίδια θέματα, καμιά φορά οι ίδιες φράσεις, επαναλαμβάνονται 
από ταινία σε ταινία. Μιλούν για την αναζήτηση της αλήθειας που, μόλις νομίσουμε όχι τη 
βρήκαμε, καλό θα ήταν να την εγκαταλείψουμε, και για το αδυσώπητο κοινωνικό τελε
τουργικό. Μιλούν για την αναζήτηση, για το τυχαίο, για την προσωπική ηθική, για το μυ
στήριο, που πρέπει να το σεβόμαστε».

«Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών»
Σ’ ένα του άλλο κείμενο, χρονολογημένο το 1927, μια κριτική του για μια ταινία του Buster 
Keaton, ο Bunuel έγραφε: «Ο Buster δε θα επιδιώξει ποτέ να μας κάνει να κλάψουμε, για
τ ί ξέρει ότι τα εύκολα δάκρυα είναι παρωχημένα. Από την άλλη, δεν είναι ο κλόουν που θα 
μας κάνει να ξεκαρδιστούμε στα γέλια. Βλέποντας την ταινία του, δε σταματάμε στιγμή να 
χαμογελάμε- όχι με τον Buster, αλλά με τον ίδιο μας τον εαυτό, μ ’ ένα χαμόγελο υγείας και 
ολύμπιας δύναμης».1
Το ίδιο μπορούμε να πούμε και για τον Bunuel: το εκπληκτικό με το χιούμορ του είναι ότι 
διαποτίζει τόσο βαθιά το βλέμμα του σκηνοθέτη πάνω στους ήρωές του, ώστε δύσκολα το 
παίρνουμε χαμπάρι ότι πρόκειται για ένα βλέμμα αγάπης-μίσους. Κι έτσι, βλέποντας τις ται
νίες του, δεν υποφέρουμε (όπως, π.χ., με τον Bergman -  η Περσόνα είναι μια ταινία οδυνη
ρή· η Τριστάνα, καθόλου). Στον Bunuel, κρατάμε την υγεία μας. Ό ταν έκανε χιούμορ, όσο 
μαύρο κι αν ήταν αυτό, ποτέ δεν έχανε την όρεξη του ζην. Και με το χιούμορ του αυτό, ο 
Bunuel όχι μόνο προστάτευε τον εαυτό του και τους ήρωές του από τις καταστροφικές δυ- 
νάμες του διχασμού, αλλά και τους έφερνε στο δρόμο της σωτηρίας- γιατί, τις περισσότερες 
φορές, ό,τι άσχημο κι αν τους συμβαίνει στη διάρκεια της ταινίας, όλα τελειώνουν καλά. Οι 
ήρωές λυτρώνονται. Η λύτρωση, με τη μορφή είτε της κάθαρσης (Ο εξολοθρευτής άγγελος, 
Βιριδιάνα, Η  Ωραία της Ημέρας) είτε του θαύματος (Η εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε 
.Ια Κρους), προδίδει την επιθυμία συμφιλίωσης του καλλιτέχνη με τον εαυτό του και με τον 
κόσμο, και την πάση θυσία αποφυγή του μεγαλύτερου εχθρού του: του πόνου.
Και σ’ αυτό ακόμα διαφέρει ο Bunuel από τον Bergman, που οι ταινίες του τελειώνουν σχεδόν 
πάντα σπαραχτικά, με αποκορύφωμα αυτό το ανατριχιαστικά πονεμένο τέλος της τελευταίας 
του ταινίας (Παρουσία ενός κλόουν), όπου όλα βουλιάζουν στο σκοτάδι του τρόμου και της ανυ
παρξίας. Σε αντίθεση δε με τον γέρο-Bergman που, όπως ακούμε, πάσχει από κατάθλιψη και 
θέλει να πεθάνει, ο Bunuel φαίνεται να είχε ήρεμα κι ευτυχισμένα γηρατειά. Ό χι ότι δεν είχε 
προβλήματα (είχε κουφαθεί και δεν μπορούσε πια ν ’ ακούσει μουσική -  αυτός που τόσο πολύ 
την είχε αγαπήσει στη ζωή του), αλλά, σε αντίθεση με άλλους καλλιτέχνες που πέθαναν ή φτω
χοί ή άρρωστοι ή μόνοι ή κατατρεγμένοι και περιφρονημένοι, ο Bunuel είχε μια καλή ζωή.

1. Στην κριτική τον για την 
ταινία Απόφοιτος Κολεγίου 
ιΒΛ. oro παρόν, αεΛ. 174.) 107
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Βερολίνο, 27.7.2000.

Το άν είχε καλό θάνατο, δε τον ξέρουμε. Έ να  όμως ξέρουμε: πεθαίνοντας, πίστευε στο Θεό. 
Στις τελευταίες σελίδες της αυτοβιογραφίας του διατείνεται ότι δεν ελπίζει τίποτα, δε λέει 
την αλήθεια. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο: «Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών»...

Κάτω ο σουρεαλισμός!
Τον τελευταίο καιρό, πληθαίνουν οι φωνές που ψέγουν κάποιες απόψεις του Buñuel, όπως, 
π.χ., αυτές που αφορούν στη φύση του κινηματογράφου («η δομή του μοιάζει με τη δομή τού 
ονείρου» ή «είναι φτιαγμένος για να εκφράζει τον κόσμο των ασυνείδητων ιδεών, το μυστήριο 
και το φανταστικό»).
Οι κριτικές αυτές μου φαίνονται δικαιολογημένες. Οι παραπάνω απόψεις του Buñuel 
ηχούν σχηματικές. Επίσης, η επίθεσή του κατα του ιταλικού νεορεαλισμού μού φαίνεται κι 
αυτή άδικη, κομματική και στενόμυαλη.
Την κατάσταση έρχεται να επιδεινώσει το γεγονός ότι ο μεν σουρεαλισμός έχει πια ξεφτίσει, 
ενώ ο νεορεαλισμός αντιστέκεται ακόμα στο χρόνο. Ποιος διαβάζει σήμερα Breton, Aragon 
ή Tzara; Τι μας λέει σήμερα o Dalí; Τι μας λέει το πάθος της αναρχίας; Εμένα, τίποτα. 
Φταίει η αλλαγή των εποχών; Φταίει ο ίδιος ο σουρεαλισμός; Δεν το ξέρω. Όμως, εκείνο που 
βλέπω, που μου φαίνεται παράξενο και με κάνει πολύ σκεπτικιστή, είναι το ότι αυτό για το 
οποίο αγωνίστηκε ο Buñuel σ’ όλη του τη ζωή ως καλλιτέχνης: η δημιουργία του σκανδάλου, 
του σοκ και της πρόκλησης, είναι κι αυτό που, σήμερα, μας αφήνει όλο και πιο αδιάφορους. 
Όταν ο Buñuel είναι ακραιφνής σουρεαλιστής, φαίνεται σήμερα ξεπερασμένος κι ακαδημαϊκός, 
ενώ, αντίθετα, ο κλασικιστής Buñuel, ο ρεαλιστής Buñuel, ο μάστορας της αδιόρατης ανα
τροπής, ο μάστορας του μπουλβάρ, λάμπει πάντα νέος, μας διασκεδάζει και μας συγκινεί. 
Αν αυτό δεν είναι ένα τυπικά μπουνιουελικό πεπρωμένο...

1 0 8 Στα γυρίσματα της Τριστάνα.
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Ένας κινηματογράφος χωρίς σύνορα
.................................................. χου Agustín Sánchez Vidal

Κανένας, απολύτως κανένας, 
δεν φτάνει τον Buñuel σ ’ αυτή τη δουλειά. 

Είναι ο ύψιστος κινηματογραφιστής, 
ο κα τ’ εξοχήν δημιουργός του κινηματογράφου.

Αντρέι Ταρκόφσκι.

Αν εντρυφήσει κανείς στη βιβλιογραφία για τον Luis Buñuel, θα παρατηρήσει όχι δεν είναι 
λίγες οι τοπικισχικές, εθνικιστικές ή «εδαφολογικές» οροθετήσεις, κι ούτε λείπουν οι με
θοδολογικές ωτασπίδες των φονταμενταλιστών της political correctness1 ή των gender 
studies2 ή, απλώς και μόνον, της άγνοιας της ισπανικής γλώσσας και της ισπανόφωνης κουλ
τούρας.
Ωστόσο, τα γεγονότα είναι γεγονότα, κι αν εξαιρέσουμε κάτι τέτοιες ελλείψεις ή προκατα
λήψεις, το έργο του αναδεικνύεται όλο και περισσότερο σαν μια πρόταση που όχι μόνο υπερ
βαίνει τα όρια του είδους και του ύφους ή αυτά που συχνά χωρίζουν τεχνητά τη μορφή από 
το περιεχόμενο, αλλά και, κατά κανόνα, τα στεγανά ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και τέ
χνες, ξεφεύγοντας από το γκέτο της κινηματογραφοφιλίας, για ν ’ αποκτήσει μια διάσταση 
που αγγίζει ευρύτερους κύκλους και ενδιαφέροντα. O Buñuel γεννιέται μαζί με τον αιώνα, 
και η προσωπικότητά του λειτουργεί σαν σταυροδρόμι, καθώς άπτεται διαφορετικών τομέων 
της πολιτιστικής δραστηριότητας. Και η θεώρηση του έργου του μπορεί, πράγματι, να 
αποτελεί μια πραγματική αναδρομή στον 20ό αιώνα.
Στις σελίδες που ακολουθούν, θα αναφερθούμε, χωρίς καμιά φιλοδοξία να εξαντλήσουμε το θέ
μα, σε τέσσερις έννοιες που τρέφουν και ερμηνεύουν τον Buñuel: o Buñuel της αβάν-γκαρντ, 
ο Ισπανός, ο Γάλλος, ο Μεξικανός. Και τα τέσσερα, όμως, θα πρέπει να τα δούμε ως αλληλέν- 
δετα· θα πρέπει να υπογραμμίσουμε την αληθινή σχέση που έχουν μεταξύ τους, την αλλη
λεπίδραση και αλληλοεπικάλυψή τους. Αν δεν το κάναμε αυτό, θα διαπράτταμε ένα ολέθριο 
σφάλμα: τον κατακερματισμό της διαδρομής του.
Έ να  καλό παράδειγμα μας δίνει μια δημοσκόπηση που έγινε το 1995, με αφορμή τα εκατό 
χρόνια του κινηματογράφου, και πήρε μεγάλη δημοσιότητα στον εθνικό και τον διεθνή Τύ
πο. Τη δημοσκόπηση οργάνωσε η Βασιλική Ταινιοθήκη του Βελγίου. Τέθηκε σε ψηφοφο
ρία μια λίστα από 2247 τίτλους ταινιών, που καταρτίστηκε με βάση τις προτάσεις 37 ται
νιοθηκών. Η λίστα μοιράστηκε σε ειδήμονες σε όλο τον κόσμο, προκειμένου να επιλεγούν 
τελικά οι είκοσι πιο σημαντικές ταινίες που σημάδεψαν αυτό το μέσο έκφρασης. Ή ταν μια 
δημοσκόπηση χωρίς προηγούμενο όσον αφορά στον αριθμό των ερωτηθέντων και το εύρος 
της περιόδου που έπρεπε να αποτιμηθεί.
Μολονότι τις πρώτες θέσεις κέρδισαν οι άφθαρτες Ο πολίτης Κέιν του Orson Welles, Το Θω- 
ρηκτό Ποτέμκιν του Αϊζενστάιν, Το εργαστήρι του δόκτορος Καλιγκάρι του Robert Wiene, o 
σκηνοθέτης που είχε τους περισσότερους τίτλους ήταν o Luis Buñuel, με τη Χρυσή Εποχή  
(δέκατη τέταρτη θέση), τον Ανδαλουσιανό σκύλο και το Γη χωρίς ψωμί (στη δέκατη πέμπτη 
θέση, μαζί με τη Γέννηση ενός έθνους του Griffith, Το πάθος της Ζαν ν τ’ Αρκ του Dreyer, τις 
Άγριες φράουλες του Bergman και το 8Va χου Fellini).
Εκ πρώτης όψεως, αυτό μαρτυρεί το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον αραγονέζο δημιουργό. 
Ωστόσο, αν μελετήσει κανείς τη δημοσκόπηση με μεγαλύτερη προσοχή, θα διαπιστώσει κά
ποιες λεπτές αποχρώσεις της.

1. Αγγλικά στο κείμενο: πολιτι
κή ορθότητα, το παίιτικώς ορ
θόν. (Σ.τ.Μ.)
2. Αγγλικά στο κείμενο: μελέτες 
των Iκινηματογραφικών) ειδών 
ή κινηματογραφικές μελέτες με 
αω των ειδών. (Σ.τ.Μ.) 109
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3. Αυτή ri παράλειψη, δεν είναι 
σπάνια, όπως το απέδειξε το 
ντοκιμαντέρ του Jorge Amat

Les paradoxes de Bunuel /Ta 
παράδοξα του Buñuel (1997)].

4. Μπορούν va μετρηθούν στα 
δάχτυλα του χεριού εκδηλώσεις
ή εκδόσεις για τον Buñuel που 
πραγματικά προσφέρουν κάτι 

νέο. Οι περισσότερες δεν ξεπερ
νούν την απλή παράθεση στοι

χείων και πασίγνωστων απόψε
ων, μ ε τις απαραίτητες τυπικές 

αποτιμήσεις. Έ να πρόσφατο 
παράδειγμα είναι το βιβλίο 

Buñuel του John Baxter 
(Fourth Estate, Λονδίνο 1994). 

Στο αντίθετο άκρο βρίσκονται 
ενδιαφέροντα βιβλία, όπως το 
Luis Buñuel, De la literatura 

al cine /Luis Buñuel, απ’ τη 
λογοτεχνία στον κινηματογρά

φο/ του Antonio Monegal 
(Anthropos, Βαρκελώνη 1993), 
The Films of Luis Buñuel του 

Peter IV. Euans (Oxford 
University Press, 1995), Luis 

Buñuel του Charles Tesson 
(Cahiers du Cinéma, Παρίσι 
1995), Luis Buñuel του Auro 

Bernardi (Le Maní, Γένοβα 
1998).

5. Οφείλουμε va αναφέρουμε 
την έκθεση Buñuel, La mirada 

del siglo /Buñuel, Το βλέμμα 
του αιώνα (επιμ. Yasha 

Dauid)], ιδίως την πρώτη πα
ρουσίασή της (Βόννη, 1994).

Από τη μια, μπορεί να παρατηρήσει πως δύο απ’ τις ταινίες ήταν λάθος χρονολογημένες. Ο 
Ανδαλουσιανός σκύλος χρονολογούνταν το 1928, ενώ όλη η ταινία, απ’ τη γραφή του σενα
ρίου ώς την πρώτη προβολή της, έγινε μέσα στο 1929. Και το Γη χωρίς ψωμί αποδιδόταν στο 
1932, ενώ, στην πραγματικότητα, γυρίστηκε το 1933. Οι λεπτομέρειες αυτές δεν έχουν κα
μία σημασία για το πλατύ κοινό, έχουν όμως για τους ειδήμονες που έλαβαν μέρος στην επι
λογή των ταινιών.
Από την άλλη (κι εδώ μπαίνουμε σ’ ένα πεδίο πολύ αποκαλυπτικό για το θέμα που θα μας 
απασχολήσει στη συνέχεια), ο Bunuel που εξαίρετοι, δεν είναι ο Bunuel της ωριμότητας· εί
ναι ο Bunuel των απαρχών, των πρωτολείων. Το σύνολο και των τριών ταινιών που ανα- 
φέρονται πιο πάνω, δεν υπερβαίνει σε διάρκεια τα 105 λεπτά, ενώ οι δύο πρώτες ταινίες εί
ναι συν-δημιουργίες με τον Salvador Dali και αδιαφιλονίκητα παρισινές και σουρεαλιστικές: 
στη λίστα, όχι μόνο ο Ανδαλουσιανός σκύλος και Η  Χρυσή Εποχή αναγράφονται με τους γαλ
λικούς τους τίτλους, αλλά και το Γη χωρίς ψωμί: Terre sans pain.
Το θέμα δεν είναι να υποβαθμίσουμε τη σχέση του Bunuel με την αβάν-γκαρντ, τόσο την 
ισπανική όσο και τον γαλλικό σουρεαλισμό, ή άλλες· είναι να προσφέρουμε μια άποψη πιο 
πλήρη και αναλυτική- αλλιώς, υποβαθμίζουμε ένα μεγάλο μέρος της αξίας του που συνίσταται 
στον τρόπο με τον οποίο κατάργησε τους διάφορους φραγμούς και σύνορα -  τόσο τα σύνο
ρα της κινηματογραφικής γλώσσας όσο και αυτά των διαφόρων χωρών και πολιτισμών που 
τον φιλοξένησαν και που τα αφομοίωσε ο ίδιος. Γ ι’ αυτό και δεν είναι δυνατόν να σβήσου
με με μια μονοκοντυλιά τον κυριότερο όγκο της παραγωγής του, τη μεξικανική περίοδο. Πρό
κειται για τις 20 ταινίες από τις 32 που γύρισε συνολικά, με ό,τι κι αν αυτές σημαίνουν για 
τον «τρίτο κινηματογράφο».3
Όμως αυτό δεν είναι το μοναδικό πρόβλημα που προκύπτει. Κάτι ακόμα που δεν πρέπει να 
αγνοήσουμε, είναι το σε ποιο βαθμό είναι γνωστή η προσωπικότητά του και το έργο του, και 
το κατά πόσον το πλατύ κοινό έχει πρόσβαση στο έργο του. Δε θα ’χαμέ άδικο να υποψια
στούμε πως, στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν κινηματογραφιστή στον οποίο πολ
λοί αναφέρονται, αλλά λίγοι τον έχουν μελετήσει εμβριθώς. Πολλές απ’ τις προτάσεις του 
πέρασαν στην κοινή χρήση κι έγιναν αντιπροσωπευτικές εικόνες του 20ού αιώνα, χωρίς αυ
τό να σημαίνει κατ’ ανάγκην πως υπάρχει και μια αποδεκτή κοινή συνείδηση αυτών των ει
κόνων.4
Ίσως πρόκειται για κάτι αναπόφευκτο. Ο κινηματογράφος του Bunuel δεν είναι εύκολος, 
και κάθε εκδήλωση που έχει στόχο να τον διαδώσει, καλό θα ήταν να μην αγνοεί τα προ
βλήματα που συχνά εγείρει το έργο του, αλλά και να προσέξει να μην πέσει στην υπερα- 
πλούστευση ή στο διδακτισμό.
Ωστόσο, αυτός ο μακρύς και ελικοειδής δρόμος που διέτρεξε η μορφή του Bunuel απ’ το ομι
χλώδες ώς το στερεότυπο, έχει γνωρίσει επίσης, τα τελευταία χρόνια, κάποιους σταθμούς που 
μας επιτρέπουν να βαδίζουμε ασφαλώς προς την πιο ποιοτική κατανόηση του δημιουργού 
που δίκαια θεωρείται ο πατριάρχης του ισπανικού σουρεαλιστικού κινηματογράφου και που 
απ’ το έργο του πηγάζει μια μοναδικότητα οφειλόμενη στον ανεπανάληπτο τρόπο με τον οποίο 
δέχεται και επεξεργάζεται τα ερεθίσματά του.5
Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος για τον οποίο το έργο του Bunuel αποκτά διαφορετική χροιά, 
ανάλογα με την προοπτική που του αποδίδεται. Για παράδειγμα, ο Ανόαλοασιανός σκύλος και 
Η Χρυσή Εποχή έχουν διαφορετική όψη ιδωμένα από τη γαλλική σκοπιά, υπό το φως του 
σουρεαλιστικού κινήματος, ναι μεν επιτελώντας ένα ρόλο προωθητικό των ιδεών του, αλ
λά συμβολίζοντας κι ένα σημείο καμπής του. Παρ’ όλα αυτά, οφείλουμε να παραδεχτούμε 
ότι είναι πολύ συνηθισμένο λάθος να κρίνουμε αυτό το έργο επί τη βάσει των κανόνων που 
θέσπισε ο André Breton, και να αγνοούμε τις άλλες διαστάσεις του.
Κατ’ αρχάς, υπάρχει η πλευρά των σουρεαλιστών που διαφώνησε με την μπρετονική ορ
θοδοξία. Η πρόσφατη ανατύπωση από τον Jean-Michel Place των περιοδικών «La Révolution 
Surréaliste», «Le Surréalisme Au Service De La Révolution» και «Documents» ήρθε να προ
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στεθεί στο ήδη ανατυπωμένο από τον Albert Skira «Minotaure», κάτι που επέχρεψε να γ ί
νει η σύγκριση των δύο τελευταίων με τα δύο πρώτα και να δώσει σ’ ένα πλατύτερο κοινό 
υλικά από πρώτο χέρι, που προσφέρουν μια συμπληρωματική οπτική γωνία σχετικά με το 
βαθμό της συνεργασίας του Buñuel με τον Dalí σ’ εκείνες τις δύο ταινίες.
Μπορεί να αποδειχθεί, λ.χ., πως ο Georges Bataille (ο οποίος, το 1928, είχε εκδώσει με το ψευ
δώνυμο Lord Auch την ανατριχιαστική Ιστορία του ματιού) είναι ο πρώτος που εντόπισε, το 
1929, τις πρόσφορες σχέσεις ανάμεσα σε δύο πίνακες του Dalí («Το μέλι είναι γλυκύτερο απ’ 
το αίμα» και «Το μακάβριο παιχνίδι») και στον Ανδαλουσιανό σκύλο, αρχής γενομένης από 
την ιστορία του μοντέρνου ματιού, τοποθετούμενη σε σαδικά πλαίσια.6 
Αυτός ο «βελγικός δεσμός», λοιπόν, θα μπορούσε κάλλιστα να επεκταθεί στο περιοδικό 
«Variétés», στον έμπορο έργων τέχνης Camille Goemans και στο ζωγράφο René Magritte, 
ο οποίος (σήμερα πια είναι κοινό μυστικό) αποτελεί μιαν από τις πιο εμφανείς και σημαντικές 
εικαστικές επιρροές στον Ανδαλουσιανό σκύλο. Και μια εξόχως ενδιαφέρουσα προοπτική θα 
ανοιγόταν μπροστά μας, αν ανατρέχαμε στα προηγούμενα των ισπανοβελγικών καλλιτεχνικών 
σχέσεων, απ’ τις οποίες προκύπτουν μορφώματα τόσο κοντινά με τον Buñuel, όπως η Μαύ
ρη Ισπανία των Darío de Regoyos και Emile Verhaeren ή η βαρύτητα του Maurice Maeterlinck 
διαμέσου των γραπτών του, σχετικά με τα έντομα- ειδικότερα, για τα μυρμήγκια.7 
Όσο για τους πολυπολιχισμικούς ιριδισμούς της παρισινής περίοδου του Buñuel, αυτοί απο
καλύπτονται πιο ανάγλυφα όταν θεωρούμε την ισπανική διάσταση του Ανδαλουσιανού σκύ
λου -  μια διάσταση τόσο προφανή πια, ώστε να μη χρειάζεται να επιμείνουμε, αφού είναι δε
δομένη η γενεαλογία της, η σχέση της με τη Φοιτητική Εστία και η συμβολή της στην εξέ
λιξη των ισπανικών ρευμάτων της αβάν-γκαρντ. (Κάτι ανάλογο συμβαίνει με τη σουρεα
λιστική στροφή του Federico García Lorca στο Έ νας ποιητής στη Νέα Υόρκη ή στο κινημα
τογραφικό του σενάριο Ταξίδι στη Σελήνή.)
Στην πραγματικότητα, ισοδυναμεί μ ’ ένα εγχώριο σουρεαλιστικό μανιφέστο, όπως το απο- 
δεικνύουν πολυάριθμες μαρτυρίες, μερικές από τις οποίες είναι πασίγνωστες: του Eugenio 
Montes στο περιοδικό «La Gaceta Literaria» (Ιούνιος 1927) ή του Rafael Alberti, αρκετά αρ
γότερα, στο αυχοβιογραφικό του Το χαμένο σύδεντρο.
Όμως, αυτός ο χαρακτήρας, του σημαιοφόρου του κινηματογράφου της αβάν-γκαρντ, πή
ρε κι άλλες προεκτάσεις, όχι χωρίς να διαπραχθούν σφάλματα. Έ τσ ι, στο έκτο κεφάλαιο του 
ημιτελούς μυθιστορήματος του Ο τελευταίος μεγιστάνας, που έμελλε να μεταφέρει στην 
οθόνη ο Elia Kazan, ο F. Scott Fitzgerald μας παρουσιάζει τον ήρωά του, Μονρόε Σταρ, έναν 
παραγωγό του Χόλιγουντ (πρόσωπο εμπνευσμένο από τον παραγωγό της MGM, Irving 
Thalberg), στα πρόθυρα να διαπραγματευτεί με τον «αριστερών» τάσεων επικεφαλής του σω
ματείου των σεναριογράφων. Ο Σταρ δεν χάνει την ευκαιρία να συνδέσει την ιδεολογία τού 
συνδικαλιστή με αρκετές ταινίες της ταινιοθήκης του, όπως οΔόκτωρ Καλιγκάρι και το Le 
chien Andalou του Salvador Dalí (sic).8
Παρ’ όλα αυτά, το ίχνος που αφήνει ο Ανδαλουσιανός σκύλος, δεν εξαντλείται στις ιστορικές 
αναδρομές στην αβάν-γκαρντ (ή τις καρικατούρες τους, όπως αυτή που μόλις αναφέρθηκε). 
Είναι αρκετά γνωστό το πώς χρησιμοποίησε ο Alfred Hitchcock τη σκηνή του ματιού στο 
Spellbound,9 μέσα στο ντεκόρ του Salvador Dalí. Ό μω ς και τη μαχαιριά που δέχεται στο μά
τι ο ιδιωτικός ντετέκτιβ στο Ψυχώ, δε θα ’χαμέ άδικο αν την αποδίδαμε στην επιρροή τής 
ταινίας του Buñuel, «την οποία ο Hitchcock παραδέχτηκε ότι πάντοτε θαύμαζε απεριόριστα».10 
Το αποτύπωμα του σουρεαλιστικού κινηματογράφου (και, ειδικότερα, του Ανδαλουοιανού 
σκύλου) είναι αισθητό σε ταινίες όπως, π.χ., Η  σιωπή των αμνών (1990) του Jonathan 
Demme, η οποία σε μεγάλο βαθμό στηρίζεται στην εικόνα της πεταλούδας-νεκροκεφαλής και 
της δύναμής της να υποβάλλει το συσχετισμό Έρως-Θάνατος, ή το Μπλε βελούδο ( 1986) του 
David Lynch, ένα από τα δομικά στοιχεία του οποίου είναι ένα ανθρώπινο αφτί κατακλυσμένο 
απ’ τα μυρμήγκια -  μια επιρροή πολύ πιο πειστική από κάτι άλλες.11 
Κι όμως, ο David Bowie είναι αυτός που έδωσε την καλύτερη απόδειξη της διαρκούς επι-

6. Το έκανε ο Bataille στα τεύχη, 
4 και 5  τον περιοδικού 
«Documents», ενώ o Félix 
Fanés ασχολείται με το θέμα αυ
τό στο βιβλίο του Salvador Dalí, 
La construcción de la imagen -  
1925-1930 /Salvador Dalí, H 
κατασκευή της εικόνας -  1925- 
1930 (Electa, Μαδρίτη 1999)1. Η  
σκηνή του ματιού δεν υπήρχε στο 
πρώτο σκαρίφημα του Ανδαλου- 
σιανού σκύλου.
7. Βλ. Francisco Calvo Serraller 
«Una pica de Flandes en suelo 
español» («Μια φλαμανδική αξί- 
va σε ισπανικό χώμα»), στο 
Paisajes de luz y muerte. La 
pintura española del ’98 /Τοπία 
φωτός και θανάτου. Η ισπανι
κή ζωγραφική του ’98 
(Tusquets, Βαρκελώνη 1998)]. 
Τέλος, ας αναφέρουμε και τη μο
νογραφία του περιοδικού «Révue 
Belge du Cinéma», με τίτλο «Un 
chien andalou»: lectures et 
relectures [«'Ενας ανδαλουσια- 
νός σκύλος»: Αναγνώσεις και 
επαναναγνώσεις (επιμ. Philippe 
Dubois και Edouard Amoldy, 
Βρυξέλλες 1993)].
8. F. Scott Fitzgerald, The Last 
Tycoon, Penguin Books, Λονδί
νο 1997, αελ.142.
9. Παίχτηκε στην ΕΧλάδα με τον 
τίτλο Νύχτα αγωνίας (Σ.τ.Μ.)
10. Donald Spoto, Alfred 
Hitchcock: El lado oscuro de un 
genio/Alfred Hitchcock: Η σκο
τεινή πλευρά μιας διάνοιας 
(Ultramar, Βαρκελώνη 1994, 
αελ. 427)]. Σε άΙΙα σημεία του 
βιβλίου, o Spoto τονίζει πως, πα
ρά την προσπάθεια τον ν'αποφύ- 
γει να μιλήσει για τη δουλειά άλ
λων σκηνοθετών, ο βρετανός δη
μιουργός -στο τέ\ος της ζωής του 
παραδεχόταν κάπου κάπου το 
θαυμασμό τον για ορισμένες ται
νίες τον Luis Buñuel».
11. Το αποτύπωμα τον Ανδα- 
λουσιανού σκύλου πάνω στην 
πρώτη μεγάλου μήκους ταινία 
του David Lynch, Eraserhead 
(1976), τονίστηκε ιδιαιτέρως από 
τον Guillermo Cabrera Infante 
(«The Lynch Mob», περιοδ. «El 
Paseante-, τχ. 17, Μαδρίτη, 
Φθινόπωρο 1990). Το θέμα προ
σεγγίζεται καΧύτερα στο Luis 
Buñuel, la trama soñada (Luis 
Buñuel, η ονειρεμένη πλοκή' 
toc Daniel González Dueñas
I Cineteca Nacional, Πόλη του 
Μεξικού 1993. οο. 65-67). 111
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12. Αγγλικά στο κείμενο: Η ζωή
μου με tov Dalí. (Σ.τ.Μ.)

13. Amanda Lear, My life with 
Dalí /Η ζωή μου με τον Dali

(Virgin, Λονδίνο 1985, σο. 96, 
239' David Bowie, στην εφημ.
«El País semanal», 21.6.1987, 

σελ. 22.
14. Λατινικά στο κείμενο: πρω

τόλειο. (Σ.τ.Μ.) 
15. «L’Âge d’Or», 

filmographie, écrits /«H Χρυσή 
Ε π ο χ ή » : φιλμογραφία, κείμενα 

(••L Avant-Scène Cinéma», τχ. 
315-316, Νοέμβριος 1983). Και 
προπαντός: J . Μ. Bouhours, Ν.

Schoeller, «L’Âge d’Or». 
Correspondance Luis Buñuel- 
Charles de Noailles. Lettres et 

Documents (1929-1976) /«H 
Χρυσή Εποχή». Αλληλογραφία 

Luis Bunuel-Charles de 
Noailles. Επιστολές και άλλα 

γραπτά (1929-1976), Centre 
Georges Pompidou, Παρίσι 

1993.
16. Αξίζει να προσθέσονμε και 
τον C.B. Morris /El manifestó 

surrealista escrito en Tenerife 
(Το σουρεαλιστικό μανιφέστο

που γράφτηκε στην Τενερί- 
φηΛ Instituto de Estudios 

Canarios, Universidad de La 
Laguna, 1983], αλλά και τον 

Andrés Sánchez Robayna 
(επιμ.) /Canarias. Las 

vanguardias históricas (Κανά- 
ρια. Οι ιστορικές πρωτοπο

ρίες), C.A.A.M/Κανάρια Νησιά, 
1992],

17. O Vidal, προφανώς, μετα
φράζει κατά λέξιν τη γαλλικό

έκφραοη «adorer le veau d ’or», 
πον σημαίνει «κολακεύω τονς 

πλουσίους». (Σ.τ.Μ.) 
18. Paul Hammond, L’Âge 
d’Or, British Film Insttute, 

Λονδίνο 1997, o.24. 
19. Ευανάγνωστος, Υιός του 

Αυλού. (Σ.τ.Μ.)

καιρόχηχας αυτής χης χαινίας μικρού μήκους και της ικανότητάς χης να υπερβαίνει χο κοι
νό σχο οποίο απευθυνόχαν αρχικά, ακόμα και με όρους γενεών. Ό πως γράφει η Amanda Lear 
σχο My Life with Dalí,12 μια μέρα εκμυσχηρεύχηκε σχον Bowie όχι ο καχαλανός ζωγράφος 
σχτνήθιζε να χης προβάλλει μια παλιά κόπια χης χαινίας. Ο Bowie, όπως δήλωσε σε μια συ- 
νένχευξη, αποφάσισε να σχηιπεριλάβει χην χαινία, δίκην νχεκόρ, σχο πρόγραμμα μιας πε
ριοδείας χου: «Ο Buñuel και o Dalí είναι οι δύο άνθρωποι που περισσόχερο επηρέασαν χο έρ
γο μου. Πράγμαχι πήρα μαζί μου χον Αχδαλουσιαχό σκύλο σχην περιοδεία μου χου 1976. Ανχί 
να βρούμε ένα οποιοδήποχε ροκ συγκρόχημα για συμπλήρωμα, προβάλαμε χην χαινία, που 
χαίριαζε απόλυχα με μια μπρεχχική σκηνογραφία -  όλα μαυρόασπρα. Με χαρά μου διαπίστωσα 
όχι, πενήντα χρόνια μετά χο γύρισμά χης, χο κοινό έμενε με ανοιχτό χο στόμα στη σκηνή τού 
ματιού. Δεν είναι απίθανο; Έ να  κοινό που πίστευε πως χα ’χε δει όλα, τρόμαζε! Υπήρχαν με
ρικοί που νόμιζαν πως ήταν έργο κάποιο νέου, “πανκ” σκηνοθέτη. Δεν ήξεραν τίποτα, δεν 
είχαν ιδέα από πού έβγαιναν αυτές οι εικόνες, αλλά όλοι ένιωθαν όχι οι εικόνες απέπνεαν κά
τι επαναστατικό».13
Συνεπώς, ενώ οι πιο ταλαντούχοι ερευνητές χου κλασικού μοντέλου αναπαράστασης χου Νέ
ου Χόλιγουντ, όπως ο Spielberg, εκφράζουν χην πικρία τους για χο γεγονός όχι ανάμεσα σ’ 
αυτούς και χο νεαρό κοινό έχει υψωθεί ένα φράγμα (που οφείλεται σχην επιρροή χου βιντεο
κλίπ και χου MTV, χα οποία έχοχτν αντιστρέφει χην κινηματογραφική γλώσσα και βασίζο
νται σχην ασυνέχεια των εικόνων και χην κουλτούρα των αποσπασμάτων που ζούμε σήμερα), 
η opera prim a14 χου Buñuel κινείται σαν χο ψάρι σχο νερό μέσα σ’ αυτά χα νέα κυκλώμα
τα, ενώ αποτελεί σημείο αναφοράς για πολλούς «βίντεο-δημιουργούς».
Οι παραπάνω εκτιμήσεις μπορούν να επεκταθούν και στη Χρυσή Εποχή, μια χαινία που, διά 
χειρός Paloma Chamorro, δάνεισε χον τίτλο χης σε μιαν από τις πιο χαρακτηριστικές εκπομπές 
χης ισπανικής τηλεόρασης χην περίοδο χης Μεταπολίτευσης, με επιτυχία που οφείλεται σχην 
άμεση ικανότητά χης να παραπέμπει στη μοντερνικότητα -  μια ιδιότητα, η οποία διόλου δεν 
έρχεται σε αντίθεση με χον ιστορικό χης χαρακτήρα, όταν, γύρω σχο 1930, έπαιξε ρόλο κα- 
ταλύτη σχην ομάδα χου Breton, και για χην οποία ελάχιστες αντιρρήσεις χωρούν, χάρη και 
στις τεκμηριωμένες μονογραφίες που είδαν πρόσφατα χο φως.15
Ωστόσο, καλό είναι να μη χάνουμε από χο οπτικό μας πεδίο χον αποκαλυπτικό ρόλο που έπαι
ξε σε μιαν απ’ τις ισπανικές ομάδες χης αβάν-γκαρνχ, τη σουρεαλιστική «κλίκα» χης Τενε- 
ρίφης, για να αναφερθούμε σχο κλασικό βιβλίο χου Domingo Pérez Minik και στη μεταφο
ρά χου σουρεαλισμού από χον Γηραιό σχον Νέο Κόσμο, τίτλο όχι μόνο ενός σημαντικού βι
βλίου χου Juan Larrea, αλλά και μιας Έκθεσης σχο Ατλαντικό Κέντρο Μοντέρνας Τέχνης 
που χο ξανάφερε σχην επικαιρότητα.16
Η δεύτερη χαινία χου Buñuel προκαλεί πλήθος επιδράσεις, ήδη από χον τίτλο χης. Διαπι
στώθηκε πως, στους θεατές χου 1930, η πρόσληψη χης Χρυσής Εποχής μπορούσε να υπο
κινήσει τόσο διαφορετικούς μεταξύ τους συνειρμούς όσο η αναφορά σχον χαμένο παράδει
σο χης ενδομήτριος ζωής (κατά τις θεωρίες χου Otto Rank), χο υποκατάστατο χης αίσθησης 
των περιττωμάτων που έβλεπαν σ’ αυτό χο μέταλλο ο Freud και o Ferenczi, ή οι μύδροι που 
εξαπέλυε ο Georges Sadoul κατά χου γαλλικού καπιταλισμού και χης λατρείας χου σχον χρυ
σό μόσχο,17 σχο «La Révolution Surréaliste».18
Από χην πλευρά μου, οφείλω να επιμείνω στη θερβαντική ουσία χης χαινίας -  κι αυτή η άπο
ψη μπορεί να σχηματιστεί αβίαστα και χωρίς να ξεφύγουμε απ’ χο ίδιο χο έργο χου Buñuel. 
Ο «Λόγος περί Χρυσής Εποχής» που εκφωνεί ο Δον Κιχώτης, υπήρχε ολόκληρος σχο 
Elegible, hijo de flauta,19 ένα σενάριο που γράφτηκε σε συνεργασία με χον Juan Larrea και 
που ο Buñuel αποπειράθηκε να χο γυρίσει τρεις φορές: χο 1947, χο 1957 και χο 1963. Η δε 
απάρνηση χης αντίληψης χης ατομικής ιδιοκτησίας (δικό σου και δικό μου), γύρω απ’ χην 
οποία δομείται ο λόγος χου Cervantes, είναι ένα από χα κλειδιά χου Σίμωχα ττις Ερήμου.
Σ’ αυτό μπορεί να επικουρήσει μια μαρτυρία χης εποχής από έναν άνθρωπο πολύ κοντινό 
σχο σκηνοθέτη, χον Ernesto Giménez Caballero, διευθυντή χου «La Gaceta Literaria», τις
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κινηματογραφικές σελίδες του οποίου διηύθυνε o Buñuel. Στο τεύχος 112 αυτού του πε
ριοδικού (15 Αυγούστου 1931), o Giménez Caballero σχολίαζε τη Χρυσή Εποχή, έχοντας απο
λύτως ξεκάθαρες απόψεις ως προς το άτι ο τίτλος παραπέμπει στον Wagner (Ο χρυσός του Ρή
νου) και στον Δον Κιχώτη : «Δε θα δίσταζα να γράψω ολόκληρο βιβλίο για τη Χρυσή Εποχή· 
ή, μάλλον, για τον τίτλο και μόνο! Είναι ο ευτυχέστερος, ο ιδιοφυέστερος τίτλος που ’χει βρει 
ο σουρεαλισμός: Η χρυσή εποχή! [...] Ό λος ο ρομαντισμός της ανθρωπότητας που φτάνει από 
τους μύθους των Αρίων ως τον Δον Κιχώτη κι ως τον Buñuel».
Αν και δεν βλάπτει να τηρούμε πάντα κάποιες επιφυλάξεις προκειμένου περί του Giménez 
Caballero, αξίζει να θυμηθούμε πως ο ίδιος o Buñuel του επιφύλαξε μια ιδιωτική προβολή 
της ταινίας, επιστρέφοντας μετά το πρώτο του ταξίδι στο Χόλιγουντ. Αργότερα, στο τεύχος 
122 του «La Gaceta Literaria» (15 Φεβρουάριου 1932), ο διευθυντής του προχωρεί ακόμα 
περισσότερο τη σύνδεση με τον Cervantes σ’ ένα μακροσκελές άρθρο, υπό τον τίτλο «Η Χρυ
σή Εποχή. Τα βελανίδια του Δον Κιχώτη». Σ ’ αυτό το άρθρο θυμάται τον Μπακούνιν, που 
οραματίστηκε να καταργήσει το «δικό σου και δικό μου». Χαρακτηρίζει τον δοκιχωτικό «Λό
γο περί Χρυσής Εποχής» ως έναν «μεγάλο ισπανικό πρόδρομο του αναρχισμού» και μνη
μονεύει τα καρναβάλια και την ταφή της σαρδέλας, όπου καταργούνται οι κοινωνικές ιε
ραρχίες. Έ πειτα , αφού κάνει μια στάση στους δύο Rousseaus (τον Jean-Jacques -που  ονει
ρεύτηκε τον άνθρωπο σε μια πρωτόγονη φυσική κατάσταση- και τον «Τελώνη» -  που ζω
γράφισε μια «Χρυσή Εποχή» όπου μια γυναίκα ξαναβυθίζεται σ’ έναν κήπο της Εδέμ), κο- 
ρυφώνει το κείμενό του με την ταινία του Buñuel: «Δεν είναι τυχαίο που μια τόσο αντι
προσωπευτική ταινία του σουρεαλισμού τιτλοφορείται L ’Age d ’Or (Η εποχή του χρυσου)». 
Ας επανέλθουμε προς στιγμήν στον «βελγικό δεσμό» που αναφέραμε πιο πάνω, μόνο και μό
νο για να τονίσουμε πως Η  ταφή της σαρδέλας που μνημονεύει o Giménez Caballero, δεν εί
ναι αυτή του Goya, αλλά του Jam es Ensor, την οποία και δημοσιεύει στο συγκεκριμένο αυ
τό τεύχος του περιοδικού. Από την άλλη, είναι γνωστό πόσο εξυμνεί o Ensor τον Goya στην 
αλληλογραφία του με τον Regoyos...20
Σήμερα είναι κοινώς αποδεκτή άλλη μία από τις νύξεις της Χρυσής Εποχής στη ζωγραφική 
την οποία o Giménez Caballero είχε επισημάνει πρώτος: η αναφορά στον «σαπρό επίσκοπο» 
του Valdés Leal, για να μιλήσουμε με την αργκό της Φοιτητικής Εστίας. Είναι μια εικαστική 
ερμηνεία για την οποία δεν χωρά αμφιβολία, μιας και o Buñuel την είχε ήδη χρησιμοποιή
σει στο θεατρικό του έργο Άμλετ (γραμμένο σε συνεργασία με τον José Bello Lasierra) και 
θα την επαναλάμβανε αργότερα, στο Γαλαξία, συμπληρώνοντάς την, στην Τριστάνα, μ ’ 
έναν άλλον διάσημο «σαπρό», τον Καρδινάλιο Tavera, μέσω του τάφου του που φιλοτέχνησε 
ο γλύπτης Berruguete για το νοσοκομείο που φέρει τ ’ όνομά του, στο Τολέδο.
Ακριβώς επειδή είναι δόκιμη αυτή η εικαστικής υφής διαπίστωση, ίσως αξίζει τον κόπο να 
κάνουμε μια μικρή αναφορά στα ονομαζόμενα «Ιερογλυφικά του Χρόνου και του Θανάτου» 
ή τις Τελευταίες στιγμές του Valdés Leal, που φέρουν ως επιγράμματα τις φράσεις In ictu oculi 
και Finis Gloriae mundi. Οι συγγένειες με τον Buñuel είναι ολοφάνερες, ιδιαίτερα στο δεύ
τερο, που οι μελετητές του ισπανικού μπαρόκ το παρομοιάζουν με τις Πνευματικές ασκήσεις 
του Ignacio Loyola και την περίφημη «σύνθεση τοπίου» του, με την οποία αναζητά μια πιο 
ενεργό συμμετοχή των αισθήσεων σε αφηρημένες ιδέες· ένα είδος ηθικού καταλόγου.21 
Ό πω ς είναι φανερό, τίποτα δεν είναι πιο ισπανικό απ’ αυτές τις... νεκρολογίες (και τις συ
νεπαγόμενες σήψεις), που οδήγησαν τον Sánchez Camargo να ξεκινήσει τον πυκνό και μα
κροσκελή κατάλογο που ήδη αναφέραμε: Ο θάνατος στην ισπανική ζωγραφική. Ωστόσο, η ανά
γνωση των στερεοτύπων που σχολιάζουμε (τόσο προφανώς ιβηρική και τόσο διαχρονι
κή...), έχει σμίξει με στοιχεία πολύ ξένα, όπως εκείνα που παρουσιάζονται στη «Μαύρη Ισπα
νία» και δεν είναι παλαιότερα από το ρομαντισμό.
Ό πω ς τονίστηκε και πριν, οι Τελευταίες στιγμές του Valdés Leal αποτελούν το κέντρο όλων 
των στερεοτύπων των προ-ρομαντικών ή ρομαντικών ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν την 
Ισπανία, από τον πρόδρομο Richard Twiss (1770) ώς τον Mérimée (1848) ή τον Richard Ford

20. Μοιραίο είναι να επιμένουν 
πολλοί στις σχέσεις ανάμεσα 
στον José Guadalupe Posada 
και τον Buñuel. Όμως, ίσως 
αξίζει τον κόπο να θυμηθούμε 
τους αυτόχθονες προδρόμους 
που αναφέρει o Manuel 
Sánchez Camargo στο βιβλίο  
του La muerte en la pintura 
española (O θάναιος στην 
ισπανική ςωγραφικψ.
21. William Β. Jordan και 
Peter Cherry. El bodegón 
español de Velazquez a Coya 
(Η ισπανική νεκρή φύση από 
ιον Velasquez σιον Goya > 
National Gallery, Λονδίνο, 
1995. 113
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22. Ταξίδι στην Ισπανία 
(1845). (Σ.τ.Μ.) 

23. Fernando H uid , 
Postrimerías. Alegorías de la 

muerte en el arte español 
contemporáneo (Τελευταίες 

στιγμές. Αλληγορίες του θανά
του στη σύγχρονη ισπανική 
τέχνη), Fundación Cultural 

Mapfre Vida, Μαδρίτη 1996.
24. O "εκγαΧΧισμένος». Η  λέξη, 
με υβριστική χροιά, χαρακτήρι
ζε τους «δοσίΧογους» Ισπανούς,

την περίοδο της κατοχής της 
Ισπανίας α π ’τα στρατεύματα 

του Ναπολέοντα. (Σ.τ.Μ.)
25. Δον Χουάν δε Μαράνια ή Η 

πτώση ενός αγγέλου. (Σ.τ.Μ.) 
26. Εννοεί τον José Zorrilla y

Moral (1817-1893), ισπανό ποι
ητή και δραματουργό, συγγρα

φέα του Δον Χουάν Τενόριο 
(1844). (Σ.τ.Μ.) 

27. Théátre National de París.
(Σ.τ.Μ.)

28. Επιστολή του Buñuel στον 
Francisco Rabal (29 7.1967), 

όπως παρατίθεται από τον 
Pedro Guerrero Ruiz, στο 

Francisco Rabal, un actor de 
raza [Francisco Rabal, ένας 

ηθοποιός από ράτσα (Editora 
Regional de Murcia 1992, αελ.

174)1.
29. BX. οημ. 24. (Σ.τ.Μ.)

και xo απαραίτητο Εγχειρίδιο για όσους ταξιδεύουν στην Ανδαλουσία και για όσους διαβάζουν 
στο σπίτι, που μπορεί να συγκριθεί μόνο με το Voyage en Espagne22 του Théophile Gautier 
στην ικανότητά του να μετατρέπει τον Valdés Leal σε σύμβολο της ισπανικόχητας και της 
εμμονής της με το θάνατο.23
Συνεπώς, δεν είναι διόλου παράξενο το όχι ο «σαπρός επίσκοπος» επανεμφανίζεται στο Γα
λαξία, μια ταινία διχασμένη ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία, στην οποία εκδηλώνεται 
-περισσότερο απ’ όσο σε κάθε άλλη ταινία- η υβριδική κατάσταση που είναι χαρακτηριστική 
του afrancesado.24 Αυτή η σχιζοειδής άποψη των υποτιθέμενα σκληροπυρηνικών οπαδών 
της «ισπανικόχητας», στην πραγματικότητα προκύπτει από την τήξη των πρώτων υλών μας 
μέσα στο καμίνι του ρομαντισμού της γειτονικής χώρας και στο ενδιαφέρον για τις ιδιαι- 
τερότητές μας που ξυπνά με τις εκστρατείες του Ναπολέοντα, όπως ακριβώς γεννιέται μια 
ολόκληρη ισπανολογική φιλολογία ως συνέπεια του Εμφυλίου μας, απ’ την οποία ωφελή
θηκαν o Federico García Lorca και -σε μικρότερο βαθμό- o Buñuel, ανεξάρτητα από την αναμ
φισβήτητη αξία και το ταλέντο τους.
Διαφορετικό είναι το θέμα τού πώς οι αυτόχθονες καλλιτέχνες καχέληξαν να μπουν στο παι
χνίδι, κερδίζοντας ξανά τα δικά μας στοιχεία μέσα από τον ξένο καθρέφτη (ειδικά σε περιό
δους κρίσης ταυτότητας, που δεν είναι σπάνιες), όπως, π.χ., o Picasso· ή κι ο ίδιος o Buñuel 
ακόμα, ο οποίος ήταν ακλόνητα πεπεισμένος για το ότι ο Δουμάς, π.χ., στο έργο του Don Juan 
de Maraña ou La chûte d ’un ange25 είχε σαφώς «υιοθετήσει» τον Δον Χουάν Τενόριο του 
Zorrilla. Μάλιστα, τον συνέδεε με το Νοσοκομείο του Ελέους και τις Τελευταίες στιγμές του 
χάρη στον ιππότη Maraña, μια μορφή που πολλοί (με πρώτο και καλύτερο τον Δουμά) τη 
συσχετίζουν (ή και την ταυτίζουν) με αυτήν του Δον Χουάν.
Ό ταν, το 1967, ο ηθοποιός Francisco Rabal πρόχεινε στον Buñuel να σκηνοθετήσει τον Τε
νόριο στην Ισπανία, ο τελευταίος τού έγραψε: «Κάθισα και ξαναδιάβασα όλους τους ΔΟΝ ΖΟΥΑΝ 
που έχουν γραφτεί για το θέατρο: Tirso [de Molina] (φριχτός), Μολιέρο (εδώ κι εκεί ανεκτός), 
Goldoni (μέτριος), Δουμάς (καλός -  αυτός είναι ο πατέρας του ήρωα του Zorrilla, αφού ο δι
κός του ανέβηκε έξι χρόνια νωρίτερα απ’ το έργο του δον José26), Rostand (διεφθαρμένος), Πού- 
σκιν (ασήμαντος). Δε νομίζεις πως, από πολιτιστικής απόψεως, θα ’ταν καλό για το Τ.Ν.Ρ.27 
να παίξει πριν απ’ τον Τενόριο του Zorrilla το έργο του Δουμά, για να φανεί το πώς ένας συγ
γραφέας εμπνέεται από έναν άλλον και κατορθώνει να τον ξεπεράσει, όπως συνέβη με τον Δον 
Χουάν του Zorrilla και αυτόν του Δουμά; Ρίχνω το δόλωμα, κι όποιος τσιμπήσει».28 
Ως μαθητής του Americo Castro, o Buñuel εξακολουθούσε να πιστεύει πως ήταν o Zorrilla 
που είχε εμπνευστεί από τον Don Juan de Maraña του Δουμά, ενώ ήδη από το 1945 γνω
ρίζουμε πως στην πραγματικότητα συνέβη το αντίθετο, μιας και η τελική εκδοχή του έργου 
του Δουμά είναι μεταγενέστερη του Τενόριο. Αυτή, όμως, είναι μια λεπτομέρεια χωρίς ιδι
αίτερη σημασία. Πιο ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως o Buñuel δεν είχε κανένα πρόβλημα 
να δουλέψει με στερεότυπα που αφορούσαν στην πατρίδα του, ακόμα κι όσα άγγιζαν τα όρια 
του φολκλόρ και της «ισπανικούρας» (όπως, π.χ., στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου), 
ακριβώς γιατί δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο να πέσει μέσα της. Εξ ου και ο ενθουσιασμός 
του για το μυθιστόρημα Ο καλόγερος του Matthew G. Lewis (μετά τη μετάφρασή του στα γαλ
λικά από τον Antonin Artaud) ή για το Χειρόγραφο που βρέθηκε στη Σαραγόσα του Jan Potocki 
-  τόσο για το βιβλίο (τα αποσπάσματα που ανθολόγησε και εξέδωσε ο Roger Caillots) όσο και 
για την ταινία που γύρισε ο Πολωνός Wojciech J. Has.
Επίσης, φυσικά, δε δίστασε να παρεμβάλει ένα απόσπασμα από τον Τενόριο σ’ ένα πλαίσιο 
τόσο τυπικά γαλλικό όσο εκείνο της Κρυφής γοητείας της μπουρζουαζίας, ή στο Φάντασμα της 
ελευθερίας, όπου παραπέμπει στον γνωστό θρύλο του Gustavo Adolfo Bécquer Το φιλί, στε
νά συνδεδεμένο με τον πέτρινο προσκεκλημένο που υποφώσκει στο έργο του Zorilla. Ή δη 
από τον πρόλογο της ταινίας, όταν, ντυμένος μοναχός, χουφεκίζεται από τους στρατιώτες 
του Ναπολέοντα, σ’ ένα «ταμπλό»-ανχιγραφή των Εκτελέσεων του Goya, o Buñuel παίζει με 
το αντιφατικό του χαρακτηριστικό του afrancesado29, που τον είχε οδηγήσει να γράψει, στο114
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νεανικό του ποίημα «Παλάτι από πάγο»: «Ό ταν οι στρατιώτες του Ναπολέοντα μπήκαν στη 
Σαραγόσα, στην ΑΧΡΕΙΑ ΣΑΡΑΓΟΣΑ, δε βρήκαν παρά τον άνεμο να φυσά στους ε'ρημους δρό
μους. Μόνο μέσα σε κάτι λασπόνερα κόαζαν τα μάτια του Luis Buñuel. Οι στρατιώτες τού 
Ναπολέοντα τα αποτελείωσαν με τις ξιφολόγχες τους».30
Οι συσχετισμοί αυτοί δεν είναι αυθαίρετοι. Προτού πάρει τον τίτλο Η  Χρυσή Εποχή,, η ται
νία επρόκειτο να ονομαστεί Κάτω το Σύνταγμα!, σε μια προφανή αναφορά στο «Ζήτω οι αλυ
σίδες!» που κραύγαζαν οι πατριώτες υπέρ του Φερδινάνδου Ζ', μετά τη μάχη τους κατά των 
Γάλλων που κλείνει και το Φάντασμα της ελευθερίας.
Ο κύκλος θα μπορούσε να κλείσει με τα χαρακτικά που o José Hernández αφιέρωσε στα ποι
ήματα του Luis B uñuel (ανάμεσα στα οποία και το «Παλάτι από Πάγο»), και με τον τρόπο 
που ο ζωγράφος αποθανάτισε μπαρόκ αναμνηστικά του θανάτου μέσα από άλλα δικά του έρ
γα, όπως το Vanitas II  ή το In  ictu oculi II .31
Απ’ τη μεριά μας, αν ακολουθήσουμε την πορεία του Buñuel ώς την τρίτη του ταινία, το Γη 
χωρίς ψωμί, μπορούμε να διαπιστώσουμε πως ακόμα και σ’ ένα ντοκιμαντέρ μ’ ένα χαρακτήρα 
εκ πρώτης όψεως τόσο στενά «ισπανικό» -κα ι δη «τοπικιστικό»-, μπορούμε να βρούμε 
αναφορές ακριβώς στους ίδιους ζωγράφους τους οποίους ο Gautier, στο Voyage en Espagne,32 
θεωρεί την πεμπτουσία της ισπανικότητας· δηλαδή τον Ribera και τον Zurbarán. Τελικά, 
το σχόλιο είχε γραφτεί με τη βοήθεια του Pierre Unik, και η ιδέα για το Γη χωρίς ψωμί ανή
κει στον Yves Allegret, ο οποίος, με τη σειρά του, την εμπνεύστηκε απ’ τη διδακτορική δια
τριβή του γάλλου ισπανολόγου Maurice Legendre.33
Ό μω ς δεν μπορούμε να παραβλάψουμε κι άλλες διαστάσεις της, αφού, μόλις η ταινία γεν
νήθηκε (22 Μαΐου 1933), την υιοθέτησε το περιοδικό «Octubre», ισπανικό όργανο του Σω
ματείου Επαναστατών Συγγραφέων και Καλλιτεχνών, που στο εξώφυλλο του πρώτου τεύ
χους του (Ιούνιος-Ιούλιος 1933) δημοσίευσε φωτογραφίες από την ταινία. Κι αυτή δεν 
ήταν η μοναδική στήριξη που είχε η ταινία απ’ την Αριστερά. Το 1935, o Josep Renau χρη
σιμοποίησε εικόνες από το Γη χωρίς ψωμί σ ’ ένα φωτο-κολάζ που δημοσιεύτηκε στο τεύχος 
7-8 του περιοδικού «Nueva Cultura», όταν ήδη το βάραινε η κυβερνητική απαγόρευση.34 
Φυσικά, o Buñuel δεν είχε καμία διάθεση να κρατήσει τόσο περιορισμένο το βεληνεκές τού 
ντοκιμαντέρ του. Εκτός από τους αρχικούς τίτλους και το χάρτη όπου σημειώνονταν κι άλ
λες περιοχές της Ευρώπης, παρόμοιες με τη Λας Ούρδες, σχεδίασε αργότερα μια αποστολή 
μαζί με τον Jacques Lacan για να εξερευνήσει αυτές τις περιοχές, αλλά το σχέδιο έμεινε στα 
χαρτιά, γιατί, στο μεταξύ, ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος.35 
Αργότερα (Δεκέμβριος 1936), το Γη χωρίς ψωμί, που ήδη κυκλοφορούσε ντουμπλαρισμένο 
στα γαλλικά και στα αγγλικά, σε μια προσπάθεια να συγκινηθεί το διεθνές κοινό και να συμ
παρασταθεί στον αγώνα των δημοκρατικών της Ισπανίας, προκάλεσε τον ενθουσιασμό του 
Joris Ivens, αλλά και του πατριάρχη του ντοκιμαντέρ, Robert Flaherty, ο οποίος είχε την 
ευκαιρία να το εκτιμήσει μέσω του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, ενός ιδρύ
ματος που στήριξε την ταινία όπως είχε κάνει και για την Γκερνίκα του Picasso.36 
Αυτή η διεθνής απήχηση έμελλε ν ’ αποβεί καθοριστική για την περιοχή της Εξτρεμαδούρα, 
αλλά και για τη μετέπειτα εικόνα της αγροτικής Ισπανίας. Χωρίς το Γη χωρίς ψωμί, θα ’με- 
ναν χωρίς αντίκρισμα οι εργασίες μερικών απ’ τους καλύτερους φωτογράφους που έτυχε να 
βρεθούν σ’ αυτή την περιοχή της Ισπανίας, τη δεκαετία του ’50. Τέτοια είναι η περίπτωση 
της σειράς «Spanish Village», που δημοσίευσε ο Eugene Smith στο περιοδικό «Life», το 1951- 
ή του Inge Morath, που έγραψε πως, μαζί με το Μουσείο του Πράδο, την ανάγνωση του Δον 
Κιχώτη και τις φωτογραφίες του Robert Capa, ένα από τα κίνητρα της έμπνευσής του 
ήταν οι ταινίες του αραγονέζου σκηνοθέτη και, ειδικότερα σε ό,τι είχε να κάνει με το ταξί
δι του στη Λας Ούρδες «η αξέχαστη ταινία του Buñuel»· ή του Wolf Vostell, που εντυπω
σιάστηκε τόσο πολύ από τις μπουνιουελικές εικόνες, ώστε αποφάσισε να εγκατασταθεί μο- 
νίμως στην επαρχία του Κάθερες.37
Ακόμα, δε θα γίνονταν κατανοητά τα πιο στρατευμένα ισπανικά ντοκιμαντέρ, στα τέλη τής

30. Ίσως εδώ να παίζει με τη 
σύμπτωση των ημερομηνιών: 
της γέννησής του (22 Φεβρουά
ριου) και της εισόδου των y άλ
λω ν στρατιωτών στην πόλη (21 
Φεβρουάριου 1809).
31. Υπάρχει μια έκδοση του 
Μουσείου του Τερουέλ (1989), η 
οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλ
λων, τα ποιήματα «Bacanal-
(«Ό ργιο-) · Palacio de hielo- 
(«Παλάτι από πάγο-), «El arco 
iris y  la cataplasma- («Το ου
ράνιο τόξο και το κατάπλα
σμα-), «Olor de santidad- 
(«Άρωμα αγιοσύνης-) κ.ά.
32. Βλ. σημ. 22. (Σ.τ.Μ.)
33. Βλ. τους καταλόγους των εκ
θέσεων Eli Lotar (Centre 
Georges Pompidou, Παρίσι 
1993, ιδίως oo. 22-23) και »Las 
Hurdes»: Ένα Ντοκιμαντέρ 
του Luis Bunuel (Μουσείο Μο
ντέρνας Τέχνης της Εξτρεμα
δούρα και της Ιβηρικής Αμερι
κής, 1999).
34. Είναι εντελώς αβάσιμη η 
διαβεβαίωση του Marvin 
D ’Lugo πως «η ισπανική κυ
βέρνηση [είναι αυτή που] το 
1932 ανέθεσε στον Luis Bunuel 
να γυρίσει το Γη χωρίς ψωμί·.
35. Ο Bunuel είχε αναφερθεί σ' 
αυτή την (κοινή με τον Lacan) 
αποστολή σε μια διάλεξή του στο 
Columbia University της Νέας 
Υόρκης. Το κείμενο έχει δημο
σιευτεί στον τόμο με τον τίτλο Le 
Christ à cran d’arrêt. Oeuvres 
littéraires /Ο Χριστός με ελα
τήριο. Λογοτεχνικά κείμενα 
(Plon, Παρίσι 1995).
36. Joris Ivens, Io-Cinema, 
Autobiografía di un cineasta 
/Αυτοβιογραφία ενός κινημα
τογραφιστή (Longanesi, Μιλά
νο 1979, αε.1. 69)1.
37. Οι φωτογραφίες του Eugene 
Smith υπάρχουν ο ’ έναν τόμο 
συγκεντρωτικό του φωτογραφι
κού του έργου (Obra 
Fotográfica, Ed. Du Seuil, Πα
ρίσι 1998) και στον κατάλογο 
της έκθεσης που τον αφιέρωσε 
το Εθνικό Μουσείο Τεχνών της 
Καταλανίας (Άνοιξη 1999) τα 
Λόγια τον Inge Morath, στο 
España en los 50 [Η  Ισπανία 
στη δεκαετία τον '50 
(Artecontexto, Μαδρίτη 1994, 
οο. 14, 17)]· όσο για τον Wolf 
Vostell. fi\. El fin de Parzifal 
/Το τέλος του ΓΙάροιφαλ ι Μου
σείο Vostell, ΜαΧ,παρτίδα τον 115
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Κάθερες, 1989) και στον κατά
λογο της έκθεσης που του αφιέ

ρωσε το Μουσείο Μοντέρνας Τέ
χνης της Εξτρεμαδοϋρα και της 

Ιβηρικής Αμερικής],
38. Η  σύνοψη δημοσιεύτηκε σ ’ 
ένα τεύχος που του αφιέρωσε η

Ταινιοθήκη της Βαλένθια, το 
1986.

39. Παίχτηκε στην Ελλάδα με  
τον τίτλο Η παράξενη περιπέ

τεια του Δαβίδ Γκρέι. (Σ.τ.Μ.)
40. Julián Ríos, Impresiones 
de Kitaj (La novela pintada)

/Εντυπώσεις από τον Kitaj (To 
ζωγραφιστό μυθιστόρημα) 

Mondadori, Βαρκελώνη 1989.
O Marco Lwingstone (R.B. 

Kitaj, Phaidon Press, Οξφόρδη 
1985) έχει καταγράψει τη σχέση 

πορνείων και τέχνης, από τις 
Δεσποινίδες της Αβινιάν του 

Picasso ώς την πιο αγαπημένη 
ταινία του Kitaj σ ’ όλη την ιστο

ρία του κινηματογράφου, την 
Ωραία της Ημέρας του Luis 

Buñuel, η οποία, το 1983, ώθη
σε τον αμερικανό ζωγράφο να 
επιχειρήσει (μάταια) την προ
σωπογραφία της πρωταγωνί

στριας, Catherine Deneuve.
41. Παίχτηκε στην Ελλάδα με  

τον τίτλο Η νύχτα των δολοφό
νων. (Σ.τ.Μ.)

42. Παίχτηκε στην Ελλάδα με 
τον τίτλο Πιχότε, το χαμίνι του

Σάο Πάολο. (Σ.τ.Μ.)
43. Roman Polanski, Roman 

by Polanski (ιοίι. έκδ. Grijalbo,
Βαρκελώνη 1985, οελ. 136). 

44. Mario Vargas Llosa, La tía 
Julia y el escribidor /Η θεία 

Χούλια κι ο γραφιάς (Seix 
Barrai, Βαρκελώνη, οελ. 187].

ίδιας δεκαετίας, από τα οποία θα πρέπει να αναφέρουμε το Κουένκα του Carlos Saura, που 
σχεδόν αναπλάθει την ταινία του Buñuel· ή μια ολόκληρη λογοτεχνική παραγωγή μαρτυ
ριών, όπως το Ταξιδεύοντας σττι Λας Ούρδες των Antonio Ferres και Armando López Salinas, 
και το Κάμποι του Νίχαρ του Juan Goytisokr ή το σχέδιο του Luis García Berlanga Πέντε ιστο
ρίες απ’την Ισπανία, σε σενάριο δικό του, του Cesare Zavattini και του Ricardo Muñoz Suay. 
Ό πως συμπεραίνει κανείς απ’ τον τίτλο, προβλέπονταν πέντε επεισόδια: α) Βοσκός, β) Με
τανάστες, γ) Λας Ούρδες, δ) Καπέα, ε) Φαντάρος και υπηρέτρια. Το τρίτο επεισόδιο (Λας Ούρ
δες) θα ήταν κάτι σαν αναπαράσταση των νέων Παιδαγωγικών Αποστολών, οι οποίες, στα 
πλαίσια του εκπολιτιστικού τους έργου, μοίραζαν ρούχα και τρόφιμα, και πρόβαλλαν δωρεάν 
κινηματογραφικές ταινίες.38
Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι η μαρτυρία του αμερικανού ζωγράφου Ronald Β. Kitaj, οι σχέ
σεις του οποίου με την Ισπανία (Αποχαιρετισμός στην Καταλονία, Σοσιαλιστές και κομμουνι
στές, Προσωπογραφία της Pasionaria, Αυτοπροσωπογραφία στη Σαραγόσα κ.ά.) είναι αρκετά 
γνωστές και τόσο σημαντικές όσο και η επιρροή του έργου του στον κινηματογράφο. Μια 
καλή απόδειξη μας προσφέρουν οι συζητήσεις του με τον Julián Ríos, στις οποίες υπάρχει 
μια αποκαλυπτική αναφορά στην ταινία του Buñuel, όταν ο συνομιλητής του περιγράφει 
πόσο ενδιαφέροντα τέρατα είχε να παρουσιάσει η κινηματογραφική σοδειά του έτους 1932, 
αναφέροντας το Freaks του Tod Browning, το Vampyr του Dreyer,39 τον Φρανκενστάιν του 
James Whale, το Λευκό ζόμπι του Halperin, την εκδοχή του Ο Δόκτωρ Τζέκιλ και ο Κύριος 
Χάιντ του Mamoulian. Αμέσως ο Kitaj τον διακόπτει: «Ξέχασες τη θαυμάσια ταινία του Buñuel 
για την Εξτρεμαδούρα».40
Αν δεν είχε υπάρξει το Γη χωρίς ψωμί, δύσκολα θα κατανοούσαμε την κατοπινή καταβύθιση 
του Buñuel στον κόσμο των περιθωριακών (αυτή τη φορά, των περιθωριακών της μεγα
λούπολης) με το Λος ολβιδάδος -  μια ταινία, χωρίς την οποία δε θα συμπληρωνόταν η γε
νεαλογία Cul-de-sac (Polanski),41 Pixote (Hector Babenco),42 Salaam Bombay (Mira Nair). 
O Polanski, π.χ., όταν μιλά, στην αυτοβιογραφία του, για τις τρεις ταινίες που περισσότε
ρο τον εντυπώσιασαν στη διάρκεια των σπουδών του στη Σχολή Κινηματογράφου του Λοτζ, 
βάζει την ταινία του Buñuel στην ίδια μοίρα με τον Πολίτη Κέιν και το Ρασομόν: «Άλλο κι
νηματογραφικό πρότυπο ήταν για μένα το Λος ολβιδάδος του Buñuel. Η βιαιότητά του, ο ρε
αλισμός του και ο τρόπος με τον οποίο στόχευε αλάνθαστα στις αισθήσεις, ασκούσαν πάνω 
μου απέραντη γοητεία. Πολλοί συμφοιτητές μου τη θεωρούσαν αισθησιοκρατική, αλλά 
εγώ ήμουν της γνώμης πως μπορούσε να συγκριθεί με τα καλύτερα δείγματα της νατου- 
ραλιστικής λογοτεχνίας -  γιατί, κατά κάποιο τρόπο, τη θεωρούσα λογοτέχνημα».43 
Αυτός ο οιονεί λογοτεχνικός χαρακτήρας της ταινίας έχει τονιστεί κατά κόρον και, κατά κα
νόνα, σε σχέση με το La busca του Pío Baroja. Επίσης, έχει εμπνεύσει κι άλλους συγγραφείς, 
όπως, π.χ., τον Mario Vargas Llosa: «Είχα δει εκείνες τις μέρες μια μεξικανική ταινία [αρκε
τά χρόνια αργότερα θα μάθαινε πως ήταν του Buñuel και ποιος ήταν o Buñuel) που μ ’ εν
θουσίασε: Λος ολβιδάδος. Αποφάσισα να γράψω ένα διήγημα στο ίδιο πνεύμα: με ήρωες παιδιά- 
άντρες, λυκόπουλα που σκληραγωγούνται απ’ τις άγριες συνθήκες ζωής στις φτωχογειτονιές».44 
Αυτές οι ομοιότητες, ίσως και να ’ναι κάπως προφανείς: μια ταινία που μπορεί να αποδοθεί 
στον Τρίτο Κόσμο ή τον «τρίτο κινηματογράφο», διαμορφώνει μια «αισθητική της πείνας» 
(ή της βίας ή της ωμότητας ή του τρόπου με τον οποίο αυτές οι αντιλήψεις αποτυπώθηκαν 
από κινηματογραφιστές όπως ο Glauber Rocha, o Fernando Solanas ή o Octavio Getino), που 
έρχεται ν ’ αντιπαρατεθεί στην ηγεμονία της χολιγουντιανής κινηματογραφικής βιομηχα
νίας και στον ευρωπαίο κινηματογραφικό δημιουργό.
Όμως, το χνάρι που άφησε o Buñuel, είναι ακόμα βαθύτερο: από τη μια, o Buñuel βοήθη
σε να ξορκιστεί ο μανιχαϊσμός των συνθημάτων που χώριζαν την κινηματογραφική πρακτική 
στις αμερικανικές εμπορικές επιταγές και στα σοβιετικά δόγματα («ούτε Χόλιγουντ ούτε Μοσ- 
φίλμ»)· από την άλλη, διατύπωσε νέες προτάσεις γύρω απ’ το μελόδραμα, που είναι εξαιρε- 
τικώς ενδιαφέρουσες, αν κρίνουμε από τη μετέπειτα ανάπτυξη της οπτικοακουστικής βίο-
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μηχανίας στη Λατινική Αμερική· τρίτο -και σπουδαιότερο-, διαισθάνθηκε τον εγγύτατο και 
απτό κίνδυνο της στενής συγγένειας με τον ιταλικό νεορεαλισμό, όπως αυτός είχε περάσει, 
χάρη κυρίως στο αδιαμφισβήτητο κύρος του Cesare Zavattini, σε κάποια ισπανόφωνα κρά
τη, όπως, λ.χ., στην Κούβα. Δίχως την αρνητική στάση του αραγονέζου σκηνοθέτη απένα
ντι στο ζαχαρωμένο ιταλικό δράμα, με την αδυναμία του να διακρίνει το παράλογο που διέ- 
πει την ανθρώπινη συμπεριφορά, ούτε το Cinema Novo της Βραζιλίας, ούτε ο Νέος Κου- 
βανικός Κινηματογράφος θα είχαν κάνει -και τόσο γρήγορα, μάλιστα- τα βήματα προς την 
πρωτοτυπία και τον πλουραλισμό που τα χαρακτηρίζουν. Την πρόταση του αραγονέζου σκη
νοθέτη, πιο ανοιχτή και πιο περίπλοκη, θα μπορούσαμε, παραφράζοντας τον Sartre, να τη 
χαρακτηρίσουμε «σοσιαλιστικό σουρεαλισμό».45
Έτσι έθετε το ζήτημα στο τεύχος 140 του περιοδικού «Cine Cubano» ο ιδρυτής και διευθυντής 
του Κουβανικού Ινστιτούτου Κινηματογραφικής Τέχνης και Βιομηχανίας (ICAIC46), ο 
Alfredo Guevara, συνοψίζοντας το τι σήμαινε για τον ίδιο η μάθησή του στο πλευρό τού 
Buñuel: «Στο Μεξικό, βρισκόμουν υπό την προστασία ενός κινηματογραφικού παραγωγού 
μεγάλου κύρους, του Manuel Barbachano Ponce. [...] O Barbachano σχημάτισε μια ομάδα 
από νεαρούς σκηνοθέτες, για να δουλέψουν μαζί του. Ήμαστε o Carlos Fuentes, o García Ascot 
κι εγώ. H ίδια ομάδα ανέλαβε να στηρίξει τον Buñuel στον Ναζαρέν και στους Ναυαγούς της 
Οδού Προνοίας. O Buñuel με υιοθέτησε, κι έτσι μπόρεσα να δουλέψω μαζί του, δίπλα του, 
στα γυρίσματα του Ναζαρέν...»
Έτσι, δεν είναι διόλου περίεργο το ότι o Alfredo Guevara, μόλις αναλαμβάνει υπεύθυνος του 
ICAIC, στο πρώτο κιόλας τεύχος του περιοδικού «Cine Cubano», προσδιορίζει τα πλαίσια μέ
σα στα οποία οφείλει να κινηθεί η νέα κινηματογραφική παραγωγή της Επανάστασης, μι
λά για έναν «Κινηματογράφο της Ελευθερίας» και διακηρύσσει πως οι κανόνες αυτού του 
κινηματογράφου, σε ό,τι αφορά στις ισπανόφωνες χώρες, περνούν μέσα από δύο ταινίες-κλει- 
διά του Buñuel: το Γη χωρίς ψωμί και το Λος ολβιδάδος, στις οποίες (μαζί με άλλες, όπως, 
π.χ., το Qué viva México! του Αϊζενστάιν, τις Ρίζες των Barbachano-Alazraki, το Καλωσορίσατε, 
μίστερ Μάρσαλ του Berlanga, το Θάνατο ενός ποδηλάτη και το Κάγιε Μαγιόρ του Bardem) δια
τρανώνεται η δέσμευση του σκηνοθέτη να μιλήσει για μια εξαθλιωμένη πραγματικότητα. 
Όμως o Buñuel δεν επιβάλλει απλώς σ’ αυτόν τον κινηματογράφο έναν κανόνα με υφή «ρε
αλιστική» και κοινωνικής κριτικής. Το ίδιο κάνει κι όταν (φαίνεται σαν να) επιστρέφει στο 
σουρεαλισμό με τον Εξολοθρευτή άγγελο, όπως το αποδεικνύει η εκτεταμένη και πολύ εν
διαφέρουσα πολεμική ανάμεσα στον Guevara και το επίσημο όργανο του Ενωμένου Κόμματος 
της Σοσιαλιστικής Επανάστασης, την εφημερίδα «Hoy» της Αβάνας, μέσα από πέντε άρθρα, 
το Δεκέμβριο του 1963.
Όλα άρχισαν όταν ο ηθοποιός Severino Puente εξέφρασε τις αμφιβολίες του για το ενδιαφέρον 
αυτών των ταινιών, οι οποίες, «...ενώ καταδείχνουν τη διαφθορά ή την ανηθικότητα κάποιων 
χωρών ή κοινωνικών τάξεων, ποτέ δεν δίνουν λύση σε τίποτα. [...] Οι πιο αρνητικές απ’ αυ
τές τις ταινίες, κατά τη γνώμη μου, είναι οι ιταλικές Γλυκιά ζωή καιΛκατόνε, η ισπανική Ο 
εξολοθρευτής άγγελος, η αργεντινή Παρατσούκλι: Γαρδελίτο και άλλες που δεν τις θυμάμαι τώ
ρα». Με τα λόγια του φαίνεται να συμφωνεί η εφημερίδα, που σχολιάζει: «Δεν είναι ούτε οι 
Ακατόνε ούτε οι Γαρδελίτο πρότυπα για τη νεολαία μας».
O Alfredo Guevara αναγκάστηκε να βγει και να υποστηρίξει τις ταινίες του Fellini, του 
Pasolini, του Buñuel και του Lautaro Murua που είχε αναφέρει o Severino Puente. Ο άξο
νας των επιχειρημάτων του συνοψίζεται στην τελευταία φράση: «Η προπαγάνδα μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την τέχνη, και οφείλει να το κάνει. Η τέχνη μπορεί να χρησιμεύσει στην επα
ναστατική προπαγάνδα, και οφείλει να το κάνει. Όμως η τέχνη δεν είναι προπαγάνδα, και 
δεν είναι σωστό, ούτε στο όνομα της επανάστασης, να υποβαθμίζεται η σημασία της». 
Αυτός ο οπορτουνισμός υπήρξε κλειδί στην πολιτική του ICAIC, και ο Alfredo Guevara δε 
θα ’ταν σε θέση να εκτιμήσει από πρώτο χέρι τη δυναμική του προτύπου που προτείνει ο Εξο
λοθρευτής άγγελος, αν δεν ήταν μέλος της ομάδας του Barbachano Ponce που είχε αναλάβει118



L U I S  B U Ñ U E L

to  σχέδιο των Ναυαγών της Οδού Προνοίας, όπως ήταν ο πρώτος τίτλος της ταινίας και όπως, 
ελαφρώς παραλλαγμένος (Ο ναυαγός της Οδού Προνοίας), ήταν ο τίτλος του ντοκιμαντέρ που, 
το 1971, γύρισε ο Arturo Ripstein για τον Buñuel. Αυτό το όνομα, Ripstein, μας προσφέρει 
άλλο ένα ουσιαστικό κλειδί για να κατανοήσουμε μιαν απ’ τις πιο γόνιμες και ετερόδοξες π τυ 
χές της σχέσης του αραγονέζου δημιουργού με τον μεξικανικό κινηματογράφο.47 
Ίσω ς πρέπει να προσθέσουμε: κι όχι μόνο με τον μεξικανικό κινηματογράφο. Έ τσ ι φαίνε
ται από την πρόσφατη θεατρική διασκευή του Εξολοθρευτή αγγέλου που ανέβηκε στις 12 Δε
κεμβρίου 1998 από το Teatro Stabile της Πάρμα. Στο πρόγραμμα της παράστασης, ο σκη
νοθέτης Gigi Dall’Aglio, διατυπώνοντας κάποιες σκέψεις για τις σκηνικές αρετές της ταινίας 
και την παγκοσμιότητα του θέματος που προσεγγίζει (επαναφέροντας, από άλλη πλευρά, τον 
τρόπο με τον οποίο δούλεψε ο Buñuel στην Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας), θυμίζει τον 
ορισμό που είχε δώσει ο Canetti σ’ ένα αντίστοιχο κείμενό του, χαρακτηρίζοντάς το σαν μια 
«ακουστική μάσκα», κάτω απ’ την οποία κρυβόταν μια θεματική που δεν είχε τίποτα να κά
νει με μια συγκεκριμένη χώρα.
Και κάτι άλλο: o Dall’Aglio ορίζει το θέμα του Εξολοθρευτή αγγέλου ως ανοιχτά και ξεκάθα
ρα «πολιτικό». Ως προς αυτό, συμπίπτει με τον Jean-Luc Godard, ο οποίος, στο Week-end, 
σχολίασε εκτενώς τους θυσιαστήριους αμνούς στην ταινία του αραγονέζου κινηματογραφιστή 
και, στο βιβλίο του Introduction à une uéritable histoire du cinéma,48 υπογραμμίζει τον πο
λιτικό χαρακτήρα αυτών των μπουνιουελικών «εισβολών» που αρχίζουν στη Χρυσή Εποχή  
και συνεχίζουν στο Ελ, στην Εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους, στο Ημερολόγιο 
μιας καμαριέρας, στον Εξολοθρευτή άγγελο, στην Ωραία της Ημέρας και στην Κρυφή γοητεία 
της μπουρζουαζίας: «Νομίζω πως πρέπει να τοποθετήσουμε τη Χρυσή Εποχή  ανάμεσα στο Ζ  
και το Ποτέμκιν. [...] Ο χαρακτήρας τον οποίο υποδύεται ο Gaston Modot, έχει μια τεράστια 
δύναμη· εξ άλλου, είναι μια ταινία όπου, αντίθετα με άλλες, υπεισέρχεται και ο έρωτας. Συ
νήθως, στις πολιτικές ταινίες, ο έρωτας δεν λαμβάνεται υ π ’ ό ψ ιν  κι αυτή είναι μια ταινία 
που παρουσιάζει τον έρωτα (ή, τελοσπάντων, αυτό που ο κόσμος έχει συνηθίσει να θεωρεί 
έρωτα) ως ουσιαστικό στοιχείο [της πλοκής]...»
Αυτό συμβαίνει (πάντα κατά τον Godard), γ ιατί ο Buñuel δεν επικεντρώνεται μόνο στη μορ
φή, αλλά και στις μορφές: «Η Χρυσή Εποχή  δεν είναι μια ταινία που οι κριτικοί θα την κα
τέτασσαν στις πολιτικές, κι ας είναι η μοναδική ταινία που προκάλεσε κάποιο σκάνδαλο και 
που, ακόμα και σήμερα, οφείλω να το πω, διαθέτει μεγάλη δύναμη. Η  Χρυσή Εποχή  μού φαί
νεται ενδιαφέρουσα, γ ιατί είναι μια ταινία που ασχολείται με τις μορφές. Νομίζω πως το δυ
σκολότερο ν ’ αλλάξει, δεν είναι το περιεχόμενο, αλλά η μορφή. [...] Δεν υπάρχει τίποτα πιο 
δύσκολο ν ’ αλλάξει, απ’ τη μορφή: για ν ’ αλλάξει ο άνθρωπος, ν ’ αλλάξει η μορφή του, θέ
λει χιλιετίες. [...] Κάθε άνθρωπος “δένεται” με κάποιες συγκεκριμένες μορφές. Και οι αλη
θινές αλλαγές σημειώνονται όταν αυτές οι μορφές αλλάζουν...»
Απ’ αυτή την άποψη, ένα μεγάλο μέρος της κληρονομιάς που άφησε ο Buñuel στον «τρίτο 
κινηματογράφο», δεν έχει τόσο να κάνει με το «περιεχόμενο» -που καταγράφει τοπικά φολ
κλόρ ή καταγγέλλει κοινωνικές αδικίες ή καταθέτει προτάσεις ad hoc- όσο με τις μορφές και 
τους ασυμβίβαστους τρόπους με τους οποίους τις πραγματεύεται -  κι όλα αυτά, χωρίς την 
αλαζονεία του πρωτοποριακού, χωρίς να δίνει την απόλυτη πρωτοκαθεδρία στην τεχνική 
και τη γλώσσα, με μια σκηνοθεσία που περιλαμβάνει σύνθετους στόχους, κρυμμένους κά
τω από εικόνες κατ’ επίφαση διαυγείς, κλασικότροπες, καθιστώντας έτσι ακόμα πιο αποτε
λεσματικό το παράλογο που διαπερνά την ταινία με τις φλόγες του.
Αυτό είναι ιδιαίτερα αισθητό στις δύο αγγλόφωνες ταινίες του Buñuel: το Κορίτσι και τον 
Ροβιναώνα Κρούοο, κάτι που εγείρει το ζήτημα της σχέσης του Buñuel με το Χόλιγουντ, το 
οποίο θ ’ άξιζε μια ιδιαίτερη μελέτη. Είναι γνωστές οι επανειλημμένες διακηρύξεις του υπέρ 
ενός συγκεκριμένου αμερικανικού εμπορικού κινηματογράφου, στον οποίο έβρισκε περισ
σότερη ποίηση απ’ όση στις περισσότερες δήθεν αβάν-γκαρντ ευρωπαϊκές ταινίες.
Θα ’ταν ενδιαφέρον να μελετήσει κανείς το πώς ο Buñuel, ενώ κάνει σχέδια για να επιστρέφει
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στην Ισπανία, κι αφού αναγκάζεται να υποβάλει την παραίτησή του απ’ το Μουσείο Μο
ντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης (30 Ιουνίου 1943), φεύγει για το Χόλιγουντ (Ιανουάριος 
1944). Στην αρχή, εντάσσεται στο δυναμικό της MGM, αλλά, στις 15 Μαΐου του ίδιου χρό
νου, προσλαμβάνεται από την Warner Bros, ως υπεύθυνος για το ντουμπλάρισμα των πα
ραγωγών της εταιρείας στα ισπανικά. Ο Buñuel εκμεταλλεύτηκε αυτή τη συγκυρία για να 
πάρει μαζί του όσο περισσότερους εξόριστους μπορούσε, ώσπου, στις 17 Νοεμβρίου 1946, πα
ραιτήθηκε κι από την Warner.49
Υπάρχει μια επιστολή του στον Gustavo Pittaluga, εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Φέρει ημερο
μηνία 15 Φεβρουάριου 1945 και, αν μη τι άλλο, αποδεικνύει πως ο Buñuel είχε συνείδηση 
της εξορίας του κι έκανε σχέδια για την επιστροφή του, δουλεύοντας σκληρά για να μάθει 
ό,τι ήταν απαραίτητο προκειμένου να ξεριζώσει το όνειδος που βάραινε τον ισπανικό κι
νηματογράφο: «Φτιάχνω μια καινούργια εταιρεία. Μου διπλάσιασαν το μισθό, παρ’ όλο 
που δεν το προέβλεπε το συμβόλαιό μου. [...] Με αναβάθμισαν, μάλιστα: τώρα είμαι dubbing 
executive producer. Έ χω  απόλυτη ανεξαρτησία κ.λπ. Αν σ’ ενδιαφέρει να έρθεις ως μουσι
κός, πες το μου, και θα δούμε. Υπάρχουν πολλές πιθανότητες να δοκιμάσεις κάτι διαφορε
τικό. [...] Γιατί να μην έχεις κι εσύ ίσες δυνατότητες; [Ό ,τι μάθουμε εδώ] να το επενδύσουμε 
στην Ισπανία -  δε μιλώ, φυσικά, για χρήματα, αλλά για κύρος, έτσι ώστε ο μελλοντικός ισπα
νικός κινηματογράφος να μην ξεπέσει στον περοχισμό.50 Εγώ θα θυσιαστώ και θα μείνω στο 
Χόλιγουντ, γ ιατί θεωρώ την παραμονή μου αυτή αναγκαίο στάδιο για να μπορέσω αργότε
ρα να συμβάλω στη βελτίωση του κινηματογράφου μας».51
Εν πάση περιπτώσει, καλό είναι να ’χουμε υπόψη μας πως, όταν ο Buñuel φεύγει πρόσφυ
γας στο Μεξικό, είχε ήδη κλείσει οκτώ χρόνια διαμονή στις ΗΠΑ. Στην αρχή, η πορεία του 
δεν ήταν τόσο σαφώς προδιαγεγραμμένη όσο τα κατοπινά γεγονότα μάς οδηγούν να πιστέ
ψουμε. Μια από τις πιο σημαντικές μαρτυρίες είναι της Denise Tuai, που είχε γνωρίσει τον 
Buñuel στο Παρίσι, στη διάρκεια των γυρισμάτων του Ανδαλουσιανού σκύλου. Ή ταν τότε 
παντρεμένη με τον πρωταγωνιστή της ταινίας, Pierre Batcheff. Κι όταν, το 1946, πα
ντρεύτηκε τον παραγωγό Roland Tuai, εγκαταστάθηκε στο Χόλιγουντ, όπου είχε την ευκαιρία 
να ξανασυναντήσει τον αραγονέζο σκηνοθέτη στο σπίτι του René Clair.
Την εποχή εκείνη, ο Buñuel κινδύνευε να χάσει τη δουλειά του ως υπεύθυνος ισπανικού 
ντουμπλάζ της Warner. Έτσι, η Denise Tuai προσπάθησε να πουλήσει στον μεγιστάνα Lewis 
B. Mayer (της Metro-Goldwyn-Mayer) την ιδέα ενός πειραματικού «εργαστηρίου», που θα 
επανδρωνόταν με ποιοτικούς σκηνοθέτες, όπως, π.χ., ο Jean Renoir, ο René Clair ή ο ίδιος 
o Buñuel. Ο Mayer, που ούτε καν είχε ακούσει να μιλούν για τον αραγονέζο κινηματογρα
φιστή («Αν ήταν καλός σκηνοθέτης, θα τον ήξερα»), δεν έδωσε καμία συνέχεια στην πρόταση, 
απαντώντας αποφθεγματικά: «Αν ποτέ το Χόλιγουντ χρειαζόταν ν ’ αλλάξει τον τρόπο πα
ραγωγής του, θα το έκανε αμέσως, χωρίς εργαστήρια».52
Εκείνη ήταν που πρότεινε στον Buñuel να μεταφέρει στην οθόνη το Σπίτι της Μπερνάρντα 
Άλμπα του Lorca, κι εκείνη ήταν που τον ώθησε να φύγει για το Μεξικό με αυτόν το σκο
πό. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις με τον ρωσικής καταγωγής παραγωγό Oscar Dancigers, τον 
οποίο είχαν γνωρίσει στο Παρίσι, ναυαγούν όπως και αυτές με τον αδελφό του Federico, τον 
Francisco García Lorca, που είναι καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και δια
χειρίζεται τα συγγραφικά δικαιώματα του αδελφού του. Η Denise Tuai δεν το βάζει κάτω 
και αποπειράται να γυρίσει την ταινία στη Γαλλία, αλλά χωρίς επιτυχία: «Παρά το όνομα του 
Buñuel, παρ’ όλα τα γνωστά δείγματα του ταλέντου του, στάθηκε αδύνατον να βρούμε χρη
ματοδότηση για το Σπίτι ττις Μπερνάρντα Άλμπα , κι αναγκαστήκαμε να το εγκαταλείψου- 
με μετά λύπης».53
Έτσι, ο Buñuel μένει στο Μεξικό, αφημένος στην τύχη του. Εκείνη την εποχή, οι σχέσεις 
μεταξύ ΗΠΑ και Λατινικής Αμερικής είναι στενότερες από ποτέ, εξαιτίας της πολιτικής των 
Νέων Συνόρων. Κεφάλαια, άνθρωποι και διανοούμενοι από τις ΗΠΑ (μουσικοί, συγγραφείς, 
κινηματογραφιστές) έχουν πέσει πάνω στους ισπανόφωνους γείτονές τους. Και παρ’ όλο που120
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αφθονούν οι αντιφάσεις [βλ., π.χ., τις παραγωγές του Disney Saludos Amigos (1943) ή το 
υπνωτικά και πατερναλιστικό Οι τρεις καμτταλέρος (1945)],54 δεν λείπουν και τα μεγαλοφυή 
σχέδια, όπως το ημιτελές I t ’s A ll True του Orson Welles.
To άτι o Buñuel δεν έβλεπε την εξορία του οριστική, το αποδεικνύει το γεγονός πως δεν αφέ- 
θηκε να αφομοιωθεί από τον μεξικανικό κινηματογράφο. Αντίθετα, αγωνίστηκε για να ξε
χωρίσει με την προσωπικότητά του, και συνεχώς κατέστρωνε σχέδια για παραγωγές στις ΗΠΑ, 
τη Γαλλία ή άλλες ισπανάφωνες χώρες. Εκτός από τις δύο αγγλόφωνες ταινίες του που ήδη 
αναφέραμε, υπάρχει και το Llegible. hijo de flauta ,55 ένας φιλοσοφικός στοχασμός γύρω απ’ 
το δονκιχωτικό φάντασμα της ελευθερίας που υποβόσκει κάτω απ’ την αμερικανική περι
πέτεια των Ισπανών, κάτι μεταξύ ουλτραϊσμού και σουρεαλισμού, μεταξύ παλαιού και νέ
ου κόσμου, όπως το χαρακτηρίζει ο συνεργάτης του σεναριογράφος, Juan  Larrea.
Αρχικός προορισμός του Llegible ήταν η αγορά των ΗΠΑ, αλλά δεν κατάφερε να την αλώ- 
σει, γ ιατί το σενάριό του δεν ήταν καθόλου συμβατικό. Πώς να εισαγάγεις μια δομή σαν αυ
τήν του Γαλαξία, είκοσι χρόνια πριν αυτό καταστεί εφικτό από εμπορικής πλευράς; Επρό- 
κειτο για μια αλληγορία της εξορίας, που πραγματευόταν τις σχέσεις ανάμεσα στην Ισπανία 
και την Αμερική σε τρία χρονικά σημεία: την Ανακάλυψη της Αμερικής (1492), τη φάση τού 
ουλτραϊσμού και την εξορία ως κατώφλι προς μια νέα «Χρυσή Εποχή».
Απ’ αυτή τη σκοπιά, το Llegible πήγαινε πολύ πιο μακριά από τους παραλληλισμούς που έκα
ναν άλλα μέλη της Ισπανίας της Διασποράς· ιδίως, αυτούς του φίλου και μελλοντικού πα
ραγωγού του Buñuel, Manuel Altolaguirre, ο οποίος έγραψε σενάρια όπως Το τέμπλο των θαυ
μάτων (που επίσης διαδραματίζεται σε τρεις διαφορετικές εποχές) ή Ο ευτυχισμένος ρουφιά- 
νος, φόρος τιμής -κα ι πάλι- στον Cervantes, που άρχιζε με μια φράση off πάνω σ’ ένα χάρ
τη του Νέου Κόσμου: «Το είπε ο Miguel de Cervantes: Αμερική -  καταφύγιο και άσυλο των 
απελπισμένων της Ισπανίας».56
Τα λόγια αυτά έμελλε να προσλάβουν νέα διάσταση μετά τον Εμφύλιο Πόλεμο (1936-’39) και 
την επακόλουθη εξορία. Μεταξύ των προσφύγων, όσοι αγκυροβόλησαν στο Μεξικό, συ
γκέντρωναν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Άλλες κυβερνήσεις, όπως αυτή του Χιλιανού 
Pedro Aguirre Cerda, προτίμησαν να δεχτούν άτομα χρήσιμα για την αγροτική οικονομία 
ή τη βιομηχανία, γ ι’ αυτό και απέρριψαν καθηγητές, διανοουμένους και ελεύθερους επαγ- 
γελματίες. Αντιθέτως, ο μεξικανός πρόεδρος Lázaro Cárdenas είχε συνείδηση της δημο- 
γραφικής αδυναμίας της χώρας του απέναντι στις ΗΠΑ και την ανάγκη της για τεχνικούς 
και επαγγελματίες, ικανούς να δυναμώσουν τη χώρα μπροστά στην αγγλοσαξονική πίεση. 
Έ τσ ι (σύμφωνα και με τις τελευταίες έρευνες που έγιναν γνωστές), μεταξύ του 1939 και του 
1948, κατέφθασαν στο Μεξικό κάπου 21.000 ισπανοί πρόσφυγες.57
Σεβαστός αριθμός, που γέννησε κάποιους φόβους. Αν αυτά τα προβλήματα υπήρχαν για κά
θε μετανάστη που αναζητούσε δουλειά σε οποιονδήποτε τομέα, οι δυσκολίες ήταν πολλα
πλάσιες στην περίπτωση του κινηματογράφου, όπως είχαν την ευκαιρία να το νιώσουν στο 
πετσί τους οι Carlos Velo, Luis Alcoriza, José Miguel García Ascot, Antonio Momplet, Jaime 
Salvador, Miguel Morayta, José Díaz Morales, Francisco Reiguera, Gustavo Pittaluga, 
Eduardo Ugarte, Julio Alejandro, Juan  Larrea, Max Aub, Paulinho Masip, Alvaro Custodio, 
Victor Mora, León Felipe, Manuel Altolaguirre: μια στρατιά, κάτι παραπάνω από ικανή να 
δημιουργήσει έναν ισπανικό κινηματογράφο της εξορίας, μολονότι, για να γίνουμε πιο συ
γκεκριμένοι, το φαινόμενο δε θα ’παίρνε τέτοιο χαρακτήρα αν έλειπε το Στο άδειο μπαλκό
νι του García Ascot.58
Ακόμα κι ένας ήδη αναγνωρισμένος σκηνοθέτης όπως o Luis Buñuel, συναντά μεγάλα 
επαγγελματικά προβλήματα όταν φτάνει στο Μεξικό, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που 
επικρατούσαν στην κινηματογραφική βιομηχανία αυτής της χώρας, την πιο σημαντική του 
ισπανόφωνου κόσμου. Στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ο μεξικανικός κι
νηματογράφος είχε ωφεληθεί από την έλλειψη ανταγωνισμού εκ μέρους του Χόλιγουντ, αλ
λά κι από τη στήριξη των ΗΠΑ για λόγους προπαγανδιστικούς, προκειμένου να εξαλεκρθεί

54. Πρώττι ταινία που συνδύασε 
δράσει V* ηθοποιούς και κινού
μενα σχέδια. (Σ.τ.Μ.)
55. Βλ. σημ. υίί. (Σ.τ.Μ.)
56. Το αρχικό σενάριο είχε τίτ
λο  Το τέμπλο των θαυμάτων,
Ο αργαλειός των θαυμάτων 
και Το φίλτρο των θαυμάτων. 
Το τελευταίο ήταν μια παραβο
λή  για το μακαρθικό «κυνήγι 
των μαγιααών-, ενώ το δεύτερο 
είχε δομηθεί με βάση πρόσωπα, 
πλοκές ή μοτίβα δανεισμένα 
από τον Δον Κιχώτη, τον Προ
λύτη Βιδριέρα και τον Γερο- 
Ζηλιάρη [Manuel Altolaguirre, 
Obras completas ίΆπανταλ 
επιμ. James Valender, Istmo, 
Μαδρίτη 1989, τόμος 2ος).
57. Αυτόν τον αριθμό πρότεινε η 
Dolores Pía, ενώ οι υπολογι
σμοί της A licia Alted δεν απέ
χουν πολύ: 22.000.
58. Πηγές: Jorge Ayala Blanco, 
La aventura del cine mexicano 
/Η περιπέτεια του μεξικανικού 
κινηματογράφου (Era, Π ά\η  
του Μεξικού, 1968, ασ. 298- 
303)]· José de la Colina, -Los 
transterrados en el cine 
mexicano·  (-Οι ξεριζωμένοι του 
μεξικανικού κινηματογράφου-) 
στο El exilio español en México 
ΓΗ ισπανική εξορία στο Μεξι
κό, 1939-1982 (Fondo de 
Cultura Económica, Πόλη too 
Μεξικού, 1982, oo. 661-667)1. 
npóoqxna επανήλθε στο θέμα n 
Charo Alonso García, στο κεί
μενό της -En el balcón vacia' la 
película del exilio· /-Στo άδειο 
μπαλκάνυ η ταινία της εξορίας- 
(περιοδ. - Cuadernos 
Republicanos-, Μαδρίτη, τχ.
28, Οκτώβριος 1996, οο. 63-71)]. 121
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59. Sindicato de Trabajadores 
de la Producción 

Cinematográfica. (Σ.τ.Μ.) 
60. ΒΧ.: Emilio García Riera, 
Historia Documental del cine 

mexicano /Τεκμηριωμένη 
ιστορία του μεξικανικού κινη

ματογράφου (Era, ΠόΧτι του 
Μεξικού, 1971, τ. 3, οσ. 7-17)]· 

Aurelio de los Reyes, Medio 
siglo de cine mexicano -  1896- 
1947 /Μισός αιώνας μεξικανι- 
κός κινηματογράφος -  1896- 
1947 (Trillas, Πόλη, του Μεξι

κού, 1987, οο. 176-177)]· τη 
μαρτυρία του Gabriel Figueroa 
στο αφιέρωμα που του έγινε στη 

Διεθνή Εβδομάδα Κινηματογρά
φου του Βαγιαδολίδ (1992)· τις 
συλλογικές εργασίες που περι

λαμβάνονται στο Le cinéma 
méxicain /Ο μεξικανικός κινη

ματογράφος (Centre Georges 
Pompidou, Παρίσι, 1993)]· το 

μονογραφικό τεύχος του περιο
δικού <·Artes de Mexico», τχ. 10, 

Σεπτ.-Οκτ. 1994. 
61. Αυτές οι δηλώσεις δημοσιεύ
τηκαν στο περιοδ. «Positif » και, 

μεταφρασμένες στα ισπανικά, 
στο περιοδ. ··Nuestro Cine» της 

Μαδρίτης (τχ. 50, 1966).
62. José Moreno Villa, 

••Palabras para el banquete a 
Luis Buñuel» I "Ομιλία στο συ

μπόσιο Iπρος τιμήν] του Luis 
Buñuel» (Ξενοδοχείο Majestic, 

11 Μαΐου 1951)]. 
63. Jorge Ayala Blanco, ό.π., 

οελ. 142.

ο κίνδυνος συμπαράταξης της Αργεντινής με τον Άξονα. Αυτά είχε μεταφραστεί στη δημι
ουργία αρκετών στούντιο, με τη συμμέτοχη της εταιρείας παραγωγής R.K.O. Μολονότι η ανά
πτυξη ήταν άτακτη, αυτή η συγκυρία συνέβαλε στη συγκομιδή αξιόλογων παγκόσμιων επι
τυχιών και στην ανάδειξη μεγάλων «σταρ»: Dolores del Río, María Félix, Pedro Infante, Mario 
Moreno «Cantinflas», Jorge Negrete [οι δύο τελευταίοι, μαζί με το διευθυντή φωτογραφίας 
Gabriel Figueroa, είναι οι ανάδοχοι του Buñuel στο Συνδικάτο των Εργαζομένων στην Κι
νηματογραφική Παραγωγή (STPC59)]...60
Η κρίση που ακολούθησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ανάγκασε το STPC να γίνει πιο 
αυστηρό και πολύ πιο «δύστροπο» στην εισδοχή νέων μελών -  ηθοποιών, σκηνοθετών, σε
ναριογράφων. Αυτή η συνδικαλιστική υπερτροφία είχε καταστροφικές συνέπειες σε κάθε το
μέα. O Buñuel (ένας απ’ τους λίγους σκηνοθέτες που έγιναν δεκτοί στο συνδικάτο) τις συ
νόψισε με εξαιρετική σαφήνεια σε μια συνέντευξή του στον γάλλο κριτικό Charles Chaboud, 
όταν ο τελευταίος επισκέφθηκε το Μεξικό.61
Η αίτησή του να εγγράφει στο συνδικάτο είχε γίνει δεκτή λόγω του κύρους του, αλλά και 
για να μπορέσει να σκηνοθετήσει τον Jorge Negrete και τη Libertad Lamarque στο Gran 
Casino (1947). Οι όροι υπό τους οποίους υποχρεώθηκε να εργαστεί, πρέπει να ήταν πολύ σκλη
ροί γ ι’ αυτόν -  και αρκούντως ταπεινωτικοί. Άλλο είναι να ’σαι ένας καλλιτέχνης τής 
αβάν-γκαρντ και να σ’ εκτιμούν οι μειονότητες της διανόησης, κι άλλο να μοχθείς με τους 
στρυφνούς τεχνικούς μιας βιομηχανίας που είναι μαθημένη σε γυρίσματα των δύο ή -το πο
λύ- τριών εβδομάδων. O José Moreno Villa έγραψε σχετικά: «Δεν μπορώ να ξεχάσω τα πρώ
τα χρόνια του Buñuel στην εξορία. Τον έβλεπα να λιώνει σωματικά, καθισμένος σε μια πο
λυθρόνα όλη την ώρα, μπροστά στον ίδιο τοίχο, σαν να μην υπήρχε πουθενά ορίζοντας».62 
Και να ’ταν μόνο αυτό; Σε λίγο καιρό, o Buñuel έμελλε να «λουστεί» αυτό που ο Jorge Ayala 
Blanco είχε ονομάσει «γνήσια μεξικάνικη σούπα», με την ακόλουθη, ανατριχιαστική συνταγή: 
«Παίρνεις ένα τραγούδι, τάχα μποέμ και σκαμπρόζικο, ελαφρό και ροζ, του Agustín Lara ή 
κάποιου από τους μιμητές του. Το εικονογραφείς σαν μια τραγωδία φτωχογειτονιάς, χρη
σιμοποιώντας στερεότυπα του μαύρου μελοδράματος: βιασμοί, χαστούκια σε στιλ Τζίλντα, 
εκβιασμοί, ληστείες, άγρια εγκλήματα, λυσσαλέες εκδικήσεις, περιττές σκληράδες, αργκό του 
υποκόσμου. Η δράση εκτυλίσσεται σ’ ένα συγκινητικό μισοσκότεινο καμπαρέ όπου συχνάζουν 
άθλιες χορεύτριες ρούμπας, τρυφεροί μουσικοσυνθέτες και γκάνγκστερ της συμφοράς 
made in Chicago. Προσθέτεις μια ηθοποιό στοιχειωδώς προκλητική, που να ξέρει να λικνί
ζει τα οπίσθια. Στήνεις μια πλοκή μελοδραματική σε στιλ Catalina D’Erzell και Florencia 
Barclay: ανάπηρα, ορφανά, προστασία οικονομικά αποδοτικής παρθενίας κορασίδων, παρε
ξηγήσεις, ανεκδοτολογικές εκπλήξεις, οικογενειακές ιστορίες, φτώχεια με μεγάλη φωτογέ
νεια, όνειρα για τη μεγάλη ζωή των αστών, προσπάθειες νέας αρχής. Πασπαλίζεις το σύνο
λο με μπόλικο τροπικό ρυθμό και το γαρνίρεις μ ’ έναν παραδειγματικό και ευεργετικό θά
νατο ή με μια σωτηρία γεμάτη χάρη».63
Αυτό το σχήμα μπορούμε να το αναγνωρίσουμε στις ταινίες τις οποίες o Buñuel γυρίζει κα
τά παραγγελίαν τα επόμενα χρόνια και για τις οποίες πρέπει να μοχθήσει πολύ για να πα- 
ραγάγει αποτελέσματα κάπως αξιοπρεπή. Ό ταν ναυαγεί το σχέδιό του για το Llegible. hijo 
de flauta , o σκηνοθέτης βρίσκεται αναγκασμένος να ξανακερδίσει σιγά σιγά το χαμένο έδα
φος και να προσαρμόζει, όσο είναι δυνατόν, τις παραγγελίες στα ενδιαφέροντά του. Είναι οι 
ταινίες που ο ίδιος τις έχει ονομάσει «βιοποριστικές».
Καλό θα ήταν, πάντως, να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς το αν πρέπει ή όχι να θεω
ρήσουμε «βιοποριστική» αποκλειστικά και μόνο τη μεξικανική περίοδο του Buñuel· ή, με 
την προϋπόθεση ότι το επίθετο εννοείται ως μειωτικό, αν πρέπει να πούμε πως «βιοποριστικό» 
κινηματογράφο o Buñuel έκανε και στην Ισπανία για τη Filmófono (1935, 1936), καθώς και 
για γαλλικές και αμερικανικές εταιρείες παραγωγής, τη δεκαετία του ’50 (Το κορίτσι, Ροβινσών 
Κρουσος, Ο θάνατος σ ’ αυτόν τον κήπο, Ο πυρετός ανεβαίνει στο Ελ Πάο κ.ά.)
Η παραμονή του στο Μεξικό, του οποίου την εθνικότητα πήρε το 1949 και όπου πέθανε αφού.22
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έζησε εκεί αδέκαρος 36 χρόνια, δεν μπορεί παρά να έχει προσθέσει πολλές αποχρώσεις στο έρ
γο του. Η δε μεξικανική περίοδός του θα πρέπει να κριθεί-κα ι να εκτιμηθεί- χωρίς προκα
ταλήψεις και χωρίς συμπλέγματα- μ ’ άλλα λόγια, να εντοπίσει τόσο τις επιτυχίες του όσο και 
τα σκαμπανεβάσματά του. Κι είναι πια καιρός να διαδώσουμε κάτι που ο Buñuel έλεγε κα
τηγορηματικά σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις: ότι, με εξαίρεση τον Ανδαλουσιανό σκύλο, τη Χρυσή 
Εποχή  και το Γη χωρίς ψωμί (δηλαδή, τις τρεις πρώτες του ταινίες, που έγιναν με αυτοχρη
ματοδότηση ή χάρη σε χορηγίες), αν έγινε ο σκηνοθέτης που σήμερα εκτιμούμε, το οφείλει 
επειδή βρήκε μια χώρα, το Μεξικό, όπου μπόρεσε να δουλέψει με ελευθερία και με ηθοποι
ούς και τεχνικούς όχι απλώς ικανούς, αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μεγαλοφυείς. Αυ
τό το ξέρουμε καλά σήμερα, χάρη στη δημοσιευμένη αλληλογραφία του με το συνεργάτη του 
στο Χόλιγουντ, José Rubia Barcia, ο οποίος εξέφρασε χωρίς περιστροφές την πεποίθησή του 
πως η φυγή στο Μεξικό, το 1946, αποδείχθηκε πολύ σωστή απόφαση, αφού, αν ο Buñuel εί
χε μείνει στο Λος Άντζελες (με δεδομένα το ταμπεραμέντο του, τον τρόπο δουλειάς του και 
τις αντιλήψεις του για τον κινηματογράφο), δε θα ’χε κατορθώσει να σκηνοθετήσει ούτε μία  
ταινία.64
Χάρη στην αλληλογραφία αυτή μάθαμε για τα σχέδιά του να γίνει παραγωγός στη θετή πατρίδα 
του, αν κατάφερνε να «βάλει χέρι» στην περιουσία της μητέρας του. Αυτός ήταν κι ο σκοπός 
του ταξιδιού του στην Ισπανία τόσο νωρίς, το 1947: να βαδίσει στα χνάρια της «Filmófono» και, 
με συνεταίρο τον Oscar Dancigers, να γυρίσει τα Ανίψια του Πλοιάρχου Γκραντ.
Πάνω απ’ όλα, όμως, μέσα απ’ αυτές τις επιστολές διαπιστώνουμε πώς, σιγά σιγά, αρχίζει ν ’ 
αγαπά το Μεξικό. Το 1948, π.χ., σχεδιάζει να μετεγκατασταθεί στη Βενεζουέλα, και γράφει 
στον Rómulo Gallegos πως θέλει να ιδρύσει μια εταιρεία παραγωγής ντοκιμαντέρ. Δύο 
χρόνια αργότερα (είναι η εποχή του Λος ολβιδάδος), αισθάνεται άνετα στο επαγγελματικό πε
ριβάλλον του Μεξικού, που αρχίζει να τον σέβεται, όχι πια για τις δήθεν «παραξενιές» του, 
αλλά για τις τεχνικές του ικανότητες.
Το Λος ολβιδάδος ήταν, αναμφίβολα, το σημείο καμπής που χρειαζόταν ο Buñuel για να πά
ρει αξία και να καθιερωθεί στο διεθνές στερέωμα -  κι αυτό, γ ια τί οργανώθηκε ένα ολόκλη
ρο δίκτυο ασφαλείας, προκειμένου να υποστηριχθεί η ταινία, όπου κι αν παιζόταν. Ο 
Octavio Paz, απεσταλμένος της μεξικανικής κυβέρνησης στις Κάννες, ανέπτυξε έντονη 
δραστηριότητα για την υπεράσπισή της. Σε μια ιδιωτική προβολή ξανασυναντήθηκαν πολ
λοί από τους επιζώντες της σουρεαλιστικής ομάδας (ήταν η πρώτη φορά που ο Louis Aragon 
και ο André Breton συναντιόνταν ξανά, μετά από τριάντα χρόνια), ενώ o José Rubia Barcia 
έγραψε ένα θαυμάσιο «Ανοιχτό γράμμα στον Luis Buñuel (με την ευκαιρία της προβολής τού 
Λος ολβιδάδος στο Χόλιγουντ)»65.
Μα και σ’ άλλες ταινίες είχε την υποστήριξη των εξόριστων, όπως, π.χ., του Eduardo 
Ugarte, γαμπρού του Arniches που είχε συνεργαστεί με τον Lorca στο θίασο La Barraca και 
με τον Buñuel στη «Filmófono» κι αργότερα, στις ΗΠΑ, για ν ’ αποδειχθεί έτσι η ικανότητα 
των ξεριζωμένων να συνενώνουν τις δυνάμεις τους.66
Αν ο Buñuel είχε δυσκολίες, φαντάζεται κανείς την τύχη που περίμενε τους υπόλοιπους εξό
ριστους που τυχόν ήθελαν να γυρίσουν ταινίες, ιδίως αν δεν ήταν επαγγελματίες του πλα- 
τό, όπως, π.χ., o León Felipe, ο Max Aub ή o Juan  Larrea, οι οποίοι δεν είδαν ποτέ τα ονόμα- 
τά τους στους τίτλους ταινιών, στη συγγραφή των σεναρίων των οποίων είχαν συνεργαστεί- 
ή o Manuel Altolaguirre, που «έφτασε κάπως καθυστερημένα στο γλέντι του μεξικάνικου κι
νηματογράφου» (όπως σημειώνει o Jam es Valender) και διαμαρτυρήθηκε εντόνως γ ι’ αυτό 
στο κείμενό του «Οι απατεωνιές του κινηματογράφου».67 (Ως παραγωγός, ωστόσο, ο 
Altolaguirre γύρισε μια ταινία σε σενάριο δικό του, του Manuel Reachi, του Juan  de la 
Cabada και του Luis Buñuel, με φωτογραφία του Alex Phillips και μουσική του Gustavo 
Pittaluga- η ταινία (Ανέβαομα στον ουρανό) κέρδισε το βραβείο καλύτερης πρωτοποριακής ται
νίας στο Φεοτιβάλ των Καννών του 1952, ενώ, στο Μεξικό, τον Χρυσό Αετό για το σενάριο.] 
Εκείνο τον καιρό, ο Buñuel είχε αποφασίσει να μείνει στη χώρα και να κτίσει ένα σπίτι. Γρά-

64. José Rubia Barcia, Con 
Luis Buñuel a Hollywood y 
después [Με τον Luis Buñuel 
στο Χόλιγουντ και μετά 
(Edicios do Castro, Σάδα-Α Κο
μούνια, 1992)].
65. Συμπληρω μένη και δημοσι
ευμένη στα αγγλικά  μ ε  τον τίτλο 
-L u is Buñuel s Los olvidados-, 
στο περιοδ. - The Quarterly o f  
Film , Radio and  Television-, 
VII, 4, University o f  California, 
1956.
66. O Juan  A. R ios Carratalá 
έχει διασώσει τον Eduardo  
Ugarte στο βιβλίο του A la 
sombra de Lorca y Buñuel: 
Eduardo U garte/Στη σκιά του 
Lorca και του Buñuel:
Eduardo Ugarte IΠανεπιστήμιο  
του Αλικάντε, 1995)1.
67. Jam es Valender, -Las  
m alas artes del cine- (-Οι απα
τεωνιές του κινηματογράφου»>, 
μονογραφικό τεύχος τον περιοδ. 
-L itoral-, αφιερωμένο στον 
M anuel Altolaguirre IM alaya, 
1989, ου 264-303). 123
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68. Ο Fernando Trueba στον 
Carlos Cañeque και τη Maite 

Grau, στο βιβλίο τους 
Bienvenido, Mr. Berlanga! 

/Καλωσόρισες, Mr. Berlanga! 
(Destino, Βαρκελώνη 1993, οελ.

320].
69. ό.π., σσ. 89-156. Ωστόσο, ο 

Berlanga και o Almodóuar δια
φωνούν ως προς την «ιβηρικό-

τητα» του Bunuel. Ο πρώτος θε
ωρεί πως δεν είναι ένας σκηνο

θέτης αληθινά Ισπανός, αλλά 
Παριζιάνος, με την εξαίρεση 

των ταινιών Γη χωρίς ψωμί και 
Τρισιάνα. Αντιθέτως, ο 

Almodóuar τον θεωρεί «ξεκάθα
ρα Ισπανό, με την πιο τοπικιστι- 

κη σημασία της λέξης».
70. Γαλλικά στο κείμενο: στρα- 
τευμένος (ιδεολογικά). (Σ.τ.Μ.)

φει στον Rubia Barcia (Οκτώβριος 1952): «Τώρα που μπορώ να πω όχι ξέρω χο Μεξικό, μπο
ρώ να πω κι όχι χο αγαπώ. Εδώ, προς χο παρόν, αναπνέεις έναν αέρα ελευθερίας, υπάρχει ΕΙΡΗ
ΝΗ, και μπορείς ν ’ αφοσιωθείς στη δουλειά σου χωρίς να σε απειλεί κανείς ή να σε τιμωρεί 
επειδή σκέφτεσαι έτσι ή αλλιώς. Δεν είναι θαυμάσιο αυτό; [Το Μεξικό] έχει πολλά μειονε
κτήματα, αλλά και μεγάλες αρετές. Σε ποια άλλη χώρα θα μου είχαν επιτρέψει να κάνω το Λος 
ολβιδάδος και το Ανέβασμα στον ουρανό-, Έ χω  γίνει Μεξικανός και νομίζω πως θα ζήσω για 
πάντα εδώ. Τώρα, με κάποιες προκαταβολές και με δάνεια από Τράπεζες, φτιάχνω ένα σπίτι...» 
Η μόνιμη εγκατάστασή του στο Μεξικό δε σήμαινε πως εγκατέλειπε τα άλλα του σχέδια. Και 
ποτέ δεν έβγαλε την Ισπανία από το νου του, όπως εύκολα κανείς μπορεί να συμπεράνει από 
τη Βιριδιάνα. Η εμφάνισή του εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του ’60, θα μπορούσε να αποβεί 
αποφασιστική για τον αποκαλούμενο Νέο Κινηματογράφο (Nuevo Cine) που άρχιζε τότε ν ’ 
απογειώνεται, κι ας κατηγορήθηκε κάποιες φορές για υπερβολική φιλοδοξία, θαρρείς και οι 
προτιμήσεις του Buñuel μπορούσαν να θεσπίσουν ιεραρχίες ή/και προϋπέθεταν συγκρίσεις 
και αντιπαραθέσεις: «O Buñuel προτίμησε να πάρει υπό την προστασία του τον Saura και ν ’ 
αγνοήσει τον Berlanga, κι αυτό, νομίζω, πόνεσε αρκετούς από μας»·68 ή θαρρείς και τα προ
βλήματα του ισπανικού κινηματογράφου θα λύνονταν αυτομάτως αν φτιαχνόταν ένα απο
τρεπτικό μοντέλο, κάτι στο οποίο ταυτίζονται οι γνώμες δύο σκηνοθετών που πολλοί θέλουν 
να τους θεωρούν συγγενικούς: ο ίδιος ο Berlanga και ο Pedro Almodovar. Ο πρώτος έχει πα
ραδεχτεί: «Είναι αλήθεια πως o Buñuel μονοπώλησε όλον σχεδόν τον κινηματογραφικό σου
ρεαλισμό, όταν έσπασε τη συμβατική λογική και δημιούργησε τη δική του εικονογραφία. Δεν 
αποκλείεται, δίχως το έργο του Buñuel, ο σουρεαλισμός στον κινηματογράφο να ήταν κάτι 
πιο συλλογικό. Κατά κάποιο τρόπο, o Buñuel δημιουργεί μια ορθοδοξία, κάποιους κανόνες 
ή αντι-κανόνες που όλος ο κόσμος θέλει να μιμηθεί». Κι ο δεύτερος προσθέτει: «Το σουρεα
λισμό όπως τον εννοεί ο Buñuel, καλύτερα να μην προσπαθήσεις να τον μιμηθείς».69 
Όμως, είναι πολύ γνωστή η εξέλιξη αυτής της περιπέτειας (εννοώ της περιπέτειας της Βι- 
ριδιάνα σε σχέση με τον Νέο Ισπανικό Κινηματογράφο), στην οποία, δεν υπάρχει αμφιβολία, 
o Buñuel αποφάσισε να εμπλακεί όταν συνειδητοποίησε το αδιέξοδο στο οποίο είχε οδηγη
θεί η μεξικανική του θητεία, αναγκάζοντάς τον, μετά τον Εξολοθρευτή άγγελο, να αποπειραθεί 
άλλη μία ταινία μόνο -  κι αυτή, ακρωτηριασμένη: τον Σίμωνα της Ερημου. Αυτό τον έφερε 
μοιραία στη μόνη δυνατή διέξοδο, κι έτσι έστρεψε το πηδάλιο κατά τη Γαλλία, για ν ’ ακο
λουθήσει μια ρότα που ήδη διαφαινόταν μέσα από γαλλοϊταλικές συμπαραγωγές, όπως το Αυ
τό θα πει αυγή, ή γαλλομεξικανικές, όπως Ο θάνατος σ ’ αυτόν τον κήπο ή Ο πυρετός ανεβαί
νει στο Ελ Πάο.
Τι παράξενο τρίπτυχο! Ό πως συχνά συμβαίνει στον Buñuel, αυτές οι τρεις ταινίες διαλύ
ουν τον «πολιτικό» χαρακτήρα τους, ακριβώς για να επιχειρήσουν να γίνουν υπερβολικά σα
φείς ως προς την ιδεολογική τους φόρτιση και την επαναστατική, αντιδικτατορική τους στρά
τευση· σαν να προέκυψε καθυστερημένα κάποια τύψη συνειδήσεως σχετικά με τον Εμφύ
λιο, και να συντάχθηκε μια διδακτική, καρτεσιανή πραγματεία, κάτι σαν ακαδημαϊκό εγ
χειρίδιο του τέλειου engagé.10
Αφού εξερευνήθηκαν οι προοπτικές στη Γαλλία με το Ημερολόγιο μιας καμαριέρας, που χρη
ματοδοτήθηκε από τον παραγωγό Serge Silberman, πρέπει να ήταν η εμπορική επιτυχία τής 
Ωραίας της Ημέρας, γενναιόδωρα χρηματοδοτημένης από τους παραγωγούς Αδελφούς Ha
kim, που εδραίωσε τον Buñuel στον γαλλικό κινηματογράφο, αφήνοντας στην μπάντα την 
ισπανική παρένθεση της Τριστάνα. Αυτή η δεύτερη περίοδος θα παγιωθεί οριστικά με το τε
λικό τρίπτυχο (Ο Γαλαξίας, Η  κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας, Το φάντασμα της ελευθερίας), 
όπου ολοκληρώνεται η περιπλανώμενη πικαρέσκα δομή, με κάποια απ’ τα συστατικά που συγ
γενεύουν περισσότερο με τους μεγάλους θεματικούς πυρήνες του σουρεαλισμού, όπως 
ακριβώς έμελλε να τον μεταβολίσει, να τον εξατομικεύσει και να τον προσωποποιήσει ο 
Buñuel της ωριμότητας, ώσπου ν ’ απομονώσει κάποια από τα αντιδραστήρια που τον εν
διέφεραν πιο πολύ: το χιούμορ, την ελευθερία, την τύχη, το μυστήριο...
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Ό μω ς αυτός είναι ένας πασίγνωστος Buñuel, και δε χρειάζεται να προσθέσουμε κι άλλο με
λάνι σ’ όλο αυτό που έχει χυθεί σε αποτιμήσεις αυτών των ταινιών και στη σχέση τους με 
τις προηγούμενες περιόδους. Ας αρκεστούμε να σημειώσουμε ότι οι ευθείες και απερίφρα
στες αναφορές στο σουρεαλισμό δεν είναι κατ’ ανάγκην πιο ενδιαφέρουσες απ’ τις λανθάνουσες 
(μεξικανική περίοδος) ή τις φαινομενικά πιο «ρεαλιστικές» της Βιριδιάνα και της Τριστάνα. 
Καλύτερα να πούμε πως το έργο του καταλήγει να είναι τόσο πιο «πολιτικό» όσο λιγότερο 
το επιδιώκουν όσοι σχεδιάζουν ή μαγειρεύουν τις ταινίες τους ή τα σενάριά τους αλά- 
Buñuel. Οι παραπομπές στον Sade είναι ευθείες, μέχρι σημείου να εμφανιστεί (μεταμφιεσμένος 
στον... εαυτό του) στο Γαλαξία, αλλά αυτό, ούτε πιο ανησυχητικό τον κάνει, ούτε τον εμ
πλουτίζει, σε σύγκριση με αναφορές «μεξικάνικου στιλ» ή έμμεσες (όπως στο Ελ, την 
Εγκληματική ζωή του Αρτσιμττάλντο δε λα Κρους ή τον Ναζαρέν).
Ο «Θείος» Μαρκήσιος συνυπάρχει -σχεδόν αρμονικά- με τον Menéndez Pelayo· o Huysmans, 
με τον Valdés Leal· o Roger Caillois, με τον Bécquer. Κι o σκηνοθέτης, όταν σαρκάζει την 
ιδιότητά του ως afrancesado71 στο Φάντασμα της, ελευθερίας ή τις «ισπανικούρες» στο Σκο
τεινό αντικείμενο του πόθου, αφήνει να διαφανεί ένα από τα τόσα δείγματα στα οποία εκδη
λώνεται η πολλαπλότητα των ενδιαφερόντων του, κι ο οικουμενικός χαρακτήρας ενός κ ι
νηματογράφου χωρίς σύνορα.

71. Βλ. σημ. 24. (Σ.τ.Μ.)

Luis Bunuel, el ojo de la 
libertad, Κατάλογος έκθεσής 
στην D iputación de Huesca, 
1999.

Μετάφραση:
Κρίτων Ηλιόηουλος, 
Αντώνης Ιωάννου.

Στο οεχ τον Σίμωνα της Ερήμου.
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Ο Χριστός!μαρκήσιος De Sade 
στη Χρυσή Εποχή.

O Gastan Modot και η Lya Lys 
στη Χρυσή Εποχή.
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Το γοτθικό μυθιστόρημα, 
οι προ-ραφαηλίτες, 

ο σουρεαλισμός και ο Bimuel
................................................του José Pierre1

Να ονειρεύεσαι και, μαζί, να μ η ν  ονειρεύεσαι: 
η σύνθεση αυτή είναι λειτουργία της διάνοιας -  

έτσι, αυτές οι δύο δραστηριότητες ενιοχύονται αμοιβαίως.
Novalis

Το όχι ο Bunuel προσχώρησε απολύτως ειλικρινά και ολοκληρωτικά στο σουρεαλισμό, κα
νείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει· το μαρτυρούν οι επανειλημμένες διαβεβαιώσεις του αρα- 
γονέζου σκηνοθέτη, αλλά και τα ίδια τα έργα του. Το να τολμήσει ν ’ αναζητήσει κάποιος στο 
έργο του Buñuel τα στοιχεία εκείνα που μαρτυρούν την -έστω αποσπασματική- σχέση του 
με δύο μείζονα κινήματα που προηγήθηκαν από (και, εν μέρει, προετοίμασαν) αυτό το 
οποίο ίδρυσε ο André Breton (δηλαδή, με το ρομαντισμό και το συμβολισμό2), σίγουρα απο
τελεί πιο ασυνήθιστο εγχείρημα. Το παρόν κείμενο επιδίδεται σ’ αυτή την αναζήτηση, δια
τυπώνοντας ως επ ί το πλείστον υποθέσεις σχετικά με ενδεχόμενες συνάφειες, για να μην πω 
απλές συγγένειες...

Ο Sade και ο παράφορος ρομαντισμός
Είτε το θέλουμε είτε όχι, ο Sade εγγράφεται στο ρεύμα του παράφορου ρομαντισμού, τον οποίο 
έχει σφραγίσει με την επίδρασή του το βρετανικής προελεύσεως «μαύρο» ή «γοτθικό μυθι
στόρημα». Ο «Θείος» Μαρκήσιος, εξ άλλου, είναι απολύτως σύγχρονος με δύο από τους πιο 
διάσημους συγγραφείς γοτθικών μυθιστορημάτων, την Ann Radcliffe και τον Matthew 
Gregory Lewis, που τους είχε διαβάσει και τους αναφέρει στο έργο του Απόψεις για το μ υ 
θιστόρημα (1801). Οι πιο σημαντικές επινοήσεις του «μαύρου μυθιστορήματος», οι οποίες του 
εξασφάλισαν την τεράστια επιτυχία που απολαμβάνει σε μόνιμη βάση, είναι το «σασπένς» 
και η έκπληξη, το θαυμαστό και ο τρόμος. Συνήθως, τα δραματικής υφής και συχνά παρά
λογα γεγονότα -οπτασίες, εξαφανίσεις, αυθαίρετοι εγκλεισμοί, φαντάσματα, ίσκιοι, φόνοι και 
βιασμοί- τοποθετούνται χρονικά στο Μεσαίωνα και διαδραματίζονται μέσα σ’ ένα γοτθικό 
ντεκόρ από κάστρα, εκκλησίες και μοναστήρια.3. Η αναζωπύρωση, λοιπόν, του ενδιαφέρο
ντος για το Μεσαίωνα γενικότερα και για τη γοτθική αρχιτεκτονική ειδικότερα,4 που χρο
νολογείται πριν από τα μέσα του 18ου αιώνα, θα επεκταθεί και στο «μαύρο μυθιστόρημα» 
(το οποίο αποτέλεσε ένα είδος αυθόρμητης αντίδρασης στον ορθολογισμό του Διαφωτι
σμού): μιλάμε για τη Γοτθική Αναγέννηση, η οποία θα έχει τέτοια εμβέλεια, ώστε θ’ αποτελέσει 
πηγή έμπνευσης ακόμα και για τον ιδιοφυή Antonio Gaudí, που τόσο αγαπούσε ο Salvador 
Dalí. Ας επανέλθουμε, όμως, στη «γοτθική» λογοτεχνία ...
Το χρονολογικά πρώτο «μαύρο μυθιστόρημα» είναι Ο Πύργος του Οτράντο (1764) του 
Horace Walpole,5 και η πρώτη εικόνα του έργου, σουρεαλιστική προ σουρεαλισμού, αφήνει 
άφωνο τον αναγνώστη: «Όμως, τι θέαμα φριχτό για έναν πατέρα! Έβλεπε το γιο του λιώ- 
μα, θαμμένο σχεδόν κάτω από μια γιγαντιαία περικεφαλαία, εκατό φορές μεγαλύτερη από οποι- 
οδήποτε κράνος που φτιάχτηκε ποτέ για κεφάλι ανθρώπου, καλυμμένη μ’ έναν τεράστιο σω
ρό μαύρα φτερά».6

1 .Τ ο  κείμενο αυτό, ανέκδοτο 
στα γαλλικά, το έδωσε στο 
«Positif·· ο ίδιος ο José Pierre 
(ένας από τους σημαντικότερους 
τεχνοκριτικούς, ο οποίος υπήρξε 
παλαιότερα μέλος της σουρεαλι
στικής ομάδας), λίγο  πρ ιν πεθά- 
νει, στις 7 Απριλίου 1999. Δ ημο
σιεύτηκε σε ισπανική μετάφραση  
στον κατάλογο της έκθεσης 
«Luis Bunuel. E l ojo de la 
libertad”, που διοργάνωοε ο 
Juan  J . Vásquez στην Ουέσκα 
(Αραγόνα), από τις 20 Μαΐου 
έως τις 25 Ιουνίου 1999. (Σ.τ.Ε.)
2. Μ όλις είχα συλλάβει την ιδέα 
αυτού του άρθρου, ένας νεαρός 
φίλος μου, ο ζωγράφος H em e  
G irardin, χω ρίς να ξέρει τίποτα  
σχετικά, μου  έστειλε ένα μ ικρό  
κολάζ του, στην πίσω πλευρά  
του οποίου είχε γράψει: «Θέμα
τα: Η  απώλεια στους ρομαντι
κούς -  Η  σιω πή στους συμβολι
στές -  Ο χρόνος στους σουρεαλι
στές». Σύμπτωση;
3. Ό οο για τον ολέθριο ρόλο  
που παίζουν συνήθως οι καθολι
κοί μοναχοί, δεν προκαλεί κα
μ ία  έκπληξη στους «αιρετικούς» 
Άγγλους που γράφουν αυτά τα 
βιβλία! Να σημειώσουμε, ωστό
σο, την ακραία περίπτωση του 
Charles Robert M aturin που, 
καίτοι ιρλανδικής καταγωγής, 
ήταν προτεστάντης πάστορας.
4. Ο ενθουσιασμός για την αρχι
τεκτονική, ταυτισμένος μ ε  την 
προτίμηση προς τα ερείπια που 
εξυμνήθηκαν όχι μόνο an  ' τα 
γοτθικά μυθιστορήματα, α-ΙΙά κι 
α π ' το Πνεύμα του χριστιανι
σμού του Chateaubriand  
(1802), θα προκαλέοει σε σαΐ- 
Λες χώ ρες της Ευρώπης τη μόδα  
των φευδο-μεοαιωνικών (αΙο- 
καίνουργιων) ερειπίων!
5. Τυπικός εκπρόσωπος του 
Διαφω τισμού και θαμώνας στο 
σαλόνι της Κυρίας de Deffand- 
το 1750, έκτισε έναν γοτθικό  
πύργο, το Strawberry Hilt.
6. Ο A ndré Breton σημείωνε 
σχετικά: «Ανάλογο αποτέλεσμα 
θα προκαλούοε στις μέρες μας η 
κίνηση του ξυραφιού που χαρά
ζει ένα μάτι στην αρχή  του Αν- 
δαλουσιανού σκύλου» 
¿Situation de Melmoth (1954)]. 127
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7. Κατά τον Francis Lacassin, 
ηάντως: «για να επιβάλει κάνεις

στον εαυτό του κάποιους κανό
νες του παιχνιδιού, πρέπει να 

προβεί οε μ ια  κυριολεκτική 
“αποδόμηση ” της τεχνικής που 

δημιουργεί το ρίγος» (Εισαγωγή 
στο Les Evadés des ténèbres, 

coll. «Bouquins», Laffont, 
Paris 1989).

8. Στο ειδικό τεύχος του περιο
δικού «The Quarter« (1932), με

τον τίτλο Surrealism -  
yesterday, to-day, to-morrow.

9. Μανιφέστο του Σουρεαλι
σμού (1924).

10. Εκδόθηκε το 1971 στο Πα
ρίσι από τον Eric Losfeld, στη

σειρά «Le désordre», την οποία 
δημιούργησε και διηύθυνε ο 

Jean Schuster.

Τριάντα χρόνια αργότερα, τα «μαύρα μυθιστορήματα» της Ann Radcliffe -μεταξύ των οποί
ων, Τα μυστήρια του Κάστρου του Αντόλφο (1794) και Ο Ιταλός ή Το εξομολογητήριο των ζο
φερών μετανοούντων (1797)- γνώρισαν μεγάλη επιτυχία, παρ’ όλο που η βρετανίδα μυθι- 
στοριογράφος ε'κανε το σφάλμα ν ’ αποκαλύψει, στις τελευταίες σελίδες των έργων της 
(όπως, στις μέρες μας, η Agatha Christie), το κλειδί των μυστηρίων που είχαν κρατήσει αμεί
ωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη.7 Θα πρέπει εντούτοις ν ’ αναγνωρίσουμε ότι διαθέτει εξαι
ρετικό ταλέντο όσον αφορά στην περιγραφή των τόπων όπου εκτυλίσσεται η δράση, κάτι για 
το οποίο ο André Breton θα δηλώσει κάποια στιγμή: «Η Ann Radcliffe κάνει πράξη το σου
ρεαλισμό των τοπίων».8 Αντίθετα, για τον Καλόγερο (1896) του Lewis, ο Breton (πάλι) έλε
γε: «Τον κατακλύζει η πνοή του θαυμαστού».9
Ο ήρωας του μυθιστορήματος (το οποίο υποτίθεται ότι διαδραματίζεται στη Μαδρίτη), ο Αμ
βρόσιος, ηγούμενος στο μοναστήρι των Καπουτσίνων, αποτελεί κυριολεκτικά υπόδειγμα 
αυστηρής, ασυμβίβαστης πίστης. Περιβάλλει με την πλήρη εμπιστοσύνη του έναν δόκιμο 
μοναχό, τον Ροσάριο, κάτω όμως απ’ το τσόχινο ράσο του οποίου κρύβεται μια νέα και όμορ
φη γυναίκα, η Ματθίλδη, η οποία τρέφει για τον ηγούμενο ένα φλογερό πάθος. Ό ταν ο Αμ
βρόσιος ανακαλύπτει την απάτη και πάει να τη διώξει από το μοναστήρι, η Ματθίλδη απει
λεί ότι θα μαχαιρωθεί. «Απ’ το μισάνοιχτο ρούχο της φαινόταν μισόγυμνο το στήθος της· 
η σιδερένια κόψη πίεζε το αριστερό της βυζί, και, Θεέ μου, τι βυζί ήταν αυτό! Οι αχτίδες 
τού φεγγαριού την έλουζαν με φως και επέτρεπαν στον ηγούμενο να παρατηρεί την απα- 
στράπτουσα λευκότητα του στήθους της· το βλέμμα του περιηγήθηκε με ακόρεστη απλη
στία τη μαγευτική σφαίρα· μια αίσθηση άγνωστη ώς εκείνη τη στιγμή γέμισε την καρδιά 
του μ’ ένα κράμα αγωνίας και ηδυπάθειας· μια αδηφάγα φλόγα διέτρεξε όλα του τα μέλη· 
το αίμα στις φλέβες του έβραζε, και μύριες ξέφρενες επιθυμίες συνέπαιρναν τη φαντασία 
του.
» “Σταματήστε!” φώναξε με φωνή σβησμένη, “δεν αντιστέκομαι άλλο! Μείνε, λοιπόν, μάγισσα! 
Μείνε κι αφάνισέ με!”»
Ο Αμβρόσιος υποκύπτει στον θηλυκό πειρασμό, αρχίζει να κατρακυλά σιγά σιγά, κυλιέται 
στη λαγνεία και καταλήγει στο φόνο, ώς την ημέρα που η Ματθίλδη (όργανο των καταχθόνιων 
δυνάμεων, όπως εύκολα μαντεύουμε) θα τον παρουσιάσει στον ίδιο το Διάβολο. Εκθαμβω
τική εμφάνιση: «Ήταν ένας νεαρός που δεν είχε κλείσει ούτε τα δεκαοχτώ κι είχε το πιο τέ
λειο σώμα και το πιο τέλειο πρόσωπο του κόσμου- ήταν ολόγυμνος· ένα άστρο έλαμπε στο 
μέτωπό του· στους ώμους του φύτρωναν δυο κρεμεζιά φτερά, και τη μεταξένια κόμη του συ
γκροτούσε μια κορδέλα από πολύχρωμες φωτιές, που χόρευαν γύρω απ’ το κεφάλι του, έπαιρ
ναν διάφορες μορφές κι έλαμπαν περισσότερο κι από πετράδια· διαμαντένια βραχιόλια αγκά
λιαζαν τους καρπούς και τους αστραγάλους του, και στο δεξί του χέρι κρατούσε ένα ασημένιο 
κλαδί μυρτιάς· το κορμί του ανέδιδε ένα εκτυφλωτικό θάμβος· τον περιέβαλλαν ροδόχρω
μα σύννεφα, τη δε στιγμή που εμφανίστηκε, μια δροσερή αύρα γέμισε το σπήλαιο ευωδιές. 
Μαγεμένος απ’ αυτή την εικόνα, που διόλου δεν την περίμενε, ο Αμβρόσιος καθόταν και κοί
ταζε το Διάβολο με απόλαυση και έκπληξη· παρατήρησε, όμως, παρ’ όλο το θαυμασμό του, 
μια άγρια έκφραση στα μάτια του δαίμονα και μια μυστηριώδη μελαγχολία στα χαρακτη
ριστικά του, που πρόδιδαν την ταυτότητά του, τον πεπτωκότα άγγελο, και ενέπνεαν έναν 
μυστικό φόβο.»
Ο Αμβρόσιος, φυσικά, θα έχει ατιμωτικό τέλος (προκειμένου η ηθική να βγει αλώβητη, έστω 
και φαινομενικά), αλλά το σημαντικό στο έργο δεν είναι αυτό- το σημαντικό είναι ότι τόσο 
το ρίγος του ερωτικού πειρασμού όσο και ο ίλιγγος της καταδίκης στο πυρ το εξώτερον, στα 
οποία αναφέρεται, χαρακτηρίζονται από μιαν ανεπανάληπτη ένταση. Όμως ο Buñuel και ο 
Jean-Claude Carrière θα επινοήσουν ένα εντελώς διαφορετικό τέλος για το σενάριό τους που 
βασίζεται στον Καλόγερο (και που, δυστυχώς, δε θα γυρίσει ο ίδιος o don Luis)10: ο Αμβρό
σιος γίνεται πάπας! Η κατακλείδα αυτή υπογραμμίζει και ενισχύει την αντίστοιχη της 
Χρυσής Εποχής·, η άνοδος του ακόλαστου καλόγερου στον παπικό θρόνο και η ταύτιση με
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τον Χριστό του δούκα ντε Μπλανζί, του τελετάρχη στις 120 μέρες των Σοδόμων, έχουν την 
ίδια σημασία. Το Καλό και το Κακό ενώνονταν μέχρι τελικής συγχύσεως.
Όσον αφορά στον ίδιο τον Sade, είναι ολοφάνερο ότι οικειοποιήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθ
μό -προς ίδιον όφελος και, κυρίως, προς όφελος του ιδιαιτέρως διαβρωτικού «μηνύματος» 
του - τους μηχανισμούς του γοτθικού μυθιστορήματος. Και στον Sade επίσης, θέατρο της 
δράσης αποτελούν θλιβερά μοναστήρια, σκοτεινές εκκλησίες, τρομαχτικοί πύργοι. Ασφαλώς 
παρέλκει να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι, στα έργα του συγγραφέα της Ιονστίνης (1791), 
καμία τιμωρία δεν επιπίπτει στις κεφαλές όσων παραβιάζουν τους ανθρώπινους και τους θεί
ους νόμους· αντιθέτως, οι επανειλημμένες και συστηματικές επιθέσεις τους κατά της «αρε
τής» -πολύ συχνά δε, ακόμα και της ζωής- των θηλυκών και αρσενικών συντρόφων τους, 
οι οποίοι, τις περισσότερες φορές, είναι απλά θύματα, εκθειάζονται. Όμως, όπως αποδεικνύει 
το πολύ αστείο επεισόδιο με τον Μίνσκι, το δράκο των Απεννίνων, στην Ιονλιέτα (1797), η 
διαδικασία αυτή δεν στερείται κατ’ ανάγκην χιούμορ:
«“Τα έπιπλα που βλέπετε, είναι ζωντανά” μας είπε ο οικοδεσπότης μας. “Με το παραμικρό 
νεύμα, θ ’ αρχίσουν όλα να βαδίζουν.”
»0 Μίνσκι κάνει ένα νεύμα, και το τραπέζι προχωρά4 κι ενώ πριν βρισκόταν σε μια γωνιά, 
τώρα έρχεται και στέκεται καταμεσής της αίθουσας- γύρω του έρχονται και παίρνουν θέση 
πέντε πολυθρόνες- δυο πολυέλαιοι κατεβαίνουν απ’ το ταβάνι και αιωρούνται πάνω απ’ το 
τραπέζι.
»“Ό πω ς βλέπετε, το τραπέζι, οι πολυέλαιοι, οι πολυθρόνες -  όλα είναι φτιαγμένα από ομά
δες κοριτσιών, αριστοτεχνικά δ ιατεταγμένω ν11 τα πιάτα με τα φαγητά θα τ ’ ακουμπήσου- 
με, καυτά, πάνω στα νεφρά αυτών των πλασμάτων τα κεριά μου είναι βαθιά στερεωμένα στα 
αιδοία τους, και τα οπίσθιό μου, όπως και τα δικά σας, μόλις χωθούμε στις πολυθρόνες, θ ’ 
ακουμπήσουν στα γλυκά προσωπάκια και τις λευκές θηλές αυτών των δεσποινίδων- αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο, κυρίες μου, σας ζητώ να σηκώσετε τα φουστάνια σας, κι από σας, 
κύριοι, να βγάλετε τα παντελόνια σας, προκειμένου να πληρωθεί το ρηθέν του Ευαγγελίου: 
και έσονται οι δυο εις σάρκα μίαν».

Από χον Μελμόθ στο Μαλνχορόρ
Ο Sade, ορθώς διέγνωσε ότι η επιτυχία των «μαύρων μυθιστορημάτων» ήταν «η αναγκαία 
συνέπεια των επαναστατικών κραδασμών που συγκλόνιζαν ολόκληρη την Ευρώπη».12 Η κα
τάρρευση των πύργων προοιωνίζεται το τέλος της μοναρχίας. Πλανάται, λοιπόν, πλάνην οι- 
κτράν όποιος θεωρεί τα έργα αυτά ως απλά, αμιγώς τεχνητά φαινόμενα του συρμού. Ό πω ς 
γράφει ο Paul Rozenberg στην αξιόλογη μελέτη του για τον αγγλικό ρομαντισμό, Η  npÔKkqaq 
των ευαισθψων.13 «Ο ρομαντικός λυρισμός δεν είναι πολιτικός επειδή πραγματεύεται πολι
τικά προβλήματα, αλλά επειδή φιλοδοξεί, με τη βάσανο της συγκίνησης, να προσδιορίσει την 
πραγματικότητα με τέτοιο τρόπο, ώστε ν ’ αλλάξει την εικόνα που ο άνθρωπος θέλει να δώ
σει για τον εαυτό του. Στο επίπεδο των συγκινήσεων και χάρη στην ευφυΐα τους γεννιέται 
(ή ξαναγεννιέται) η επιθυμία μας ν ’ “αλλάξουμε ζωή”».
Η επίδραση των ιστοριών τρόμου υπήρξε τεράστια (τόσο σε βάθος όσο και σε διάρκεια) στη 
Μεγάλη Βρετανία, όπου, πέραν των αναρίθμητων μιμητών της Ann Radcliffe, υπήρξε 
επίσης καταλυτική για τον Λόρδο Βύρωνα, τον Coleridge και τον Walter Scott. Δε θα πρέ
πει να ξεχνάμε ότι, επιπλέον, θα έχει και κάποια αρκετά παράδοξα επακόλουθα: ο Φραν- 
κενστάιν (1818) της Mary Shelley, τα Ανεμοδαρμένα 'Yipq (1847) της Emily Brontë, με κυ
ρίαρχο στοιχείο το σφοδρό ερωτικό πάθος, και, τέλος, η Καρμίλα (1871) του Ιρλανδού 
Sheridan Le Fanu, η οποία, κατά τον Francis Lacassin, προσέδωσε «τίτλους ευγενείας» στις 
ιστορίες με βρικόλακες.14 θέλω  να σας θυμίσω ότι, το 1932, ο Bunuel θα γράψει ένα σενάριο 
βασισμένο στα Ανεμοδαρμένα Yq’q, συνεργαζόμενος με δύο σουρεαλιστές φίλους του, τον 
Pierre Unik και τον Georges Sadoul, αλλά δε θα καταφέρει να το γυρίσει παρά αφού πε
ράσουν πάνω από τριάντα χρόνια, στο Μεξικό: ο αρχικός τίτλος της τα ιν ία ς // άβυοοος του

11. Το I960, ο βρετανός ζωγρά
φος Alien Jones (μοναδικός áy- 
γλος καλλιτέχνης της Ποπ Α ρι 
που αοχολήθηκε οοβαρά μ ε  τον 
ερωτιομό) εμηνεϋατηκε κάποια 
περίκομφα καθίομαια. πον 
αποτελοϋνταν από ολόγυμνα μο 
ντέλα, εις ανάμνηοιν, προφα
νώς, τον παραδείγματος του 
Μίνοκι.
12. Απόψεις για to μυθιοτόρη- 
μα (1801).
13. Larousse, Παρίοι 1973.
14. Ο Δράκουλας (1897), αυτό 
το καταλυτικό για το είδος έργο, 
ανήκει και πάΛι ο ’ έναν Ιμ lav
ât), τον Bram Stoker. 129



Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α  Κ Α Ι  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  Γ Ι Α  Τ Ο Ν

L30

15. Αυτό, πάντως, δεν εμπόδισε 
τον Marcel Oms να γράψει στο

Don Luis Bunuel (Les Editions 
du Cerf, Παρίσι 1985): «Οι τε

λευταίες αεκάνς ττις ταινίας, 
όμως, δημιουργούν μ ια  γοτθική, 

θα λέγαμε, ποίηση, φορτισμένη 
μ ε  κατάρες και απειλές. Ο δαι

μονιώδης άνεμος στοιχειώνει τη 
νύχτα και το ντεκόρ, κι ο 

Buñuel καταλήγει να οικειοποι- 
ηθεί το περίφημο επεισόδιο της 

ισπανικής λογοτεχνίας απ ’ τις 
Πένθιμες νύχτες του Cadalso, 

όπου ο αφηγητής κατεβαίνει 
στον τάφο της αγαπημένης του 

για να βρει και ν ’ αγκαλιάσει το 
πτώμα της».

16. Να θυμηθούμε ότι o Buñuel 
ήταν βοηθός του Jean Epstein
όταν αυτός ξεκίνησε, το 1928, 

την Πτώση του Οίκου των 
Άσερ, κι ότι οι δυο άντρες τσα

κώθηκαν στα γυρίσματα.
17. Το 1921, υπό την καθοδήγη

ση του προσφιλούς δασκάλου
του, Americo Castro, o Buñuel 

ερμήνευσε τον ομώνυμο ρόλο. 
18. «O Jacques-B. Brunius, o 

οποίος υπογραμμίζει την εμμο
νή του ματιού και του βλέμμα

τος στον Λόρδο Βύρωνα και 
στον Coleridge, καθώς και 

στους ρομαντικούς των μυθιστο
ρημάτων τρόμου, τείνει να θεω

ρήσει τον Βάτεκ του Beckford 
ως τον πρώτο μιας μακριάς σει

ράς “γητευτών του ρομαντι
σμού"» (Ο Βάτεκ και τα Επει
σόδια, Stock, 1948). (Σημειώ

σεις του André Breton).

πάθους, απ’ την οποία, όπως φαίνεται, δε διατηρούσε και τις καλύτερες αναμνήσεις,15 
ήταν Ανεμοδαρμένα Ύψη,...
Στη Γαλλία, ο Charles Nodier [Σμαρά η Οι δαίμονες της νύχτας (1822), Η  νεράιδα με τα ψί
χουλα (1832)], ο Honoré de Balzac [Η εκατονταετία tf Οι δύο Μπερινγκέλντ (1822), Ο Μελμόθ 
συμφιλιωμένος (1835)] και ο Victor Hugo [Ο Χαν της Ισλανδίας (1823), Bug-Jargal (1826)] 
δεν παρέλειψαν να γράψουν κι αυτοί γοτθικά μυθιστορήματα. Απ’ αυτή τη λογοτεχνία «των 
κανιβάλων, που τρέφεται με ανθρώπινη σάρκα και ξεδιψά με το αίμα γυναικόπαιδων» 
(όπως έλεγε το 1824 ένας γάλλος ακαδημαϊκός) δε θα γλιτώσουν ούτε οι ΗΠΑ, και o Edgar 
Allan Poe θ’ αναδειχθεί ένας από τους πιο ένδοξους επιγόνους της, οδηγώντας τη γοτθική 
έμπνευση στο απόγειό της με την Πτώση του Οίκου των Άσερ16 (1839) και τη Μάσκα του κόκ
κινου θανάτου (1842).
Παράλληλα μ ’ αυτή την εξάπλωση, αρχίζει σιγά σιγά να σχηματίζεται η εικόνα του κατα
ραμένου ήρωα, «οργάνου του Διαβόλου» και «εχθρού του ανθρωπίνου γένους», τις βαθύτερες 
ρίζες του οποίου μπορούμε κάλλιστα να αναζητήσουμε αφ’ ενός στον Χαμένο παράδεισο (1667) 
του John Milton και αφ’ ετέρου στο μύθο του Δον Ζουάν, όπως αρχίζει να στοιχειοθετείται 
σταδιακά μετά τον Κατεργάρη της Σεβίλης (1630) του Tirso de Molina. Ο Sade δεν μπόρεσε 
να παραστεί στην πρεμιέρα του Ντον Τζιοβάνι του Mozart, το 1787, στην Πράγα (ήταν φυ
λακισμένος στη Βαστίλη), είναι όμως περιοσότερο από βέβαιο ότι η όπερα θα τον συγκινούσε 
πάρα πολύ, περισσότερο ίσως κι απ’ τον Καλόγερο του Lewis. Και στα δύο αυτά έργα, η ερω
τική ελευθεριότητα συνυπάρχει -και συνδυάζεται- με την πρόκληση προς τη θεία δύναμη. 
Περισσότερο απ’ ό,τι στον ημιτελή Δον Ζουάν του (1819-1922), ο Λόρδος Βύρων θα χειριστεί 
με τον δικό του, προσωπικό τρόπο το μύθο του καταραμένου διαφθορέα στο Προσκύνημα του 
ΤσάιλντΧάρολντ (1812): «Είχε διασχίσει όλους τους λαβυρίνθους της διαφθοράς, χωρίς πο
τέ να επανορθώσει για τις αδικίες του. [...] Χορτασμένος ηδονές, σαν να λαχταρούσε, θα ’λε- 
γε κανείς, τα βάσανα: για ν ’ αλλάξει το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνταν, ευχαρίστως 
θα κατέβαινε και στο βασίλειο των σκιών».
Το 1840, στο Σπουδαστή της Σαλαμάνκα, o José de Espronceda κινούνταν στο ίδιο μήκος κύ
ματος: «[...] Άγρια κι αλαζονική ψυχή, άθεη και γενναία, υπεροπτική και εριστική. -  Πάντα 
μες στο βλέμμα του κρύβει την προσβολή, έχει την ειρωνεία στα χείλη, δε φοβάται τίποτα, 
κι εμπιστοσύνη έχει μόνο στο σπαθί και στην αξία του. -Καρδιά διεφθαρμένη, κοροϊδεύει τη 
γυναίκα που πολιορκεί, κι εγκαταλείπει σήμερα αυτήν που του δόθηκε χτες. [...]- Ο δον Φέ- 
λιξ δε Μοντέναρ σφραγίζει με το μεγαλείο του ακόμα και τα εγκλήματα, την ασέβεια και την 
υπεροψία του».
Αντιθέτως, ο José Zorilla y Moral, στον Δον Χουάν Τενόριο (1844), υποδεικνύει ότι ο Δον Ζου
άν μπορεί να ερωτευτεί πραγματικά, και, τελικά, τον γλιτώνει από τα νύχια του Πέτρινου 
Καλεσμένου με τη βοήθεια της αγαπημένης του.17
Όμως, η ταλαιπωρημένη μορφή του διαφθορέα, ο οποίος, ταυτόχρονα, παρουσιάζεται ως όρ
γανο του Σατανά, επρόκειτο, πενήντα χρόνια αργότερα, ν ’ αποτελέσει πηγή έμπνευσης για 
δύο εξόχως σημαντικά λογοτεχνικά έργα: το μυθιστόρημα Μελμόθ, ο περιπλανώμενος (1820) 
του Charles Robert Maturin και τα Άσματα του Μαλντορόρ (1869) του κόμη De Lautréamont 
(1869). Έγραψε ο André Breton (1954): «Μπορεί αργότερα να θεώρησε ότι έπρεπε να δια
χωρίσει τη θέση του από τον Maturin, τον οποίο ονόμαζε “σύνεργό του Ερέβους”, δεν 
υπάρχει όμως καμία αμφιβολία ότι ο Lautréamont χάρισε στον Μαλντορόρ την ψυχή τού 
Μελμόθ. Και στις δύο περιπτώσεις, δεν έχουμε να κάνουμε με τον ίδιο το Διάβολο, αλλά με 
όργανό του: ο “εχθρός του ανθρωπίνου γένους” είναι ανάμεσά μας και τον αναγνωρίζουμε 
μόνο από τα μάτια του που αστράφτουν, που μιλούν μια ιδιαίτερη “γλώσσα”, που φωτίζουν 
τη μοίρα των ανθρώπων σαν πλανήτες του χαμού».18
«Η ιδιοφυία του Maturin έγκειται στο γεγονός ότι αίρεται στο ύψος του μοναδικού θέματος 
που ήταν ανάλογο των σημαντικών μέσων τα οποία διέθετε: το χάρισμα του πιο ζοφερού “σκό
τους”, που αυτό και μόνο αυτό κρύβει μέσα του τα πιο εκτυφλωτικά αποθέματα φωτός. Ο
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φωτισμός που επέλεξε, ήταν ο κατάλληλος για να μπορέσει να καταγράψει το μεγαλύτερο 
πρόβλημα όλων των εποχών: το πρόβλημα του “Κακού”».19
Σε αντίθεση με τον Μελμόθ, που η απήχηση του στο κοινό υπήρξε άμεση και μόνιμη, τα Άσμα
τα του Μαλντορόρ πέρασαν σχεδόν απαρατήρητα στους συγχρόνους τους, εκτός από τον Rémy 
de Gourmont (που δεν κατάλαβε και πολλά πράγματα) και τον Léon Bloy, ο οποίος, καίτοι 
απολύτως πεπεισμένος ότι ο συγγραφέας τους ήταν τρελός, συγκλονίστηκε βαθιά με το έρ
γο. «O Pascal είναι στεφανωμένος με δόξα λαμπρή για κείμενα πολύ λιγότερο σημαντικά» 
έγραψε το 1890, υπογραμμίζοντας ότι η πρωτοτυπία των Ασμάτων είναι τόσο υπέρμετρη, τό
σο φοβερή, ώστε ο αναγνώστης νιώθει το αίμα να χτυπάει στις φλέβες του την ώρα που τα 
διαβάζει, κι η ψ υχή του αναρριγεί, δονείται, σείεται, σαν έτοιμη να διαλυθεί 
Ό πω ς γνωρίζουμε, ο Μαλντορόρ, πενήντα χρόνια μετά το θάνατο του συγγραφέα του, θα 
γίνει το σκοτεινό λάβαρο του σουρεαλισμού. Ό μως, σε ό,τι αφορά στο συγκεκριμένο θέμα 
που εξετάζουμε στο παρόν κείμενο, είναι σαφές ότι ολόκληρη η διαδρομή του παράφορου ρο
μαντισμού περικλείεται από δω και στο εξής ανάμεσα σ’ αυτές τις δύο ακραίες μορφές, που 
αποτελούν τα όριά του, όπως (πρώτος απ’ όλους, αναμφίβολα) το επισήμανε ο Pierre- 
Georges Castex, το 1949: «Τα Άσματα του Μαλντορόρ μοιάζουν να κλείνουν τον κύκλο τής 
ρομαντικής παραφοράς που είχαν ανοίξει οι σαδικές επινοήσεις: ο συγγραφέας ττγςίουλιέτας 
ξεσήκωνε τον άνθρωπο ενάντια στο Θεό, αλλά μέσα στο μίσος του Μαλντορόρ, πλάσμα και 
Πλάστης γίνονται ένα».20
Ό σο για τον ήρωα ττ\ς Χρυσής Εποχής, (ο οποίος, στο σενάριο, ονομάζεται απλώς και μόνον 
«άνθρωπος»), είναι σαφές ότι εγγράφεται κι αυτός στη μεγαλειώδη και κολασμένη σειρά των 
επιγόνων του Sade, απ’ τον Μελμόθ στον Μαλντορόρ, αν και με την εξής διαφορά: η εξέγερσή 
του φωτίζεται κατά κύριο λόγο από τις εκτυφλωτικές λάμψεις του τρελού έρωτα -  και γ ί  αυ
τόν ακριβώς το λόγο αφορά στο σουρεαλισμό στο σύνολό του.

Η Προ-Ραφαηλιτικη Αδελφότητα και το πάραδειγμα του Huysmans
Ο André Breton δεν έκρυβε ότι δεν του άρεσε η ζωγραφική των προ-ραφαηλιτών. Ο Gustave 
Moreau του ήταν πολύ προσφιλής, ενώ ο Rossetti ή ο Burne-Jones, κάθε άλλο. Απ’ όλους τους 
σουρεαλιστές, μόνο o Dalí, εξ όσων γνωρίζω, τους αφιέρωσε ένα άρθρο με τίτλο «Ο χλομός 
σουρεαλισμός του αιώνιου θηλυκού στους προ-ραφαηλίτες» («Minotaure», τχ. 8, 15 Ιουνί
ου 1936). Το άρθρο αρχίζει με την περιγραφή δύο πολύ γνωστών έργων, της Οφηλίας του 
Millais (1852), στην οποία θα επανέλθουμε, και του Μίσθαρνου ποιμένα του William Holman 
H unt (1851). [...] Σύμφωνα με το ένα και μοναδικό σχόλιο που κατάφερα να βρω γ ί  αυτόν 
το βοσκό, «[ο πίνακας] παριστάνει προφανώς έναν ποιμένα της εποχής, που τα πάντα είναι 
συγκεχυμένα στο μυαλό του και που θέλει να κάμψει το φρόνημα της μνηστής του ξεγε
λώντας την με περίπλοκους συλλογισμούς (σύμβολό τους, η σφίγγα-νεκροκεφαλή), ενώ, την 
ίδια ώρα, παραμελεί το κοπάδι του».21 Εγώ, πάλι, τείνω να πιστέψω ότι ο βοσκός προσπαθεί 
για λόγους μάλλον λαγνείας παρά θρησκευτικούς να «κάμψει το φρόνημα της μνηστής του», 
η οποία, με τη συμπεριφορά της όλη, δείχνει περισσότερο σαν να περιμένει να της βάλουν 
χέρι παρά να την προσηλυτίσουν, παρά το αρνάκι που, ως διαβεβαίωση αγνότητας, το κρα- 
τάει στην ποδιά της. Ό σο για τη σφίγγα-νεκροκεφαλή, πώς είναι δυνατόν να ξέχασε o Dalí 
ότι μια ίδια νεκροκεφαλή υπήρχε και στον Ανδαλουσιανό σκύλο -  και μάλιστα, σε γκρο 
πλάνο, εν πάση λεπτομέρεια;22 Μπορούμε να πούμε ότι, τόσο στον πίνακα όσο και στην ται
νία, η νεκροκεφαλή αυτή συμβολίζει το ένστικτο του Θανάτου, το οποίο παρουσιάζεται ως 
η αναπόφευκτη άλλη όψη του Έ ρωτα, του ενστίκτου της ζωής...
Οι προ-ραφαηλίτες επέδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για το θρύλο και το μύθο (υπήρξαν οι 
πρώτοι, πριν τον Wagner, που στράφηκαν στις Ιστορίες της Στρογγυλής Τραπέζης και στον 
κύκλο του Ιερού Γκράαλ), αλλά και εξύμνησαν την ποίηση, τη γυναίκα και τον έρωτα με αφο
σίωση και ζήλο, και γ ι’ αυτό ίσως να μας εκπλήσσει το γεγονός ότι οι σουρεαλιστές δεν ασχο
λήθηκαν ιδιαιτέρως μαζί τους. Είναι αλήθεια, όμως, ότι το έργο τους βρίθει θρησκευτικών

19. ό.π. ο>ιμ. 5.
20. Ρομαντική φρενίτις ato: 
Les Petits Romantiques. 
Éditions des Cahiers du Sud. 
MaaoaXia.
21. Κατάλογος της έκθεσης -H  
αγγλική ρομαντική ζωγραφι
κή και οι προ-ραφαηλίτες-. 
Petit Palais, Παρίοι 1972.
22. Υπάρχει, όμως, και ato 
-M inotaure·, ως με-γέΟννοη 
μιας λεπτομέρειας ίου πίνακα  
to H olm an Hunt. 131
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23. Ο προ-ραφαηλιτισμός 
(1851).

24. Το αγγλικό τοπίο από τους 
προ-ραφαηλίτες στους συμβο

λιστές Galerie de 
Luxembourg, Παρίσι 1974. 

25. Οι και αυτοαποκαλοϋμενοι 
Αδελφότητα τον Αγίου Λουκά, η 
οποία ιδρύθηκε το 1809 στη Ρώ

μη, στο Μοναστήρι του Αγίου 
Ισιδώρου, για ν ' αντιδράοει στη 

λατρεία της ελληνορωμαϊκής 
αρχαιότητας που κήρυττε ο 

Winckelmann, και να προβάλει 
μια νέα ζωγραφική, χριστιανι

κής και μεσαιωνικής εμπνεύσε- 
ως, με πρότυπα κυρίως τον 

Durer, τον Fra Angelico και τον 
Ραφαήλο. 

26. Έγχρω μη αναπαραγωγή 
(σπανιότατο για την εποχή) για 

να εικονογραφήσει το άρθρο του 
Dalí στο ··Minotaure». 

27. Esther Wood: την αναφέρει 
ο Gabriel Mourey στο έργο του 
Ο D.G. Rossetti και οι άγγλοι 

προ-ραφαηλίτες Παρίσι 1929.

θεμάτων (διδακτικών, στην καλύτερη περίπτωση, αφού, εν προκειμενω, έρχονται σε πλήρη 
αντίθεση με το γοτθικό μυθιστόρημα), κι αυτό ήταν αρκετό για να παγώσει τον ενδεχόμενο 
ενθουσιασμό του Breton και των φίλων του! Ωστόσο, η επιθυμία τους να εμφανίζονται προς 
τα έξω ως αδελφότητα, η οποία επισήμως ιδρύθηκε το 1848 [«The Pre-Raphaelite Brotherhood», 
με τα αρχικά της οποίας (PRB) τα μέλη της υπέγραφαν τους πίνακές τους], ήταν ένα στοιχείο 
που μπορούσε, αφ’ εαυτού, να προσελκύσει το ενδιαφέρον των σουρεαλιστών.
Το νόημα της τεχνικής που υιοθέτησαν, ήταν επίσης έκδηλο. Ό πως έγραφε ο μαικήνας τους, 
John Ruskin, εξέχων αισθητής: «Ο προ-ραφαηλιτισμός έχει μία και μόνη αρχή: επιδιώκει την 
πιο απόλυτη, την πιο αδιάλλακτη αλήθεια σε όλα του τα έργα. Και την επιτυγχάνει δου
λεύοντας, ώς και στην παραμικρή λεπτομέρεια, με πρότυπο τη φύση και μόνο τη φύση».23 
Αυτό, όμως, θα τους οδηγήσει σε μια φαινομενικά αντιφατική πορεία. Ό ταν πραγματεύο
νται ένα επεισόδιο από την Καινή Διαθήκη, αφαιρούν κάθε στόμφο, κάθε μεγαλοπρέπεια από 
το θέμα τους. Αντιθέτως, όταν επιλέγουν να ζωγραφίσουν μια σκηνή της καθημερινής ζω
ής, επιδιώκουν ν ’ αναδείξουν την ποιητικότητά της μέσα απ’ το κέλυφος της χυδαιότητας 
που την περιβάλλει. Εν κατακλείδι, επιχειρούν να εκχυδαϊσουν το άγιο και να καθαγιάσουν 
το χυδαίο. Και το επιτυγχάνουν χάρη στην ψυχρή, λεπτολόγο και φαινομενικά απρόσωπη 
τεχνική τους, με την οποία περιγράφουν υπομονετικά και την παραμικρή λεπτομέρεια 
στον πίνακά τους -  μια τεχνική, που σήμερα θα την ονομάζαμε «φωτογραφική» και θα μπαί
ναμε στον πειρασμό να την παρομοιάσουμε με την τεχνική του «φωτορεαλισμού», που εμ
φανίστηκε στην αμερικανική ζωγραφική μετά το 1965. Ο Wilham Waters, μάλιστα, μας πλη
ροφορεί ότι υπάρχει στο Λίβερπουλ ένας εκκεντρικός κλάδος του κινήματος, «κύριο χαρα
κτηριστικό του οποίου είναι ότι αναπαριστά μικροσκοπικές σχεδόν λεπτομέρειες, με έντο
νους και ενίοτε εξωπραγματικούς χρωματισμούς».24 Μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που 
θα έκανε αν το μάθαινε αυτό o Dalí, ο οποίος δεν δίσταζε να ζωγραφίζει κάποιες λεπτομέρειες 
στις συνθέσεις του με μεγεθυντικό φακό...
Με αυτό το χαρακτηριστικό τους, οι προ-ραφαηλίτες παραπέμπουν (προφανώς, εν αγνοία 
τους) σ’ εκείνη την ψυχρή τάση της γερμανικής ρομαντικής ζωγραφικής, εκπρόσωποι της 
οποίας, εκτός απ’ τον εξαίσιο Caspar David Friedrich, υπήρξαν ο Philipp Otto Runge και οι 
Ναζαρηνοί.25 Το βέβαιο είναι ότι, τόσο στη Γερμανία όσο και στην Αγγλία, η αντικειμενική 
ακρίβεια της εκτέλεσης τίθεται στην υπηρεσία ενός φλογερού ιδεαλισμού. Φυσικά, ο ιδεα
λισμός κυριαρχεί αδιαμφισβήτητα στην Ευδαίμονα Βεατρίκη του Rossetti (1863),26 όπου ο 
ζωγράφος δε θέλει τόσο να παραστήσει «τον αληθινό θάνατο της αγαπημένης του Δάντη όσο 
τη μυστικιστική έξαρση μέσα στην οποία του αποκαλύπτεται το επικείμενο τέλος της. 
Μπροστά της βρίσκεται ένας ηλιακός δίσκος, με τους δείκτες του στη μοιραία ώρα. Έ να  πε
ριστέρι πετάει προς το μέρος της, κουβαλώντας στο ράμφος του ένα άνθος αφιονιού, που συμ
βολίζει τον ύπνο».27
Ωστόσο, όταν ο Millais παρουσιάζει τον Χριστό σαν νεαρό μαραγκό, να πριονίζει μια σανί
δα φορώντας μόνο ένα κοντό παντελονάκι και πατώντας σ’ ένα σωρό πριονίδια που αποδί
δονται με εξαιρετική ακρίβεια [Ο Χριστός στο σπίτι των γονέων του (1850)], το αγγλικό κοι
νό σκανδαλίζεται πολύ και διαμαρτύρεται για την ιεροσυλία· το ίδιο κι όταν ο Holman Hunt 
περιγράφει το ίδιο πρόσωπο, στο Φως τον κόσμου (1853), με ρούχα σχεδόν φτωχικά, να χτυ 
πάει μες στη νύχτα την πόρτα της ανθρώπινης ψυχής, που είναι σκεπασμένη από κισσό και 
δηλητηριώδη χορτάρια, και να φέρει το φως της πίστης σ’ ένα φαναράκι με σχήμα εκκλη- 
σούλας. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτοί οι πίνακες κινούνται σε εντελώς διαφορετικό κλί
μα απ’ την Καπέλα Σιξτίνα ή ακόμα κι απ’ την Ταφή του κόμη Οργκάθ\ Εντούτοις, για κά
ποιον απροσδιόριστο λόγο, αυτή η γυμνότητα, αυτή η άρνηση της ρητορείας, αυτή η απου
σία «θεατρινισμού», μου θυμίζουν πολύ έντονα το πνεύμα των ταινιών του Buñuel, ειδικά 
τις στιγμές εκείνες που ο δημιουργός τους δεν υποκύπτει στον πειρασμό της πρόκλησης. 
Πιο χαρακτηριστική, όμως, είναι η περίπτωση της Οφηλίας του Millais, όπου ο ζωγράφος 
μοιάζει ν ’ αντιστρέφει επίτηδες τα συναισθήματα που συνήθως εμπνέει η θλιβερή μοίρα τής
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28. Ανθολογία χου μαύρου χι
ούμορ (1940).

29. Δεν αναφέρθηκα εν προκει- 
μένω στον Mirbeau, γιατί δεν

έχει καμία σχέατι μ ε  τους συμβο
λιστές. Ο Pierre Louÿs, αντιθέ- 

τως, κινούνταν ανάμεσα στον 
παρνασσισμό (είχε σχέσεις μ ε τη 

μία  από τις τρεις κόρες του 
José-Maria de Hérédia και πα

ντρεύτηκε μιαν άλλη) και στο 
συμβολισμό. Κατά τα φαινόμε

να. στο χρόνο άντεξαν τα ερωτι
κά του έργα· κυρίως, το εξαιρε

τικό Τρεις κόρες χης μάνας 
χους, που εκδόθηκε το 1926, 

ένα χρόνο μετά το θάνατό του. Ο 
Bunuel είχε σίγουρα διαβάσει 

έργα του (οι σουρεαλιστές και ει
δικότερα ο Breton τον θαύμα

ζαν), αλλά τα έργα του προοφέ- 
ρονταν αποκλειστικά για hard 
ταινίες, οι οποίες, όπως ξέρου

με, δεν άρεσαν καθόλου στο 
σκηνοθέτη.

νεαρής ηρωίδας χου Άμλετ. Αν δεν ήταν το σαστισμένο πρόσωπο χου κοριτσιού, καθώς οι φού
στες χης φουσκώνουν απ’ τον αέρα και την παρασέρνουν αργά αργά στα νερά χου ποταμού, 
θα νόμιζε κανείς όχι θέμα χου πίνακα είναι η γαλήνια μέθεξη χης Οφηλίας με τη φύση, μες 
στα λουλούδια και την τρυφερή ανοιξιάτικη βλάστηση...
Όμως, η απόπειρα σύνθεσης χης νατουραλιστικής περιγραφής και της συμβολικής αντίληψης 
είναι, νομίζω, πιο εντυπωσιακή -και πιο συναφής (σε πνευματικό επίπεδο, εννοώ) με τον 
Buñuel- στην περίπτωση του Joris-Karl Huysmans, που τόσο εκτιμούσε ο Breton, παρά τον 
όψιμο και, άλλωστε, αρκετά ύποπτο προσηλυτισμό του μυθιστοριογράφου στον καθολικι
σμό. Απ’ όλους τους μαθητές του Zola, ο Huysmans είναι αυτός που ξεχώρισε από νωρίς, λό
γω της εξαιρετικά διεισδυτικής ματιάς του και της καυστικότηχάς του, η οποία, ωστόσο, θυ
μίζει Góngora [Οι αδελφές Βατάρ (1879), Οικογενειακά (1881)] -  ώς τη μέρα που, στο έργο 
του Ανάποδα (1884), έφερε στο προσκήνιο τον δούκα Ζαν Φλορεσά νχεζ Εσέντ, έναν απαθή 
και κάπως έκφυλο αριστοκράτη, αισθητή, ιδιαιτέρως ευαίσθητο στα «νέα ρίγη» που δια
τρέχουν εκείνη την περίοδο τα παρισινά πολιτιστικά πράγματα, συλλέκτη έργων τέχνης (έχει 
κρεμασμένους στους τοίχους του σπιτιού χου δύο εξαιρετικά δουλεμένους πίνακες χου 
Gustave Moreau) και βιβλιόφιλο (αγαπά ιδιαιτέρως τα -λιγοστά- ποιήματα χου Mallarmé που 
έχουν δει το φως της δημοσιότητας). Ενώ, όμως, παραδίδεται σε αισθητικές εμπειρίες εκ
πληκτικής καλαισθησίας, προσπαθεί να ζήσει και την καθημερινή ζωή, κι έτσι, βιώνει πολ
λές απογοητεύσεις, τις οποίες ο συγγραφέας καταγράφει με μια σκληρή αγαλλίαση, μέχρι τη 
μέρα όπου ο ήρωάς του, αηδιασμένος απ’ όλα, κραυγάζει σαν απελπισμένος αναρχικός: «Ε, 
τότε, κοινωνία, να γκρεμιστείς! Πέθανε, παλιέ κόσμε!»
Το άλλο σπουδαίο «παρακμιακό» μυθιστόρημα του Huysmans, En rade [Στράφι (1887)], με 
το οποίο, όπως έγραφε ο Breton, ο συγγραφέας «ανυψώθηκε στις κορυφές χης έμπνευ
σης»,28 είναι ίσως ακόμα πιο σημαντικό για το θέμα που εξετάζουμε. Αυτή τη φορά, έχουμε 
να κάνουμε μ ’ έναν κατεστραμμένο Παριζιάνο, τον Ζακ Μαρλ, ο οποίος, μαζί με τη γυναί
κα του, Λουίζ, που πάσχει από μια ανίατη ασθένεια, καταφεύγει στην εξοχή, μακριά απ’ χους 
πιστωτές του, σ’ έναν ερειπωμένο πύργο που του παραχωρεί ένας φίλος. Παρευρισκόμαστε 
άραγε στο θλιβερό τέλος των πύργων και χου θεμελιακού ρόλου τους στο ρεύμα χου γοτθικού 
μυθιστορήματος, αλλά και των μακρινών «επιγόνων» του, των ιστοριών με βρικόλακες; Το 
βιβλίο είναι ένα λεπτομερειακό χρονικό των απανωτών συμφορών που βρίσκουν το ζευγά
ρι σ’ εκείνο το μέρος· ειδικότερα δε, των προβληματικών σχέσεών τους με τους ντόπιους της 
περιοχής χου Μπρι. Τρεις φορές, όμως, κάποια όνειρα μεγάλης διάρκειας, συγκλονιστικά και 
περίπλοκα, διακόπτουν το χρονικό και κατατρύχουν τον ήρωα. Σ’ αυτό το έργο, περισσότερο 
απ’ ό,τι στο Ανάποδα, είναι σαφές ότι ο Huysmans θέλει να παίξει με την αντίθεση ανάμε
σα στην κατάθλιψη μέσα στην οποία κυλά η καθημερινότητα, και στις παράδοξες εκλάμψεις 
της ονειρικής ζωής, τοποθετώντας την καθημερινή και την ονειρική ζωή στο ίδιο ακριβώς 
επίπεδο. Είναι λοιπόν πολύ κρίμα που ο Buñuel δεν ενδιαφέρθηκε να διασκευάσει για τον 
κινηματογράφο κάποιο από τα δυο βιβλία. Ανχιθέτως, ο Jean-Claude Carrière μου γράφει το 
εξής: «Δουλέψαμε μαζί ένα σενάριο πάνω στο Là-bas χου Huysmans [...] αλλά ο Buñuel απο
φάσισε να μην το κάνει, “γ ιατί ήταν υπερβολικά δύσκολο”».
Κι ο πιστός σεναριογράφος του don Luis προσθέτει: «Τον Huysmans, τον Mirbeau και τον 
Pierre Louÿs,29 αυτούς χους τρεις γάλλους συγγραφείς, ο Buñuel χους διάβασε στη Μαδρί
τη, όταν ήταν νέος, κι από τότε δεν έπαψαν να τον συντροφεύουν (μαζί, φυσικά, με τον Sade)». 
Δε θα ’θελα να φύγω από αυτό το πλαίσιο χωρίς να θυμίσω πόσο διεγερτική υπήρξε τόσο για 
τους παρακμιακούς όσο και για τους συμβολιστές η μουσική του Richard Wagner. Ο γερμανός 
μουσικός, όπως και, νωρίτερα, οι προ-ραφαηλίτες, ανέδειξε το θρύλο και το μύθο σε απο
φασιστικά στοιχεία της έμπνευσής του. Μάλιστα, στην Επιστολή, περί ζτ̂ ς μουσικής (1860), 
έγραφε όχι «ο μυθικός χαρακτήρας χου θέματος μας εξασφαλίζει ένα πολυτιμότατο πλεο
νέκτημα κατά την εκτέλεση, διότι η δράση είναι πολύ απλή, και αφ’ ενός μεν δε στεκόμα
στε καθόλου στα εξωτερικά γεγονότα, αφ’ ετέρου δε μπορούμε ν ’ αφιερώσουμε το μεγαλύ-
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τερο μέρος του ποιήματος στα εσωτερικά κίνητρα της δράσης, στην πορεία της εξέλιξης τους, 
τα οποία ξυπνούν απόηχους συμπάθειας στα βάθη της καρδιάς μας».
Ειδικά με το έργο του Τριστάνος και Ιζόλδη, ο Wagner επανασυνδέεται με τους βρετονικούς 
μύθους [αργότερα, με τον Πάροιφαλ (1882), θα προσεγγίσει τον Κύκλο του Ιερού Γκράαλ), 
αλλά, όταν παρουσιάζει τις συγκρούσεις που κυβερνούν τα ερωτικά πάθη, είναι ανοιχτός στα 
διδάγματα τόσο του Feuerbach (ο έρωτας είναι σωτήρια δύναμη) όσο και του Schopenhauer, 
ο οποίος αντιμετωπίζει τον έρωτα με μεγάλη απαισιοδοξία. Ό λοι ξέρουμε, όμως, πόσο δεμένος 
ήταν ο Bunuel με τη μουσική του Τριστάνου, την οποία χρησιμοποιεί πολύ συχνά, ειδικά στη 
Χρυσή Εποχή, στα Ανεμοδαρμένα Ύ ψ η , αλλά και στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, για να 
δώσει ρυθμό στην παθιασμένη πλοκή των ταινιών του.30

Έρως + Θάνατος και σουρεαλισμός
«Ο Ανδαλουσιανός σκύλος είναι μια απόπειρα οπτικής και ονειρικής μεταγραφής της μονα
ξιάς της σεξουαλικής επιθυμίας» γράφει ο Marcel Oms στο έργο του Don Luis Buñuel.31 Όσο 
για τη Χρυσή Εποχή, o Dalí (παρ’ όλο που, σήμερα, γνωρίζουμε ότι η συμμετοχή του στη δη
μιουργία της ταινίας ήταν κάθε άλλο παρά αποφασιστική32) μας λέει για το «μήνυμά» της 
τα εξής: «Η γενική μου ιδέα, όταν γράφαμε με τον Buñuel το σενάριο της Χρυσής Εποχής, 
ήταν να δείξουμε τη “συμπεριφορά” ενός ανθρώπου που κυνηγάει τον έρωτα εν τω μέσω χυ
δαίων ιδανικών, όπως ο ανθρωπισμός, ο πατριωτισμός κι άλλες τέτοιες θλιβερές μηχανορ
ραφίες της πραγματικότητας».
Ή δη  από την επομένη της πρεμιέρας του Ανδαλουσιανού σκύλου, όταν ο Buñuel και o Dalí 
εντάσσονται στη σουρεαλιστική ομάδα (θ’ ακολουθήσει, μετά από λίγο καιρό, η πρώτη έκ
θεση του ζωγράφου στο Παρίσι, μ ’ ένα εισαγωγικό κείμενο του Breton στον κατάλογο), οι 
νέοι φίλοι τους δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι ο Αραγονέζος κι ο Καταλανός θεωρούν τον 
έρωτα, τον πιο παράφορο έρωτα, ως το κατ’ εξοχήν όχημα της ηθικής και της κοινωνικής 
ανατροπής. Άλλωστε, δεν πρεσβεύουν μια ιδεαλιστική και αισιόδοξη εικόνα του έρωτα, 
αλλά, αντιθέτως, έχουν απόλυτη συνείδηση ότι ο έρωτας μπορεί να συναντήσει πολλά και 
ποικίλα εμπόδια στο δρόμο του -  αυτά που, το 1933, ο Breton, μιλώντας για τον γερμανό ποι
ητή Achim von Arnim, θα τα χαρακτηρίσει «άθραυστο πυρήνα ζόφου»·33 γ ιατί ο Breton, ο 
Buñuel και o Dalí αποδέχθηκαν, χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη, τη θεμελιώδη φροϊδική 
αντίθεση ανάμεσα στον Έ ρω τα και στο Θάνατο, ανάμεσα στον παλμό της ζωής και τον παλ
μό του θανάτου.
Τη θέση τους επιβεβαιώνει το φυλλάδιο-πρόγραμμα που συνόδευε την προβολή της Χρυσής 
Εποχής (Νοέμβριος 1930). Το φυλλάδιο αυτό περιλάμβανε κυρίως ένα συλλογικό, διεξοδι
κό θεωρητικό κείμενο, υπογεγραμμένο από δεκατρείς σουρεαλιστές, καθιστώντας έτσι την 
ταινία σε επίσημη έκφραση της ομάδας.34 Ωστόσο, θα ’ταν λάθος να συναγάγουμε ότι οι συν- 
δημιουργοί του Ανδαλουσιανού σκύλου ήταν αυτοί που πρώτοι εισήγαγαν στο σουρεαλισμό 
την έννοια του παροξυσμού της ερωτικής επιθυμίας ως οργάνου οιασδήποτε ανατροπής. Το 
Μάρτιο του 1928, στο τεύχος 11 του περιοδικού «La Révolution Surréaliste», εκτός από το 
κείμενο «Τα πενηντάχρονα της υστερίας», που έφερε τις υπογραφές του Aragon και του 
Breton,35 δημοσιεύτηκαν και τα πρακτικά από τις δύο πρώτες συνεδρίες των «Συνομιλιών 
περί σεξουαλικότητας»,36 στις οποίες οι σουρεαλιστές, ασχέτως αν συμφωνούσαν ή διαφω
νούσαν μεταξύ τους, επέδειξαν μεγάλη ειλικρίνεια:
André Breton: «Σε ποιο βαθμό ο Aragon θεωρεί τη στύση αναγκαία για την ολοκλήρωση της 
σεξουαλικής πράξης;» -  Louis Aragon: «Κάποια στοιχειώδης στύση είναι απαραίτητη, αν και 
οι δικές μου είναι πάντα ημιτελείς». -  André Breton: «Το θεωρείς κακό αυτό;» -  Louis 
Aragon: «Όπως κάθε σωματική ατέλεια -  τίποτα περισσότερο. Η ημιτελής στύση μου με στε- 
νοχωρεί όσο και το ότι δεν μπορώ να σηκώσω ένα πιάνο μόνος μου».
Την ίδια χρονιά, δημοσιεύτηκαν «κρυφά και παράνομα» δύο υπέροχα ερωτικά κείμενα, αμ- 
φότερα εικονογραφημένα από τον André Masson: το ένα, «Το μουνί της Ιρέν», ήταν του

30. Σ ε ορισμένες περιπτώσεις 
αναφέρεται άμεσα -ή  έμμεοα- 
στις Βαλκυρίες
31. ό.π. οτιμ. 15.
32. Ο λόγος αυτής της απουσίας 
τον Dalí είναι, όπως ξέρουμε 
σήμερα, ότι o Buñuel δεν μπ ο 
ρούσε να υποφέρει την Gala.
33. Το κείμενο περιελήφθη το 
1934 στο Point du jour.
34. 'Οταν συμπεριέλαβα αυτό το 
κείμενο στον πρώτο τόμο (1922- 
1939) της έκδοσής μου  Προκη
ρύξεις και συλλογικές διακη
ρύξεις των σουρεαλιστών (Le 
Terrain Vague, Παρίσι 1980, 
σο. 155-169), ακολούθησα τις 
οδηγίες του André Thirion, o 
οποίος είχε συμμετάοχει στην 
όλη περιπέτεια, κατανέμοντας 
στους διάφορους νπογρά ψα ντες 
(Breton, Crevel, Éluard, 
Aragon, Char και ο ίδιος o 
Thirion) την ευθύνη για τα διά
φορα μέρη της επιχειρηματολο
γίας. Σήμερα, δε θα το ξανάκα- 
να...
35. Σύντομο, αίλά σημαντικό, 
κείμενο, που προανάγγελλε <σα
ράντα χρόνια νωρίτερα) τα μ έ
τρια επιτεύγματα της Body Art, 
αφήνοντας άθικτη τη γελοιότητά 
τους.
36. Δημοοίευοα ο ίδιος στον 
Gallimard, ιο 1991, στη σειρά 
-Αρχεία τον Σουρεαλισμού-
(-Archives du Surréalism e- K 
ta  πλήρη πρακτικά ιων δώδεκα 
συνεδριάσεων 11928-1932). Δυ
στυχώς, ο ’ αυτές δεν έλαβε μ έ 
ρος ούτε ο Bunuel ούτε ο Dali. 
Ό πω ς και να ‘χει, είναι παράξε
νο που αυτό το έργο έχει μετα
φραστεί στα αγγλικά, στα γερμα
νικά, στα ιταλικά, στα αίλανό’ι- 
κά, στα δανικά, στα σουηδικά, 
σια  tLlijviκά, ακόμα και στα ια
πωνικά. α ίΐά  δεν έχει εκδοθεί 
ούτε στην Ισπανία ούτε στη Λ α 
τινική Αμερική. 135
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37. Μτφ. Δημ. Δημητριάδη, 
Άγρα, 1980. (Σ.τ.Μ.)

38. Το ίδιο ερώτημα θα μπορού
σαμε να θέσουμε και για τον 
Victor Brauner, ο οποίος, το

1931, ζωγραφίζει μ ια  αυτοπρο
σωπογραφία του μ ε βγαλμένο 

μάτι -  προμήνυμα του ατυχήμα
τος που θα του συμβεί το βράδυ 
της 27ης Αυγοϋστου 1938, όταν 
o Oscar Domínguez θα τσακω
θεί με τον Esteban Francés για 

τα ωραία μάτια της Irène 
Hamoir. Ο πρώτος εκσφενδονί

ζει στον δεύτερο ένα ποτήρι, κι 
όταν ο Brauner μπαίνει ανάμε- 
σά τους για να τους χωρίσει, τον 

βρίσκει το ποτήρι και του βγάζει 
το μάτι. Άλλοι δυο Ισπανοί, θα 

πει κανείς· ναι, αλλά και μια  
Βελγίδα κι ένας Ρουμάνος...

39. Ο André Thirion βεβαιώνει 
ότι τα χείλια ανήκουν στις συζύ
γους -ή  στις ερωμένες- των κυ- 

ριοτέρων μελών της ομάδας κα
τά την περίοδο εκείνη.

40. Όσον αφορά στον Péret, τον 
πιο σουρεαλιστή από τους σου

ρεαλιστές ποιητές, θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι τόσο ο Buñuel

όοο και o Dalí έτρεφαν γι ' αυτόν 
απεριόριστο θαυμασμό.

41. O Dalí δεν αποπέμφθηκε, 
επειδή αντιτέθηκαν ο René

Crenel, ο Paul E luard και o 
Tristan Tzara, οι οποίοι, παρα- 
δόξως, ήταν οι πλέον φίλα προσ

κείμενοι στο Γαλλικό Κομμου
νιστικό Κόμμα, που γοήτευε 

εκείνη την περίοδο τους σουρεα
λιστές.

42. Είναι κρίμα που ο Buñuel 
δεν μπόρεσε να δει την εξαιρετι

κή ταινία του Ken Loach Γη και
ελευθερία (1994), αν και, τώρα 

που το σκέφτομαι, δε νομίζω ότι 
τελικά θ ’ άλλαζε τίποτα. 

43. Ο Breton έγραψε τότε ένα 
διεξοδικό κείμενο για τον 

Buñuel και την τελευταία του 
ταινία, που δεν [πρέπει να] δη
μοσιεύτηκε στα γαλλικά, αλλά 

που, ευτυχώς, το βρίσκουμε μ ε
ταφρασμένο στα ισπανικά, στον 
κατάλογο της έκθεσης Buñuel, 
Το βλέμμα του αιώνα. (Βλ. στο 

παρόν, αελ. 143 κ. επ.)

Aragon· το άλλο, Η  ιστορία του ματιού, του Georges Bataille, ο οποίος δεν ανήκε στη σουρε
αλιστική ομάδα, αλλά συμμεριζόταν πολλές βασικές επιλογές της. Αυτή η φλογερή νουβέλα, 
που εγγράφεται αναμφίβολα στην αισχρή τάση του παράφορου ρομαντισμού, προκάλεσε τό
ση συγκίνηση στους σουρεαλιστές, που είναι σχεδόν απίθανο να μην την είχαν υπόψη τους 
o Buñuel και o Dalí όταν καταπιάστηκαν με τον Ανδαλουσιανό σκύλο. Σε μια επιστολή του στη 
γυναίκα του, Simone, στις 19 Αυγούστου 1928, ο Breton τη χαρακτηρίζει «απολύτως υπέροχη». 
Και προσθέτει: «Δεν είναι απλώς το ωραιότερο ερωτικά βιβλίο που γνωρίζω, αλλά κι ένα απ’ 
τα επτά ωραιότερα βιβλία που έχω διαβάσει ποτέ: το πνευματικό γεγονός της χρονιάς».
Ας θυμηθούμε ότι μια από τις πιο δυνατές στιγμές του βιβλίου, που εκτυλίσσεται στη διάρκεια 
μιας ταυρομαχίας, είναι αυτή όπου η ηρωίδα, η Σιμόν, «αργά, αλλά με σταθερό χέρι, χώνει [...] 
στην υγρή σχισμή της» τον όρχι ενός ταύρου που έχει σκοτωθεί πριν από λίγο, ενώ, την ίδια 
στιγμή, ο ταύρος γκρεμίζει τον ταυρομάχο Γρανέρο, «τον στριμώχνει στο περίφραγμα της αρέ
νας», και το κέρατό του «μπήγεται στο δεξί του μάτι και του το σκάβει μαζί μ ’ όλο το κεφά
λι».37 Κανείς ποτέ δεν μπόρεσε να τεκμηριώσει την ύπαρξη κάποιας σχέσης, έστω και υποσυ
νείδητης, ανάμεσα σ’ αυτή τη σκηνή και στο πασίγνωστο πλάνο του Ανδαλουσιανούσκύλου.36 
Το 12ο -και τελευταίο τεύχος- του περιοδικού «La Révolution Surréaliste» (Δεκέμβριος 1929), 
άρχιζε με το «Δεύτερο Μανιφέστο του Σουρεαλισμού» (του κειμένου προτάσσονταν τα 
αποτυπώματα επτά βαμμένων γυναικείων χειλιών39), περιείχε το σενάριο του Ανδαλουσια- 
νού σκύλου και τελείωνε με τα αποτελέσματα της έρευνας «Τι είδους ελπίδες εναποθέτετε στον 
έρωτα;» Την ίδια χρονιά, είχε εκδοθεί μια μικρή συλλογή ποιημάτων του Aragon και του 
Benjamin Péret,40 με τίτλο 1929 και τέσσερις πορνογραφικές φωτογραφίες του Man Ray. Τα 
ποιήματα του Péret διαπνέονταν από φοβερό αντικληρικό μένος και ανήκαν σε μια σειρά ποι
ημάτων με γενικό τίτλο Les rouilles encagées [«Οι εγκλωβισμένες σκουριές»: αναγραμματισμός 
του «Les couilles enragées» («Τα λυσσασμένα αρχίδια»)], εικονογραφημένη από τον Yves 
Tanguy, η οποία εκδόθηκε τελικά το 1954, από τον Eric Losfeld.
Ως φαίνεται, οι δυο πρώην συνεργοί αποφάσισαν ν ’ απομακρυνθούν από τη σουρεαλιστική 
ομάδα λόγω της υπόθεσης Aragon, η οποία διευθετήθηκε το 1932 (αφού, στο μεταξύ, δημο
σιεύτηκε στο τεύχος 4 του περιοδικού «Le Surréalisme Au Service De La Révolution» το υπέ
ροχο ερωτικό κείμενο του Dalí Ονειροπόλησή, αλλά ακολούθησαν αντίθετους δρόμους. Πιο 
συγκεκριμένα, ο μεν καταλανός ζωγράφος θα επιδοθεί σε φιλοναζιστικές ομολογίες πίστης, 
εξαιτίας των οποίων, το Φεβρουάριο του 1934, θα βρεθεί στα πρόθυρα της αποπομπής του 
απ’ την ομάδα,41 ο δε αραγονέζος σκηνοθέτης, την ίδια περίοδο περίπου, θ’ απομακρυνθεί 
από τον Breton (θα ξανασυναντηθούν στη Νέα Υόρκη, στη διάρκεια του Δευτέρου Παγκο
σμίου Πολέμου) και θα διατηρήσει μόνιμη επαφή μόνο με κάποιους σουρεαλιστές που ακο
λούθησαν το παράδειγμα του Aragon κι εγκατέλειψαν την ομάδα, όπως ο Georges Sadoul και 
ο Pierre Unik. Όμως, δεν αληθεύει ότι εκδιώχθηκε απ’ τη σουρεαλιστική ομάδα το 1934, όπως 
αναφερόταν στο Χρονολόγιο της έκθεσης Buñuel, Το βλέμμα του αιώνα, που εγκαινιάστηκε 
το καλοκαίρι του 1996 στο Centro de Arte Reina Sofia. Οι απόψεις του για τον Ισπανικό Εμ
φύλιο, όπως παρατίθενται στην αυτοβιογραφία του (Η τελευταία πνοή), τον φέρνουν ν ’ 
ασπάζεται κάποιες σχετικές σταλινικές θέσεις που, σήμερα, δεν πείθουν πια κανέναν. Μέσα 
απ’ τα ίδια του τα λόγια, πάντως, διαπιστώνουμε ότι, στην πραγματικότητα, o Buñuel, τον 
οποίο θα ’χαμέ κάθε δίκιο να τον θεωρούμε ως τον κατ’ εξοχήν αναρχικό, οραματιζόταν την 
τάξη,42 κι αυτό μας ξενίζει.
Ό πως και να ’χει, όταν, το 1951, o Buñuel επιστρέφει στη Γαλλία για να παρουσιάσει το Λος 
ολβιδάδος στο Φεστιβάλ των Καννών, φροντίζει ώστε ο Breton να δει την ταινία.43. Κι όταν 
την είδε ο Breton, αναφώνησε: «Αυτό θα πει σουρεαλισμός!»

Ο ρόλος του ονείρου
Το μόνο κοινό που έχουν μεταξύ τους ο ρομαντισμός, ο συμβολισμός και ο σουρεαλισμός, εί
ναι ότι το όνειρο κατέχει μεγαλειώδη θέση στα έργα τους. Ο δε Buñuel διαφέρει από τουςL36
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άλλους σκηνοθέτες (με εξαίρεση, ίσως, τον Georges Méliès), επειδή κι αυτός δίνει μεγάλη ση
μασία στο όνειρο -  τόσο μεγάλη, ώστε ο Maurice Drouzy, στη μονογραφία του που του αφιέ
ρωσε το 1978, έδωσε τον τίτλο Ο αρχιτέκτονας του ονείρου. Δεν γνωρίζω αυτό το έργο και, 
συνεπώς, δεν μπορώ να πω με ποιον τρόπο ο Drouzy αναλύει τη σημασία της ονειρικής δρά
σης στον κινηματογράφο του δημιουργού της Χρυσής Εποχής -  πράγμα διόλου αυτονόητο. 
Ας μου επιτραπεί, όμως, να προτείνω, εν είδει συμπεράσματος, δύο συσχετισμούς της στα
θερός του ονείρου στο έργο του Buñuel (εκτός απ’ την προμετωπίδα του Novalis στο παρόν 
κείμενο) με άλλα έργα. Ο πρώτος (αρκούντως προβλέψιμος) αναφέρεται στο αριστούργημα 
του Calderón de la Barca Η  ζωή είναι ένα όνειρο (1636). Τι είναι η ζωή; Έ ν α  παραλήρημα. 
«Τι είναι η ζωή; Μια ψευδαίσθηση, ένας ίσκιος, ένα παραμύθι· ακόμα και το πιο πολύτιμο 
αγαθό δεν είναι τίποτα, γ ια τί η ζωή είναι ένα όνειρο, και τα όνειρα είναι όνειρα.»
Ο δεύτερος αναφέρεται στον Robert Desnos, ο οποίος, στις 27 Απριλίου 1923, έγραψε στην 
«Paris-Journal»: «Η διάθεσή μας, η αγάπη μας για τον κινηματογράφο, κοινωνεί της επιθυμίας 
του ονείρου. Ελλείψει της αυθόρμητης περιπέτειας, που δραπετεύει της αφύπνισης χάρη στα 
βλέφαρά μας, πηγαίνουμε στις σκοτεινές αίθουσες αναζητώντας το τεχνητό όνειρο και, 
ίσως, το διεγερτικό εκείνο που θα γεμίσει τις έρημες νύχτες μας. Πολύ θα ήθελα, ένας σκη
νοθέτης να παθιαστεί μ ’ αυτή την ιδέα: να ξυπνήσει ένα πρωί, μετά από έναν εφιάλτη, να ση
μειώσει όλα όσα θυμάται, και να τα αναπαραστήσει εν πάση λεπτομέρεια».44

44. Απόσπασμα από το: Robert 
Desnos, Cinéma, Gallimard, 
Παρίσι 1966.

-Positif“, τχ. 471, Μάιος 2000.

Μετάφραση:
Τιτίκα Δημητρονλια.

Η  Stella Inda και ο Roberto Cobo στο Λος ολβιδάδος
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■ • * 1 Buñuel, ο σουρεαλιστής

Ως μείζων δημιουργός, o Luis Buñuel άφησε παντοτινά ανοιχτούς τους λογαριασμούς του μ ε  κα
τατάξεις και τελεσίδικες αποτιμήσεις· γιατί το έργο του Ισπανού κινείται μ ε  θαυμαστή άνεση σε 
διαφορετικά και μεταξύ τους αντιφατικά ρεύματα -  από το κοινωνικό μελόδραμα της μεξικανι- 
κης περιόδου, στην πολίτικη οπτική, τη φιλοσοφική κριτική, τη θρησκευτική βλασφημία, τον ονει
ρικό ρεαλισμό, ακόμα και το νατουραλισμό (ο Gilles Deleuze, π.χ., θεωρεί τον Buñuel και τον 
Stroheim ως τους βασικότερους εκφραστές του νατουραλισμού, που χρησιμοποίησαν -σαν αι
σθητικά οχήματα- το σουρεαλισμό ο πρώτος και τον εξπρεσιονισμό ο δεύτερος). 
Αναμφισβήτητα, όμως, γενέθλιο αισθητικό, κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα της κοσμαντίληψης 
του Buñuel ήταν ο σουρεαλισμός. Η  πρώτη του ταινία, Έ να ς ανδαλουσιανός σκύλος, παραμέ
νει η πιο απρόσμενη και ανήσυχη δημιουργία της ιστορίας του κινηματογράφου. Η  αρχική σκη
νή, μ ε  το ξυράφι που κρατάει ο ίδιος o Buñuel, να σχίζει το μάτι μ ιας γυναίκας είναι μ ια  ανυ
πέρβλητη σουρεαλιστική χειρονομία. Για πολλούς, στην ταινία αυτή, αλλά και στις δύο επόμε
νες, στη Χρυσή Εποχή και το Γη χωρίς ψ ω μ ί ολοκληρώνεται και, δυστυχώς, κλείνει η φιλο
δοξία του κινηματογράφου ως τέχνης εντελώς αυτόνομης και αυτοδύναμης, μακριά από δάνεια 
και υπεξαιρέσεις απ ’ τις άλλες τέχνες, κυρίως τις αφηγηματικές.
Τα τελευταία χρόνια, αυτή η πλευρά του έργου του Buñuel αποσιωπήθηκε, αν δεν λοιδορήθηκε. 
Ο σουρεαλισμός έπαψε να είναι κίνημα «της μόδας», κι ο κινηματογράφος συμβιβάστηκε, αφού 
δέχτηκε να βασίζει την ηγεμονία του στην εικονογράφηση ηθογραφιών.
Τελευταία, όμως, σημειώνεται μ ια  αναθεώρηση στην προβληματική της μπουνιουελικής δημι
ουργίας. Νεότερες ιστορικές και αισθητικές έρευνες υπογραμμίζουν όχι μόνο τον κεντρικό ρ ό 
λο του κινηματογραφιστή Luis Buñuel στο σουρεαλιστικό κίνημα, αλλά και την κρίσιμη και ου
σιαστική του σχέση, ως συγγραφέα και διανοουμένου, με την ποιητική ευαισθησία και την απε
λευθερωτική του διαδικασία, όπως εκφράστηκε (κυρίως) στη Γαλλία, στα μέσα της δεκαετίας του 
’20, και (λίγο αργότερα) στην Ισπανία. O Buñuel υπήρξε διαμεσολαβητής στα κινήματα της πρω
τοπορίας που αναπτύχθηκαν στις δύο χώρες, συνδέθηκε στενά και δημιουργικά μ ε  τον D alí και 
τον Lorca όταν συναντήθηκε μαζί τους στην περίφημη Φοιτητική Εστία, έγραψε κριτικές κ ι
νηματογράφου στην «Gaceta Literaria» (αρκετές απο τις οποίες αναδημοσιεύονται στο πα
ρόν), κι οργάνωσε και εμψύχωσε το θεσμό των κινιματογραφικών λεσχών, όπου πρόβαλε μ ε  μ ε 
γάλη απήχηση στους λογοτεχνικούς και καλλιτεχνικούς κύκλους τις δύο πρώτες σουρεαλιστι
κές ταινίες του.
Τα τελευταία είκοσι χρόνια, ιοπανοίμελετητές, ιστορικοί και κριτικοί κινηματογράφου, ειδικά 
o Sánchez Vidal και ο Aranda, εμβάθυναν στα έργα αυτής της περιόδου κι ανέδειξαν τα γρα
πτά του Buñuel: τα ποιήματα, τα διηγήματα, τα θεωρητικά κείμενά του για τον κινηματογρά
φο και την κινηματογραφική γλώσσα, τα σενάρια -  στοιχεία που αποκαλύπτουν τη βαθιά, δη
μιουργική και ουσιαστική του σχέση με το σουρεαλισμό και τα πρωτοποριακά κινήματα εκείνης 
της εποχής.
Αυτή η σχέση του με το σουρεαλισμό, μπορούμε να πούμε πως ακόμα λειτουργεί γόνιμα και τον 
κατατάσσει στους «κλασικά» μοντέρνους κινηματογραφιστές. Σ ’ όλο το μετέπειτα έργο του 
υπάρχουν αφομοιωμένα, επεξεργασμένα, αλληλοεπηρεαομένα, διασταυρωμένα, συνδυασμένα υλι
κά, βγαλμένα α π ’ τη συμβολική «σκηνή» του Ανδαλουσιανού σκύλου, την ιδεολογική και ηθι- 141
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κ ή  «σκηνή» της Χρυσής Εποχής, τη ν κ ο ινω ν ικ ή  κ α τα γω γή  του «π ρ α γμ α τικ ού»  στο Γη χω ρίς 
ψ ω μ ί Α υτές οι τα ιν ίες  (που  χρηματοδοτή θη καν, α π ’ τη μ η τέρα  τού  σκηνοθέτη  η πρώ τη, α π ’ τον  
μ α ικ ή ν α  υπ ο κ ό μ η  D e  N o a il le s  η δεύτερη, κ ι α π ό  ένα  λ α χ ε ίο  π ο υ  κ έρ δ ισ ε ένα ς  φ ίλ ο ς  του  
B u ñ u e l η τρίτη) ε ίνα ι το θεω ρητικό, α ισ θη τικ ό , π ο λ ιτ ικ ό  π ρ ό γρ α μ μ α  π ά νω  στο ο π ο ίο  θα α να 
π τυχ θ ο ύν  ο ι επ ό μ ενες , μ ο να δ ικ ές  δ η μ ιο υ ρ γίες  του μ ε γ ά λ ο υ  Ισ πα νού .

ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Η  ομάδα των σουρεαλιστών, το 
1924, στο Παρίσι. Από τα 
αριστερά τιρος τα δεξιά: Max 
Morise, Roger Vitrac, Simone 
Breton, Jacques André 
Boiffard, André Breton, Paul 
Eluard, Giorgio de Chirico, 
Pierre Naville, Robert Desnos, 
Jacques Baron, Man Ray.
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Απελπισία και πάθος
...................... του André Breton

Γνώρισα τον Luis Bunuel το 1929. Η άφιξη του στο Παρίσι θα πρέπει ν ’ ακολούθησε κατά 
πόδας αυτήν του Salvador Dali, ο οποίος, εκείνη την εποχή, ήταν ο καλύτερός του φίλος. 
Έ ρχονταν από την Ισπανία, άπου είχαν γυρίσει μαζί τον Ανδαλουσιανό σκύλο -  και μάλιστα, 
έφερναν μαζί τους την κόπια της ταινίας, η οποία έκανε την πρεμιέρα της στο Studio 28, την 
1η Οκτωβρίου 1929. Από την πρώτη στιγμή μού τράβηξε την προσοχή η αντίθεση ανάμε
σα σ’ αυτούς τους δύο άνδρες: ο Dali, εξαιρετικά φίνος και σβέλτος, συνηθισμένος σε κάθε 
μορφή πνευματικής άσκησης, αφού καλλιεργούσε -κα ι δη με εξαιρετική επ ιτυχία - την 
υπερβολή για την υπερβολή, στην πιο κεφάτη της έκφανση· ο Bunuel, μονοκόμματος, με σω
ματική κατασκευή που θύμιζε ταύρο, μάτια λίγο πεταχτά, με ολοφάνερη τάση να γίνεται βί
αιος και με μια διάθεση μάλλον μελαγχολική. Μοναδικά σημείο συνάντησής τους ήταν η ανά
γκη τους ν ’ αποτινάξουν κάποια ταμπού κατά των οποίων ο σουρεαλισμός επετίθετο διαρ
κώς. Αυτά όμως που έκανε ανεκτίμητη την κοινή τους συνεισφορά, ήταν άτι, αναμφίβολα 
εξαιτίας της καταγωγής τους από τα Πυρηναία, εισήγαν ανάμεσά μας μια νέα φρενίτιδα. Οι 
συναντήσεις με τον Bunuel ήταν πιο δύσκολες απ’ ό,τι με τον Dali: από τη μια πλευρά, ανοι
γόταν πάρα πολύ δύσκολα (δεν έμαθα ποτέ τίποτα για το παρελθόν του), κι απά την άλλη, 
είχε μια τάση να εναντιώνεται στην πειθαρχία του σουρεαλισμού, η οποία, εκείνη την επο
χή, ήταν ιδιαίτερα αυστηρή. Ό τα ν μου μιλούσε, μου δημιουργούσε πάντοτε την εντύπωση 
μιας σκάλας που προσπαθούσε να στηριχτεί πάνω μου (τα μάτια του πάνω στα δικά μου): 
κάποιες στιγμές, ένιωθα να ενοχλούμαι. Έξαφνα, προέκυψε μια σύγκρουση μεταξύ μας, εξαι
τίας του ότι συμφώνησε σχεδόν ανεπιφύλακτα στο να δημοσιευτεί στη «Nouvelle Revue 
Française» το σενάριο του Ανδαλουσιανού σκύλου, το οποίο, κατά την άποψή μου, θα έπρε
πε να το έχει κρατήσει για το «Révolution Surréaliste». Το κείμενο δημοσιεύτηκε στο τεύ
χος 12 του περιοδικού αυτού (15 Δεκεμβρίου 1929), συνοδευόμενο από την ακόλουθη ση
μείωση του Bunuel: «Η δημοσίευση αυτού του σεναρίου στο “Révolution Surréaliste” είναι 
η μόνη για την οποία δίνω την άδειά μου. Εκφράζει, χωρίς την παραμικρή επιφύλαξη, την 
πλήρη υποστήριξή μου στη σουρεαλιστική σκέψη και δράση. Ο Ανδαλουσιανός σκύλος δε θα 
υπήρχε αν δεν υπήρχε ο σουρεαλισμός». Η βιαιότητα που τον χαρακτηρίζει, αντικατο
πτρίζεται ολοφάνερα στην ακόλουθη δήλωση: «“Να μια ταινία που θα κάνει λεφτά!” θα σκά
φτηκαν οι περισσότεροι που την είδαν. Τι μπορώ να κάνω, όμως, ενάντια σ’ αυτή την ηλί
θια πλέμπα, που βρήκε ωραίο ή ποιητικό αυτό που, κατά βάθος, δεν είναι άλλο απά μια επί
κληση στο θάνατο, γεμάτη απελπισία και πάθος;» Αυτές οι λέξεις, «απελπισία» και «πάθος», 
αποτελούν τη γνήσια σφραγίδα του Bunuel.
Ο απόλυτος αντικομφορμισμός, η επανάσταση ενάντια σε ό,τι υπήρχε την εποχή εκείνη, π ι
στεύω ότι αποτελούσαν το καταλληλότερο πλαίσιο για τον έμφυτα βίαιο χαρακτήρα του. Ο 
Bunuel είχε απόλυτη συνείδηση των ικανοτήτων του, οι οποίες ανήκαν αποκλειστικά στο 
εκφραστικό πεδίο της κινηματογραφίας, και σύντομα θα διαπιστώσουμε ότι ήταν ανεξά
ντλητες. Ποτέ δεν τον ρωτήσαμε για τα μελλοντικά του σχέδια, ούτε κι εμείς κάναμε λόγο 
για τα δικά μας. Την εποχή που χάραζε τον δικό του δρόμο, βρισκόταν στο ίδιο επίπεδο μ’ 
εμάς, κι αυτό ήταν αρκετό.
Ακόμα και σήμερα, εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Ανδαλουσιανός σκύλος και η Χρυσή Επο
χή  είναι οι δύο μοναδικές καθ’ όλα σουρεαλιστικές ταινίες (σε ό,τι αφορά τόσο στη σκηνο
θεσία όσο και την πρόθεση). Στην πρώτη, πιστεύω ότι είναι πιο έκδηλη η σφραγίδα του Dali· 
στη δεύτερη, του Bunuel. Πέρα από την ανατρεπτική του αξία, το Entr'acte (1924) του René 143
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Εξώφυλλο από το Δεύτερο 
Μανιφέστο του Σουρεαλισμού,

1930.

Clair, στην επεξεργασία του οποίου είχαν συνεργαστεί o Picabia και ο Duchamp, ήταν μια 
ταινία ντανταϊσχικής έμπνευσης· οι ταινίες του Duchamp [Anémie Cinéma (1926)] και χου 
Man Ray [Emak Bakia (1927), To άστρο της θάλασσας (1928)] είχαν τονίσει τις πλαστικές δυ
νατότητες της κινούμενης εικόνας, ήταν προϊόν ενός στοχασμού για τις σχέσεις μεταξύ οπτι
κής και δυναμικής, κι αυτό προσέφερε ένα κατά κύριο λόγο τεχνικό ενδιαφέρον. Ό λες οι δη
μιουργίες του Artaud [Το κοχάλι και ο κληρικός (1927)] αποδείχθηκαν μη αναγνωρίσιμες εξαι- 
τίας της «θολής» σκηνοθεσίας -δε βρίσκω καταλληλότερο επίθετο- της Germaine Dulac, η 
οποία προφανώς δεν τους ταίριαζε. Ο Ανδαλουσιανός σκύλος και, κυρίως, Η Χρυσή Εποχή το
ποθετούν για πρώτη φορά το κοινό μπροστά σε μια σειρά ερεθίσματα απ’ τα οποία είναι αδύ
νατον να ξεφύγει: δεν πρόκειται για όνειρο και δεν υπάρχει συμβολικός κώδικας. Στον Αν- 
δαλονσιανό σκύλο, κυριαρχεί ο πιο απόλυτος παραλογισμός· στη Χρυσή Εποχή, το πάθος έχει 
καταρρίψει κάθε φραγμό. Κι ο μικροαστός κάθεται στην πολυθρόνα του, έχει πληρώσει για 
να τον χαστουκίσουν ανελέητα, και γελιέστε αν νομίζετε ότι θα πάει να παραπονεθεί στη δι
εύθυνση! Η σημαντική ημερομηνία δεν είναι, κατά την άποψή μου, αυτή χου Ανδαλουσια- 
νού Σκύλου, αλλά εκείνη της Χρυσής Εποχής (12 Δεκεμβρίου 1930).
Ο Buñuel ανέδειξε στο σουρεαλισμό αυτό που θα μπορούσε να είναι το πέρασμα στην ενερ
γό δράση που εγώ το απαιτούσα (με μέτρο) στο τέλος του πρώτου Μανιφέστου (1924). Με τα 
μέσα που είχε στη διάθεσή χου, βοήθησε φοβερά στο να ξεπεράσουμε το στάδιο του θεωρη
τικού συλλογισμού. Κατέδειξε, με πολύ συγκεκριμένες ανθρώπινες καταστάσεις, την πλευ
ρά των επιθυμιών μας που δεν καταφέρναμε να δούμε καθαρά ή, έστω, με άμεση μορφή: την 
αντιπαράθεσή τους με τη ζωή. Μας γέννησε μια γνήσια συγκίνηση, βάζοντας μπροστά μας 
φυσικά πρόσωπα που ενσάρκωναν τις πιο βίαιες χάσεις μας.
Είμαι βέβαιος ότι δεν αποκαλύπτω κανένα μυστικό αναφέρονχας άτι, από το 1930 μέχρι τον 
Πόλεμο, ο Buñuel υπήρξε μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος, πράγμα που έκανε τις σχέ
σεις μας σιγά σιγά να ξεφτίσουν. Στο έργο μου Ο τρελός έρως (1937) επιπλήττω τον Buñuel 
για το άτι επέτρεψε, «κατ’ απαίτηση μερικών επαναστατών της συμφοράς», να προβληθεί 
σε εργατικούς κινηματογράφους μια αναθεωρημένη έκδοση της Χρυσής Εποχής όπως του 
είχε ζητηθεί ώστε να είναι άλα εντάξει, η οποία είχε τίτλο «Στα παγωμένα νερά χου εγωιστικού 
λογισμού». Το γεγονός αυτά, φυσικά, μπορούσε κανείς να το εκλάβει ως αποστασία. Ξανα- 
είδα τον Buñuel στη Νέα Υάρκη, γύρω στο 1945. Δούλευε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 
ως υπεύθυνος διανομής στη Βόρεια Αμερική ταινιών αντιφασιστικής προπαγάνδας. Εντε
λώς ξεπερασμένος απ’ τα γεγονότα, διακήρυξε την πρόταση αποχής από την ενεργά δράση, 
ενόσω ο Franco εξακολουθούσε να βρίσκεται στην εξουσία. Το 1946, αφού έζησε ένα διάστημα 
στην Καλιφόρνια, έφυγε να ζήσει στο Μεξικό.
Ο Buñuel ήρθε να με δει περνώντας απ’ το Παρίσι, μερικές μέρες πριν από την πρεμιέρα τού 
Λος ολβιδάδος. Μου είπε όχι, όποιες και να ’ταν οι τρέχουσες διασπάσεις στο Κόμμα, δεν μπο
ρούσε να ξεχωρίσει εκείνους που, το 1930, ήταν φίλοι χου. Ακόμα κι αν δεν είχε δίκιο, δέ
χτηκα την άποψή χου επειδή προερχόταν από εκείνον, εξαιτίας της αδυναμίας που του έχω 
από τότε που τον γνωρίζω. Φανταζόμουν, επίσης, όχι είχε πάψει να λαμβάνει ενεργά μέρος 
στην πολιτική δράση. Φυσικά, μου φάνηκε αξιοθρήνητο το όχι, λίγο αργότερα, έκανε κάποιες 
δηλώσεις στον σταλινικά Τύπο, σκέφχηκα όμως άτι θα πρέπει να του τις είχαν αποσπάσει με 
πίεση και, επιμένω, είτε έγιναν δικαιολογημένα είχε όχι, η ιδέα που έχω για τον ψυχισμό του, 
δεν άφησε να μου φανεί ιδιαίτερα αξιοκατάκριτο το ότι προσπαθούσε να διατηρήσει τις κα
λές προσωπικές χου σχέσεις, ακόμα και σε μια αρκετά διευρυμένη σφαίρα. Γ ι’ άλλη μια φο
ρά, λυπάμαι που οι δίκες της Μόσχας, ο ρόλος που έπαιξε η ΕΣΣΔ στον Ισπανικά Εμφύλιο, 
η γερμανοσοβιετική συμμαχία, δεν ταρακούνησαν την επαναστατική του φύση, όπως λογικά 
θα περίμενε κανείς.
Στο βάθος, το Λος ολβιδάδος δεν παρουσιάζει μεγάλες διαφορές απ’ χτ\ Χρυσή Εποχή· ως προς 
τη μορφή, όμως, οπωσδήποτε ναι. Ό πως λέει ο Octavio Paz στο εξαίρετο κείμενο που αφιέ
ρωσε στην ταινία, στο χχ. 3 xou «L’Age du Cinéma», εδώ «η πόρτα του ονείρου μοιάζει ορι-144
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στικά κλειστή- η μοναδική που παραμένει ανοιχτή, είναι εκείνη του αίματος». Είναι αλήθεια 
ότι το κοινό νιώθει ανακούφιση που δεν υπάρχουν πια άλλοι σαπισμένοι γάιδαροι πάνω στο 
πιάνο και δεν εκσφενδονίζονται άλλες καμηλοπαρδάλεις απ’ το παράθυρο. Παρ’ όλα αυτά, 
οι παραχωρήσεις που γίνονται, είναι ιδιαίτερα μετριοπαθείς: γ ι’ άλλη μια φορά, το περιεχόμενο 
της κοινωνικής κριτικής είναι το ίδιο. Δίκαια σημειώνει ο Paz ότι το Λος ολβιδάδος «είναι 
κάτι περισσότερο από μια ρεαλιστική ταινία. Το όνειρο, η επιθυμία, ο τρόμος, το παραλήρημα, 
η τύχη: το σκοτεινό κομμάτι της ζωής βρίσκει τον τόπο που του αναλογεί». Λίγο ενδιαφέ
ρει, στα μάτια του σουρεαλισμού, ο τρόπος με τον οποίο τον βρίσκει: το ουσιαστικό είναι ότι, 
τελικά, επέρχεται η δικαίωση.
Δε μου φαίνεται να υπάρχει τίποτα το μυστηριώδες στην καθιέρωση της τέχνης του Bunuel. 
Ο Bunuel ευνοήθηκε από τη μακρά αναμονή για την προβολή της Χρυσής Εποχής· το κοι
νό πρόσμενε ανυπόμονα κάποιο καινούργιο έργο του. Δε θα μπορούσε να περιμένει κανείς 
άλλη υποδοχή γ ι’ αυτή την ταινία, στην οποία είναι σημαντικό όχι μόνο το γεγονός ότι προ
σεγγίζει τυπικά τον κανόνα, αλλά και, πράγμα που είναι από κάθε άποψη πιο αξιοθαύμαστο 
και ευχάριστο απ’ οτιδήποτε άλλο, την τραγικότητα της ζωής.
Ό πω ς ήδη σημείωσα σχετικά με τη Χρυσή Εποχή, η διάνοια του Bunuel ανέκαθεν μου φαι
νόταν ότι είχε τις ρίζες της σ’ αυτό που, εξυψωμένο και εξωθημένο μέχρι τα όριά του, εμπε
ριέχεται στη σύγκρουση ανάμεσα στο γενετήσιο ένστικτο και το ένστικτο του θανάτου, αμ- 
φότερα χαρακτηρισμένα από τον Freud ως ένστικτα αυτοσυντήρησης, κι ότι, σε κάθε άνθρωπο, 
η αναζήτηση της ισορροπίας αποσκοπεί απλώς στο να επαναφέρει την τάξη που ανατράπη
κε με την εμφάνιση της ζωής. Στη Χρυσή Εποχή  τονίστηκε το γενετήσιο ένστικτο- στο Λος 
ολβιδάδος, αυτό του θανάτου. Στο βαθμό παροξυσμού που επιτυγχάνεται και από τις δύο πλευ
ρές, εύκολα διακρίνει κανείς πως, σ’ ό,τι αφορά στον Bunuel, βρισκόμαστε μπροστά σε μια 
σαδιστική ιδιοσυγκρασία, προικισμένη επιπλέον με εξαίρετα μέσα «εξιδανίκευσης», με την 
ψυχαναλυτική έννοια του όρου. Στον Bunuel κυριαρχούν σημάδια σκληρότητας, τα οποία 
αντανακλώνται έντονα στο κείμενο με τον τίτλο «Μια καμηλοπάρδαλη» που δημοσιεύεται 
στο τχ. 6 του περιοδικού «Le Surréalisme Au Service De La Révolution» (Μάιος 1933).1 Τα 
στίγματα της εν λόγω καμηλοπάρδαλης ερμηνεύονται με τη μέγιστη επίδειξη σαδισμού: κά
γκελα φυλακής, σφίγγες, κρανία, ζύμη ψωμιού που κρύβει μέσα της ξυραφάκια, σάπιο κρέ
ας γεμάτο σκουλήκια, ο Ευαγγελισμός του Fra Angelico σκισμένος και λερωμένος, το μπού- 
στο μιας γυναίκας χωρίς δόντια, κ.λπ. Είναι, πιστεύω, το μοναδικό μη-κινηματογραφικό κεί
μενο που έχει εκδώσει ο Bunuel, και δε θα μπορούσε να ’ναι πιο αποκαλυπτικό. Ξέρω επί
σης ότι, κάποια εποχή, ο Bunuel ασχολούνταν με απωθητικά πειράματα που έκανε μόνος του 
με άσπρα ποντίκια: έχω ακούσει ότι τα περνούσε από κάθε είδους βασανιστήρια, ανάγοντας 
μάλιστα το όλο γεγονός σε τελετουργία. Μόλο που ο ίδιος δεν το έκρυβε, ομολογώ ότι δεν εί
χα το θάρρος ν ’ αναζητήσω λεπτομερέστερες πληροφορίες. Αν οι τελετουργίες είχαν σχέση 
με τη μαγεία, καταλαβαίνει κανείς ότι επρόκειτο για μαύρη μαγεία. Ανέκαθεν αγνόησα αυ
τή την πλευρά, την οπωσδήποτε ανησυχητική, του χαρακτήρα του Bunuel. Στο κάτω κά
τω, ο καλλιτέχνης δεν μπορεί να κριθεί για κάτι πέρα από τα περιθώρια της εξιδανίκευσης 
που καταλήγουν στο έργο το οποίο μας προσφέρει. Για μένα, το ουσιώδες είναι ότι, μέσα απ’ 
την απελπισία και την οργή που τόσο καλά αναπαριστούν το Λος ολβιδάδος και το Η  Χρυσή 
Εποχή, το ανθρώπινο ον βγαίνει δυνατότερο και πιο πρόθυμο ν ’ αποτινάξει τα δεσμά του. Θ’ 
ανησυχούσα μονάχα αν το απελευθερωτικό στοιχείο στο έργο του Bunuel παρεξέκλινε προς 
όφελος άλλων μορφών δουλείας, τις οποίες θεωρώ χειρότερες απ’ αυτές που καταγγέλλει ο 
ίδιος, αλλά, κρίνοντας από την κάθε άλλο παρά ενθουσιώδη υποδοχή που επιφύλαξε ο στα
λινικός Τύπος στο Λος ολβιδάδος, μπορεί κανείς να είναι βέβαιος ότι αυτή η καθ’ όλα απαι
σιόδοξη και βαθιά ελεύθερη ταινία, αποτέλεσε γ ι’ αυτούς μια τρομερή απογοήτευση.

Κολάι, του André Breton, 1937.

1. ΒΧ. στο παρόν, αεί. 179 κ. επ.

Ανέκδοτο κείμενο που γράφτηκε 
το 1951 και πρωτοδημοοιεύτηκε 
στα ισπανικά, στην έκδοση 
Buñuel, La mirada del siglo. 
Museo Nacional, Centro de 
Arte Reina Sofia, Μαδρίτη 
1996.

Μετάφραση:
Κατερίνα Τζωρίδου.
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Μανιφέστο χων σουρεαλιστών 
σχετικά με τη Χ ρυσή Ε π ο χή

Από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου και εφεξής, εκατοντάδες άνθρωποι θα προσέρχονται κα
θημερινά σε μια κινηματογραφική αίθουσα, ο καθένας για τους δικούς του ιδιαίτερους λό
γους, πολύ διαφορετικούς και σφόδρα αντικρουόμενους με αυτούς των υπολοίπων, λό
γους που, σε μια ευρύτερη κλίμακα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κυμαίνονται από τους κα
λύτερους ώς τους χειρότερους· οι άνθρωποι αυτοί δε γνωρίζονται, ούτε διατηρούν μεταξύ 
τους κοινωνικές σχέσεις, όλοι τους όμως συνεργούν, εκόντες ή άκοντες, συνηγορούντος του 
σκότους, της κλιμακωτής τους διάταξης και της ώρας, κοινής για όλους, υπέρ της ευόδω- 
σης ή της αποτυχίας της Χρυσής Εποχής του Buñuel και, δ ι’ αυτής, υπέρ της ευόδωσης ή 
της αποτυχίας ενός προγράμματος διεκδικήσεων από τα σημαντικότερα που έχουν ποτέ υπο
βληθεί στην ανθρώπινη συνείδηση· καλά θα κάνουμε, λοιπόν, δεδομένων όλων αυτών, να 
μην αφεθούμε απλώς στην απόλαυση που αισθανόμαστε επειδή, επιτέλους, παρακολου
θούμε την ολοκληρωτική καταστρατήγηση των απελπιστικών εκείνων νόμων που φιλο
δοξούσαν να καταστήσουν ακίνδυνο το έργο τέχνης μέσα στο οποίο φωλιάζει μια κραυγή, 
ενώ εμείς κάνουμε το κατά δύναμιν, με την υποκρισία μας, ώστε να το βλέπουμε, εν ονόματι 
του κάλλους, σαν φίμωτρο· δεν υπάρχει αμφιβολία, λοιπόν, ότι καλά θα κάνουμε να καθί
σουμε και να μετρήσουμε, όσο το δυνατόν ακριβέστερα, το πέταγμα αυτού του αρπακτικού 
που εντελώς αναπάντεχα εμφανίστηκε σήμερα στον ουρανό που χαμηλώνει, στον ουρανό τής 
Εσπερίας που χαμηλώνει: της Χρυσής Εποχής.

Το σεξουαλικό ένστικτο και το ένστικτο του θανάτου
Το λιγότερο που μπορούμε να ζητήσουμε από τους σημερινούς καλλιτέχνες, είναι να πε
ριοριστούν στην -ευφυή  κατά τα λοιπά- διαπίστωση ότι η εξαγνισμένη ενέργεια που κρυ
φοκαίει εντός τους, θα τους παραδίδει εσαεί, δεμένους χειροπόδαρα, στην υπάρχουσα τάξη 
πραγμάτων και ότι τα μοναδικά θύματα της εν προκειμένω ενέργειας θα είναι αυτοί οι ίδι
οι. Είναι, νομίζουμε, στοιχειώδες καθήκον τους να υποβάλλουν τη δραστηριότητα που 
προκύπτει από αυτήν τη μυστηριώδους προελεύσεως έξαρση σε δριμεία κριτική, και προ ου- 
δεμιάς φανερής υπερβολής να ορρωδούν, εφόσον το σημαντικότερο όλων είναι να χαλαρώ
σει το φίμωτρο που προαναφέραμε. Ό χ ι μόνο δικαιούνται, αλλά και, πολλώ μάλλον, οφεί
λουν, με όλο τον κυνισμό που ένα τέτοιο εγχείρημα εμπεριέχει, να αναζητήσουν επίμονα μέ
σα τους και να γνωστοποιήσουν στους υπολοίπους όλες τις κρυμμένες κλίσεις τους, μια αρ
κετά επιπόλαιη πτυχή των οποίων είναι η καλλιτεχνική συνιστώσα. Είναι λοιπόν απο- 
κλειστικώς και μόνον δικό τους καθήκον, πέραν αυτής της εξάρσεως την οποία βιώνουν και 
η οποία μόνον από μυστικιστικής απόψεως θα μπορούσε να θεωρηθεί εντελέχεια, να υπο
βάλουν στην κρίση της επιστήμης έναν νέο όρο (φυσικά, λαμβάνοντας υ π ’ όψιν τους αυτή 
την έξαρση). Σήμερα, είναι τόσο μεγάλες οι προσδοκίες μας από τον καλλιτέχνη, ώστε απαι
τούμε από αυτόν να γνωρίζει τη θεμελιακή μηχανορραφία στην οποία οφείλει την καλλι
τεχνική του ιδιότητα, και να μην τον αναγνωρίζουμε ως αληθινό καλλιτέχνη, όπως αξιώ
νει, παρά μόνο όταν βεβαιωθούμε ότι έχει πλήρη συνείδηση αυτής της μηχανορραφίας. 
Εξετάζοντας ανιδιοτελώς τις συνθήκες μέσα στις οποίες επιλύεται -ή  τείνει να επιλυθεί- το 
πρόβλημα, μαθαίνουμε ότι ο καλλιτέχνης (εν προκειμένω, ο Buñuel) δεν είναι τίποτα πα
ραπάνω από ένα πεδίο μάχης το οποίο βρίσκεται εδώ δίπλα μας και στα πέρατα του οποίου 147
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συγκρούονται συνεχώς δύο ένστικτα αλληλένδετα, παρ’ όλα αυτά, σε κάθε άνθρωπο: το σε
ξουαλικά ένστικτο και το ένστικτο του θανάτου.
Δεδομένου άτι όλοι οι άνθρωποι, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της υφηλίου, διάκεινται εχθρι
κά προς το δεύτερο ένστικτο και ότι η μόνη διαφορά στην αντιμετώπιση τους έγκειται απλώς 
στον τρόπο με τον οποίο ο καθένας από αυτούς εκδηλώνει την εχθρότητά του· δεδομένου ότι, 
στη σημερινή αστική κοινωνία μας, κάποιοι καθαρά οικονομικοί λόγοι εμποδίζουν τους αν
θρώπους να ικανοποιήσουν πλήρως αυτή την εχθρική τους διάθεση, ενώ, παράλληλα, οι ίδι
οι αυτοί λόγοι συνιστούν μιαν αστείρευτη πηγή συγκρούσεων, οι οποίες εκπορεύονται από 
τη δυνατότητα ύπαρξης άλλων συγκρούσεων και τις οποίες δικαιούμαστε να εξετάσουμε, 
γνωρίζουμε, λοιπόν, ότι η ερωτική συμπεριφορά, με όλο τον εγωισμό που προϋποθέτει και 
με όλες τις πολύ πιο αξιόλογες ευκαιρίες πραγμάτωσης που διαθέτει, είναι, εκ των δύο, αυ
τή η οποία ανέχεται με μεγαλύτερη ευκολία το φως του πνεύματος. Εξ ου και αυτή η άθλια 
αντιμετώπιση της τέχνης ως καταφυγίου, όπως την αποκαλούν εδώ και αιώνες με κολακευτική 
διάθεση, εξ ου και η τεράστια ανοχή που επιδεικνύουμε απέναντι σε όλα τα πράγματα τα οποία, 
παρ’ όλους τους θρήνους και τους οδυρμούς, συμβάλλουν στο να αναδειχθεί η ερωτική συμ
περιφορά ως υπέρτατη αρχή.
Ό πως επίσης είναι εξίσου αλήθεια, στο επίπεδο της διαλεκτικής, ότι οι συμπεριφορές αυτές 
έχουν αξία για τον άνθρωπο όταν αλληλοσυμπληρώνονται, ότι τα δύο αυτά ένστικτα αυτο- 
συντήρησης, όπως πολύ σωστά τα έχουν ονομάσει, τα οποία τείνουν να αποκαταστήσουν μια 
κατάσταση που διαταράχθηκε με την εμφάνιση της ζωής, εξισορροπούνται τέλεια σε κάθε 
άνθρωπο, τη δε ευθύνη για την ανάδυση του Αντί-Έρωτος, εχθρού του 'Ερωτος, τη φέρει 
ακέραιη η κοινωνική δειλία. Εξίσου αληθές είναι και το ότι, από τη σφοδρότητα με την οποία 
ένας άνθρωπος βιώνει το ερωτικό πάθος, μπορούμε να κρίνουμε την ικανότητά του να αν- 
θίσταται, και, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας την προσωρινή αναστολή που, ενδεχομένως, 
του επιβάλλει η αγωγή του, μπορούμε να εξάγουμε κάποια πιο στέρεα συμπεράσματα σχε
τικά με τη στάση του απέναντι στην επανάσταση.
Πάντως, όπως συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση, αρκεί το ερωτικό πάθος να έχει μια 
εικόνα για τις ίδιες του τις προθέσεις, αρκεί να οπλιστεί με αγκάθια που σταλάζουν σταγό
νες αίμα από το αντικείμενο του πόθου μας ή, ενίοτε, του έρωτά μας, αρκεί να μοιραστεί αυ
τή την παραφορά, την τόσο συκοφαντημένη, άνευ της οποίας καμιά μορφή τέχνης δεν εί
ναι έγκυρη για μας τους σουρεαλιστές, και τότε, ο συμβιβασμός τον οποίο κάνει κάθε άν
θρωπος και στον οποίο πρώτοι εμείς και τελευταίοι έχουμε συναινέσει, απ’ τη στιγμή που 
γράφουμε ή ζωγραφίζουμε, χωρίς καμία περαιτέρω πληροφόρηση (ως περαιτέρω πληροφό
ρηση μπορεί να οριστεί Η  Χρυσή Εποχή), τότε, λοιπόν, αυτός ο συμβιβασμός θ’ αποκτήσει 
ένα νέο και δραματικό όριο.

Αλλάζει η ίδια η μυθολογία
Σήμερα είναι σίγουρα η πιο ευνοϊκή στιγμή για την ψυχαναλυτική έρευνα, η οποία επιδιώκει 
να προσδιορίσει την καταγωγή και τη δημιουργία των ηθικών μύθων πιστεύουμε, λοιπόν, 
ότι μπορούμε, διά της απλής επαγωγής και χωρίς καμία φιλοδοξία επιστημονικής ακρίβει
ας, να συμφωνήσουμε ότι μπορεί να υπάρξει ένα κριτήριο, το οποίο θα εξαχθεί, με συγκε
κριμένο τρόπο, από το σύνολο όλων ανεξαιρέτως των επιδιώξεων που συνθέτουν τη σου
ρεαλιστική σκέψη, και το οποίο, από βιολογικής απόψεως, θα είναι το προϊόν μιας συμπε
ριφοράς αντίθετης από εκείνην βάσει της οποίας αποδεχόμαστε ότι οι διάφοροι ηθικοί μύ
θοι που υπάρχουν, είναι κατάλοιπα κάποιων πρωτόγονων ταμπού. Διαφωνώντας ριζικά με 
αυτή τη λογική των καταλοίπων, θεωρούμε (όσο παράδοξο κι αν φαίνεται κάτι τέτοιο) ότι 
μια υπόθεση απαξιωτική όσον αφορά σ’ αυτούς τους μύθους θα μπορούσε να διατυπωθεί στο 
πεδίο που έχουμε συνηθίσει να ονομάζουμε, περιορίζοντάς το, «κληρονομικότητα», κι ότι, 
σύμφωνα με αυτή την υπόθεση, η θεοποίηση και η μυθοποίηση ορισμένων φετιχιστικών πα
ραστάσεων ηθικού περιεχομένου (η μητρότητα, το γήρας κ.ά.) είναι ένα φαινόμενο το148
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οποίο, δεδομένης της συνάφειας του με το συναίσθημα και δεδομένου του μηχανισμού εξω
τερίκευσης και προβολής που διαθέτει, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ιδιαζόντως συνθέτη 
περίπτωση συλλογικής μεταφοράς, στην οποία ο εκφαυλισμός διασφαλίζεται από ένα ισχυ
ρό και βαθύ αίσθημα αμφισημίας.
Οι ψυχολογικές δυνατότητες της συχνά ολοκληρωτικής εκμηδένισης ενός τεράστιου μυθικού 
συστήματος σε ατομικό επίπεδο συνυπάρχουν με μιαν άλλη γνωστή δυνατότητα του αν
θρώπου, την οποία συναντάμε εξίσου συχνά: τη δυνατότητά του να ξαναβρίσκει, μετά την 
πάροδο κάποιων ετών και με τη διαδικασία της παλινδρόμησης, προϋπάρχοντες αρχαϊκούς 
μύθους. Αυτό σημαίνει πως αφ’ ενός μεν αποδεχόμαστε ότι η ασυνείδητη σκέψη διαθέτει κά
ποιες συμβολικές σταθερές, αφ’ ετέρου δε ότι αυτή η σκέψη είναι ανεξάρτητη από κάθε μυ
θικό σύστημα. Τα πάντα, λοιπόν, ανάγονται στο επίπεδο της γλώσσας: με την ασυνείδητη 
γλώσσα μπορούμε να επανασυνδεθούμε με ένα μύθο, καίτοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μυ
θολογίες αλλάζουν κι ότι μια νέα ψυχολογική δίψα, παρανοϊκού χαρακτήρα, υπερβαίνει, ευ
καιρίας δοθείσης, όλα τα συχνάκις άθλια αισθήματά μας.
Δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε την ψευδαίσθηση που δημιουργεί η έλλειψη μέτρου σύγ
κρισης, ανάλογη μ ’ αυτήν που έχουμε όταν βρισκόμαστε σ’ ένα σταματημένο τρένο και νο
μίζουμε ότι προχωρά επειδή ένα άλλο τρένο περνά δίπλα μας, και, στο ηθικό πεδίο, όταν θε
ωρούμε ότι τα πράγματα ρέπουν προς το Κακό: λες και δεν μεταβάλλονται τα γεγονότα, όπως 
ισχύει στην πραγματικότητα, λες και, αντιθέτως, πράγμα πολύ πιο σοβαρό, αλλάζει η ίδια 
η μυθολογία.
Στις μελλοντικές ηθικές μυθολογίες θα συμπεριλαμβάνονται, με απόλυτη φυσικότητα, οι γλυ
πτές αναπαραστάσεις διαφόρων αλληγοριών, και οι πιο χαρακτηριστικές από αυτές θα είναι 
το ζεύγος των τυφλών που αλληλοκατασπαράσσονται, και ο έφηβος με το νοσταλγικό βλέμ
μα που «για λόγους ευχαρίστησης και μόνον, φτύνει το πορτρέτο της μητέρας του».

Το χάρισμα της βίας
Δίνοντας μάχη λυσσασμένη ενάντια σε καθετί τεχνητό, φίνο ή χοντροκομμένο, τ\βία, στην 
ταινία αυτή, απογυμνώνει τη μοναξιά απ’ όλα της τα στολίδια. Μες στη μοναξιά, όλα τα πράγ
ματα, όλοι οι άνθρωποι, όλες οι συνήθειες, όλες οι συμβάσεις, ακόμα και όλες οι εικόνες, σχε
διάζουν πώς θα επιστρέφουν στην πραγματικότητά τους χωρίς να εξελιχθούν, πώς δεν θα 
έχουν πια μυστικά, πώς θα προσδιοριστούν ήρεμα, ανώφελα από την ατμόσφαιρα που δη
μιουργούν. Να όμως που το πνεύμα δεν το δέχεται αυτό■ μένει μόνο του και θέλει να εκδικηθεί 
όλα όσα σφετερίζονται τον κόσμο που του έχει επιβληθεί.
Στα χέρια του, άμμος, φωτιά, νερό, φτερά· σζα χέρια του, η άγονη χαρά της στέρησης· στα 
μάτια του, ο θυμός- στα χέρια του, η βία. Ο άνθρωπος, προαιώνιο θύμα πολλών και ποικί
λων ανατροπών, αντιδρά στην ηρεμία που πάει να τον σκεπάσει με στάχτες.
Σπάει, επιβάλλει, τρομοκρατεί, δηώνει. Οι πόρτες του έρωτα και του μίσους είναι ανοιχτές 
και ανοίγουν το δρόμο στη βία. Εκείνη, απάνθρωπη, στήνει τον άνθρωπο στα πόδια του και 
δεν θεωρεί ότι, επειδή τον αποθέτει καταγής, μπορεί ο ρόλος της να έχει τελειώσει.
Ο άνθρωπος βγαίνει από το καταφύγιό του και, αντιμετωπίζοντας τις χαρές και τις απο
γοητεύσεις, μάταια παρατεταγμένες στη σειρά, μεθά με τη δύναμη του παραληρήματος 
του. Δεν έχει καμιά σημασία που τα μπράτσα του είναι αδύναμα· αρκεί που ο νους του εί
ναι υποταγμένος στη μάνητα που τον συγκλονίζει.

Έρως και ξεριζωμός
Δε θ ’ αργήσει η μέρα που θ ’ αντιληφθούμε ότι, παρ’ όλες τις ατέλειες και τους σπαραγμούς 
που μας διαβρώνουν σαν οξύ, και με τη βοήθεια αυτής της απελευθερωτικής ή σκοτεινής δρα
στηριότητας, της προσπάθειας δηλαδή για μια πιο καθαρή ζωή μέσα στην ίδια την καρδιά 
του μηχανισμού με τον οποίο η ατιμία εκβιομηχανίζει την πόλη,
Ο ΕΡΩΤΑΣ 149
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και μόνο ο έρωτας παραμένει εκτός των νοητών ορίων και κυριαρχεί στο βάθος του ανέμου, 
στις στοές με τα διαμάντια, στις κατασκευές του πνεύματος και στη λογική της σάρκας.
Το πρόβλημα της χρεοκοπίας των αισθημάτων, στενά συνδεδεμένο με το πρόβλημα του κα
πιταλισμού, δεν έχει ακόμα επιλυθεί. Παρατηρούμε ότι σε όλους τους τομείς αναζητούνται 
νέες συμβάσεις που θα μας βοηθήσουν να ζήσουμε, ώς τη στιγμή που θ’ απελευθερωθούμε 
-  μια ελπίδα, προς το παρόν φρούδη. Τις περισσότερες προκαταλήψεις σ’ αυτόν τον τομέα 
τις δημιούργησε η ψυχανάλυση, αφού εξετάζει το πρόβλημα του έρωτα αποκομμένο από τις 
συμπαρομαρτούσες εκδηλώσεις του. Η  Χρυσή Εποχή, προς τιμήν της, καταδεικνύει πόσο εξω
πραγματική και ανεπαρκής είναι αυτή η αντίληψη. Ο Bunuel έχει διατυπώσει μια υπόθε
ση για την επανάσταση και τον έρωτα που έχει να κάνει με τα μύχια της ανθρώπινης φύ
σης, μέσα από μια φοβερά συγκλονιστική συζήτηση, κι έχει τοποθετήσει μέσα σ’ ένα σωρό 
ευεργετικές βαναυσότητες εκείνη την εξαιρετική στιγμή, όταν, με σφιγμένα τα χείλη, πα
ρακολουθούμε μια φωνή πολύ μακρινή, πολύ παρούσα, πολύ αργή, πολύ επίμονη, να γίνε
ται ένα ουρλιαχτό τόσο δυνατό, ώστε μόλις και μετά βίας να το ακούμε:
ΕΡΩΤΑΣ... ΕΡΩΤΑΣ... Έ ρω τας... Έ ρω τας...
Δε χρειάζεται να προσθέσουμε ότι η σκηνή με την ηρωίδα στην τουαλέτα, όπου η δύναμη 
του πνεύματος καταφέρνει να μετουσιώσει μια συνήθως αλλόκοτη κατάσταση σε ποιητικό 
στοιχείο εξαιρετικής ευγένειας και μοναξιάς, συνιστά μια κορύφωση καθαρότητας, της ται
νίας.

Χρονικός προσδιορισμός
Στις μέρες μας, ένας άνθρωπος που εμπιστεύεται σ’ ένα πράγμα αγνό και άμωμο την έκφραση 
των πιο αγνών και άμωμων αισθημάτων του, δεν κερδίζει απολύτως τίποτα, αφού, ό,τι κι 
αν κάνει, ό,τι κι αν κάνουμε για να προστατέψουμε το έργο του απ’ τον εξευτελισμό, την πα
ρεξήγηση -κ ι αναφερόμαστε στη χειρότερη δυνατή παρεξήγηση: τη διαστρέβλωση της σκέ
ψης αυτού του ανθρώπου και την προβολή μιας άλλης, διαφορετικής σκέψης, που δεν έχει 
κανένα κοινό σημείο με τη δική του-, όσο λοιπόν κι αν προσπαθήσει αυτός ο άνθρωπος, του 
κάκου. Θαρρείς και, σήμερα, τα πάντα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς που 
έχουμε επανειλημμένως καταγγείλει και αποδοκιμάσει· δεν μπορούμε, λοιπόν, να κάνουμε 
τα στραβά μάτια όταν πέφτουμε πάνω σε κάτι τέτοια, όπως, λ.χ., όταν διαβάζουμε στο «Les 
Annales» το κείμενο ενός γελοίου που παραληρούσε για τον Ανδαλουσιανό σκύλο και, προ- 
κειμένου να τεκμηριώσει το θαυμασμό του για την ταινία, υπογράμμιζε τα κοινά σημεία της, 
σε επίπεδο έμπνευσης, με τη δική του ποίηση -  η μέρα με τη νύχτα. Όσο όμως και να περι
φράξει κανείς ένα χώρο, όσο καλά κι αν τον προστατεύσει, αποτέλεσμα μηδέν: εντός ολίγου, 
ο χώρος πλημμυρίζει σκουπίδια. Παρ’ όλο που σήμερα δεν έχει πια μεγάλη σημασία το κα
τά πόσο ένα βιβλίο, ένας πίνακας, μια ταινία, μπορούν να αυτοπροστατευτούν απ’ την 
κλοπή, εμείς εξακολουθούμε να θεωρούμε ότι η πρόκληση συνιστά ένα επιπλέον προληπτικό 
μέτρο, και, από αυτή την άποψη, Η  Χρυσή Εποχή έχει όλα τα φόντα για να απογοητεύσει όλους 
όσοι προτίθενται να την αντιμετωπίσουν ως εύκολη λεία. Ο Bunuel κατέγραψε την πρόθεσή 
του να σκανδαλίσει το κοινό, όχι επειδή απλώς και μόνο είναι ιδιότροπος, αλλά και αφ’ ενός 
μεν για κάποιους προσωπικούς του λόγους, αφ’ ετέρου δε επειδή ήθελε να απομακρύνει άπαξ 
και διά παντός τους περίεργους, τους ερασιτέχνες, τους πλακατζήδες, τους σχολιαστές που 
ψάχνουν ευκαιρία για να βγάλουν λόγο και να επιδείξει ο καθείς το τάλαντό του, μικρό ή 
μεγάλο· αν, λοιπόν, η πρόθεσή του αυτή πέτυχε το στόχο της κι αν το σχέδιό του στέφθη- 
κε με επιτυχία, τότε εμείς θεωρούμε ότι μπορεί να κοιμάται ήσυχος και να μην έχει πια κα
μία άλλη φιλοδοξία. Την περαιτέρω ανάλυση την αφήνουμε στους επαγγελματίες κριτικούς, 
οι οποίοι θα θέσουν τα σχετικά με την ταινία ερωτήματα για το σενάριο, την τεχνική, τη θέ
ση που κατέχει ο λόγος. Ας μην περιμένουν από μας επιχειρήματα- δε θα τροφοδοτήσουμε 
τη συζήτησή τους για το τι ταιριάζει καλύτερα, η σιωπή ή ο θόρυβος, και δε θα συντηρή
σουμε τη μάταιη και λυσσαλέα αυτή διαμάχη, ανάλογη με αυτήν ανάμεσα στους θιασώτες150
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του παραδοσιακού και του ελεύθερου στίχου. Είμαστε και θα είμαστε τόσο ευαίσθητοι απέ
ναντι στις ατέλειες των έργων και των ανθρώπων, ώστε η τελειότητα, η ιδέα της τελειότη
τας, λίγο μας απασχολεί, όπου κι αν εντοπίζεται, όποιας προόδου κι αν είναι προϊόν. Και όντως 
δεν είναι αυτό το πρόβλημα με το οποίο ασχολήθηκε ο Bunuel, αν επιτρέπεται να μιλάμε για 
προβλήματα όταν αναφερόμαστε σ’ αυτή την ταινία, που καταπιάνεται με όλα όσα μας συγ
κλονίζουν, και δεν αφήνει τίποτα αναπάντητο. Ατέλειωτες μπομπίνες σελιλόιντ, κατε
στραμμένες σήμερα, έχουν περάσει μπροστά απ’ τα μάτια μας, και με κάποια κομμάτια 
τους χαζέψαμε ένα βράδυ- άλλα, πάλι, είχαν θέμα καταθλιπτικό ή εντελώς βλακώδες- με κά
ποια άλλα μάς κατέλαβε ένας ακατανόητος ενθουσιασμός, που δεν κράτησε πολύ. Τι έμεινε 
απ’ όλες αυτές τις ταινίες; Μόνο το αυθαίρετο που μας καλεί σε κάποιες κωμωδίες του Mack 
Sennett, η πρόκληση στο E ntr’acte,1 ο πρωτόγονος έρωτας στις Λευκές σκιές,2 η απεριόριστη 
ελπίδα κι η εξίσου απεριόριστη απελπισία στις ταινίες του Chaplin. Εκτός αυτών, έμεινε μό
νο το ακατανίκητο κάλεσμα της επανάστασης στο θωρηκτό Ποτέμκιν -  τίποτ’ άλλο, με 
εξαίρεση τον Ανδαλουσιανό σκύλο και τη Χρυσή Εποχή, ταινίες εντελώς διαφορετικές από όλες 
τις υπόλοιπες που κυκλοφορούν.
Ανοίξτε δρόμο, λοιπόν, σ’ αυτόν τον άνθρωπο, που διασχίζει την ταινία απ’ την αρχή ώς το 
τέλος με ρούχα λερωμένα από σκόνες και σοβάδες, κι ένα μόνο τον νοιάζει: η σκέψη του έρω
τά του ο οποίος τον κατακλύζει και τον οδηγεί, και γύρω απ’ τον οποίο οργανώνεται και πε
ριστρέφεται ο κόσμος, αυτός ο κόσμος με τον οποίο δεν εννοεί να συμβιβαστεί και στον οποίο 
εμείς ανήκουμε, το επαναλαμβάνουμε, έστω και μόνο στο βαθμό που εξεγειρόμαστε εναντίον 
του.
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1. Η  περίφημη ντανταϊστικη 
ταινία του René Clair (1924).

(Σ.τ.Μ.)
2. Ταινία του Robert Flaherty 

/White Shadows on the South 
Seas (1928)]. (Σ.τ.Μ.)

Κοινωνική πλευρά -  Ανατρεπτικά στοιχεία
Το μέτρο σύγκρισης για τη σύγχρονη εποχή μας θα πρέπει να το αναζητήσουμε σ’ έναν κα
τακλυσμό χαμένο στα βάθη του παρελθόντος. Θα πρέπει σίγουρα ν ’ αναφερθούμε στην κα
τάρρευση του αρχαίου κόσμου.
Εκείνες τις εποχές των μεγάλων αναταραχών, οι οποίες, τηρουμένων των αναλογιών, πα
ρουσιάζουν αρκετές ομοιότητες με τις αναταραχές που ζούμε σήμερα, τις μελετούμε από πε
ριέργεια, και σίγουρα θα θέλαμε να μάθουμε γ ι’ αυτές κάτι διαφορετικό από την ιστορία τους. 
Αλίμονο! Ο χριστιανισμός έχει σκεπάσει τα πάντα με τον ουρανό του, και μες σ’ αυτόν τον 
ουρανό δεν υπάρχει τίποτα διαφορετικό απ’ τις εικόνες που βλέπουμε στα ταβάνια του Υπουρ
γείου Εσωτερικών ή στα βράχια στην ακροθαλασσιά. Έ τσι, λοιπόν, τα αυθεντικά ίχνη που 
η βελόνα ενός μεγάλου, νοητικού σεισμογράφου έχει καταγράψει στον ανθρώπινο αμφι
βληστροειδή, εκτός κι αν καταποντιστούν μαζί με όλα τα υπόλοιπα όταν θα καταρρεύσει η 
καπιταλιστική κοινωνία, θα εξακολουθήσουν να έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους αυτούς 
που κύριο μέλημά τους είναι το να προσδιορίσουν το κριτικό εκείνο σημείο όπου τα «είδω
λα» υποκαθιστούν τις πραγματικότητες. Το αν θα δύσει ο ήλιος μια για πάντα, είναι στο χέ
ρι των ανθρώπων. Η  Χρυσή Εποχή προβάλλεται σε μια περίοδο που χρεοκοπούν οι Τράπε
ζες, που ξεσπάνε επαναστάσεις, που τα κανόνια βγαίνουν σιγά σιγά απ’ τα οπλοστάσια, κι όλοι 
όσοι εξακολουθούν να μην ανησυχούν με τα νέα που η λογοκρισία επιτρέπει να δημοσιεύ
ονται στις εφημερίδες, καλά θα κάνουν να τη δουν. Είναι ένα ηθικό συμπλήρωμα απαραί
τητο για τις έγνοιες του χρηματιστηρίου, το οποίο θα έχει άμεσο αντίκτυπο, ακριβώς λό
γω του σουρεαλιστικού του χαρακτήρα. Η πραγματικότητα, όντως δεν κρύβει μέσα της μύ
θους. Μπαίνουν τα πρώτα λιθάρια, οι κανόνες ευπρεπείας ανάγονται σε δόγμα, οι μπάτσοι 
χτυπούν όπως κάθε μέρα, κάθε μέρα επίσης συμβαίνουν διάφορα γεγονότα μέσα στους 
κόλπους της ίδιας της αστικής κοινωνίας και αντιμετωπίζονται με απόλυτη αδιαφορία. Τα 
γεγονότα αυτά, τα οποία, όπως παρατηρήσαμε, παρουσιάζονται φιλοσοφικώς αποκαθαρμέ- 
να στην ταινία του Buñuel, εξασθενίζουν τις αντιστάσεις μιας σάπιας κοινωνίας, η οποία προ
σπαθεί να επιβιώσει χρησιμοποιώντας ως μοναδικά ερείσματά της τους παπάδες και τους αστυ
νομικούς. Η απαισιοδοξία την οποία αποπνέει τελικά η ίδια η ιθύνουσα τάξη, αφού η αισιοδοξία
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χης σκόρπισε στον αέρα, μεχατρέπεχαι κι αυτή με τη σειρά της σε μια ισχυρή δύναμη απο
σύνθεσης της ίδιας αυτής τάξης, γίνεται άρνηση που εκδηλώνεται άμεσα στην αντιθρη- 
σκευτική δράση, δηλαδή στην επαναστατική δράση, εφόσον η πάλη κατά της θρησκείας εί
ναι και πάλη κατά του κόσμου. Η απαισιοδοξία, περνώντας απ’ τη θεωρία στην πράξη, κα
θορίζεται απ’ τον Έ ρωτα, δύναμη του Κακού στην αστική δαιμονολογία, η οποία απαιτεί να 
θυσιαστούν τα πάντα στο βωμό χης: κοινωνική θέση, οικογένεια, τιμή - επειδή, όμως, σε επί
πεδο κοινωνικής οργάνωσης αποτυγχάνει, προκαλεί το αίσθημα χης εξέγερσης. Παρόμοια 
υπήρξε και η πορεία του μαρκησίου De Sade, ο οποίος έζησε τη χρυσή εποχή της απόλυτης 
μοναρχίας και στου οποίου τη ζωή και το έργο έβαλε τέλος η αμείλικτη -σωματική και ηθι
κ ή- καταπίεση της θριαμβεύουσας αστικής τάξης. Δεν είναι λοιπόν καθόλου τυχαίο που στη 
βέβηλη ταινία του Buñuel αντηχούν, θα λέγαμε, οι βλαστήμιες που εξαπέλυε ουρλιάζοντας 
ο μαρκήσιος μέσα απ’ τα σίδερα της φυλακής του. Έ ν α  πράγμα μένει ακόμα, ως φαίνεται, 
να δείξουμε: πώς αυτή η απαισιοδοξία μπορεί να συμβάλει στην πάλη και στο θρίαμβο του 
προλεταριάτου, στην αποσύνθεση δηλαδή της κοινωνίας ως μιας δεδομένης κοινωνικής τά
ξης. Την εποχή της «ευημερίας», Η  Χρυσή Εποχή θα πρέπει, για να εκπληρώσει την κοινωνική 
της αποστολή, να ικανοποιεί την ανάγκη των καταπιεσμένων για καταστροφή, αλλά και να 
κολακεύει, ενδεχομένως, τις μαζοχιστικές τάσεις των καταπιεστούν. Παρ’ όλες τις απειλές, 
ότι τάχα θα τη φιμώσουν, νομίζουμε ότι η ταινία αυτή θα παίξει ένα ρόλο πολύ εποικοδο
μητικό: θ’ ανοίξει κάποιους ουρανούς, πολύ λιγότερο όμορφους απ’ αυτούς που μας δείχνει 
μες στον καθρέφτη.

ΜΑΧΙΜΕ ALEXANDRE, ARAGON, ANDRÉ BRETON, RENÉ CHAR, RENÉ CREVEL, SALVADOR DALÍ, PAUL 
ÉLUARD, BENJAMIN PÉRET, GEORGES SADOUL, ANDRÉ THIRION, TRISTAN TZARA, PIERRE UNIK, 
ALBERT VALENTIN.

Μετάφραση:
Τιτίκα Δημητρούλια.

Με τον Salvador D ali το 1929. 
όταν ακόμα τίποτα  &  σκίαζε τη 
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Απαισιοδοξία

Πάντα ήμουν με το μέρος αυτών που ψάχνουν την αλήθεια, αλλά τους αφήνω αμέσως μό
λις νομίσουν άτι την έχουν βρει. Πολύ συχνά γίνονται είτε φανατικοί, πράγμα που περιφρονώ, 
είτε ιδεολόγοι: δεν είμαι διανοούμενος, κι ο λόγος τους με κάνει να τρέπομαι σε φυγή -  όπως 
όλοι οι λόγοι. Για μένα, ο καλύτερος ομιλητής είναι αυτός που, ήδη από την πρώτη φράση, 
βγάζει από τις τσέπες του δυο πιστόλια και πυροβολεί το κοινό.
Είμαι ένας ήσυχος άνθρωπος που θα ’θελε να είναι συγγραφέας ή ζωγράφος. Ό μως, γράφω 
με δυσκολία, και το αποτέλεσμα δε με ικανοποιεί. Από την άλλη, δεν έχω μεγάλη ευαισθη
σία με τα χρώματα, και μ ’ ενδιαφέρει μόνο η παραστατική ζωγραφική, αρκεί να μ’ ενδιαφέρει 
η σκηνή που απεικονίζει. Ωστόσο, στα νιάτα μου έγραψα ένα βιβλίο με ποιήματα, δοκίμια 
και διηγήματα που δεν εξέδωσα ποτέ. Του είχα δώσει τον τίτλο Ο ανδαλουσιανός σκύλος. Ο 
Dalí με έπεισε ότι αυτός ο τίτλος θα ταίριαζε καλύτερα στην πρώτη μου ταινία, γ ιατί δεν εί
χε τίποτα το ανδαλουσιάνικο και γ ιατί ουδέποτε είχε για θέμα της ένα σκυλί. Αυτή την ται
νία τη φανταστήκαμε μαζί, όταν ακόμα ήμαστε φίλοι. O Dalí είχε ονειρευτεί ένα χέρι με μια 
τρύπα απ’ όπου θα έβγαιναν μυρμήγκια· εγώ, ένα σκισμένο μάτι. Συνεχίσαμε έτσι, είτε δα
νειζόμενοι εικόνες από τα όνειρά μας, είτε ψάχνοντας άλλες που τις κρατούσαμε αν δεν ταί
ριαζαν σε τίποτα απ’ όσα ήδη γνωρίζαμε. Σε οκτώ μέρες είχαμε υλικό για μια ταινία που γύ
ρισα με την οικονομική βοήθεια του πατέρα μου.
Πάντα με γοήτευε ο κινηματογράφος, γ ιατί είναι ένα πλήρες μέσο έκφρασης, που μπορεί να 
είναι, εναλλάξ, ρεαλιστικό ή ονειρικό, αφηγηματικό, παράλογο ή ποιητικό. Μια μέρα, είδα 
τον Θλιμμένο θάνατο του Fritz Lang, και νομίζω ότι η σκηνή της πένθιμης πομπής που δια
περνά έναν τοίχο, υπήρξε αποφασιστική για το δρόμο που θα επέλεγα να ακολουθήσω. Με
τά τον Ανδαλουσιανό σκύλο, είχα ακόμα μεγαλύτερη όρεξη να συνεχίσω σ’ αυτόν το δρόμο. 
Επέστρεψα στο Παρίσι, που με μάγευε με την ποικιλία της καλλιτεχνικής του ζωής. Συν
αναστρεφόμουν τον Breton, τον Eluard και, μετά, όλους τους σουρεαλιστές που είχαν εν
θουσιαστεί με την ταινία μου, ενώ ο Lorca τη σιχαινόταν. Επινόησα κάποια γκαγκ. Είχα ήδη 
καμιά εικοσαριά, αλλά δεν είχα τα χρήματα για να κάνω την ταινία που ήθελα. Με τη βοή
θεια φίλων έγινε Η  Χρυσή Εποχή. Αργότερα, η ανάγνωση ενός θαυμάσιου βιβλίου, γραμμένου 
από κάποιον Γάλλο που είχε περάσει τη μισή του ζωή στην περιοχή Λας Ούρδες, μου έδω
σε την έμπνευση για το Γη χωρίς ψωμί.
Δεν έκανα άλλες ταινίες για δεκαπέντε χρόνια. Το 1930, το Χόλιγουντ μου πρότεινε να γ ί
νω παραγωγός, αλλά όχι να σκηνοθετήσω ταινίες. Ζήτησα τότε άδεια απ’ την ομάδα των σου
ρεαλιστών για να πάω στις ΗΠΑ, και μου δόθηκε. Δεν ένιωθα πολύ ευτυχισμένος εκεί, κι όταν 
o Dalí εξέδωσε ένα βιβλίο όπου με κατάγγελλε ως άθεο και υπαινισσόταν ότι ήμουν κομ
μουνιστής (δεν υπήρξα ποτέ κομμουνιστής, ούτε αναρχικός) κι ότι δεν ονειρευόμουν παρά 
μόνο ξεσηκωμούς και ταραχές, δέχτηκα τόσες πιέσεις, που αναγκάστηκα να υποβάλω την 
παραίτησή μου. Η φιλία μου με τον Dalí έληξε, και πήγα να ζήσω στο Μεξικό. Εκεί, με το 
Gran Casino (που το θεωρώ κακό) ξανάρχισα να γυρίζω ταινίες.
Κάθε είδος θεάματος έχει το κοινό του. Οι θεατές του κινηματογράφου είναι, γενικά, οι λ ι
γότερο συμπαθείς. Δε θέλουν να καθίσουν στην ουρά, και δεν έχουν ποτέ τον ενθουσιασμό 
των aficionados των ταυρομαχιών. Κατά βάθος, είναι ένα ψευτο-κοινό, που δε δημιουργεί 
σχέση με πρόσωπα, αλλά με εικόνες. Αυτές οι εικόνες τον κοιμίζουν (αν είναι αδιάφορες) ή 
τον ξεκουράζουν (αν είναι καλαίσθητες). Οι Αμερικάνοι, που το ’χουν βάλει καλά στο μυα
λό τους αυτό, δίνουν προτεραιότητα στη δράση. Από την παραμονή μου στις ΗΠΑ μού έχει
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μείνει ένας μεγάλος θαυμασμός για τον αμερικανικό κινηματογράφο, για τους ηθοποιούς του, 
την αίσθησή τους του ρυθμού και της δράσης. Οι κινηματογραφιστές τους καταπιάστηκαν 
με μοναδική μαεστρία με μια μοντέρνα τέχνη που ανταποκρίνεται πολύ καλά στην ιδιοσυ
γκρασία αυτού του λαού, ίσως γιατί, εκεί, η τεχνική παίζει ουσιαστικά ρόλο. Ό πω ς και να 
’χει, θέλησα -όπως κι αυτοί- να εξαφανίσω απ’ τις ταινίες μου τις ωραίες εικόνες μέσα στις 
οποίες ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος (με εξαίρεση τον Visconti) χάνεται συχνά. Μερικές φο
ρές, βρέθηκα μπροστά σε πειρασμό- η αρχή του Ναζαρέν, π.χ., θα μπορούσε να είναι μια εξαί
σια εικόνα με το Ποποκατεπέτλ χιονισμένο κι ένα φως αντάξιο της Δημιουργίας. Από την 
άλλη, ήθελα ο Ναζαρέν να φτάνει από ένα δρόμο γεμάτο λακκούβες, μέσα σ’ ένα τοπίο 
άθλιο και καθόλου ελκυστικό. Διάλεξα το δεύτερο.
Στις ταινίες μου, λοιπόν, δίνω ιδιαίτερη σημασία στη δράση, και διαρκώς προσπαθώ να δη
μιουργώ εκπλήξεις. Συχνά, η αφετηρία είναι μια πολύ απλή ιδέα: άνθρωποι που δεν κατα
φέρνουν να φάνε (Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας) ή να βγουν από κάποιο μέρος (Ο εξο
λοθρευτής άγγελος). Αυτή η ιδέα αναπτύσσεται προοδευτικά μέχρι να γίνει ένα λεπτομερέ
στατο σενάριο που με καθοδηγεί στα γυρίσματα και στο μοντάζ. Το μοντάζ, που προσδίδει 
ενότητα στην ταινία, δεν είναι παρά μια υπόθεση δυο-τριών ημερών. Οι λεπτομέρειες των 
πλάνων, όμως, επινοούνται στη διάρκεια του γυρίσματος, ενώ μόνιμη έγνοια μου είναι να 
σπάσει η ροή κάθε εικόνας, να δημιουργηθεί μια ρήξη. Στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, 
τη στιγμή που ο Fernando Rey δίνει χρήματα στη μητέρα για να κανονίσει μια συνάντηση 
με την κόρη της την επόμενη μέρα, ένα ποντίκι πέφτει απ’ το ταβάνι- είναι ένα ποντίκι από 
καουτσούκ. Μ’ αρέσει η έκπληξη να προκαλεί γέλιο, και χρησιμοποιώ πολύ τα αντικείμε
να για να δημιουργήσω ένα κωμικό αποτέλεσμα. Αληθεύει επίσης ότι, στην πραγματικότητα, 
ο φετιχισμός μ’ ενοχλεί πολύ.
Θεωρώ ότι ο κινηματογράφος είναι μια τέχνη μεταβατική και απειλούμενη. Είναι πολύ στε
νά δεμένος με την εξέλιξη της τεχνικής. Αν μέσα σε 30 ή 50 χρόνια δεν υπάρχει πια η οθό
νη, αν το μοντάζ δεν είναι πια αναγκαίο, ο κινηματογράφος θα πάψει να υπάρχει- θα έχει γί
νει άλλο πράγμα. Ή δη βρισκόμαστε σχεδόν σ’ αυτό το στάδιο, όταν μια ταινία προβάλλεται 
στην τηλεόραση: η μικρή διάσταση της οθόνης διαστρεβλώνει τα πάντα. Τι θ’ απομείνει τό
τε απ’ τις ταινίες μου; Για τις περισσότερες δεν τρέφω καμία εκτίμηση. Κάπως αγαπώ κα
μιά δεκαριά απ’ αυτές -  αριθμός μικρός σε σχέση με όσες έχω γυρίσει: Η  Χρυσή Εποχή (πρώ
τη και καλύτερη), Ναζαρέν, Ένας ανδαλουσιανός σκύλος, Λος ολβιδάδος (η προετοιμασία της 
μ’ έκανε να γνωρίσω την εγκληματικότητα της νεολαίας και με βύθισε στην καρδιά της αθλιό
τητας, στην Πόλη του Μεξικού), Βιριδιάνα, Ροβινσών Κρούσος, Η  εγκληματική ζωή του Αρ- 
τσιμπάλντο δε λα Κρους, Ο Γαλαξίας, Η  κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας...
Αυτές είναι οι ταινίες που εκφράζουν καλύτερα την οπτική μου για τη ζωή. Ο σουρεαλισμός 
μ’ έκανε να καταλάβω ότι ελευθερία και δικαιοσύνη δεν υπάρχουν, αλλά μου έδωσε και μια 
ηθική αρχή- μια ηθική αρχή για την ανθρώπινη αλληλεγγύη, τη σημασία της οποίας για μέ
να την είχαν καταλάβει ο Eluard και ο Breton, όταν μου αφιέρωσαν την Άμωμον σύλληψιν, 
αποκαλώντας με «συνειδητό σκηνοθέτη». Αυτή την ηθική αρχή την ερμήνευσα με τον 
τρόπο μου, που είναι πολύ ιδιαίτερος, γιατί είμαι εκ φύσεως πνεύμα καταστροφικό. Συχνά 
επανέρχομαι στο θέμα του ανθρώπου ο οποίος αγωνίζεται εναντίον μιας κοινωνίας που στο
χεύει στην καταπίεση και την αλλοτρίωσή του. Όλοι οι άνθρωποι μου φαίνονται ενδιαφέ
ροντες, αλλά, όταν είναι σε ομάδες, η επιθετικότητά τους απελευθερώνεται και μετατρέπε- 
ται σε φυγή ή σε μια επίθεση που είτε την ασκούν οι ίδιοι είτε είναι θύματά της. Το απο- 
δεικνύει τέλεια η ιστορία των αιρέσεων, κι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχω δείξει με
γάλο ενδιαφέρον για τις αιρέσεις, όπως μπορεί να φανεί σε πολλές ταινίες μου και, κυρίως, 
στο Γαλαξία. Με γοητεύει το να διαπιστώνω πως, αν μερικοί άνθρωποι ενωθούν γύρω από 
μια πεποίθηση, αν σχηματίσουν μια κοινωνία βασισμένη σ’ αυτή την πεποίθηση, αρκεί να 
δείξει διαφορετικός ένας απ’ αυτούς, ακόμα και στο ελάχιστο, για να του φερθούν όπως στον 
χειρότερο εχθρό τους. Μια προτεσταντική σέκτα του 17ου αιώνα καταδιώχθηκε από τους κα-58
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βολικούς και από άλλους προτεστάντες, γιατί υποστήριζε ότι το σώμα του Χριστού ασφυ- 
κτιούσε στην άστια όπως το κουνέλι στην παγίδα. Το να σκοτώνει κανείς ανθρώπους γ ι’ αυ
τόν το λόγο, μου φαίνεται παράλογη τερατωδία. Δε μ ’ αρέσουν οι αιρετικοί -  ούτε ο Λούθηρος 
ούτε ο Καλβίνος. Μ’ αυτούς, η Θεία Λειτουργία μετατρέπεται σε βαρετή διάλεξη που δίνε
ται σε μια καταθλιπτική αίθουσα από έναν άντρα ντυμένο στα μαύρα. Τουλάχιστον, η Κα
θολική Εκκλησία αξιώθηκε να δημιουργήσει μιαν αρχιτεκτονική, ένα τυπικό, μια μουσική 
που με συγκινούν. Ό μω ς θαυμάζω τους ανθρώπους που παραμένουν πιστοί στη συνείδη
σή τους, ανεξάρτητα από το πώς αυτή τους παρακινεί. Αν και έχω μια χλευαστική προσέγ
γιση ως προς τους περισσότερους ήρωες των ταινιών μου, ποτέ δε χλεύασα τον Ναζαρέν ή 
τον Ροβινσώνα Κρούσο. Σεβάστηκα την καθαρότητά τους. Κατά βάθος, ανέκαθεν επιλογή 
μου ήταν τα άτομα κι όχι το σύνολο.
Τώρα πια είμαι πολύ πιο απαισιόδοξος. Νομίζω ότι ο κόσμος μας είναι χαμένος. Θα κατα
στραφεί από τη δημογραφική έκρηξη, την τεχνολογία, την επιστήμη και την πληροφόρη
ση. Αυτά τα ονομάζω «Οι Τέσσερις Ιππότες της Αποκαλύψεως». Με τρομάζει η σύγχρονη επι
στήμη που θα μας οδηγήσει στον τάφο, είτε από έναν πυρηνικό πόλεμο είτε απ’ τα πειράματα 
γενετικής, εκτός κι αν αυτό γίνει μέσω της ψυχιατρικής, όπως στη Σοβιετική Ένωση. Η Ευ
ρώπη οφείλει να δημιουργήσει έναν νέο πολιτισμό, αλλά φοβάμαι πως η επιστήμη και οι τρέ
λες που αυτή είναι ικανή να επιφέρει, δεν της αφήνουν κανένα χρονικό περιθώριο.
Αν έπρεπε να γυρίσω μια τελευταία ταινία, αυτή θα είχε να κάνει με τη συνενοχή της τε
χνολογίας και της τρομοκρατίας. Αν και κατανοώ τα κίνητρα της τρομοκρατίας, την απο
δοκιμάζω παντελώς· παίζει το παιχνίδι της Δεξιάς και της καταστολής. Έ ν α  από τα θέμα
τα της ταινίας θα ήταν το εξής: μια ομάδα διεθνών τρομοκρατών ετοιμάζει ένα ισχυρό χτύ 
πημα στη Γαλλία, ενώ, την ίδια στιγμή, μαθεύεται ότι μια ατομική βόμβα εκρήγνυται πά
νω απ’ την Ιερουσαλήμ. Ό λες οι χώρες κινητοποιούνται· ο παγκόσμιος πόλεμος είναι προ 
των πυλών. Τότε, ο αρχηγός της ομάδας τηλεφωνεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δί
νει στις γαλλικές Αρχές την πληροφορία για τον ακριβή τόπο (ένα πλοιάριο κοντά στο 
Λούβρο) όπου μπορούν να βρουν την ατομική βόμβα που έχουν τοποθετήσει εκεί, πριν αυ
τή εκραγεί. Πράγματι, η οργάνωση είχε σκεφτεί να καταστρέψει το κέντρο ενός πολιτισμού, 
αλλά κατόπιν αποφάσισε να εγκαταλείψει αυτή την ιδέα, γιατί επρόκειτο να γίνει παγκόσμιος 
πόλεμος, και η αποστολή της τρομοκρατίας είχε λήξει. Από κει και μετά, οι κυβερνήσεις εί
ναι αυτές που αναλαμβάνουν την καταστροφή του κόσμου.
Το σενάριο τελειώνει ως εξής:

[ΕΞΩΤ. ΟΥΡΑΝΟΣ/ΜΕΡΑ 
Ο ουρανός, σκοτεινός και απειλητικός.
Στον ουρανό υψώνεται το μακάβριο ατομικό μανιτάρι.
Τα σύννεφα που στεφανώνουν το μανιτάρι, διαλύονται αργά.
Μια απροσδιόριστη σχλουέτα εμφανίζεται πάνω στα σύννεφα.
Αυτή η σιλουέτα, που κάθεται πάνω στην κορυφή του μανιταριού, πλησιάζει προς 
εμάς. Αναγνωρίζουμε τον Χριστό· το δεξί του χέρι είναι υψωμένο και ακίνητο. Π λη
σιάζει σιγά σιγά μέσα από σύννεφα όλο και πιο σκοτεινά.
Τα μάτια του δεν είναι παρά κενές κόγχες.

Agon, Luis Buñuel, 1978]

Η υπερβολική πληροφόρηση καταβάλλει επίσης σημαντικά τη συνείδηση των σύγχρονων 
ανθρώπων. Αν ο Πάπας πεθαίνει, αν ένας Αρχηγός Κράτους δολοφονείται, η τηλεόραση εί
ναι εκεί. Τι χρησιμεύει στον άνθρωπο το να είναι πανταχού παρών; Ο άνθρωπος, στις μέρες 
μας, ποτέ δε βρίσκεται με τον εαυτό του, όπως ήξερε να το κάνει στο Μεσαίωνα.
Εξαιτίας, λοιπόν, όλων αυτών, επικρατεί απόλυτο άγχος και παντελής σύγχυση.
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Recordando a Luis Buñuel, 
εηιμ. Pedro Christian García 

Buñuel, Σαραγόσα 1985.

Μετάφραση: Ελένη Χαρατσή.

Έζησα σε μια εποχή όπου η Δεξιά και η Αριστερά είχαν καθορισμένους χώρους. Τότε, ο αγώ
νας είχε νόημα. Τώρα, ο σοβιετικός πολιτισμός μού φαίνεται το ίδιο τραγικός με τον δυτικό 
κόσμο. Δεν έχω άλλη επιλογή απ’ το να καταφύγω στη Σοβιετική Ένωση (που απεχθάνομαι) 
ή στη Νέα Υόρκη (που δε μ ’ αρέσει). Θα διάλεγα τη Νέα Υόρκη, αλλά... με πόση θλίψη! 
Είναι φορές που ψάχνω ένα ελπιδοφόρο φως σ’ αυτόν τον κόσμο της απαισιοδοξίας. Ονει
ρεύομαι την επιστήμη σοφότερη, και τους σοφούς να έχουν συνείδηση της ευθύνης τους. 
Στην ταινία που σκεφτόμουν, θα ήθελα να γυρίσω στην αίθουσα του Ράιχσταγκ μια συγ
κέντρωση δεκαπέντε επιστημόνων με βραβεία Νόμπελ, οι οποίοι θα συνιστούσαν να τοπο
θετηθούν ατομικές βόμβες στον πυθμένα των πετρελαιοπηγών. Η επιστήμη, τότε, θα μας θε
ράπευε απ’ αυτό που τρέφει την τρέλα μας. Νομίζω, πάντως, ότι μάλλον τα χειρότερα θα μας 
αποτελειώσουν, γιατί, μετά από έναν Ανδαλουαιανό σκύλο, ο κόσμος προοδέυσε προς το πα
ράλογο. Μόνο εγώ δεν άλλαξα. Παραμένω Καθολικός και, δόξα τω Θεώ, άθεος.

Η  οικογένεια Μηουνιονέλ το 1980 στο Μεξικό. Φωτ.: Αλέξης Γρίβας
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Ο κινηματογράφος, 
εργαλείο της ποίησης

[...] O Octavio Paz έχει πει: «Αρκεί ακόμα κι ένας αλυσοδεμένος άνθρωπος να κλείσει χα μά
τια του, κι έχει ανατινάξει τον κόσμο». Κι εγώ, παραφράζοντάς τον, προσθέτω: αρκεί το λευ
κό βλέφαρο της οθόνης να αντικατοπτρίσει το φως που της ανήκει, και το σάμπαν έχει τ ι
ναχτεί στον αέρα. Προς το παρόν, πάντως, μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι: το κινηματο
γραφικό φως φροντίζουν κάποιοι να μας το προσφέρουν με το σταγονόμετρο και αλυσοδε
μένο. Σε καμία από τις παραδοσιακές τέχνες δεν παρατηρείχαι τέτοια δυσαναλογία μεταξύ 
πραγματοποιήσιμου και πραγματοποιουμένου. Ο κινηματογράφος, επειδή επιδρά άμεσα 
στο θεατή, παρουσιάζοντάς του πλάσματα και πράγματα συγκεκριμένα, κι επειδή, χάρη στη 
σιωπή και στο σκοτάδι, τον απομονώνει από αυτό που θα ονομάζαμε «ψυχικό περιβάλλον» 
του, μπορεί να τον συναρπάσει όσο καμία άλλη απ’ τις εκφράσεις του ανθρώπινου πνεύματος. 
Μπορεί, όμως, με την ίδια επιτυχία, και να τον αποβλακώσει. Και δυστυχώς, το μεγαλύτε
ρο μέρος της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής φαίνεται να έχει αυτή και μόνο την 
αποστολή: στις οθόνες παρουσιάζεται το ηθικό και διανοητικό κενό μέσα στο οποίο ο κ ινη
ματογράφος ευδοκιμεί· στην πραγματικότητα, μιμείται απλώς το μυθιστόρημα και το θέα
τρο, με τη διαφορά όχι διαθέτει λιγότερα μέσα για να εκφράσει την ψυχολογία των προσώ
π ω ν  επαναλαμβάνει επ’ άπειρον τις ίδιες ιστορίες, που είχαν ήδη εξαντληθεί από τον 19ο αι
ώνα και αναβιώνουν σήμερα στο σύγχρονο μυθιστόρημα.
Έ να ς μέσης παιδείας άνθρωπος θα απέρριπχε με περιφρόνηση ένα βιβλίο με υπόθεση σαν αυ
τές που αφηγούνται οι πιο μεγαλεπήβολες ταινίες. Ό ταν όμως κάθεται αναπαυτικά στη σκο
τεινή αίθουσα, θαμπωμένος απ’ το φως και την κίνηση, που ασκούν πάνω του μια δύναμη 
σχεδόν υπνω τιστική, και μαγεμένος απ’ τους ενδιαφέροντες χαρακτήρες και τη γοργή 
εναλλαγή των τοπίων, ο ίδιος αυτός άνθρωπος, ο όχι και πολύ καλλιεργημένος, ανέχεται ατά
ραχος τις πιο ανούσιες κοινοτοπίες.
Ο θεατής του κινηματογράφου, ακριβώς εξαιτίας αυτής της υπνωτιστικής επίδρασης, χάνει 
ένα σημαντικό μέρος των διανοητικών του ικανοτήτων. Θα δώσω ένα συγκεκριμένο πα
ράδειγμα: την ταινία Detective Story.' Η σεναριακή ανάπτυξη είναι τέλεια· ο σκηνοθέτης, 
εμπνευσμένος· οι ηθοποιοί, έκτακτοι- η παραγωγή, εξαιρετική- κ.λπ. Ό λο αυτό το ταλέντο, 
όμως, όλο αυτό το savoir faire,2 όλη αυτή η περίπλοκη επεξεργασία που απαιτείται για την 
κατασκευή μιας ταινίας, έχουν τεθεί στην υπηρεσία μιας ηλίθιας ιστορίας, κατωτάτης ηθι
κής υποστάθμης. Μου θυμίζει τη φοβερή μηχανή του Opus II: μια τεράστια συσκευή, κα
τασκευασμένη απ’ το καλύτερο ατσάλι, με χίλια δυο πολύπλοκα γρανάζια, σωλήνες, κλει
διά, καντράν, ακριβής σαν ρολόι, επιβλητική σαν υπερωκεάνιο, που χρησίμευε μόνο και μό
νο για να κολλάει γραμματόσημα.
Το μυστήριο (θεμελιώδες στοιχείο σε κάθε έργο τέχνης) κατά κανόνα απουσιάζει απ’ τις ται
νίες. Συγγραφείς, σκηνοθέτες και παραγωγοί κάνουν το παν για να μη διαταράξουν τη γα
λήνη μας, καί μας εμποδίζουν να κοιτάξουμε μέσα απ’ το θαυμαστό παράθυρο της οθόνης 
προς τον απελευθερωτικό κόσμο της ποίησης. Προτιμούν να μας δείχνουν θέματα που θα μπο
ρούσαν να είναι συνέχεια της μικροζωής μας, ή να επαναλαμβάνουν χίλιες φορές την ίδια 
δραματική ιστορία, προκειμένου να μας κάνουν να ξεφύγουμε λιγάκι απ’ τη ρουτίνα της κα
θημερινής εργασίας -  κι όλα αυτά, όπως είναι φυσικό, καθαγιασμένα απ’ τη γνωστή ηθική, 
απ’ την κυβερνητική και τη διεθνή λογοκρισία, κι απ’ τη θρησκεία, καλαίσθητα και διαν
θισμένα με ανώδυνο χιούμορ και άλλους πεζούς καταναγκασμούς της πραγματικότητας.

1. Ταινία τον William Wyler 
(19511. (Σ.τ.Μ.)
2. Γαλλικά στο κείμενο: τεχνο
γνωσία. (Σ.τ.Μ'.) 161
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3. Να μην ξεχνάμε ότι το κείμε
νο αυτό είναι γραμμένο το 1954.

(Σ.τ.Μ.)

Κ Α Ι  Σ Υ Ν Ε Ν Τ Ε Υ Ξ Ε Ι Σ  Τ Ο Υ

Αν θέλουμε να δούμε καλό κινηματογράφο, σπανίως θα τον βρούμε στις υπερπαραγωγές και 
τις ταινίες που επιβραβεύουν οι κριτικοί και επιδοκιμάζει το κοινό. Η προσωπική ιστορία, 
το ιδιωτικό δράμα ενός ανθρώπου, δε νομίζω ότι μπορεί να ενδιαφέρει κάποιον άξιο να ζει 
στην εποχή του· αν ο θεατής οδηγείται στο να μοιραστεί τις χαρές, τις λύπες, τις αγωνίες ενός 
κινηματογραφικού χαρακτήρα, είναι επειδή βλέπει στην οθόνη να αντικατοπτρίζονται οι χα
ρές, οι λύπες, οι αγωνίες ολόκληρης της κοινωνίας· συνεπώς, και οι δικές του. Η ανεργία, 
η ανασφάλεια της κοινωνίας, ο φόβος του πολέμου, η κοινωνική αδικία κ.λπ., είναι πράγ
ματα που συγκινούν όλους τους ανθρώπους σήμερα· συνεπώς, και το θεατή. Όμως, το ότι 
ο κύριος τάδε δεν είναι ευτυχισμένος στο γάμο του και ψάχνει μια φιλεναδίτσα για να δια
σκεδάσει, την οποία τελικά εγκαταλείπει και γυρίζει πίσω στη γεμάτη αυταπάρνηση σύζυ
γό του, είναι σίγουρα ένα θέμα ηθικό και διδακτικό, αλλά μας αφήνει παντελώς αδιάφορους. 
Μερικές φορές, μέσα από μια ασήμαντη ταινία, μια φαρσοκωμωδία ή μια ατελείωτη επι
φυλλίδα, αναδύεται, απροσδόκητα, η πεμπτουσία του κινηματογράφου. Ο Man Ray έχει πει 
το εξής πολύ σημαντικό: «Οι χειρότερες ταινίες που μπορεί να δει κανείς, αυτές στις οποί
ες μπορώ να κοιμηθώ του καλού καιρού, περιέχουν πάντοτε πέντε λεπτά εξαιρετικά· όσο δε 
για τις καλύτερες, αυτές που τις αποθεώνει ο κόσμος όλος, και σ’ αυτές ακόμα, πέντε λεπτά 
όλα κι όλα είναι αυτά που αξίζουν τον κόπο». Αυτό σημαίνει ότι τόσο στις καλές όσο και στις 
κακές ταινίες, ανεξάρτητα και πέρα απ’ τις καλές προθέσεις του σκηνοθέτη, η κινηματο
γραφική ποίηση αγωνίζεται να βγει στην επιφάνεια και να φανερωθεί.
Ο κινηματογράφος είναι ένα θαυμαστό (αλλά και επικίνδυνο) όπλο, όταν τον χειρίζεται ένα 
ελεύθερο πνεύμα. Είναι το καλύτερο μέσο για να εκφράσει κανείς τον κόσμο των ονείρων, 
των συγκινήσεων, του ενστίκτου. Λόγω του τρόπου λειτουργίας του, ο μηχανισμός που πα
ράγει τις κινηματογραφικές εικόνες, παραπέμπει, περισσότερο από κάθε άλλο μέσο έκφρα
σης του ανθρώπου, στις διεργασίες του νου κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η ταινία μοιάζει 
σαν να μιμείται, άθελά της, το όνειρο. Κατά τον Β. Brunius, όταν η κινηματογραφική αίθουσα 
σκοτεινιάζει σιγά σιγά, είναι όπως όταν κλείνουμε τα μάτια μας: εκείνη τη στιγμή, πάνω στην 
οθόνη (και μέσα στον άνθρωπο) αρχίζει η νυχτερινή εξόρμηση στο ασυνείδητο· οι εικόνες, 
όπως και στο όνειρο, εμφανίζονται, διαπλέκονται, σβήνουν σε μαύρο, εξαφανίζονται- ο χρό
νος και ο χώρος αποκτούν ευλυγισία, συστέλλονται και διαστέλλονται κατά βούληση· η χρο
νική ακολουθία και οι σχετικές ιδιότητες της διάρκειας δεν ανταποκρίνονται πλέον στην πραγ
ματικότητα· μια σεκάνς μπορεί να ολοκληρωθεί σε λίγα λεπτά ή σε πολλούς αιώνες· οι κ ι
νήσεις επιταχύνουν τις επιβραδύνσεις.
Θα ’λεγε κανείς ότι ο κινηματογράφος εφευρέθηκε για να εκφράσει την υποσυνείδητη ζωή, 
που οι ρίζες της εισχωρούν βαθιά μέσα στην ποίηση, αν και σχεδόν ποτέ δε χρησιμοποιείται 
γ ι’ αυτόν το σκοπό. Μεταξύ των σύγχρονων τάσεων στον κινηματογράφο,3 η πιο γνωστή εί
ναι η λεγάμενη «νεορεαλιστική». Οι θεατές θεωρούν ότι οι νεορεαλιστικές ταινίες παρουσιάζουν 
φέτες της αληθινής ζωής, με ήρωες παρμένους απ’ το δρόμο, με αυθεντικά εξωτερικά και εσω
τερικούς χώρους. Με ελάχιστες εξαιρέσεις (και θέλω να αναφέρω ειδικά τον Κλέφτη των πο
δηλάτων), ο νεορεαλισμός δεν έχει κάνει τίποτα για να λάμψει στις ταινίες το ίδιον του κι
νηματογράφου: το μυστήριο και το φανταστικό. Τι χρησιμεύουν όλα αυτά, αν οι καταστά
σεις, τα κίνητρα και οι αντιδράσεις των χαρακτήρων, τα ίδια τα θέματα, απλώς αντιγράφουν 
την πιο αισθηματική και συμβατική λογοτεχνία; Η μοναδική ενδιαφέρουσα συμβολή (όχι γε
νικά του νεορεαλισμού, αλλά ειδικά του Zavattini) είναι ότι ανήγαγε την ασήμαντη πράξη σε 
δραματική. Στο Ουμπέρτο Ντ., μιαν από τις πιο ενδιαφέρουσες ταινίες που γυρίστηκαν στο 
πλαίσιο του νεορεαλισμού, μια ολόκληρη δεκάλεπτη σκηνή δείχνει μια υπηρετριούλα να κά
νει κάποιες δουλειές που, πριν λίγο καιρό, φάνταζαν ανάξιες για την οθόνη: τη βλέπουμε να 
μπαίνει στην κουζίνα, ν ’ ανάβει το γκάζι, να βάζει μια κατσαρόλα στη φωτιά, να ρίχνει και 
να ξαναρίχνει νερό πάνω σε κάτι μυρμήγκια που παρελαύνουν στον τοίχο, να θερμόμετρά έναν 
γέρο που αισθάνεται ότι έχει πυρετό, κ.λπ. Παρά τον τετριμμένο χαρακτήρα της κατάστασης, 
παρακολουθούμε αυτές τις ενέργειες με ενδιαφέρον, αν όχι και με κάποιο «σασπένς».32
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Ο νεορεαλισμός εισήγαγε στην κινηματογραφική έκφραση ορισμένα στοιχεία που εμπλου
τίζουν τη γλώσσα της -  κι αυτό είν’ όλο. Η νεορεαλιστική πραγματικότητα είναι ελλιπής, 
τυπική και, κυρίως, λογική· η ποίηση, όμως, το μυστήριο, όλα όσα συμπληρώνουν και δι
ευρύνουν την απτή πραγματικότητα, απουσιάζουν εντελώς από τα νεορεαλιστικά έργα. Η 
νεορεαλιστική πραγματικότητα συγχέει την ειρωνική φαντασία με το φανταστικό και το μαύ
ρο χιούμορ.
«Το πιο αξιοθαύμαστο όσον αφορά στο φανταστικό» λέει ο André Breton, «είναι ότι δεν υπάρ
χει· τα πάντα είναι πραγματικά.» Σε μια συζήτηση που είχα πριν λ ίγους μήνες με τον 
Zavattini, του ανέλυα τη διαφωνία μου με το νεορεαλισμό. Τρώγαμε παρέα, και το πρώτο πα
ράδειγμα που μου ’ρθε στο νου, ήταν το ποτήρι με το κρασί. «Για έναν νεορεαλιστή» του λέω, 
«ένα ποτήρι είναι ένα ποτήρι και τίποτα παραπάνω· βλέπουμε πώς το βγάζουν απ’ τον 
μπουφέ, το γεμίζουν ποτό, το πάνε στην κουζίνα όπου η υπηρέτρια θα το πλύνει ή ακόμα 
και θα το σπάσει, οπότε και θα την απολύσουν, αλλά μπορεί και όχι, κ.λπ. Αυτό το ίδιο πο
τήρι, όμως, όταν το παρατηρούν διαφορετικοί άνθρωποι, μπορεί να είναι χίλια δυο διαφο
ρετικά πράγματα, γ ιατί ο καθένας προβάλλει κάποια συναισθήματα στο αντικείμενο που πα
ρατηρεί, και κανένας δεν βλέπει τα πράγματα όπως είναι, αλλά όπως οι επιθυμίες και η ψ υ
χική του κατάσταση τον κάνουν να τα βλέπει. Εγώ αγωνίζομαι για έναν κινηματογράφο που 
θα μου παρουσιάζει τέτοια ποτήρια, γ ια τί αυτός ο κινηματογράφος θα μου παρέχει μια ολο
κληρωμένη εικόνα της πραγματικότητας, θα εμπλουτίζει τη γνώση μου για τα πράγματα και 
τους ανθρώπους, θα με οδηγεί στο άγνωστο, σ’ αυτόν τον θαυμαστό κόσμο των πραγμάτων 
που δεν τα συναντώ κάθε μέρα, ούτε στις εφημερίδες ούτε στο δρόμο.»
Παρ’ όλα όσα σας είπα,4 εντούτοις, δεν θα ήθελα να θεωρήσετε ότι είμαι υπέρ ενός κινημα
τογράφου που θα εκφράζει αποκλειστικά και μόνον το φανταστικό και το μυστήριο· ενός κι
νηματογράφου που θα αποφεύγει ή θα περιφρονεί την καθημερινή πραγματικότητα, και θα 
επιδιώκει να μας βυθίσει στον ασυνείδητο κόσμο του ονείρου. Προ ολίγου αναφέρθηκα -εν 
συντομία, είναι αλήθεια- στην κεφαλαιώδη σημασία την οποία αποδίδω στην ταινία που πραγ
ματεύεται τα θεμελιώδη προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου, τον οποίο δεν εξετάζει ως 
απομονωμένη μονάδα, ως ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά στις σχέσεις του με τους άλλους αν
θρώπους. Οικειοποιούμαι τα λόγια του Emers, ο οποίος όριζε ως εξής το ρόλο του μυθιστο- 
ριογράφου (του κινηματογραφικού δημιουργού στη δική μας περίπτωση): «Ο μυθιστοριο- 
γράφος θα έχει επιτελέσει επάξια το έργο του, όταν, μέσα απ’ την πιστή απεικόνιση αυθε
ντικών κοινωνικών σχέσεων, θα έχει καταστρέψει τη συμβατική αναπαράσταση της φύσης 
και αυτών των σχέσεων, θα έχει κλονίσει την αισιοδοξία του αστικού κόσμου και θα έχει ανα
γκάσει τον αναγνώστη να αμφιβάλει για το διηνεκές της υπάρχουσας τάξης πραγμάτων, ασχέ
τως αν δεν μας ωθεί σε άμεσα συμπεράσματα, ασχέτως αν δεν παίρνει ανοιχτά θέση.»

4. Το κείμενο είναι η γραπτή 
εκδοχή μιας διάλεξης τον 
Buñuel, που δημοσιεύτηκε στο 
περιοδικό « U niversidad de 
México«, τον Δεκέμβριο 1958. 
(Σ.τ.Μ.)

-Cuadernos de cine de la 
Universidad de México-, τχ. 4, 
Πά\η του Μεξικού 1958.

Μετάφραση:
Τιτίκα Δημητρούλια.
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Στο οετ του Ροβινσώνα 
Κρούσου.
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Περί φωτογένειας

«La photographie n ’est pour le cinéma qu’un moyen d’expression, sa plume, son encre, non 
sa pensée».1
Στην εξέλιξη των εικαστικών τεχνών, καθώς και της μουσικής, επέρχεται μια στιγμή κα
θοριστικής σημασίας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι τέχνες τρέφονται από μια παράδοση εξα
ντλημένη, απλώς και μόνο για να επιβιώσουν, και δεν έχουν εξερευνήσει η καθεμιά χωρι
στά τον πολύ πιο γόνιμο, ιδιαίτερο χώρο του δικού της πεδίου έκφρασης. Καθεύδουν τον αι
ώνιο ύπνο, κι ο χρόνος φαίνεται κι αυτός σαν να ’χει σταματήσει μες στις σκοτεινές δια
κλαδώσεις της εξέλιξής τους. Έ ρχεται όμως μια εποχή και τους προσδίδει, με το πνεύμα της, 
νέα ορμή, που ούτε να την υποψιαστεί κανείς δε θα μπορούσε μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι ορί
ζοντες τους διευρύνονται απεριόριστα και σκάνε σαν τα κύματα της θάλασσας στην αμμουδιά, 
και τότε το νόημα της κάθε τέχνης αποκρυσταλλώνεται: σαν μια χρυσαλλίδα που φτάνει στο 
πιο ολοκληρωμένο στάδιο της ζωής της.
Ό σο σημαντικοί είναι για τις άλλες τέχνες κάποιοι καλλιτέχνες όπως ο Cimabue, ο Giotto, 
ο Bach και ο Φειδίας, άλλο τόσο είναι και ο D.W. Griffith για τον κινηματογράφο. Πριν από 
μερικά χρόνια, μια τέτοια περίεργη συμπαράθεση ονομάτων, μπορεί και να θεωρούνταν ιε
ροσυλία. Σήμερα, ουδείς εκπλήσσεται πλέον. Ο Griffith δεν είναι απλώς ένας νεωτεριστής- 
είναι ο αυθεντικός επινοητής της φωτογενούς τέχνης. Η μορφή του σημαδεύει περίλα
μπρα την ιστορία του κινηματογράφου, ανάμεσα στις δύο περιόδους του οποίου ορθώνεται 
σαν φράγμα η ιδιοφυία του. Η πρώτη, η περίοδος του κινηματογράφου, έχει τόση σχέση με 
την τέχνη όση και η χρωμολιθογραφία με τον ζωγραφικό πίνακα. Στην καλύτερη περίπτωση 
μπορούμε να τη θεωρήσουμε ως περίοδο πειραματισμών σε αναζήτηση του εργαλείου, του 
χρωστήρα ή του μάρμαρου, αλλά χωρίς την παραμικρή συνείδηση του devenir της.2 Η πε
ρίοδος της φωτογένειας αρχίζει το 1913, με την εμφάνιση του Griffith, ο οποίος, μέσα από 
και χάρη στο γκρο πλάνο, ανήγαγε τον κινηματογράφο σε μία των καλών τεχνών.
Ο σημερινός θεατής που θα παρακολουθήσει μιαν από τις παλαιολιθικές ταινίες του Griffith, 
δε θα μείνει διόλου ικανοποιημένος. Οι ταινίες αυτές δεν παύουν να είναι χοντροκομμένες 
και ατελείς, ασχέτως αν τα υπόλοιπα συστατικά στοιχεία τους-φωτισμοί, ηθοποιοί, ντεκόρ 
κ.λπ. -  είναι εξ αρχής και εκ φύσεως φωτογενή. Ό λα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν, θα λέγαμε, 
μια ρητορική του κινηματογράφου, που ο κινηματογράφος εξακολουθεί να τη χρειάζεται και 
σήμερα- όμως το μεδούλι και η ουσία της φωτογένειας είναι (μετά το φακό) το γκρο πλάνο. 
Είναι ο εγκέφαλος με τον οποίο ο κινηματογράφος σκέφτεται, τα λόγια που δομούν και με
ταγράφουν το γεγονός.
Ονομάζουμε «γκρο πλάνο» -ελλείψει καταλληλότερου όρου- ό,τι προκύπτει από την προ
βολή μιας σειράς εικόνων που σχολιάζουν ή εκφράζουν ένα μέρος της συνολικής άποψης -  
είτε πρόκειται για τοπίο είτε για άνθρωπο. Ο σκηνοθέτης διανοείται μέσα από εικόνες κερ- 
ματισμένες σε πλάνα. Η ιδέα του, σαν να ’χε ήδη υλοποιηθεί, συντίθεται από μια σειρά σκόρ
πια στοιχεία, που θα πρέπει στη συνέχεια να συναρμοστούν, να συμμιχθούν, να μπουν εμ
βόλιμα ανάμεσα σε άλλα- εν ολίγοις, ο σκηνοθέτης θα τα συνθέσει και θα τους προσδώσει ρυθ
μό, και μόνο δ ι’ αυτής της λειτουργίας αρχίζει να υπάρχει τέχνη- γ ιατί ο κινηματογράφος, 
αν πάνω απ’ όλα είναι κίνηση, θα πρέπει να ’ναι και ρυθμός για να ’ναι όντως φωτογενής. 
Αν αρκεστούμε στο να κινηματογραφήσουμε έναν άνθρωπο που τρέχει, θα έχουμε επιτύχει 
το στόχο του κινηματογράφου. Αν, όμως, στην προβολή, βλέπουμε τα πόδια του δρομέα, ύστε
ρα το τοπίο που φεύγει προς τα πίσω με ιλιγγιώδη ταχύτητα, κι αμέσως μετά, το αγχωμένο

1. Γαλλικά στο κείμενο: -Η  φω
τογραφία για τον κινηματογρά
φο είναι ένα μέσο έκφρασης, η 
πένα, το μελάνι τον δεν είναι η 
σκέψη του-, (Σ.τ.Μ.)
2. Γαλλικά στο κείμενο: η εξέΐι- 
ίη, το γίγνεσθαι. (Σ.τ.Μ.) 165
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3. Ο Bunuel συγχέει εδώ τη 
Διαγώνια συμφωνία, γερμανι
κή ταινία τον οουηδοϋ ντανταϊ- 
στή Viking Eggeling, με το Βε

ρολίνο, συμφωνία μιας μεγα
λούπολης του Γερμανού Walter 

Ruttm ann (1927), επηρεασμέ
νου από το κίνημα Kino-Glanz 

(Κινηματογράφος-Λάμψη).
(Σημ. της γαλλικής μετάφρα

σης.)
4. Γαλλικά στο κείμενο: μάσκες 
εκτύπωσης, μάσκες του φακού.

(Σ.τ.Μ.)
5. Από το 1927 και μετά, ο 

Bunuel έγραφε κριτικές ταινιών 
166 7ία το περιοδικό του Brunius.

πρόσωπο του δρομέα, κι αν η κάμερα παρουσιάζει, με διαδοχικά, αφηρημένα πλάνα, τα κύ
ρια στοιχεία αυτής της κούρσας και των αισθημάτων του δρομέα, τότε θα έχουμε επιτύχει 
το στόχο της φωτογένειας.
Κάποιες εικόνες στη σειρά, χάρη στην άνιση διάρκειά τους (χρόνος) και την αυθυπαρξία τους 
(χώρος), δεν περιγράφουν απλώς μια κίνηση ή μια αίσθηση (λ.χ., ταυτιζόμαστε με το δρο
μέα), αλλά μπορούν, πέρα απ’ αυτό, χάρη στην αρμονία των φωτοσκιάσεων, να γεννήσουν 
μια γνήσια απόλαυση, ανάλογη με εκείνην που γεννά η μουσική φράση μιας συμφωνίας ή 
οι αφηρημένες φόρμες και οι όγκοι μιας μοντέρνας νεκρής φύσης. Και μέσα απ’ αυτό το πα
ράδειγμα μπορούμε ν ’ ανιχνεύσουμε, σε ακατέργαστη μορφή, τις σύγχρονες τάσεις ενός κ ι
νηματογράφου που θα μπορούσαμε να τον ονομάσουμε «φωτο-κινηματογράφο», «ψυχο-κι- 
νηματογράφο» ή «καθαρό κινηματογράφο». Οι απόλυτες ταινίες του Viking Eggeling απο
τελούν παραλλαγές «καθαρού κινηματογράφου», όπως και η Διαγώνια συμφωνία του 
Ruttmann·3 σ’ αυτές τις ταινίες, αντικείμενα του σκηνοθέτη είναι ποικίλης έντασης φωτο
σκιάσεις, παραθέσεις και επι-θέσεις όγκων, κινητές γεωμετρίες. Εδώ, τα πάντα είναι «απαν- 
θρωπισμένα». Και να θέλουμε, αποκλείεται ν ’ απομακρυνθούμε πιο πολύ απ’ τη φύση. Πα- 
ραδόξως δε διαπιστώνουμε ότι αυτές οι -όχι και τόσο επιτυχείς- απόπειρες χρονολογούνται 
το 1919.
Η ιδιαίτερη φυσιογνωμία που χαρίζει ο Griffith στον κινηματογράφο, και η γοργή αναρρί
χησή του στην ιεραρχία των τεχνών, οφείλονται, ας το επαναλάβουμε, στην εμφάνιση του 
γκρο πλάνου. Λίγα χρόνια νωρίτερα, γύρω στο 1903, ο Edwin Porter, στη Μεγάλη, ληστεία 
του τρένου, είχε συλλάβει το γκρο πλάνο, χωρίς (προφανώς) να έχει συνείδηση του γεγονό
τος: μάλλον κατά τύχην παρά από κάποια δημιουργική έκλαμψη. Σίγουρα σε όλους μας έχει 
τύχει να δούμε φωτογραφίες της εποχής εκείνης, όπου ο φωτογραφούμενος εμφανίζεται πά
ντα ολόσωμος, φορώντας παλτό ή ρεντινγκότα. Ό ταν, μια ωραία ημέρα, ένας φωτογράφος 
είχε τη φαεινή ιδέα να φέρει τη μηχανή του πιο κοντά στο αντικείμενο, άρχισε η μόδα με τις 
φωτογραφίες «μπούστο». Το ίδιο πάνω-κάτω συνέβη και σε ό,τι αφορά στον Porter και το 
γκρο πλάνο.
Στο σημείο αυτό, καλό είναι να θυμίσουμε ότι, ήδη από τα πρώτα του βήματα, ο κινημα
τογράφος διέθετε τα περισσότερα από τα σημερινά τεχνικά μέσα του: το διάφραγμα ίριδας, 
τη διπλοτυπία, τα caches, τα volets κ.λπ.4 Η εξέλιξή του, μετά τον Griffith, περιορίζεται απλώς 
στην τελειοποίηση των μέσων που ήδη είχε στη διάθεσή του. Τα καινούργια πράγματα εί
ναι ελάχιστα έως μηδαμινά. Μένει να ευχηθούμε, λοιπόν, ο κινηματογράφος να τελειοποι
ήσει τα μέσα του στο έπακρο, αν και η τεχνική εξέλιξη αυτή καθαυτή αγγίζει τα όριά της, 
κι ας κυοφορείται μια εποχή φτηνού ρεαλισμού και κακού γούστου. Αναφερόμαστε στον έγ
χρωμο κινηματογράφο και τον ομιλούντα κινηματογράφο. Με αυτές τις γραμμές υπογρά
φουμε την προσχώρησή μας στην αδελφότητα του ασπρόμαυρου κινηματογράφου, την 
οποία ίδρυσε προσφάτως στο Παρίσι ο κριτικός των «Cahiers d’Art»,5 Bernard Brunius· αρ
κετοί συνάδελφοι έχουν ήδη τεθεί υπό την προστασίαν της μούσας της σιωπής, ενδεδυμέ- 
νης τον ασπρόμαυρο χιτώνα. Αιώνια η βασιλεία της μεταξύ των καλαίσθητων ανθρώπων! 
Είπαμε πριν ότι ο κινηματογράφος, με το γκρο πλάνο, ανακαλύπτει τη γλώσσα του. Ο φα
κός μπορεί να εκφράσει και, σε μεγάλο βαθμό, να πολλαπλασιάσει τη ροή των «ιδεών του κι
νηματογράφου». Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, εμφανίζονται οι αληθινοί καλλιτέχνες του κ ι
νηματογράφου, οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους ένα όργανο «νοήμον». Μ’ αυτούς αρχίζει 
να γίνεται πραγματικότητα το δεύτερο και σπουδαιότατο επίτευγμα της φωτογένειας: η κα- 
τάκτηση της νοημοσύνης και της ευαισθησίας, χάρη στις οποίες ο κινηματογράφος εγκα
ταλείπει για πάντα τα βάρβαρα πανηγυριώτικα τσαντίρια και θρονιάζεται στους σημερινούς 
ναούς. Δεν πρόλαβε να ξεπεράσει την υπόγεια φάση της, τις κατακόμβες, κι αυτή η νέα πί
στη, που ήδη μιλά τη γλώσσα όλων των ανθρώπων, κατέκτησε αμέσως όλες τις γωνιές τής 
Γης. Το θαυματουργό βλέμμα του φακού, σιωπηλό σαν παράδεισος, ανιμιστικό και ζωογό
νο σαν θρησκεία, εξανθρωπίζει τα όντα και τα πράγματα. «Ä l’écran il n ’y a pas de nature
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morte. Les objets ont des attitudes»6 λέει o Jean Epstein, ο πρώτος που μίλησε γ ι’ αυτή την 
ψυχαναλυτική ιδιότητα του φακού.
Έ να  γκρο πλάνο της Greta Garbo δεν είναι πιο ενδιαφέρον από το γκρο πλάνο οποιοσδήποτε 
αντικειμένου, αρκεί το αντικείμενο αυτό να προσδιορίζει ή να σηματοδοτεί κάτι στη δρα
ματουργία. Έ τσι, η δραματουργία, που σφυρηλατείται στο ανθρώπινο μυαλό σαν αλληλένδετη 
με το ανθρώπινο σώμα, καταλήγει κι αυτή να υποταγεί στα πράγματα. Σε κάποια συγκε
κριμένη στιγμή, λοιπόν, ταυτίζεται μ ’ ένα πράγμα και υψώνεται, μαζί με όλο το ενδιαφέρον 
και το νόημα του δράματος. Ο φακός εστιάζει σ’ αυτό το πράγμα και αγνοεί όλα τ ’ άλλα, ακό
μα και το ανθρώπινο στοιχείο, σαν κάτι άμεσο και αιφνίδιο. Κάθε πλάνο της ταινίας είναι ένας 
αναγκαίος και επαρκής κόμβος, απ’ τον οποίο διέρχεται ο παλλόμενος μίτος της συγκίνησης. 
Φωτίζοντας τα επουσιώδη και τα δευτερεύοντα στοιχεία, απομονώνει και παρουσιάζει τα 
αναγκαία και τα ουσιώδη, χωρίς να τα αλλοιώνει ούτε στο ελάχιστο. Κι αυτό συνιστά ένα από 
τα μεγάλα προτερήματα του κινηματογράφου, ένα από τα πλεονεκτήματά του έναντι του θεά
τρου.
Ας πάρουμε για παράδειγμα μια σκηνή από την Εύθυμη χήρα:1 τρεις άντρες, καθισμένοι σ’ 
ένα θεωρείο, ποθούν την ίδια γυναίκα, η οποία στροβιλίζεται όλο χάρη στη σκηνή και, ξαφ
νικά, σταματά. Αναλόγως με το πώς τη βλέπει καθένας απ’ τους τρεις άντρες, η ταινία μάς 
τη δείχνει τεμαχισμένη σε τρία πλάνα: πόδια, κοιλιά, μάτια. Μονομιάς, χάρη στον κινημα
τογράφο, φωτίζονται τρεις διαφορετικές ψυχολογίες: ένας εκλεπτυσμένος σαδιστής, ένας 
άβγαλτος ερωτύλος, ένας αγνός ερωτευμένος. Τρεις ψυχολογίες και τρία κίνητρα. Η υπό
λοιπη ταινία δεν είναι τίποτ’ άλλο παρά ένα σχόλιο αυτών των τριών στάσεων. Τα πλάνα εί
ναι όσα και τα παραδείγματα. Ας θυμηθούμε το ρόλο που έπαιζε στη Βεντάλια της Λαίδης Ουίν- 
τερμιρ8 ο ήρωας-κλειδί, ή εκείνο το πλάνο που επανέρχεται συνεχώς, με δυο χέρια που 
σπαρταρούν από έρωτα και, τελικά, καταφέρνουν να ενωθούν.
Το 1919, ο Griffith μας έδωσε, με το Σπασμένο κρίνο, την εποποιία του φωτογενούς πλάνου· 
από κει και πέρα, είναι φανερό ότι έπεσε σε παρακμή. Ό πω ς συμβαίνει πάντα, όλοι θέλησαν 
να τον μιμηθούν, και, για τέσσερα-πέντε χρόνια, τον αντέγραφαν μετά μανίας. Αργότερα, ο 
E rnst Lubitsch, στην ταινία που προανέφερα, βρήκε μια ήρεμη ισορροπία στον τρόπο χρη
σιμοποίησης του γκρο πλάνου. Η κατάχρησή του δεν επιτείνει τη συγκίνηση· αντιθέτως, την 
αμβλύνει και τη διαλύει. Δε θα πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι, κατά κάποιο τρόπο, αυτός ο 
όρος περικλείει μια ευρύτερη έννοια: αυτήν του πλάνου «που πρέπει να μονταριστεί ή ν ’ απο
κτήσει ρυθμό». Οι ιθαγενείς σκηνοθέτες μας δεν έχουν κατανοήσει αυτή τη δεύτερη, ευρύτερη 
σημασία του γκρο πλάνου, που είναι και η σημαντικότερη, η μοναδική· σαν να λέμε, δηλα
δή: ουδείς εξ αυτών εισέρχεται στο ναό του Απόλλωνος· άντε, το πολύ μέχρι τον πρόναο του 
Ερμή.
Εδώ και λίγο καιρό, γίνεται πολύς λόγος για την επίδραση που έχει ασκήσει ο κινηματογράφος 
και το γκρο πλάνο στις άλλες τέχνες και τη λογοτεχνία. Η επίδραση αυτή μπορεί να οφεί
λεται στον κινηματογράφο, ή στις γοργές εξελίξεις της εποχής μας, ή και στα δύο μαζί. Το 
μόνο βέβαιο είναι ότι υπάρχει. Άλλοι τη βιώνουν καθοδηγούμενοι από το ένστικτό τους. Άλλοι 
κατεργάζονται μια μέθοδο για να καταφέρουν να της δώσουν μορφή. Την πραγματική επί
δραση, χωρίς φιλολογίες, την ανιχνεϋουμε, καθοδηγούμενοι απ’ το ένστικτό μας, στους πρώ
τους. Κι ένας απ’ αυτούς δικαιούται τον κότινο, το αριστείο, ως ο δημιουργός του γκρο πλά
νου στη λογοτεχνία. Δεν ξέρω από πότε χρονολογούνται τα πρώτα γεωμετρικά γκρο πλά
να του Ramon· αν όμως είναι προγενέστερα του 1913 κι αν ο Griffith τα γνώριζε, τότε μπο
ρούμε να μιλάμε για τεράστια επίδραση της λογοτεχνίας στον κινηματογράφο. Δυστυχώς ή 
ευτυχώς, αναλόγως πώς θα το πάρει κανείς, ο κύριος Griffith δε θα πρέπει να διαθέτει ιδι
αιτέρως πλούσια βιβλιοθήκη, κι ο Ramon αυτός θα πρέπει να ’ναι γ ι’ αυτόν άλλος ένας απ’ 
τους τόσους Ramon που κυκλοφορούν στον μάταιο τούτο κόσμο.

6. Γαλλικά στο κείμενο: -Στην 
οθόνη δεν υπάρχει νεκρή φύοη. 
Τα αντικείμενα δρουν-, (Σ.τ.Μ.)
7. Ταινία τον Ernst Lubitsch 
(1925). (Σ.τ.Μ.)
8. Ταινία τον Ernst Lubitsch 
(1925) Παίχτηκε στην fLLlóóe 
με τον τίτλο Κλεισμένα χείλη. 
(Σ.τ.Μ.)

-La Gaceta Literaria- τχ. 9, 
Μαδρίτη 1927.

Μετάφραση:
Τιτίκα Δημηιρούλια.
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Με τον Michel Piccoli και την 
Catherine Deneuve στην Ωραία 

της Ημέρας.
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Γυρίζοντας τη σκηνή της 
εσταυρωμένης μοναχής στο 

Γαλαξία.
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Νιεκουπάζ ή 
Κινηματογραφική κατάτμηση

Πρέπει άραγε να καταργήσουμε τη χρήση της γαλλικής λέξης découpage και να χρησιμο
ποιούμε α ντ’ αυτής την αντίστοιχη ισπανική recortar;1 Η δική μας λέξη δεν ακούγεται τό
σο... εξειδικευμένη, ενώ, από την άλλη, η γαλλική αποδίδει με μεγαλύτερη ακρίβεια την ενέρ
γεια που υποτίθεται ότι εκφράζει. Εκτός αυτού, ο όρος ντεκουπάζ έχει καθιερωθεί λόγω χρή
σης: αποκτά ένα ιδιαίτερο σημασιολογικό περιεχόμενο όταν προσδιορίζει την προκαταρκτική 
και θεμελιακή για τον κινηματογράφο διαδικασία, η οποία συνίσταται στο να διαχωρίζεις και, 
ταυτόχρονα, να διατάσσεις οπτικά τμήματα που περιλαμβάνονται ατάκτως σ’ ένα κινημα
τογραφικό σενάριο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η γαλλική τεχνική ορολογία του κινηματο
γράφου πάσχει από σοβαρά μειονεκτήματα κι ότι το λεξιλόγιό της παρουσιάζει ασάφειες, δεν 
μπορούμε όμως ν ’ αρνηθούμε τα γεγονός ότι στη χώρα αυτή, εδώ και κάμποσο χρόνια, μια 
χούφτα καλλιεργημένοι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον κινηματογράφο· καθώς πρόθεσή 
τους είναι να δημιουργήσουν ένα ειδικό λεξιλόγιο και να διαμορφώσουν μια τεχνική, κ ι
νηματογραφική ορολογία, έχουν ξεκινήσει απ’ το να ξεθάψουν παλιούς όρους, προερχόμε
νους ως επί το πλείστον από το θέατρο. Δε θ ’ αναφερθούμε στην Αμερική, όπου η τεχνική 
ορολογία είναι, όπως φαίνεται, τόσο ακριβής και χρήσιμη όσο και η ίδια η κινηματογραφι
κή τεχνική. Στην Ισπανία, όμως...; Δημιουργήσαμε το λεξιλόγιό μας παίρνοντας στην τύ 
χη λέξεις καθημερινές κι ανατρέχοντας ελάχιστα στο λόγιο και το τεχνικό λεξιλόγιο. Συνεπώς, 
θα συμβεί ένα εκ των δύο: ή θα χρησιμοποιήσουμε και στην Ισπανία -όπως στη Γαλλία και, 
πόσο μάλλον, στην Αμερική- δημώδεις λέξεις ή, αν δεν αφήσουμε ελεύθερη τη φαντασία μας 
(την οποία όντως δεν αφήνουμε ελεύθερη), θ ’ αναγκαστούμε να δανειστούμε ξένους όρους· 
όπως και να ’χει, επ’ ουδενί θα πρέπει να δεχτούμε την αργκό των στρατευμένων σκηνοθετών 
μας -  λέξεις, δηλαδή, του τύπου guión,2 rodar,3 copión4 ή, ακόμα χειρότερα, actor (στον κ ι
νηματογράφο δεν υπάρχουν ηθοποιοί) και decoración (ούτε και σκηνικά, άλλωστε).
Η έμφυτη ορμή της ταινίας, η φωτογένεια, ήδη σκιρτά σε εμβρυακή μορφή σ’ αυτή τη δια
δικασία που αποκαλούμε ντεκουπάζ. Κατάτμηση. Δημιουργία. Έ να  πράγμα διαιρείται για να 
μεταμορφωθεί σε κάτι άλλο. Ό ,τ ι προ ολίγου δεν υπήρχε, τώρα υπάρχει: ο πιο απλός, ο πιο 
σύνθετος τρόπος αναπαράστασης, δημιουργίας. Από την αμοιβάδα στη συμφωνία. Μια αυ
θεντική στιγμή στην ταινία που δημιουργείται με την κατάτμηση. Το τοπίο αυτό, για να ανα
παρασταθεί στον κινηματογράφο, πρέπει να γίνει πενήντα, εκατό ή και περισσότερα κομμάτια. 
Στη συνέχεια, μπαίνουν το ένα δίπλα στο άλλο, οργανώνονται σε κοινότητα και συνθέτουν 
αυτό που ονομάζουμε ταινία, αυτό που, σαν την ταινία-σκουλήκι, τρώει τη σιωπή, αυτό που 
αποτελείται από κομμάτια υλικά (μοντάζ) και ιδεολογικά (ντεκουπάζ). Η κατάτμηση της κα
τάτμησης.
Ταινία = σύνολο πλάνων.
Πλάνο = σύνολο εικόνων.
Μια εικόνα μόνη της σημαίνει ελάχιστα πράγματα. Είναι μια απλή, ανόργανη μονάδα, στην 
οποία η εξέλιξη σταματά και, την ίδια στιγμή, συνεχίζεται. Είναι μια άμεση μεταγραφή τού 
κόσμου: η κινηματογραφική νύμφη. Η εικόνα είναι στοιχείο ενεργό, κύτταρο αόρατης-αλ
λά βέβαιης- δράσης σε σχέση με το πλάνο, το οποίο είναι το δημιουργικό στοιχείο, το άτο- 
μο-φορέας της εξειδίκευσης στην κοινότητα.
Πολλά λέγονται για το ρόλο του πλάνου στην αρχιτεκτονική της ταινίας, για την αξία του

1. Κόβω, κατατέμνω, τεμαχίζω.
(Σ.τ.Μ)
2. Σενάριο. (Σ.τ.Μ)
3. Γύρισμα. (Σ.τ.Μ)
4. Σύνοψη. (Σ.τ.Μ) 169
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ως «απόλυτου χώρου», για τη «χρονική σχετικότητα» του: τη θέση και την οικονομία του 
μέσα στο χρόνο, στη συνεξάρτησή του με τα υπόλοιπα πλάνα. Κάποιες φορές, μάλιστα, κα
ταλήγουμε να ανάγουμε όλες τις αρετές του κινηματογράφου σε μια: στο ρυθμό της ταινίας, 
όπως συνήθως την ονομάζουμε. Αυτό, όμως, μπορεί να ισχύει όσον αφορά στους πειραμα
τισμούς των μουσικών ταινιών, αλλά δεν έχει καμία εφαρμογή στον κινηματογράφο γενι
κότερα· στα έργα με υπόθεση, λ.χ. Καταλήγουμε έτσι, μιλώντας συνεκδοχικά, να ανάγουμε 
μια χαρακτηριστική ιδιότητα (η οποία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μπορούσε να θε
ωρηθεί θεμελιώδης) σε ουσία του πράγματος, στο ίδιο το πράγμα, με αποτέλεσμα να ταυτί
ζεται ο ρυθμός με το ντεκουπάζ, οπότε η σημασία του περιεχομένου ανατρέπεται. Κάτι τέτοιο 
δεν είναι δύσκολο να γίνει, δεδομένου ότι μονίμως προσπαθούμε να ανιχνεύσουμε στον κ ι
νηματογράφο τη δομή και τους κανόνες των κλασικών τεχνών (ιδίως της μουσικής και της 
ποίησης) ή, τουλάχιστον, να εντοπίσουμε κάποια ομοιότητα μεταξύ τους. Πρόκειται για ένα 
ζήτημα που χωρά τόση συζήτηση όσο κι αυτό για τις επιδράσεις στην τέχνη. Για να κατα
σκευάσουμε μια έννοια που να προσεγγίζει τη φωτογένεια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας 
δύο στοιχεία, τα οποία, καίτοι διαφορετικής υφής, συνυπάρχουν. Φωτογένεια = φακός + ντε
κουπάζ = φωτογραφία + πλάνο. Ο φακός -«ο οφθαλμός που στερείται παράδοσης, ηθικής 
και προκαταλήψεων, αλλά, παρ’ όλα αυτά, διαθέτει μιαν αυτόνομη ικανότητα ερμηνείας»- 
βλέπει τον κόσμο. Μηχανή και άνθρωπος. Η πιο χαρακτηριστική έκφραση της εποχής μας 
-  τέχνη, δική μας τέχνη, τέχνη αυθεντική, δική μας ανά πάσα στιγμή.
Η μόνη σωτηρία για τον κινηματογράφο, προκειμένου να μην καταντήσει απλή φωτογρά- 
φιση κινούμενων εικόνων, είναι η κατάτμηση. Είμαστε, τελικά, σε θέση να υποστηρίξουμε 
ότι η εντύπωση την οποία προκαλεί μια ταινία που διαθέτει καλή φωτογραφία και εξαίρε
τες γωνίες λήψης και ερμηνείες, αλλά όχι την ιδιαίτερη φωτογένεια ενός καλού ντεκουπάζ, 
είναι ανάλογη με την εντύπωση που προκαλεί ένα ωραίο άλμπουμ με κινούμενες φωτο
γραφίες· αυτό, όμως, απέχει τόσο πολύ από την έννοια της ταινίας, όσο το κούρδισμα των 
οργάνων της ορχήστρας πριν την εκτέλεση της συμφωνίας από τη συμφωνία την ίδια. 
Έχουμε όμως και το αντίθετο φαινόμενο: μια ταινία χωρίς ερμηνευτές, βασισμένη στην πραγ
ματικότητα, μέτριας φωτογραφικής τεχνικής, μπορεί, τελικά, να είναι καλή. Αυτό ακριβώς 
έκαναν στη Γαλλία οι επονομαζόμενοι «κινηματογραφιστές της αβάν-γκαρντ».
Η αξία του κινηματογραφιστή (έτσι πρέπει να ονομάζουμε το σκηνοθέτη, τον αποκλειστι
κό δημιουργό της ταινίας) δεν φαίνεται τόσο στο γύρισμα όσο στην υπέρτατη στιγμή της κα
τάτμησης. Οι πάντες, άλλος καλύτερα κι άλλος χειρότερα, μπορούν να μάθουν την τεχνική 
της κινηματογραφικής λήψης: μόνο οι εκλεκτοί θα καταφέρουν να φτιάξουν μια καλή ται
νία. Με την κατάτμηση, το σενάριο (ένα σύνολο εικόνων, εκφρασμένων γραπτώς) παύει να 
είναι λογοτεχνία, και γίνεται κινηματογράφος. Με τη δουλειά αυτή, οι ιδέες του σκηνοθέ
τη αποκτούν συγκεκριμένη μορφή, κατατέμνονται, υποδιαιρούνται επ’ άπειρον, διατάσσο- 
νται και, ταυτόχρονα, συντίθενται. Το γύρισμα θα μεταφέρει αυτά τα θεωρητικά πλάνα στο 
πεδίο του αισθητού, όπως ακριβώς το μουσικό έργο υπάρχει ήδη στην παρτιτούρα, στην ολο
κληρωμένη και οριστική μορφή του, προτού το εκτελέσει ο οποιοσδήποτε μουσικός. Οι πα- 
ρορμήσεις στον κινηματογράφο εκφράζονται με μέτρα σελιλόιντ. Η συγκίνηση ξετυλίγεται 
σαν μια μεζούρα. Κι όπως ένα κοινότοπο επίθετο μπορεί να καταστρέψει τη συγκίνηση ενός 
στίχου, έτσι και δύο μέτρα παραπάνω σελιλόιντ μπορούν να καταστρέψουν τη συγκίνηση 
μιας εικόνας. Πρακτικά, στο γύρισμα μιας ταινίας, η διαδικασία κατάτμησης προηγείται όλων 
των άλλων. Είναι μια δουλειά που απαιτεί ένα και μόνο εργαλείο: την πένα. Ολόκληρη η ται
νία, έως και την παραμικρή της λεπτομέρεια, πρέπει να είναι γραμμένη στα χαρτιά: η ερμηνεία, 
οι γωνίες λήψης, το μήκος κάθε σκηνής· εδώ έχουμε ένα φοντί-ανσενέ ή μια διπλοτυπία για 
ένα πλάνο «αμερικέν» ή γενικό, έχοντας ήδη επιλέξει αν θα κάνουμε πανοραμίκ ή τράβελινγκ. 
Τι υπέροχα που ρέουν οι εικόνες, καθώς ταξινομούνται και διατάσσονται, αυθορμήτως και 
αδιαλείπτως, μέσα στις κυψέλες των πλάνων! Τι υπέροχο που είναι να σκεφτόμαστε με ει
κόνες, να αισθανόμαστε με εικόνες! Μάτια γεμάτα νύχτα, που μας κοιτάζουν μια στιγμή, για170
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λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο· σβήνουν, διαλύονται μες στο σκοτάδι, «με δυο στροφές της 
μανιβέλας κλείνουν, με ντεγκραντέ». Έ να  τριχωτό χέρι που σφύζει από ζωή και άγνωστες 
προθέσεις, χάνεται απ’ τα μάτια μας· ένα πανοραμίκ μας αρπάζει σαν κύμα και μας πετάει 
καταμεσής στα Επτά Θανάσιμα Αμαρτήματα, μέχρι ν ’ ανοιγοκλείσουμε τα μάτια μας. Το σά
μπαν, το άπειρο και το απειροστό, η ύλη και η ψυχή, μπορούν να ταξιδεύουν μέσα στα στε
νά περιθώρια της οθόνης -ωκεανός και σταγόνα-, σαν να οροθετούν, μες στο μυαλό του σκη
νοθέτη, μια νέα διάσταση της ψυχής.
Στη μελέτη του για το στιλ στον κινηματογράφο που δημοσίευσε πριν λίγο καιρό, ο André 
Levinson αποδίδει στο μοντάζ όλες τις αρετές που εμείς αποδίδουμε στην κατάτμηση· προ
φανώς, λόγω της σύγχυσης που επικρατεί στο πεδίο των τεχνικών όρων, και λόγω της απο
σπασματικής του γνώσης περί την κινηματογραφική πρακτική. Έ χε ι καμία σημασία το αν 
μερικές φορές (δηλαδή, σχεδόν πάντα), επειδή το ντεκουπάζ παρουσιάζει ελλείψεις, συμ
πληρώνουμε στην υστερόχρονη διαδικασία του μοντάζ τα κενά και τα λάθη που οφείλαμε 
να έχουμε προβλέψει απ’ την αρχή; Κάποιοι, μάλιστα, αρχίζουν τα γυρίσματα χωρίς να έχουν 
γράψει ούτε μία γραμμή ντεκουπάζ· τις περισσότερες φορές, για τον απλούστατο λόγο ότι εί
ναι παντελώς άσχετοι με το επάγγελμα. Και κάποιοι άλλοι (φαινόμενο λιγότερο συχνό), άρι- 
στοι γνώστες της πρακτικής του κινηματογράφου και πολύ έμπειροι, επειδή έχουν σκεφτεί 
πολύ καλά τι ακριβώς θέλουν να κάνουν, έχουν εκ των προτέρων έτοιμο στο νου τους το 
μοντάζ. Η ίδια η κίνηση με την οποία στήνουμε την κάμερα μπροστά στο αντικείμενο που 
θέλουμε να κινηματογραφήσουμε, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ντεκουπάζ.
Πολλές φορές, πάλι, είναι κανείς αναγκασμένος, λόγω των περιστάσεων, να αυτοσχεδιάζει, 
να διορθώνει, να καταργεί πράγματα που, νωρίτερα, στη διάρκεια του γυρίσματος, του 
φαίνονταν ωραία. Γραπτό ή όχι, το ντεκουπάζ ως ιδέα είναι σύμφυτο με την έννοια της ται
νίας, όπως ακριβώς και ο φακός. Ό σο για το μοντάζ, είναι απλώς η «χαμαλοδουλειά», η συγ
κεκριμένη κίνηση με την οποία συνταιριάζουμε τα διάφορα στοιχεία, συναρμόζουμε τα διά
φορα πλάνα και, με το ψαλίδι (μεγάλη η χάρη του), ξεφορτωνόμαστε κάποιες άχρηστες ει
κόνες -  διαδικασία λεπτεπίλεπτη μεν, αλλά κατ’ εξοχήν χειρωνακτική. Η κύρια ιδέα, η σιω
πηλή παρέλαση των συγκεκριμένων, οριστικών εικόνων που αναδεικνύονται στο χώρο 
και το χρόνο, εν ολίγοις δηλαδή η ταινία, προβάλλεται σε πρώτη προβολή στο μυαλό του σκη
νοθέτη.
Με όλα όσα είπαμε, γίνεται κατανοητό ότι μόνο κάποιος με μεγάλη εμπειρία στην κινημα
τογραφική τεχνική και πρακτική μπορεί να προβεί σε μια αποτελεσματική κατάτμηση, παρ’ 
όλο που αρκετοί αδαείς περί τον κινηματογράφο θεωρούν ότι διαθέτουν το αναγκαίο ταλέ
ντο γ ι’ αυτή τη δουλειά, απλώς και μόνον επειδή αριθμούν με τη σειρά τις παραγράφους στο 
σενάριό τους. Το δυστύχημα είναι ότι πολλοί επαγγελματίες του χώρου (για την Ισπανία δεν 
τίθεται καν θέμα συζήτησης, ενώ, στη Γαλλία, μετά βίας εξαιρούνται έξι-επτά σκηνοθέτες) 
έχουν την ίδια αντίληψη για το ντεκουπάζ με τους αδαείς.

-La Gaceta Literaria-, τχ. 51, 
Μαδρίτη 1928.

Μετάφραση:
Τιτίκα ΔημητρούΧια.
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O Bunuel κριτικός

Μητρόπολις
του Fritz Lang

Η Μητρόττολις δεν είναι μία  ταινία. Η Μητρόπολις είναι δύο ταινίες, σιαμαίες, κολλημένες από 
την κοιλιά, αλλά με διαφορετικές πνευματικές αναγκαιότητες, που ανταγωνίζονται η μια την 
άλλη στο έπακρο. Εκείνοι που αντιμετωπίζουν τον κινηματογράφο σαν έναν διακριτικό αφη
γητή ιστοριών, θα νιώσουν με τη Μητρόπολη μια βαθιά απογοήτευση. Τα όσα ιστορούνται 
εκεί είναι κοινότοπα, πομπώδη, σχολαστικά, κι ο ρομαντισμός που τα διακρίνει, είναι ξε
περασμένος. Αν, όμως, α ντί να σταθούμε στο ανέκδοτο, προτιμήσουμε το «πλαστικό-φωτο- 
γενές» βάθος της ταινίας, τότε η Μητρόπολις θα ικανοποιήσει όλες μας τις προσδοκίες, θα μας 
γοητεύσει σαν το πιο θαυμαστό βιβλίο με εικόνες που θα μπορούσε ποτέ να συντεθεί. Το απαρ
τίζουν δύο αντιφατικά στοιχεία, που έχουν την ίδια σηματοδότηση στις ζώνες της ευαισθησίας 
μας. Το πρώτο, που θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε καθαρό-λυρικό, είναι εξαίρετο. Το άλ
λο, ανεκδοτολογικό ή ανθρώπινο, καταλήγει να είναι εξοργιστικό. Και τα δύο, είτε ταυτίζονται 
είτε διαδέχονται το ένα τ ’ άλλο, αποτελούν την τελευταία δημιουργία του Lang. Δεν είναι 
η πρώτη φορά που παρατηρούμε στα έργα του Lang ένα δυϊσμό που σε κάνει να σαστίζεις. 
Παράδειγμα: στο ανεκλάλητο ποίημα Ο θλιμμένος θάνατος είχαν παρεμβληθεί σκηνές ολέ
θριες, με μια εκλεπτυσμένη κακογουστιά. Κι αν λαχαίνει στον Fritz Lang ο κλήρος του συ
νενόχου, τη γυναίκα του, τη σεναριογράφο Thea von Harbou καταγγέλλουμε ως υπεύθυ
νη γ ι’ αυτές τις εκλεκτικές απόπειρες ενός επικίνδυνου συγκρητισμού.
Η «ταινία» έπρεπε να είναι, όπως και ο καθεδρικός ναός, ανώνυμη. Άνθρωποι απ’ όλες τις τά
ξεις, καλλιτέχνες κάθε λογής εργάστηκαν για να υψώσουν αυτή την τερατώδη μητρόπολη 
του νεότερου κινηματογράφου. Ό λες οι βιομηχανίες, όλοι οι τεχνικοί, πλήθη, ηθοποιοί, σε
ναριογράφοι- ο Karl Freund, ο άσος των γερμανών οπερατέρ, και, μαζί του, μια πλειάδα συ
νεργατών- γλύπτες, ο Ruttmann, ο δημιουργός της απόλυτης «ταινίας». Πρώτος απ’ τους αρ
χιτέκτονες, ο Otto Hunte. Σ ’ αυτόν και στον Ruttm ann χρωστάμε στην πραγματικότητα τις 
πιο επιτυχημένες «οπτικές συλλήψεις» στη Μητρόπολη. Ο σκηνογράφος, τελευταίο από τα 
κατάλοιπα του θεάτρου, ζήτημα είναι αν επεμβαίνει καθόλου εδώ. Δεν το μαντέψαμε παρά 
στις χειρότερες στιγμές του έργου, σ’ αυτό που είδαμε ν ’ αποκαλείται εμφαντικότατα «οι αιώ
νιοι κήποι», κι όπου το παραλήρημα του μπαρόκ και η κακογουστιά είναι χωρίς προηγούμενο. 
Το σκηνογράφο θα υποκαταστήσει από δω και πέρα -και για πάντα- ο αρχιτέκτων. Ο κινη
ματογράφος θα γίνει πιστός ερμηνευτής των πιο τολμηρών ονείρων της αρχιτεκτονικής.
Το ρολόι στη Μητρόπολη δεν έχει παρά δέκα ώρες: είναι οι ώρες της δουλειάς. Και σ’ αυτόν 
τον δίχρονο ρυθμό ξετυλίγεται η ζωή ολόκληρης της πολιτείας. Στη Μητρόπολη, οι ελεύθεροι 
άνθρωποι βασανίζουν τους σκλάβους, που είναι κάτι σαν νιμπελούνγκεν της πολιτείας και 
δουλεύουν σε μιαν αέναη ηλεκτρική μέρα, στα έγκατα της γης. Το μόνο που λείπει απ’ αυ
τή την απλή διάρθρωση της Δημοκρατίας, είναι η καρδιά, το συναίσθημα, που είναι σε θέ
ση να ενώσει τα τόσο πολέμια μεταξύ τους άκρα. Και στην έκβαση, θα δούμε το γιο του δι
ευθυντή της Μητρόπολης (την καρδιά) να ενώνει σ’ έναν αδελφικό εναγκαλισμό, τον πατέ
ρα του (τον εγκέφαλο) με τον αρχιτεχνίτη (το χέρι). Ανακατέψτε αυτά τα συμβολικά συ
στατικά, προσθέτοντας μια γερή δόση σκηνών φρίκης, βάλτε μαζί και το θεατρικό και πέ
ρα από κάθε μέτρο παίξιμο των ηθοποιών, αναταράξτε καλά το μίγμα: θα έχετε την υπόθε
ση της Μητρόπολης. 173
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«La Gaceta Literaria·· τχ. 24, 
Μαδρίτη 1927. 

Αναδημοσιεύεται ano το 
περιοδικό «Σύγχρονος 

Κινηματογράφος··, τχ. 11-12, 
Δεκέμβριος-Φεβρουάριος 1971.

Μετάφραση: 
Κωστής Σκαλιόρας.

1. Rien que des heures (1926) 
ταινία του Alberto Cavalcanti.

(Σ.τ.Μ.)

Σε αντιστάθμισμα, όμως, τι ενθουσιαστική συμφωνία της κίνησης! Πώς τραγουδούν οι 
μηχανές μέσα σε θαυμαστές διαφάνειες που «αψιδώνονται» θριαμβικά από τις ηλεκτρικές εκ
κενώσεις! Ό λες οι κρυσταλλουργίες του κόσμου, σαν να ’χαν ρομαντικά αποσυντεθεί σε 
ανταύγειες, κατάφεραν να τρυπώσουν μέσα στους νεότερους κανόνες της οθόνης. Τα πιο ζω
ηρά σπινθηρίσματα του ατσαλιού, η ρυθμική αλληλουχία των τροχών, των κυλίνδρων, όλων 
αυτών των απραγματοποίητων για την ώρα μηχανικών μορφών -  τι υπέροχη ωδή, τι ολό- 
τελα νέα ποίηση για τα μάτια μας! Η Φυσική και η Χημεία μεταμορφώνονται, σαν από θαύ
μα, σε Ρυθμό. Δεν υπάρχει ούτε η παραμικρότερη στατική στιγμή!
Κατά τη γνώμη μας, το βασικό ελάττωμα του έργου έγκειται στο ότι ο δημιουργός του δεν 
ακολούθησε την ιδέα που πρόβαλε στο Θωρηκτό Ποτέμκιν ο Αϊζενστάιν. Ξέχασε έναν μόνο 
ηθοποιό που, ωστόσο, προσφέρει πολλές δυνατότητες και κάτι εντελώς νέο: τη μάζα. Και το 
θέμα της Μητρόπολης αποτελούσε, απ’ αυτή την άποψη, μια καλή ευκαιρία. Α ντί γ ι’ αυτό, 
χρειάστηκε να υποστούμε μια σειρά από πρόσωπα γεμάτα αυθαίρετα και χυδαία πάθη, φορ
τωμένα μ’ ένα συμβολισμό στον οποίο κάθε άλλο παρά ανταποκρίνονταν. Αυτό δεν σημαί
νει ότι απ’ τη Μητρόπολη απουσιάζουν τα πλήθη· απλώς, φαίνονται να υπακούουν μάλλον 
σε μια διακοσμητική αναγκαιότητα, στην αναγκαιότητα ενός γιγαντιαίου «μπαλέτου». 
Αποσκοπούν περισσότερο στο να μας μαγέψουν με τους αξιοθαύμαστα σταθμισμένους ελιγ
μούς τους, παρά να μας φανερώσουν την ψυχή τους, τη συγκεκριμένη τους συμμόρφωση 
σε κίνητρα πιο ανθρώπινα, πιο αντικειμενικά. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν στιγμές (Ο Πύρ
γος της Βαβέλ, η επανάσταση των εργατών, η τελική καταδίωξη του ρομπότ) όπου πραγ
ματώνονται θαυμαστά οι δύο ακραίες τάσεις.
Ο Otto Hunte μάς εξουθενώνει με το κολοσσιαίο του όραμα της πολιτείας του 2000. Ενδέ
χεται ν ’ αποδειχθεί λανθασμένο (και δη ξεπερασμένο), αν λάβουμε υπόψη τις τελευταίες θε
ωρίες για την πολιτεία του μέλλοντος. Από την άποψη, όμως, της φωτογένειας, παραμένει 
αξεπέραστη η συγκινησιακή του δύναμη, η πρωτόφαντη και εκπληκτική ομορφιά του που 
βασίζεται σε μια τόσο τέλεια τεχνική, ώστε και μια διεξοδική εξέταση να μη σ’ αφήνει να μα
ντέψεις ούτε στιγμή ότι πρόκειται για μακέτα.
Η Μητρόπολις στοίχισε σαράντα εκατομμύρια χρυσά μάρκα. Σαράντα χιλιάδες άνθρωποι, ηθο
ποιοί και κομπάρσοι, πήραν μέρος στο γύρισμα. Το τωρινό μήκος της ταινίας είναι πέντε χ ι
λιάδες μέτρα. Χρειάστηκε, όμως, να γυριστούν συνολικά περίπου δύο εκατομμύρια. Στην πρε
μιέρα, που δόθηκε στο Βερολίνο, το εισιτήριο πουλιόταν ογδόντα χρυσά μάρκα. Δε μοιάζει 
αποκαρδιωτικό το γεγονός ότι, με τέτοια μέσα, το έργο του Lang δεν κατέληξε να γίνει πρό
τυπό τελειότητας; Συγκρίνοντας τη Μητρόπολη και το Ναπολέοντα του Abel Gance, τις δύο 
μεγαλύτερες ταινίες που έδωσε ο νεότερος κινηματογράφος, με άλλα έργα, πιο ταπεινά, αλ
λά και τελειότερα, καθαρότερα, φτάνουμε στο διδακτικό συμπέρασμα ότι το χρήμα δεν 
αποτελεί τον ουσιώδη παράγοντα της σύγχρονης κινηματογραφικής παραγωγής. Συγκρί
νετε το Ώρες μονάχα,1 που δεν κόστισε παρά τριάντα πέντε χιλιάδες φράγκα, με τη Μη
τρόπολη. Πρώτα έρχεται η ευαισθησία, η ευφυΐα. Ό λα τ ’ άλλα -μαζί και το χρήμα- έρχονται 
μετά.

Απόφοιτος κολεγίου
του Buster Keaton

Να κι ο Buster Keaton, με την τελευταία καταπληκτική ταινία του, Απόφοιτος κολεγίου. Αση
ψία. Απολύμανση. Το βλέμμα μας, απελευθερωμένο απ’ την παράδοση, αναζωογονείται μέ
σα στον νεανικό και εύκρατο κόσμο του Buster, σπεσιαλίστα κατά της συναισθηματικής μό
λυνσης. Η ταινία είναι ωραία σαν ένα λουτρό· η ζωντάνια της θυμίζει Ισπανία. Ο Buster δε 
θα επιδιώξει ποτέ να μας κάνει να κλάψουμε, γιατί ξέρει ότι τα εύκολα δάκρυα είναι παρω
χημένα. Από την άλλη, δεν είναι κι ο κλόουν που θα μας κάνει να ξεκαρδιστούμε στα γέλια.174 I
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Βλέποντας την ταινία του, δε σταματάμε στιγμή να χαμογελάμε- όχι με τον Buster, αλλά με 
τον ίδιο μας τον εαυτό, μ ’ ένα χαμόγελο υγείας και ολύμπιας δύναμης.
Στο πεδίο του κινηματογράφου, θα αντιπαραθέτουμε πάντα τη μονότονη έκφραση του 
Keaton στην απειροστή του Jannings. Οι σκηνοθέτες χρησιμοποιούν κατά κόρον την έκφραση 
του τελευταίου, πολλαπλασιάζοντας εις την νιοστήν την πιο ελαφριά σύσπαση των μυών τού 
προσώπου του. Η οδύνη στον Jannings είναι ένα πρίσμα με εκατό όψεις. Αυτός είναι ο λό
γος για τον οποίο, ακόμα και σε πλάνα τραβηγμένα από πενήντα μέτρα απόσταση, πάντα συ- 
γκ ινεί το θεατή- κι αν του ζητήσουμε «ακόμα περισσότερα», θα καταφέρει να μας αποδείξει 
ότι με το πρόσωπό του και μόνο μπορεί να γυριστεί μια ολόκληρη ταινία, με τίτλο: Η  έκφραση 
του Jannings ή Οι πιθανοί συνδυασμοί χ  ρυτίδων εις την νιοστήν.
Στον Buster Keaton, η έκφραση είναι ταπεινή, όπως, λ.χ., η έκφραση μιας μπουκάλας: 
παρ’ όλα αυτά, μέσα στο χώρο που ορίζουν οι στρογγυλές και φωτεινές κόρες των ματιών 
του, χοροπηδά η ασηπτική ψυχή του. Τόσο η μπουκάλα όσο και το πρόσωπο του Buster, όμως, 
έχουν άπειρες οπτικές γωνίες.
Κι αυτές οι σπάνιες οπτικές γωνίες οφείλουν να επιτελέσουν την αποστολή τους μέσα στον 
ρυθμικό και αρχιτεκτονικό μηχανισμό της ταινίας. Ό λα  αυτά τα στοιχεία, τα συνδυάζει, τα 
σχολιάζει και τα ενοποιεί το μοντάζ -  το χρυσό κλειδί της ταινίας. Μπορεί κανείς να επιτύχει 
μεγαλύτερη κινηματογραφική ενάργεια; Έ γ ινε  μια προσπάθεια, ο Buster, ως «αντι-βιρ- 
τουόζος», να θεωρηθεί κατώτερος του Chaplin- να προβληθεί το χαρακτηριστικό του αυτό 
ως μειονέκτημα, ως μελανό σημείο, τη στιγμή που εμείς θεωρούμε αρετή το γεγονός ότι ο 
Keaton επιτυγχάνει το κωμικό εναρμονιζόμενος πλήρως με τις καταστάσεις, τα σύνεργα και 
τα λοιπά μέσα παραγωγής. Τον Keaton τον χαρακτηρίζει η ανθρωπιά- αλλά μια ανθρωπιά 
μεγαλύτερη απ’ αυτήν που μας έχει προσφάτως προκύψει, την ανθρωπιά της μόδας, όπως 
θα τη λέγαμε.
Γίνεται πολύς λόγος για την τεχνική κάποιων ταινιών όπως το Μητρόηολις, ο Ναπολέων κ.λπ. 
Και κανείς δεν αναφέρεται ποτέ στην τεχνική κάποιων ταινιών όπως ο Απόφοιτος κολεγίου, 
γ ιατί η τεχνική σ’ αυτές τις ταινίες είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα στοι
χεία, που ούτε καν την αντιλαμβανόμαστε, όπως ακριβώς, ζώντας μέσα σ’ ένα σπίτι, δεν αντι
λαμβανόμαστε πλέον την αντοχή των υλικών απ’ τα οποία είναι φτιαγμένο. Οι σουπερ-ται- 
νίες χρειάζονται για να τις βλέπουν οι τεχνικοί και να μαθαίνουν- οι ταινίες του Keaton δ ί
νουν μαθήματα στην ίδια την πραγματικότητα, με ή χωρίς τεχνικές της πραγματικότητας. 
Σχολή Jannings: ευρωπαϊκή: συναισθηματισμός, συμπάθεια προς την τέχνη και τη λογο
τεχνία, παράδοση κ.λπ.: John Barrymore, Veidt, Mosjoukine κ.λπ.
Σχολή Buster Keaton: αμερικανική: ζωντάνια, φωτογένεια, απουσία κουλτούρας και πα
ράδοσης: Monte Blue, Laura La Plante, Bebe Daniels, Tom Moore, Menjou, Harry Langdon 
κ.λπ.

-Cahiers d'art», τχ. 10, 1927.

Μετάφραση:
Τιτίκα ΔημητρούΧια.

(Το πάθος τής) Ζαν vu’ Αρκ
του Carl Theodor Dreyer

Πρόκειται, χωρίς αμφιβολία, για την πιο ασυνήθιστη και ενδιαφέρουσα ταινία της νέας κι
νηματογραφικής σεζόν. Βασισμένη σ’ ένα πρωτότυπο σενάριο του Delteil, αρχίζει τη στιγ
μή που η Ζαν εμφανίζεται ενώπιον των δικαστών, και τελειώνει με την πυρά.
Είναι γυρισμένη με γκρο-πλάνα- ο σκηνοθέτης, σχεδόν ποτέ δε χρησιμοποιεί πλάνα συνό
λου, ούτε καν κοντινά. Το κάθε πλάνο είναι οργανωμένο με τέτοια φροντίδα και τέχνη, ώστε, 
πολλές φορές, χωρίς να παύει να είναι κινηματογραφικό πλάνο, γίνεται «πίνακας ζωγρα
φικής». Οι γωνίες λήψης είναι εντελώς απροσδόκητες -  στα όρια της ακροβασίας.
Κανένας απολύτως ηθοποιός δεν είναι μακιγιαρισμένος: μέσα απ’ την επώδυνη γεωγραφία 
των προσώπων τους (πόροι σαν πηγάδια) αναδεικνύεται η ζωή με σάρκα και οστά. Κάποι 175
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«La Gaceta Literaria» τ.χ. 43, 
Μαδρίτη 1928.

Μετάφραση: Τιτίκα 
Δημητροΰλια.

ες φορές, η λευκότητα ενός κελιού γεμίζει την οθόνη, και σε μια γωνιά μόνο, σε αμόρσα, βλέ
πουμε τη μοχθηρή όψη ενός μοναχού. Μπορούμε να προβλέψουμε τις θύελλες με ακρίβεια 
μετεωρολόγου. Νεύρα, μάτια, χείλη που σκάνε σαν ταφόπετρες, χειροτονίες, δάχτυλα πάνω 
στον αθώο λαιμό της κοπελούδας. Εκείνη αποκρίνεται, κλαίει ή, εκεί που κλαίει, αφαιρεί- 
ται σαν κοριτσάκι, χαζεύει τα δάχτυλά της, ένα κουμπί, μια μύγα που κάθεται στο ρουθούνι 
κάποιου μοναχού.
Οι ηθοποιοί υποχρεώθηκαν να κουρευτούν με την ψιλή και ν ’ αφήσουν γένια, αφού τα ψεύ
τικα αξεσουάρ απορρίφθηκαν ασυζητητί ως θεατρικά, και η ιδιοφυία του Dreyer έγκειται 
στον τρόπο με τον οποίο καθοδήγησε τους ηθοποιούς του. Απ’ αυτή τη σκοπιά, δεν έχουμε 
ξανασυναντήσει ανάλογο εγχείρημα στην ιστορία του κινηματογράφου. Η ανθρωπιά των χει
ρονομιών ξεχειλίζει απ’ την οθόνη και πλημμυρίζει την αίθουσα. Αυτή η αλήθεια μας κά
θεται σαν κόμπος στο λαιμό, φτάνει στο μεδούλι των οστών μας. Αντίδοτο για το φαρμάκι 
των φιδιών και για το θεατρινισμό! Η υποκριτική του Jannings, συγκρινόμενη με αυτήν του 
τελευταίου καλόγερου στην Ζαν νυ’Αρκ, μας φαίνεται χλιαρή, άνευρη και θεατρική, αν και 
λιγότερο από της Ludmila Pitoëf.
Επιπλέον, η ανθρώπινη διάσταση της παρθένας προβάλλεται στο έργο του Dreyer περισσότερο 
απ’ ό,τι σε οποιοδήποτε άλλη γνωστή διασκευή του θέματος. Όλοι μας έχουμε την επιθυμία 
να της δώσουμε μερικές με το μαστίγιο, κι αμέσως μετά, ένα ζαχαρωτό. Να της απαγορέψουμε 
το γλυκό, ως τιμωρία για την παιδιάστικη ακεραιότητά της, για το ολοφάνερο πείσμα της, 
μάλιστα! Να την κάψουμε, όμως, για ποιο λόγο; Δακρυσμένη, οι φλόγες να τη γλείφουν, κου
ρεμένη γουλί, βρόμικη σαν κοριτσάκι, σταματάει το κλάμα για να δει τα περιστέρια που κά
θονται στον τρούλο της εκκλησίας. Ύστερα, πεθαίνει.
Κρατήσαμε ένα απ’ τα μικρά της δάκρυα, που κύλησε ώς εμάς σ’ ένα κουτί από σελιλόιντ: 
δάκρυ άοσμο και άγευστο, σταγόνα από την πιο καθάρια πηγή.

Η κυρία με τας καμελίας
του Fred Niblo

Ξεχασμένη σε μια γωνιά της λογοτεχνίας, πάνω σ’ έναν καναπέ, Η  κυρία με τας καμελίας δεν 
κατάφερνε πια να συγκινήσει ούτε την τελευταία μοδιστρούλα. Και καταντούσε πια αφύ
σικο το γεγονός ότι οι νέοι άνθρωποι, που κάνουν θαύματα, δεν καταπιάνονταν με το να ξα- 
ναδώσουν ζωή στο πτώμα της, ενώ είχαν αναστήσει τόσα και τόσα άλλα. Πριν προλάβει κα
νένας άλλος, ο Fred Niblo, ο τολμηρός σκηνοθέτης του Μπεν Χονρ, πήρε την κάμερα στον 
ώμο και ξεκίνησε για τον κήπο του έρωτα, όπου η δεσποινίς Γκοτιέ καλλιεργούσε τη γη της, 
στους αντίποδες της ευαισθησίας μας -  ταξίδι παράτολμο, αφού έπρεπε να διασχίσει εδάφη 
εχθρικά, πολύ επικίνδυνα και σχεδόν απρόσιτα για το φακό. Αυτός, όμως, με χάρη ταχυδα
κτυλουργού ή ποιητή, εμφύσησε σ’ αυτό το ξεπερασμένο μυθιστόρημα μια συγκίνηση και 
μια ενάργεια που, έτσι κι αλλιώς, δε διέθετε ποτέ.
Κάτι ανάλογο δεν συμβαίνει και με τις τελευταίες δημιουργίες του Chaplin, τα μειονεκτή
ματα των οποίων είναι ο ρομαντισμός και ο υπερβολικός συναισθηματισμός; (Ας θυμηθού
με τη νύχτα των Χριστουγέννων στο Χρυσοθήρα. Υπ’ αυτή την έννοια, ο Buster Keaton υπε
ρέχει. Αυτές οι διαχύσεις είναι που έκαναν τον André Suares, δεδηλωμένο εχθρό της 7ης Τέ
χνης, να μιλά για την «ελεεινή καρδιά του Σαρλό»).
Αυτή, από καθαρά κινηματογραφική άποψη, είναι η μόνη αδυναμία που μπορούμε να κα
ταλογίσουμε στην ταινία του Fred Niblo, αν και σ’ αυτή την αδυναμία μπορούμε ν ’ αντι- 
τάξουμε το γεγονός ότι το έργο του είναι ένα από τα τελειότερα που έχουμε ποτέ παρακο
λουθήσει επί της οθόνης. Το παράδοξο είναι ότι ο σκηνοθέτης, από την αρχή ώς το τέλος τής 
ταινίας και χωρίς καμία παράλειψη, μένει πιστός στο πρωτότυπο κείμενο.
Αυτό επιβεβαιώνει τα λεγόμενό μας όσον αφορά στην ωριμότητα που έχει κατακτήσει η κι176
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νηματογραφική τεχνική: η κινηματογραφική μεταφορά προσδίδει στο μυθιστόρημα του Δου- 
μά αίγλη και κομψότητα. Στις μέρες μας, δεν μπορούμε πια να ζητάμε από τον κινηματογράφο 
να περιφρονεί τα θέματά του.
Στην προκειμένη περίπτωση, συμβαίνει το αντίθετο απ’ ό,τι στις καλές τέχνες και στη λο
γοτεχνία. Μια δραματική ταινία, άρτια γυρισμένη, απολύτως επιτυχημένη, είναι πιο δροσερή, 
πιο απροσδόκητη από μια ταινία του είδους «οπτική συμφωνία». Οι ταινίες αυτές (Ηβεντάλια 
της Λαίδης Ουίντερμιρ,1 Η  εύθυμη χήρα ,2 Η  κυρία με τας καμελίας -  τι καταπληκτική κ ινη
ματογραφική τριλογία!), για να δημιουργήσουν μια εντελώς διαφορετική, αμιγώς κινημα
τογραφική συγκίνηση, πρέπει να υπερνικήσουν πολύ σοβαρές δυσκολίες, επειδή το θέμα εί
ναι κοινότοπο, επειδή δεν υπάρχει δράση ή επειδή είναι δύσκολο να παραλειφθούν κάποια 
μέτρια ή πολύ λογοτεχνίζοντα μέρη. Η εικόνα είναι αυτή που μας αρπάζει, με τη δύναμη της 
υποβολής που διαθέτει, μας σηκώνει από την πολυθρόνα και μας πετάει ξαφνικά ανάμεσα 
στους ήρωες της οθόνης. Ξαφνικά, νιώθουμε ότι η ψ υχή τους μας είναι πολύ οικεία, κατα
λήγουμε να δούμε την ψυχή μας να καθρεφτίζεται στα μάτια τους, έτσι όπως μας κοιτάζουν 
από το γκρο πλάνο στην οθόνη, κι ο λόγος για τον οποίο αισθανόμαστε αληθινά συγκινημένοι, 
είναι επειδή, πρώτος απ’ όλους, έχει συγκινηθεί ο ίδιος ο δημιουργός. [...] Εκτός της αμιγώς 
οπτικής πλαστικής πλευράς, αυτή είναι μια μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι δρα
ματικές ταινίες. Αντιθέτως, στα μιούζικαλ, ο σκηνοθέτης δε στηρίζεται τόσο στις δικές 
του δυνάμεις όσο σε μια ιδιαίτερη και διόλου αμελητέα ιδιότητα του κινηματογράφου: στο 
ότι το μέσο υπερέχει κατά πολύ του καλλιτέχνη και τον εξουσιάζει μέχρι του σημείου να του 
επιβάλλει τους κανόνες του. Δεν είναι τόσο μια συνειδητή δημιουργία όσο ένα παιχνίδι με 
τους φωτισμούς και τα αντικείμενα. Από το φακό κι όχι από το σκηνοθέτη εκπορεύεται αυ- 
τή η σχεδόν υπνω τιστική δύναμη της εικόνας που κινείται· που οι ρυθμοί της επιταχύνο
νται και επιβραδύνονται· που έχει την ιδιότητα να μας εκπλήσσει, με το μοντάζ, όταν το βλέμ
μα μας, γρήγορο σαν τη σκέψη, πηγαινοέρχονται απ’ το άστρο στην απ’ το τοπίο στο
κουδούνι της εξώπορτας, απ’ το δέντρο στο γυναικείο πρόσωπο που το απαλύνει ο φωτισμός. 
Ό λοι όσοι διαθέτουν μια στοιχειώδη ευαισθησία, μπορούν, αν προσπαθήσουν, να δημιουρ
γήσουν κάτι ανάλογο με τα πειράματα της κυρίας ΕΚιΙαε, αλλά κανένας, με εξαίρεση τους πραγ
ματικούς καλλιτέχνες της σιωπής, δε θα καταφέρει να φτιάξει μια ταινία σαν την Κυρία με 
τας καμελίας.
Σήμερα, ο κινηματογράφος διαθέτει μια δική του, σχεδόν τέλεια γλώσσα. Αύριο (εν αναμο
νή του Μεσαία), θα έχει και τις δικές του ιδέες. Για την ώρα, δουλειά του είναι ν ’ αφηγεί- 
ται ιστορίες χιλιοειπωμένες -  διασκευάζοντάς τες. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούμε ν ’ αρνηθούμε 
την πρωτοτυπία, την προσωπικότητα και την ομορφιά του. Ο κινηματογράφος είναι μια βιο
μηχανία πολύ όμορφη για να συμμορφωθεί με νόμους που έχουν θεσπιστεί στη διάρκεια πολ
λών αιώνων. Θα διαμορφώσει μόνος του την αισθητική και την ιστορία του. Για την ώρα, 
το μόνο που ζητά, είναι να πληθυνθούν τα πέντ’-έξι έργα που διαθέτει.
Ο Νίδίο απέφυγε με μεγάλη διακριτικότητα και δεξιοτεχνία ό,τι ακαλαίσθητο υπήρχε επί επο
χής Μαργαρίτας Γκοτιέ. Τα εσωτερικά του είναι στιλιζαρισμένα, καλαίσθητα, τέλεια. Τα εν- 
δυματολογικά αξεσουάρ είναι σύγχρονα, αλλά παραπέμπουν διακριτικά στην εποχή του έρ
γου. Και η αίσθηση της εποχής, παλλόμενη, ζωντανή σαν μια καρδιά, κατακλύζει το έργο 
στο σύνολό του. Ακόμα και στην παραμικρή λεπτομέρεια, διαπιστώνουμε την επιθυμία σύν
θεσης του οπτικού πεδίου. Χωρίς οπτικό πεδίο, είναι αδύνατον να υπάρξει καλή ταινία: αυ
τή είναι η κύρια έγνοια του σημερινού σκηνοθέτη. Ο σκηνοθέτης συνθέτει πλαστικά και ψ υ
χολογικά τα εσωτερικά, το αντικείμενο σε αμόρσα, τις νεκρές φύσεις -  «στον κινηματογράφο 
δεν υπάρχει νεκρή φύση· τα αντικείμενα δρουν». Η συγκίνηση αναδίδεται μέσα από ασημικά, 
μεταξωτά, καμέλιες, δάκρυα, χείλη και χέρια νεανικά -  μια συγκίνηση εξαίσια και θαμπή, 
σαν μακρινή ανάμνηση· γιατί ολόκληρη η ταινία είναι μια μακρινή ανάμνηση και μόνο, που 
την ζωντανεύει ένα από τα πρόσωπα: ο Αρμάνδος, μπροστά στο πορτρέτο τής Μαργαρίτας. 
Στα γκρο πλάνα χρησιμοποιείται συνεχώς το τούλι και το φλου, με εξαιρετικά επιτυχή απο-

1. Ταινία τον Ernst Lubitsch
(1926), βασισμένη σιο θεατρικό 
έργο τον Oscar Wilde, nov 
παίχτηκε στην ELláíta με τον 
rír.lo Κλεισμένα χείλη. (Σ .ι.Μ )
2. Ταινία τον Erich von 
Stroheim (1925λ (Σ.ι.Μ.) 177
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«La Gaceta Literaria» τχ. 24, 
Μαδρίτη 1927.

Μετάφραση: Τιτίκα 
Δημητρούλια.

«Cahiers d ’ art», τχ. 3, Παρίσι 
1927.

Μετάφραση: Τιτίκα 
Δημητρούλια.

ιελέσματα. Σε άλλα σημεία, η φωτογραφία, νεχαρισμένη, είναι από τις καλύτερες που έχου
με δει.
Τα πλάνα μεγάλης διάρκειας, μετρημένα, δεν κουράζουν ούτε για μια στιγμή το θεατή: ο ρυθ
μός τους είναι αργός, σύμφωνος με τα απωθημένα των ηρώων. Η Μαργαρίτα και ο Αρμάν- 
δος αγαπιούνται για πρώτη φορά μες στη σιωπή και το φως, κι ο έρωτάς τους παρουσιάζε
ται διακριτικά, αλλά με συγκίνηση. Ν’ αναφέρουμε ένα κορυφαίο ανσενέ στις τελευταίες σκη
νές, στο εξοχικό. Οι άλλες σκηνές, στην αίθουσα του παιγνίου, είναι λιγότερο ενδιαφέρου
σες, αλλά και πιο γνωστές.
Σ’ αυτές ακριβώς τις σκηνές, η εύθραυστη παρουσία της Constance Talmadge μας εντυ
πώσιασε ιδιαιτέρως, ενώ και οι υπόλοιποι ηθοποιοί δεν υποδύονται, αλλά ζουν. «Θα νόμιζε 
κανείς ότι τις κινήσεις τους τις καθοδηγεί η ίδια η ζωή· όχι όπως στο θέατρο, όπου οι ηθο
ποιοί, απλώς λαμβάνουν υπόψη τους αυτή την καθοδήγηση» θα έλεγε o Ramón G. de la Sema. 
Βαθιά μέσα στις κόρες των ματιών της ηρωίδας -γκρο πλάνο- διαρκώς παραμονεύει η κίνηση. 
Τα αισθήματά της μεταφράζονται σε συμπεριφορές, τις οποίες, αργότερα, το μοντάζ συνδυάζει, 
πολλαπλασιάζει, αναλύει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο ίδιος δημιουργός σκηνοθέτησε την αρ- 
ματοδρομία στον Μιτεν Χουρ, που αποτελεί μια κορυφαία στιγμή του μοντάζ.
Η ταινία θα προβληθεί πετσοκομμένη, με μουσική επένδυση, κατά διαστήματα, πάσο-ντό- 
μπλε ή Τραβιάτα. Πρόκειται σχεδόν για μια διαφορετική ταινία. Εσείς, όμως, οπλιστείτε με 
καλή θέληση και μπαμπάκι για τ ’ αφτιά, κι αν μπορείτε, πηγαίντε να θαυμάσετε την Κυρία 
με τας καμελίας του Fred Niblo.

Ναπολέων
του Abel Gance

Θεωρώ ότι η κινηματογραφική τέχνη είναι έμφυτη στους βόρειους λαούς κι ότι εμείς, οι Λα
τίνοι, φορείς παράδοσης, μυστικισμού, κουλτούρας, έκστασης (ευαίσθητοι δέκτες όσον 
αφορά σε άλλες μορφές τέχνης), αδυνατούμε να αφομοιώσουμε την τέχνη του κινηματο
γράφου. Κάθε απόπειρά μας, απλώς επιβεβαιώνει την ανωτερότητα των νεότερων λαών σε 
σχέση μ’ εμάς, τους αρχαιότερους.
Οι περισσότερες ταινίες του αμερικανικού κινηματογράφου έχουν δεχτεί πολλές επικρίσεις 
για την κοινοτοπία τους. Όποια όμως απ’ αυτές και να πάρουμε, ακόμα και την πιο μέτρια, 
εμπεριέχει πάντα μια πρωτόγονη αθωότητα, μια καθολική, σαγηνευτική φωτογένεια, έναν 
απόλυτα κινηματογραφικό ρυθμό.
Οι Αμερικανοί μάς αφήνουν να δούμε την ουσία του δράματος (το ίδιο το δράμα έρχεται σε 
δεύτερη μοίρα), κι όταν επινοούν ένα εύρημα, δεν το εξαντλούν ποτέ. Ποτέ δεν το επιδει
κνύουν υπερβολικά, δεδομένου ότι η ίδια η φιλοσοφία τους για τη ζωή τούς ωθεί να προ
χωρούν συνεχώς προς τα μπροστά.
Αδιαμφισβήτητα, διαθέτουν την αίσθηση του κινηματογράφου σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό 
από μας.
Είναι βέβαιο ότι πολλοί διακεκριμένοι άνθρωποι τρέφουν κάποια προκατάληψη απέναντι στην 
7η Τέχνη. Είναι όμως εξίσου βέβαιο ότι, παρασυρμένοι από το ρεύμα της εποχής, θα ήταν 
διατεθειμένοι να υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες κάθε ευγενή προσπάθεια. Για το λόγο αυ
τόν, θα έπρεπε να δημιουργήσουμε την ταινία που θα μπορέσει να τους μυήσει στις δυνα
τότητες του κινηματογράφου...
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c Σουρεαλιστικά κείμενα

ΓΙΑ TON ΕΡΩΤΑ

Λ. Τι είδους ελπίδες εναποθέτετε στον έρωτα;
L.B. Αν είμαι ερωτευμένος, όλες. Αν δεν είμαι, καμιά.

Β. Πώς βλέπετε το πέρασμα από την ιδέα του έρωτα στον καθαυτό έρωτα; Θα θυσιάζατε, εκών 
η άκων, την ελευθερία σας στον έρωτα; Σας έχει ήδη συμβεί κάτι τέτοιο; Θα συμφωνούσατε να 
πάει χαμένος ο αγώνας για μια  ιδέα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή την πιστεύατε και την υπερα
σπιζόσαστε, προκειμένου να φανείτε άξιος του έρωτά σας; Θα δεχόσαστε να μη  γίνετε αυτός που 
θα μπορούσατε να γίνετε, αν αυτό ήταν το τίμημα για να νιώθετε μ ε  απόλυτη βεβαιότητα ότι αγα
πάτε; Πώς θα κρίνατε έναν άνθρωπο που θα έφτανε να προδώσει ακόμα και τις πεποιθήσεις του 
για ν ’ αρέσει στη γυναίκα που αγαπά; Μ πορεί κανείς να ζητήσει -ή  να δώσει- ένα τέτοιο εχέγ
γυο;
L.B.
1. Για μένα, υπάρχει μόνο ο καθαυτό έρωτας.
2. Ευχαρίστως θα θυσίαζα στον έρωτα την ελευθερία μου. Το ’χω ηδη κάνει.
3. Θα θυσίαζα από έρωτα έναν αγώνα για μια ιδέα, αλλά αυτό μένει να το δούμε κι όταν έρ
θει η συγκεκριμένη στιγμή.
4. Ναι.
5. Θα τον έκρινα πολύ θετικά. Παρ’ όλα αυτά, θα ζητούσα απ’ αυτόν τον άνθρωπο να μην 
προδώσει τις πεποιθήσεις του. Θα έφτανα, μάλιστα, μέχρι σημείου να το απαιτήσω.

Γ. Θα αναγνωρίζατε στον εαυτό σας το δικαίωμα να στερηθείτε για κάποιο χρονικό διάστημα το 
αγαπημένο σας πρόσωπο, γνωρίζοντας μεν σε ποιο βαθμό η απουσία είναι ερεθιστική για τον έρω
τα, αλλά και αντιλαμβανόμενος την ποταπότητα ενός τέτοιου υπολογισμού;
L.B. Ε π’ ουδενί λόγω θα δεχόμουν ν ’ αποχωριστώ το πρόσωπο που αγαπώ.

Δ. Πιστεύετε ότι ένας εξαίσιος έρωτας υπερισχύει μιας άθλιας ζωής ή ότι μια άθλια ζωή υπε
ρισχύει ενός εξαίσιου έρωτα; mLa Revoiu t,on Surréaliste.,
L.B. Δεν ξέρω. τχ. 15, 1 2 Δεκεμβρίου 1929.

ΜΙΑ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗ

Αυτή η καμηλοπάρδαλη, σε φυσικό μέγεθος, είναι μια απλή, ξύλινη σανίδα, κομμένη στο σχή
μα της καμηλοπάρδαλης, και διαφέρει α π ’ τα υπόλοιπα ξύλινα ζώα του είδους, επειδή έχει το 
εξής ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: κάθε στίγμα στο δέρμα της, το οποίο φαίνεται απολύτως φυσιο
λογικό από απόσταση τριών-τεοσάρων μέτρων, είναι στην πραγματικότητα ένα καπάκι, το οποίο 
ο θεατής μπορεί να το ανοίξει γυρίζοντας έναν αόρατο, μικρό μεντεαέ που υπάρχει από τη μια  
μεριά, ή είναι ένα αντικείμενο, ή μια τρύπα α π ' όπου περνάει το φως της μέρας -το πάχος τής 
καμηλοπάρδαλης είναι μόνο λίγα εκατοστά-, ή μια κοιλότητα η οποία περιέχει τα διάφορα αντι
κείμενα που απαριθμούμε αναλυτικά παρακάτω.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η καμηλοπάρδαλη δεν αποκτά πραγματικά νόημα παρά μόνο όταν
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πραγματώνεται πλήρως · δηλαδή, όταν καθένα από τα στίγματα της επιτελεί τη λειτουργία για την 
οποία είναι προορισμένο. Μπορεί η υλοποίησή της να είναι πολυδάπανη, αλλά δεν παύει να εί
ναι και εντελώς απαραίτητη.
ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙΜΑ
Για να κρύψουμε τα αντικείμενα που θα πρέπει να βρίσκονται πίσω α π ’το ζώο, θα χρειαστεί να 
το τοποθετήσουμε μπροστά από έναν μαύρο τοίχο, ύψους δέκα μέτρων και μήκους σαράντα. Η  
επιφάνεια του τοίχου θα πρέπει να είναι ανέγγιχτη. Μπροστά από τον τοίχο θα πρέπει να υπάρ
χει ένας κήπος με ασφοδίλια, οι διαστάσεις του οποίου θα είναι οι ίδιες με του τοίχου.
ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΗΛΟΠΑΡΔΑΛΗΣ 
Στο πρώτο στίγμα: Το εσωτερικά του αποτελείται από έναν αρκετά περίπλοκο μηχανισμό, που 
μοιάζει πολύ με αυτόν του ρολογιού. Ανάμεσα στους οδοντωτούς τροχούς που κινούνται, γυ
ρίζει ιλιγγιωδώς μια μικρή έλικα. Όλο μαζί το σύστημα αναδίνει μια ελαφριά μυρωδιά 
πτωμαΐνης. Αφού τελειώσουμε με το στίγμα, παίρνουμε ένα άλμπουμ που είναι απιθωμένο 
κάτω, στα πόδια της καμηλοπάρδαλης. Καθόμαστε σε μια γωνιά του κήπου και ξεφυλλίζουμε 
αυτό το άλμπουμ, που παρουσιάζει δεκάδες φωτογραφίες από πανάθλιες, έρημες πλατεΐτσες. 
Είναι οι πλατείες των παλιών καστιλιάνικων πόλεων: Άλμπα δε Τόρμες, Σόρια, Μαδριγάλ 
δε λας Άλτας Τόρες, Οργάζ, Μπούργο δε Όσμα, Τορδεσίγιας, Σιμάνκας, Σιγουένθα, Καδάλ- 
σο δε λος Βίδριος και, κυρίως, Τολέδο.
Στο δεύτερο: Με τον όρο ότι θα το ανοίξουμε μεσημέρι, όπως ορίζει και η εξωτερική επιγραφή, 
θα δούμε μπροστά μας ένα μάτι αγελάδας μες στην κόγχη του, με τα βλέφαρα και τις βλε
φαρίδες του. Η εικόνα του θεατή καθρεφτίζεται μες στο μάτι. Τα βλέφαρα πρέπει να κλεί- 
σουν απότομα, κι έτσι να λάβει τέλος ο διαλογισμός.
Στο τρίτο: Ανοίγοντάς το, διαβάζουμε αυτές τις δύο λέξεις, γραμμένες πάνω σε κόκκινο βε
λούδο:
AMERICO CASTRO1
Τα γράμματα δεν είναι ενωμένα μεταξύ τους, κι έτσι μπορεί κανείς να καθίσει και να σχη
ματίσει όλους τους πιθανούς συνδυασμούς.
Στο τέταρτο: Υπάρχει ένα μικρό κιγκλίδωμα, σαν της φυλακής. Μέσα απ’ το κιγκλίδωμα ακού- 
γονται οι ήχοι μια πραγματικής ορχήστρας, με εκατό μουσικούς, που παίζουν την Εισαγω
γή των Αρχιτραγουδιστών της Νυρεμβέργης.
Στο πέμπτο: Μόλις το ανοίξουμε, πέφτουν δυο μπάλες του μπιλιάρδου, κάνοντας μέγα σα
ματά. Όρθια στο εσωτερικό του στίγματος μένει μόνο μια περγαμηνή, δεμένη με σπάγκο· την 
ξετυλίγουμε, για να μπορέσουμε να διαβάσουμε το εξής ποίημα:
ΣΤΟΝ ΡΙΧΑΡΔΟ ΤΟΝ ΛΕΟΝΤΟΚΑΡΔΟ
Α π ’ το ιερό στο υπόγειο, απ’ το υπόγειο στο λόφο, α π ’το λόφο στην κόλαση, στο Σάββατο που ψυ
χομαχεί ο χειμώνας.
Α π ’ το ιερό στο αιδοίο της λύκαινας που κρυβόταν στο άχρονο δάσος του Μεσαίωνα.

1. Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο 
της Μαδρίτης, πρώην πρέσβης 

στο Βερολίνο.

Verba vedata sunt fodido en culo et puto gafo ήταν το ταμπού της πρώτης καλύβας που στή
θηκε στο άπειρο δάσος, το ταμπού των περιττωμάτων της κατσίκας, α π ’ όπου ξεχύθηκαν τα πλή
θη που έχτισαν τους καθεδρικούς ναούς.
Οι βλάσφημοι επέπλεαν στους βάλτους, η τύρφη αναριγούσε κάτω α π ’ το μαστίγιο των ακρω
τηριασμένων μαρμάρινων επισκόπων, τα γυναικεία αιδοία χρησιμοποιούνταν σαν καλούπια για 
φρύνους.
Με τον καιρό πρασίνιζαν και πάλι οι καλόγριες, στα ξεραμένα τους πλευρά φύτρωναν πράσινα 
κλαδιά, οι δαίμονες τους έκλειναν το μάτι, ενώ οι στρατιώτες κατουρούσαν τους τοίχους του μο
ναστηριού κι οι αιώνες βομβούσαν στις πληγές των λεπρών.
Στα παράθυρα κρέμονταν τσαμπιά ξερές καλόγριες που, με το χλιαρό ανοιξιάτικο αεράκι, έβγα
ζαν έναν γλυκύτατο ήχο προσευχής.
Θα πρέπει να πληρώσω το μερίδιό μου, Ριχάρδε Λεοντόκαρδε, fodido en puto gafo.
Στο έκτο στίγμα: Το στίγμα καλύπτει την καμηλοπάρδαλη από τη μια άκρη ώς την άλλη. Μέ-
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σα από την τρύπα, λοιπόν, αγναντεύουμε το τοπίο- καμιά δεκαριά μέτρα πιο κει, η μητέρα 
μου, η κυρία Buñuel, ντυμένη πλύστρα, είναι γονατιστή μπροστά σ’ ένα ρυάκι και πλένει 
τ ’ ασπρόρουχα. Πίσω της, κάτι αγελάδες.
Στο έβδομο: Μια απλή λινάτσα από παλιό σακί, λεκιασμένη με ασβέστη.
Στο όγδοο: Το στίγμα αυτό είναι ελαφρώς βαθουλωτό και γεμάτο με τρίχες απαλές, σγουρές, 
ξανθές, απ’ το εφήβαιο νεαρής Δανέζας με ανοιχτογάλαζα μάτια, παχουλής, με δέρμα ηλιο
καμένο, πάναγνης και αθώας. Ο θεατής θα πρέπει να φυσήξει γλυκά τις τρίχες.
Στο ένατο: Στη θέση του ανακαλύπτουμε μια μεγάλη, σκούρα πεταλούδα, με μια νεκροκεφαλή 
ανάμεσα στα φτερά της.
Στο δέκατο: Στο εσωτερικό του, μια ικανή ποσότητα ζυμάρι για ψωμί. Έ τσ ι σου ’ρχεται να 
το πιάσεις και να το ζυμώσεις. Τα χέρια του θεατή θα ματώσουν απ’ τα ξυράφια που είναι 
πολύ καλά κρυμμένα μες στο ζυμάρι.
Στο ενδέκατο: Μια φούσκα από γουρούνι στη θέση του -  τίποτ’ άλλο. Παίρνουμε την κα
μηλοπάρδαλη, τη μεταφέρουμε στην Ισπανία και την τοποθετούμε στη λεγάμενη Μασάδα 
δελ Βικάριο, εφτά χιλιόμετρα από την Καλάνδα, στο νότο της Αραγόνας, με το κεφάλι να κοι
τάει προς το βορρά. Σπάμε με μια γροθιά τη φούσκα και κοιτάζουμε απ’ την τρύπα. Θα δού
με ένα πολύ φτωχικό σπιτάκι, ασβεστωμένο, καταμεσής σ’ ένα ερημικό τοπίο. Λίγα μέτρα 
πιο κει, μπροστά στην πόρτα, μια συκιά. Στο βάθος, φαλακρά βουνά κι ελιές. Μπορεί, εκεί
νη τη στιγμή, να βγει απ’ το σπίτι ένας γέρος ζευγάς, ξυπόλυτος.
Στο δωδέκατο: Μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του Χριστού με τον ακάνθινο στέφανο στο 
κεφάλι, αλλά ΞΕΚΑΡΔΙΣΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΓΕΛΙΑ.
Στο δέκατο τρίτο: Στο βάθος του, ένα πανέμορφο τριαντάφυλλο, πιο μεγάλο απ’ το κανονι
κό, φτιαγμένο από φλούδια μήλων. Οι στήμονες είναι από σάρκα και στάζουν αίμα. Μετά από 
λίγες ώρες, το τριαντάφυλλο μαυρίζει. Την άλλη μέρα, θα σαπίσει. Τρεις μέρες αργότερα, στα 
απομεινάρια του θα εμφανιστεί μια στρατιά σκουληκιών.
Στο δέκατο τέταρτο: Μια μαύρη τρύπα. Ακούμε να διαμείβεται ψιθυριστά και με αγωνία ο εξής 
διάλογος:
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ: Μη, οε παρακαλώ! Μην παγώνεις!
ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΩΝΗ: Μα πρέπει να παγώσω. Πώς αλλιώς θα σ ’ αντικρίσω κατάματα; ίΑκούγεται 

ήχος βροχής.)
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗ: Σ ’ αγαπώ... θα σ ’ αγαπώ για πάντα, μα κι εσύ μην παγώνεις... ΜΗΝ... ΠΑ

ΓΩΝΕΙΣ. (Παύση.)
ΑΝΔΡΙΚΗ ΦΩΝΗ (πολύ σιγά, πολύ γλυκά): Πτωματάκι μου... (Παύση. Ακούγεται ένα πνιχτό 

γέλιο.)
Ξαφνικά, το εσωτερικό του στίγματος φωτίζεται από ένα πολύ έντονο φως. Εμφανίζονται 
κάτι κότες που τσιμπολογάνε.
Στο δέκατο πέμπτο: Έ να  δίφυλλο παραθυράκι, φτιαγμένο κατ’ εικόνα και ομοίωσιν των κα
νονικών παραθύρων. Ξαφνικά, βγαίνει από μέσα ένα σύννεφο λευκού καπνού, κι ακολου
θεί, μετά από λίγα λεπτά, μια έκρηξη. (Ο καπνός και η έκρηξη πρέπει να ’ναι σαν του κανονιού, 
που φαίνονται κι ακούγονται από πολλά χιλιόμετρα μακριά.)
Στο δέκατο έκτο: Ανοίγοντάς το, στα δυο-τρία μέτρα, βλέπουμε τον Ευαγγελισμό του Fra 
Angelico. Η κορνίζα είναι πολύ ωραία, ο φωτισμός επίσης, αλλά ο ίδιος ο πίνακας έχει τα χά
λια του: τον έχουν σκίσει με μαχαίρι, κολλάει από πίσσα, το πρόσωπο της Παναγίας το έχουν 
επιμελημένα βρομίσει με ακαθαρσίες, της έχουν βγάλει τα μάτια με βελόνα, και στον ουρα
νό, κακογραμμένη, η επιγραφή: ΚΑΤΩ Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ.
Στο δέκατο έβδομο: Την ώρα που θα το ανοίξει ο θεατής, θα εκτοξευτεί με μεγάλη δύναμη ατμός 
και θα τον τυφλώσει φριχτά.
Στο δέκατο όγδοο: Το άνοιγμά του προκαλεί την αγωνιώδη πτώση κάποιων αντικειμένων, 
μεταξύ των οποίων: βελόνες, κλωστή, δαχτυλήθρα, κομμάτια πανί, δυο άδεια σπιρτόκουτα, 
ένα κομμάτι κερί, μια πολύ παλιά τράπουλα, μερικά κουμπιά, άδεια μπουκαλάκια, άλατα Vals, 181
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ένα τετράγωνο ρολόι, ένα χερούλι πόρτας, μια σπασμένη πίπα, δυο γράμματα, ορθοπεδικοί 
μηχανισμοί και κάμποσες ζωντανές αράχνες. Σκορπίζουν όλα γύρω γύρω, κατά τρόπο ιδια
ζόντως ανησυχητικό. (Αυτό είναι το μόνο στίγμα που συμβολίζει το θάνατο.)
Στο δέκατο ένατο: Πίσω της υπάρχει μια μακέτα του ενός τετραγωνικού μέτρου παρά κάτι, 
που παριστάνει την έρημο της Σαχάρας, κάτω από ένα φως εκτυφλωτικό. Εκατό χιλιάδες μα- 
ριστές καλόγεροι, φτιαγμένοι από κερί, σκεπάζουν την άμμο, κι η λευκή ποδιά ξεχωρίζει πά
νω στο ράσο. Με τη ζέστη, οι καλόγεροι λιώνουν σιγά σιγά. (Θα πρέπει να ’χουμε απόθεμα 
πολλές χιλιάδες.)
Στο εικοστό: Ανοίγουμε αυτό το στίγμα. Βλέπουμε τακτοποιημένες σε τέσσερα ράφια δώδε- 

«Le Surréalisme Au Service De κα μικρές, πήλινες προτομές, που παριστάνουν την κυρία ...,2 οι οποίες είναι εξαιρετικά κα-
La Revolution», τχ. 6 ,15  λοφτιαγμένες και την αποδίδουν εξαιρετικά, παρ’ όλο που είναι πάρα πολύ μικρές: είναι δεν

Μαιου 1933. ,   ̂ __* τ τ  * 7 * λ /  '  λ  ο __ * * ο rείναι δυο εκατοστά. Κοιτάζοντας χες με τον μεγεθυντικό φακό, θα διαπιστώσουμε οτι τα δο-
Μετάφραση: ντια τους είναι από ελεφαντοστούν. Στην τελευταία προτομή, όλα τα δόντια είναι ξεριζω-

Τιτίκα Δημητρονλια. μένα.

ΠΟΥΛΙ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΑΣ
(1929)

Έ νας πλεισιόσαυρος αποκοιμήθηκε ανάμεσα στα μάτια μου, 
ενώ η μουσική έκαιγε στη λυχνία
και το τοπίο ένιωσε ένα πάθος του Τριστάνου και της Ιζόλδης.

Το κορμί σου έγινε εκμαγείο του δικού μου,
όπως το χέρι γίνεται ένα με το πράγμα που θέλει να κρύψει·
όταν εβγαλες τα ρούχα σου,
μου έδειξες τους μύες σου από ξύλο
και τα πλουσιοπάροχα μπουκέτα
που θα μπορούσαν να φτιαχτούν από τις φλέβες σου.

Ανάμεσα στα στήθη μας ακούστηκε
ένα αφηνιασμένο κοπάδι από βίσονες σε οργασμό
που έτρεμε σαν τις φυλλωσιές του κήπου.

Ό λοι οι διάλογοι του έρωτα είναι όμοιοι,
όλοι έχουν τις ίδιες παραληρηματικές συγχορδίες,
αλλά το στήθος πλακώθηκε
από μια μουσική κοσμικών αναμνήσεων.

Ύστερα έρχεται η προσευχή και ο άνεμος, 
ο άνεμος που υφαίνει ήχους σε σουβλερές ακίδες 
με μια γλύκα αίματος, 
κραυγών που μεταμορφώθηκαν σε σάρκα.

Πόση λαχτάρα, πόσες επιθυμίες σπασμένων θαλασσών, 
μεταλλαγμένων σε αλουμίνιο
ή σε οικουμενικό τραγούδι μιας επικείμενης τραγωδίας 

2. Δεν μπορώ ν ’ αποκαλνψω το θα γεννηθούν καθώς τα στόματά μας θα σμίγουν σαν πουλιά
1 8 2  όνομά της- ενώ ο θάνατος θα εισβάλλει από τα πόδια μας;
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Το ρολόι χτύπησε μία, παρατεταμε'να, σαν γέφυρα από φιλιά.
Η ώρα δύο πέταξε με τα χέρια σταυρωμένα στο στήθος.
Η ώρα τρεις ακούστηκε πιο απόμακρη απ’ το θάνατο.
Η ώρα τέσσερις τρεμούλιαξε με την αυγή.
Η ώρα πέντε ιχνηλατούσε τον κύκλο των εκπομπών της μέρας. Περιοδικό -Helix-, 4 Μαίου

1929.

Στις έξι ακούστηκαν τα μικρά τραγιά των Άλπεων Μετάφραση:
που οι μοναχοί οδηγούσαν στο βωμό. Νίκος Σαββάτης.

Διάλειμμα σια γνρίομαια του Ναζαρέν.
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«Είμαι ο πιο πολυσυζητημένος άθεος...»
.............................  O Luis Buñuel συνομιλεί με τον Max Aub

Aub: 'Οταν γράφεις μ ια  ταινία, το κάνεις για σένα ή για τους άλλους; Για να βοηθήσεις ν ’ αλ
λάξει ο κόσμος, ή για να φτύσεις κατάμουτρα τον τραπεζίτη στη γωνία;
B u ñ u e l : Για να κερδίσω χρήματα. Για να μη βαριέμαι. Για να κάνω κάτι.

-  Ποια ήταν η πρώτη σου εικόνα του θανάτου;
-  Η σήψη. Ή μ ουν 8 ετών, στην Καλάνδα. Περπατούσα με τον πατέρα μου. Είδαμε ένα ψό
φιο μουλάρι.

-  Έ τσι εξηγούνται οι νεκροί γάιδαροι στον Ανδαλουσιανό σκύλο;
-  Ασφαλώς.

-  Λένε, όμως, ότι ήταν ιδέα του Dalí.
-  Καθόλου. Η ιδέα είναι δική μου. Την είχα στο κεφάλι μου από το 1923 -  αυτό, και μετά οι 
καμπάνες. Οι καμπάνες της Καλάνδα. Χτυπάνε όλη τη μέρα. Για ποιον χτυπά η καμπάνα; 
Καμπάνες, καμπάνες για τη λειτουργία, για το ροζάριο, για την επιθανάτια αγωνία. Πήγαινα 
συχνά στο νεκροταφείο. Οι σκελετοί. Πολλά απ’ αυτά τα στοιχεία υπάρχουν στον Εξολοθρευτή 
άγγελο. Τα πρόβατα. Μια συνεχής παρουσία του θανάτου και η έννοια της αμαρτίας. Σε ποιον; 
Σε μένα. Το συνειδητοποιείς; Αλλά δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά, δεν μπορώ να τα ξε
χωρίσω. Για μένα, ενστικτωδώς, η συνουσία είναι κάτι το κολάσιμο.

-  Έ χω  καμιά φορά την εντύπωση ότι δεν είσαι σουρεαλιστής.
-  Είμαι περισσότερο σουρεαλιστής από ποτέ. Η μόνη λογοτεχνία, η μόνη ποίηση, η μόνη ζω
γραφική που μ ’ αρέσει, είναι η σουρεαλιστική. Δεν ήμουν σουρεαλιστής όταν έφτασα στο Πα
ρίσι -  νόμιζα ότι ήταν μια ιστορία για «αδελφές». Διάβαζα τα κείμενά τους για να κάνω πλάκα, 
αλλά, σιγά σιγά, γοητεύτηκα. Μέλος της ομάδας των σουρεαλιστών έγινα προς το ’29-’30... με
τά τον Ανδαλουσιανό σκύλο και μέχρι να επιστρέφει ο Aragon απ’ τη Σοβιετική Ένωση. Μετά, 
άρχισαν οι φιλονικίες και οι διαγραφές. Έ μεινα με τον Aragon και μερικούς άλλους. Παρ’ άλα 
αυτά, όταν κλείνω τα μάτια, είμαι μηδενιστής. Αλήθεια. Τελείως μηδενιστής, ώς το μεδούλι, χω
ρίς να νοιάζομαι για τίποτα. Ό ταν όμως τ ’ ανοίγω πάλι, συνειδητοποιώ άτι είναι αδύνατον.

-  Ας μιλήσουμε για τον αναρχισμό και την επιρροή του Sade στο σουρεαλισμό.
-  Στα 28 μου, ήμουν αναρχικός, και η ανακάλυψη του Sade υπήρξε κάτι το εκπληκτικό. Δεν 
έχει καθόλου να κάνει με τον ερωτισμό, αλλά με την αθεϊστική φιλοσοφία. Εν ολίγοις, μέ
χρι εκείνη τη στιγμή μού ’χαν κρύψει την ελευθερία, μ ’ είχαν τελείως ξεγελάσει ως προς το 
τι είναι η θρησκεία και, κυρίως, η ηθική. Ή μουν άθεος, είχα χάσει την πίστη μου, αλλά την 
είχα αντικαταστήσει με την ιδέα της ελευθερίας, με τον αναρχισμό, με το συναίσθημα της 
φυσικής καλοσύνης του ανθρώπου· πίστευα ότι, κατά βάθος, ο άνθρωπος τείνει προς το Κα
λό, αλλά έχει διαστραφεί από την κοινωνική οργάνωση, από το κεφάλαιο. Και ξαφνικά 
ανακάλυψα ότι όλα αυτά ήταν ένα τίποτα, ότι μπορούσε να υπάρχουν αυτά τα πράγματα και, 
μαζί, κάτι άλλο, όμως τίποτα, απολύτως τίποτα δεν είχε σημασία πέρα από την πλήρη ελευ
θερία του ανθρώπου να συμπεριφερθεί όπως επιθυμεί. Ό πως επίσης ανακάλυψα ότι δεν υπάρ
χει ούτε Καλό ούτε Κακό. Καταλαβαίνεις τι σήμαινε αυτό για έναν αναρχικό; Πάντως, με αυ
τή την ευκαιρία, το 1929, κατανόησα την έλξη μου, την πλήρη συγγένειά μου με το σου
ρεαλισμό. Η επιρροή του Sade ήταν πιο ισχυρή από κάθε άλλη, όχι μόνο σ’ εμένα, αλλά και 
στους σουρεαλιστές, στο σουρεαλισμό.

Ο Buñuel, καλόγερος, ato 
Φάντασμα ιης ελευθερίας. 185
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-  Είχα πάντα την αίσθηση ότι υπάρχει ένας διχασμός ανάμεσα στον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι, 
και στον τρόπο με τον οποίο ζεις.
-  Ναι· είναι παράξενο, αλλά έτσι είμαι: από χη μια, οι ιδέες μου· απ’ την άλλη, η πραγματι
κότητα. Την εποχή του Ισπανικού Εμφυλίου, είναι αλήθεια όχι καθετί που είχαμε σκεφχεί, 
γινόταν πραγματικότητα -  τουλάχιστον, καθετί που είχα εγώ σκεφχεί: πυρπολημένα μο
ναστήρια, πόλεμος, δολοφονίες. Κι αυτό με τρόμαζε. Ακόμα περισσότερο: ήμουν ενάντια. Εί
μαι επαναστάτης και η επανάσταση με φοβίζει. Είμαι αναρχικός και αντιτίθεμαι ολότελα στους 
αναρχικούς.

-  Είσαι κομμουνιστής, αλλά τελείως αστός.
-  Ναι. Είμαι σαδικός, αλλά και εντελώς φυσιολογικός. Όλα συμβαίνουν μέσα στο κεφάλι μου, 
αλλά, αν μου δοθεί ευκαιρία να πραγματοποιήσω τους πόθους μου, το βάζω στα πόδια, δε θέ
λω να ξέρω τίποτα. Ό ,τι δεν είναι χριστιανικό, μου είναι εντελώς ξένο. Ωραία φράση, ε; Έ χω  
στο ενεργητικό μου πολλές διάσημες εκφράσεις. Για παράδειγμα, αυτή που την αποδίδουν 
στον Φίλιππο Β': «Για να μπορέσει μια κουλτούρα να επηρεάσει τον κόσμο, χρειάζονται κα
νόνια». Είναι δική μου. Ε, λοιπόν, όταν λέω, σχετικά με την τέχνη, πως ό,τι δεν είναι χρι
στιανικό, μας είναι ξένο, συμπεριλαμβάνω τα πάντα, αρχίζοντας απ’ τον Παρθενώνα. Απε- 
χθάνομαι τη νέγρικη τέχνη, την ιαπωνική, των Αζτέκων. Η αραβική τέχνη σε καθαρή 
μορφή; Πα πα πα, χειρότερη κι απ’ των Αζτέκων! Ας μη μιλάμε για την ινδική τέχνη. Για 
μένα, όλα αυτά δεν είναι τέχνη.

-  Κατά βάθος, η θεμελιακή θεματική της τέχνης σου είναι η βία.
-Ν α ι.

-  Είσαι άνθρωπος της βίας, με την έννοια ότι είσαι ικανός για υπερβολές -  δεν είν’ έτσι;
-  Ναι· είναι αλήθεια.

-  Χωρίς να μπορείς...
-  ...να σταματήσω. Πάντως, μετά από δυο λεπτά, επανέρχομαι στην προγενέστερη κατάστασή 
μου.

-  Ναι, αλλά σ’ αυτά τα δυο λεπτά...;
-  Η πρώτη αντίδραση είναι ενστικτώδης. Η βία βγαίνει από μέσα μου υπεράνω κάθε λογι
κής. Τώρα, όχι και τόσο συχνά.

-  Και δεν μπορείς να αυτοσυγκρατηθείς;
-  Ό χι. Έ χω  συναίσθηση, αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα ενάντια στη βία. Είναι σαν μια 
κρίση επιληψίας.

-  Η  βία αυτή σε ενέπνευσε ποτέ;
-  Όχι. Ωστόσο, θα σου πω κάτι που θα σε παραξενέψει: δε βλέπω τη βία των ταινιών μου. Αν 
καθίσω να τις δω σαν να πρόκειται για έργο άλλου, θέλω να μου τη δείξεις αυτή τη βία. Αλ
λά εγώ δεν τη συνειδητοποιώ, όπως δεν συνειδητοποιώ τον ερωτισμό. Ο ερωτισμός... Μένω 
μ’ ανοιχτό το στόμα όταν διαβάζω βιβλία που μιλούν για τον ερωτισμό των ταινιών μου. Και 
μένω μ’ ανοιχτό το στόμα, γιατί δεν τον βλέπω, δεν τον συνειδητοποιώ. Να γιατί πιστεύω ότι 
έχω πάντα μια άλογη συμπεριφορά. Μετά μπορώ να κατανοήσω τι έκανα. Μπορούν να μου 
εξηγήσουν ότι... αλλά δεν το κατανοώ τελείως. Ούτε την αξία των ταινιών μου, ούτε την αξία 
που έχουν για ορισμένους. Ούτε τον ερωτισμό, ούτε τη βία. Τα συνειδητοποιώ στη συνέχεια.

-  Πιστεύεις στην έμπνευση; Ή  η αναγκαία αλληλουχία των πλάνων σ’ εμποδίζει ν ’ αφεθείς σ’ 
αυτήν; Τι σημασία έχει για σένα το μοντάζ;
-  Η κινηματογράφηση είναι ένα τυχαίο γεγονός, αλλά αναγκαίο για να μπορέσουν οι άλλοι 
να δουν. Αυτό που έχει πάνω απ’ όλα σημασία, είναι το σενάριο, οι καταστάσεις, η ιστορία,
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οι διάλογοι. Δε θα βρεις πουθενά σε μένα γραμμένη τη λέξη «κάμερα». Δεν έχω την παρα
μικρή ιδέα για το ποια θα είναι τα ντεκόρ, δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν προετοιμάζω τίποτα. Δεν 
ξέρω τι θα κάνω στο επόμενο πλάνο.

-  Και λες ότι δεν πιστεύεις στην έμπνευση;
-  Δεν ξέρω τι να σου πω. Γνωρίζω τη σκηνή, ξέρω τι πρόκειται να συμβεί και να ειπωθεί, 
αλλά αγνοώ αν θ’ αρχίσω από το άλφα αντικείμενο ή το βήτα. Καμιά φορά, μου φαίνεται ότι 
σε μια σεκάνς υπάρχουν πολλές είσοδοι και έξοδοι ηθοποιών. Φιξάρω την κάμερα σ’ ένα αντι
κείμενο, αφήνω ν ’ ακουστεί η φωνή, και μετά εμφανίζεται ο ηθοποιός. Ή  το αντίθετο. Αλ
λά όλα αυτά είναι ήδη μονταρισμένα μέσα στο μυαλό μου. ΓΓ αυτό και δεν αριθμώ τα πλά
να. Ούτε χρησιμοποιώ συχνά γκρο πλάνα. Έ χω  ανάγκη μόνο από μπούστο. Αυτό που μετρά 
για μένα, είναι οι σκηνές να λένε μόνες τους κάτι, να έχουν ένα αποτέλεσμα πάνω στο θεα
τή, αλλά χωρίς να τον κολακεύουν. Δε θέλω να μένει κανείς στο πλατό από τη στιγμή που 
σταματάμε το γύρισμα. Χρειάζομαι κατά κανόνα δύο ώρες πριν ξεκινήσω το γύρισμα, για να 
σκεφτώ τη σκηνή της ημέρας. Ξέρω πώς θα ξεκινήσω, αλλά δεν ξέρω τι θ ’ ακολουθήσει.

-  Για να πεις κάτι, για να επικοινωνήσεις, προτιμάς την εικόνα η το λόγο;
-  Δεν είναι τι προτιμώ, αλλά στον κινηματογράφο μπορώ να πω αυτό που θέλω, ενώ, γρά
φοντας, όχι. Δεν πιστεύω, όμως, ότι η εικόνα είναι ανώτερη του λόγου.

-  Γι ’ αυτό θεωρείσαι «φτηνός» σκηνοθέτης. Σου αρκούν μερικά μέτρα φιλμ για να πεις αυτά που 
θέλεις να πεις.
-  Ίσως. Κάνω μόνο μία, δύο, το πολύ τρεις λήψεις σε κάθε πλάνο. Δεν κοιτώ ποτέ τις ράσες. 
Ύστερα, μου μοντάρουν την ταινία με όλες τις λήψεις κολλημένες μαζί: η πρώτη, η δεύτερη, 
η τρίτη... ή η πρώτη και η δεύτερη... ή μόνο η πρώτη. Και λέω στον μοντέρ: την πρώτη, τη 
δεύτερη, την τρίτη λήψη -  ανάλογα. Μου παίρνει μόλις δύο ώρες για ν ’ αποφασίσω για το τε
λικό μοντάζ, έστω κι αν η κόπια εργασίας διαρκεί πέντε μ ’ έξι ώρες, εξαιτίας των σκηνών που 
επαναλαμβάνονται. Μετά, το μόνο που μένει, είναι κάτι ψιλο-διορθώσεις. «Βλέπω» την ταινία 
μου πριν τη γυρίσω, αλλά φτάνω στο σετ χωρίς προσχεδιασμένο πλάνο. Δεν κινηματογραφώ 
μια ολόκληρη σκηνή από διαφορετικές γωνίες λήψης -  όχι. Λέω: ώς εδώ, cut. Καμιά φορά, αλ
λά είναι πλέον αργά, διαπιστώνω ότι θα ’ταν καλύτερα αν γύριζα αλλιώς τη σκηνή! Τι να κά
νουμε, όμως, δεν έχει και τόση σημασία... Κάνω αρκετές πρόβες. Με τους καλούς ηθοποιούς 
δεν υπάρχει πρόβλημα· αρκεί να τους εξηγήσω τι θέλω. Με τους κακούς, όμως, πρέπει όχι μό
νο να τους εξηγήσω, αλλά και να «παίξω» τις σκηνές, κι εγώ είμαι κακός ηθοποιός.

-  Θα ’.Ιεγες σήμερα ότι ο Ανδαλουσιανός σκύλος είναι μ ια  απελπισμένη έκκληση για φόνο;
-  Δεν ξέρω. Θέλω να κάνω μια ταινία που να πηγαίνει ενάντια στο καθιερωμένο γούστο, ενά
ντια σε όλες τις ιδεολογίες. Κάτι απ’ αυτό υπάρχει στο Γαλαξία. N ar μια ταινία ενάντια στους 
κομμουνιστές, τους σοσιαλιστές, τους καθολικούς, τους φιλελεύθερους, τους φασίστες. Ό χ ι 
όμως με πολιτικά σλόγκαν. Θα ’ταν μια ταινία όπου θα εξέφραζα το μηδενισμό μου· μια ται
νία ενάντια στο Χριστό, στο Βούδα, στο Σίβα. Ο Χριστός ήταν φριχτός τύπος. Και μιλώ για 
τον γενειοφόρο και ξανθό Χριστό που συνηθίσαμε να βλέπουμε· όχι τον αξύριστο, συνο
φρυωμένο Χριστό που μας δείχνει ο Pasolini. N ar μισώ τον Χριστό. Ό χι την Παρθένο. Η Παρ
θένος είναι αξιολάτρευτη. Ό χι όμως η γριά και ξεδοντιασμένη Παρθένος που μας δείχνουν, 
με το πέπλο και τα ρούχα της να τη σκεπάζουν ώς τους αστραγάλους. Δεν ξέρω ποιος ξε
φούρνισε το παραμύθι ότι τάχα είπα πως οι Ιησουίτες μάς δίδασκαν να αυνανιζόμαστε στη χά
ρη της! Τι πλάκα που θα είχε!

-  Επιμένουν πολύ στον αθεϊσμό σου.
-  Είμαι ο πιο πολυσυζητημένος άθεος. Μια και δεν μπορούν να πουν ότι κοιμάμαι με την Greta 
Garbo ή ότι διασκεδάζω μαστιγώνοντας καλόγριες, μιλούν συνέχεια για τον αθεϊσμό μου, λες 
κι αποτελεί ένα ζωτικό θέμα για τον κόσμο.

Ε πιλογή  από το βιβλίο  Max 
Aub: Conversaciones con 
Buñuel, Joaquín Morís, Πόλη 
του Μ εξικού 1972, και A gu ilar  
de Ediciones, Μαδρίτη 1985.

Μετάφραση:
Μ  πόρπης Ακτοόγλου.









Todo Buñuel
του Μπάμπη Ακτσόγλου

Παιδικά χρόνια
O Luis Buñuel γεννήθηκε στις 22 Φεβρουάριου 1900, στην Καλάνδα, ένα μικρό χωριό της επαρ
χίας Τερουέλ, στην Αραγόνα της Ισπανίας. Ο πατέρας του, Leonardo, είχε κάνει μια μικρή πε
ριουσία στην Κούβα, ασχολούμενος με το χονδρεμπόριο. Το 1898, σε ηλικία 43 ετών, επέστρεψε 
στην Ισπανία, όπου γνώρισε την 17χρονη Maria Portóles, την οποία και παντρεύτηκε. Το ζεύ
γος έκανε επτά παιδιά. Λίγο μετά τη γέννηση του Luis, που ήταν ο πρωτότοκος, η οικογένεια 
Buñuel μετακόμισε στη Σαραγόσα, σ’ ένα μεγάλο κτίριο με δέκα μπαλκόνια. O Buñuel περι
γράφει τον πατέρα του ως έναν φιλελεύθερο αστό του 19ου αιώνα, που πήγαινε τυπικά στην 
εκκλησία, ενώ κοινωνούσε μόνο μία φορά το χρόνο, σε αντίθεση με τη μητέρα του, που είχε 
αυστηρά Καθολική παιδεία. Καλλιεργημένος πνευματικά, περνούσε τις μέρες του χωρίς να κά
νει απολύτως τίποτα, εκτός από τις βραδινές επισκέψεις σε μια χαρτοπαικτική λέσχη. Είχε όμως 
πάθος με τα όπλα, μια λατρεία που την πέρασε και στο γιο του, ο οποίος από μικρός είχε γίνει 
«εξπέρ» στη σκοποβολή και κρατούσε κρυφά όπλα στο δωμάτιό του.
Η βασική διασκέδαση στη Σαραγόσα ήταν το θέατρο, όπου οι γονείς του Buñuel πήγαιναν 
συχνά. Ο ίδιος θυμάται μια διασκευή υπό μορφή οπερέτας των Τέκνων του Πλοιάρχου 
Γκραντ -  μια παράσταση, που σημάδεψε την παιδική του ηλικία. Όσο για τον κινηματογράφο, 
η πρώτη επαφή έγινε το 1908, σ’ ένα παράπηγμα (δεν υπήρχαν ακόμα κινηματογραφικές αί
θουσες), όπου προβαλλόταν ένα κινούμενο σχέδιο μ ’ ένα γουρούνι. Ωστόσο, την εποχή αυ
τή, ο κινηματογράφος θεωρείται ακόμα ευτελής ενασχόληση, κι αν υπάρχει μια κλίση τού 
μικρού Luis προς τις τέχνες, αυτή εκφράζεται μέσα απ’ την ανάγνωση κλασικών βιβλίων τής 
ισπανικής λογοτεχνίας και την αγάπη προς τη μουσική, η οποία εκδηλώνεται με τη λατρεία 
του προς τον Wagner, τα μαθήματα βιολιού που ξεκίνησε σε ηλικία 11 ετών, αλλά τα παράτησε 
αργότερα, όταν άρχισε να ’χει προβλήματα με την ακοή του, και, τέλος, τη συμμετοχή του 
στους τυμπανοκρούστες της Καλάνδα, τη Μεγάλη Εβδομάδα, μια μοναδική εμπειρία για την 
οποία μιλά διεξοδικά στην Αυτοβιογραφία του.1
Μετά από δύο χρόνια σε σχολείο του φιλελεύθερου τάγματος των Corazonistas, όπου έμα
θε μεταξύ άλλων να διαβάζει γαλλικά, o Buñuel γράφεται ως ημι-οικότροφος σε σχολείο Ι η 

σουιτών. Εκεί θα περάσει επτά δύσκολα χρόνια (1908-1915) μέσα σε μια ατμόσφαιρα αυ
στηρότητας, καταπίεσης, στέρησης, ενοχής και σιδηράς θρησκευτικής διαπαιδαγώγησης, η 
οποία, ωστόσο, θα φέρει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Σε όλη την 
παιδική του ηλικία, ο μικρός Luis ήταν ένας τυπικός καθολικός, που πήγαινε τακτικά 
στην εκκλησία και την εξομολόγηση, αλλά, με τον ερχομό της εφηβείας, άρχισε να έχει τις 
πρώτες αμφιβολίες: «Στην αρχή, είχα έναν έντονο σκεπτικισμό ως προς την ύπαρξη της κό
λασης. Οι Ιησουίτες επέμεναν πολύ σ’ αυτό το θέμα, μιλούσαν για την αιώνια τιμωρία που 
περίμενε τους αμαρτωλούς, ιδιαίτερα αυτούς που υπέκυπταν στους πειρασμούς της σάρκας. 
Έ κανα τότε παρέα με το συμμαθητή μου Tomás Pelayo, με τον οποίο περνούσα μαζί τα κα
λοκαίρια. Κοιμόμαστε στο ίδιο κρεβάτι, συζητώντας ατελείωτα. Του εκμυστηρεύτηκα τις αμ
φιβολίες μου για την κόλαση, ενώ, ταυτόχρονα, κάναμε μικρές σεξουαλικές αμαρτίες. Ό πως 
όλα τα αγόρια αυτής της ηλικίας στην Ισπανία, αυνανιζόμαστε. Πώς μπορούσες να πιστέψεις 
ó u  για κάτι τόσο ασήμαντο θα περνούσαμε όλη την αιωνιότητα στην κόλαση, υποφέροντας 
με ατελείωτα βασανιστήρια; Έ τσ ι άρχισαν όλα. Στα 14-15 μου χρόνια. Αλλά μου πήρε χρό
νο. Νομίζω ότι έχασα οριστικά την πίστη μου σε ηλικία 17 ετών, κι αφού είχα διαβάσει διά
φορα βιβλία, ιδιαίτερα Nietzsche και την Καταγωγή των ειδών του Δαρβίνου».2

1. Βλ. αο. 28-31 της ελληνικής 
έκδοσης (Λονίς ΜπουνιουέΧ: Η 
τελευταία π vori, μετάφραση: 
Μαρία Μπαλάσκα, Οδνοοέας. 
Αθήνα 1984).
2. Max Aub: Conversaciones 
con Buñuel, Joaquín Morís, 
Πά\η τον Μεξικον, 1972, και 
Aguilar de Ediciones, Μαδρίτη 
1985. 191
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3. ό. π. 1. Φ οιτη τή ς στη Μ αδρίτη
Ό ταν ο Buñuel τελείωσε το Γυμνάσιο (1917), ζήτησε να σπουδάσει μουσική στο Παρίσι, αλ
λά ο πατέρας του αρνήθηκε, με το αιτιολογικό άτι οι καλλιτέχνες πεθαίνουν της πείνας. Για 
να ευχαριστήσει, λοιπόν, τον πατέρα του, δέχτηκε να σπουδάσει αγρονόμος μηχανικός, κά
τι που τον έφερε στη Μαδρίτη και στη Φοιτητική Εστία, ένα είδος πανεπιστημιούπολης στα 
αγγλικά πρότυπα, όπου μπορούσες να επιλέξεις ελεύθερα το αντικείμενο των σπουδών σου 
ή ν ’ αλλάξεις προσανατολισμό όποτε ήθελες, κάτι που ο επαρχιώτης φοιτητής από την 
Αραγόνα έκανε δύο φορές: αφού παράτησε τις σπουδές του αγρονόμου γιατί μισούσε τα μα
θηματικά, γράφτηκε σε μια ξακουστή σχολή εντομολογίας (η μελέτη των εντόμων αποτε
λεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό μπουνιουελικό πάθος, όπως φαίνεται σε πολλές ταινίες του), 
για να την παρατήσει κι αυτήν και να στραφεί στις φιλολογικές επιστήμες, υπό την επιρ
ροή των νέων φίλων και δραστηριοτήτων του.
Πραγματικά, στη Φοιτητική Εστία, ο Buñuel έρχεται σ’ επαφή με πολλές μετέπειτα μεγά
λες προσωπικότητες των ισπανικών γραμμάτων και τεχνών, όπως ο Lorca και o Dalí, με τους 
οποίους γίνεται επιστήθιος φίλος. Ιδιαίτερα ο πρώτος τον μύησε στη σύγχρονη ισπανική ποί
ηση και λογοτεχνία, και σύντομα ο Buñuel άρχισε να γράφει ποιήματα, επηρεασμένος από 
το κίνημα των ουλτραϊστών, στο οποίο ανήκαν διάφοροι ισπανοί και λατινοαμερικανοί λο
γοτέχνες, όπως οι Cansinos Assens, Guillermo de Torre, Xavier Bóveda κ.ά. Κείμενά του δη
μοσιεύτηκαν στην επιθεώρηση «Ultra», αλλά και στο περιοδικό «La Gaceta Literaria», το οποίο 
συνένωνε όλη τη γενιά του ’20 και στο οποίο συνέχισε να στέλνει συνεργασίες (κυρίως κ ι
νηματογραφικές κριτικές) μετά την αναχώρησή του στο Παρίσι. Ταυτόχρονα, ασχολείται με 
τον αθλητισμό (το 1921, αναδεικνύεται πρωταθλητής Ισπανίας στην ερασιτεχνική πυγμα
χία, με το παρατσούκλι «Ο Λέων της Καλάνδα»!), αλλά και με τον υπνωτισμό ή τα φαινόμενα 
της τηλεκίνησης. Ο υπνωτισμός, κυρίως μέσα από τη φαντασματική εικόνα του παντοδύ
ναμου ατόμου που μαγνητίζει το ακροατήριό του κι επιβάλλει τη θέλησή του ή ικανοποιεί 
επάνω τους τις σεξουαλικές ορμές του, είναι μια έμμονη ιδέα στον Buñuel, που θα άξιζε κά
ποτε να μελετηθεί διεξοδικότερα- όπως και οι εύστοχες παρατηρήσεις που κάνει γύρω από 
τη σχέση υπνωτισμού και κινηματογράφου: «Πιστεύω ότι ο κινηματογράφος ασκεί πάνω 
στους θεατές ένα είδος υπνωτισμού. Αρκεί να προσέξει κανείς τους θεατές που βγαίνουν από 
μια κινηματογραφική αίθουσα: πάντα σιωπηλοί, με το κεφάλι σκυμμένο και ύφος απόμακρο. 
Το κοινό του θεάτρου, των ταυρομαχιών ή το φίλαθλο κοινό δείχνουν πολύ περισσότερη ενερ
γητικότητα και ζωντάνια. Η κινηματογραφική ύπνωση, ελαφριά και ασυνείδητη, οφείλεται 
χωρίς αμφιβολία στο σκοτάδι της αίθουσας, αλλά και στις εναλλαγές των πλάνων, τις αλλαγές 
του φωτισμού και τις κινήσεις της μηχανής, που αδυνατίζουν την κριτική ικανότητα του 
θεατή και ασκούν πάνω του ένα είδος γοητείας και βιασμού».3
Το 1923, ο Buñuel χάνει τον πατέρα του, ενώ, τον επόμενο χρόνο, αποφοιτά από το Πανεπι
στήμιο της Μαδρίτης, χωρίς να νιώθει ότι έχει βρει ακόμα την οποιαδήποτε κλίση. Αρνείται 
να συνεχίσει τις φιλολογικές σπουδές για το διδακτορικό, και πείθει τη μητέρα του να τον βοη
θήσει οικονομικά για να δοκιμάσει την τύχη του στο Παρίσι, όπου και εγκαθίσταται, το 1925.

Μ έτοικος στο Παρίσι
Ο Buñuel πέρασε το πρώτο διάστημα στο Παρίσι ως γνήσιος μποέμ, κάνοντας παρέα κυρίως 
με Ισπανούς διανοουμένους: φιλολογικές συζητήσεις στα cafés, νυχτερινές επισκέψεις στα 
καμπαρέ, πάρτι, πολλές γυναικείες γνωριμίες, κυρίως με πόρνες, λίγες ερωτικές κατακτή
σεις (παρά την ομορφιά του και τη γοητεία που ασκούσε στις γυναίκες, ήταν απ’ τη φύση 
του ντροπαλός και δεν είχε το θάρρος να κάνει το πρώτο βήμα· προτιμούσε τη σιγουριά τού 
πληρωμένου έρωτα, ενώ, σύμφωνα πάντα με τα δικά του λεγάμενα, η πρώτη του αρραβω
νιαστικιά τον παράτησε μετά από δεσμό δύο ετών, στη διάρκεια των οποίων δεν προσπάθησε 
ούτε μία φορά να έχει σαρκική επαφή μαζί της). Πάντως, στο ατελιέ δύο συμπατριωτών του 
γνωρίζει την Jeanne Rucard, γυμνάστρια που είχε τιμηθεί με χάλκινο μετάλλιο στους
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Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, χο 1924, και με χην οποία έμελλε να περάσει χην υπό
λοιπη ζωή χου (πανχρεύχηκαν χο 1934).
Μια συγκυρία χον οδηγεί σχο Άμσχερνχαμ ως συν-σκηνοθέχη χου έργου El retablo de 
Maese Pedro (Το κουκλοθέατρο του μαστρο-Πέδρο), μιας όπερας για μαριονέχες χου Manuel 
de Falla, εμπνευσμένης απ’ χον Δον Κιχώτη. Ο Buñuel, ερχόμενος σχο Παρίσι είχε μια συ- 
σχαχική επισχολή για χον φημισμένο πιανίσχα Ricardo Vines, ο οποίος χου μίλησε γ ι’ αυχή 
χην παράσχαση και χον συνέσχησε σχον Willem Mengelberg, διευθυνχή χης Συμφωνικής 
Ορχήστρας χης Ολλανδίας, που αναζητούσε ισπανούς καλλιτέχνες, λόγω χης θεματικής τού 
έργου. Αν και ο πρώην φοιτητής χης φιλοσοφικής δεν είχε καμία θεατρική εμπειρία προ- 
σελήφθη ως régisseur, επειδή πρόχεινε χο συνδυασμό μαριονετών με ηθοποιούς, κάτι που 
ανέλαβε να εκτελέσει επ ί σκηνής. Η παράσχαση είχε επιτυχία, μα χο πιο ουσιαστικό ήταν όχι 
γέννησε σχον Buñuel χην επιθυμία χης σκηνοθεσίας.
Η άλλη σημαντική στιγμή στη παρισινή ζωή χου σκηνοθέτη ήταν η προβολή χης ταινίας Ο 
θλιμμένος θάνατος χου Fritz Lang. Αν και βρήκε κακές τις τρεις ιστορίες που συγκροτούν 
χον βασικό κορμό χου σεναρίου, εντυπωσιάστηκε από χη μορφή χου Θανάτου και χη σκη
νογραφία: «Η ταινία μού φάνηκε πολύ κακή. Αυτό που με εντυπώσιασε, ήταν ο αγώνας τής 
ηρωίδας. Πείστηκα όχι ο κινηματογράφος μπορεί να προκαλέσει καλλιτεχνικά συναισθήματα. 
Για πρώτη φορά ένιωσα ένα είδος ρίγους, μια ρομαντική συγκίνηση, κι είδα χη δυνατότη
τα όχι μπορούσα να μεταφέρω στους άλλους χη δική μου αντίληψη για χον κόσμο».4 
Αποφασισμένος να κάνει κινηματογράφο, βρίσκει χο σκηνοθέτη Jean Epstein, ο οποίος εί
χε πρόσφατα ιδρύσει μια Ακαδημία για ηθοποιούς, και γράφεται εκεί. Ταυτόχρονα, χον πεί
θει να χον πάρει ως άμισθο βοηθό χου στις ταινίες που γύριζε εκείνη χην εποχή: Οι περιπέτειες 
του Ρομπέρ Μακέρ, Μοπρά, Η  πτώση του Οίκου των Άσερ. Κάνει τα πάντα: παιδί για όλες τις 
δουλειές, κομπάρσος, κασκαντέρ, βοηθός σκηνοθέτη. Ωστόσο, η συνεργασία αυχή έληξε άδο
ξα, όταν μια μέρα ο Epstein χου ζήτησε να βοηθήσει σε κάτι γυρίσματα χον Abel Gance, o 
οποίος θα ερχόταν σχο στούντιο. Ο Buñuel μίλησε προσβλητικά για χο δημιουργό χου Να- 
πολέοντα, εξοργίζοντας χον Epstein, ο οποίος χου ανακοίνωσε χο τέλος χης συνεργασίας τους, 
δίνοντάς χου ταυτόχρονα μια συμβουλή: «Φυλάξου από τους σουρεαλιστές. Είναι τελείως 
τρελοί». Να ’ταν άραγε αυχή η παρατήρηση που έκανε χον Buñuel να στρέψει χο ενδιαφέ
ρον χου προς χο σουρεαλισμό, ένα κίνημα με χο οποίο δεν είχε ακόμα καμιά προσωπική επα
φή, έστω κι αν θαύμαζε χην τόλμη και χο αντικομφορμιστικό θράσος των σουρεαλιστών; Γία 
χην ώρα, πάντως, συνέχισε να έχει μια τυχοδιωκτική επαφή με τα παρισινά στούντιο: έκα
νε μια μικρή εμφάνιση στην Κάρμεν χου Jacques Feyder και προσελήφθη ως βοηθός στη Σει
ρήνα των Τροπικών, αλλά παράτησε στη μέση τα γυρίσματα, ενοχλημένος από τα καπρίτσια 
χης πρωταγωνίστριας Josephine Baker.
Ό ταν ο Buñuel πρωχοήρθε σχο Παρίσι, έτυχε να γίνει μάρτυρας μιας «φιλολογικής διαμά
χης» που χου έκανε μεγάλη εντύπωση. Σχο Closerie des Lilas διοργανώθηκε τιμητική βρα
διά για μια διάσημη κυρία των γαλλικών γραμμάτων, τη Madame Rachilde (ψευδώνυμο της 
Marguerite Eymery). Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν και δύο σουρεαλιστές που, κάποια 
στιγμή, χαστούκισαν το τιμώμενο πρόσωπο και προκάλεσαν τέτοια αναταραχή, ώστε το μα
γαζί καταστράφηκε ολοσχερώς κι έκλεισε για δύο μήνες. Περνώντας τυχαία απ’ έξω, ο 
ισπανός μέτοικος ρώτησε τι έγινε, για να πάρει την απάντηση: «Οι σουρεαλιστές...» Έ κτο- 
τε άρχισε να εκτιμά τα κείμενά τους (διάβαζε κυρίως Benjamin Péret) και ιδιαίτερα την τολ
μηρή και βλάσφημη στάση τους απέναντι στην Εκκλησία και τους άλλους θεσμούς, αλλά 
και το χιούμορ τους (πολλές πράξεις διαμαρτυρίας των σουρεαλιστών θύμιζαν φάρσες φοι
τητικής παλιοπαρέας, κάτι που ταίριαζε απόλυτα στο ταμπεραμέντο του Buñuel). Σιγά σι
γά άρχισε να σκέφτεται ως σουρεαλιστής, όπως, π.χ., όταν, στη διάρκεια ενός ταξιδιού στην 
Ισπανία, πρόχεινε σ’ ένα φίλο του από τα φοιτητικά χρόνια ν ’ αναγγείλουν την έναρξη δια
γωνισμού εμμηνορρυσίας και ν ’ απονέμουν πρώτο βραβείο! Το 1928, πάντως, βρέθηκε στη 
Μαδρίτη για να δώσει μια διάλεξη για τον κινηματογράφο της αβάν-γκαρντ και να παρου-

4. ό.π. 2.
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σιάσει πρωτοποριακές ταινίες των René Clair, Cavalcanti κ.ά. Κι επειδή ήταν ο μόνος Ισπα
νός με κινηματογραφικές σπουδές στο εξωτερικό, η Επιτροπή Goya της Σαραγόσα τού πρό- 
τεινε να κάνει μια ταινία για τον αραγονέζο ζωγράφο -  ένα σχέδιο που, τελικά, εγκαταλεί- 
φθηκε, λόγω έλλειψης χρημάτων. Ο Buñuel δούλεψε τότε ένα δεύτερο σχέδιο πάνω σε νου
βέλες του συγγραφέα Ramón Gómez de la Serna, χωρίς φυσικά να έχει κάποιο χρηματοδό
τη. Τα Χριστούγεννα του 1928, βρέθηκε στο σπίτι του Dalí στο Φιγκέρας, κι εκεί γεννήθηκε 
η ιδέα μιας κοινής ταινίας, βασισμένης σε όνειρα και με σεκάνς ασύνδετες μεταξύ τους, που 
πάνε ενάντια στην όποια λογική. Έ τσ ι γεννήθηκε η πρώτη αυθεντική σουρεαλιστική ται
νία, Ένας ανδαλουσιανός σκύλος -  τίτλος δανεισμένος από μια ομότιτλη ποιητική συλλογή 
του σκηνοθέτη.

Με την ομάδα τω ν σουρεαλιστών
Ο Buñuel δανείστηκε ένα μικροποσό από τη μητέρα του (25.000 πεσέτες) για να μπορέσει να 
γυρίσει μόνος του τον Ανδαλουσιανό σκύλο. Αφού ξόδεψε τα μισά περίπου λεφτά σε νυχτερι
νές διασκεδάσεις, στρώθηκε στη δουλειά κι ολοκλήρωσε μέσα σε 15 μέρες τα γυρίσματα, στα 
Στούντιο Μπιγιανκούρ. O Dalí παρευρέθηκε μόλις τις 4 τελευταίες μέρες, και η παρουσία του 
ήταν μάλλον διακοσμητική. Από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το μοντάζ, έπρεπε να βρεθεί 
αίθουσα προβολής, κάτι όχι και τόσο εύκολο για ένα τόσο ριζοσπαστικό έργο. Η ταινία, όμως, 
έφερε για πρώτη φορά το σκηνοθέτη κοντά στην ομάδα των σουρεαλιστών. Ο Fernand Léger 
τον σύστησε στον Aragon και στον Man Ray, ο οποίος έψαχνε συμπλήρωμα προγράμματος για 
την ταινία του Τα μυστήρια τον πύργου Ντε. Η πρεμιέρα του Ανδαλουσιανού σκύλου δόθηκε στις 
6 Ιουνίου 1928, στο Studio des Ursulines, με την παρουσία όλης της παρισινής διανόησης. Ο 
πρωτάρης σκηνοθέτης είχε γεμάτες τις τσέπες του με χαλίκια για να τα ρίξει στο κοινό μετά 
το τέλος της προβολής (πρόσφατα οι σουρεαλιστές είχαν γιουχάρει την ταινία τής Germaine 
Dulac Το κοχύλι και ο κληρικός), ενώ, κρυμμένος πίσω απ’ την οθόνη, έβαζε αυθαίρετα στο γραμ
μόφωνο αργεντίνικα τάνγκο ή άριες από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του Wagner ως μου
σική αντίστιξη. Τα χειροκροτήματα τον ξάφνιασαν, κι η επιτυχία της ταινίας ήταν άμεση. Την 
άλλη μέρα, οι εφημερίδες μιλούσαν για τον Ανδαλουσιανό σκύλο, ο Buñuel γνώριζε τον Breton 
και γινόταν επίσημα μέλος της σουρεαλιστικής ομάδας, και η διεύθυνση της αίθουσας Studio 
28 αγόρασε την ταινία και την πρόβαλε επί 8 συνεχείς μήνες. Δεν έλειψαν φυσικά οι αντιδράσεις, 
έγιναν πάνω από 40-50 μηνύσεις, στη διάρκεια της προβολής σημειώθηκαν δύο αποβολές (η 
σκηνή του κομμένου ματιού σοκάρει ακόμα και σήμερα), αλλά η ταινία δεν απαγορεύτηκε τε
λικά. Η επιτυχία αυτή, πάντως, φαίνεται να ενοχλεί τον Buñuel. Στο τεύχος 11 του περιοδι
κού «La Révolution Surréaliste» καταγγέλλει «το ηλίθιο πλήθος που βρήκε ωραίο και ποιητικό 
αυτό που, κατά βάθος, ήταν μια απελπισμένη έκκληση για φόνο». Είχε μεσολαβήσει ένα δυ
σάρεστο επεισόδιο με την ομάδα των σουρεαλιστών, που δείχνει ότι η ομάδα αυτή, τουλάχι
στον εκείνη την εποχή, ελάχιστα διέφερε ως προς τον τρόπο σκέψης και κοινής δράσης από 
μια σεκταριστική αριστερίστικη. Ο Buñuel είχε συμφωνήσει να εκδοθεί το σενάριο του Αν- 
δαλουσιανού σκύλου στο περιοδικό «La Revue du Cinéma», που έβγαζε ο Gallimard. Το ίδιο όμως 
ακριβώς ζήτησε και το βελγικό περιοδικό «Variétés» για ένα ειδικό τεύχος-αφιέρωμα στο 
σουρεαλισμό, όμως ο σκηνοθέτης δεν ήθελε να πάρει πίσω το λόγο του. Αυτό του στοίχισε μια 
«δίκη» από όλη την ομάδα των σουρεαλιστών: με τον Aragon να εκτελεί κανονικά χρέη ει
σαγγελέα, ο Buñuel κατηγορήθηκε ότι έπαιζε το παιχνίδι των καπιταλιστών, και διατάχθη- 
κε να πάει με τον Paul Eluard στα τυπογραφεία του Gallimard και, μ’ ένα σφυρί, να καταστρέψει 
τις μήτρες εκτύπωσης! Ό ντως οι δύο άνδρες πήγαν στου Gallimard, αλλά το περιοδικό είχε 
ήδη εκδοθεί. Τελικά, το σενάριο δημοσιεύτηκε και στο «Variétés», ενώ ο Buñuel έστειλε ένα 
γράμμα αγανακτισμένης διαμαρτυρίας ότι είχε πέσει θύμα μπουρζουάδικης μηχανορραφίας (κά
τι, βεβαίως, που δεν ήταν αλήθεια). Λίγο αργότερα, πρότεινε να κάψει δημόσια τις μπομπίνες 
της ταινίας, αλλά, ευτυχώς, οι σουρεαλιστές δεν τον άφησαν.
Ο Buñuel έμεινε ενεργό μέλος των σουρεαλιστών για τουλάχιστον τρία χρόνια, αν και σ’ ολό-194
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Με όλο το συνεργείο και τους 
συντελεστές του Λος ολβιδάδος 
στο στούντιο Τερβγαε.

Με τον Francisco Rabal και ιη 
Victoria Zinny στη Βιμιδιάνα. 195
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κληρη τη ζωή του κράτησε μια γενικότερη σουρεαλιστική στάση. Ο σεκταρισμός της ομά
δας και οι διαγραφές διαφόρων μελών τον ενόχλησαν, όπως και η αφομοίωση του σουρεα
λισμού από το σύστημα ενάντια στο οποίο μαχόταν. Αυτό δε θα τον εμποδίσει να γράψει στην 
Τελευταία πνοή: «Ωστόσο, σ’ όλη μου τη ζωή έμεινε κάτι από το πέρασμά μου -  λίγο περισ
σότερο από τρία χρόνια -  από τις ενθουσιώδεις και άτακτες γραμμές του σουρεαλισμού. Αυ
τό που μου έμεινε, είναι πρώτα απ’ όλα αυτή η ελεύθερη πρόσβαση στα βάθη τού είναι, που 
για μας ήταν αναγνωρισμένη κι επιθυμητή, αυτή η επίκληση του παραλόγου, του σκοτει
νού, όλων των παρορμήσεων που πηγάζουν από το βαθύτερο “εγώ” μας -  επίκληση, που για 
πρώτη φορά αντηχούσε με τέτοια δύναμη, τέτοιο κουράγιο, και συνοδευόταν από μια σπά
νια αυθάδεια, από μια αγάπη για το παιχνίδι, από μια ζωηρή εμμονή στον αγώνα ενάντια σ’ 
ό,χι μας φαίνεται απαράδεκτο. Απ’ όλα αυτά, τίποτα δεν έχω απαρνηθεί».

Το σκάνδαλο χη ς Χ ρυσής Ε ποχής
Πιστός στις αρχές του σουρεαλισμού που καταδίκαζε συλλήβδην τον κυρίαρχο κινηματογράφο, 
ο Buñuel δε βλέπει με ποιον τρόπο θα μπορούσε να συνεχίσει την καριέρα του κινηματο
γραφιστή. Ωστόσο, του δίνεται μια θαυμάσια ευκαιρία από το ζεύγος των De Noailles, μαικηνών 
που είχαν χρηματοδοτήσει τις ταινίες του Man Ray, όπως και, λίγο αργότερα, το Αίμα του ποι
ητή του Cocteau. Οι De Noailles, θαυμαστές του Ανδαλουσιανοϋ σκύλου, του προτείνουν να 
κάνει μια ταινία στο ίδιο πνεύμα, χρησιμοποιώντας μουσική του Στραβίνσκι, αλλά ο Buñuel 
αρνείται να συνεργαστεί με μια «μουσική ιδιοφυία», κάτι που δεν εμποδίζει τελικά την 
πραγματοποίηση χης Χρυσής Εποχής. Ο σκηνοθέτης ξανασυνανχιέται στην Ισπανία με τον 
Dalí, αλλά είναι πια φανερό ότι είναι αδύνατον να δουλέψουν αρμονικά μαζί, κι ο Buñuel ολο
κληρώνει μόνος του το σενάριο, το οποίο, ωστόσο, εγκρίνει ο ζωγράφος φίλος του. Είναι το 
τέλος μιας φιλίας, κάτι που ο Buñuel αποδίδει στη νοσηρή επίδραση της Gala, μιας γυναίκας 
την οποία μισούσε τόσο πολύ, ώστε αποπειράθηκε να την πνίξει στη διάρκεια μιας εκδρομής 
στη θάλασσα, μπροστά στη 12χρονη κόρη της και τον εκλιπαρούντα Dalí! Ωστόσο, οι πραγ
ματικές αιτίες της ασυμφωνίας θα πρέπει να αναζητηθούν στο ισχυρό χαμπεραμέντο αυτών 
των δύο καλλιτεχνών και των διαφορετικών ιδεολογικών και αισθητικών προσανατολι
σμών τους, που έκανε πλέον αδύνατη τη δημιουργική σύμπνοια του Ανδαλουσιανοϋ σκύλου. 
Η  Χρυσή Εποχή  (1930), μια από τις πρώτες ομιλούσες γαλλικές ταινίες, ενθουσίασε ακόμα 
περισσότερο τους σουρεαλιστές, ιδιαίτερα τον Breton. Οι De Noailles έδωσαν μια επίσημη 
πρεμιέρα στον κινηματογράφο Panthéon, όπου ήταν καλεσμένη όλη η αφρόκρεμα του Πα
ρισιού. Ωστόσο, η αποδοχή ήταν ψυχρή, γιατί, αυτή τη φορά, το φιλελεύθερο, αλλά κατά βά
θος σνομπ, κοινό της παρισινής high society τρόμαξε από την ανατρεπτική και βλάσφημη 
δύναμη της ταινίας. Στις 28 Οκτωβρίου 1930, Η  Χρυσή Εποχή άρχισε να προβάλλεται στο 
Studio 28, έχοντας πάρει κανονικά άδεια από τη λογοκρισία. Όμως, στις 3 Δεκεμβρίου 
1930, μέλη ακροδεξιών και εθνικιστικών οργανώσεων προκαλούν βίαια επεισόδια, σκίζουν 
την οθόνη, πεχούν αμπούλες με μελάνι, καταστρέφουν τις καρέκλες και την έκθεση σου
ρεαλιστικής ζωγραφικής στο φουαγιέ του κινηματογράφου, ρίχνουν καπνογόνες βόμβες και 
το σκάνε ανενόχλητοι. Οι εφημερίδες της Δεξιάς ξεσπούν με πάθος εναντίον της ταινίας και 
ζητούν την απαγόρευσή χης. Αρχικά, κόβονται μερικές ενοχλητικές σκηνές και φράσεις, αλ
λά, στις 10 Δεκεμβρίου, η ταινία απαγορεύεται τελείως και οι κόπιες κατάσχονται από την 
αστυνομία, ενώ ο διευθυντής χης αίθουσας καλείται να πληρώσει πρόστιμο. Η ομάδα των σου
ρεαλιστών δημοσιεύει ως αντεπίθεση ένα «Μανιφέστο» υπέρ χης ταινίας, αλλά αυτό δεν την 
εμπόδισε να μείνει απαγορευμένη μέχρι το 1981, αν και όλο αυτό το διάστημα προβαλλόταν 
στην Ταινιοθήκη και τις Κινηματογραφικές Λέσχες.

Χόλιγουντ-Ισπανία-Χόλιγουντ
Πριν το ξέσπασμα του σκανδάλου χης Χρυσής Εποχής, ένας υπεύθυνος χης MGM στην Ευ
ρώπη που είχε δει την ταινία, αν και δεν την εκτίμησε καθόλου, πρόχεινε στον Buñuel να πά
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ει στο Χόλιγουντ για να εξοικειωθεί με την τεχνική των στούντιο. Του έκανε μάλιστα ένα πε
ρίεργο συμβόλαιο, σύμφωνα με το οποίο ο Buñuel θα έπαιρνε επί 6 μήνες μισθό 250 δολάρια 
τη βδομάδα, με μοναδικό του καθήκον να παρακολουθεί τα τεχνικά στάδια γυρίσματος μιας 
ταινίας. Το Δεκέμβριο του 1930, ο ισπανός δημιουργός βρέθηκε στο Χόλιγουντ, αλλά πάτη
σε μόνο μία μέρα στα πλατό. Πέρασε το χρόνο του διασκεδάζοντας με Ισπανούς καλλιτέχνες 
που δούλευαν στο Χόλιγουντ (ανάμεσά τους, ο σεναριογράφος Eduardo Ugarte, τον οποίο θα 
ξανασυναντούσε στο Μεξικό) ή γευματίζοντας στου Charlie Chaplin που, εκείνο τον καιρό, 
φιλοξενούσε τον Αϊζενστάιν. Ό ταν πάντως του ζήτησαν από το στούντιο να παραστεί σ’ ένα 
δοκιμαστικό της σταρ Lily Damita, απάντησε με τη γνωστή αθυροστομία του: «Πείτε στον 
κύριο Thalberg ότι δεν επιθυμώ ν ’ ακούσω μια πουτάνα» και, την επομένη, παραιτήθηκε. 
Επέστρεψε στο Παρίσι τον Απρίλιο του 1931, για πολλοστή φορά άφραγκος. Δανείστηκε με
ρικά χρήματα από την οικογένεια της αρραβωνιαστικιάς του, Jeanne, κι ήρθε στην Ισπανία 
δύο μέρες πριν την ανακήρυξη της Δημοκρατίας. Τα χρόνια που θα ακολουθήσουν μέχρι την 
έναρξη του Εμφυλίου, θα τα περάσει ανάμεσα στο Παρίσι και τη Μαδρίτη, δουλεύοντας κ υ 
ρίως στο ισπανόγλωσσο ντουμπλάρισμα παραγωγών της Param ount και της W arner Bros. 
Έ να ς αναρχικός φίλος του, o Ramón Acín, που του υποσχέθήκε χαριτολογώντας ότι, αν κέρ
διζε το λαχείο, θα του χρηματοδοτούσε την επόμενη ταινία του, κέρδισε όντως ένα μικρο- 
ποσό και κράτησε το λόγο του. Ο Buñuel μεταβαίνει στη Λας Ούρδες, μιαν από τις πιο κα
θυστερημένες περιοχές της Ισπανίας, κοντά στα πορτογαλικά σύνορα, και γυρίζει το Γη χω 
ρ ίς ψωμί (1933), ένα από τα mo συγκλονιστικά ντοκιμαντέρ στην ιστορία του κινηματο
γράφου, το οποίο, όμως, απαγορεύεται, επειδή υποτίθεται ότι προσβάλλει την εικόνα της Ισπα
νίας. Έ τσ ι, μέσα απ’ αυτό το τελευταίο πείραμα, όπου η σουρεαλιστική έμπνευση έχει ως 
αφετηρία την πιο μακάβρια και ωμή πραγματικότητα, κλείνει η πρώτη σκηνοθετική περίοδος 
του Buñuel, καθαρά σουρεαλιστική, αλλά και άναρχη από πλευράς παραγωγής.
Στο μεταξύ, ο σκηνοθέτης παντρεύεται (1934) και αποκτά τον πρώτο γιο του, Juan-Luis, κά
τι που τον ωθεί σε πιο σίγουρες επαγγελματικά δουλειές στο χώρο του κινηματογράφου, οι 
οποίες, όμως, δεν άπτονται της σκηνοθεσίας (πάντως, αποπειράθηκε, έστω και χωρίς επιτυχία, 
να διασκευάσει για την οθόνη τα Υπόγεια του Βατικανού του Gide, μια ταινία που θα γυρι
ζόταν στη Σοβιετική Ένωση, και τα Ανεμοδαρμένα Ύ ψη, σχέδιο που θα ξαναπιάσει αργότερα 
στο Μεξικό). Την Άνοιξη του 1935, συναντά ένα φίλο του από τη Φοιτητική Εστία, τον 
Ricardo Urgoiti, διευθυντή της εταιρείας διανομής Filmófono, και του προτείνει να ιδρύσουν 
έναν κλάδο παραγωγής ισπανικών ταινιών που να μην έχουν σχέση με τα μέχρι τότε σκη- 
νοθετικά πειράματα και τις καλλιτεχνικές φιλοδοξίες του, αλλά να κινούνται στον συμβα
τικό δρόμο του μελό και της μουσικής κωμωδίας. Γ ι’ αυτό και ζητά να μην αναφέρεται που
θενά το όνομά του. Παρ’ όλα αυτά, συμμετέχει ενεργά στα γυρίσματα, και μόνο τυπικά οι 
4 ταινίες που θα γίνουν, υπογράφονται από άλλους σκηνοθέτες (ανάμεσά τους, και ο Γάλ
λος Jean Gremillon, ο οποίος μπεκρόπινε στα μπαρ της Μαδρίτης κι άφηνε τον Buñuel να 
κάνει ό,τι ήθελε). Γύρω από τον Buñuel συγκεντρώνεται μια ομάδα επώνυμων δημιουργι
κών ταλέντων, όπως οι μουσικοί Fernando Remacha και Ju lián  Bautista, ο σεναριογράφος 
Eduardo Ugarte (που, όπως είδαμε, είχε θητεύσει στο Χόλιγουντ), ο διευθυντής φωτογρα
φίας José María Beltrán κ.ά. Να σημειώσουμε εδώ ότι, στα μέσα της δεκαετίας του ’30, η κ ι
νηματογραφική υποδομή του ισπανικού κινηματογράφο ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Η τεχνική 
ήταν κακή, η ηχητική επεξεργασία γινόταν κατά κανόνα σε στούντιο του εξωτερικού, δεν 
υπήρχε εμπορικός, λαϊκός κινηματογράφος με μια κάποια εθνική παράδοση. Γ ι’ αυτό, η με
γάλη εμπορική επιτυχία και καταξίωση των παραγωγών της Filmófono έπαιξαν καθοριστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη της ισπανικής κινηματογραφίας. Ως πρώτο έργο ο Buñuel επέλεξε τη 
διασκευή σε μορφή κινηματογραφικού μιούζικαλ του θεατρικού έργου του μαδριλένου 
συγγραφέα Carlos Arniches, Δον Κιντίν, ο πικραμένος, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία (αρ
γότερα, στο Μεξικό, ο σκηνοθέτης θα επιχειρήσει ένα ριμέικ). Στα ίδια μοτίβα μελοδράμα
τος και τραγουδιού κινείται και η επόμενη ταινία, Η  κόρη του Χουάν Σιμόν, που έχει επίσης 197
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μεγάλη εμπορική επιτυχία, όχι όμως και το Ποιος μ ’ αγαπά;, όπου η μικρούλα Mari-Tere 
Pacheco προσπαθεί να μιμηθεί τη Shirley Temple, ανοίγοντας το δρόμο για τα διάφορα παι- 
διά-θαύματα του ισπανόφωνου κινηματογράφου. Η τέταρτη ταινία, Φρουρέ, προσοχή! 
(1936) φέρει την υπογραφή του Jean Gremillon, είναι επηρεασμένη από το αμερικανικό 
μπουρλέσκ και αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη δουλειά της Filmófono από πλευράς τεχνικής 
και παραγωγής. Όμως, η έναρξη του Εμφυλίου (18 Ιουλίου 1936) θέτει τέρμα στις δρα
στηριότητες της εταιρείας, κι ο Buñuel πάντα θα λέει με παράπονο ότι δεν μπόρεσε να απο
κομίσει κανένα οικονομικό όφελος από τη συνεχιζόμενη επιτυχία και προβολή (κυρίως στο 
εξωτερικό) αυτών των ταινιών.
Ό πως όλοι οι προοδευτικοί ισπανοί καλλιτέχνες, έτσι και ο Buñuel έθεσε τον εαυτό του στην 
υπηρεσία της Δημοκρατικής κυβέρνησης. Δεν πήρε όμως μέρος στις πολεμικές συγκρούσεις, 
αφού, δύο μήνες μετά την έναρξη του Εμφυλίου, διορίστηκε πολιτιστικός ακόλουθος της ισπα
νικής πρεσβείας στο Παρίσι, με αποστολή την προπαγάνδα υπέρ του αγώνα των Δημοκρα
τικών. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια επέβλεψε, με τη συνεργασία του Jean-Paul Le Chanois, το 
ντοκιμαντέρ Η  Ισπανία στα όπλα (1937), αν και, συχνά, οι αποστολές του σε πρεσβείες τού 
εξωτερικού και στην ίδια την Ισπανία δε διέφεραν από εκείνες ενός κανονικού πράκτορα. Εκ
φράζοντας συχνά τις αμφιβολίες του για την αποτελεσματικότητα της δράσης του, ταξιδεύει 
για δεύτερη φορά στο Χόλιγουντ, με αποστολή να προσληφθεί ως σύμβουλος σε αμερικανικές 
ταινίες που θα είχαν ως θέμα τους τον Ισπανικό Εμφύλιο. Όμως, λίγο μετά την άφιξή του 
βγήκε μια ντιρεκτίβα να μη γυριστούν άλλες ταινίες με ανάλογη θεματική, ενώ έληξε κι ο 
Εμφύλιος με τη νίκη του στρατηγού Franco. Άφραγκος και άνεργος στην Αμερική, προσ
λαμβάνεται τελικά ως κινηματογραφικός σύμβουλος στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης τής 
Νέας Υόρκης, χάρη στην υποστήριξη της Αγγλίδας Iris Barry, συγγραφέως και συζύγου τού 
αντιπροέδρου του Μουσείου. Στην Ευρώπη είχε αρχίσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 
αλλά στις ΗΠΑ δεν υπήρχε ακόμα μια ξεκάθαρη αντιναζιστική στάση. Η Barry ζήτησε από 
τον Buñuel να μοντάρει δύο ναζιστικές προπαγανδιστικές ταινίες (η μια ήταν Ο θρίαμβος 
της θελήσεως της Leni Riefenstahl), μειώνοντας τη μεγάλη διάρκειά τους, ώστε να μπορέσουν 
να τις παρακολουθήσουν άνετα εκπρόσωποι των αμερικανικών γραμμάτων και της πολιτικής 
και οικονομικής ζωής των ΗΠΑ, και να εκτιμήσουν τη σημασία της προπαγάνδας στον κι
νηματογράφο. Ύστερα απ’ αυτό (Ιανουάριος 1941), ο Buñuel διορίστηκε επίσημα στο Μου
σείο, με αποστολή την επιλογή αντιναζιστικών ταινιών και το ντουμπλάρισμά τους σε 
τρεις διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, ισπανικά, πορτογαλικά). Ό ταν όμως κυκλοφόρησε το 
αυτοβιογραφικό βιβλίο Η μυστική ζωή του Salvador Dalí, όπου ο ζωγράφος, ένθερμος πλέ
ον οπαδός του Franco και του καθολικισμού, επιτίθεται ενάντια στον πρώην φίλο του, χα- 
ρακτηρίζοντάς τον μαρξιστή και άθεο (κάτι που, φυσικά, δεν ήταν ψέμα, αλλά, εκείνη την 
εποχή, ήταν χειρότερη ρετσινιά κι απ’ το να σε αποκαλέσουν κομμουνιστή), ένας κάποιος 
Prendergast, εκπρόσωπος των συμφερόντων των καθολικών στην Ουάσινγκτον, άρχισε να 
χρησιμοποιεί την επιρροή του για την απόλυση του Buñuel. Τα πράγματα χειροτέρεψαν με
τά από μια δημοσίευση στο περιοδικό «Motion Picture Herald», όπου εζητείτο η κεφαλή επί 
πίνακι «αυτού του μυστηριώδους ατόμου που εργάζεται στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης και 
γύρισε τη σκανδαλώδη ταινία Η Χρυσή Εποχή». Ο Buñuel αναγκάζεται να παραιτηθεί, κά
τι που δε θα συγχωρέσει ποτέ στον Dalí. Ευτυχώς, έπιασε σύντομα δουλειά ως υπεύθυνος 
των ισπανόφωνων βερσιόν για τα πολεμικά ντοκιμαντέρ που προορίζονταν για τις χώρες τής 
Λατινικής Αμερικής, ενώ, λίγο αργότερα, εργάστηκε σε ισπανόφωνες βερσιόν χολιγου- 
ντιανών ταινιών, κάτι όμως που σύντομα σταμάτησε ως πρακτική (οι ταινίες δεν ντου- 
μπλάρονταν πια στο Χόλιγουντ, αλλά στη χώρα προορισμού τους). Ανάμεσα στις ευκαιρια
κές δουλειές που έκανε, ήταν και η συγγραφή μιας σκηνής στην ταινία τρόμου Το τέρας με 
τα πέντε δάχτυλα του Robert Florey (1945), αλλά και πάλι ήταν για 8 μήνες άνεργος όταν συ
νάντησε στο Χόλιγουντ την Denise Tuai, χήρα του ηθοποιού Pierre Batcheff (πρωταγωνι
στή του Ανδαλουαιανού σκύλου), η οποία του πρότεινε να σκηνοθετήσει στο Παρίσι το Σπί-198



r.
; 
AX

tí/
ic

, Γ
ρί

βα
ς

Με τον Gustavo Alatriste στις 
Κάννες, το 1974.

i

Με τον Marco Ferreri, πάντα 
στις Κάννες, το 1994..

Με τον Arturo Ripstein πον 
συνομιλεί στ' αριστερά τον, στις 
Κάννες, το 1974.



Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

Σκίτσο του Salas που 
δημοσιεύτηκε το 1947, την εποχή  
του Gran Casino.
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τι της Μπερνάρντα Άλμπα του Lorca. Προηγουμένως, όμως, του ζήχησε να τη συνχροφέψει 
σ’ ένα χαξίδι σχο Μεξικό, όπου είχε κάποιες υποθέσεις. Εκεί πληροφορήθηκαν όχι η οικογένεια 
Lorca είχε δώσει χα δικαιώμαχα χου έργου σε άγγλους παραγωγούς. Η Denise, όμως, έφερε 
σ’ επαφή χον Buñuel με χον παραγωγό Oscar Dancigers, έναν Γαλλοεβραίο που είχε εγκα- 
χασχαθεί μόνιμα σχο Μεξικό, ο οποίος χου πρόχεινε να κάνουν μια χαινία μαζί. Κι έχσι, χο 
1946, από μια παραξενιά χης χύχης ο Buñuel εγκαθίσχαχαι μαζί με χην οικογένειά χου σχο 
Μεξικό, χη χώρα που θα γίνει δεύχερη παχρίδα χου.

Η μεξικανικη  περίοδος
Έχονχας να πιάσει ουσιασχικά χην κάμερα από χο 1932, ο Buñuel ξεκίνησε σχο Μεξικό μια 
δεύχερη σκηνοθεχική καριέρα, που θα μπορούσε να είναι και πρώχη χου, αφού μέχρι χόχε 
δεν είχε δουλέψει ως σκηνοθέχης μέσα σχις νόρμες αυχού που αποκαλούμε «κλασικό αφη- 
γημαχικό κινημαχογράφο». Αρχικά, λοιπόν, προσπάθησε να μάθει χα μυσχικά χης κινημα- 
χογραφικής αφήγησης και χεχνικής, δουλεύονχας με μικρούς προϋπολογισμούς και χαχείς 
ρυθμούς παραγωγής (18-20 μέρες γύρισμα για κάθε χαινία), γυρίζονχας χαινίες που ενχάσ- 
σονχαν σε κάποια συγκεκριμένα είδη χου μεξικανικού κινημαχογράφου (μελό, μιούζικαλ, 
εξωχική περιπέχεια). Οι παραγωγές αυχές, μερικές φορές ακολουθούσαν πισχά χις συμβάσεις 
χου είδους, χωρίς αναχροπές χων κλισέ ή χης κιχς αισθηχικής (Gran Casino, Η  κόρη της πλά
νης, Μια γυναίκα χωρίς αγάπη), σχις περισσόχερες όμως περιπχώσεις έχουμε ενδιαφέρουσες 
αναχροπές μέσα από χην ειρωνεία, χον ένχονο αισθησιασμό, χη λυρική και ονειρική έξαρση, 
χον κοινωνικό ρεαλισμό που αγγίζει χα όρια χης ωμόχηχας, χωρίς να παραλείψουμε ενχυ- 
πωσιακά σκηνοθεχικά ευρήμαχα που μεχουσιώνουν μέχρια σενάρια σ’ ένα ενιαίο διαμορ- 
φούμενο μπουνιουελικό σύμπαν (Σουσάνα, η διεφθαρμένη, Ανέβασμα στον ουρανό, Το κλεμ
μένο τραμ, Το κτήνος κ.ά.) Το παράδοξο, πάνχως, με χη μεξικανική καριέρα χου Buñuel εί
ναι η μη γραμμικόχηχά χης ως προς χις χαινίες χης μεγάλης ωριμόχηχας, αφού, μόλις μεχά 
από δύο χαινίες χης σειράς, έκανε χο Λος ολβιδάδος (1950), χο οποίο ακολουθούν έργα ελάσ- 
σονος σημασίας (Η κόρη της πλάνης), αλλά και μικρές επιχυχίες σαν χο Ανέβασμα στον ουρανό, 
για να φχάσουμε, χο 1952, σ’ ένα αρισχούργημα σαν χο Ελ, χο οποίο και πάλι διαδέχονχαι μέ- 
χριας φιλοδοξίας παραγωγές (Το ποτάμι και ο θάνατος) μέχρι χο 1955 και χην Εγκληματική 
ζωη του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους. Μεχά απ’ αυχό, όλες οι χαινίες χου Buñuel διακρίνονχαι 
για χους υψηλούς καλλιχεχνικούς σχόχους χους και χο προσωπικό χους σχίγμα (μ’ εξαίρε
ση, ίσως, χο αποχυχημένο, αν και όχι αδιάφορο, Ο πυρετός ανεβαίνει στο Ελ Πάο).
Ό λα αυχά, πάνχως, δε θα ’χαν γίνει αν ο Buñuel δεν ξεκινούσε μ ’ ένα εξωχικό μιούζικαλ σαν 
χο Gran Casino (1946), χο οποίο, αν και είχε δυο μεγάλες μουσικές βενχέχες ως πρωχαγω- 
νισχές (Libertad Lamarque και Jorge Negrete), δε γνώρισε επιχυχία και σχοίχισε σχον νεό
κοπο σκηνοθέχη απουσία χριών εχών από χα σχούνχιο (όλο αυχό χο διάσχημα, ζούσε με οι
κονομική βοήθεια χης μηχέρας χου). Ο Dancigers, ωσχόσο, δεν έπαψε να χον εκχιμά, κι όχαν 
ο ηθοποιός Fernando Soler, μια μεγάλη βενχέχα χου μεξικανικού κινημαχογράφου, ζήχησε 
έναν «χίμιο και υπάκουο» σκηνοθέχη για χο Γλεντζέ (1949), μια κωμωδία γραμμένη και ραμ
μένη σχα μέχρα χου, ο Buñuel ανχεπεξήλθε επάξια σχις απαιχήσεις χου. Η χαινία, μάλισχα, 
γνώρισε χόσο μεγάλη επιχυχία, ώσχε o Dancigers χου είπε: «Τώρα, ας κάνουμε μαζί μια πραγ- 
μαχική χαινία. Ας ψάξουμε να βρούμε ένα θέμα». Το θέμα βρέθηκε (χα φχωχά και μισο-εγκα- 
χαλελειμμένα παιδιά σχην Πόλη χου Μεξικού), αλλά η χαινία δεν ήχαν αυχό που o Dancigers 
(ως σώφρων παραγωγός) είχε σχο μυαλό χου. Το Λος ολβιδάδος (1950), η απάνχηση ενός σου- 
ρεαλισχή σχο νεορεαλισμό, γυρίσχηκε με παραιχήσεις μελών χου συνεργείου (εξαιχίας χής 
καθόλου κολακευχικής εικόνας χης μεξικανής μηχέρας), ενώ υπήρξε κι ένα δεύχερο φινά
λε, happy end (ο Πέδρο δε σκοχώνεχαι κι επισχρέφει σχο αναμορφωχήριο), που ευχυχώς δεν 
χρησιμοποιήθηκε. Η χαινία επιβεβαίωσε χους φόβους χου παραγωγού, αφού προκάλεσε βί
αιες ανχιδράσεις για χην αρνηχική απεικόνιση χων φχωχογειχονιών χου Μεξικού, χχυπήθηκε 
απ’ χο σύνολο χου Τύπου και δε γνώρισε εμπορική επιχυχία. Το ίδιο αρνηχικοί ήχαν όμως
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και οι παρισινοί φίλοι του σκηνοθέτη, όπως ο Georges Sadoul, που τη θεώρησε «μπουρ- 
ζουάδικη» ταινία, γ ια τί τολμούσε να υπαινιχθεί ότι σε καπιταλιστικό καθεστώς ένας διευ
θυντής αναμορφωτηρίου μπορεί να ενδιαφέρεται όντως για την αναμόρφωση των νεαρών 
κρατουμένων. Η άποψη αυτή άλλαξε όταν ο Πουντόβκιν έγραψε ένα ενθουσιώδες άρθρο στην 
«Πράβδα» και, έκτοτε, σύσσωμος ο «αριστερός» Τύπος «ανακάλυψε» ξανά τον Buñuel, ένα 
σκηνοθέτη που τον είχε χάσει απ’ τον καιρό της Αροσής Εποχής. Η τύχη της ταινίας, πάντως, 
πήρε άλλη τροπή όταν προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών και τιμήθηκε με το βραβείο 
σκηνοθεσίας, καταξιώνοντας διεθνώς το όνομα του Buñuel σ’ ένα νέο κινηματογραφόφιλο 
κοινό, που δεν είχε δει τις πρώτες δουλειές του. Στο Μεξικό, ξαναβγήκε στις αίθουσες (με με
γάλη εμπορική επιτυχία, αυτή τη φορά), ενώ, χάρη στις πωλήσεις της στη διεθνή αγορά, απο- 
τέλεσε μιαν απ’ τις καλύτερες επενδύσεις του Dancigers (παρεπιμπτόντως, να επισημάνουμε 
εδώ την αρχή της συνεργασίας του Buñuel με τον διάσημο διευθυντή φωτογραφίας Gabriel 
Figueroa, η οποία θα επεκταθεί σε 6 ακόμα ταινίες).
Το 1952, ο Buñuel γυρίζει την πρώτη του έγχρωμη ταινία, που δεν είναι άλλη από μια διασκευή 
του Ροβινσώνα Κρούσου, στην αγγλική γλώσσα, μια και πρόκειται για συμπαραγωγή με την 
United Artists, ένα πείραμα που συναντά μεγάλη επιτυχία καί θα επαναληφθεί το 1960, με το 
Κορίτσι (μια αληθινή b-movie στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη, που δυστυχώς στην εποχή της 
πέρασε απαρατήρητη). Ενδιαφέρον έχει επίσης ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίστηκε ένα άλ
λο κλασικό μυθιστόρημα, τα Ανεμοδαρμένα Ύ ψη  της Emily Brontë, η δράση του οποίου μετα
φέρθηκε αρκετά πειστικά στο Μεξικό, χωρίς όμως η ταινία να γνωρίσει τις τιμές της ανάλογης 
διασκευής του Wyler, κι ας ήταν πολύ καλύτερη. Έ να  μεξικανικό μυθιστόρημα της Mercedes 
Pinto αποτελεί επίσης την αφετηρία για μια από τις πιο προσωπικές ταινίες του σκηνοθέτη, το 
Ελ (1952), η εμπορική και κριτική αποτυχία του οποίου τον στενοχώρησε ιδιαίτερα: ο Cocteau 
έφτασε στο σημείο να του πει ότι είχε υπογράψει την αυτοκτονία του, το κοινό γελούσε με τις 
ιδιόμορφες πράξεις ζηλοτυπίας και παραφροσύνης του ήρωα, και μόνο ο Jacques Lacan εκτί
μησε τη σημασία της ταινίας, την οποία πρόβαλλε συχνά στους φοιτητές του, για να εικονο
γραφήσει την περίπτωση της παράνοιας. Φανταζόμαστε ότι θα έτρεφε την ίδια εκτίμηση και προς 
την Εγκληματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δελαΚρους (1955), μια ταινία πάνω στις σχέσεις έρω
τα και θανάτου, φαντάσματος και πραγματικότητας, αλλά και την έννοια της στέρησης που δια
τρέχει το σύνολο του μπουνιουελικού έργου. Καταξιωμένος πλέον στην παγκόσμια κινημα
τογραφική κοινότητα κι έχοντας ανανεώσει τις επαφές του με το Παρίσι, ο Buñuel γύρισε στην 
Κορσική την ταινία Αυτό λέγεται αυγή (1955) και στο Μεξικό τις ταινίες Ο θάνατος σ ’ αυτόν τον 
κήπο (1956) και Ο πυρετός ανεβαίνει στο Ελ Πόα (1959) -  και οι τρεις με γαλλικά κεφάλαια, αλ
λά και μεξικανική συμμετοχή. Η πρώτη συγκαταλέγεται στις πιο αγαπημένες του ταινίες, προ- 
κάλεσε μάλιστα τη δυσαρέσκεια των κληρονόμων του Claudel, γιατί, σε μια χαρακτηριστική 
σκηνή, ο διευθυντής της αστυνομίας -πρόσωπο καλλιεργημένο, αλλά αντιδραστικό- απαγγέλλει 
αποσπάσματα από το έργο του ποιητή. Όσο για το Ελ Πόα, που, δυστυχώς, έμελλε να είναι η 
τελευταία δουλειά του Gérard Philipe, o Buñuel το έκανε σχεδόν αγγαρεία.
Ο Ναζαρέν (1958), πρώτη διείσδυση του σκηνοθέτη στο λογοτεχνικό έργο του Galdós (συγ
γραφέα επίσης της Τριστάνα), μπερδεύει αρκετούς θαυμαστές του Buñuel, που μιλούν για 
θρησκευτική μεταστροφή του «πιο πολυσυζητημένου άθεου» (όπως με χιούμορ αποκα- 
λούσε τον εαυτό του ο ίδιος ο σκηνοθέτης). Κι όμως, η αποτυχία αυτού του δονκιχωτικού 
ιερέα (ένας από τους πιο δυνατούς χαρακτήρες στο μπουνιουελικό έργο) προαναγγέλλει την 
αντίστοιχη αποτυχία του θεάρεστου έργου της Βιριδιάνα στην ομότιτλη ταινία (1961), 
μιας επίσης από τις πιο δυνατές ηρωίδες στο μπουνιουελικό σάμπαν.

Η ευρωπαϊκή περίοδος
Η Βιριδιάνα σηματοδοτεί την επιστροφή του εξόριστου σκηνοθέτη στην πατρίδα του, ύστε
ρα από 24 χρόνια, κάτι που έγινε όχι χωρίς δυσκολίες. Ο παραγωγός Gustavo Alatriste έδω
σε πλήρη ελευθερία στον Buñuel να κάνει μια ταινία δικής του επιλογής, αρκεί να πρωτα-
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Ναζαρέν.
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γωνιστούσε η σύζυγός του, Silvia Pinal, και να γυριζόταν στην Ισπανία. Αυτό, όμως, ξεσή
κωσε θύελλα αντιδράσεων από τις ενώσεις των ισπανών πολιτικών εξόριστων, που άρχισαν 
να κραυγάζουν ότι ο Buñuel είχε πουλήσει την ψυχή του στον Franco. Από την άλλη, η λο
γοκρισία του φρανκικού καθεστώτος ήταν αυστηρή (για παράδειγμα, απαίτησε από τον 
Buñuel ν ’ αλλάξει το φινάλε της ταινίας, όπου βλέπαμε ξεκάθαρα ότι η ηρωίδα, πρώην δόκιμος 
μοναχή, έπεφτε στην αγκαλιά ενός άντρα, κι έτσι αποχαιρετούσε για πάντα το δρόμο της αρε
τής). Παρ’ όλα αυτά, η ταινία ολοκληρώθηκε χωρίς προβλήματα, κι έγινε ένας αγώνας δρό
μου για να μονταριστεί και να μιξαριστεί στο Παρίσι, ώστε να προλάβει την προβολή της την 
τελευταία μέρα του Φεστιβάλ Καννών, όπου είχε επιλεγεί να διαγωνιστεί. Ο Buñuel, για λό
γους υγείας, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο θρίαμβο της Βιριδιάνα, που πήρε το Χρυσό Φοί
νικα -  τιμή μοναδική για ισπανική ταινία (έστω κι αν, στην πραγματικότητα, είχε γίνει με 
μεξικανικά κεφάλαια). Ωστόσο, ένας καθολικός ιερέας, αρθρογράφος του «Osservatore 
Romano», του επίσημου εντύπου του Βατικανού, έγραψε ένα άρθρο-κόλαφο για την ταινία, 
με αποτέλεσμα: η ταινία να απαγορευτεί αμέσως στην Ισπανία (απαγορεύτηκε ακόμα και η 
αναφορά του ονόματος του Buñuel ή του γεγονότος της βράβευσης της ταινίας), ο γενικός 
διευθυντής της Ισπανικής Κινηματογραφίας να εξαναγκαστεί σε παραίτηση, και, γενικά, να 
ξεσπάσει ένα σκάνδαλο ανάλογο με εκείνο της Χρυσής Εποχής, στη Γαλλία. Ό λα αυτά, βέβαια, 
χρησιμέυσαν ως εξαιρετική διαφήμιση για τη Βιριδιάνα, η παγκόσμια επιτυχία της οποίας επέ
τρεψε στο σκηνοθέτη να έχει έκτοτε την πολυτέλεια της δικής του επιλογής των θεμάτων και 
της επιμελούς προετοιμασίας των ταινιών του με διεθνείς όρους παραγωγής. Να, λοιπόν, που 
μια απαγόρευση οδήγησε στη δική του καλλιτεχνική ελευθερία. Ο Buñuel θα ξανασυνεργαστεί 
με τον Alatriste στον Εξολοθρευτή άγγελο (1962), για πολλούς το αριστούργημά του και η ται
νία που προετοιμάζει το έδαφος για το μοντερνισμό της τελευταίας περιόδου του, εκεί όπου 
η σουρεαλιστική παράδοση συναντά τα ρεύματα του πρωτοποριακού κινηματογράφου τής 
μετα-νουβέλ βαγκ περιόδου. Δυστυχώς, η τελευταία τους συνεργασία, Ο Σίμων ττις Ερήμου 
(1965), διακόπτεται στη μέση, λόγω έλλειψης χρημάτων, χωρίς αυτό να εμποδίσει το σκηνοθέτη 
να ολοκληρώσει την ταινία, έστω και με τη μορφή μεσαίου μήκους.
Έ νας γάλλος παραγωγός αυτή τη φορά, ο Serge Silberman, σχεδόν θα μονοπωλήσει τη συ
νεργασία του με τον Buñuel ώς το θάνατό του. Η πρώτη τους ταινία, Το ημερολόγιο μιας κα
μαριέρας (1963), σηματοδοτεί την επιστροφή του σκηνοθέτη στη Γαλλία, τη χώρα απ’ όπου 
ξεκίνησε την κινηματογραφική του σταδιοδρομία, αλλά και τη γνωριμία του με το σεναριο
γράφο Jean-Claude Carrière, τον άνθρωπο που θα τον νιώσει όσο κανείς άλλος και θα του μεί
νει ένας πιστός φίλος και συνεργάτης ώς το τέλος της ζωής του. Η συνεργασία Buñuel-Carriére 
θεωρείται δικαιολογημένα ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα αρμονικής και δημιουρ
γικής συνεργασίας ανάμεσα σ’ ένα σκηνοθέτη κι ένα σεναριογράφο, έστω κι αν δεν έλειψαν 
κάποιες φωνές που είπαν, μισο-ειρωνικά, ότι οι τελευταίες ταινίες του Buñuel δεν ήταν τί- 
ποτ’ άλλο από σεναριακές ιδέες που του υπέβαλλε ο Carrière, αφού προηγουμένως είχε φτιά
ξει ένα σεναριακό «σύστημα Buñuel», το οποίο και τροφοδοτούσε με ιδέες-ρετσέτες.
Η Ωραία της Ημέρας (1966), που απορρίφθηκε από τις Κάννες για να πάρει τον Χρυσό Λέοντα 
στο Φεστιβάλ Βενετίας, θα είναι η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία στην καριέρα του σκηνο
θέτη, ο οποίος θα απολαύσει για πρώτη φορά μια μικρή οικονομική άνεση, χωρίς να σταματήσει 
να διάγει τη λιτοδίαιτη κι έξω από κοσμικότητές ζωή του (εξ άλλου, τα προβλήματα ακοής του 
τον οδήγησαν στη μοναξιά του ερημίτη). Βλέποντας σ’ ένα φεστιβάλ την Κινέζα του Godard, 
αν και δεν την εκτίμησε καθόλου, εντυπωσιάστηκε από την αφηγηματική της ελευθερία, δια
πιστώνοντας ταυτόχρονα ότι ο πρωτοποριακός κινηματογράφος της δεκαετίας του ’60 ήταν 
λίγο πιο πίσω απ’ το δικό του σουρεαλιστικό ξεκίνημα. Έτσι, με το Γαλαξία, αλλά, κυρίως, με 
την Κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας (που τιμήθηκε με Όσκαρ καλύτερης ξένης ταινίας κι απο- 
τέλεσε επίσης μεγάλη παγκόσμια επιτυχία) και το Φάντασμα της ελευθερίας, επιστρέφει στην 
αφηγηματική τόλμη και αυθαιρεσία της Χρυοής Εποχής, κάνοντας βέβαια έναν πιο ώριμο και 
στοχαστικό κινηματογράφο, αλλά με την ίδια μέσα του ανατρεπτική και μηδενιστική δύνα202



L U I S  B U N U E L

μη. Ανάμεσά τους παρεμβάλλεται η Τριστάνα (1969), ένα έργο φαινομενικά πιο ακαδημαϊκό, 
κυρίως γιατί ο Buñuel, που ήθελε οπωσδήποτε να το γυρίσει στο Τολέδο, υποσχέθηκε στην 
ισπανική λογοκρισία ότι δε θα ’κάνε καμία σεναριακή αλλαγή, ώστε να του δοθεί η άδεια των 
γυρισμάτων (δύσκολο, μετά το σκάνδαλο της Βιριδιάνα). Όσο για την τελευταία του ταινία, 
Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου (1977), τρίτη κινηματογραφική διασκευή του μυθιστορή
ματος Η  γυναίκα και το νευρόσπαστο, μια συγκυρία στα γυρίσματα το καταξίωσε σ’ ένα από τα 
πιο μοντέρνα πειράματα στην ιστορία του κινηματογράφου: ο Buñuel δεν μπόρεσε να συν
εργαστεί με την αρχική πρωταγωνίστρια, Maria Schneider, και την έδιωξε, χωρίς να έχει βρει 
αντικαταστάτρια. Τότε έπεσε η τρελή ιδέα, το ρόλο της Κοντσίτα να τον υποδυθούν δύο 
ηθοποιοί, η Angela Molina και η Carole Bouquet, όχι σε διαφορετικές ηλικίες, αλλά ταυτόχρονα. 
Μ’ άλλα λόγια, δύο ηθοποιοί με καμιά φυσική ομοιότητα μεταξύ τους υποδύονταν το ίδιο πρό
σωπο, κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στον κινηματογράφο. Κι όμως, το πείραμα είχε τόση επιτυχία, 
ώστε πολλοί θεατές ούτε καν πήραν είδηση ότι έπαιζαν δύο πρωταγωνίστριες.
Ο Buñuel, μέχρι το τέλος της ζωής του έμεινε ενεργός. Σχεδίαζε να κάνει μια ταινία πάνω 
στην τρομοκρατία, ένα θέμα που τον ενδιέφερε πάρα πολύ εκείνη την περίοδο, αλλά η σω
ματική κόπωση δεν του επέτρεψε να προχωρήσει στην ολοκλήρωσή της. Α ντ’ αυτού, κάθισε 
με τον Carrière και συνέταξε δίκην αυτοβιογραφίας το βιβλίο Η  τελευταία πνοή, ένα από τα 
ωραιότερα που γράφτηκαν ποτέ για τη ζωή ενός καλλιτέχνη που έζησε από κοντά όλα σχε
δόν τα πρωτοποριακά κι επαναστατικά κινήματα του 20ού αιώνα, στο χώρο τόσο της τέχνης 
όσο και των ιδεών.
O Luis Buñuel πέθανε στις 29 Ιουλίου 1983, στο σπίτι του, στο Μεξικό, καθώς έπαιρνε το 
μπάνιο του με τη γυναίκα του. Στην τελευταία παράγραφο του βιβλίου του, λέει για τον επι
κείμενο θάνατό του: «Παρά το μίσος μου για την πληροφόρηση, θα μ’ άρεσε να μπορούσα, 
κάθε δέκα χρόνια, να σηκώνομαι μέσα απ’ τους νεκρούς, να πηγαίνω σ’ ένα περίπτερο μ ’ εφη
μερίδες και να αγοράζω μερικές. Δε θα ζητούσα τίποτα περισσότερο. Με τις εφημερίδες μου 
κάτω απ’ τη μασχάλη, χλομός, προχωρώντας σύρριζα στους τοίχους, θα ξαναγύριζα στο νε
κροταφείο και θα διάβαζα για τις καταστροφές του κόσμου, πριν ξανακοιμηθώ, ικανοποιη
μένος, στο ασφαλές καταφύγιο του τάφου μου».
Buñuel, το φάντασμα του περιπτέρου -  λέτε να είναι αυτή η ύστατη σουρεαλιστική φάρσα;

Με την οικογένεια τον στην 
είοοΰο τον οπιτιον τον. στην 
Πά\η τον Μεί,ικό (1980).

Φωτ.: ΑΧέζης Γρίβας. 203
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Ε Ν Α Σ  Α Ν Δ Α Λ Ο Υ Σ Ι Α Ν Ο Σ  Σ Κ Υ Λ Ο Σ  ( 1 9 2 8 )
(Un chien A ndalou)

Σκηνοθεσία: Luis Buñuel. Σενάριο: Luis Bunuel, Salvador 
Dalí. Φωτογραφία: Albert Duverger. Σκηνογραφία: Pierre 
Schilzneck. Μοντάζ: Luis Buñuel. Ηθοποιοί: Pierre Batcheff 
(άντρας), Simone Mareuil (κοπέλα), Luis Buñuel (ο άνθρωπος 
με το ξυράφι), Salvador Dalí, Jaime Miratvilles. Παραγωγή: 
Luis Buñuel (Γαλλία). Διάρκεια: 17 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

«Μια φορά κι έναν καιρό», ένας, άντρας ακονίζει το ξυράφι του και, 
καθώς ένα σύννεφο περνά μπροστά από το ολόγιομο φεγγάρι, ο 
άντρας σκίζει με το ξυράφι το μάτι μιας κοπέλας που μένει απα
θής. «Οκτώ χρόνια μετά», ένας ποδτιλάττις πέφτει στο δρόμο, κι η 
κοπέλα που τον βλέπει απ ’ το παράθυρο του δωματίου της, σπεύ
δει να τον βοηθήσει. Στο δωμάτιό της, ο ποδηλάτης προσπαθεί να 
τη βιάσει, αλλά φεύγει σέρνοντας ένα πιάνο με νεκρούς γαϊδάρους 
και παπάδες. «Γύρω στις τρεις το πρωί», ένας άλλος άντρας χτυ
πά το κουδούνι, διατάζει τον ποδηλάτη να σηκωθεί, και τον τιμωρεί 
σαν να ’ταν σχολιαρόπαιδο. Αποκαλύπτεται ότι, «δεκάξι χρόνια 
πριν», ο νεοφερμένος έχει τα χαρακτηριστικά του ποδηλάτη, ο οποί
ος τον πυροβολεί, και το πτώμα του πέφτει σ’ ένα πάρκο. Ο πο
δηλάτης ενοχλεί σεξουαλικά ξανά την κοπέλα, η οποία φεύγει 
απ ’ το δωμάτιό της και βρίσκεται σε μια πλαζ, συντροφιά μ  ’ έναν 
άλλο άντρα. «Φθινόπωρο»: σε μια έρημο χωρίς ορίζοντα, ο άντρας 
και η κοπέλα είναι θαμμένοι στην άμμο ώς το στήθος, βορά των 
ηλιακών ακτινών και των εντόμων.

Αυτά που ήθελα αρχικά να κάνω, ήταν μια ταινία που να μοι
άζει με εφημερίδα και να έχει διάφορες στήλες: ειδήσεις, δικα
στήρια, δραματικά γεγονότα, αστυνομικά δελτίο. Επισκέφθη- 
κα, μάλιστα, ένα διευθυντή εφημερίδας, ο οποίος συμφώνησε να 
κινηματογραφήσω τα πιεστήρια κι ό,τι άλλο ήθελα. Ύστερα επι- 
σκέφθηκα τον Dalí στο Καδακές. Από το 1920-’21 ήμαστε πο
λύ φίλοι. Κι ήταν φυσικό να μιλήσουμε για την ταινία. Έ να 
πρωινά, μου λέει: «Είδα ένα αστείο όνειρο: είχα μια τρύπα στο 
χέρι, κι από μέσα έβγαιναν μυρμήγκια». «Ε, λοιπόν» του λέω, 
«κι εγώ ονειρεύτηκα παράξενα πράγματα. Είδα τη μητέρα μου, 
το φεγγάρι κι ένα σύννεφο που το διέσχιζε, κι ύστερα ήθελαν 
να χαράξουν το μάτι της μητέρας μου, που ολοένα οπισθοχω
ρούσε». Και λέμε κι οι δυο μαζί: «Να η ταινία μας!» Αρχίσαμε 
να δουλεύουμε. Γ ράψαμε το σενάριο μέσσ σε δέκα μέρες, απο
κλείοντας κάθε είδους συνειρμό που μας φαινόταν λογικός, 
φυσιολογικός ή μνημονικός. Για παράδειγμα, o Dalí έπαιρνε ένα 
πακέτο τσιγάρα και το ακουμπούσε σ’ ένα χαμηλό τραπέζι. Κι 
εγώ του έλεγα: «Τώρα, αντί για πακέτο, έχουμε ένα βάτραχο». 
Το απορρίπταμε -  κακιά ιδέα. Δεν υπήρχε μαγεία. Αφήναμε μό
νο εκείνα τα πράγματα που μας ευχαριστούσαν, που δε σήμαι- 
ναν τίποτα... εικόνες που αγαπούσαμε... Απ’ τις έξι, απορρίπταμε 
τις πέντε. Οι πρώτες εικόνες μάς ήρθαν πολύ εύκολα: το φεγ- 

2 Q0  γάρι, το σύννεφο, ο άνθρωπος που ξυρίζεται, που ακονίζει το ξυ

ράφι... Αυτό το τελευταίο ήταν ιδέα του Dalí, όπως κι ο ποδη
λάτης.

-  Πώς ήταν ακριβώς η συνεργασία σου με τον Dalí;
-  Δουλέψαμε μέσα σε πλήρη ομοφωνία. Συγκεντρώναμε τις ιδέ
ες μας και τις απορρίπταμε όταν νιώθαμε ότι δεν ταίριαζαν, εί
τε γιατί η αλληλοδιαδοχή των εικόνων ήταν τελείως προφανής, 
είτε γιατί, αντιθέτως, τραβούσαμε τα πράγματα από τα μαλλιά. 
Ψάχναμε να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στο ορθολογικό και 
το ανορθολογικό, έτσι ώστε, μέσα από το τελευταίο, να κατα
νοήσουμε αυτό που δεν μπορεί να ειπωθεί με λόγια, να ενώσουμε 
το όνειρο με την πραγματικότητα, τη συνείδηση με το ασυ
νείδητο, πέρα από κάθε συμβολισμό. Μετά τον πρόλογο, ήμα
στε διατακτικοί κι απορρίπταμε τη μια ιδέα μετά την άλλη, 
ώσπου o Dalí είχε εκείνην του ποδηλάτη με το κουτί: «Πολύ 
ωραία» είπα, και ξεκινήσαμε πάνω σ’ αυτό το μοτίβο. Δε θέλα
με να συνδέσουμε τη μια εικόνα με την άλλη σύμφωνα με κά
ποια λογική ή, έστω, απουσία λογικής, αλλά να βρούμε μια συ
νέχεια που να ικανοποιεί το ασυνείδητό μας, χωρίς να πληγώ
νει το συνειδητό μας και, ταυτόχρονα, να μην έχει άμεση σχέ
ση με την αιτιοκρατία. Μ’ άλλα λόγια, σκοπός μας ήταν να πλη
σιάσουμε, θεωρητικά, όσο γίνεται περισσότερο αυτό που ο 
Bretón είχε ορίσει ως την ουσία του σουρεαλισμού. Δεν είναι 
σωστό να μιλούν για έλλειψη λογικής συνέχειας στον Ανδα- 
λουσιανό σκύλο. Αν ήταν έτσι, θα ντεκουπάριζα την ταινία σε 
φλασάκια, θα έβγαζα απ’ το μαγικό καπέλο διάφορα γκαγκ και 
θα κολλούσα τις σεκάνς στην τύχη. Δεν έγινε έτσι· όχι πως δεν 
μπορούσα να το κάνω, κι ούτε μ’ εμπόδιζε τίποτα. Όμως, πρό
κειται για μια σουρεαλιστική ταινία όπου οι εικόνες, οι σε
κάνς, ακολουθούν μια λογική τάξη, της οποίας η έκφραση 
εξαρτάται από το ασυνείδητο, που έχει τη δική του τάξη.

-  Αληθεύει ότι σε αρρώστησε η σκηνή του κομμένου ματιού;
-  Τη γύρισα με αυτοθυσία· λέγοντας: «Πρέπει να την κάνω»· 
όπως θυσιάζεται κανείς για την πατρίδα. "Ηταν ένα μάτι από ψό
φιο βόδι, στο οποίο είχα βάλει ρίμελ. Θα μπορούσαμε όμως να 
το κάνουμε και μ’ ένα ζωντανό βόδι. O Dalí δε συμμετείχε κα
θόλου στα γυρίσματα. Ήρθε μόνο την τελευταία μέρα με τη μη
τέρα του και τη θεία του. Το μόνο που έκανε, ήταν να βάλει τους 
γαϊδάρους στα πιάνο και ν ’ αλείψει με πίσσα τα μάτια τους. 
Ύστερα έφυγε για το Φιγκέρας. Καθώς δεν είχα ιδέα από μοντάζ, 
πήγα να μάθω πώς γίνεται με τη Marie Epstein. Ο κινηματο
γράφος Studio 28 είχε μόλις κάνει εγκαίνια. Χάρη στη χορηγία 
του υποκόμη De Noailles, θα δινόταν εκεί η πρεμιέρα μιας ται
νίας του Man Ray.

-  Το Άστρο της θάλασσας;
-  Ναι. Το είδα και δε μ’ άρεσε. Δεν αγαπώ τον Man Ray ως σκη
νοθέτη. Κάνει πολύ «αρτίστικα» πράγματα. Ως χαράκτης, όμως, 
είναι το κάτι άλλο.

(Από το βιβλίο Max Aub: Conversaciones con Buñuel, Joaquín Mortis, 
Πόλη του Μεξικού 1972, και Aguilar de Ediciones, Μαδρίτη 1985.)
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Ο μυρμηγκοφάγος και άλλα ζώα
του Salvador Dalí

Η ταινία μας Ένας ανδαλουσιανός σκύλος πραγματοποιήθηκε στο 
περιθώριο κάθε αισθητικής πρόθεσης και δεν έχει τίποτα κοι
νό με καμία από τις ταινίες του λεγάμενου καθαρού κινηματο
γράφου. Αντίθετος, το μόνο σημαντικό πράγμα σ’ αυτή την ται
νία, είναι ό,τι συμβαίνει μέσα σ’ αυτήν.
Πρόκειται περί της απλής παρατηρήσεως, περί της διαπιστώ- 
σεως γεγονότων.1 Αυτό που δημιουργεί μια άβυσσο διαφοράς με
ταξύ της εν λόγω ταινίας και των υπολοίπων, είναι ότι τα γε
γονότα της, αντί να είναι συμβατικά, κατασκευασμένα, αυθαί
ρετα και αβάσιμα, είναι απολύτως πραγματικά και, άρα, ανορ- 
θολογικά, ασυνάρτητα και ανεξήγητα. Μόνο η ηλιθιότητα και 
ο κρετινισμός, που είναι σύμφυτα στους περισσότερους αν
θρώπους των γραμμάτων και στις κατ’ εξοχήν ωφελιμιστικές 
εποχές, επέτρεψαν την πεποίθηση ότι τα πραγματικά γεγονό
τα χαρακτηρίζονται από ένα νόημα διαυγές, αρμόζον και εύλογο. 
Εξ ου και η επίσημη κατάργηση του μυστηρίου, η αναγνώρι
ση λογικής στις ανθρώπινες πράξεις κ.λπ.
Το να μην εμφανίζονται ως ασυνάρτητα τα γεγονότα της ζωής, 
είναι αποτέλεσμα μιας διαδικασίας συμβιβασμού αρκούντως 
παραπλήσιας με αυτήν που κάνει και τη σκέψη να μη φαίνεται 
ασυνάρτητη, παρά το γεγονός ότι η ελεύθερη λειτουργία της εί
ναι αυτή η ίδια η ασυναρτησία.
Οι συγγραφείς, κυρίως, και ειδικότερα οι μυθιστοριογράφοι, 
έχουν συμβάλει στην κατασκευή ενός ολόκληρου συμβατικού και 
αυθαίρετου κόσμου, τον οποίο έχουν επιβάλει ως αληθινό. Αυτός 
ο κόσμος όπου όλα εξηγούνται γιατί έτσι μας μαθαίνουν, έχει ήδη 
καταριφθεί σήμερα από τις έρευνες της σύγχρονης ψυχολογίας. 
Αυτός ο κόσμος, όπου τα πάντα είναι δουλικά και διεφθαρμένα, 
είναι μια χαρά για να βόσκουν τα γουρούνια και οι άνθρωποι των 
αγαθών αισθημάτων. Ωστόσο, δίπλα σ’ αυτή την πραγματικότη
τα, την κατασκευασμένη στα μέτρα της ηλιθιότητας και των 
αναγκαίων εξασφαλίσεων, υπάρχουν τα γεγονότα, τα απλά γεγονότα 
που είναι ανεξάρτητα από συμβάσεις· υπάρχουν τα ειδεχθή εγκλή
ματα- υπάρχουν οι αχαρακτήριστες και παράλογες πράξεις βίας 
που, με το παραμυθητικό και παραδειγματικό φως τους, αγλαΐζουν 
το θλιβερό ηθικό πανόραμα. Υπάρχει ο μυρμηγκοφάγος, υπάρχει 
(πολύ απλά) η άρκτος των δασών, υπάρχει... κ.λπ.
Ο μυρμηγκοφάγος μπορεί να ξεπεράσει σε διαστάσεις το άλογο: 
είναι θηριώδης, με εκπληκτική μυϊκή δύναμη -  φοβερό ζώο. Ο 
μυρμηγκοφάγος τρέφεται αποκλειστικά με μυρμήγκια, χρησι
μοποιώντας τη γλώσσα του που είναι μισό μέτρο μακριά και λε
πτή σαν κλωστή.
Η άρκτος των δασών, ο φόβος των κατοίκων του δάσους, τρέ
φεται με μέλι. Προχωρώντας έτσι, μ’ αυτό το σκεπτικό, θα 
μπορέσει η επιστήμη ν’ αναλύσει την ανατομία και τη φυσιο
λογία του μηρμηγκοφάγου. Η δε ψυχανάλυση θα μπορέσει να 
-ξεμοντάρει» τους πιο λεπτεπίλεπτους ψυχικούς μηχανισμούς 
και να μελετήσει εξ υπαρχής τα ανθρώπινα γεγονότα. Ακόμα και 
τότε, όμως, τόσο τα γεγονότα όσο και η γλώσσα του μυρμη- 
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Αν χρησιμοποίησα απλά παραδείγματα από τη φυσική ιστορία, 
δεν το ’κανα τυχαία, αφού, όπως έχει ήδη πει ο Max Ernst, η 
ιστορία του ονείρου, η ιστορία του θαύματος, η ιστορία τού 
υπερ-πραγματικού, είναι, εντελώς και πρωτίστως, μια ιστορία 
φυσική.2

1. Στο πρωτότυπο, faits: γεγονότα (τυχαία ή όχι), αλλά και έργα, πεπραγ
μένα (αποτέλεσμα συνειδητής δράσης των ανθρώπων). (Σ.τ.Μ.)
2. Αμετάφραστο λογοπαίγνιο με τη διπλή σημασία της λέξης naturelle: φυ
σική, αλλά και φυσιολογική. (Σ.τ.Μ.)

«Mirador», 29 Οκτωβρίου 1929. 
Μετάφραση,: Μυρτώ Ρηγοποΰλου.

Πέθανε κανείς;
τον Jean Vigo

Η ταινία Ένας ανδαλουσιανός σκύλος, όσο κι αν είναι ένα εσω
τερικό δράμα που αναπτύσσεται σαν ποίημα, δεν παύει, κατά τη 
γνώμη μου. να διαθέτει όλες τις αρετές μιας κοινωνικής ταινίας. 
Η ταινία Ένας ανδαλουσιανός σκύλος είναι ένα κεφαλαιώδες έρ
γο απ’ όλες τις απόψεις: σκηνοθετική σιγουριά, δεξιοτεχνία 
στους φωτισμούς, τέλεια γνώση οπτικών και ιδεολογικών ρα- 
κόρ, στέρεη λογική ονείρου, θαυμαστή αντιπαράθεση υποσυ
νειδήτου και ορθολογικού.
Αν την δούμε σαν κοινωνική, η ταινία Ένας ανδαλουσιανός ακύ- 
λος είναι ακριβής και θαρραλέα.
Επί τη ευκαιρία, επιτρέψτε μου να σας επισημάνω ότι αυτό εί
ναι ένα αρκετά σπάνιο είδος ταινίας.
Έ χω  συναντήσει τον κ. Luis Buñuel μόνο μία φορά (η συνά
ντηση κράτησε δεν κράτησε δέκα λεπτά). Δε συζητήσαμε κα
θόλου το σενάριο του Ανδαλουσιανού σκύλου. Αυτό σημαίνει ότι 
μπορώ να σας μιλήσω περί αυτού με περισσότερη ελευθερία. Βε
βαίως, το σχόλιό μου δε δεσμεύει παρά εμένα και μόνο εμένα. 
Δεν αποκλείεται να προσεγγίσω την αλήθεια, αλλά αποκλείεται 
να μην πω και μερικές ανοησίες.
Για να καταλάβουμε τη σημασία του τίτλου αυτής της ταινίας, 
είναι απαραίτητο να θυμηθούμε ότι ο κ. Buñuel είναι Ισπανός. 
Ένας ανδαλουσιανός σκύλος ουρλιάζει. Πέθανε, λοιπόν, κανείς; 
Η ατολμία μας, η οποία μας κάνει να ανεχόμαστε όλες τις αν
θρώπινες τερατωδίες, υποβάλλεται σε σκληρή δοκιμασία όταν 
δεν μπορούμε ν ’ ανεχθούμε τη θέα ενός γυναικείου ματιού 
που ένα ξυράφι επί της οθόνης το σκίζει στα δυο. Κι είναι αυ
τό το θέαμα πιο αποτρόπαιο από αυτό το οποίο μας προσφέρει 
ένα σύννεφο που κρύβει την πανσέληνο;
Πρόκειται περί του προλόγου της εν θέματι ταινίας: πρέπει να 
παραδεχτούμε ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να μας αφήσει 
αδιάφορους, αφού μας διαβεβαιώνει ότι, εδώ, πρόκειται να 
«δούμε» με άλλο μάτι απ’ ό,τι συνήθως.
Τέτοια γρονθοκοπήματα δεχόμαστε σε όλη τη διάρκεια της 
ταινίας.
Ή δη από την πρώτη πρώτη εικόνα βλέπουμε, υπό τα χαρα
κτηριστικά ενός παιδιού που έχει μεγαλώσει απότομα, που
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περνά το δρόμο καβάλα στο ποδήλατό του, το τιμόνι ελεύθερο, 
τα χέρια στους μηρούς, ντυμένο με κάτι λευκά πανιά που ανε- 
μίζουν και μοιάζουν με φτερούγες -  βλέπουμε, λέω, την αθω- 
ότητά μας να γίνεται δειλία, να πιάνεται στα χέρια με τον κό
σμο τον οποίο ανεχόμαστε (έχουμε τον κόσμο που μας αξίζει), 
αυτόν τον κόσμο των υπερβολικών προκαταλήψεων, των πα
ραιτήσεων, των θλιβερά μυθιστορηματικών ενοχών.
Ο κ. Buñuel είναι ένα κοφτερό σπαθί που αγνοεί τα ύπουλα χτυ
πήματα.
Κάτω οι μακάβριες τελετές, αυτός ο τελευταίος καλλωπισμός 
ενός ανθρώπου που δεν υπάρχει πια και που μονάχα η σκόνη 
του βαραίνει στο κοίλωμα του κρεβατιού!
Κάτω όσοι μίαναν τον έρωτα με το βιασμό!
Κάτω ο σαδισμός κι η πιο συγκαλυμμένη μορφή του, η πε
ριέργεια!
Κι ας χαλαρώσουμε λιγάκι τη θηλιά της λογικής που μόνοι μας 
περνάμε στο λαιμό μας. Ας δούμε λίγο τι υπάρχει στην άκρη. 
Ένας φελλός: ένα επιχείρημα που, έστω, έχει βαρύτητα.
Ένα πεπόνι: καημένη μπουρζουαζία.
Δύο μαθητές του κατηχητικού: καημένε Χριστέ.
Δύο πιάνα με ουρά, παραγεμισμένα με ψοφίμια και κόπρανα: 
καημένοι αισθηματίες.
Τέλος (το περιμέναμε) ένας γάιδαρος σε γκρο πλάνο.
Ο κ. Buñuel είναι τρομερός.
Ντροπή σ’ αυτούς που, όταν ήταν έφηβοι, σκότωσαν αυτό που 
θα μπορούσαν να γίνουν, σ’ αυτούς που ψάχνουν στα δάση και 
στις ακτές, εκεί όπου η θάλασσα ξεβράζει τις αναμνήσεις και τις 
λύπες μας, μέχρι να στραγγίζουν τελείως από αυτό που ήταν την 
άνοιξη της νιότης.
Cave canem... Προσοχή στο σκύλο: δαγκώνει.
Όλα αυτά τα λέμε χωρίς την παραμικρή στεγνή ανάλυση, πλά
νο πλάνο (κάτι που, άλλωστε, θα ’ταν αδύνατον για μια καλή 
ταινία που την άγρια ποίησή της οφείλουμε να τη σεβαστούμε), 
και με την ελπίδα ότι θα σας ανοίξουμε την όρεξη να δείτε και 
να ξαναδείτε τον Ανδαλουσιανό σκύλο. Η στροφή προς έναν 
κοινωνικό κινηματογράφο δε σημαίνει τίποτ’ άλλο απ’ την 
επιθυμία να εξασφαλίσουμε για την τέχνη του κινηματογράφου 
μια θεματολογία που προκαλεί το ενδιαφέρον· μια θεματολογία 
που τρώει κρέας.

«Vers un cinéma social», 1930. 
Μετάφραση: Μυρτώ Ρηγοποΰλου.

Η διαύγεια, ίδιον των ποιητών
του Jacques B. Brunius

Ο «αιώνας του ματιού», όπως προαναγγέλθηκε από κάποιον λο
γοτέχνη δευτέρας διαλογής με προφητικές τάσεις (οποία επιτομή 
της γελοιότητος!), κράτησε μόνο όσο ένα αστείο! Στο πρώτο λε
πτό της ταινίας του, ο Buñuel, με μια ξυραφιά, χώνει πιο βαθιά 
στις κόγχες τους τα φλογισμένα μάτια αυτών που ηδονίζονται 
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ζωγραφικήν, που έλκονται απ’ το «γαργαλιστικό». Έτσι κι 
αλλιώς, κι όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, η αρμονία δεν απο
τελεί ζητούμενο της ταινίας.
O Luis Buñuel, πέρα από κάθε γραφικότητα, διαθέτει οτιδήποτε 
ισπανικό που, μέσω του μιάσματος το οποίο αποκαλείται λατι
νική σκέψη, μπορεί να μας γοητεύσει: μιαν ανέλπιδη βία, έναν 
ενθουσιασμό που γκρεμίζει φραγμούς, μια ζωική δύναμη που 
ωθεί τους αληθινούς ανθρώπους καταπάνω στα πιο αγχωτικά 
προβλήματα. Από μεταμόρφωση σε μεταμόρφωση, από εξαφά
νιση σε εξαφάνιση, ο Buñuel χρησιμοποιεί το μάτι μας για να 
μας καθιστά αδιαλείπτως παρόντες προ του εαυτού του και του 
εαυτού μας.
Κάποιοι θα επαινέσουν τη φαντασία και το κέφι του. Είναι 
αυτοί οι ίδιοι που μονίμως πέφτουν έξω. Εδώ, δεν υπάρχει επι
νόηση, παρά μόνο η διαύγεια, ίδιον των ποιητών, η οποία επι
τρέπει ν ’ ανιχνεύουμε κάτω απ’ τα φαινόμενα κάποια δραματικά 
σημεία επαφής ανάμεσα στο πνεύμα και τον κόσμο, κάποιους 
συνδυασμούς ασυνήθιστους, αλλά αληθινούς. Η αλληλουχία 
των γεγονότων θυμίζει την παράλογη, αλλά αμείλικτη, ανα
γκαιότητα του ονείρου, αφού, εκεί, ο συσχετισμός ιδεών και ει
κόνων φαίνεται αυτόματος.

«Cahiers d ’A rt», Ιοιίνιος 1929.
Μετάφραση: Μυρτώ Ρηγοποΰλου.

Η  Χ Ρ Υ Σ Η  Ε Π Ο Χ Η  ( 1 9 3 0 )
(L ’Â ge d ’or)

Σκηνοθεσία: Luis Buñuel. Σενάριο: Luis Buñuel, Salvador 
Dalí. Φωτογραφία: Albert Duverger. Σκηνογραφία: Pierre 
Schilzneck. Μουσική επηιέλεια: Luis Buñuel πάνω σε μοτίβα 
των Georges Von Parys, Mozart, Beethoven, Debussy, 
Mendelssohn, Wagner. Ακούγονται επίσης τα Τύμπανα της 
Καλάνδα κι ένα πάσο ντόμπλε. Μοντάζ: Luis Buñuel. Ηθο
ποιοί: Gaston Modot (άντρας), Lya Lys (γυναίκα), Max Ernst 
(λήσταρχος), Pierre Prevert (ένας ληστής), Germaine Noizet 
(μαρκησία X), Jose Llorens Artigas (κυβερνήτης), Lionel Salem 
(δουξ ντε Μπλανζί, Χριστός), Duchange (μαέστρος), Ibañez 
(δασοφύλακας). Παραγωγή: Vicomte Charles de Noailles (Γαλ
λία). Διάρκεια: 60 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Σ ’ ένα σχεδόν έρημο νησί όπου ζουν σκορπιοί και εξαθλιωμένοι λη
στές, κάποιοι επίσκοποι τελούν στα βράχια τη Θεία Λειτουργία, κι 
ύστερα γίνονται σκελετοί, μέρος του φυσικού τοπίου. Καταφθάνουν 
με βάρκες μέλη της καλής κοινωνίας, για να θέσουν τον θεμέλιο 
λίθο της Αυτοκρατορικής Ρώμης. Η τελετή των εγκαινίων διακό
πτεται από ένα σκάνδαλο: ένας άντρας και μια γυναίκα επιχειρούν 
να κάνουν έρωτα στις λάσπες, αλλά το πλήθος τούς χωρίζει, κι ο 
άντρας συλλαμβάνεται. Κατορθώνει, ωστόσο, να ξεφύγει και να ξα-
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ναβρεί την αγαπημένη του σε μια κοσμική συγκέντρωση, στην 
αριστοκρατική βίλα των γονέων της. Ο άντρας συνεχίζει να συμ
περιφέρομαι έξω από τους κοινωνικούς κανόνες, ενώ παράδοξα συμ
βάντα διαδραματίζονται (ένας δασοφύλακας σκοτώνει το γιο του, 
ένα κάρο διασχίζει το σαλόνι κ.λπ.) Οι ερωτευμένοι προσπαθούν 
να κάνουν έρωτα στον κήπο, αλλά διάφορα γεγονότα τούς εμπο
δίζουν. Κι ενώ η γυναίκα πέφτει στην αγκαλιά ενός ηλικιωμένου 
μαέστρου, ο άντρας, έξαλλος, μπαίνει μέσα στο σπίτι κι αρχίζει να 
καταστρέφει τα πάντα, πετώντας έξω απ’ το παράθυρο, μεταξύ άλ
λων, ένα φλέγόμενο χριστουγεννιάτικο δέντρο, μια καμηλοπάρδαλη 
κι έναν αρχιεπίσκοπο. Στο μεταξύ, στον πύργο του Σελινί, τέσσε
ρις αριστοκράτες που παραπέμπουν στους αντίστοιχους ήρωες 
του 120 μέρες στα Σόδομα του μαρκησίου De Sade, τελειώνουν τα 
όργιά τους και φεύγουν, αλλά ένας απ’ αυτούς, που έχει τη μορφή 
του Χριστού, επιστρέφει καθώς τον καλεί η κραυγή μιας πληγω
μένης κοπέλας στην είσοδο του πύργου.

Ο υποκόμης και η υποκόμισσα De Noailles με προσκάλεσαν σε 
γεύμα· ήθελαν να κάνουμε μια ταινία. Επειδή, εκείνη την επο
χή, στην ομάδα των σουρεαλιστών ήμαστε πολύ τυπικοί, ζήτησα 
από τον Breton και τους υπολοίπους την άδεια να πάω. Μου 
απάντησαν ότι δεν έβλεπαν κανένα πρόβλημα. Εμένα μ’ ενο
χλούσε λίγο, έβρισκα παράξενη αυτή τη συνδιαλλαγή με την 
αριστοκρατία ενός κινήματος που ήθελε να λέγεται επαναστα
τικό. Βέβαια, άλλαξα γνώμη μόλις γνώρισα τους De Noailles: 
γούστο, φινέτσα, λεπτότητα, διακριτικότητα -  όλα υποδειγ
ματικά. Σ’ εκείνο το πρώτο μας δείπνο, παρευρισκόταν και ο 
Georges Auric, όλα όμως είχαν κανονιστεί από τον Cocteau 
και τον Christian Zervos, το περιοδικό των οποίων χρηματο
δοτούσαν οι De Noailles. Mou είπαν ότι ο Στραβίνσκι ήταν 
διαθέσιμος να γράψει τη μουσική για μια ταινία δύο πράξεων, 
και δεν είχα παρά να συνεννοηθώ μαζί του. «Δε συνεργάζομαι 
με Καθολικούς, ούτε με ιδιοφυίες» τους απάντησα. Πέραν αυ
τού, όμως, το δείπνο εξελίχθηκε φυσιολογικά και σ’ ευχάριστο 
κλίμα. Τέσσερις μέρες αργότερα, νέο δείπνο. Ήρθε να με δει ο 
Georges Η. Rivière, διευθυντής του Μουσείου τού Τροκαντε- 
ρό, λέγοντάς μου ότι, τελικά, μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα, 
όπως το ήθελα.
Δούλεψα λίγο-πολύ όπως στον Ανδαλουσιανό σκύλο, αλλά, αυτή 
τη φορά, μόνος μου. Δεν ήταν πλέον δυνατή η συνεργασία με τον 
Dali -  το ’βλεπε κι ο ίδιος. Στην πρώτη ταινία, είχα εγώ μια ιδέα, 
είχε εκείνος μιαν άλλη, την υιοθετούσαμε ή την απορρίπταμε ει
ρηνικά, χωρίς υστεροβουλίες. Αυτή τη φορά, όλα ήταν διαφο
ρετικά. Το πράγμα δεν «πήγαινε», δεν υπήρχε αλληλοκατα
νόηση. Ό,τι πρότεινα εγώ, του φαινόταν κακό· ό,τι πρότεινε εκεί
νος, δε μ’ ικανοποιούσε. «Αυτό είναι της Gala» του έλεγα. Και 
όντως, ήταν δικές της ιδέες, που δε μ’ άρεσαν καθόλου. Αποδέ
χθηκα τελικά κάποιες ελάχιστες ιδέες, δουλέψαμε τρεις μέρες μα
ζί, κι ύστερα τελείωσα μόνος μου το σενάριο. Λίγο αργότερα, το 
έστειλα στον Dali, ο οποίος μου απάντησε ότι το έβρισκε πολύ 
καλό. Όταν ξεκίνησα τα γυρίσματα, έφυγε για τη Μάλαγα με την 
Gala. Εγώ τελείωσα την ταινία μέσα σ’ ένα μήνα, με τη συ-

ντροφιά του Georges Auric. Ο υποκόμης μού είχε δώσει μια επι
ταγή για 700.000 φράγκα, κι όταν τελείωσαν τα γυρίσματα, 
ύστερα από τρεις βδομάδες, του επέστρεψα όσα είχαν περισσέ
ψει ( 103.000 φράγκα), μαζί με όλες τις αποδείξεις. Εκείνος, σε μια 
στιγμή που είχα στραφεί προς το παράθυρο, τις έριξε στο τζάκι. 
Μετάνιωσα που δεν τον έκλεψα λιγάκι. Όλο αυτό το διάστημα, 
o Dalí αλληλογραφούσε μαζί μου από τη Μάλαγα. Όταν δείξα
με τη Χρυσή Εποχή για πρώτη φορά στον υποκόμη και σε με
ρικούς φίλους, όπως και στον Dalí, οι αντιδράσεις ήταν ενθου
σιώδεις. O Dalí μου είπε: «Μ’ άρεσε πολύ! Θα ’λεγα ότι είναι μια 
χολιγουντιανή ταινία». Η πρώτη επίσημη προβολή έγινε στον 
κινηματογράφο Panthéon. Είχε προσκληθεί η αφρόκρεμα της πα
ρισινής κοινωνίας. Οι De Noailles υποδέχονταν τους καλεσμέ
νους στην είσοδο: «Ο Μαρκήσιος τάδε, ο Πρίγκιψ του..., ο Δουξ 
και η Δούκισσα του...» κ.λπ. Παρακολούθησαν την προβολή, αλ
λά, στην έξοδο, ενώ οι De Noailles περίμεναν τη γνώμη τους και 
τα συγχαρητήριά τους, οι περισσότεροι έφυγαν χωρίς να τους 
χαιρετήσουν. Ο υποκόμης, που ήταν πρόεδρος του Jockey Club, 
έχασε τη θέση του. Και η πεθερά του, η πριγκίπισσα του Πουά, 
πήγε στο Βατικανό και ζήτησε να τον αφορίσουν.

-  Η Χρυσή Εποχή είχε διαφορετική σημασία από τον Ανδαλου- 
σιανό σκύλο;
-  Όχι· ήταν το ίδιο πράγμα. Τίποτα δε θέλησα να πω. Η ταινία 
συγκροτείται από οράματα, από οπτικές εικόνες, από γκαγκ. 
Όμως, στη Χρυσή Εποχή μπόρεσα να κάνω κάτι που στον Αν- 
δαλουσιανό σκύλο δεν το ’χα καν σκεφτεί: να αφεθώ στις κατα
στάσεις και τις εικόνες, και ν ’ αφήσω ελεύθερη να εκφραστεί η 
εξέγερσή μου κατά της καθεστηκυίας τάξης. Όσο για τον τίτ
λο, o Dalí ήθελε να την ονομάσουμε «Είναι επικίνδυνο να σκύ
βετε προς τα μέσα». Δε θυμάμαι πώς ακριβώς επικράτησε τελικά 
ο τίτλος Η Χρυσή Εποχή.

(Από το Conversaciones con Buñuel, ó.n.)

Με τη Χρυσή Εποχή, ο υπερρεαλιστής Luis Buñuel οδηγεί τον 
κινηματογράφο σε μια νέα εποχή. Ήδη, όμως, η πρώτη του ται
νία αποτέλεσε πραγματική επανάσταση, κι αυτός είναι ο λόγος 
για τον οποίο, παρά κάποιες επιφυλάξεις που έχω διατυπώσει 
κατά καιρούς, θεωρώ ότι ο Ανδαλουσιανός σκύλος είναι μια ση
μαντικότατη ταινία.
Η ρήξη ανάμεσα στον λαϊκό και τον αισθητιστικό κινηματο
γράφο είχε πραγματοποιηθεί προτού ακόμα κάνει την εμφάνι
σή του ο ομιλών, και οι αισθητιστές (χρησιμοποιώ τον όρο αυ
τόν υποτιμητικά, αν και ένας κάποιος αισθητισμός είναι πάντοτε 
απαραίτητος...) υπερίσχυσαν. Μήπως δεν τα κατάφεραν να 
εξουδετερώσουν τον μεγαλοφυή Feuillade ή να επιβάλουν την 
αφαίρεση;
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ντεκόρ, κατσαρόλες κ.λπ. Βασίλευαν τα φώτα, τα σκεύη τής 
κουζίνας. Ο αισθητιστικός κινηματογράφος είχε εκθρονίσει 
το γκαγκ- το σουρωτήρι, τον άνθρωπο. Αυτοί οι επικίνδυνοι εκ
πρόσωποι του ιμπρεσιονισμού ή της αβάν-γκαρντ (τον δικαι
ούνται σίγουρα αυτόν τον στρατιωτικό όρο1) είχαν μετατρέψει 
τον κινηματογράφο σε χώρο γυμνασίων, απ’ όπου απούσιαζε 
εντελώς ο άνθρωπος. Πράγματι, ο Man Ray και κάποιοι ντα- 
νταϊστές εξωθούσαν αυτές τις μανίες στα άκρα, αλλά χρειαζό
ταν μια επιστροφή στις τρελές περιπέτειες του Φαντομά, μια επι
στροφή στο συναίσθημα, για να μη βουλιάξει ο κινηματογρά
φος στο βόθρο όπου βρίσκονται τώρα η δήθεν μοντέρνα ζω
γραφική και μουσική.
Ο Buñuel (δηλαδή ο σουρεαλισμός) αποτελεί ένα εφαλτήριο για 
να μπορέσει ο κινηματογράφος να πλησιάσει το αισθητό. Η κί
νηση αυτή ξεκινά με τον Ανδαλουσιανό σκύλο, παίρνει σαφή μορ
φή με τη Χρυσή Εποχή, αλλά παραμένει ανολοκλήρωτη, αφού 
ο εχθρός αντιστέκεται με σθένος, δεν υποχωρεί και δεν παρα- 
δίδει τα όπλα. Θα χρειαστούν, δίχως αμφιβολία, δεκαετίες ολό
κληρες για να μην αποτελεί πια ο Buñuel εξαίρεση και για να 
μπούμε επιτέλους στη Χρυσή Εποχή του κινηματογράφου, 
που έχει ξεκινήσει ήδη από το 1929.
Ώ ς τότε, ο κινηματογράφος εξέφραζε είτε την πραγματικότη
τα είτε το όνειρο. Όμως, απ’ αυτή την πραγματικότητα έλειπαν 
κάποια απ’ τα ουσιαστικά της στοιχεία, όπως το φανταστικό και 
το όνειρο· αλλά και το όνειρο ήταν λειψό, αφού κανείς δεν 
έπαιρνε υπόψη του ότι κανένα όνειρο δεν έχει ισχύ και αξία, αν 
δεν βασίζεται στην πραγματικότητα.
Γία τον Buñuel, το όνειρο έχει πάψει να είναι φροϊδικό a priori 
και να διαφέρει από την καθημερινότητα- είναι η καθημερινό
τητα. Πρόκειται, δηλαδή, με μια λέξη, για ρεαλισμό, γι’ αυτή την 
πραγματικότητα που περιέχει την υπερ-πραγματικότητα, ακρι
βώς όπως κι η υπερ-πραγματικότητα περιέχει την πραγματι
κότητα.2 Οι εικόνες της Χρυσής, Εποχής είναι ακριβής αναπα
ραγωγή των εικόνων που μπορούν να δουν όσα μάτια έχουν κα
ταφέρει να ξεφύγουν από τη συνήθεια. Μετά τον De Chirico, τον 
Ernst και κάποιους άλλους ζωγράφους, ο Buñuel κατορθώνει 
(χάρη στο κινηματογραφικό μέσο, που είναι πλουσιότερο από 
τη ζωγραφική, αφού συνδυάζει ταυτοχρόνως κίνηση, αλλη
λουχία, λεπτομέρεια και σύνολο) να (επανα)φέρει το «μάτι μας 
στην αγρία κατάσταση», για να δανειστούμε τα λόγια τού 
Breton (στο Σουρεαλισμός και Ζωγραφική).
Με τη δεύτερη ταινία του, ο Buñuel αγγίζει την τελειότητα σε 
ό,τι αφορά στην ελεύθερη κινηματογραφική έκφραση. Η ται
νία, η οποία επρόκειτο να ονομαστεί Το ανδαλουσιανό ζώο (La 
bête Andalouse), εμφανιζόταν αρχικά ως συνέχεια του Ανδα- 
λουσιανοϋ σκύλου. Κι είναι αλήθεια ότι ο Buñuel και o Dalí εί
χαν αποφασίσει να γυρίσουν μια δεύτερη ταινία, με κάποια 
γκαγκ που δεν είχαν χρησιμοποιήσει στην πρώτη. Ο Buñuel πή
γε λοιπόν στην Ισπανία για να βρει τον Dalí, ο οποίος είχε μό
λις αναγκαστεί να εγκαταλείψει το πατρικό του, αλλά δε συ
νεργάστηκαν παρά μία φορά. Ο Buñuel δεν μπορούσε ν ’ ανα
γνωρίσει το φίλο του, κι οι δυο άνδρες ήταν σαν ξένοι μεταξύ 
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Dalí, και το γεγονός ότι το όνομα του τελευταίου εμφανίζεται 
στους τίτλους, οφείλεται στην «καλοσύνη» του Buñuel, ο οποί
ος, στην ουσία, δεν κράτησε παρά μόνο ένα γκαγκ του Dalí: τον 
κύριο που περπατά με μια πέτρα στο κεφάλι.
Ο ίδιος o Dalí γράφει στη Μυστική ζωή του Salvador Dalí: «Η 
δική μου ιδέα ήταν να κάνουμε μια ταινία που να εκφράζει τη 
βία του έρωτα· μια ταινία βαθιά επηρεασμένη από το μεγαλείο 
της δημιουργίας των Καθολικών μύθων. [...] Τελικά, ο Buñuel 
άρχισε να γυρίζει μόνος του τη Χρυσή Εποχή. Όταν την τε
λείωσε, απογοητεύτηκα οικτρά. Η ταινία δεν ήταν παρά μια κα
ρικατούρα των ιδεών μου. Η επίθεση κατά του καθολικισμού 
ήταν απλοϊκή και χωρίς καμία ποίηση...»
Ας ξεχύσουμε, επομένως, τον Dalí κι ας επιστρέψουμε στην ται
νία του Buñuel.
Ένα ντοκιμαντέρ (θα εξετάσουμε αργότερα το ρόλο του ντο
κιμαντέρ στο έργο του Buñuel) ανοίγει την ταινία, ανακοινώ- 
νοντάς μας ότι πρόκειται πολύ περισσότερο για μια διαπίστω
ση, για ένα ρεπορτάζ, παρά για μια ιστορία ή ένα έργο με συγ
κεκριμένη πλοκή. Στον πρώτο υπότιτλο διαβάζουμε: «Ο σκόρ
πιός είναι ένα είδος αραχνοειδούς που ζει συνήθως κάτω από πέ
τρες». Η άνευρη μουσική που συνοδεύει τον πρόλογο, επιτεί
νει την απόλυτη υπερ-πραγματικότητα αυτού που πολλοί αρέ- 
σκονται να αποκαλούν «φέτα ζωής». Στην ίδια περιοχή, εξίσου 
πραγματικοί με τους σκορπιούς, ζουν κάποιοι ληστές -άθλιοι, 
γκροτέσκοι, τρομεροί-, τελευταίοι επιζώντες μιας εποχής που 
έχει πια παρέλθει. Οπλισμένοι με σκουριασμένα σπαθιά, τσου
γκράνες και ξύλινα κοντάρια, εξαντλημένοι και σχεδόν ετοι
μοθάνατοι, συγκεντρώνουν τις τελευταίες τους δυνάμεις για ν ’ 
αντιμετωπίσουν τους Μαζορκινούς. Οι Μαζορκινοί αποβιβά
ζονται, αφού πρώτα έστειλαν ως εμπροσθοφυλακή κάποιους αρ
χιεπισκόπους, κι αργότερα, νικητές πια, χωρίς να χρειαστεί να 
πολεμήσουν, θα ιδρύσουν την αυτοκρατορική Ρώμη πάνω στα 
χώματα που, τελικά, θ’ απορροφήσουν τα πτώματα των παλαιών 
κατοίκων της.
Την ώρα που ο κυβερνήτης θεμελιώνει επισήμως τη νέα επο
χή, εμφανίζεται το κύριο θέμα του Buñuel, που δεν είναι άλλο 
από μια μοναδική και αξιοθαύμαστη έκκληση στον έρωτα. Χω
ρίς να δείχνουν το παραμικρό ενδιαφέρον για την τελετή, «ένας 
άντρας και μια γυναίκα, αγκαλιασμένοι με φοβερό πάθος, κυ
λιούνται στη λάσπη». Οι ερωτικές τους κραυγές καλύπτουν τον 
εναρκτήριο λόγο του κυβερνήτη και, μέχρι το τέλος της ταινίας, 
ο έντονος αυτός έρωτας θα κάνει σκόνη τα στερεότυπα, τους πε
ριορισμούς και τους νόμους της κοινωνίας. Οι εραστές περνούν 
με ευκολία από τον έρωτα στην εξέγερση, αφού ο έρωτας είναι 
εξέγερση από μόνος του και μπορεί να σκοτώσει τους εχθρούς 
του: όσους προσπαθούν να θέσουν εμπόδια σ’ αυτόν και στη 
ζωή· μ’ άλλα λόγια, αυτά τα τσακάλια με τους καλούς τρό
πους, που «στρέφουν και το άλλο μάγουλο». Δύο είναι τα στρα
τόπεδα: οι εραστές και οι άλλοι. Εξαιτίας της δομής αυτής της 
σάπιας κοινωνίας, ο διαχωρισμός σε δύο στρατόπεδα είναι ανα
πόφευκτος: έτσι, θα βρεθούν οι μεν απέναντι στους δε, και η κοι
νωνία, σκανδαλισμένη και τρομοκρατημένη από τον έρωτα, θα 
εξαπολύσει όλες τις δηλητηριώδεις δυνάμεις της: τους υψηλά
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ισταμένους της κρατικής μηχανής, τους ιερείς, τις οικογένει
ες, την αστυνομία, τους κοσμικούς. Οι εραστές θα χωριστούν, 
όπως χωρίζουν τα σκυλιά στο δρόμο, αλλά θα μείνουν ενωμέ
νοι. Ο ίδιος έρωτας, τα ίδια μίση, σχηματίζουν αλυσίδες που ακό
μα και τα πιο ισχυρά οξέα δε θα μπορέσουν να διαλύσουν ποτέ. 
Ο Ανδαλουσιανός σκύλος, με εξαίρεση κάποιες σκηνές, δεν ήταν 
παρά κινηματογραφημένη ποίηση και λογοτεχνία. Η Χρυσή 
εποχή, αντιθέτως, είναι ταινία, με την έννοια ότι, εδώ, ο κινη
ματογράφος έχει αφομοιώσει τις επιρροές του και μιλά πια τη 
δική του γλώσσα. Ώς τότε, ο κινηματογράφος πορευόταν σε δρό
μους πλατύτερους και βαθύτερους· η κινηματογραφική γραμ
ματική είχε γραφτεί από τον Griffith, τον Ince, τον Αϊζενστάιν 
και κάποιους άλλους. Ο Bunuel, ωστόσο, που περιφρονούσε τη 
μιαρή τεχνική, πέταξε στην μπάντα όλους τους κανόνες και συ
νέθεσε το σπουδαίο κινηματογραφικό ποίημα του τρελού έρω
τα. Το μείζον αίτημά του είναι να καταλυθούν όλοι οι φραγμοί, 
όχι όμως για να προκαλέσει τον ενθουσιασμό των εστέτ και των 
σνομπ με παράλογες ακροβασίες, αλλά για να εκφράσει με τη με
γαλύτερη δυνατή πληρότητα τις δύο πιο μαγνητικές λέξεις 
της γλώσσας: έρωτας, εξέγερση. Η κινηματογραφική επανά
σταση υπήρξε καθοριστική. Ο κινηματογράφος ήταν ανέκαθεν 
ικανός να μιλήσει για τα πάντα. Η Χρυσή Εποχή τού αποκάλυψε 
την ίδια του την ύπαρξη. Για πρώτη φορά -και χωρίς καμία προσ
φυγή σ’ αυτά τα στοιχεία που με δέος αποκαλούμε «ελλείψεις», 
«βάθος πεδίου», «ντεκουπάζ», «μοντάζ» κ.λπ.-, ο κινηματο
γράφος, σε όλο του μεγαλείο, γνωστό ή μη μέχρι το 1930, δόθηκε 
στον έρωτα, στο σουρεαλισμό. Ο σουρεαλισμός είναι ένα μαγι
κό ραβδί που μεταμορφώνει ό,τι αγγίζει. Ακολούθησαν κάποι
οι που προσπάθησαν να μετατρέψουν την έκφραση σε προκα
θορισμένη και κωδικοποιημένη τεχνική, αλλά χωρίς ιδιαίτερο 
αποτέλεσμα. Ποτέ πριν τη Χρυσή Εποχή δεν είχαν οι κινημα
τογραφικοί δημιουργοί ανάγκη να χρησιμοποιήσουν την επα
νάληψη ως συνδετικό κρίκο των θεμάτων τους. Στο έργο τού 
Bunuel, οι εικόνες αυτές αποτελούν λάιτ μοτίφ, συνδέοντας το 
όνειρο με την πραγματικότητα. Έτσι, η κόμη γίνεται ο συν
δετικός κρίκος μεταξύ μιας διαφήμισης που βλέπει φευγαλέα ο 
Gaston Modot στη βιτρίνα ενός κουρείου, και της Lya Lys, 
ξαπλωμένης σ’ ένα ντιβάνι. Στο ντεκουπάζ της ταινίας, ο 
Bunuel τονίζει ότι αυτή η σεκάνς «πρέπει να δώσει την εντύ
πωση της σύμπτωσης μεταξύ αυτού που φέρνει ο ήρωας στο νου 
του, κι εκείνου που, στην πραγματικότητα, αισθανόταν ή έκα
νε η κοπέλα τη στιγμή ακριβώς που κοίταζε τον ήρωα».
Μια άλλη εικόνα που επανέρχεται συχνά, είναι αυτή των κι
νούμενων δακτύλων κάθε φορά, ο παράμεσος ριγά πάνω σε κά
ποιο αντικείμενο. «Η κίνηση αυτή θα φέρει μεγάλη ταραχή, 
αφού παραπέμπει στον αυνανισμό» (από το ντεκουπάζ). Χέρι πά
νω σε αφίσα, χέρι του πατέρα πάνω σ’ ένα μπουκαλάκι με ιώ
διο, χέρι του σερβιτόρου που σκουπίζει ένα μπουκάλι και, κυ
ρίως, το μπανταρισμένο δάχτυλο της Lya Lys -  όλα αυτά συν
θέτουν ένα κράμα φαντασίας και καθημερινών πράξεων. Ομοί
ως, η ερωτική επιθυμία εκφράζεται πάντοτε με τον ίδιο τρόπο: 
τα δόντια δαγκώνουν το κάτω χείλος. Όσο κι αν οι λεπτομέρειες 
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τες, αφού συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ατμόσφαιρας ολο
κληρωτικής ζωής.
Το τελειότερο παράδειγμα της συνάντησης κινηματογράφου- 
σουρεαλισμού είναι η σκηνή του καθρέφτη, που, κατά τη γνώ
μη μου, είναι η ωραιότερη ποιητική σκηνή στην ιστορία του κι
νηματογράφου. Όταν η Lya Lys μπαίνει στο δωμάτιό της και 
βρίσκει μιαν αγελάδα πάνω στο κρεβάτι της, ο ήχος απ’ την κου- 
δούνα της αγελάδας εξακολουθεί ν ’ ακούγεται, ακόμα κι όταν 
η αγελάδα δεν είναι πια στο κάδρο. Στο επόμενο πλάνο, βλέπουμε 
τον Gaston Modot ανάμεσα σε αστυνομικούς· ο ήχος της κου- 
δούνας εξακολουθεί ν ’ ακούγεται, αλλά, σιγά σιγά, καλύπτεται 
από γαβγίσματα. Τη στιγμή που βλέπουμε τη Lya Lys να σκύ
βει προς τον καθρέφτη-ουρανό, στον ήχο της κουδούνας και στα 
γαβγίσματα προστίθεται ο ήχος του ανέμου, κι αυτός ο τριπλός 
πια ήχος θα συνοδεύσει καθ’ όλη τη διάρκεια της σεκάνς τους 
δύο εραστές που βρίσκονται χιλιόμετρα μακριά ο ένας απ’ τον 
άλλον. Οι δύο ήχοι -κουδούνα, γαβγίσματα- δίνουν αμέσως στο 
θεατή την αίσθηση ότι η απόσταση δεν έχει καταφέρει να χω
ρίσει αυτούς τους δύο ανθρώπους, κι ο ήχος του ανέμου που 
προστίθεται αργότερα, προοιωνίζεται το θρίαμβο αυτής της 
ενότητας.
Ας μην ξεχνάμε ότι Η Χρυσή Εποχή είναι μία από τις πρώτες ομι
λούσες ταινίες κι ότι οι ηχητικές της καινοτομίες δεν καλύπτουν 
κάποιες τεχνικές ανάγκες· είναι η ίδια η ταινία. Χρόνια αργό
τερα, ορισμένοι αισθητιστές θα τα ανακαλύψουν όλα αυτά και 
θα μιλήσουν με δέος για τα επιτεύγματα της ταινίας. Κανείς 
όμως δεν είχε παρατηρήσει την τεχνική ττ\ς Χρυσής Εποχής, κι 
αυτό συνιστά ένα ακόμα επιχείρημα υπέρ της βαθιάς αξίας τής 
ταινίας, που αφομοίωσε την -τέλεια, χωρίς αμφιβολία- τεχνι
κή της, για να την κάνει ένα με το τελικό αποτέλεσμα. Δεκάδες 
σελίδες έχουν γραφτεί, λ.χ., για τον εσωτερικό μονόλογο, και η 
υπερεκτιμημένη ταινία που φέρει τον τίτλο Σύντομη συνάντη
ση, χρωστά εν πολλοίς την επιτυχία της σ’ αυτό το τρικ, που 
χρησιμοποιείται δήθεν για ψυχολογικούς σκοπούς. Στη Χρυσή 
Εποχή, ωστόσο, ο εσωτερικός μονόλογος δεν αποτελεί τρικ, 
αλλά στοιχείο απολύτως απαραίτητο για την έκφραση του 
κρυφού περιεχομένου της ζωής. Οι δυο εραστές υπερασπίζονται 
απεγνωσμένα την ενότητά τους, κηρύσσοντας πόλεμο στην 
κοινωνία με την αδιαφορία, την περιφρόνηση και το μίσος. 
Όλοι όσοι θα μπορούσαν να καθυστερήσουν με οποιονδήποτε 
τρόπο τη στιγμή της συνάντησής τους, ή προσπαθούν να τους 
χωρίσουν, είναι εχθροί. Ο έρωτας, που δεν ξέρει από καλούς τρό
πους, γιατί είναι γεμάτος ζωή, χαστουκίζει, κλοτσάει και φτά
νει μέχρι του σημείου να οδηγήσει την κοινωνία στην ολική και 
τόσο επιθυμητή καταστροφή. Ωστόσο, προκύπτουν κάποιες 
προσωπικές δυσκολίες που απειλούν το ζευγάρι, κι έτσι φτά
νουμε στην περιβόητη σεκάνς του έρωτα-μαρτύριο στο πάρκο. 
Οι αναστολές, οι προκαταλήψεις, ο αταβισμός, υψώνονται σαν 
φαντάσματα σ’ αυτόν τον εχθρικό τόπο. Τότε είναι που πα
ρεμβαίνει ο εσωτερικός μονόλογος ή, μάλλον, διάλογος.
Η Lya Lys και ο Modot, αφού αδυνατούν να ερωτευτούν στο 
πάρκο, διαγράφουν το χώρο, κι εμείς, ενώ βλέπουμε τα κλειστά 
τους στόματα, ακούμε τον εξής διάλογο: «Κρυώνω -  Σβήσε το
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φως -  Ό χ ι- άσ’ το»· και, λίγο αργότερα: «Νυστάζεις; -  Θε'λω να 
κοιμηθώ -  Φέρ’ το κεφάλι σου πιο κοντά -  Το μαξιλάρι είναι πιο 
κοντά -  Πού είναι το χέρι σου;» κ.λπ. Ο διάλογος καταλήγει 
στην παράφορη επανάληψη δύο λέξεων: «Αγάπη μου, αγάπη 
μου, αγάπη μου, αγάπη μου, αγάπη μου...» Οι εκφράσεις των 
προσώπων τους ακολουθούν επακριβώς τα λόγια που προφέ
ρουν χωρίς ν ’ ανοίξουν το στόμα τους. Δε νομίζουν, δε φαντά
ζονται ότι είναι κάπου αλλού, κάπου όπου μπορούν να ερω
τευτούν χωρίς περιορισμούς· είναι κάπου αλλού. Δεν έχει υπερ- 
νικηθεί μόνο ο τόπος, αλλά και ο χρόνος, αφού, ξαφνικά, βλέ
πουμε, μέσα απ’ τα μάτια του Modot, τη Lya Lys είκοσι χρόνια 
μεγαλύτερη, με την ίδια ακριβώς έκφραση και συμπεριφορά. 
Δεν πρόκειται εδώ απλώς και μόνο για τεχνικό εσωτερικό μο
νόλογο, κάτι που θα είχε ιστορική και μόνο αξία, αλλά για μια 
πραγματικότητα που γίνεται παρούσα μέσω του ήχου και δίνει 
στους δύο ήρωες τη δυνατότητα να κάνουν ένα θαυμάσιο άλ
μα, ακίνητο, αλλά αληθινό, στο χώρο και στο χρόνο· ένα άλμα 
για κάπου όπου θα μπορούν να ερωτευτούν.
Αυτός ο ερωτικός παροξυσμός σκανδαλίζει την κοινωνία, που 
προσπαθεί να αμυνθεί με όλα τα μέσα. Ποτέ άλλοτε οι «καθω
σπρέπει», η πεμπτουσία της κοινωνίας, δεν απεικονίστηκαν με 
τόσο ζωντανά και διαπεραστικά χρώματα. Ας μην αναφέρουμε 
όλες τις λεπτομέρειες· ας περιοριστούμε στη βασική σκηνή 
της δεξίωσης. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι ορισμένοι από τους 
μεγαλύτερους σκηνοθέτες έχουν χρησιμοποιήσει τέτοιου είδους 
δεξιώσεις για να καταγγείλουν την άρχουσα τάξη, αποκαλύ
πτοντας την υποκρισία, το χαμηλό επίπεδο και τη δειλία των 
μελών της. Πρώτος ήταν ο Chaplin που, σε μιαν απ’ τις καλύ
τερες κωμωδίες του Mack Sennett, με τίτλο Tillie’s Punctured 
Romance (1914), αρχίζει να πυροβολεί μ’ ένα περίστροφο κατά 
τη διάρκεια μιας κοσμικής χοροεσπερίδας, σκορπίζοντας τον πα
νικό. Ο Ινκιτζίνοφ, ήρωας του Πουντόβκιν στο Θύελλα πάνω 
στην Αοία (1928), συνειδητοποιεί τον επαναστατικό προορι
σμό του στη διάρκεια μιας επίσημης τελετής. Ο Pabst, στη 
Λούλου (1928), επιλέγει μια δεξίωση με επίσημο ένδυμα ως 
πλαίσιο μέσα στο οποίο ξεσπά ένα ζοφερό δράμα με υστερικές 
κραυγές και επώδυνες αποκαλύψεις. Και ποιος δε θυμάται την 
εξαίρετη χορογραφία του Κανόνα τον παιχνιδιού (1939) του 
Jean Renoir, η οποία, συνδυάζοντας το μπουρλέσκ με την τρα
γωδία, κορυφώνει τη σωτήρια καταστροφική της δράση σε 
ουρλιαχτά τρόμου και πυροβολισμούς, ενόσω οι απαθείς και «κα
λοαναθρεμμένοι» θεατές νομίζουν (ή προφασίζονται ότι νομί
ζουν) πως το θέαμα είναι προσχεδιασμένο; Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, το σύνθημα είναι το ίδιο: «Μη διασαλεύετε την τάξη».3 
Το να προσέξουν το κάρο, πάνω στο οποίο ανεβασμένοι οι ερ
γάτες πίνουν κόκκινο κρασί, θα ’ταν ένδειξη ξεπεσμού για 
τους ήρωες της Αροσής Εποχής. Την ίδια, απόλυτη αδιαφορία 
επιδεικνύουν και για τη φωτιά στην κουζίνα που απειλεί τη ζωή 
του υπηρετικού προσωπικού. Ωστόσο, η περίπτωση του πατέ
ρα που σκοτώνει εν ψυχρώ το παιδί του, είναι σαφώς πιο σοβαρή 
γι’ αυτούς τους «καθωσπρέπει» που, για ευνόητους λόγους, ανέ
καθεν διατυμπάνιζαν τη μεγάλη αγάπη τους για τα παιδιά. Ο 
παιδοκτόνος εξηγεί πως ο γιος του τόλμησε να καταστρέφει το

τσιγάρο που εκείνος έστριβε· άρα, του άξιζε ο θάνατος -  μια 
άθλια εξήγηση που, ωστόσο, γίνεται ομόφωνα αποδεκτή, και το 
γλέντι συνεχίζεται. Αυτά τα γεγονότα καθιστούν ακόμα πιο ανά
γλυφες τις βίαιες αντιδράσεις των αστών, οι οποίοι, έχοντας χά
σει εντελώς το έλεγχο, ετοιμάζονται να λιντσάρουν έναν νεα
ρό που δικαιολογημένα είχε χαστουκίσει μιαν απαίσια ηλι
κιωμένη, εμπόδιο του έρωτά του. Το κάρο με τους εργάτες 
μπορεί να περάσει· κλείνουν τα μάτια. Η φωτιά ξεσπά στην κου
ζίνα· το μέρος τούς είναι άγνωστο. Ο έρωτας, όμως, τους αφο
ρά προσωπικά· επομένως, είναι ο μεγάλος εχθρός που μπορεί να 
ξεσηκώσει εναντίον τους τους εργάτες, το υπηρετικό προσωπικό 
και το σκοτωμένο παιδί.
Ο έρωτας θα νικηθεί (προς στιγμήν) από τους ίδιους τους ερα
στές, που δεν έχουν ακόμα δαμάσει τις αναστολές τους. Ο γε- 
νειοφόρος μαέστρος, μες στην απόγνωση, εγκαταλείπει το πό- 
ντιουμ και χωρίζει το ζευγάρι. Αυτός ο χαρακτήρας (ο μαέστρος) 
αποτελεί το τελευταίο και πιο αποτελεσματικό όπλο της κοι
νωνίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της συγκεκριμένης σκηνής, για 
λόγους καθαρά δραματουργικούς και όχι τεχνικούς, η κάμερα 
μετακινείται, κι άλλοτε παίρνει τη θέση του μαέστρου, άλλοτε 
της Lya Lys. Ο Modot δείχνει (προς στιγμήν) ανίκανος να δια
λύσει αυτό το χωρίς έρωτα νέο ζευγάρι που δημιουργήθηκε. Βα
σανίζεται από έναν αδιάκοπο ήχο τυμπανισμών, και οι αντι
δράσεις του δεν μπορούν παρά να τον οδηγήσουν ξανά σε ξέ
σπασμα. Εξοργισμένος, πετάει απ’ το παράθυρο τα σύμβολα 
της υποτελείας του, τη στιγμή ακριβώς που, ως φυσικό επα
κόλουθο των όσων συνέβησαν, «έβγαιναν οι επιζώντες του 
κάστρου του Σελίνι» (Οι 120μέρες των Σοδόμων του μαρκησίου 
De Sade).
Αυτή η τελική σεκάνς είναι η πιο αινιγματική, όσον αφορά στην 
ερωτική ιστορία ανάμεσα στη Lya Lys και τον Modot. Προσω
πικά πιστεύω ότι ο Bunuel θέλει να τονίσει τη σημασία του έρ
γου του Μαρκησίου, στο οποίο ο έρωτας πρέπει να ενδυναμω
θεί για να θριαμβεύσει επί των αναστολών του και να γίνει ο μέ- 
γας απελευθερωτής.
Είναι προφανές ότι αυτή η σεκάνς αποτελεί την αποθέωση της 
μεγάλης και απολύτως απαραίτητης μάχης κατά της θρησκεί
ας που επιχειρεί ο Bunuel στη Χρυσή Εποχή. Στοχεύοντας 
ακριβώς εκεί, γνώριζε ότι «η κριτική του ουρανού μετατρέπε- 
ται σε κριτική της γης, η κριτική της θρησκείας σε κριτική τού 
δικαίου, η κριτική της θεολογίας σε κριτική της πολιτικής», 
όπως έλεγε ο Marx. Απ’ την αρχή κιόλας της ταινίας, γίνεται εμ
φανής ο δεσμός στρατού και εκκλησίας: με τους αρχιεπισκόπους 
(την εμπροσθοφυλακή των αποικιοκρατών), με το αρτοφόριο 
που μεταφέρουν με το αυτοκίνητό τους οι προσκεκλημένοι 
της δεξίωσης, με την εκπληκτική περιγραφή της «Αυτοκρα- 
τορικής Ρώμης, προαιώνιας έδρας της Εκκλησίας», όπου «συ
χνά, τις Κυριακές» σπίτια καταρρέουν, ενώ ο Πάπας τελεί τη 
Θεία Λειτουργία, με τον μαριστή μοναχό που παίζει βιολί, με χί
λιες δυο άλλες λεπτομέρειες. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως, 
στο σενάριο, η σκηνή του κάστρου του Σελίνι ήταν διαφορετική 
εκεί, οι τέσσερις επιζώντες του «πιο κτηνώδους οργίου» αντι
προσώπευαν με τα κοστούμια και την εμφάνισή τους τις ση- 215
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μαντικότερες θρησκείες: ο δουξ Ντε Μπλανζί «έχει μούσι και 
μουστάκι, κι είναι ντυμένος όπως οι εβραίοι του 1ου αιώνα», ο 
πρόεδρος Κιρβάλ «είναι ντυμένος σαν λαϊκός Άραβας (του 6ου 
αιώνα)» κι ο επίσκοπος του Κ. «που έρχεται κουτσαίνοντας, εί
ναι ντυμένος όπως οι ιερείς του 16ου αιώνα». Στο σενάριο, ο τε
λευταίος ήταν ο μόνος επιζών της σφαγής, ενώ, στην τελική 
μορφή της ταινίας, ο επιζών είναι «ο δουξ Ντε Μπλανζί που, φυ
σικά, δεν είναι άλλος απ’ τον Ιησού Χριστό» και που αναλαμ
βάνει αυτό το καθήκον προτού χάσει τις τρίχες του σώματός του 
(θα τις ξαναδούμε αργότερα, στο πλάνο-επίλογο, πάνω σ’ έναν 
χιονισμένο και ανεμοδαρμένο σταυρό, υπό τους ήχους ενός 
πάσο-ντόμπλε).
Εν πάση περιπτώσει, η ουσία αυτής της σεκάνς παραμένει η ίδια, 
αφού ο Ιησούς Χριστός εκπροσωπεί τέλεια κάθε θρησκευτικό 
και μυστικιστικό πνεύμα.
Το γεγονός ότι η θρησκεία είναι στο στόχαστρο, δε σημαίνει ότι 
οι άλλες μορφές αστικής δικτατορίας έτυχαν καλύτερης αντι
μετώπισης. Περιγράφοντας τον έρωτα, ο Bunuel έδωσε στην 
αστυνομία, την οικογένεια και το στρατό τα δυνατότερα χα
στούκια που δέχτηκαν ποτέ από τον κινηματογράφο, κι έτσι ο 
έρωτας, μόνος, μεγαλειώδης, παρουσιάζεται ως μοναδική ελπίδα 
και μείζων μορφή εξέγερσης του ανθρώπου. [...]
Ο λόγος για τον οποίο στέκομαι στο σκάνδαλο που προκάλεσε 
Η Χρυσή Εποχή, είναι ότι στις πολλαπλές εξελίξεις του κρύβο
νται τα σημαντικότερα επιχειρήματα υπέρ της σημασίας αυτής 
της ταινίας, που θεωρείται το τέλειο παράδειγμα σουρεαλιστι
κής ταινίας μεγάλου μήκους. Το γεγονός ότι η ταινία ενόχλη
σε πολλούς, αποδεικνύει το πόσο σημαντική είναι. Ώς το 1930, 
ο κινηματογράφος, με κάποιες σπάνιες εξαιρέσεις βέβαια, ήταν 
ανώδυνος■ άρα, δεν εκπλήρωνε το σκοπό του. Η Χρυσή Εποχή 
είχε το θάρρος να αποκαλύψει τις δυνατότητες του κινηματο
γράφου, ακριβώς όπως μπόρεσαν τα Άσματα του Μαλντορόρ 
και το Μια εποχή στην Κόλαση να αποκαλύψουν στον άνθρω
πο τον ίδιο του τον εαυτό. Πρέπει να ’ναι κανείς επιφυλακτι
κός απέναντι στις ταινίες που ξεσηκώνουν τον ενθουσιασμό 
εκείνων που δεν έχουν το δικαίωμα να ενθουσιάζονται μαζί 
τους. Ο Bunuel, διαψεύδοντας ακόμα και τις κυνικές ελπίδες 
που ίσως κάποιοι να είχαν εναποθέσει σ’ αυτόν, εκπλήρωσε στην 
εντέλεια το σκοπό του. Έφτιαξε μια ταινία μαγνητική στο 
έπακρο για εκείνους που αγαπουν και ζουν, αλλά φονική για τα 
πτώματα, τους ηλικιωμένους και όλους εκείνους που είναι βυ
θισμένοι στο βόθρο του συντηρητισμού.
Το εξαιρετικό συλλογικό μανιφέστο που δημοσιεύτηκε στο 
πρόγραμμα της Χρυσής Εποχής, αναδεικνύει πολύ καλύτερα απ’ 
ό,τι θα μπορούσα να το κάνω εγώ, τη μεγάλη αξία της ταινίας, 
όσον αφορά τόσο στον έρωτα όσο και στην εξέγερση.
Ο ίδιος ο Bunuel ήταν απών όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Αξίζει 
να διηγηθούμε τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της πρε
μιέρας, που αποτέλεσε και το προοίμιο του σκανδάλου. Ο πα
ραγωγός της ταινίας, ο υποκόμης De Noailles, υπερήφανος για 
την ταινία του (αν και δεν γνώριζε καθόλου το θέμα, αφού ο 
Bunuel αρνούνταν να του δώσει οποιαδήποτε πληροφορία) 
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Στην είσοδο, αναγγέλλονταν τα ονόματα των προσκεκλημένων, 
και η οικογένεια De Noailles έπαιζε το ρόλο του οικοδεσπότη: 
η αίθουσα έσφυζε από χαμόγελα, φιλοφρονήσεις και προκατα
βολικά συγχαρητήρια. Μετά την προβολή, που πραγματοποι
ήθηκε μέσα σε μια παγερή σιωπή, η ατμόσφαιρα ήταν εντελώς 
διαφορετική: ο κόσμος έφευγε βιαστικά, με το κεφάλι σκυμμέ
νο, και τα μέλη της οικογένειας De Noailles ήταν κατακόκκι- 
να από ντροπή. Όσο για τον Buñuel, δεν είχε υπάρξει ποτέ άλ
λοτε τόσο ευτυχισμένος: η ντροπή των «αστών» που είχαν 
«θαυμάσει» τον Ανδαλουσιανό σκύλο, είχε επιτέλους ξεπλυθεί.

1. Η πρωταρχική σημασία της λέξης avant-garde είναι: εμπροσθοφυλακή. 
(Σ.τ.Μ.)
2. Ο Κόρου «παίζει» με τις λέξεις surréalité (υπερ-πραγματικότητα) και 
surréalisme (υπερ-ρεαλισμός). (Σ.τ.Μ.)
3. Το λογοπαίγνιο του Κόρου με τις λέξεις ordre (τάξη) και mot d’ordre (σύν
θημα) χάνεται στη μετάφραση. (Σ.τ.Μ.)

Από το βιβλίο Ado Kyrou, Luis Buñuel, Editions Séghers, Παρίσι 1970.
Μετάφραση: Ινώ Ρόζου.

Έ ν α  παραμορφωτικό ντοκιμαντέρ
του Pascal Bonitzer

Κάθε ταινία είναι ντοκιμαντέρ: αυτό σημαίνει ότι κάθε φιλμι- 
κή εικόνα, κάθε πλάνο, εμπεριέχει κατ’ αρχήν μια λίβρα αλη
θινής σάρκας.1 «Ακόμα και το πλάνο που έχει περισσότερο απ’ 
όλα την ιδιότητα του μερικού και του αποσπασματικού, το 
γκρο πλάνο» έγραφε, παραδοξολογώντας, ο Christian Metz, 
«παρουσιάζει ένα πλήρες τμήμα της πραγματικότητας» (πα
ραθέτω από μνήμης). Η σάρκα στον κινηματογράφο προηγεί
ται των πάντων -  το σώμα με την υφή του, τις αρθρώσεις, τις 
κινήσεις του.
«Ο σκόρπιός είναι ένα αραχνοειδές ορθόποδο, συνήθως απα- 
ντώμενο στα θερμά κλίματα του αρχαίου κόσμου. Η ουρά του 
αποτελείται από πέντε πρισματοειδείς αρθρώσεις». Η Χρυσή 
Εποχή αρχίζει σαν ένα διδακτικό ντοκιμαντέρ για ζώα, αφιε
ρωμένο στο σκορπιό. Όταν σκεφτόμαστε «σουρεαλισμός», έχου
με σε μεγάλο βαθμό την τάση να φέρνουμε στο νου μας την τυ
χαία συνάντηση της ραπτομηχανής με την ομπρέλα, το σημείο 
«όπου η ζωή και ο θάνατος, το ύψος και το βάθος, κ.λπ., παύ
ουν να συλλαμβάνονται ως αντιθέσεις». Ξεχνάμε ότι ένας από 
τους πιο μεγάλους αισθητικούς νεωτερισμούς του σουρεαλι
σμού, στο δρόμο που χάραξε ο Lautréamont (κολάζ παραθεμά
των, παραφθορές του ιατρικού λεξιλογίου και επιστημονικών 
όρων), στο δρόμο που χάραξαν οι ντανταϊστές, είναι ότι εισή- 
γαγαν το πραγματικό, το τεχνικό έγγραφο, στο ποιητικό σύ
στημα. Η συμβολή του σουρεαλισμού στο μοντερνισμό ήταν ότι 
έφερε στο προσκήνιο και εξήρε την ποιητική, ερωτική και πα
ραληρηματική δύναμη του τεκμηρίου, βιαίως αποσπασμένου από 
την πληροφοριακή λειτουργία του και ανηγμένου στην κατη
γορία των συμπτωμάτων, υπό το φως της ψυχανάλυσης. Στην 
καρδιά της σουρεαλιστικής δράσης βρίσκονται ονειρικές αφη-
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γήσεις, φωτογραφίες, στενογραφικές αναφορές, μέχρι και η 
αυτόματη γραφή, που είναι κάτι σαν πέρασμα από την υπο
κειμενικότητα στην αντικειμενικότητα του τεκμηρίου, ένας πυ
ρετός αποταμίευσης. (Ένας από τους πιο σημαντικούς «αιρε
τικούς» προδρόμους του σουρεαλισμού υπήρξε το περιοδικό 
«Documents» των Bataille και Leiris2).
Σε τι, επομένως, θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν αυτά τα τεκ
μήρια, αν όχι στην παρανοϊκή αυτο-ερμηνεία τους; Αυτός είναι 
και ο λόγος για τον οποίο o Dalí έχει κάθε δικαίωμα να υπερη- 
φανεύεται ότι ο σουρεαλισμός είναι μόνο δικός του: υπήρξε του
λάχιστον ο πιο διαυγής του κινήματος, αλλά και, ταυτόχρονα, 
ο πιο «κριτικός» απέναντι του.
Η Χρυσή Εποχή, λοιπόν, είναι ντοκιμαντέρ, αλλά ένα ντοκιμα
ντέρ παραμορφωτικό, όπου οι πέντε πρισματοειδείς αρθρώσεις της 
ουράς του σκορπιού και «η έκτη άρθρωση, κυστοειδής, θύλακος 
του δηλητηρίου», γίνονται η μετωνυμία ενός σώματος-έρμαιου 
της χαράς, του πάθους, της οργής. Αυτές οι εικόνες των σκορπιών 
με τις οποίες ανοίγει η ταινία, εκφράζουν μιαν αγαλλίαση. Έχουν 
κάτι το σχεδόν διεγερτικό, το δονούμενο. Σ’ αυτή την αγαλλία
ση συντελούν (υπογείως) και οι μεσότιτλοι, κάτι που δε θα μπο
ρούσε να κάνει κανένα σχόλιο κλασικού ντοκιμαντέρ: «Οποία τα- 
χύτης και κεραυνοβόλος δεξιοτεχνία στην επίθεσή του! Ακόμα 
κι ένας αρουραίος υποκύπτει στα χτυπήματά του!» Ήδη απ’ την 
αρχή η φύση εξαγριώνεται, το ένστικτο του θανάτου [που ο 
σκόρπιός θα παραμείνει σύμβολό του (μέχρι και στο μύθο του Κυ
ρίου Αρκάντιν: «it’s my nature»3) που υμνεί η ταινία.
Εδώ, λοιπόν, το τεκμήριο, τα πλάνα των ζώων, είναι, όπως και 
στον Ανδαλουσιανό σκύλο, όπως και σ’ εκείνο το πραγματικό και 
ωστόσο ψεύτικο ντοκιμαντέρ, το Γη χωρίς ψωμί, ένα σαδικό επί
γραμμα, μια διεκδίκηση κυριολεκτικής θηριωδίας. Φορτίζουν 
την ταινία με μια σαρκοβόρα ένταση που αποτελεί αυτό καθαυτό 
το κλίμα της. Οι εξαθλιωμένοι ληστές του προλόγου δίνουν τη 
θέση τους στο σουρεαλιστικό ζευγάρι Gaston Modot-Lya Lys, έρ
μαια μιας ερωτικής και σεξουαλικής φρενίτιδας. Η Χρυσή Επο
χή  είναι μια εξόχως εύθυμη ταινία, πλημμυρισμένη στα γκαγκ 
μιας τέτοιας απλότητας και τόσο προκλητικής παιδικότητας, που 
κανείς δε διανοήθηκε έκτοτε να τα αντιγράψει.

Δεν ξέρω κανένα άλλο έργο που να επιτρέπει στο κοινό να χα- 
ρεί τόσο ελεύθερα και χωρίς την παραμικρή ενοχή μια κλοτσιά 
στην κοιλιά που τρώει ένας τυφλός στη μέση του δρόμου από 
τον ήρωα, ο οποίος είναι πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Φι
λανθρωπίας, ή μια δυνατή κλοτσιά στα παΐδια ενός λουλού 
Πομερανίας, ένα μεγαλοπρεπέστατο χαστούκι σε μια ηλικιωμένη 
κυρία, οικοδέσποινα μιας κοσμικής χοροεσπερίδας κ.λπ. Εδώ, 
το ισαπλινικό γκαγκ (εννοώ, φυσικά, τις πρώτες ταινίες με τον 
Σαρλό) ωθείται στα άκρα, αλλά και, την ίδια στιγμή, περιορί
ζεται στην απλούστερη έκφρασή του. Ο Gaston Modot, στη Χρυ
σή Εποχή, είναι ένας τσαπλινικός ήρωας, έτοιμος ανά πάσα 
στιγμή να ρίξει μια κλοτσιά σε ό,τι τον καταπιέζει, ενώ ταυ
τόχρονα πέφτει θύμα των πιο γελοίων ατυχημάτων, που τον βυ
θίζουν στη ντροπή και την οδύνη· τέτοια, π.χ., είναι η σκηνή 
όπου η Lya Lys, στην κορύφωση της ερωτικής έξαψης, τον

εγκαταλείπει ξαφνικά για να πέσει στην αγκαλιά ενός καχε- 
κτικού μαέστρου που υποφέρει από πονοκεφάλους: ο ήρωάς μας, 
κατάπληκτος και έξω φρενών, ανασηκώνεται απότομα και χτυ
πά με δύναμη το κεφάλι του σε μια κρεμαστή γλάστρα.

Ο υπουργός: «Εμπρός...; Εσείς είστε; Η Πατρίς σάς είναι ευ
γνώμων, αχρείε. Είστε ο μοναδικός υπεύθυνος. Ωστόσο, με 
εκθέσατε. Δεν μπορέσαμε να σώσουμε ούτε ένα παιδί, ενώ 
χιλιάδες γυναίκες και σεβάσμιοι γέροντες έχασαν τη ζωή 
τους».

Gaston Modot: «Και μ’ ενοχλείς για να μου πεις αυτό»·,

Δεν αρκεί να έχεις συλλάβει, να έχεις γράψει και να έχεις σκη
νοθετήσει έναν τέτοιο διάλογο. Για να μετατραπεί η παιδικότητά 
του σε μια χαρούμενη δύναμη, πρέπει ο χαρακτήρας που έχει 
να πει τη φράση «Και μ’ ενοχλείς για να μου πεις αυτό·,», να έχει 
τα «κότσια» να την πει. Χρειαζόταν ένας ηθοποιός από τόσο 
σκληρό ξύλο, με τόσο απροκάλυπτη έλλειψη χιούμορ και τόσο 
σκοτεινή αρρενωπότητα όσο ο Gaston Modot· έπρεπε τα συ
ναισθήματα του ήρωα να είναι, ανά πάσα στιγμή, προφανή, δι
καιολογημένα και, κατά συνέπεια, μεταδοτικά.
Και πράγματι, δεν υπάρχει τίποτα το αυθαίρετο στη συμπερι
φορά των χαρακτήρων ττγςΧρυσής Εποχής (τουλάχιστον, στη 
συμπεριφορά του κεντρικού ήρωα). Από την πρώτη του εμ
φάνιση, μέσα στη λάσπη, μαζί με την παρτενέρ του, δρα και 
αντιδρά πάντα καταπώς υπαγορεύουν οι καταστάσεις. (Αν 
υπάρχει κάτι αυθαίρετο σε μερικές σκηνές, αυτό, κατά τη γνώ
μη μου, πρέπει να αποδοθεί στις εικαστικές ιδέες του Salvador 
Dalí.) Η κλοτσιά στην κοιλιά του τυφλού, το χαστούκι στην οι
κοδέσποινα, ακόμα κι ο σκοτωμός του παιδιού απ’ τον αγρο
φύλακα, επ’ ουδενί είναι αυθαίρετες πράξεις με την έννοια 
που δίνει στον όρο ο Gide: δηλαδή, αδιαφανείς, θεωρητικά χω
ρίς κίνητρα και υπαγορευμένες από ένα διεστραμμένο υπερ-εγώ.
Εδώ, αντιθέτως, είναι εντελώς διαφανείς, ακριβώς επειδή υπο
κινούνται από τις πιο κοινές, τις mo στοιχειώδεις παρορμήσεις.
Η οικοδέσποινα χαστουκίζεται από τον Gaston Modot, επειδή 
του έχυσε κρασί στα μανίκια. Το παιδί σκοτώνεται απ’ τον 
αγροφύλακα, επειδή του έριξε κάτω το τσιγάρο. Ο τυφλός τρώ
ει μια κλοτσιά από τον Modot, επειδή... Α, μα ο τυφλός δεν 
του έκανε τίποτα! Κι όμως, ναι- του έκανε κάτι: είναι τυφλός- 
δηλαδή, είναι άξιος να τον συμπονέσεις, να τον οικτίρεις, να τον 
λυπηθείς, να τον σεβαστείς και οτιδήποτε άλλο στενοχωρεί, κα
ταβάλλει και καταθλίβει τη ζωή. Εννοείται ότι η οικοδέσποινα 
και το παιδί, πέραν της ατυχούς χειρονομίας που πυροδότησε 
την εγκληματική παρόρμηση του θύτη τους, είναι ένοχοι και 
γι’ αυτό που είναι- δηλαδή, μια σεβάσμια γηραιά κυρία κι ένα 
τσογλανάκι. «Τι χαρά! Τι χαρά να 'χουμε σκοτώσει τα παιδιά 
μας!» θα πει η Lya Lys προς το τέλος της ταινίας στον εκστα
τικό εραστή της. Όλα αυτά έχουν μια εκπληκτική μεταδοτι
κότητα. Είναι η αφελής και προκλητική έκφραση των πιο ευ
τυχισμένων συναισθημάτων των εραστών που, μόλις ξανα- 
βρεθούν στην ερωτική φωλιά τους, κομματιάζονται ολοζώ
ντανοι και τρώνε ο ένας τον άλλον -  με σάλτσα. Εδώ, ο έρωτας 217
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ερεθίζεται με'χρις ακρωτηριασμού. Η Lya Lys δεν αρκείται στο 
να πιπιλίσει τα δάχτυλα του εραστή της που παραληρεί -  εκεί
νος τη χαϊδεύει τρυφερά στο μάγουλο μ’ ένα χέρι φριχτά (υπο
θέτω άτι έχει γίνει μοντάζ με το χέρι ενός πραγματικού ακρω
τηριασμένου), που απ’ τα δάχτυλά του λείπουν οι φάλαγγες.

Η Χρυσή Εποχή, λοιπόν, εκφράζει (για την ακρίβεια: αντικειμε- 
νικοποιεί) συναισθηματικές καταστάσεις βίαιες, αλλά απλού- 
στατες. Αυτή η απλότητα είναι που χαρίζει δροσιά στην ταινία. 
Βέβαια, μπορούμε να θεωρήσουμε λιγάκι ξεπερασμένο το «κα
τηγορώ» ενάντια σ’ όλες αυτές τις φιγούρες ακαδημαϊκών, γε- 
νειοφόρων υπουργών, αστυνόμων με καπελάκια μελόν και άλ
λων ηλιθίων. Σήμερα, όμως, ποιος τολμά να φτύσει πάνω σε 
οτιδήποτε; Ποια ταινία θα καταφερθεί με τόσο χαρωπή μανία ενα
ντίον των συνδικαλιστών, των τεχνοκρατών, των υπαλλήλων 
του τριτογενούς οικονομικού τομέα, οι οποίοι, μαζί με τους δη
μοσιογράφους των οπτικοακουστικών μέσων, τους φιλοσόφους 
των MME και τους νεο-λακανικούς αναλυτές, στομώνουν σήμερα 
τον ορίζοντά μας; Το βλέπετε κι εσείς -  δεν μπορεί να μην το βλέ
πετε: παραείναι περίπλοκο... Είμαστε όλοι μας συνδικαλιστές, τε- 
χνοκράτες, αναλυτές... Η προσβολή δεν έχει πέραση, κι αυτό το 
«έτσι μου ’ρχεται να σκοτώσω» πνίγεται σε λαβυρινθώδεις στο
ές. Η Χρυσή Εποχή ήταν όντως η χρυσή εποχή. Ο τίτλος της ται
νίας εκφράζει την απλότητα που της δίνει ζωή, την απλότητα της 
προσβολής και των χτυπημάτων, όταν δεν έχουν προσβληθεί από 
μνησικακία. Η Χρυσή Εποχή είναι αυτή η αθωότητα που ανα- 
βλύζει: τι χαρά να ’χουμε σκοτώσει τα παιδιά μας!
Αυτό είναι και το στοιχείο που κάνει τη Χρυσή Εποχή πιο χα
ρούμενη, πιο κωμική και λιγότερο αισθητιστική από την πρώ
τη ταινία των Buñuel και Dalí- ίσως γιατί περιλαμβάνει λιγό- 
τερες φαντασιώσεις του Dalí. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κι ο 
Buñuel ήθελε ν’ αποφύγει την εκμετάλλευση της ταινίας εκ μέ
ρους των αισθητιστών, της οποίας εκτιμούσε ότι είχε πέσει 
θύμα ο Ανδαλουσιανός σκύλος,. Ο Ανδαλουσιανός σκύλος είναι σα
φώς μια ταινία πιο ποιητική, με περισσότερες εικαστικές και αι
σθητικές αναζητήσεις, και πιο βίαια ερωτική απ’ τη Χρυσή 
Εποχή. Το μάτι που κόβεται από το ξυράφι: να μια εικόνα κατ’ 
εξοχήν αισθητιστική, αν μονταριστεί μ’ ένα πλάνο πανσελήνου 
που την κόβει ένα λεπτό μαύρο συννεφάκι. Στη Χρυσή Εποχή 
υπάρχουν πολύ λιγότερες εικαστικές μεταφορές τέτοιου εί
δους. Η πιο αξιοσημείωτη απ’ αυτές (εξίσου προκλητική και σχε
δόν εξίσου διάσημη με την προαναφερθείσα), είναι αυτή όπου 
το πλάνο με τις λάσπες και τη λάβα έχει μονταριστεί πάνω σε 
μια εικόνα τής Lya Lys (όπως τη φαντάζεται o Modot), καθι
σμένης σε μια λεκάνη τουαλέτας: το σκοπίμως αντι-αισθητικό. 
Η αγελάδα μέσα στην κρεβατοκάμαρα, το κάρο στη μέση τού 
αστικού σαλονιού, αναδίδουν την ίδια ευτέλεια. Εκεί έγκειται 
και το ότι το πραγματικό, η μάζα του πραγματικού, αποτυπώ- 
νεται στην ταινία με μια μορφή αφανιστική ή, έστω, εναντιο- 
λογική. Ξανασυναντάμε το τεκμήριο, τη «λίβρα της σάρκας»· 
εν ολίγοις, το αντίθετο της εκζήτησης της φαντασίωσης και της 
ομφάλιας πολυπλοκότητας του ονείρου.

218 Από το όνειρο, Η Χρυσή Εποχή κρατά την ελαφρότητα και την

«πραγμάτωση του πόθου». Από τεχνική άποψη, είναι μια μπου- 
νιουελική αφήγηση: ταχύτητα, απλότητα, χιούμορ· και μια νε
ανική και απαράμιλλη μήνις, που δε θα την ξαναβρούμε ποτέ.

1. Αναφορά, πιθανότατα, στο περίφημο διακύβευμα στον Έμπορο της Βε
νετίας του Shakespeare. (Σ.τ.Μ.)
2. Documents σημαίνει, βέβαια: τεκμήρια, έγγραφα... (Σ.τ.Μ.)
3. Αγγλικά στο κείμενο: «είναι ο χαρακτήρας μου». O Bonitzer αναφέρεται 
στον περίφημο μύθο που ακούγεται στην ταινία του Orson Welles Ο κύριος 
Αρκάντιν [Confidential Report (1956)]: ένας βάτραχος πείθεται από ένα 
σκόρπιά να τον κουβαλήσει στην πλάτη του για να περάσει ένα ποτάμι, με 
το επιχείρημα ότι δε θα τον τσιμπήσει, αφού, αν τον τσιμπήσει, θα βουλιά
ξει και θα πνιγεί κι ο ίδιος ο σκόρπιός. Στη μέση του διάπλου, όμως, ο βά
τραχος δέχεται ένα θανατηφόρο τσίμπημα και, λίγο πριν βουλιάξουν αυτός 
και ο επιβάτης του, ακούει το σκορπιό να απολογείται: «Δε φταίω εγώ... εί
ναι ο χαρακτήρας μου...»

«Cahiers du Cinéma», τχ. 327, Σεπτέμβριος 1981 
Μετάφραση: Χριστιάνα Γαλανοπούλου, 

Αντώνης Ιωάνναν.

Γ Η  Χ Ω Ρ Ι Σ  Ψ Ω Μ Ι  ( 1 9 3 2 )
(Las Hurdes / Tierra sin pan)

Σ κ η ν ο θ εσ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis Buñuel, εμπνευσμένο 
από ένα σύγγραμμα xou Maurice Legendre. Σ χ ό λ ι ο :  Luis 
Buñuel, Pierre Unik. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Eli Lotar. Μ ο υ σ ικ ή : Συμ
φωνία αρ. 4 του Brahms (η μουσική και το κείμενο ενσωματώ
θηκαν στην ηχητική μπάντα το 1937). Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel. 
Π α ρ α γ ω γ ή : Ramón Acín (Ισπανία). Δ ιά ρ κ εια : 27 λεπτά. Ασπρό
μαυρη.

«Κινηματογραφικό ανθρωπογεωγραφικό δοκίμιο», γυρισμένο 
στην απομονωμένη επαρχία Λας Οϋρδες της Ισπανίας, που βρί
σκεται σε μια ορεινή περιοχή ανάμεσα στη Σαλαμάνκα και τα 
πορτογαλικά σύνορα. Το συνεργείο κάνει μια πρώτη στάση στο χω
ριό Αλβέρκα, το τελευταίο πριν μπούμε στη Λας Ούρδες, όπου πα
ρακολουθούμε τη βάρβαρη τελετή του αποκεφαλισμού των πετει
νών από νιόπαντρους καβαλάρηδες. Δεν υπάρχει όμως κανένα πε
ριθώριο για φολκλόρ μόλις προσεγγίζουμε τη Λας Ούρδες: υπο
σιτισμός, απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης, αρρώστιες (ελονο
σία, βρογχοκήλη, κρετινισμός, πρόωρη γήρανση), φυσικοί κίνδυ
νοι (οχιές), ο θάνατος ως καθημερινή παρουσία. Και καθώς οι 
άντρες φεύγουν για άλλες περιοχές, κυρίως για να ζητιανέψουν, 
όσοι μένουν, προσπαθούν να καλλιεργήσουν μιαν άγονη γη, κά
νοντας πρωτόγονα αρδευτικά έργα, ενώ τα ξυπόλητα και κουρε
λιασμένα παιδιά διδάσκονται στο σχολείο πράγματα αλότελα ξένα 
με τη γύρω πραγματικότητά τους. Το συνεργείο παρακολουθεί 
μεταξύ άλλων ένα γάιδαρο που γίνεται βορά ενός σμήνους μελισ
σών, την κηδεία ενός μωρού που το πτώμα του μεταφέρεται μέσω
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του ποταμού, μια γριά να διασχίζει το βράδυ τους δρόμους, φω· 
νάζοντας ότι όλοι οι άνθρωποι είναι θνητοί...

-  Πώς γεννήθηκε το σχέδιο της ταινίας;
-  Διάβασα μια διδακτορική διατριβή του Maurice Legendre, δι
ευθυντή του Γαλλικού Ινστιτούτου της Μαδρίτης: ένα εκ
πληκτικό βιβλίο, που εξακολουθώ να το έχω στη βιβλιοθήκη 
μου. Ο Legendre πήγαινε κάθε καλοκαίρι, επί 20 χρόνια, στη 
Λας Ούρδες, για να κάνει μια ολοκληρωμένη μελέτη της πε
ριοχής: κλιματολογική, κοινωνιολογική, μελέτη της πανίδας, 
της χλωρίδας κ.λπ. Στη συνέχεια, διάβασα μιαν ανταπόκριση 
στη μαδριλένικη «Estampa», όταν ο βασιλιάς επισκέφθηκε αυ
τή την περιοχή. Μπόρεσα να κάνω την ταινία χάρη στον Ramón 
Acín, έναν αναρχικό από την Ουέσκα, καθηγητή του σχεδίου, 
ο οποίος, μια μέρα, μου είπε σ’ ένα καφενείο της Θαραγόθα: «Αν 
κάποτε κερδίσω το λαχείο, θα χρηματοδοτήσω μια ταινία σου». 
Κέρδισε όντως 100.000 πεσέτες και μου έδωσε τις 20.000 για την 
ταινία. Ξόδεψα τις 4.000 για ν ’ αγοράσω ένα Fiat. Ο φίλος μου 
Pierre Unik, που έκανε ένα ρεπορτάζ για λογαριασμό τού 
«Vogue», ήρθε μαζί μου, όπως και ο οπερατέρ Eli Lotar, με μια 
κάμερα δανεική απ’ τον Yves Allegret.

-  Είχατε σενάριο;
-  Όχι. Επισκέφθηκα την περιοχή δέκα μέρες πριν, μ’ ένα μπλο- 
κάκι για να κρατώ σημειώσεις. Σημείωνα, λοιπόν: γίδες, κορι
τσάκι άρρωστο από ελονοσία, κώνωψ ο ανωφελής, δεν ακού- 
γονται τραγούδια, δεν υπάρχει ψωμί. Ύστερα, γύρισα με βάση 
αυτές τις σημειώσεις. Μόνταρα την ταινία χωρίς μουβιόλα, σ’ 
ένα τραπέζι της κουζίνας, κι όπως δεν ήξερα ακόμα πολλά 
πράγματα, πέταξα πολύ υλικό του Lotar, νομίζοντας ότι είναι 
φλου. Δεν ήξερα ότι η κίνηση κατά κάποιο τρόπο μπορεί να απο- 
καταστήσει το νετ της εικόνας. Ακριβώς επειδή δεν είχα μου
βιόλα, χαράμισα πολλές καλές λήψεις.

-  Είχατε την αίσθηση ότι κάνατε μια διαφορετική ταινία από τον 
Ανδαλουσιανό σκύλο και τη Χρυσή Εποχή;
-  Ηταν μια ταινία τελείως διαφορετική απ’ αυτές, αλλά και το 
τρίδυμο αδελφάκι τους. Βεβαίως, υπήρχε η διαφορά ότι, εδώ, εί
χα μπροστά μου μια συγκεκριμένη πραγματικότητα. Αυτή η 
πραγματικότητα, όμως, ήταν τόσο αλλόκοτη, που έβαζε να 
δουλέψει τη φαντασία του θεατή. Επιπλέον, η ταινία συνέπι
πτε με τα κοινωνικά ενδιαφέροντα του σουρεαλισμού, που 
ήταν ακόμα πολύ έντονα.

-  Σε μια σκηνή, ακοϋμε το σχόλιο να λέει: «Καμιά φορά, μια γί
δα πέφτει από τα βράχια», αλλά στο κάτω μέρος της εικόνας βλέ
πουμε τον καπνό από έναν πυροβολισμό. Μ ’ ά-ΙΙα λόγια, η γίδα δεν 
πέφτει μόνη της...
-  Όπως δεν ήταν δυνατόν να περιμένουμε να συμβεί ένα τέτοιο 
γεγονός, το προκάλεσα ο ίδιος, πυροβολώντας την μ’ ένα πι
στόλι. Αργότερα διαπιστώσαμε ότι ο καπνός του πυροβολι
σμού φαινόταν, αλλά δεν μπορούσαμε να ξαναγυρίσουμε τη σκη

νή, γιατί οι κάτοικοι θα εξαγριώνονταν (εκείνοι δεν σκοτώνουν 
τις γίδες· αρκούνται στο να σφάζουν όσες πέφτουν απ’ τα βρά
χια). Χρησιμοποίησα περίστροφο, γιατί δεν υπήρχε ούτε ένα κυ
νηγετικό όπλο στην περιοχή.

-  Ποια ήταν η υποδοχή της ταινίας;
-  Απαγορεύτηκε. O Ramón Acín, στενοχωρημένος, μου είπε να 
κάνω κάτι. Πήγα να δω κάποιον Marañon, που ήταν πρόεδρος 
της επιτροπής για τη Λας Ούρδες, και του ζήτησα να δει την ται
νία και να επιτρέψει την προβολή της. Κάναμε μια ιδιωτική προ
βολή, και στο τέλος, παγωμένος, εκείνος μου είπε: «Πήγατε 
στην Αλβέρκα, και το μόνο που σκεφτήκατε, ήταν να κινημα- 
τογραφήσετε αυτή τη βάναυση και φριχτή γιορτή όπου απο
κεφαλίζουν ζωντανά κοκόρια. Η Αλβέρκα έχει τους ωραιότερους 
χορούς του κόσμου και οι κάτοικοί της φορούν τις πιο λαμπρές 
ενδυμασίες του 17ου αιώνα. Ένα πράγμα έχω να σας πω: στη Λας 
Ούρδες είδα να περνούν κάρα με σιτάρι εν αφθονία». Του απά
ντησα: «Είδατε κάρα με σιτάρι; Μα σας είπα ότι πήγα σε 17 συ
νοικισμούς όπου δε γνωρίζουν καν τι είναι το ψωμί. Μιλάτε σαν 
άνθρωπος της αντίδρασης. Αντίο σας». Κι έτσι η ταινία παρέμεινε 
απαγορευμένη. Η κυβέρνηση έστειλε σε όλες τις ισπανικές πρε
σβείες του εξωτερικού μια ανακοίνωση, εν είδει προκαταβολικής 
διαμαρτυρίας σε περίπτωση προβολής της ταινίας στις χώρες 
τους. Κατόπιν, στην εποχή του Εμφυλίου, οι φρανκιστές έβγα
λαν μιαν ανακοίνωση που έλεγε ότι, επειδή είχα κάνει μια ται
νία προσβλητική για την Ισπανία, έπρεπε να συλληφθώ και να 
οδηγηθώ σε στρατόπεδο στη Σαλαμάνκα.

(Από το βιβλίο των José de la Colina και Tom ás Pérez Turrent 
Prohibido asomarse al interior: Conversaciones con Luis Buñuel, 

Joaquín M ortiz -  Planeta, Πάλη του Μ εξικού 1986.)

Η αδιάλλακτη σκληρότητα που μας αφήνει άναυδους στο Γη χω
ρίς ψωμί, θέτει, προφανώς, ένα ερώτημα· ιδού μια λογική μπρο
στά στην οποία νιώθει κανείς ίλιγγο: αφού δεν έχουμε ψωμί, 
τρώμε άγουρα κεράσια· αφού τα κεράσια είναι άγουρα, παθαί
νουμε εντερικά, κ.ο.κ. Σπεύδουμε να διαγνώσουμε «σαδισμό», 
αντί για «σχεδιάγραμμα του κοινωνικού μηχανισμού».
Η πρόθεσή μου δεν είναι ν ’ αναλύσω το Γη χωρίς ψωμί ως ται
νία, να μιλήσω για ιδιοφυείς αντιστίξεις: συμβατικό σχόλιο -  
απωθητικές εικόνες -  ρομαντική μουσική· ούτε και να στρέψω 
την προσοχή στη δωρικότητα της εξέλιξης, η οποία, ακριβώς τη 
στιγμή που ο θεατής σκέφτεται ότι δεν πάει άλλο, ότι κάπου πρέ
πει να ’χει και η φρίκη ένα όριο, δίνει ένα ακόμα «στρίψιμο της 
βίδας». Αυτό έχει επίσης ειπωθεί (και δη κατά κόρον), σ’ αυτό 
δε πρέπει να έγκειται η τεράστια επιτυχία που συνοδεύει κάθε 
προβολή της ταινίας. Αυτή, τουλάχιστον, ήταν η δική μου 
διαπίστωση (ιδίως ανάμεσα ο’ ένα ελάχιστα υποψιασμένο κοι
νό), όταν, γύρω στο 1945, δινόμουν, μαζί με τον André Bazin, 
στις απολαύσεις του κινηματογραφικού προσηλυτισμού. 219

Α λ λ ο  έ ν α  σ τ ρ ί ψ ιμ ο  τ η ς  β ί δ α ς
του Pierre Käst
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Το Γη χωρίς ψωμί είναι για τη σύγχρονη κοινωνία ό,τι η «σω
φρονιστική αποικία» του Kafka για τη σύγχρονη αντίληψη πε
ρί δικαιοσύνης: μια λογική και α-παθής περιγραφή μιας απο
τρόπαιης πραγματικότητας. Ο σαδισμός δεν υπάρχει ούτε στον 
Buñuel ούτε στον Kafka· ούτε καν στη σκηνοθεσία μιας τερα
τώδους λογικής- η φρίκη ενυπάρχει στο ίδιο το περιγραφόμενο 
αντικείμενο· η αδιατάρακτη λογική είναι ο καταλύτης ο οποίος 
καθιστά ορατή την εικόνα που υπήρχε και που δεν ξέραμε να τη 
δούμε. Το Γη χωρίς ψωμί ισχύει και για κάθε μορφή κοινωνικής 
ζωής που στηρίζεται στις ίδιες αρχές, στις ίδιες συμβάσεις και στις 
ίδιες κοροϊδίες με τις κοινότητες της περιοχής Λας Ούρδες. Ο 
Buñuel δεν παραλείπει να δείξει ένα «Σεβαστείτε την περιουσία 
του άλλου», γραμμένο στο μαυροπίνακα ενός σχολείου που λει
τουργεί σε μιαν άθλια παράγκα. Έτσι ίσχυε και Η σωφρονιστι
κή αποικία του Kafka για κάθε δικαιοσύνη που στηρίζεται στην 
έννοια της εγκληματικότητας ως έμφυτης και ατομικής. 
Μακριά από κάθε ηδονή της ωμότητας, η πράξη τού να κατα
δεικνύεις μιαν αποτρόπαιη πραγματικότητα, είναι για τον Bu
ñuel η πιο αποτελεσματική πράξη. Προφανώς, το έμμεσο «κα
τηγορώ» τού Γη χωρίς ψωμί (όπως και στην περίπτωση της 
Χρυσής Εποχής και του Ανδαλουσιανού σκύλου), είναι γι’ αυτόν 
πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο πειστικό απ’ το αν παρουσιαζόταν 
υπό την ψυχρή μορφή ενός δικογράφου, επιδοσμένου με δικα
στικό κλητήρα. Σ’ αυτό, χωρίς αμφιβολία, θα πρέπει ν’ αναζη
τήσουμε τη βαθύτερη ενότητα του έργου του, καθώς και την πιο 
βαρύνουσα σημασία του. Στην πραγματικότητα, εν απουσία 
κάθε «θέσης», κάθε προσφυγής σε μιαν απόλυτη ιδέα, ολόκλη
ρο το έργο του Buñuel δεν αφορά ούτε γενικά σε μια οποιαδήποτε 
ανθρώπινη φύση, ούτε γενικά σε μια αφηρημένη απελευθέρω
ση ενός ανθρώπου. Εφαρμόζεται, στενά, σε μια συγκεκριμένη 
«συνθήκη» της Ιστορίας, την οποία περιγράφει χωρίς καμιά 
προσφυγή στους μύθους, σ’ ό,τι δηλαδή τείνει να διατηρήσει τα 
προνόμια που αποκτήθηκαν στο εσωτερικό αυτής της συνθήκης. 
Ο ντοκιμαντερίστικος χαρακτήρας του Γη χωρίς ψωμί καθιστά 
ακόμα πιο ξεκάθαρη αυτή την πρόθεση του Buñuel. Θα ’ταν, νο
μίζω, λάθος να δούμε σ’ αυτή την ταινία μια ρήξη σε σχέση με 
τις προηγούμενες, που να σχετίζεται λίγο-πολύ με τους εσωτε
ρικούς σπαραγμούς που συνόδευαν την παρακμή του σουρεα
λιστικού κινήματος. Το έργο του Buñuel «μιλάει» σουρεαλιστικά, 
όπως o Stendhal μιλάει γαλλικά -  κι αυτό, δε θα ’πρεπε ούτε να 
το αποδώσουμε σε συγκυρίες, ούτε όμως και να το θεωρήσουμε 
ως αναγκαία συνέπεια καθορισμένων ιστορικών συντεταγμένων.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 7, Δεκέμβριος 1951.
Μετάφραση: Χριστιάνα Γαλανυπούλου.

Α π α γ ο ρ ε υ μ έ ν η  ε π ίσ κ ε ψ η
του Jean-Louis Comolli

Υπάρχει ένα μυστικό στο Γη χωρίς ψωμί· ένα μυστικό που 
220 όλο αποκαλύπτεται κι όλο χάνεται. Πού οφείλεται η τόσο με

γάλη αναστάτωση που προκαλεί η ταινία; Πώς είναι δυνατόν, 
μετά από εξήντα τόσα χρόνια, να μας αναστατώνει ακόμα τόσο; 
Όπως κάθε κινηματογραφικό μυστικό κάποιας σημασίας, έτσι 
κι αυτό που κρύβει τούτη η ταινία, βρίσκεται κάτω απ’ τα μά
τια και τ’ αφτιά μας ή, μάλλον, μπροστά στα μάτια και τ ’ αφτιά 
μας. Ποιο είναι αυτό το μυστικό; Ό τι δεν πρέπει να αναζητή
σουμε το λόγο ύπαρξης της ταινίας σε ό,τι δείχνει και σχολιά
ζει για τη Λας Ούρδες, για να συνθέσει αυτόν τον τρομακτικό 
πίνακα, αυτό το horribile visu,1 αλλά στο βλέμμα του θεατή. 
Το βλέμμα μας ταράζεται. Σήμερα, μάλιστα, περισσότερο από 
χτες. Κι αυτή η ταραχή του είναι πιο σύγχρονη, γιατί οι κοι
νωνίες που μας απασχολούν, κινούνται γύρω από το θέαμα, οι 
εξουσίες υφαίνουν τους ιστούς τους μέσα στα πλαίσια του ορα
τού, κινούν τα νήματα των παραστάσεων στις οποίες αενάως 
συμμετέχουμε -  από τους δορυφόρους ώς τα «ψηφιακά πακέ
τα» κι από τις κάμερες ασφαλείας ώς την οικογενειακή βιντε
οκάμερα... Η δημόσια τάξη είναι ταυτόχρονα η αιτία και το απο
τέλεσμα μιας γενικευμένης ηδονοβλεπτικής πρακτικής. Η λέ
ξη «διαφάνεια» πέρασε από την παλέτα του ζωγράφου, το ατε
λιέ του υαλουργού, το κινηματογραφικό στούντιο, στις οθόνες 
της πολιτικής, της οικονομίας, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, 
της δικαιοσύνης.2
Ας επανέλθουμε στο αρχικό μας ερώτημα: ο κινηματογράφος δεν 
μπορεί να κρύψει τίποτα χωρίς να το δείξει· χωρίς να δείξει ότι 
κρύβει, δηλαδή, δεν μπορεί να μην κρύψει τίποτα που, εν τέ- 
λει, να μην είναι ορατό. Το σχήμα του κλεμμένου γράμματος, 
που δανείζεται ο Lacan από τον Edgar Allan Poe, μας δίνει 
ακριβώς τη μορφή του κινηματογραφικού μυστικού. Μήπως, 
για το αν δεν βλέπουμε ό,τι είναι πλήρως εκτεθειμένο, ευθύνεται 
το γεγονός ότι, ως θεατές, μας τυφλώνει το ορατό και μας κου
φαίνει το ακουστό; Εμμέσως ή σαφώς, εντός ή εκτός κάδρου, τα 
πάντα βρίσκονται μέσα στην ταινία, αοράτως ορατά, ανεπαι- 
σθήτως αισθητά. Η λογική της ταραχής μας εμπεριέχεται στην 
ίδια την ταραχή.
Το μυστικό του Γη χωρίς ψωμί έγκειται ακριβώς στην ίδια την 
αφηγηματική τεχνική του: τα πάντα λέγονται -  και μάλιστα, όχι 
μία φορά, αλλά δύο. Έτσι, περίοπτο, το σύστημα της ταινίας πα
ραμένει ασύλληπτο. Τι να κάνουμε μια επιτακτική αφήγηση, 
μιαν ανέκκλητη επίδειξη, μια οριστική γραφή που να μην της 
έχει ξεφύγει τίποτα; Ο κινηματογράφος, κάθε κινηματογρά
φος, τέχνη της ασάφειας και του αντιστρεπτού, παιχνίδι μετα
μορφώσεων και διολισθήσεων, πασχίζει να μας δώσει μια μονο
σήμαντη αναπαράσταση του κόσμου (γι’ αυτό και οι προπα
γανδιστικές ταινίες γυρίζουν εύκολα μέσα-έξω -  σαν γάντι). 
Όλα στο Γη χωρίς ψωμί είναι σαν να ’χε ως διά μαγείας ανα
σταλεί αυτή η θεμελιώδης ρευστότητα του κινηματογράφου. 
Βρισκόμαστε σ’ έναν εφιάλτη δίχως τέλος (αυτός είναι ένας 
ορισμός της προπαγάνδας). Το δίδαγμα που επιβάλλει η ταινία 
χωρίς την παραμικρή δυσκολία (η σεκάνς με τα κουνούπια), δε 
στρέφεται εναντίον της. Δε θα διαφωνήσω καθόλου ως προς το 
ότι υπάρχει αυθαιρεσία, υπερβολή, συστηματικότητα, επανά
ληψη· αντιλαμβάνομαι την επιμονή μιας κτηνώδους προκατά
ληψης («δεν ακούσαμε να τραγουδάνε πολύ κατά τη διαμονή μας
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στη Λας Ούρδες...»)· δεν μπορώ παρά να υποστώ και, εν τελεί, 
ν ’ αναγνωρίσω ως εφικτή (ως δική μου) αυτή τη σκοτεινή εκ
δοχή ενός κόσμου ανέλπιδου, απελπιστικά αδιέξοδου, ανίατου. 
Το Γη χωρίς ψωμί είναι η ταινία του κορεσμού των αισθήσεων διά 
του πλεονασμού. Υπερ-διαφανής. Υπερ-ορατή. Υπερ-σαφής. 
Αναπηρίες, κουσούρια, δεισιδαιμονίες, συμφορές, τραύματα, 
ανέχεια, μιζέρια, δηλητήρια, θάνατοι -  το σχόλιο δεν αρκείται στο 
να τα περιγράφει με κάθε λεπτομέρεια, ούτε η εικόνα στο να τα 
δείξει εκ του σύνεγγυς: το κάνουν μαζί, αλληλοτονιζόμενα (σε 
ό,τι είθισται να αποκαλείται «ντοκιμαντέρ», τέτοιες υπερβολές 
δεν είναι τόσο συχνές ώστε να είναι αξιοσημείωτες). Δεν αρ- 
κούνται στο να μας δείξουν τους κατοίκους της Λας Ούρδες χτυ
πημένους απ’ όλες τις συμφορές του κόσμου· σ’ αυτή την πα
ρέλαση όλων των δεινών έρχεται να προστεθεί άλλη μια κατά- 
ρα: αυτή της επιμονής, της επανάληψης, της διδακτικής επιμο
νής και της κλινικής εμμονής. Μια διεστραμμένη επιστημολο
γική πίεση αναδύεται από αυτή την επανάληψη: Γιατί να κα
τονομάζεται ό,τι βλέπουμε; Γιατί να λέγεται δεύτερη φορά; 
Προφανώς, για να εντυπωθεί περισσότερο το Κακό. Η υπο
γράμμιση των εικόνων με λέξεις δεν μπορεί παρά να προκαλέσει 
μια επιπλέον δόση πόνου, θαρρείς και οι σκηνές έπρεπε να οδη
γούν στον πόνο, έναν τόνο οξυμμένο από τη γλώσσα και, κυρίως, 
την αμείλικτη επανάληψη... Ίσως να υπάρχει μια ελπίδα στις ει
κόνες: η ελπίδα της ανάστασης που χαρακτηρίζει κάθε φιλμική 
πράξη. Στις λέξεις, όμως...; Από την άλλη, τα πάθη δεν αναπα- 
ριστώνται απλώς: ο θεατής, κατά κάποιον τρόπο, επηρεάζεται ευ
θέως. Πώς να μην υποφέρω ακούγοντας να κατονομάζεται, να 
προσδιορίζεται, να επεξηγείται αυτό που βλέπω, μετατρέποντάς 
το έτσι σε κάτι που πρέπει να δω; Η επανάληψη είναι επιτακτι
κή. Διαταγή. Αυτή η φωνή που κατονομάζει και εξουσιάζει, 
μου επιβάλλει τον μονοσήμαντο χαρακτήρα των συμβόλων, με 
αναγκάζει να υποταγώ στο ζυγό της επιβεβλημένης σημασίας. 
Υπό κανονικές κινηματογραφικές συνθήκες, ένα τέτοιο «επε
ξηγηματικό σχόλιο», πολύ γρήγορα γίνεται γελοίο. Όταν ακούω 
ότι την παραλία που μου δείχνουν, τη λένε παραλία, ότι το δά
σος που μου δείχνουν, το λένε δάσος, θλίβομαι για το γεγονός ότι 
το σχόλιο ελέγχει τόσο πολύ την αίσθηση που αναμφισβήτητα 
μου μετέδιδαν οι εικόνες, ο φωτισμός, η διάρκεια, τα κάδρα, 
αφήνοντάς με στην ευαισθησία και την αναποφασιστικότητα, σε 
αντίθεση με την αίσθηση που θα μου προκαλούσαν λεζάντες ή 
υπότιτλοι. «Αυτό δεν είναι πίπα» γράφει ο Magritte κάτω από 
έναν πίνακα που παριστάνει μια πίπα- και καμιά φορά γράφει «πί
πα» και δεν είναι πίπα.3 Ένα τέτοιο διφορούμενο δεν είναι εφι
κτό στη Γη χωρίς ψωμί. Οι εικόνες λένε τα πάντα, και το σχόλιο 
τα ξαναλέει, άλλη μια φορά, διά παντός. Δύσκολη η θέση του θε
ατή που είναι προσκολλημένος στη λογική. Αυτός ο νάνος, μου 
λένε, είναι ηλίθιος. Φαίνεται δώδεκα χρονών, κι είναι τριάντα. 
Αυτομάτως, ξέρω περισσότερα απ’ τον ίδιο, περισσότερα από 
το μυστήριο που εγκλείει η εικόνα του. Τον εξουσιάζω, τον 
βλέπω αφ’ υψηλού. Η φωνή που καθορίζει τη σχέση μου με την 
ταινία, μου διδάσκει και ό,τι γνωρίζω ήδη από τη δύναμη των ει
κόνων, και ό,τι οι εικόνες δεν μπορούν να μου πουν, καταδικά- 
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ναι το σύστημα της ταινίας. Η ελευθερία που δικαιούμαι ως θε
ατής, μου αφαιρείται σαδιστικά. Αυτοί που καθοδηγούν την 
ταινία, καθοδηγούν κι εμένα προς τα εκεί που θέλουν. Προχω
ρούν πιο γρήγορα απ’ τη δική μου ανάγνωση. Την εξαναγκάζουν. 
Κι ωστόσο, ακολουθώ τη λογική τους και υποκύπτω όσο μπορώ 
καλύτερα στον δικό τους, καταναγκαστικό ρυθμό.
Αν ισχύει ότι, στον κινηματογράφο, η επιθυμία να δούμε μάς 
ωθεί στο να μην εξετάζουμε αυτή την επιθυμία, ότι παραμέ
νουμε κουφοί στη φόρμα και το νόημα της ακοής μας, ότι 
απληστία του βλέπειν είναι ακριβώς αυτό που δεν μπορεί ή δε 
θέλει να γίνει ορατό, τότε το Γη χωρίς ψωμί μας εξωθεί να γί
νουμε ηδονοβλεψίες -  και μάλιστα, σε βαθμό ανυπόφορο. Αυ
τή η επιθυμία μας να δούμε, που εδώ εκπληρώνεται στο έπακρο, 
μας δίνει την εντύπωση ότι είναι ξένη, άτοπη, ότι στρέφεται ενα
ντίον μας. Αυτό είναι το τίμημα της περιέργειας του οφθαλ- 
μοπόρ(ν)ου.4 Η επίσκεψη, όχι μόνο δεν είναι δωρεάν, αλλά εί
ναι και επικίνδυνη.
Ας μιλήσουμε για την εξημμένη και καταπτοημένη περιέργεια 
του θεατή. Με καλούν σε ταξίδι. Σπεύδω. Μια φωνή με πιάνει, 
με σέρνει από δω κι από κει, δε μ’ αφήνει ήσυχο. Κυρίως αυτή 
η φωνή: η φωνή που έχει οριστεί να μας ξεναγήσει στην ταινία. 
Μας καθοδηγεί -  αλλά πάει και πιο πέρα. Η φωνή που αφηγεί- 
ται, παρουσιάζεται σαν να ανήκει σε κάποιον που επισκέπτεται 
τη Λας Ούρδες. Ο επισκέπτης αυτός, όμως, δε φαίνεται να είναι 
μόνος: η φωνή μιλάει στον πληθυντικό. Ο θεατής πιστεύει ότι 
αυτός ο πληθυντικός αναφέρεται στο συνεργείο που έχει πάει 
στη Λας Ούρδες για να γυρίσει την ταινία Γη χωρίς ψωμί. Η 
φωνή αυτή αφηγείται σε ενεστώτα: «Φτάνουμε... ανακαλύ
πτουμε... συναντάμε...» κ.λπ. Είναι, βέβαια, ο ιστορικός ενεστώς. 
Στον κινηματογράφο, όμως, αυτός ο ιστορικός ενεστώς είναι 
πλασματικός. Η ταινία έχει ήδη γίνει, τα γυρίσματα και το 
μοντάζ έχουν τελειώσει. Στο θεατή του χτες, αλλά και του σή
μερα, η ταινία μιλά για την παρούσα στιγμή. «Φτάνουμε.» Αυ
τό το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού είναι προβληματικό.
Ο λόγος είναι ότι εμείς δε «φτάνουμε» την ίδια στιγμή. Γνωρί
ζω πολύ καλά ότι η ταινία έχει τελειώσει από καιρό κι ότι ξα- 
ναπροβάλλεται, πρώτη φορά για μένα, εδώ και τώρα. Γνωρίζω 
πολύ καλά ότι όλα έχουν τελειώσει, ότι ο θάνατος πέρασε ήδη 
από κει, αλλά πιστεύω και θέλω να εμφανιστεί στην οθόνη η ζωή 
σε όλη της τη ζωντάνια. Κοινότατο θαύμα στον κινηματογρά
φο. Βαθμός μηδέν της αποκάλυψης. Μόνο που αυτό, το ξέρει και 
η φωνή που «μας» ξεναγεί στη Λας Ούρδες. Το ξέρει, όπως το 
ξέρει κάθε σκηνοθέτης. «Φτάνουμε...» μου λέει και, με τη φό
ρα που έχει, μου λέει κι ότι «φτάνουμε» πολύ αργά. Τη στιγμή 
που αρχίζω ν ’ ανακαλύπτω πώς είναι οι κάτοικοι, πώς είναι τα 
ζώα, τα σπίτια, οι συμφορές τους, τη στιγμή που αρχίζω να μπαί
νω στη διαδικασία της γνωριμίας, η φωνή που μοίρασε τα πρώ
τα χαρτιά, τα σκορπίζει μεμιάς. Μόλις άρχισα να παίζω, και μου 
δηλώνουν ότι η παρτίδα τελείωσε, ο κύκλος έκλεισε. «Φτά
νουμε... φτάνεις...» μου λέει η φωνή, κι όλα έχουν τελειώσει -  
και μάλιστα, μου το λέει σαν να υπήρχε σ’ αυτόν τον σακατε
μένο κόσμο της Λας Ούρδες μια υποψία ελπίδας που ναι μεν δεν 
είχε σβήσει τελείως, είχε όμως εξανεμιστεί, και μ’ αφήνει να ρί-
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ξω μια γρήγορη ματιά, πριν την κονιορτοποιήσει αμέσως με μια 
κυριολεκτικά θανατερή παρατήρηση: αυτά το κοριτσάκι θα 
πεθάνει, η υγεία αυτού του αρρώστου θα χειροτερέψει, αυτά το 
νερά θα μολυνθεί από περιττώματα, αυτός ο γάιδαρος που τον 
τσίμπησαν μέλισσες, θα μείνει ένα κουφάρι στο δρόμο, κ.λπ. Ο 
χρόνος της αφήγησης ωθεί το χρόνο του ταξιδιού προς το «πο
λύ αργά». Η φωνή μάς λέει: «Εμείς τα είδαμε όλα αυτά, και τώ
ρα, μετά από μας, τα βλέπετε κι εσείς, αλλά εμείς ξέρουμε και σας 
λέμε ότι είναι πολύ αργά... ότι το χειρότερο έχει συμβεί... ότι δεν 
μπορούσε να μην έχει συμβεί...»
Επιτακτική κι αυταρχική, αυτή η φωνή είναι αμείλικτη· κυρίως, 
ο τόνος της: ψυχρός και αναίσχυντος, διακατέχεται από μιαν ανω
τερότητα, μια επιβλητικότητα. Είναι ο τόνος της φωνής ενός κυ
ρίου κι όχι ενός συνένοχου, ενός γητευτή. Τι είναι αυτό το τό
σο σκανδαλώδες στην ταινία; Η θέση που επιφυλάσσει στο θεα
τή. Θα περάσει, άραγε, στο στρατόπεδο των κυρίων; Θα οικειο- 
ποιηθεί τον κυνισμό τους; Θα συγχέει, όπως αυτοί, την υπερ
βολική συμπόνια με την απροκατάληπτη σκληρότητα; Οι αφέ
ντες (οι θεοί;) επισκέπτονται αυτή τη γη της αθλιότητας, κι εί
μαι κι εγώ παρών σ’ αυτή τους την επίσκεψη, τους συνοδεύω, εί
μαι ένας δικός τους. Η φωνή, όμως, μου δίνει να καταλάβω πως, 
με όσα βλέπουν και θέλουν σώνει και καλά να μου δείξουν κι εμέ
να, υπέφεραν πολύ λιγότερο από μένα. Γι’ αυτούς, το χειρότερο 
είναι ήδη εκεί· για μένα, όμως, καθώς εξελίσσεται η ταινία, το χει
ρότερο δεν έχει φτάσει ακόμα. Αυτή ακριβώς η χρονική απόσταση, 
η difference (ο Derrida γράφει... differance5) ανάμεσα στη στιγ
μή που εκφωνείται το σχόλιο, και τη στιγμή που ακούγεται, χω
ρίζει το θεατή απ’ τον αφηγητή, αν και ο πληθυντικός που χρη
σιμοποιείται, μας ωθεί να τους μπερδέψουμε. Η φωνή ξέρει αυ
τό που εγώ δεν ξέρω ακόμα, και με αναγκάζει να μάθω ό,τι ξέρει, 
με αναγκάζει να μειώσω τη δική μου αργοπορία ως ταξιδιώτη της 
αφήγησης του ταξιδιού. Κι αν αυτή η αφήγηση πηγαίνει πιο 
γρήγορα από μένα, είναι για να με αναγκάσει να την ακολουθή
σω, να συμπορευτούμε. Η differance τείνει να αυτοκαταργη- 
θεί. Πρέπει πάση θυσία να περάσω στο στρατόπεδο των κυρίων. 
Αφού ολοκληρωθεί το τυπικόν της προσέγγισης (οι αρραβώνες 
στην Αλβέρκα -πρώτη εμφάνιση της παγερής και βεβιασμένης 
ειρωνείας του αφηγητή που περιγράφει τα μενταγιόν των παι
διών σαν «χαϊμαλιά αφρικανικών φυλών»- ή τα κοκόρια με τα 
κομμένα κεφάλια -  διολίσθηση προς έναν «σεξουαλικό συμβο
λισμό» που, όπως λέει, δεν έχει το χρόνο να μας τον εξηγήσει), 
η φωνή με παρασύρει σ’ έναν αγώνα ταχύτητας μέσα από ορι
σμούς που περιορίζουν το εύρος των σημαινομένων. Πολύ γρή
γορα, λοιπόν, μπαίνοντας στη Λας Ούρδες, εκτιμώ μέχρι ποιου 
βαθμού «απομακρυνόμαστε» (το πρώτο πρόσωπο πληθυντικού 
της αφήγησης...) από το ντοκιμαντέρ, για να μην πω κι από το 
«σχόλιο». Πρόκειται για πρόκληση, δοκιμασία... για έναν εφιάλ
τη, όπως είπα πριν. Μακάβρια ανθρωπολογία. Η αφήγηση του 
ταξιδιού στη Λας Ούρδες, όπως την εκφέρει η φωνή, μου λέει πό
σο εγώ, ο θεατής, θα υποφέρω όχι από τον πόνο που αναπαρι- 
στάται, αλλά από το γεγονός ότι, τελικά, ενώ σχεδόν τον άγγι
ξα, ενώ μου προκάλεσε οίκτο απέραντο, τον αποδέχθηκα.
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νοβλεψία -  και μάλιστα, τον υπερβαίνει. Όπως ο ηδονοβλεψίας 
ηδονίζεται απ’ το γεγονός ότι είναι και δεν είναι παρών στη σκη
νή που παρακολουθεί, έτσι κι ο θεατής είναι παρών στη σκο
τεινή αίθουσα, μόνο και μόνο για ν ’ αφεθεί στο ακτινοσκοπικό 
του απωθημένο- έτσι κι αυτός ποθεί να παραστεί στη σκηνή που 
παρακολουθεί. Κάθε ομοιότητα παύει αυτήν ακριβώς τη στιγ
μή: η συμμετοχή του θεατή στη σκηνή που παρακολουθεί, δεν 
μπορεί παρά να είναι φανταστική· δεν μπορεί παρά να εξαρτά- 
ται από την ένταση των υποκειμενικών προβολών. Η εμπλοκή 
του ηδονοβλεψία ανήκει σε άλλη σφαίρα: προϋποθέτει τη συ
νείδηση μιας πιθανής σύλληψης και τιμωρίας -  και μάλιστα, αυ
τή η διόλου φανταστική απειλή της τιμωρίας καθαγιάζει τον πό
θο τού να ξέρουμε· μ’ άλλα λόγια, την πραγμάτωσή του: ο ηδο
νοβλεψίας αντλεί ηδονή και από την αμηχανία του τη στιγμή 
που συλλαμβάνεται.6 Δεδομένου ότι ο θεατής, με εξαίρεση τον 
ευχάριστο κόσμο του φανταστικού κινηματογράφου, έχει ελά
χιστες πιθανότητες να συλληφθεί επ’ αυτοφώρω «οφθαλμο- 
πορνεύοντας» τους χαρακτήρες τής ταινίας, η τιμωρία της 
αδιακρισίας του δεν μπορεί να πραγματωθεί παρά μόνον κινη
ματογραφικά, στο μέτρο που η ταινία -η οποία οργανώνει το 
ορατό και το αόρατο του κόσμου- αντιτίθεται στον πόθο τού 
βλέπειν και, χωρίς να παύει να τον υιοθετεί, τον περιορίζει, τον 
κατατρέχει, τον διαστρέφει, τον αναστρέφει. Η ταινία είναι το 
αντικείμενο του πόθου τού βλέπειν -αυτό το σκοτεινό αντι
κείμενο του πόθου- και του αντιστέκεται, του αντιτίθεται, 
τον ταράζει ή, όπως εδώ, τον καθιστά δυσάρεστο.
Πώς; Παρασυρμένοι απ’ αυτόν τον πόθο, μπαίνουμε στο Γη χω 
ρ ίς  ψ ω μί επιθυμώντας σφόδρα αυτή τη σνν-ύπαρξη, νιώθοντας 
την ηδονή της «μοιρασιάς», κατά τη χριστιανική αντίληψη. Να 
μοιραστούμε, όμως, τι; Τις ανακαλύψεις των κυρίων του τα
ξιδιού (και της ταινίας) για τις οποίες έγραφα πιο πάνω. Και κα
λά τις ανακαλύψεις τους... Την άποψή τους, όμως; Η ένταση και 
η επιμονή της κάθε λογής δυστυχίας που, ανέκαθεν, όπως μας 
λέει η ταινία, έπεφτε πάνω στους κατοίκους αυτού του φτωχού 
χωριού, αυτό το αμείλικτο μαγγανοπήγαδο του πόνου, μας 
προτρέπει έντονα να παραδεχτούμε ή να θεωρήσουμε ότι εί
μαστε (ή μπορούμε να είμαστε) θεατές ενεργητικοί, συνειδητοί, 
υπεύθυνοι, ώριμοι, ελεημονες -  εν ολίγοις, ανθρώπινου όσο το δυ
νατόν πιο ανθρώπινοι. Κι αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά 
μόνο αν αψηφήσουμε τη μανία της ταινίας να παραθέσει με κά
θε δυνατό τρόπο τα δεινά της Λας Ούρδες. Πώς, όμως, να εγ- 
γραφώ στη λογική της καλής-κακής συνείδησης του οίκτου, αν 
η φωνή, αφ’ ενός με ωθεί προς αυτό και αφ’ ετέρου μου λέει ότι 
είναι αδύνατον να τη γλιτώσω, όπως δεν τη γλίτωσαν και οι δύ
στυχοι κάτοικοι της περιοχής; Αυτό είναι το παιχνίδι... Απάν
θρωπο παιχνίδι... Θαρρείς και, στην υπέρμετρη γενναιοδωρία 
που είναι ικανός να δείξει ο θεατής, η απάντηση της ταινίας εί
ναι να δείξει όλες τις συμφορές του κόσμου. (Σήμερα, που βρέ
θηκαν και προβλήθηκαν πλάνα της ταινίας τα οποία δεν είχαν 
χρησιμοποιηθεί στο τελικό μοντάζ, γνωρίζουμε με πόση επι
μέλεια είχε σκηνοθετηθεί αυτό το «ντοκιμαντέρ»7 και πώς ο 
Buñuel οργάνωσε και έδειξε επιλεκτικά -η κατσίκα που πετιέται 
μπρος στην κάμερα- τις σκηνές της βίας, της δυστυχίας, του θα
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νάτου: κάθε ίχνος ζωής στην ταινία, απ’ τη στιγμή που απο- 
τυπώνεται στο φιλμ, γίνεται αμε'σως ίχνος δυστυχίας και θα
νάτου.) Μπορούμε, ταυτόχρονα, να κάνουμε τα πάντα για τη 
Λας Ούρδες, αλλά και τίποτα.8 Δεν μπορώ να κάνω τίποτα, 
παρ’ όλο που η ταινία, με τις θλιβερε'ς και μακάβριες λεπτομέ- 
ρειε'ς της, με ωθεί να θέλω να «σώσω» αυτούς τους ανθρώ
πους, τ ’ αδέρφια μου, απ’ τη φριχτή τους μοίρα... Αυτός ο διπλός 
περιορισμός -«όλα και τίποτα»- είναι η προϋπόθεση, νομίζω, της 
ιδιαίτερης ικανοποίησης που νιώθει ο θεατής και που δομεί την 
ταινία: οργή και αδυναμία.
Το Γη χωρίς ψωμί με μετατρέπει σε θεατή που θέλει να βυθι
στεί σε μια σχέση οίκτου -  τη στιγμή, μάλιστα, που το επιθυ
μητό αντικείμενο (η συλλογική μοίρα των δυστυχισμένων: να 
τους συντρέξω, να τους απαλύνω τον πόνο) μου παρουσιάζεται 
και μου δηλώνεται ότι έχει για πάντα αφανιστεί, εκφυλιστεί, ότι 
έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης, ότι είναι άρρωστο· εν ολί- 
γοις, χαμένο. Η ηδονή του θεατή: ο οίκτος, η συμπάθεια, πα
ρουσιάζονται από την ταινία συγχρόνως σαν απαραίτητα, κοι- 
νωνικώς επιβεβλημένα, ηθικώς αναγκαία, ανθρωπίνως δίκαια, 
αλλά και εντελώς ανέφικτα. Η χειρονομία που μας καθιστά 
μάρτυρες των τρομερών δεινών τα οποία μαστίζουν τους πει- 
νασμένους και τους άρρωστους στο Λας Ούρδες, απευθύνεται 
μεν στην ανθρώπινη συμπαράσταση, αλλά και, συγχρόνως, 
μας δηλώνει ότι αυτή η συμπαράσταση είναι μάταιη. Όσο πιο 
πολύ θέλουμε να τους θεραπεύσουμε, τόσο πιο αγιάτρευτα εί
ναι τα δεινά τους. Παράδειγμα: η σεκάνς με το άρρωστο κορι
τσάκι που το φροντίζει «ένας από μας» και που αργότερα μα
θαίνουμε ότι πέθανε «παρά» τις φροντίδες.
Το μυστικό του Γη χωρίς ψωμί, αυτό το μυστικό που τεντώ
νεται σαν ελατήριο σε κάθε προβολή (αν κρίνω απ’ τις αμήχα
νες αντιδράσεις των φοιτητών κινηματογραφικών σχολών, 
του FÉ M IS8 ή του Πανεπιστημίου Paris V III), δεν είναι παρά το 
πασιφανές γεγονός ότι η ταινία δεν αφορά τόσο στους δυστυ
χισμένους κατοίκους της Λας Ούρδες όσο το θεατή της ταινίας 
-  ή, μάλλον, μόνο αυτόν, κυρίως αυτόν.
Στην ταινία, όπως είπα, ο θεατής εγκλωβίζεται σαν ανθρώπινο 
ον που επιθυμεί να δοθεί στον άλλο, γενναιόδωρος και ανοιχτός 
σ’ αυτή τη διαφορετικότητα την οποία του φανερώνει, του 
περιγράφει λεπτομερώς, του παραθέτει μπροστά στα μάτια του 
σε όλη της τη φρίκη ο κινηματογράφος, για να ’ρθει αμέσως και 
να του την πάρει σαν ανέφικτη, καταδικασμένη. Στην εποχή 
μας, όπου θριαμβεύει ο ουμανισμός, ας φανταστούμε για μια 
στιγμή αυτή τη λογική της πληθώρας καλών προθέσεων προς 
τους πρόσφυγες του Κοσσυφοπεδίου, θυμάτων παραδειγματι
κών, για να καταλάβουμε καλύτερα το σκάνδαλο που προκαλεί 
πάντα η μπουνιουελική τακτική: η καλοσύνη των κυρίων εί
ναι τόσο υπερβολική, ώστε, τελικά, αποβαίνει άχρηστη.

1. Λατινικά στο κείμενο: φρικιό την όψιν. (Σ.τ.Μ.)
2. Michel Surya, De la dom ination  (Περί κυριαρχίας), Εκδ. Farrango, Τουρ 
1999.
3. Πρβλ. Michel Foucault, Ceci n 'est pas une pipe (Λιτό Λεν rivai πίπα  t, Εκδ. 
Fata Morgana, 1973.

4. To λογοπαίγνιο στο πρωτότυπο είναι voy(ag)eur: οφθαλμοπόρνος και οδοι
πόρος. (Σ.τ.Μ.)
5. Λογοπαίγνιο και με τη λέξη errance (περιπλάνηση). (Σ.τ.Μ.)
6. Αυτό ακριβώς συμβαίνει σε πλήθος ερωτικών σκηνών στο M y Secret Life, 
βιβλίο αναφοράς από την άποψη αυτή (Sheercypher Sbeenan, Grove Press, 
Νέα Υόρκη 1966).
7. Το οποίο, ειρήσθω εν παρόδω, δεν έχει τίποτα το σκανδαλώδες· ο κινη
ματογράφος, συμπεριλαμβανομένου και του ντοκιμαντέρ, είναι πάντα μια 
μετάφραση-προδοσία-ανασύνταξη-χειραγώγηση της μη κινηματογράφο- 
ποιημένης πραγματικότητας, όπως ακριβώς μας δηλώνουν εξ αρχής οι 
πρώτες ταινίες, από τους Lumière ώς τον Flaherty...
8. Τίποτα; Αυτή ακριβώς η «ηθική» είχε φανεί απαράδεκτη στους θεατές όταν 
η ταινία πρωτοπροβλήθηκε, γ ι’ αυτό και μια κάρτα στο τέλος προσπαθεί να 
διορθώσει το καταστροφικό αποτέλεσμα, δηλώνοντας ότι η πρόοδος, χάρη 
στην επανάσταση του 1936, δεν μπορεί παρά να φτάσει και στη Λας Ούρδες...
9. Fondation Européenne des Métiers de l’Image et du Son (Ευρωπαϊκό Ίδρυ
μα Επαγγελματιών Εικόνας και Ή χου), με διευθυντή, μάλιστα, τον. Jean- 
Claude Carrière, σεναριογράφο του Buñuel... (Σ.τ.Μ.)

“Tierra Sin Pan” -  Luis Buñuel y los nuevos caminos de los vanguardias.
Κατάλογος του Centre Julio González, 1999.

Μετάφραση: Γιάννης Παπαδάκης, 
Αντώνης Ιωάννου.

Ε π ί β λ ε ψ η  υ λ ικ ο ύ :  Luis Buñuel. Σ χ ό λ ιο : Luis Buñuel, Pierre 
Unik. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Roman Karmen, Manuel Villagas López. 
Μ ο ν τ ά ζ : Jean-Paul Dreyfus (Jean-Paul Le Chanois). Μ ο υ σ ι 
κ ή : Αποσπάσματα από τις Συμφωνίες αρ. 7 και 8 του Beethoven. 
Π α ρ α γ ω γ ή : Ciné-Liberté (Ισπανία-Γαλλία). Δ ιά ρ κ ε ια : 40 λε
πτά. Ασπρόμαυρη.

Ντοκιμαντέρ με υλικό Επικαίρων, προς υποστήριξη της Δημο
κρατικής Κυβέρνησης της Ισπανίας στον πόλεμο κατά του Franco.

G R A N  C A S I N O  ( 1 9 4 6 )

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Luis Buñuel, Mauricio 
Magdaleno, Edmund Baeg, Javier Mateos, βασ. στο μυθιστόρημα 
του Michel Weber El rugido del paraíso Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Jack 
Draper. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Javier Torres Torija. Μ ο υ σ ικ ή : Manuel 
Esperón και τραγούδια των Francisco Canaro και Mariano 
Morres, A.G. Villoldo, Francisco Alonso, E. Vigil και Robles,
Joves και Pettorosi. Ήχος: Javier Mateos. Μοντάζ: Luis 225
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Buñuel, Gloria Schoemann. Η θ ο π ο ιο ί :  Libertad Lamarque 
(Μερσέδες), Jorge Negrete (Χεράρδο), Mercedes Barba (Καμέ- 
λια), Agustín Isunca (Εριμπέρτο), Julio Villareal (Γκαρσία), 
José Baviera (Φάμπιο), Alberto Bedoya (Ελ Ραγιάδο), Francisco 
Jambrina (Χοσε' Ενρίκε), Charles Rooner (Φαν Έκερμαν), Trio 
Los Calaveras. Π α ρ α γ ω γ ή : Films Anahuac, Oscar Dancigers 
(Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 85 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Τρεις δραηέτες, ανάμεσα στους οποίους και ο Χεράρδο, βρίσκουν  
δουλειά στην πετρελαιοπηγή του Χοσε Ενρίκε, ο οποίος έχει φ α
σαρίες μ ε  τον Φάμπιο, ιδιοκτήτη ενός καζίνο στο Ταμπίκο. Ο 
Ενρίκε δολοφονείται από μπράβους του Φ άμπιο και του γερμανοϋ  
Φαν Έ κερμαν, που θέλουν να βάλουν χέρ ι στην επ ιχείρησή του. 
Η  αδελφή του, Μερσέδες, θέλοντας να διαλευκάνει τη δολοφονία  
του, μεταμφιέζεται σε καλλιτέχνιδα του καμπαρέ και πιάνει δου
λειά  στο καζίνο. Ερωτεύεται τον Χεράρδο και, μ ε  τη βοήθειά του, 
ανακαλύπτει τους ενόχους. Ο Φ άμπιο πληγώνεται κι ένας άν
θρωπός του σκοτώνεται όταν επ ιχειρούν να βγάλουν α π ’ τη μέση  
τον Χεράρδο, ο οποίος, όμως, συλλαμβάνεται. Η  Μερσέδες, για να 
τον ελευθερώσει, πουλά την πετρελαιοπηγή στον Φαν Έ κερμαν. 
Ό μω ς, προτού φύγουν από το Ταμπίκο, ο Χεράρδο, οι φ ίλο ι του 
και η Μερσέδες την ανατινάζουν.

Ποτέ μου δεν ήθελα σαν τρελός να κάνω ταινίες. Είχα ένα αβέ
βαιο και μπερδεμένο συναίσθημα ότι μπορούσα να κάνω κάτι 
στον κινηματογράφο, χωρίς να ξέρω πώς και πότε. Ενώ ήμουν 
ακόμα στο Χόλιγουντ, μου πρότειναν να έρθω στη Γαλλία για 
να κάνω ταινίες. Δέχτηκα, αλλά τελικά η δουλειά δεν έγινε, και 
βρέθηκα στο Μεξικό. Από αδράνεια συνέχιζα να θέλω να κάνω 
ταινίες. Αν με ρωτούσαν: «Τι δουλειά κάνετε;», δεν μπορούσα 
να απαντήσω: «Φτιάχνω παπούτσια ή γράφω μουσική» κι έλε
γα: «Κάνω ταινίες». Είχα γνωρίσει στο Παρίσι τον παραγωγό 
Oscar Dancigers, ο οποίος μου είπε: «Μείνε στο Μεξικό, και θα 
κάνουμε μια ταινία μαζί. Έχω δυο πολύ καλούς τραγουδιστές, 
τον Jorge Negrete και τη Libertad Lamarque». «Πολύ καλά. Τι 
θα κάνουμε;» Υπήρχε μια ιδέα (που δεν είχε τίποτα να κάνει με 
το Ταμπίκο), ενός Γάλλου, του Michel Weber, γιου του συγ
γραφέα Weber. Είχε δουλέψει στον κινηματογράφο, είχε μά
λιστα συνεργαστεί με τον Max Ophuls στο Ό νειρο  θερινής νύ
χτας (είχε γράψει το σενάριο). Υπήρχαν σκηνές με χρυσοθήρες, 
κι εγώ επέμεινα να κάνουμε με αυτό το θέμα μια μεξικανική ται
νία, με μεξικανικούς διαλόγους και τα λοιπά. Ήταν μια δουλειά 
καθαρά επαγγελματική, και την έκανα γιατί δεν είχα γυρίσει τί
ποτα από το 1932. Ήμαστε στο 1945. Την πήρα με καλό μάτι 
τη δουλειά, σαν μια τεχνική εμπειρία. Στο κάτω κάτω, επέ
στρεφα στο επάγγελμα. Τη γύρισα, λοιπόν. Όμως, με τιμώρη
σαν: για τρία χρόνια, κανείς δεν ήθελε να ξέρει τίποτα για μέ
να, ούτε να μου εμπιστευτεί μια ταινία.

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Μ ε ξ ικ ά ν ικ ο  μ ιο ύ ζ ικ α λ
του Μ πάμπη Ακτοόγλου

Τίποτα περισσότερο από μια εμπορική ταινία, φτιαγμένη στην 
παράδοση του λατινοαμερικανικού μιούζικαλ, που ενώνει δύο 
μεγάλους σταρ εκείνης της εποχής: την Αργεντινή Libertad 
Lamarque (κάτι σαν τη Marlene Dietrich του ισπανόφωνου κι
νηματογράφου) και τον Μεξικανό Jorge Negrete (τυπικός μυ
στακοφόρος λατίνος γόης). Αν για την πρώτη δεν υπάρχει πρό
βλημα να ενσωματωθούν μυθοπλαστικά τα μουσικοχορευτικά 
κομμάτια της (παρότι κληρονόμος μιας πετρελαιοπηγής, εμ
φανίζεται ινκόγκνιτο και προσλαμβάνεται ως αρτίστα στο κα
ζίνο), οι μουσικές παρεμβολές του δεύτερου (πάντα με συνοδεία 
το πανταχού παρόν Trio Los Calaveras!) είναι αυθαίρετες και 
προκαλούν αναπόφευκτα το μειδίαμα. Για έναν μη ισπανόφω- 
νο θεατή, η πρώτη μεξικανική ταινία του Buñuel προκαλεί την 
ίδια αμηχανία που θα αισθανόταν κι ένας Μεξικανός βλέποντας, 
π.χ., ένα μιούζικαλ του Δαλιανίδη: τοπικό χιούμορ γύρω από 
τα γλωσσικά ιδιώματα των ηρώων που μόνο οι ισπανόφωνοι κα
τανοούν, στοιχειώδης πλοκή που έχουμε ξαναδεί καλύτερα 
στο αμερικανικό ουέστερν, αίσθηση του κιτς στα μουσικοχο- 
ρευτικά μοτίβα. Η ταινία, όμως, ιδωμένη στην παράδοση του μι
ούζικαλ και όχι ως το έργο-εξαίρεση της φιλμογραφίας τού 
Buñuel, έχει τη δική της λογική και γοητεία, έστω και μόνο για
τί μας δίνει την ευκαιρία ν ’ ακούσουμε μερικά γνωστά τρα
γούδια του λατινικού φολκλόρ που, παραποιημένα ή απλώς δια
σκευασμένα, πέρασαν και στα δικά μας μουσικά ήθη, κυρίως της 
επιθεώρησης της δεκαετίας του ’50. Κι ύστερα, ας μην ξεχνά
με ότι μ’ αυτή την ταινία ξεκίνησε η συνεργασία του Luis 
Buñuel με τον παραγωγό Oscar Dancigers, χάρη στην οποία γυ
ρίστηκαν μερικά από τα αριστουργήματα του μεξικανικού κι
νηματογράφου όπως το Λος ολβιδάδος ή το Ελ.

0 ΓΛΕΝΤΖΕΣ ( 1 9 4 9 )
(El gran calavera)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis και Janet Alcoriza, 
βασ. στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Adolfo Torrado. Φ ω τ ο 
γ ρ α φ ία : Ezequiel Carrasco. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Luis Moya, Dario 
Cabanas. Μ ο υ σ ικ ή : Manuel Esperón. Ή χ ο ς :  Rafael Ruiz 
Esparza, Jesús González Gancy. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Carlos 
Savage. Η θ ο π ο ι ο ί :  Fernando Soler (δον Ραμίρο), Rosario 
Granados (Βιρχίνια), Andrés Soler (Λαδισλάο), Rubén Rojo 
(Πάμπλο), Gustavo Rojo (Εδουάρδο), Maruja Griffel (Μιλά- 
γκρος), Francisco Jambrina (Γκρεγκόριο), Luis Alcoriza (Αλ- 
φρέδο), Antonio Bravo (Αλφόνσο). Π α ρ α γ ω γ ή : Ultramar Films, 
Fernando Soler, Oscar Dancigers (Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά. 
Ασπρόμαυρη.
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Gran Casino.
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Α ν και η οικογένεια Ραμίρο αποτελείται κυρίως από κοινωνικά πα
ράσιτα, σκανδαλίζεται από τη γλεντζέδικη ζωή του πατριάρχη  
δον Ραμίρο, ενός πλούσιου επιχειρηματία που το ’χε ι ρίξει στο πιο
τό και τις γυναίκες. Γ ια  να τον φέρουν στον ίσιο δρόμο, εφαρμό
ζουν ένα πονηρό σχέδιο του οικογενειακού γιατρού τους: εκμε
ταλλευόμενοι ένα άγριο μεθύσι του δον Ραμίρο, μετακομίζουν σε 
μια  φτωχική συνοικία και τον πείθουν ότι έχει μόλις ξυπνήσει από  
μακροχρόνιο κώμα, στη διάρκεια του οποίου οδηγήθηκαν σε πτώ
χευση. Ο δον Ραμίρο καταλαβαίνει το τέχνασμα, αλλά κάνει το κο- 
ρόιδο, για ν ’ αναγκάσει όλη την οικογένεια του να δουλέψει. Τελικά, 
τα παιδιά του γίνονται χρήσιμα στην κοινωνία. Η  Β ιρχίνια , μ ά 
λιστα, ερωτεύεται έναν εργάτη, τον Π άμπλο, ο οποίος διαλύει τον 
αρραβώνα της μ ε  τον φαντασμένο Αλφρέδο και την παντρεύεται ο 
ίδιος, δ ιπλά ευτυχισμένος όταν μαθαίνει ότι πήρε πλούσια νύφη!

Ήμουν τρία χρόνια χωρίς δουλειά και δεν είχα καθόλου χρή
ματα. Ο ηθοποιός Fernando Soler ήθελε να παίξει και να σκη
νοθετήσει το Γλεντζέ, μια παραγωγή του Dancigers, αλλά έκρι
νε ότι το να κάνει και τα δύο απαιτούσε πολλή δουλειά, και γι’ 
αυτό ζήτησε ένα σκηνοθέτη: οποιονδήποτε σκηνοθέτη, αρκεί να 
είχε τεχνική κατάρτιση. O Dancigers με φώναξε και μου πρό- 
τεινε να τη γυρίσω εγώ. Δέχτηκα. Το σενάριο είχε γραφτεί 
από τον Luis Alcoriza και τη σύζυγό του, Janet, η οποία είχε δου
λέψει στον μεξικανικό κινηματογράφο ως ηθοποιός και χο
ρεύτρια, αλλά τα ’χε παρατήσει κι έγραφε σενάρια με τον άντρα 
της. Ο γλεντζές είναι η μόνη ταινία στο σενάριο της οποίας δεν 
έβαλα καθόλου το χεράκι μου.
Διασκέδασα κάνοντάς την, γιατί εξασκήθηκα στην τεχνική. Με 
διασκέδαζαν τα πάντα: ντεκουπάζ, καδραρίσματα, μοντάζ... 
Όλα αυτά με ενδιέφεραν, γιατί ήμουν ακόμα μαθητευόμενος 
στον λεγόμενο «νορμάλ» κινηματογράφο. Είχα κακή φήμη 
εξαιτίας της αποτυχίας του Gran Casino, αλλά Ο γλεντζές υπήρ
ξε μεγάλη εμπορική επιτυχία, χάρη στην οποία μπόρεσα να 
συνεχίσω να γυρίζω ταινίες στο Μεξικό.

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Ο Ροβινσών Κρούσος και Ο γλεντζές
του M iguel M arías

[...] Αυτό το οποίο με ώθησε να γράψω ένα κείμενο που να αφο
ρά και στις δύο τούτες περιφρονημένες ταινίες, δεν είναι ακρι
βώς ότι έχω να πω λίγα για την κάθε μία χωριστά (στην πραγ
ματικότητα, θα απαιτούνταν πολύ περισσότερες σελίδες από τις 
διαθέσιμες), μα ούτε και το γεγονός (το θεωρώ τόσο εκπληκτι
κό όσο και λυπηρό) ό ci έχουν υποτιμηθεί με τέτοιο σκανδαλώδη 
τρόπο, ώστε δύσκολα να μπορούν να αποκατασταθούν, αλλά το 
θέμα και ο χαρακτήρας τους.
Από μια αντιπαραβολή μεταξύ τους, προκύπτει εμφανώς ότι και 
οι δύο χειρίζονται στην ουσία το ίδιο θέμα: τη μάθηση (κυρίως 

228 °τη χειρωνακτική εργασία), καθώς και το θέμα της επιβίωσης

γενικά και, ως εκ τούτου, του τρόπου αντιμετώπισης της ύπαρ
ξης. Είναι και οι δύο ένα είδος ηθικών παραβολών (ένα είδος που, 
ως γνωστόν, ενθουσίαζε και κέντριζε την περιέργεια του 
Buñuel), αν και, τυπικά, φέρουν διαφορετικά χαρακτηριστικά: 
η ηθογραφική κωμωδία ή, μάλλον, το «σαϊνέτε»1 αλά Carlos 
Arniches στην περίπτωση του Γλεντζέ· το κλασικό περιπετειώ
δες μυθιστόρημα στην περίπτωση του Ροβινσώνα Κρούσου, που 
είναι μια εξαιρετική ευσύνοπτη διασκευή του πασίγνωστου βι
βλίου (αν και υποπτεύομαι ότι στις μέρες μας διαβάζεται λίγο) 
του Daniel Defoe.
Οι χώροι είναι διαφορετικοί, αλλά αλληλοσυμπληρώνονται (η 
κοινωνία της πόλης και η οικογένεια στην ταινία του 1949· η 
κοινωνία ενός ναυαγού σ’ ένα ερημονήσι στην ταινία τού 
1952). Ο γλεντζές είναι εκ πρώτης όψεως μια ασπρόμαυρη με- 
ξικανική κωμωδία, με δύο από τους εξαιρετικούς Αδελφούς 
Soler να συμμετέχουν στο καστ. Ο Ροβινσώ ν Κρούσος είναι 
μια έγχρωμη μεξικανο-αμερικανική συμπαραγωγή, ομιλούσα αγ
γλιστί, με τον περίφημο ηθοποιό Dan O’Herlihy. Και οι δύο ται
νίες έχουν γυριστεί με ελάχιστα μέσα, αλλά ο φτωχός προϋπο
λογισμός καλύπτεται από ποταμούς φαντασίας και επινόησης, 
με μια εφευρετική ικανότητα ιδιαίτερα αξιέπαινη και στις δύο 
περιπτώσεις. Πρόκειται για εξαιρετικά δείγματα του «κλασι
κισμού της ένδειας», όπως είναι και πολλά έργα των Jacques 
Tourneur, Allan Dwan, Edgar G. Ulmer, καθώς και μερικά 
των John Ford, Frank Borzage και Raoul Walsh.
Ως προσαρμογή ενός κλασικού έργου που στάθηκε ικανό να δη
μιουργήσει ολόκληρο μύθο, ο Ροβινσών Κρούσος είναι μια ται
νία ταυτόχρονα πιστή και περιεκτική. Το εξώφυλλο του βιβλίου, 
η εσωτερική φωνή του κεντρικού ήρωα που ανακαλεί το πα
ρελθόν, μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη, σχεδόν συμβολική 
(όπως, συχνά, στον βουβό κινηματογράφο) αναπαράσταση του 
ταξιδιού και του ναυαγίου του ιστιοφόρου «Ariel» (χωρίς να φα
νεί ούτε ένα καράβι, καμία θάλασσα και κανένα ειδικό εφέ) μας 
εισάγουν πλήρως στην ολωσδιόλου μυσταγωγική περιπέτεια 
του Κρούσου, την ιστορία μιας νέας γέννησης και μιας νέας αγω
γής, σχεδόν μοναστικής, σε σχέση με τη μοναξιά (η όψη του, 
ολοένα και πιο αγριωπή, θυμίζει το Ο Μ πουντί σώθηκε, που γύ
ρισε ο Renoir το 1932, και προαναγγέλλει τον Σίμω να της Ερή
μου, που γύρισε ο ίδιος ο Buñuel το 1965, ενώ η συνομιλία του 
με τον Παρασκευά περί Θεού προοιωνίζεται το Γαλαξία). Είναι 
αποσπασματικές εικόνες μιας μεγαλοπρεπούς ένδειας, οι οποί
ες ούτε καν ανταποκρίνονται πειστικά σ’ αυτό που θέλουν να 
μας πουν. Αυτό, όμως, ποσώς ενδιαφέρει, γιατί έχουν μια τόσο 
διαυγή ομορφιά και ουσιαστικότητα, που μας μεταδίδουν την 
ιδέα με τη φυσική δύναμη μιας ανάμνησης ή ενός ονείρου, 
ενώ στην εντύπωση αυτή συμβάλλουν και οι φυσικοί ήχοι 
(συχνά αντικαθιστούν τη μουσική, η οποία, όπου υπάρχει, εί
ναι επίσης ταιριαστή).
Το ίδιο ύφος διατρέχει την ταινία από την αρχή ώς το τέλος και 
επιτρέπει τη συμπύκνωση 28 ετών σε 89 λεπτά: τα πρώτα 18 
χρόνια, σε 45 λεπτά· τα πέντε αρχικά, σε μισή ώρα το πολύ. Το 
κλειδί γι’ αυτή τη μέθοδο είναι ένας εκπληκτικός (στην περί
πτωση του Buñuel) υποκειμενισμός που αποδεικνύεται απο-
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λύχως λογικός, σχεδόν αναπόφευκτος, αν αναλύσει κανείς το 
αντικείμενο της αφήγησης (η προσωπική ιστορία του Κρούσου, 
της οποίας ο ίδιος είναι ο μοναδικός μάρτυρας, ενώ το ημερο
λόγιό του, το μοναδικό ίχνος). Το αποτέλεσμα είναι μια ταινία 
που ο δημιουργός της κατορθώνει να προσεγγίσει πολύ τον 
ήρωά του και που τις αισθήσεις και τις αντιδράσεις του τις γνω
ρίζουμε εν τη γενέαει τους, χωρίς αυτές να διακατέχονται από κα
μία άλλη αμφισημία, εκτός από αυτήν των ίδιων των συναι
σθημάτων, ενώ, συχνά, εμφανίζονται κάπως παράδοξες (π.χ., η 
χαρά η ανάμικτη με φόβο, όταν ο Κρούσος ανακαλύπτει και άλ
λο ανθρώπινο ίχνος, ή η αναποφασιστικότητα μεταξύ φιλίας και 
εξουσιασμού που κυριαρχεί στη σχέση του με τον Παρασκευά). 
Είναι επίσης μια ταινία ασυνήθιστης ηρεμίας προκειμένου για 
τον Buñuel αυτής της περιόδου. Τα γεγονότα αντιμετωπίζονται 
ως αναπόφευκτα. Οι στιγμές μοναξιάς, επιθυμίας, φόβου, νο
σταλγίας, απελπισίας ή καχυποψίας του Ροβινσώνα, δε δρα- 
ματοποιούνται καθόλου· απλώς, καταδεικνύονται.
Η πιθανή μονοτονία της ταινίας, που αποφεύγει τις εναλλαγές 
ρυθμού, έχει κυρίως σαν αντίστιξη τη σχεδόν εξαντλητική επι
τομή, στο πρόσωπο του Ροβινσώνα Κρούσου, των ανθρώπινων συ
ναισθημάτων και της απουσίας πολιτισμού. Αυτό ακριβώς, καθώς 
και οι διαδοχικές εργασίες τις οποίες πρέπει να μάθει και να ανα- 
λάβει ο κεντρικός ήρωας για να εκμεταλλευτεί τα λιγοστά μέσα 
που διαθέτει, και να μπορέσει να ζήσει μοναχικά, αυτό ακριβώς 
είναι που ενδιαφέρει τον Buñuel, αυτό στο οποίο δίνει τη μεγα
λύτερη προσοχή, έτσι όπως άλλωστε συμβαίνει και στο υποδειγ
ματικό μυθιστόρημα μαθητείας και μύησης στο οποίο στηρίζεται. 
Όπως και στον Γλεντζέ, η δουλειά παρουσιάζεται σαν μια βι
βλική καχάρα, αλλά και σαν ένα διακριτικό γνώρισμα του αν
θρώπου, σαν ένας απ’ τους τρόπους με τον οποίο ο καθένας απο
κτά την προσωπική του ταυτότητα, σαν ένα μέσο για να κα
τακτήσει κανείς το περιβάλλον του: υπάρχει ηδονή στην ιδιό
χειρη κατασκευή αντικειμένων, στην απόκτηση ικανοτήτων 
που δεν υπήρχαν προηγουμένως, στην επανόρθωση των αρχι
κών λαθών. Έτσι, ο Κρούσος μαθαίνει να φτιάχνει μόνος του 
αυτό που, τόσα χρόνια, έβλεπε να φτιάχνουν για λογαριασμό του 
οι υπηρέτες του. Καταδικασμένος στο να είναι αυτάρκης, με- 
τατρέπεται από καπετάνιος σε χτίστη, ξυλουργό, ψαρά, κυνη
γό, αγρότη, μάγειρα, φούρναρη, μπαλωματή.
Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την οικογένεια του δον Ραμί- 
ρο. Σε μια πλοκή σφιχτή και ευρηματική, που παρεμβαίνει 
και ελίσσεται ανεπαίσθητα στο μέτρο που τα πρόσωπα μαθαί
νουν την αλήθεια και γίνονται γνώστες της φάρσας στην οποία 
συμμετέχουν, γίνονται όλοι διά της βίας κοινωνοί των αρετών 
(τις οποίες όχι μόνο αγνοούσαν, αλλά και αρνούνταν να τις πα
ραδεχτούν) της απλότητας, της φυσικότητας, της προσπάθει
ας και της ταπεινότητας, χάρη σ’ ένα δήθεν λουτρό φτώχειας σε 
μια παράγκα, στα περίχωρα της Πόλης του Μεξικού -  ένα λου
τρό που πότε θεωρείται τεχνητό και πότε πραγματικό επακό
λουθο της καταστροφής τους..
Ο γ.1εντζές, μια ταινία τόσο ακριβής όσο και γυμνή, εξαιρετικά 
διασκεδαστική, αλλά και πολύ πιο υποβλητική και περίπλοκη 
απ’ όσο δείχνει με μια πρώτη ματιά, είναι χρονολογικά η πα-

λαιότερη απ’ τις μείζονες ταινίες του Buñuel και, ενδεχομένως, 
απ’ όλες όσες έχει γυρίσει, η πιο αβίαστη αφηγηματικά, η πιο 
προσηνής και η πιο κοντινή στον Frank Capra.

*Nickelodeon» τχ. 3, Χειμώ νας 1998. 
Μετάφραση: Ελένη Χαραταη.

Λ Ο Σ  Ο Λ Β Ι Δ Α Δ Ο Σ  ( 1 9 5 0 )
(Los olvidados -  ε λ . τ.: Ξεχασμένοι από την κοινωνία)

Σ κ η ν ο θ ε σ ί α :  Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ι ο :  Luis Buñuel, Luis 
Alcoriza, Max Aub, Pedro de Urdimalas. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Gabriel 
Figueroa. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ί α :  Edward Fitzgerald. Μ ο υ σ ι κ ή :  
Rodolfo Halffter, Gustavo Pittaluga. Ή χ ο ς :  José B. Carles, 
Jesús González Gancy. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Carlos Savage. 
Η θ ο π ο ι ο ί :  Stella Inda (Μάρτα, μητέρα του Πέδρο), Miguel 
Inclán (δον Καρμέλο, ο τυφλός), Roberto Cobo (Χάιμπο), Alfonso 
Mejia (Πέδρο), Alma Delia Fuentes (Μέτσε), Ramón Martínez 
(Νάτσο), Javier Amezcua (Χουλιάν), Mario Ramírez (Mmpo- 
μάτης). Π α ρ α γ ω γ ή : Ultramar Films, Oscar Dancigers, Jaime 
Menasco (Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ι α : 80 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 
Β ρ α β ε ί α :  Σκηνοθεσίας και FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτι
κών) στο Φεστιβάλ Καννών 1951.

Ο Χάιμπο δραπετεύει από το αναμορφωτήριο και ηγείται μιας 
συμμορίας παιδιών σε μια φτωχογειτονιά της Πόλης του Μεξικού. 
Ύστερα από μια αποτυχημένη απόπειρα να ληστέψουν έναν τυφλό 
ζητιάνο, του επιτίθενται σε μια έρημη περιοχή και τον τραυματίζουν. 
Ο τυφλός παίρνει ως βοηθό ένα επαρχιωτόπουλο, που ο πατέρας του 
το παράτησε στην αγορά, και το εκμεταλλεύεται. Ο Χάιμπο, μαζί με 
τον «κολλητό» του, Πέδρο, βρίσκει τον Χουλιάν, τον κατηγορεί για 
χαφιέ της αστυνομίας και τον χτυπά μέχρι θανάτου. Ο Πέδρο βα
σανίζεται από την ιδέα της δολοφονίας, αλλά δεν προδίδει το φίλο 
του. Οταν η μητέρα του, Μάρτα, τον διώχνει από το σπίτι, πιάνει δου
λειά σ’ ένα σιδεράδικο, a l lá  όταν κατηγορείται άδικα για μια κλο
πή, παίρνει και πάλι τους δρόμους. Ο Χάιμπο γίνεται ευκαιριακός 
εραστής της Μάρτα, η οποία παραδίδει τον Πέδρο στις Αρχές, αντί 
να του προσφέρει τη μητρική αγάπη που εκείνος ζητά. Ο Πέδρο φεύ
γει από το αναμορφωτήριο κι έρχεται σε σύγκρουση με τον Χάιμπο, 
ο οποίος τον σκοτώνει, α.11ά, λίγο αργότερα, σκοτώνεται κι ο ίδιος 
απ’ την αστυνομία, ενώ ένας γερο-γείτονας που ανακαλύπτει το 
πτώμα του Πέδρο στην αυλή του, το φορτώνει σ’ ένα γάιδαρο και το 
πετάει σε μια χωματερή, για να μην έχει φασαρίες με τις Αρχές.

Στην αρχή ήταν να κάνουμε μια άλλη ταινία. Με τον Juan 
Larrea γράψαμε ένα εμπορικό σενάριο για ένα παιδί που πουλούσε 229
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λαχεία στους δρόμους. Το πρότεινα στον παραγωγό Oscar 
Dancigers, που ήταν ευνοϊκά διακείμενος, γιατί Ο γλεντζές είχε 
δουλέψει καλά. «Δεν είναι άσχημο» μας είπε, «αλλά θυμίζει λαϊ
κό ρομάντζο. Ας κάνουμε κάτι πιο σοβαρό: μια ιστορία για τα φτω
χόπαιδα του Μεξικού». Άρχισα να δουλεύω με τον Luis Alcoriza, 
αλλά επειδή ήταν απασχολημένος και με κάτι άλλο, συνέχισα να 
γράφω με τον Larrea και τον Max Aub. Δε θα ’πρεπε να λέω «γρά
φω», γιατί δεν είμαι συγγραφέας- προτιμώ να αφηγούμαι τις 
ιδέες μου, και να μου τις γράφουν άλλοι. O Pedro de Ur di πιει] as 
διασκεύασε τους διαλόγους στο ύφος των λαϊκών συνοικιών 
του Μεξικού. 'Ομως, με την εξαίρεση του Alcoriza, κανένα απ’ τα 
ονόματα αυτών των συνεργατών δεν μπήκε στο ζενερίκ.
Όταν γραφόταν το σενάριο, κατέβαινα στις φτωχογειτονιές 
της Πόλης του Μεξικού, συνοδευόμενος αρχικά από τον Alcoriza 
και το σκηνογράφο, Edward Fitzgerald. Σύχναζα εκεί για έξι μή
νες περίπου. Ξεκινούσα πολύ πρωί με το λεωφορείο, κι ύστερα 
περπατούσα στην τύχη μέσα στα δρομάκια, γινόμουν φίλος 
με ανθρώπους που συναντούσα, παρατηρούσα φυσιογνωμίες, 
επισκεπτόμουν σπίτια. Θυμάμαι ότι πήγα αρκετές φορές στο σπί
τι μιας κοπέλας που ήταν παράλυτη. Μελέτησα πρακτικά τού 
Δικαστηρίου Ανηλίκων με τη βοήθεια ενός ψυχιάτρου. Μπό
ρεσα να διαβάσω τις δικογραφίες πολλών περιπτώσεων που 
είχαν μεγάλο ενδιαφέρον. Χρησιμοποίησα επίσης την ειδησεο- 
γραφία των εφημερίδων. Το φινάλε το εμπνεύστηκα από μια εί
δηση για το πτώμα ενός 12χρονου παιδιού που είχε βρεθεί σε μια 
χωματερή.
Ήθελα να ενσωματώσω μερικά στοιχεία που να σπάνε τον πα
ραδοσιακό ρεαλισμό. Όταν ο Χάιμπο και ο Πέδρο πηγαίνουν να 
βρουν το παιδί που θα σκοτώσουν, ήθελα να υπάρχει στο βάθος, 
πάνω σ’ ένα γιαπί, μια συμφωνική ορχήστρα 100 ατόμων που 
θα έπαιζε πάνω στις σκαλωσιές. Στο σπίτι του Πέδρο, όταν η μη
τέρα του ετοιμάζει το φαγητό, κάποια στιγμή θα έσπρωχνε 
ένα υπέροχο ψηλό καπέλο. Ενδεχομένως ένας στους εκατό θε
ατές θα παρατηρούσε αυτές τις λεπτομέρειες και μπορεί να 
νόμιζε ότι ήταν φαντασία του. Ήταν ανορθολογικά στοιχεία που 
θα με βοηθούσαν να ξεφύγω από τον φωτογραφικό ρεαλισμό τού 
σεναρίου. Όμως ο παραγωγός μού είπε: «Buñuel, σε ικετεύω, 
μην τα βάζεις αυτά τα πράγματα! 'Εκανα τόσες θυσίες γ ι’ αυ
τή την ταινία... υπάρχει τόση βρομιά... δεν έχουμε γνωστούς 
ηθοποιούς... » κ.λπ.
Η ταινία βγήκε στις αίθουσες μια Πέμπτη, όπως είθισται στο Με
ξικό, και το Σάββατο είχε «κατέβει». Ο Dancigers δε θέλησε να 
παραστεί στην πρεμιέρα, γιατί φοβόταν τις αντιδράσεις του κοι
νού. Ήταν καλός φίλος, όχι όμως αρκετά γενναίος γι’ αυτά τα 
πράγματα. Πήγα στο σινεμά και βρήκα όλα κι όλα 100 άτομα, 
κι ούτε ένα φίλο ή άνθρωπο του επαγγέλματος- ούτε καν τους 
ηθοποιούς. Στην έξοδο, ήταν όλοι τους μουτρωμένοι. Ο Τύπος 
ξιφούλκησε αμέσως κατά της ταινίας. Υπήρξαν διαμαρτυρίες 
από διάφορες ενώσεις και συνδικάτα. Κάποιοι, μάλιστα, είπαν: 
«Να εφαρμοστεί το άρθρο 33 (περί απελάσεως ανεπιθυμήτων ξέ
νων) σ’ αυτόν τον ισπανό εμιγκρέ που ήρθε για να βρίσει το Με
ξικό». Τελικά, δεν έγινε τίποτα, γιατί είχα μόλις πάρει τη με- 
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Υπήρξε και μια ιδιωτική προβολή για διανοούμενους και καλ
λιτέχνες. Ήταν ο μεξικανός ζωγράφος Siqueiros, ο ισπανός 
ποιητής León Felipe και η μεξικανή γυναίκα του, Berta, όπως 
και η Lupe Marín, η σύζυγος του ζωγράφου Diego Rivera. Στο 
τέλος της προβολής, η Lupe με κοίταξε με σταυρωμένα χέρια και 
μου είπε: «Μη μου μιλάς!» Η Berta, που τη γνώριζα πολύ κα
λά, με πλησίασε σαν να ’θελε να μπήξει τα νύχια της στο πρό
σωπό μου, και φώναξε: «Είσαι ένας άθλιος! Προσβάλλεις τους 
πάντες! Αυτό που δείχνεις στην ταινία, δεν είναι το Μεξικό!» Αλ
λά ο Siqueiros μου είπε: «Ήταν πολύ καλό. Αφήστε τις γριές να 
λένε ό,τι θέλουν, και συνεχίστε να κάνετε κινηματογράφο». 
Ένας κριτικός χτύπησε την ταινία, γράφοντας: «Ο Buñuel 
δεν ξέρει τίποτα από το Μεξικό. Βλέπουμε στην ταινία άθλιες 
καλύβες, όπου υπάρχουν κρεβάτια από μπρούντζο». Όμως, 
στις «παραγκουπόλεις», το πρώτο πράγμα που αγοράζει ένα φτω
χό ζευγάρι, είναι το μπρούντζινο κρεβάτι. Και σ’ ένα σπίτι 
όπου ζει μια πολυμελής οικογένεια, μπορείς να δεις μέχρι και 
τρία μπρούντζινα κρεβάτια. Ένα ζευγάρι απ’ αυτές τις φτω
χογειτονιές μού αφηγήθηκε ότι δεν παντρεύτηκαν μέχρι ν ’ 
αγοράσουν μπρούντζινο κρεβάτι.
Παρά τις αρνητικές αντιδράσεις, ο Διευθυντής Κινηματογρα
φίας του Μεξικού ήταν ένας διανοούμενος που αγάπησε την ται
νία και την έστειλε να διαγωνιστεί στις Κάννες. Έκοψαν μό
νο κάτι, χωρίς ιδιαίτερη σημασία, που λέει ο τυφλός στην τα
βέρνα. Αντίθετα, ο μεξικανός πρέσβης στη Γαλλία, ο ποιητής 
Torres Bodet, δεν ήταν ένθερμος οπαδός της ταινίας, σε αντί
θεση με το γραμματέα του, τον Octavio Paz, ο οποίος, παρά τη 
θέση του στην πρεσβεία, έγραψε ένα κείμενο παρουσίασης του 
Λος ολβιδάδος. Στη συνέχεια, η ταινία ξαναβγήκε στο Μεξικό 
όπου παιζόταν για έξι βδομάδες. Είναι μια ταινία που έκανε μό
νη της το δρόμο της. Βλέπω ότι παίζεται συχνά στους κινημα
τογράφους, τις λέσχες και την τηλεόραση.

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Ε γ κ ώ μ ιο ν
του O ctavio P az

Η εμφάνιση ττ\ς Χρυσής Εποχής και του Ανδαλονσιανον σκύλου 
σημάδεψε την πρώτη διείσδυση της ποίησης στον κινηματο
γράφο. Το πάντρεμα των κινηματογραφικών και ποιητικών ει
κόνων, παρά το γεγονός ότι δημιούργησε μια νέα πραγματι
κότητα, θεωρήθηκε σκανδαλώδες και ανατρεπτικό. Κι αυτό 
ακριβώς ήταν. Ο ανατρεπτικός χαρακτήρας των πρώτων ται
νιών του Buñuel οφείλεται στο εξής: μόλις τα αγγίξει το χέρι 
της ποίησης, αρχίζουν να καταρρέουν τα συμβατικά φαντά
σματα (κοινωνικά, ηθικά ή καλλιτεχνικά) που συνθέτουν την 
πραγματικότητά μας, κι απ’ τα ερείπιά τους αναφαίνεται μια νέα 
αλήθεια: εκείνη του ανθρώπου και του πόθου του. Ο Buñuel 
μας δείχνει ότι αυτός ο δεμένος άνθρωπος είναι ικανός, μόλις 
κλείσει τα μάτια, ν ’ ανατινάξει ολόκληρο τον κόσμο. Αυτές οι 
ταινίες είναι κάτι παραπάνω από μια σφοδρή επίθεση εναντίον
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χης λεγάμενης πραγματικότητας- είναι η αποκάλυψη χης άλλης 
πραγμαχικόχηχας που χαπεινώνεχαι απ’ χον σύγχρονο πολιτι- 
σμά. Ο άνθρωπος ττ\ς Χρυσής Εποχής κοιμάχαι με'σα μας και πε
ριμένει μόνο ένα σημάδι για να ξυπνήσει: εκείνο χου έρωχα. Αυ- 
χή η χαινία είναι μια απ’ χις σπάνιες προσπάθειες χης σύγχρο
νης χέχνης να μας δείξει χο φοβερά πρόσωπο χου απελευθερω
μένου έρωχα.
Λίγο αργόχερα, ο Buñuel μας χάρισε το Γη χω ρίς ψωμί, ένα νχο- 
κιμανχέρ που είναι επίσης ένα αριστούργημα στο είδος χου. Εδώ, 
ο ποιηχής Buñuel αποχραβιέχαι, σωπαίνει κι αφήνει χην πραγ- 
μαχικόχηχα να μιλήσει μόνη χης. Αν χο θέμα χων σουρεαλι- 
σχικών χαινιών χου Buñuel είναι η πάλη χου ανθρώπου ενάνχια 
σε μια πραγμαχικόχηχα που χον πνίγει και χον βασανίζει, χο Γη 
χω ρίς ψ ω μί είναι ο αποβλακωχικός θρίαμβος αυχής χης ίδιας 
πραγμαχικόχηχας. Έχσι, αυχό χο νχοκιμανχέρ είναι χο απα- 
ραίχηχο συμπλήρωμα σχις προηγούμενες δημιουργίες χου· χις 
εξηγεί και χις χεκμηριώνει. Από διαφορεχικά μονοπάχια, ο κι- 
νημαχογραφισχής σχτνεχίζει χον σκληρό αγώνα χου με χην 
πραγμαχικόχηχα -  ενανχίον χης, για χην ακρίβεια. Ο ρεαλισμός 
χου, που χαυχίζεχαι απόλυχα με χην ισπανική παράδοση (Goya, 
Quevedo, χο πικαρέσκο μυθισχόρημα, Valle-Inclán, Picasso), εί
ναι μια αδυσώπηχη μάχη σώμα με σώμα με χην πραγμαχικόχηχα. 
Όχαν χην αγκαλιάζει, χη σφάζει ζωνχανή. Γι’ αυχό και η χέχνη 
χου δεν παρουσιάζει καμία ομοιόχηχα με χις κάπως προκαχει- 
λημμένες, συναισθημαχικές και αισθηχικές περιγραφές αυχού 
που κοινώς αποκαλούμε ρεαλισμό. Ανχιθέχως, χο όλο έργο χου 
έχει χην χάση να προκαλεί χην έκρηξη ενός μυσχικού, πολύ- 
χιμου, αγνού και φοβερού πράγμαχος που αποκρύπχεχαι από 
χην πραγμαχικόχηχά μας. Χρησιμοποιώνχας χο όνειρο και χην 
ποίηση ή επωφελούμενος από χις ειδικές δυναχόχηχες χου φιλ- 
μικού κειμένου, ο ποιηχής Buñuel καχεβαίνει σχα εσώψυχα χου 
ανθρώπου, σχις ρίζες χων πιο ανέκφρασχων μυσχικών χου. 
Μεχά από μια περίοδο σιωπής, ο Buñuel μάς παρουσιάζει σήμερα 
μια νέα χαινία: χο Λος ολβιδάδος. Αν συγκρίνουμε αυχό χο έρ
γο με χις χαινίες μικρού μήκους που πραγμαχοποίησε σε συ
νεργασία με χον Dalí, αυχό που μας εκπλήσσει προπάνχων, εί
ναι η αυσχηρόχηχα με χην οποία ο Buñuel ωθεί σχα έσχαχα χην 
αρχική χου διαίσθηση. Αφ’ ενός, χοΛος ολβιδάδος σημαδεύει χην 
καλλιχεχνική ωριμόχηχα χου δημιουργού χους· αφ’ εχέρου, 
εκφράζει μια μεγαλύχερη, ριζική απελπισία: οι πόρχες χού 
ονείρου φαίνονχαι για πάνχα κλεισχές· μόνο η μαχωμένη πόρ- 
χα παραμένει ανοιχχή. Χωρίς να αρνείχαι χη μεγάλη πείρα που 
έχει απ’ χη νεόχηχά χου, αλλά έχονχας συνείδηση χων καιρών 
που αλλάζουν (και που βαραίνουν ακόμα περισσόχερο αυχή χην 
πραγμαχικόχηχα που πολεμούσε σχα πρώχα έργα χου), ο Buñuel 
ψχιάχνει μια χαινία που η δράση χης είναι ακριβής σαν μηχα
νισμός, παραισθηχική σαν όνειρο, αδυσώπηχη σαν χη λάβα 
που προχωρεί σιωπηλά. Το θέμα χης -η παιδική εγκλημαχικό- 
χηχα- προέρχεχαι απευθείας απ’ χα δικασχικά αρχεία. Τα πρό
σωπά χης ανήκουν σχην εποχή μας κι έχουν χο πρόσωπο χων 
παιδιών μας. Όμως χο Λος ολβιδάδος είναι κάχι περισσόχερο από 
μια ρεαλισχική χαινία. Το όνειρο, ο πόθος, η φρίκη, χο παρα- 
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χους. Και χο βάρος χης πραγμαχικόχηχας που αποκαλύπχεχαι, 
είναι χόσο μεγάλο, ώσχε, σχο χέλος, μας φαίνεχαι ανυπόφορο. 
Ναι- η πραγμαχικόχηχα είναι ανυπόφορη· κι επειδή ο άνθρωπος 
δεν χην ανχέχει, σκοχώνει και πεθαίνει, αγαπά και δημιουργεί. 
Το Λος ολβιδάδος διακρίνεχαι για χην αυστηρή καλλιτεχνική 
του οικονομία. Σε μια πιο δυνατή συμπύκνωση αντιστοιχεί 
πάνχα μια πιο έντονη έκρηξη. Είναι μια ταινία που δε χρειάζεται 
σταρ · κατά χον ίδιο τρόπο, το μουσικό φόντο είναι διακριτικό και 
δεν προσπαθεί να σφετεριστεί χη θέση που, στον κινηματο
γράφο, ανήκει στο βλέμμα. Τέλος, αδιαφορεί για το φολκλόρ. Κι 
όμως, παρ’ όλο που ο πειρασμός υπήρξε μεγάλος μπροστά σ’ ένα 
επιβλητικό μεξικανικό τοπίο, η σκηνογραφία τού γυρίζει την 
πλάτη και περιορίζεται στη μαύρη, ασήμαντη, αλλά πάντα 
αμείλικτη, θλίψη της πόλης. Ο φυσικός και ανθρώπινος χώρος 
όπου εκτυλίσσεται το δράμα, δε θα μπορούσε να είναι πιο κλει
στός: η ζωή κι ο θάνατος μιας χούφτας παιδιών που είναι πα- 
ραδομένα στη μοίρα τους, ανάμεσα στους τέσσερις τοίχους τής 
εγκατάλειψης. Η πολιτεία, με όλη την αλληλεγγύη που πρέπει 
ν ’ απορρέει απ’ χο νόημα αυτής χης λέξης, είναι τόσο παράξε
νη όσο και ξένη. Αυτό που αποκαλούμε πολιτισμό, δεν είναι πα
ρά ένας τοίχος, ένα μεγάλο Όχι που μας κλείνει το δρόμο. Τα 
παιδιά αυτά είναι από το Μεξικό, αλλά θα μπορούσαν να ζουν 
και αλλού, σε οποιοδήποχε προάστιο μιας μεγαλούπολης. Κατά 
κάποιον τρόπο, δε ζουν ούτε στο Μεξικό ούτε πουθενά αλλού: 
είναι οι ξεχασμένοι, οι κάτοικοι αυτών χων wastelands που 
κάθε μεγάλη πόλη δημιουργεί στην περιφέρειά της. Είναι ένας 
κόσμος κλεισμένος στον εαυτό του, όπου όλες οι πράξεις είναι 
κυκλικές κι όλα τα βήματα μάς γυρίζουν πίσω, στην αφετηρία. 
Κανείς δεν μπορεί να βγει από κει (ούτε κι απ’ τον εαυτό του), 
εκτός αν ακολουθήσει τον μακρύ δρόμο του θανάτου. Η τύχη 
που, σε άλλους κόσμους, ανοίγει πόρτες, εδώ τις κλείνει.
Στο Λος ολβιδάδος, η συνεχής παρουσία της τύχης κατέχει μια 
ιδιαίτερη σημασία, που μας απαγορεύει να την εξομοιώσουμε με 
τη μοίρα. Η τύχη, που ορίζει τις πράξεις των ηρώων, παρου
σιάζεται σαν μια αναγκαιότητα που, παρ’ όλ’ αυτά, θα μπορούσε 
να μην υπάρχει. (Γιατί να μην χης αποδώσουμε χο πραγματικό 
της όνομα όπως σχηιβαίνει και στην τραγωδία: μοίρα ,) Επα
νέρχεται, λοιπόν, το παλιό θέμα της μοίρας, αλλά απογυμνωμένο 
από τις υπερφυσικές του ιδιότητες: εδώ, έχοιηιε να κάνουμε με 
μια μοίρα που οι διαστάσεις της είναι κοινωνικές και ψυχολο
γικές· ή, για να χρησιμοποιήσουμε μια μαγική έκφραση της επο
χής μας, ένα νέο φετίχ της διανόησης, μια ιστορική μοίρα. Δεν 
αρκεί, ωστόσο, η κοινωνία, η Ιστορία ή οι περιστάσεις να φέρ
νονται εχθρικά σχα πρόσωπα· για να προκληθεί κάποια κατα
στροφή, πρέπει όλες αυτές οι αιτίες να συμπίπτουν με τη βού
ληση χων ανθρώπων. Ο Πέδρο αγωνίζεται εναντίον χης τύχης, 
ενάντια στο κακό χο ριζικό (ή χο κακό μάτι), που ενσαρκώνε
ται απ’ το πρόσωπο του Χάιμπο. Κι όχαν, αναγκασμένος πια, δέ
χεται να χον αντιμετωπίσει, μετατρέπει τη μοίρα του σε πε
πρωμένο. Πεθαίνει, αλλά ο θάνατός χου γίνεται δικός χου. Η ου
σία χης τραγικής πράξης βρίσκεται στη σύγκρουση ανάμεσα 
στην ανθρώπινη συνείδηση και χη μοίρα. Ο Buñuel ανακάλυ
ψε ξανά αυχό το σημαντικό διφορούμενο: χωρίς τη συνενοχή
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των ανθρώπων, το πεπρωμένο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, 
και καμία τραγωδία δεν μπορεί να υπάρξει. Η μοίρα φέρει το 
προσωπείο της ελευθερίας· η ελευθερία προχωρεί φορώντας το 
προσωπείο του πεπρωμένου.
Το Λος ολβιδάδος δεν είναι ντοκιμαντέρ. Δεν είναι ούτε μια ται
νία που προβάλλει επιχειρήματα, ούτε ένα έργο προπαγάνδας 
ή ηθικής. Αν η καταπληκτική αντικειμενικότητά της δε μας δί
δασκε κάτι, θα ’ταν υποκρισία να την παρουσιάζαμε σαν μια αι- 
σθητιστική ταινία, όπου μετρούν μόνο οι καλλιτεχνικές αξίες. 
Απομακρυσμένη τόσο απ’ το ρεαλισμό (κοινωνικό, ψυχολογι
κό ή ηθικοπλαστικό) όσο κι απ’ τον αισθητισμό, η ταινία του 
Buñuel εγγράφεται στην παράδοση μιας τέχνης του πάθους και 
της αγριότητας, η οποία είναι ταυτόχρονα συγκρατημένη και 
έξαλλη, και προέρχεται από τους προδρόμους της, τον Ισπανό 
Goya και τον Μεξικανό Posada, που είναι ίσως οι δυο ζωγράφοι 
οι οποίοι οδήγησαν πολύ μακριά το μαύρο χιούμορ. Παγωμένη 
λάβα, ηφαιστειακός πάγος.
Παρά την οικουμενικότητα του θέματος, την απουσία τού 
φολκλόρ και τη λιτότητα της δομής του, το Λος ολβιδάδος έχει 
και μιαν αναφορά που θα τη λέγαμε φυλετική (όπως λέμε κι ότι 
οι ταύροι ανήκουν σε μια κάστα). Η μιζέρια και η εγκατάλειψη 
μπορεί να υπάρχουν παντού στον κόσμο, αλλά το έντονο πάθος 
με το οποίο παρουσιάζονται, ανήκει στη μεγάλη ισπανική πα
ράδοση. Αυτόν τον τυφλό ζητιάνο τον έχουμε συναντήσει ξα
νά σ’ ένα πικαρέσκο μυθιστόρημα. Αυτές τις γυναίκες, αυτούς 
τους μεθύστακες, τους ηλίθιους, τους εγκληματίες, τους αθώ
ους, τους έχουμε ξαναδεί στον Quevedo όπως και στον Galdós, 
τους έχουμε συναντήσει ξανά και μας έχουν δείξει τα πρόσωπά 
τους στον Cervantes, στον Velásquez και στον Murillo. Αυτά τα 
μπαστούνια -τα δεκανίκια των τυφλών- τ’ ακούμε να βρο
ντούν σ’ όλο το ισπανικό θέατρο. Και τα παιδιά, τα ξεχασμένα, 
με τη μυθολογία τους, την παθητική ανυπακοή τους, την αυ- 
τοκτονική πίστη τους, την κεραυνοβόλα ηρεμία τους, τη γεμάτη 
αγριότητα στοργή τους, τη σπαρακτική επιβεβαίωση του εαυ
τού τους μέσω (ή διά) του θανάτου, την ακατάπαυστη αναζή
τηση της ταυτότητάς τους (ακόμα και μέσω του εγκλήματος), 
δε θα μπορούσε παρά να είναι από το Μεξικό. Έτσι, στη σκη- 
νή-κλειδί της ταινίας -την ονειρική σκηνή-, το θέμα της μη
τέρας αποκορυφώνεται στο δείπνο, που είναι ένα ιερό συμπό
σιο. Χωρίς να το ψάξει, o Buñuel ανακάλυψε μέσα στο όνειρο 
των ηρώων του τις αρχετυπικές εικόνες του μεξικανικού λαού: 
τη θεά Κοατλίκουε και τη θυσία.
Το θέμα της μητέρας, μια από τις έμμονες ιδέες των Μεξικανών, 
συνδέεται άρρηκτα με το θέμα της αδελφότητας και της φιλίας μέ
χρι θανάτου. Αυτοί είναι οι δύο μυστικοί πόλοι της ταινίας. Ο κό
σμος του Λος ολβιδάδος κατοικείται από ορφανά κι από μοναχι
κούς που ψάχνουν την ταυτότητά τους και, για να τη βρουν, δε 
διστάζουν μπροστά στο αίμα. Η αναζήτηση του dLlou, του ομοί- 
ου μας, είναι η άλλη όψη της αναζήτησης της μητέρας· ή η πα
ραδοχή της οριστικής απουσίας της: η παραδοχή ότι μείναμε μό
νοι μας. Ο Πέδρο, ο Χάιμπο και οι σύντροφοί τους μας αποκαλύ
πτουν την τελική φύση του ανθρώπου: ορφανός για πάντα.
Η ηθική αξία του Λος ολβιδάδος δεν έχει τίποτα κοινό με την

προπαγάνδα. Η τέχνη, όταν είναι ελεύθερη, γίνεται μαρτυρία 
και συνείδηση. Το έργο του Bunuel μας δείχνει τι μπορούν να 
δημιουργήσουν το ταλέντο και η καλλιτεχνική συνείδηση 
όταν τίποτα, εκτός απ’ την προσωπική τους ελευθερία, δεν 
τους δεσμεύει ή τους υπαγορεύει τι να κάνουν.

Κάννες, 4  Α πριλίου  1951.

Το κείμενο αυτό πρωτοδημοσιεύτηκε στο Las Peras del olmo, Πόλη του Με
ξικού, UNAM, 1957. Βλ. και: «Le cinéma philosophique de Bunuel», στο 
Courant a lternatif, μτφρ. Roger Munier, Gallimard, Παρίσι 1972.

Μετάφραση από τα γαλλικά: Χρηστός Κοντούλας.

Μ’ όλο που μ’ αρέσουν πολύ τα σκυλιά, όλο έχανα τον Ανδα- 
λουσιανό σκύλο του Bunuel. Δε γνωρίζω ούτε τη Χρυσή Εποχή. 
Bunuel-Dali, Buüuel-Cocteau, Bunuel-ξέγνοιαστα χρόνια του 
σουρεαλισμού: τα ’μαθα όλα στον καιρό τους και με τρόπο φα
νταστικό, όπως στο φινάλε του Ανεβάσματος στον ουρανό: «Mais 
de mon frère le poète on a eu des nouvelles... Et quelquesuns en 
eurent connaissance...»1 Ξαφνικά, σε μια μικρή αίθουσα στο Πα
ρίσι, πάνω σε λευκό καμβά, να ’μαι, πρόσωπο με πρόσωπο με τον 
Bunuel. Ο αδελφός μου ο ποιητής ήταν εκεί και μου εκτόξευε 
εικόνες με τον ίδιο τρόπο που τα παιδιά πετούν τις πέτρες στις 
σκηνές της μεξικανικής ταινίας του Λος ολβιδάδος.
Ιδού πώς: όλα πάνε καλά σ’ ένα λαϊκό προάστιο: η φτώχεια και 
το μίγμα της διαφορετικότητας δεν αλλοιώνουν την τάξη, οι τυ
φλοί μπορούν να τραγουδούν στις πλατείες και να ζητούν ελε
ημοσύνη, τα παιδιά παίζουν ταυρομαχίες σε μιαν αλάνα, δίνο
ντας στον Gabriel Figueroa το χρόνο να τους κινηματογραφεί 
κατά βούληση. Οι κοινωνικές συμβάσεις -εκείνες οι επίσημες, 
άγραφες εγγυήσεις της κοινωνίας, ο σαφής προσδιορισμός τού 
who’s who- είναι αρκούντως σεβαστές. Βλέπουμε τη γειτονιά 
και τους χωροφύλακες εν ώρα υπηρεσίας να βρίσκονται (σχε
δόν) σε κατάσταση γαλήνης. Στο σημείο αυτό, εισέρχεται ο 
Χάιμπο.2
Ο Χάιμπο έχει αποδράσει από τη φυλακή κι επιστρέφει στους 
δικούς του, στη συμμορία του, χωρίς λεφτά, χωρίς τίποτα. Το 
μόνο που έχει πάνω του, είναι αυτό που έμαθε στη φυλακή: τον 
πόθο της εκδίκησης, τον πόθο της κυριαρχίας. Ο Χάιμπο άφη
σε πίσω του τα παιδικά του χρόνια μ’ ένα τίναγμα των ώμων. 
Μπαίνει στη γειτονιά του, όπως η αυγή μπαίνει στη νύχτα 
για ν ’ αποκαλύψει τη μορφή των πραγμάτων, το αληθινό χρώ
μα των γάτων, το σωστό μέγεθος των μαχαιριών στη σωστή δύ
ναμη των χεριών. Ο Χάιμπο είναι ένας άγγελος, και μπροστά του 
ο καθένας δεν μπορεί παρά να εμφανιστεί όπως είναι στ’ αλή
θεια. Μια πέτρα στα μούτρα του τυφλού που τραγουδά στην 
πλατεία, και το λεπτό στρώμα των κοινωνικών συμβάσεων 
κατακερματίζεται σε χίλιες σχίζες, καταρρέουν υποκρισίες και 233
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λήθαργοι, η γειτονιά εισβάλλει στη σκηνή και παίζει το μεγά
λο παιχνίδι της πραγματικότητάς της. Ο Χάιμπο είναι αυτός που 
προκαλεί τον ταύρο, και λίγο τον νοιάζει αν ο θάνατος θα ’ρθει 
και για τον ίδιο. Αυτό που έχει σημασία, είναι το ξέφρενο γι
ουρούσι, η κολασμένη ομορφιά των κεράτων που μ’ ένα τίναγμα 
εγείρουν το λύγο της ύπαρξής τους.
Έτσι, αμφίπλευρα, ο τρόμος απλώνεται στο δρόμο: από τη μια, 
ο τρόμος αυτού που συμβαίνει, αυτού που θα ’ταν λιγότερο τρο
μαχτικό αν το διαβάζαμε στην εφημερίδα ή αν το βλέπαμε σε μια 
ταινία ad usum Delphinr3 κι από την άλλη, ο τρόμος που νιώ
θεις όταν βρίσκεσαι στην πλατεία και σε καρφώνει το βλέμμα 
του Χάιμπο-Buñuel, όταν είσαι κάτι παραπάνω από αυτόπτης 
μάρτυρας, όταν είσαι -αν διαθέτεις επαρκή αποθέματα ειλι
κρίνειας- συνεργός. Ο Χάιμπο είναι ένας άγγελος που μας κοι
τάει κατάματα όταν, βγαίνοντας απ’ το σινεμά, αλληλοκοιτα- 
ζόμαστε.
Η βασική ιδέα της ταινίας δεν είναι -και δε θέλει να είναι- μια 
ξερή καταγγελία. Buñuel ή ο αντι-συναισθηματισμός: δεν 
εστιάζει σε αγωνίες με τον τρόπο του Kuksi [En cualquier 
lugar de Europa (Κάπου στην Ευρώπη)], δεν τεκμηριώνει λε
πτομερώς ένα συγκεκριμένο περιστατικό [La búsqueda (Η ανα
ζήτηση)]. Εδώ, τα παιδιά πεθαίνουν απ’ το ξύλο και, χωρίς χρο
νοτριβή, χάνονται στα στενά δρομάκια μ’ ένα φυλαχτό κρεμα
σμένο στο λαιμό κι ένα πόντσο ριγμένο στους ώμους· εμφανί
ζονται και χάνονται όπως ο κόσμος που συναντάμε στο τραμ· 
επί τούτου, για να νιώσουμε υπεύθυνοι για την αποξένωσή μας. 
Ο Buñuel δε μας αφήνει χρόνο να σκεφτούμε, να θελήσουμε να 
κάνουμε κάτι, τουλάχιστον με την αφύπνιση της συνείδησής μας. 
Ο Χάιμπο κινεί τα νήματα, η ιστορία συνεχίζεται. «Πολύ αργά« 
λέει χαμογελώντας ο άσπλαχνος άγγελος. «Έπρεπε να το ’χα- 
τε σκεφτεί νωρίτερα. Τώρα δείτε τα να πεθαίνουν, ν ’ απαξιώ
νοντας να κυλιούνται στα σκουπίδια». Και μας ξεναγεί ευγενικά 
στον εφιάλτη. Πρώτα περνάμε από μια κούνια: την κουνάνε κά
τι ασθματικά παιδιά κι εξαντλημένα, και κάτι άλλα παιδιά, 
που πληρώνουν για ν ’ ανέβουν, την ανεβαίνουν με μια χαρά 
υπεροπτική. Ύστερα μας οδηγεί μέσα από ένα έρημο μονοπά
τι όπου τα μέλη μιας συμμορίας εκτονώνουν τη βιαιότητά 
τους πάνω σ’ έναν τυφλό, ή σ’ ένα δρόμο όπου επιτίθενται σ’ 
έναν άνθρωπο χωρίς πόδια, τον ρίχνουν καταγής και τον αφή
νουν ξαπλωμένο ανάσκελα, να ’ ναι σαν τέρας απ’ την ανικα
νότητα και την αγωνία του, ενώ η αναπηρική του πολυθρόνα 
χάνεται, κατρακυλώντας στην κατηφόρα. Το ένα μετά το άλλο, 
τα πρόσωπα του δράματος ξεπέφτουν στα χαμηλότερα επίπεδα 
που οι κοινωνικές συμβάσεις απέκρυπταν. Άνθρωποι στους 
οποίους είχαμε δείξει κάποια εμπιστοσύνη, γίνονται, την τε
λευταία στιγμή, απάνθρωποι. Τρεις μόνον είναι εντελώς αθώ
οι -  κι είναι κι οι τρεις τους παιδιά. Το πρώτο, ο Οχίτος, θα χα
θεί μέσα στη νύχτα, με το φυλαχτό κρεμασμένο στο λαιμό του, 
έχοντας κιόλας γεράσει στα δέκα του χρόνια· το άλλο, ο Πέδρο, 
κοντεύει να σωθεί, αλλά ο Χάιμπο τον επαναφέρει στο πεπρω
μένο του: θάνατος από ξυλοδαρμό σ’ έναν αχυρώνα· το τρίτο, 
η Μέτσε, το ξανθό κορίτσι, θα πάρει το πρώτο μεγάλο μάθημα 
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κρύψουν το πτώμα του Πέδρο στη χωματερή όπου θα κυλιστεί 
μαζί μ’ όλους εμάς στην τελευταία σκηνή του έργου. Στο με
ταξύ, η αστυνομία σκοτώνει τον Χάιμπο, εμείς όμως έχουμε την 
αίσθηση ότι η εκδίκηση των κοινωνικών συμβάσεων είναι πο
λύ πιο τερατώδης απ’ τα δράματα που προκάλεσαν οι πράξεις 
του. Αφού πνίγηκε το μωρό, η Μαρία σκεπάζει το πηγάδι. 
Προτιμάμε τον Χάιμπο που μας έδειξε το πηγάδι, μας έδειξε τις 
διαστάσεις της καταβόθρας που πρέπει να σκεπάσουμε για να 
μην πέσουν μέσα κι άλλα μωρά.
Εδώ, στο Παρίσι, επέκριναν τον Bunuel για την απροκάλυπτη 
ωμότητα, για το σαδισμό του. Αυτοί που το έκαναν, διαθέτουν 
λογική και λεπτό γούστο· κραδαίνουν, δηλαδή, τα όπλα της δια
λεκτικής και της αισθητικής. Προσωπικά, προτιμώ εκείνα τα 
όπλα που χρησιμοποιούνται στην ταινία· δεν μπορώ να πω αν 
η αναπαράσταση ενός φόνου μέσα απ’ τις κραυγές και τις σκιές 
είναι περισσότερο αξιέπαινη ή συγγνωστή από το να βλέπει κα
νείς, άμεσα, αυτό που συμβαίνει. Στο Ημερολόγιο του Ernst 
Jünger, που εκδόθηκε πρόσφατα και στα γαλλικά, διαβάζουμε 
ότι ο συγγραφέας «άκουσε να γίνεται λόγος» για θαλάμους αε
ρίων όπου θανατώθηκαν Εβραίοι, και το γεγονός τού προκάλεσε 
«έντονη δυσφορία», γιατί πιθανόν ν ’ αληθεύει... Ακόμα κι αν πα- 
ρακάμψουμε τις σκηνές τρόμου, προκαλείται κάποια δυσφορία 
στους θεατές· γι’ αυτό, κάπου κάπου, ας βαρυστομαχιάζουν κά
ποιοι κύριοι απ’ το ψητό φιλέτο και το παγωτό αχλάδι -  και γ ι’ 
αυτό υπάρχει ο Bunuel. Σ’ αυτόν οφείλω μιαν απ’ τις χειρότε
ρες νύχτες της ζωής μου, κι ας ελπίσουμε ότι η αϋπνία μου που 
γέννησε αυτό το σημείωμα, μπορεί να χρησιμεύσει σε άλλους 
για μια εργασία πιο λεπτομερειακή και πιο αποτελεσματική. Δεν 
πιστεύω και πολύ στη διδακτική λειτουργία του κινηματο
γράφου· πιστεύω, όμως, στην αργή ωρίμανση των μαρτυριών. 
Μια μαρτυρία αξίζει αυτή καθαυτή και όχι για την πρόθεσή της 
να παραδειγματίσει. Η ταινία Λος Ολβδιδάδος πετάει στον κά
λαθο των αχρήστων τις περισσότερες συμβατικές ταινίες με θέ
μα τα προβλήματα των παιδιών ξεκαθαρίζει το τοπίο και προσ
διορίζει αυτή καθαυτή τη σημασία τους. Όπως συμβαίνει με ορι
σμένους ανθρώπους και ορισμένα πράγματα, έτσι και η ταινία 
αυτή είναι ένα ορόσημο με τον τρόπο που το εννοούσε ο 
Baudelaire· ίσως η προβολή της στις αίθουσες όλου του κόσμου 
να τη μετατρέψει σε «un cri répété par mille sentinelles...»4 
Απόψε, μου ήρθε στο νου ο κύριος Βαλντεμάρ. Όπως συμβαί
νει με τον κόσμο της γειτονιάς του Bunuel, όπως συμβαίνει με 
την παγκόσμια κατάσταση πραγμάτων που το καθιστά δυνατό, 
έτσι και ο κύριος Βαλντεμάρ βρίσκεται ήδη σε κατάσταση απο
σύνθεσης, αλλά ο υπνωτισμός (δηλαδή η επιβολή μιας ξένης δύ
ναμης, μιας τάξης πραγμάτων που δεν είναι η δική του) τον δια
τηρεί σε μια ψευδαίσθηση ζωής, σε μια ικανοποιητική επίφαση 
της ύπαρξης. Ο κύριος Βαλντεμάρ είναι ακόμα στο πλευρό μας, 
κι όλοι στεκόμαστε γύρω από το κρεβάτι του κυρίου Βαλντεμάρ. 
Και τότε εμφανίζεται ο Χάιμπο.

1. Γαλλικά σχο κείμενο: «Όμως πήραμε νε'α απ’ χον αδελφό μου, χον ποιη- 
χή... Και κάποιοι χα ’μαθαν...» (Σ.χ.Μ.)
2. Σχη μεξικανική αργκά, ο χσαμπουκάς. (Σ.χ.Μ.)
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3. Λατινικά στο κείμενο. Κατά λέξιν: «προς χρήσιν υπά του Δελφίνου»· έχει 
καταλήξει να σημαίνει το εύληπτο, το ευκολοχώνευτο. (Σ.τ.Μ.)
4. Γαλλικά στο κείμενο: «μια κραυγή που επαναλαμβάνεται από χίλιους
φρουρούς...» (Σ.τ.Μ.)

«Obra critica», τόμ. Β, Ediciones Alfaguara, 
Μηουένος Άιρες 1994, αο. 251-257.

Μετάφραση (από τα ιταλικά): Παναγιώτης Ράμος.

Ο  κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ς  τ η ς  « σ κ λ η ρ ό τ η τ α ς »
του A n dré B azin

Η περίπτωση του Luis Buñuel είναι μια από τις πιο περίεργες 
στην ιστορία του κινηματογράφου. Από το 1928 ώς το 1936 δε γύ
ρισε παρά μόνο τρεις ταινίες (εξ ων, μόνο μία μεγάλου μήκους), 
αλλά αυτά τα 3000 μέτρα φιλμ αποτελούν στο σύνολό τους 
(εκτός από κλασικές ταινίες των κινηματογραφικών λεσχών, 
μαζί ασφαλώς με το Αίμα του ποιητή) το λιγότερο γερασμένο έρ
γο της αβάν-γκαρντ και, ασφαλώς, τη μόνη κινηματογραφική πα
ραγωγή μείζονος ποιότητας και σουρεαλιστικής έμπνευσης. Με 
το Γη χωρίς, ψωμί, «ντοκιμαντέρ» για τις άθλιες συνθήκες ζωής 
στην ισπανική επαρχία Λας Ούρδες, ο Buñuel δεν απαρνιόταν τον 
Ανδαλουσιανό σκύλο· αντίθετα, η αντικειμενικότητα, η απάθεια 
του ρεπορτάζ, ξεπερνούσε σε φρίκη και σε δύναμη το όνειρο. Στο 
Γη χωρίς ψωμί, ο γάιδαρος που τον τρώνε οι μέλισσες, αγγίζει το 
μεγαλείο ενός μεσογειακού και βάρβαρου μύθου, ισάξιου κύ
ρους με τον ψόφιο γάιδαρο πάνω στο πιάνο. Έτσι, ο Buñuel, πα
ρά τον μικρό όγκο του έργου του, προβάλλει σαν ένα από τα με
γάλα ονόματα του κινηματογράφου στα τέλη του βωβού και 
τις απαρχές του ομιλούντος, με το οποίο μόνο αυτό του Vigo μπο
ρεί να συγκριθεί. Ωστόσο, εδώ και δεκαοκτώ χρόνια, ο Buñuel 
έμοιαζε να έχει εξαφανιστεί οριστικά από τον κινηματογράφο. Δεν 
τον είχε πάρει ο θάνατος, όπως τον Vigo. Απλώς, ξέραμε γι’ αυ
τόν, γενικά και αόριστα, πως τον είχε καταπιεί ο εμπορικός κι
νηματογράφος του Νέου Κόσμου, όπου, για να κερδίσει τα προς 
το ζην, γύριζε στο Μεξικό ταινιούλες τρίτης κατηγορίας.
Και να που, ξαφνικά, μας έρχεται από κει κάτω μια ταινία με την 
υπογραφή του! Κατά τα άλλα, ένα b-movie: μια παραγωγή που 
γυρίστηκε σ’ ενα μήνα με δεκαοκτώ εκατομμύρια [παλαιό φρά
γκα], όπου, όμως, επιτέλους, ο Buñuel είχε ελευθερία στο σε
νάριο και τη σκηνοθεσία του. Και το θαύμα έγινε: απέχοντας δε
καοκτώ χρόνια και 5000 χιλιόμετρα, είναι ο ίδιος, ο μοναδικός 
Buñuel· ένα μήνυμα πιστό στο Χρυσή Ε ποχή  και στο Γη χω ρίς  
ψ ω μί■ μια ταινία που σημαδεύει το πνεύμα σαν πυρωμένο σί
δερο και δεν αφήνει τη συνείδηση ούτε στιγμή να επαναπαυτεί. 
Το θέμα, εξωτερικά, είναι το ίδιο μ’ αυτό το οποίο, από την επο
χή του Δρόμου της ζωής,' αρχετυπικής ταινίας του είδους, χρη
σιμεύει ως πρότυπο για τις ταινίες που αναφέρονται στις πα
ρεκτροπές της νεολαίας: η φτώχεια είναι κακός σύμβουλος, 
και η διαπαιδαγώγηση μπορεί να γίνει με την αγάπη, την εμπι
στοσύνη και την εργασία. Ηθικός οπτιμισμός, κατ’ αρχάς, ο οποί
ος, κατά τον Rousseau, προϋποθέτει μια αρχέγονη καλοσύνη τού 
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μάζει πρόωρα η διεστραμμένη κοινωνία των ενηλίκων· αλλά και 
κοινωνικός οπτιμισμός, αφού προϋποθέτει ότι η κοινωνία μπο
ρεί να επανορθώσει το κακό της με το να καταστήσει το ανα
μορφωτήριο έναν κοινωνικό μικρόκοσμο θεμελιωμένο στην 
εμπιστοσύνη, την τάξη και την αδελφικότητα, από τα οποία ο 
παραστρατημένος νέος είχε αποκοπεί αδόκητα -  κατάσταση, ικα
νή να επαναφέρει τον έφηβο στην αρχική του αθωότητα. Μ’ άλ
λα λόγια, αυτή η παιδαγωγική δεν ενέχει τόσο μια αναμόρφω
ση όσο έναν εξορκισμό κι έναν προσηλυτισμό. Η ψυχολογική 
αλήθειά της, δοκιμασμένη από την εμπειρία, δεν είναι η υπέρ
τατη βαθμίδα της. Το πανομοιότυπο των σεναρίων γύρω από 
την παραστρατημένη παιδικότητα, από το Δρόμο της ζωής μέ
χρι το Σ κασιαρχείο2 (ο χαρακτήρας του «κουμπούρα»), απο- 
δεικνύει πως πρόκειται για έναν ηθικό μύθο, ένα είδος κοινω
νικής παραβολής, το μήνυμα της οποίας είναι απαραβίαστο.
Η πρώτη πρωτοτυπία του Λος ολβιδάδος έγκειται στο ότι τολμά 
να παραποιήσει την εξέλιξη του μύθου. Στον Πέδρο, απείθαρχο 
τρόφιμο ενός αναμορφωτηρίου που έχει τη μορφή πρότυπου 
αγροκτήματος, ξανακάνουν το κόλπο της εμπιστοσύνης, με το 
πακέτο τσιγάρα και τα ρέστα που πρέπει να επιστρέφει, όπως 
στον Μουσταφά του Δρόμου της ζωής έκαναν το κόλπο με το σα
λάμι που τον έστειλαν να ψωνίσει. Όμως ο Πέδρο δεν ξαναγυ- 
ρίζει στο ανοιχτό κλουβί, όχι επειδή επιλέγει να κρατήσει τα ρέ
στα, αλλά επειδή του τα κλέβει ο Χάιμπο, ο κακός σύντροφος. 
Έτσι, ο μύθος δεν διαψεύδεται εκ των έσω· δεν μ π ορ εί να δια- 
ψευστεί εκ των έσω· κι αν ο Πέδρο πρόδιδε την εμπιστοσύνη του 
διευθυντή, τότε ο διευθυντής θα ’χε κάθε δίκιο να τον βάλει σε 
πειρασμό διά του Καλού. Είναι αντικειμενικά πολύ πιο σοβαρό 
το ότι το πείραμα αποτυγχάνει εκ των έξω και ενάντια στη θέ
ληση του Πέδρο, γιατί έτσι η κοινωνία επωμίζεται δύο ευθύνες: 
την ευθύνη γιατί διέφθειρε τον Πέδρο, και την ευθύνη γιατί έθε
σε σε κίνδυνο τη σωτηρία του. Είναι ωραίο να κάνεις πρότυπα 
αγροκτήματα όπου βασιλεύει η δικαιοσύνη, η εργασία και η 
αδελφικότητα, αλλά όσο εξακολουθεί να υπάρχει έξω η ίδια κοι
νωνία της αδικίας και του πόνου, το σκάνδαλο παραμένει ακέ
ραιο, κι αυτό είναι η αντικειμενική σκληρότητα του κόσμου. 
Οι αναφορές μου στις ταινίες γύρω από την ένοχη παιδική 
ηλικία δε φωτίζουν παρά την πιο εξωτερική πλευρά της ταινίας 
του Buñuel, το βασικό θέμα της οποίας είναι εντελώς άλλο. Δεν 
υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στο επιφανειακό και τα βαθύτερα 
θέματα που θα ’θελα ν ’ αποκαλύψω τώρα· αλλά το πρώτο δεν 
έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ όση έχει για το ζωγράφο το θέμα 
του πίνακά του- μέσα απ’ τις συμβάσεις του (τις οποίες, άλλω
στε, τις δανείζεται μόνο και μόνο για να τις αχρηστέψει), ο καλ
λιτέχνης στοχεύει πιο μακριά, στοχεύει σε μιαν αλήθεια που 
υπερβαίνει την ηθική και την κοινωνιολογία- μια μεταφυσική 
πραγματικότητα: τη σκληρότητα της ανθρώπινης υπόστασης. 
Το μεγαλείο αυτής της ταινίας γίνεται αντιληπτό μόλις νιώσεις 
ότι δεν αναφέρεται ποτέ στα ηθικά κατηγορήματα. Κανένας μα- 
νιχαϊσμός στους χαρακτήρες- η ενοχή τους δεν είναι παρά συ
γκυριακή: η προσωρινή συνάρθρωση πεπρωμένων που δια
σταυρώνονται σ’ αυτά τα πρόσωπα σαν μαχαίρια. Βέβαια, τοπο
θετούμενοι στο επίπεδο της ψυχολογίας και της ηθικής, θα μπο-
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ρούσαμε να πούμε για τον Πε'δριο όχι είναι «καλός κατά βάθος», 
ότι έχει μια βαθύτερη αγνότητα: είναι ο μόνος που διασχίζει αυ
τόν το βούρκο χωρίς η λάσπη να κολλάει πάνω του, να τον πο
τίζει. Όμως ο Χάιμπο, το κακό υποκείμενο, διεστραμμένος σα
διστής, σκληρός και προδότης, δε μας προκαλεί απέχθεια· μόνο κά
τι σαν φρίκη, που διόλου δεν αντιφάσκει με την αγάπη. Μας έρ
χονται στο νου οι ήρωες του Genet, με τη διαφορά ότι στο συγ
γραφέα του Θαύματος, του ρόδου υπάρχει μια αντιστροφή των 
αξιών, η οποία δεν υπάρχει καθόλου εδώ. Αυτά τα παιδιά είναι 
όμορφα, όχι επειδή πράττουν το Καλό ή το Κακό, αλλά επειδή εί
ναι παιδιά ακόμα και στο έγκλημα, ακόμα και στο θάνατο. Ο Πέ- 
δρο είναι εν παιδική ηλικία αδελφός με τον Χάιμπο, ο οποίος 
τον προδίδει και τον σκοτώνει χτυπώντας τον μ’ ένα μπαστού
νι, αλλά οι δυο τους είναι ίσοι απέναντι στο θάνατο, έτσι όπως, τε
λικά, τους αλλάζει μέσα τους η παιδικόχητά τους. Το όνειρό 
τους είναι το μέτρο του πεπρωμένου τους. Ο Buñuel καταφέρνει 
ν ’ ανασυστήσει δύο όνειρα μέσα στη χειρότερη φροϊδο-χολιγου- 
ντιανή παράδοση και, παρ’ όλα αυτά, να μας αφήσει με κομμένη 
την ανάσα από τρόμο κι από οίκτο. Ο Πέδρο το σκάει από το σπί
τι του, επειδή η μητέρα του αρνήθηκε να τον αφήσει να φάει έναν 
κεφτέ που λαχταρούσε. Έτσι, βλέπει στ’ όνειρό του πως η μητέρα 
του σηκώνεται τη νύχτα για να του προσφέρει ένα κομμάτι κρέ
ας, ωμό και ματωμένο, κι ότι το χέρι του Χάιμπο, που είναι 
κρυμμένος κάτω απ’ το κρεβάτι, βγαίνει και του το αρπάζει. Δε 
θα ξεχάσουμε ποτέ αυτό το κομμάτι κρέας, μαλακό και τρεμάμενο 
σαν ψόφιο χταπόδι, που το προσφέρει μια μητέρα χαμογελαστή 
σαν Μαντόνα. Όπως δεν θα ξεχάσουμε κι εκείνο το έρμο, μπά
σταρδο και ψωραλέο σκυλί που διασχίζει την τελευταία νύχτα τού 
Χάιμπο, ο οποίος ψυχορραγεί σε μια αλάνα, το κούτελό του στε
φανωμένο με αίμα. Τείνω να πιστέψω ότι ο Buñuel μας έδωσε το 
μόνο σύγχρονο αισθητικό τεκμήριο του φροϊδισμού. Ο σουρεα
λισμός έχει χρησιμοποιήσει το φροϊδισμό με υπερβολικά συνει
δητό τρόπο, και γι’ αυτό δεν μας εκπλήσσει που ξαναβρίσκουμε 
στη σουρεαλιστική ζωγραφική φροϊδικά σύμβολα. Μόνο ο Αν- 
δαλυυσιανός σκύλος, η Χρυσή Εποχή και το Λος αλβιδάδος μας απο- 
καθιστούν τις ψυχαναλυτικές καταστάσεις στη βαθύτερη και ακα- 
τάρριπτη αλήθειά τους. Όποια κι αν είναι η πλαστική φόρμα που 
δίνει ο Buñuel στο όνειρο (εδώ, η πιο αμφισβητήσιμη), οι εικόνες 
του έχουν τον παλμό, την καυτή συναισθηματικότητα των ψυ
χαναλυτικών καταστάσεων: το βαρύ αίμα του ασυνειδήτου κυ
κλοφορεί μέσα σ’ αυτές και μας κατακλύζει, σαν μέσα από μια 
ανοιχτή αρτηρία, με το ρυθμό του πνεύματος.
Όχι μόνο για τα παιδιά, μα ούτε και για τους ενήλικους ήρωές του 
εκφράζει ο Buñuel αξιολογική κρίση. Αν αυτοί διαπράττουν το 
Κακό, οφείλεται στο ότι είναι πιο αθεράπευτα αποκρυσταλλω
μένοι, πετρωμένοι από τη δυστυχία. Είναι αναμφίβολα το πιο απο
τρόπαιο χαρακτηριστικό της ταινίας το ότι τολμά να δείξει ανά
πηρους χωρίς να προκαλεί τη συμπάθειά μας. Ο λιθοβολημένος 
από τα παιδιά τυφλός ζητιάνος εκδικείται στο τέλος, καταγγέλ
λοντας τον Χάιμπο στην αστυνομία.' Εναν ανάπηρο, που δεν τους 
δίνει τσιγάρα, τον γδύνουν και τον αφήνουν στο πεζοδρόμιο, εκα
τό μέτρα μακριά από το αναπηρικό καροτσάκι του. Όμως, γιατί 
αυτός αξίζει περισσότερο από τους βασανιστές του; Σ’ αυτόν τον

κόσμο, όπου όλα είναι άθλια, όπου παλεύει «ο καθείς με τα όπλα 
του», δεν ισχύει, κατά βάσιν, το «δυστυχέστερος». Βρισκόμα
στε, όχι μόνο πέραν του Καλού και του Κακού, αλλά και πέραν 
της ευτυχίας και του οίκτου. Κατά βάθος, το ηθικό χρέος το 
οποίο φαίνεται να εκπληρώνουν κάποιοι χαρακτήρες, δεν είναι 
παρά μια μορφή του πεπρωμένου τους, μια αίσθηση αγνότητας, 
ακεραιότητας, που άλλοι δεν την έχουν. Δεν περνάει απ’ το μυα
λό αυτών των προνομιούχων να καταλογίσουν στους άλλους την 
«κακία» τους, πόσο μάλλον να παλέψουν για ν ’ αμυνθούν. Αυτές 
οι υπάρξεις δεν έχουν άλλα σημεία αναφοράς εκτός απ’ τη ζωή, 
αυτή τη ζωή που πιστεύουμε πως την έχουμε εξημερώσει με 
την ηθική και την κοινωνική τάξη, αλλά που η κοινωνική ατα
ξία της αθλιότητας την αποκαθιστά στις πρωταρχικές της δυνα
τότητες, σ’ ένα είδος κολασμένου επίγειου παραδείσου, απ’ τον 
οποίο μια πύρινη ρομφαία μάς εμποδίζει να βγούμε.
Είναι παράλογο να προσάψουμε στον Buñuel μια διεστραμμέ
νη αίσθηση της σκληρότητας. Είναι αλήθεια πως μοιάζει να 
διαλέγει τις καταστάσεις του με βάση τον φρικαλέο παροξυ
σμό τους. Τι πιο αποτρόπαιο από ένα παιδί που λιθοβολεί έναν 
τυφλό (εκτός, ίσως, από έναν τυφλό που εκδικείται ένα παιδί);
Το πτώμα του Πέδρο, σκοτωμένου από τον Χάιμπο, θα το ρίξουν 
σε μια χωματερή, πάνω σε σωρούς σκουπιδιών, ανάμεσα σε πει- 
νασμένες γάτες και κονσερβοκούτια. Και ποιοι είν’ αυτοί που ξε
φορτώνονται έτσι το πτώμα; Ακριβώς δύο απ’ αυτούς τους σπά
νιους ανθρώπους που ήθελαν το καλό του Πέδρο: ένα κοριτσά
κι κι ο πατέρας του. Η σκληρότητα, όμως, δεν είναι επινόημα του 
Buñuel· αυτός περιορίζεται στο να την αποκαλύπτει στον κόσμο.
Αν επιλέγει το πιο αποτρόπαιο, είναι επειδή το αληθινό πρόβλημα 
δεν είναι να ξέρουμε ότι υπάρχει και ευτυχία, αλλά μέχρι πού 
μπορεί να φτάσει η ανθρώπινη υπόσταση μέσα στη δυστυχία- το 
αληθινό πρόβλημα είναι να βυθοσκοπήσουμε τη σκληρότητα της 
δημιουργίας. Αυτό είχε γίνει ήδη αντιληπτό στο Γη χωρίς ψω
μί. Λίγη σημασία είχε το αν αυτοί οι δυστυχισμένοι κάτοικοι της 
Λας Ούρδες ήταν ή όχι όντως αντιπροσωπευτικοί της αθλιότη
τας του ισπανού χωρικού (δεν υπάρχει αμφιβολία πως ήταν), αλ
λά και, κυρίως, της ανθρώπινης αθλιότητας. Έτσι γίνεται και, 
μεταξύ Παρισίων και Μαδρίτης, μπορεί κανείς να φτάσει στο βυ- 
θό-τέρμα της ανθρώπινης πτώσης. Όχι στο Θιβέτ, στην Αλάσκα 
ή στη Νότια Αφρική, αλλά κάπου στα Πυρηναία, άνθρωποι 
σαν εσάς και σαν εμένα, κληρονόμοι του ίδιου πολιτισμού, της 
ίδιας φυλής, φυλάνε γουρούνια και τρώνε άγουρα κεράσια, πο
λύ αποκτηνωμένοι για να διώξουν τις μύγες απ’ το πρόσωπό 
τους. Λίγη σημασία έχει αν αυτό είναι μια εξαίρεση· σημασία έχει 
μόνο ότι μπορεί να υπάρχει. Ο σουρεαλισμός του Buñuel δεν εί
ναι παρά η φροντίδα να φτάσει στο βάθος της πραγματικότητας.
Τι σημασία έχει αν σ’ αυτό το βάθος δεν μπορούμε ν ’ αναπνεύ- 
σουμε, και κάνουμε σαν τον δύτη που πανικοβάλλεται μη βρί
σκοντας βυθό κάτω απ’ τη φτέρνα του; Ο ονειρισμός του Αν- 
δαλουσιανού σκύλου είναι μια κατάδυση στην ανθρώπινη ψυχή, 
όπως το Γη χωρίς ψωμί και το Αος αλβιδάδος είναι μια εξερεύ
νηση του ανθρώπου μέσα στην κοινωνία.
Όμως η «σκληρότητα» του Buñuel είναι εντελώς αντικειμε
νική, δεν είναι παρά μια διαύγεια και τίποτα λιγότερο από 237
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έναν πεσιμισμό- αν ο οίκτος έχει αποκλειστεί από το αισθητικό 
του σύστημα, είναι γιατί αυτό το σύστημα το περικλείει απ’ όλες 
τις πλευρές. Αυτή η παρατήρηση ισχύει τουλάχιστον για το Λος 
ολβιδάδος, γιατί μου φαίνεται πως, απ’ αυτή την άποψη, δια
κρίνω μια εξέλιξη από την εποχή του Γη χω ρίς ψωμί, απ’ το 
οποίο δεν έλειπε ένας κάποιος αυτάρεσκος κυνισμός μέσα στην 
αντικειμενικότητα, κι όπου η άρνηση της συμπόνιας προσ- 
λάμβανε την αξία μιας αισθητικής πρόκλησης. Το Λος ολβιδά- 
δος, αντίθετα, είναι μια ταινία αγάπης, που αξιώνει αγάπη. Τί
ποτα πιο αντίθετο στον «υπαρξιακό» πεσιμισμό απ’ τη σκλη
ρότητα του Buñuel. Επειδή δεν αποφεύγει τίποτα, επειδή δεν 
κάνει καμιά παραχώρηση, επειδή τολμά ν ’ αποχαλινώσει την 
πραγματικότητα με μια χειρουργική αναισχυντία, αυτή η 
σκληρότητα μπορεί να ξαναβρεί τον άνθρωπο σε όλο του το με
γαλείο και να μας εξαναγκάσει, με ένα είδος πασκαλιανής δια
λεκτικής, ν ’ αγαπήσουμε και να θαυμάσουμε. Παραδόξως, το 
μείζον συναίσθημα που αναδύεται απ’ το Γη χω ρίς ψ ω μί και το 
Λος ολβιδάδος, είναι το συναίσθημα της ανθρώπινης αξιοπρέ
πειας που δεν μπορεί ν ’ ανθίσει. Υπάρχει στο Γη χω ρίς ψ ω μί μια 
μητέρα, ασάλευτη, που κρατά στα γόνατά της το πτώμα του παι
διού της, αλλά αυτό το πρόσωπο της χωρικής, της σκληραγω- 
γημένης απ’ τον πόνο και τα βάσανα, έχει όλη την ομορφιά μιας 
Ισπανίδας Pietà, καθώς σμίγουν σ’ αυτό η ευγένεια και η αρ
μονία. Έτσι και, στο Λος ολβιδάδος, ακόμα και οι πιο απο- 
κρουστικοί ήρωες δεν παύουν να είναι κατ’ εικόνα του αν
θρώπου. Αυτή η παρουσία της ομορφιάς μέσα στο αποτρόπαιο 
(που δεν είναι μόνο η ομορφιά του αποτρόπαιου), αυτή η διαι
ώνιση της ανθρώπινης ευγένειας μέσα στον ξεπεσμό, μετα
στρέφει διαλεκτικά τη σκληρότητα σε πράξη αγάπης και ελέους. 
Γι’ αυτό και το Λος ολβιδάδος δεν προκαλεί στο κοινό σαδιστι- 
κή αυταρέσκεια ή φαρισαϊκή αγανάκτηση.
Αν κάναμε παρεμπιπτόντως μια αναφορά στο σουρεαλισμό, 
του οποίου ο Buñuel είναι ιστορικά ένας από τους σπάνιους άξι
ους εκπροσώπους, είναι επειδή δεν ήταν δυνατόν να την απο
φύγουμε. Θα θέλαμε, όμως, τελειώνοντας, να υπογραμμίσουμε 
την ανεπάρκειά της. Στον Buñuel, πέρα απ’ τις τυχαίες (και, 
αναμφίβολα, ευτυχείς και εμπλουτιστικές) επιρροές, μια ολό
κληρη ισπανική παράδοση συνδυάζεται με το σουρεαλισμό. 
Αυτή η αίσθηση του φρικώδους, αυτή η αίσθηση της σκληρό
τητας, αυτή η αναζήτηση των ακραίων πλευρών της ύπαρξης, 
είναι επίσης κληρονομιά του Goya, του Zurbarán, του Ribera, 
μιας ολόκληρης τραγικής αίσθησης του ανθρώπινου, την οποία 
αυτοί οι ζωγράφοι εκδήλωσαν ακριβώς μέσα στην έκφραση 
της πιο ακραίας ανθρώπινης κατάπτωσης: αυτής του πολέ
μου, της αναπηρίας, της μιζέριας, της σαπίλας. Όμως, κι αυ- 
τωνών η σκληρότητα δεν ήταν παρά το μέτρο της εμπιστοσύ
νης που έτρεφαν στον άνθρωπο και στη ζωγραφική.

1. Σοβιετική ταινία του Νικολάι Εκ (1931). (Σ.τ.Μ.)
2. L ’école buissonière: γαλλική ταινία του J.-P. Le Chanois (1949). (Σ.τ.Μ.)

<·Esprit», 1951.
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Σ Ο Υ Σ Α Ν Α ,  Η  Δ Ι Ε Φ Θ Α Ρ Μ Ε Ν Η  ( 1 9 5 0 )
(Susana, demonio y carne -  ελ. τ.: Κυλισμένη, στο 
βούρκο)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Luis Buñuel, Jaime 
Salvador, Rodolfo Usigli, πάνω σ’ ένα θέμα του Manuel Reachi. 
Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : José Ortiz Ramos. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Gunther 
Gerszo. Μ ο υ σ ικ ή : Raul Lavista. Ή χ ο ς :  Nicolas de la Rosa. 
Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Jorge Bustos. Η θ ο π ο ι ο ί :  Rosita 
Quintana (Σουσάνα), Fernando Soler (δον Γουαδαλούπε), Victor 
Manuel Mendoza (Χεσούς), Luis López Somoza (Αλμπέρτο), 
Matilde Palau (δόνια Κάρμεν), Maria Gentil Arcos (Φελίσα, η 
γριά υπηρέτρια). Π α ρ α γ ω γ ή : Internacional Cinematográfica, 
Sergio Kogan, Manuel Reachi (Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 82 λεπτά. 
Ασπρόμαυρη.

Μ ια βροχερή  νύχτα, η Σουσάνα το σκάει από το αναμορφωτήριο  
και βρίσκει καταφύγιο στη χασιέντα του δον Γουαδαλούπε. Παρά  
το επικριτικό βλέμμα της γριάς υπηρέτριας, Φελίσα, η οποία ταυ
τίζει τη νεοφερμένη μ ε  το Σατανά, η Σουσάνα κερδίζει τη συμπά
θεια της δόνια Κάρμεν και γίνεται μέλος του υπηρετικού προσω
πικού. Σίγουρη για  τις φυσικές της χάρες, μ πλέκει στα δίχτυα τής 
γοητείας της τον επιστάτη Χεσούς, τον δον Γουαδαλούπε και τον 
νεαρό γιο του, Αλμπέρτο, ο οποίος είνα ι χω μένος στα β ιβ λ ία  του 
και τη μελέτη των εντόμων. Σ ε μ ια  κρίση ζηλοτυπίας, ο δον Γου
αδαλούπε απολύει τον Χεσούς κι έρχεται σε σύγκρουση μ ε  τη σύ
ζυγό του και το γιο του, αλλά η τάξη αποκαθίσταται και πάλι στη 
χασιέντα μ ε  τη σύλληψη της Σουσάνα α π ’ την αστυνομία, ύστερα 
από καταγγελία του ερωτοχτυπημένου επιστάτη.

Γύρισα τη Σουσάνα σε 20 μέρες. Θα ’θελα να την ξανακάνω αυ
τή την ταινία, με περισσότερη ελευθερία και περισσότερα μέ
σα. Ανάμεσα στα πράγματα που εμπνεύστηκα για να εμπλουτίσω 
το σενάριο, είναι η σκηνή όπου η Σουσάνα και ο νεαρός Αλ
μπέρτο κρύβονται στο πηγάδι. Ο λανθάνων ερωτισμός αυτής 
της σκηνής εντείνεται με την ιδέα του κρυφτού. Εμπνεύστη
κα αυτή την ιδέα από τη Σπηλιά του Μοντεσίνο στον Δ ον Κι- 
χώτη, αν και εκεί, βέβαια, δεν υπάρχει το ερωτικό στοιχείο. 
Αν ξανάπιανα σήμερα την ταινία, θα προσπαθούσα να την κά
νω πιο ενδιαφέρουσα. Δε θα υπήρχε πορνογραφική διάσταση, 
αλλά ένας ερωτισμός πιο επεξεργασμένος, λιγότερο συμβατικός. 
Το τέλος της ιστορίας ήταν πολύ ηθικοπλαστικό, γιατί η πλα- 
νεύτρα γυναίκα τιμωρείται. Λυπάμαι που δεν κατάφερα να 
τονίσω περισσότερο την ειρωνική και κωμική διάσταση της 
ιστορίας. Φοβάμαι ότι το κοινό την πήρε στα σοβαρά, ιδιαίτε
ρα το φινάλε. Κάποιοι μπορεί να τη βρήκαν αθώα· κάποιοι άλ
λοι, απεχθή από ηθικής πλευράς. Προσωπικά, βρίσκω τον ερω
τισμό της ηρωίδας λίγο απλοϊκό, λίγο ζωώδη.
Υπήρξαν κάποια πράγματα που αυτοσχέδιασα στα γυρίσματα. 
Μια από τις αγαπημένες μου σκηνές είναι αυτή της αράχνης. 
Έξω λυσσομανά η θύελλα, βρισκόμαστε στο αναμορφωτήριο,
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και η έγκλειστη Σουσάνα προσεύχεται στο Θεό: «Κύριε, μπορεί 
να ’μαι αμαρτωλή, αλλά είμαι και πλάσμα Σου». Ο ουρανός 
αστράφτει, και η σκιά του κιγκλιδώματος του παραθύρου στον 
απέναντι τοίχο διαγράφει στο πάτωμα ένα σταυρό. Πάνω σ’ αυ
τή τη σκιά του σταυρού υπάρχει μια αράχνη. Και τότε, γίνεται 
το «θαύμα». Η Σουσάνα τραβά με δύναμη το κιγκλίδωμα, και 
το κιγκλίδωμα της μένει στα χέρια.
Ο ερχομός της στη χασιέντα προκαλεί μια σειρά από πράξεις που, 
παλιά, ούτε να τις διανοηθεί δεν μπορούσε κανείς. Πρόκειται για 
μια τίμια οικογένεια, χωρίς σκοτεινές προθέσεις, και όλοι τους 
-πατέρας, μητέρα, γιος, επιστάτης- είναι αξιοσέβαστα άτομα. Η 
εμφάνιση της Σουσάνα ισοδυναμεί με εκείνην ενός δαίμονα 
που πλανεύει τους πάντες. Στο τέλος, όμως, η τάξη επανέρχε
ται, και η ιστορία έχει ευτυχή κατάληξη. Τα πουλάκια κελαη
δούν, ο πατέρας συμφιλιώνεται με το γιο, ακόμα και η φοράδα 
θεραπεύεται και γεννά ένα πουλαράκι, η Σουσάνα συλλαμβά- 
νεται και οδηγείται στη φυλακή. Η χασιέντα ξαναγίνεται πα
ράδεισος!

(Από το P r o h ib id o ...,  ό.η.).

Ηλιοι
του Michel Dorsday

Ήλιοι κρυμμένοι, ήλιοι θαμμένοι, ξεχασμένοι, νέοι ήλιοι τού 
Bunuel που σας κάνει να ξαναγεννηθείτε, δολοφονημένοι ήλι
οι που ο Bunuel σας κάνει να ξαναγεννηθείτε μέσα στη βροχή 
η οποία λούζει τη Σουσάνα που δραπετεύει ως διά μαγείας από 
τη φυλακή για την οποία, αν δεν καταφέρουμε να μαντέψου
με τα νοήματα, μας φαίνεται ότι ο Bunuel αδιαφορεί. Αν μας δεί
χνει τα σίδερα της φυλακής που σπάνε μ’ ένα απλό άγγιγμα, αν, 
χωρίς κανένα σχόλιο, μας δείχνει κελιά που ανοίγουν, μήπως 
θέλει να μας δείξει μ’ ένα μακρύ λιβελλογράφημα -ας είναι 
και ποιητικό- ότι θα ’πρεπε να σπάσουν τα σίδερα όλων των φυ
λακών, ότι θα ’πρεπε η κοινή λογική να μας επιβάλει να μη χτί
ζουμε φυλακές; Η Σουσάνα είναι όπως το Καλό, η Σουσάνα εί
ναι όπως το Κακό: έχει το σχήμα της αθωότητας. Άλλοτε χάνει, 
άλλοτε κερδίζει, για να εξασφαλίσει για τον εαυτό της, παρά τις 
αυταπάτες που προβάλλουν στην οθόνη, μια μεγάλη νίκη μέ
σα σε μια πελώρια συμφωνία της ηδονής. Και παρ’ όλο που η 
Σουσάνα δεν είναι πολύ όμορφη και μας αποκαλύπτει πολύ λί
γο το σώμα της (υπάρχει άραγε καλύτερος τρόΓίος από να της 
δώσει ο Bunuel τη συνήθεια να ξεγυμνώνει τους ώμους της, 
προκειμένου να τονίσει τον παραλογισμό του πόθου που προ
έρχεται απ’ το πώς φαντάζεται κανείς ένα γυμνό σώμα;), χάρη 
στον Bunuel, ανέρχεται στις τάξεις των δημιουργών. Μέσα 
απ’ αυτήν, αθώα αθώα (ο Bunuel παίζει), βλέπουμε τη διάλυ
ση μιας οικογένειας (απόλυτο ταμπού), τη σκλήρυνση μιας οι
κογένειας, ενώ τα μέλη της έμοιαζαν όλα σκεπτόμενοι άνθρω
ποι. Δεν πρέπει όμως ν’ απατάται κανείς, γιατί ο Bunuel μας δί
νει σημεία αναφοράς που, ξαφνικά, φορτίζονται από μια βίαιη 
ποίηση. Κάθε πρόσωπο φυλά τη στιγμή του: για παράδειγμα, ο

συμβολικός υπηρέτης εμφανίζεται ξαφνικά και για λίγο, ενώ εί
ναι το σημαντικότερο πρόσωπο, αφού αυτός εκβιάζει και κατα
δίδει τη Σουσάνα. Έ να άλλο παράδειγμα είναι όταν ο πατέρας 
αντιτίθεται στο γιο του. Πρόκειται, όμως, για πλάνα που ανή
κουν και προέρχονται απ’ την τραγωδία. Αντιθέτως, η μητέρα 
(η μητέρα του Buñuel, που είναι ταυτόχρονα θρήσκα και πο
νηρή σε τρομερό βαθμό) είναι ένας προσεγμένος ρόλος: της 
πλέκουν συνεχώς το εγκώμιο, καθώς είναι η καλή νεράιδα του 
σπιτιού κι ο φύλακας άγγελος του πολιτισμού μας. Καθώς 
όμως οι εικόνες κυλούν, εκείνη, ξαφνικά, αλλάζει: αρπάζει το 
μαστίγιο και μαστιγώνει τη Σουσάνα. Το πρόσωπό της δείχνει 
χαρά κι απελευθέρωση: το καλό που έκανε ώς εκείνη τη στιγ
μή, ήταν για να εξασφαλίσει στον εαυτό της αυτή τη δύναμη η 
οποία αποκαλύπτεται σ’ όλο της το μεγαλείο με το μαστίγιο που 
της αποδίδει τον πραγματικό της ρόλο. Κάναμε λάθος, όμως: το 
πρόσωπό της ηρεμεί ξανά' παραδόθηκε στην έξαψη και στην 
τρέλα για τόσο λίγο, που κανείς πια δεν το θυμάται· ξαναγίνε
ται χαμογελαστή. Θρηνεί κιόλας όταν οι αστυνομικοί παίρ
νουν τη Σουσάνα, η οποία μπορεί να ουρλιάζει μες στη σκόνη, 
αλλά ουσιαστικά έχει νικήσει.
Δεν μπορούμε για χρόνια να παίζουμε ατιμωρητί με εικόνες τρέ
λας. Η σταγόνα γάλακτος πάνω στο μηρό του μικρού κοριτσι
ού στο Λος ολβιδάδος γίνεται εδώ (κι όμως, εκεί ανήκει η Σου
σάνα, στην παράδοση του Buñuel) ένα πολύ όμορφο πλάνο, 
όπου στη γάμπα της Σουσάνα στάζουν τα ασπράδια σπασμένων 
αβγών. Παρ’ όλ’ αυτά, μας αποκαλύπτεται ένας άλλος Buñuel: 
ένας άψογος δραματουργός- γιατί εδώ δεν πρόκειται για μια ποι
ητική δραματουργία όπου οι εικόνες διαδέχονται η μία την 
άλλη με τη βοήθεια αντιφατικών και μακρινών λέξεων, όπου 
τα όνειρα διαδέχονται το ένα το άλλο σε μια ονειρική λογική. 
Έπρεπε να φτιαχτεί με αυστηρότητα μια ιστορία που θα φαι
νόταν ασήμαντη, κι ο Buñuel καταφεύγει σε πολύ κλασικές λύ
σεις: στις ενότητες χρόνου, χώρου και ενδιαφέροντος. Η ταινία 
είναι δομημένη σαν τραγωδία -  αρκεί ένα μόνο παράδειγμα: εκεί
νο της υπηρέτριας-εξομολογήτριας που, σαν από μηχανής θε
ός, εμφανίζεται κάθε φορά που η κατάσταση είναι τεταμένη, ενώ 
η παρουσία της μέσα στη δράση θεωρείται καθαρά διακοσμη- 
τική, όπως σ’ εκείνη την καταπληκτική σκηνή όπου περιφέ
ρεται γύρω απ’ την ξαπλωμένη Σουσάνα, ή την άλλη σκηνή 
όπου -ως επίβουλη ιέρεια με δόλια ξόρκια- κρατά το εκδικητικό 
μαστίγιο που δεν είναι παρά το σύμβολο του αιωνίου βασανι- 
σμού του πάθους, της ομορφιάς και της χάρης. Μόλις αποχω
ρήσει η Σουσάνα, η χορτοδία ενώνεται πάλι μες στην πίστη, χω
ρίς να υποψιάζεται την κατάπτωσή της, κι απαλλαγμένη απ’ την 
αλήθεια, μπορεί να ψάλλει «Ωσαννά!» Η χορωδία της οικογέ
νειας μπορεί να χαρεί: βγαίνουμε απ’ την αίθουσα με την ικα
νοποίηση ότι ο Buñuel τη «δούλεψε» μια χαρά.
Ήλιοι ολοζώντανοι του Luis Buñuel, που τους φυλάμε μυστικά 
μες στην καρδιά μας.

«Cahiers du Cinéma- ,  ιχ. 20, Φεβρουάριος 1953.
Μπάφραοη: Χρήυτος Κοντούλας.
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Κ α τ α σ τ ρ ο φ έα ς  τ η ς  η θ ικ ή ς  τ ά ξ η ς
του Θόδωρου Σοϋμα

Η Σουσάνα ανήκει στις ταινίες της μεξικανικής περιόδου τού 
Buñuel και γυρίστηκε το 1950 -μετά το πολύκροτο Λος ολβι- 
δάδος-, πάνω σ’ ένα συμβατικά σενάριο που θυμίζει αισθημα
τικό ρομάντζο λαϊκής κατανάλωσης, με πρωταγωνίστρια τη γυ
ναίκα του παραγωγού, Rosita Quintana.
Σίγουρα πρόκειται για ηθικοπλαστικό και μελοδραματικό εμπο
ρικό σενάριο, γεμάτο από τις συμβάσεις του είδους. Ο Buñuel, 
όμως, τις εξώθησε στα άκρα, υπονομεύοντας έτσι την ιστορία που 
διηγείται, κι εκείνο που κυριαρχεί, είναι το αντίθετο απά το προ
φανές νόημα. Το σαρκαστικό χιούμορ του, μέσα απ’ την υπερβολή, 
υποσκάπτει τις καταστάσεις και τις προφανείς, διακηρυσσόμενες 
αξίες. Από ηθικολογική σκοπιά, η ταινία είναι μα δήθεν απολογία 
της χριστιανικής αρετής- όμως, μέσα απ’ την υπερβολή της απο
λογίας και του διδακτισμού, μετατρέπεται σε ανηθικολογική. Ο 
Buñuel υποκρίνεται πως υποκύπτει στα στερεότυπα, και κατό
πιν αποστασιοποιείται, κρύβοντας πίσω από την αφελή αποδοχή 
των χριστιανικών εντολών την άρνηση και την ειρωνεία.
Ο Buñuel διαβρώνει τη θρησκευτική πίστη και το θεσμό της οι
κογένειας και της οργανωμένης εργασίας, και καταρρακώνει τις 
ηθικές και κοινωνικές αξίες. Ως βλάσφημος και «διεστραμμένος» 
σκηνοθέτης που είναι, υφαίνει περιπαικτικά τον δικό του ιστό. 
Στο τέλος, με τη συσσώρευση απιθανοτήτων και συμπτώσεων, 
με το γκροτέσκο στοιχείο και την παραμυθένια διάσταση της 
ιστορίας, ξεγελώντας και εμπαίζοντας πονηρά το θεατή, φτιά
χνει μια εξαιρετικά ανατρεπτική ταινία.
Ο σουρεαλιστικός και παράδοξος χαρακτήρας του μπουνιουε- 
λικού σύμπαντος εκδηλώνεται από τα πρώτα πλάνα. Η Σουσάνα, 
μαινάδα φυλακισμένη στο αναμορφωτήριο, προσεύχεται στο Θεό 
να τη βοηθήσει, θυμίζοντάς Του πως κι είναι κι αυτή πλάσμα 
Του, σαν την αράχνη που περνά απ’ τη σταυρόσχημη σκιά 
την οποία σχηματίζουν τα κάγκελα του παραθύρου. Το θαύμα 
γίνεται, και τα κάγκελα του κελιού λυγίζουν. Το σουρεαλιστικό 
αυτό θαύμα που προκαλεί τη λογική, τα θεία και τις κινημα
τογραφικές μας συνήθειες, επιτρέπει στη Σουσάνα να βγει με 
σκισμένα, αποκαλυπτικά ρούχα στην καταιγίδα και να συρθεί 
ώς το αγρόκτημα, ίδια με το βιβλικό φίδι των πρωτοπλάστων. 
Ο σκωπτικός και βέβηλος τόνος συνεχίζεται με την περιγραφή 
της τυπολατρικής και σεβάσμιας τάξης που επικρατεί στο σπί
τι, στο οποίο θα παρεισφρήσει σαν δαίμονας. Η υπηρέτρια εξη
γεί πως τέτοια εποχή η βροχή είναι έργο του διαβόλου. Σαν απά
ντηση στα λόγια της έρχεται το πλάνο του βρεγμένου και τρο
μακτικού προσώπου της Σουσάνα, πίσω από το τζάμι. Ο Buñuel, 
παίζοντας με τον πουριτανισμό και τις δεισιδαιμονίες των ηρώ
ων του, ενώ στην αρχή δείχνει να υιοθετεί την ηθικολογία 
τους, στη συνέχεια έχει όλο το χρόνο να τη χλευάσει σε βάθος. 
Η σκηνοθεσία στηρίζεται και δομείται σε δύο πόλους: από τη μια, 
υπάρχει η ξεγυμνωμένη και συνεχώς ακκιζόμενη Σουσάνα, και 
τα υπαινικτικά βλέμματά της- από την άλλη, παρακολουθούμε 
τα βλέμματα των τριών αυτών ανδρών του αγροκτήματος που 
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τιού και του νεαρού γιου του. Διασταυρώνουν τα βλέμματά τους 
σαν πυρά και τα κατευθύνουν στον ίδιο στόχο: το λάγνο κορμί 
της Σουσάνα. Η πιο φορτισμένη σκηνή αυτού του τύπου είναι 
η νυχτερινή σκηνή με βροχή, όταν οι τρεις άντρες παραμονεύ
ουν, ο καθένας κι από άλλο σημείο, τη Σουσάνα που χτενίζεται 
στο παράθυρό της: σκηνή ντεκουπαρισμένη κλασικότροπα, με 
πλάνα σχετικώς λίγα, αλλά μεγάλα σε διάρκεια.
Η Σουσάνα, ταραχοποιό στοιχείο της οικογενειακής ισορροπίας και 
της χριστιανικής ηθικής, άγρια, ανυπότακτη, αδηφάγος και πα
μπόνηρη, αφήνει το ένστικτο και τις φιλοδοξίες της να δράσουν ανε
ξέλεγκτα. Διεγείρει, ανάβει τους άντρες, κι ύστερα απομακρύνεται, 
για να κρατήσει πυρακτωμένο τον πάθο τους. Οι κατακτήσεις 
της αρχίζουν από τον κοινωνικά κατώτερο, τον επιστάτη. Σ’ έναν 
βίαιο εναγκαλισμό στον ορνιθώνα, ο επιστάτης σπάει τ’ αβγά στην 
ποδιά της, κι αυτά χύνονται, σαν σπέρμα, στα γυμνά της πόδια. 
Στη συνέχεια, ανέρχεται στην κοινωνική πυραμίδα και, μετά το 
γιο, προκαλεί και κατακτά τον πατέρα και κύριο του αγροκτή
ματος, εκτοπίζοντας τη σεβάσμια γυναίκα του και παίρνοντας 
τη θέση της. Τούτη λοιπόν η καταχθόνια δύναμη, η καταστρεπτική 
ενσάρκωση της «ανηθικότητας», στρέφεται εναντίον της συμβα
τικής, αστικής ηθικής, εναντίον της κοινωνίας που την καταδιώκει. 
Σε μια υπαινικτική και άκρως ηδονιστική σκηνή, σε μια εικό
να έκδηλου φαλλικού συμβολισμού, η Σουσάνα σε τολμηρή στά
ση καθαρίζει τα τζάμια της οπλοθήκης, ενώ ο μεσήλικας πατέρας 
περιεργάζεται το όπλο του αντί του... πέους του. Παρ’ όλα αυ
τά, ο Buñuel δε χρησιμοποιεί στις ταινίες του σύμβολα, αλλά δυ
νατές και έμμονες ιδέες και εικόνες που του επιβάλλονται αυ
θόρμητα κι έχουν άμεση σημασία και ανησυχητικό χαρακτήρα. 
Στο τέλος, η Σουσάνα θα διαφθείρει ακόμα και την καλή και 
ήπια χριστιανή σύζυγο, εξαγριώνοντάς την και βγάζοντας 
στην επιφάνεια τα πιο βίαια ένστικτα αυτής της γυναίκας. Θα 
την οδηγήσει σε μια συμπεριφορά σαδιστική, προκαλώντας 
την κι αναγκάζοντάς την να τη μαστιγώσει.
Ολόκληρη η αφήγηση της ταινίας διαθρώνεται πάνω στις αλ
λεπάλληλες, προκλητικές παλινδρομήσεις και ερωτοτροπίες 
της Σουσάνα, η οποία, διεγείροντας διαδοχικά τους άντρες και 
παρατώντας τους ερεθισμένους κι ανικανοποίητους, δείχνει 
ότι νοιάζεται περισσότερο για τη συγκέντρωση εξουσίας παρά 
για την ερωτική της ικανοποίηση.
Έτσι, σε μια αξιοθαύμαστη δραματουργική κλιμάκωση, σπέρ
νει τη διχόνοια στο αγρόκτημα και στο σπίτι, με συνέπειες 
διαλυτικές για την οικογενειακή συνοχή- στρέφει τον έναν 
εναντίον του άλλου, το γιο εναντίον του πατέρα, τον πατέρα 
εναντίον της μητέρας κ.λπ., μέχρι που παίρνει τα ηνία.
Το τέλος, όπως κι η αρχή, έχει έναν παράδοξα σουρεαλιστικό και 
ειρωνικό χαρακτήρα. Η δραπέτις Σουσάνα καταδίδεται στην 
αστυνομία από τον επιστάτη και συλλαμβάνεται. Με τη σύλ
ληψή της επανέρχονται στην οικογένεια η ομόνοια και η τάξη- 
στη φύση απλώνεται η γαλήνη. Ο ήλιος ανατέλλει και φωτίζει 
ένα ήρεμο αγρόκτημα, όπου άνθρωποι και ζώα επιστρέφουν 
στην προηγούμενη μακαριότητά τους. Η εξουσία του πατέρα 
αποκαθίσταται, το ίδιο και ο σεβασμός προς το πρόσωπό του. 
Ακόμα και η άρρωστη φοράδα γίνεται πάλι καλά!



L U I S  B U N U E L

Σουσάνα, η διεφθαρμένη.

Η κόρη ιης πλάνης. 241
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Ο σατανάς, η ακόλαστη κα καταδυναστευτική γυναίκα ε'χει εκ- 
διωχθεί. Όλα ήταν ένας περαστικός εφιάλτης. Η αρετή και η αρ
μονία αποκαθίστανται. Πίσω όμως από την ειδυλλιακή, παρα
δείσια εικόνα του τέλους, αναδύονται και πάλι θριαμβικά η 
χλεύη και ο σαρκασμός του δαιμόνιου ισπανού σκηνοθέτη.

Αθήνα, Ιούλιος 2000.

Η  Κ Ο Ρ Η  Τ Η Σ  Π Λ Α Ν Η Σ  ( 1 9 5 1 )
(La hija  del engaño)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis και Janet Alcoriza, 
βασ. στο θεατρικό έργο D on Q u in tín  el am argao  ή E l que  
siem bra vientos των Carlos Arniches και Antonio Estremera. 
Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : José Ortiz Ramos. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Edward 
Fitzgerald, Pablo Galván. Μ ο υ σ ικ ή : Manuel Esperón. Ακού- 
γονται τα τραγούδια: «Amorcito corazón» και «Jugando, mamá, 
jugando». Ή χ ο ς :  Eduardo Arjona, Jesús González Gancy. Μ ο 
ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Carlos Savage. Η θ ο π ο ιο ί : Fernando Soler 
(δον Κιντίν), Alicia Caro (Μάρτα), Rubén Rojo (Πάκο), Fernando 
Soto (Χοσελίτο), Nacho Contra (Xovpóv), Amparo Garrido (Μα
ρία), Lily Ademar (Χοβίτα), Alvaro Matute (Χούλιο), Roberto 
Meyer (Λέντσο), Conchita Gentil Arcos (Τόνια), Xavier Loya (νε
αρός παίκτης). Π α ρ α γ ω γ ή : Ultramar Films, Oscar Dancigers 
(Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 80 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο δον Κιντίν παραπονιέται άτι όλα του πάνε στραβά και, όντως, πιά
νει τιι γυναίκα τον, Μαρία, στην αγκαλιά τον φίλον τον, Χούλιο. Οργι
σμένος, την πετά έξω α π ’ το σπίτι, κ ι εκείνη, για να τον εκδικηθεί, 
τον λέει ότι η κορονλα τονς, Μάρτα, δεν είναι δίκη τον. Ο δον Κιν- 
τίν εγκαταλείπει τη μικρή έξω α π ’την παράγκα ενός μεθύστακα κι 
αλλάζει επάγγελμα και χαρακτήρα: γίνεται ιδιοκτήτης ενός κέ- 
ντρον διασκέδασης και ανμπεριφέρεται σε όλονς τυραννικά. Η  
Μάρτα, στο μεταξύ, έχει μεγαλώσει κι έχει γίνει μ ια  πανέμορφη κο
πέλα. Μετά από έναν καβγά μ ε το μεθύστακα «πατέρα» της, τον εγκα
ταλείπει για να παντρευτεί τον εραστή της, Πάκο. Η  ετοιμοθάνατη 
Μαρία φωνάξει για τελευταία φορά κοντά της τον δον Κιντίν και τον 
πείθει ότι η Μάρτα είναι κόρη τον. Εκείνος πηγαίνει μ ε  δνο μπρά
βους τον να την αναζητήσει, αλλά τα ίχνη της έχουν χαθεί. Η  τύχη 
φέρνει το ζεύγος Μάρτα-Πάκο σ’ ένα εστιατόριο όπον γευματίζει ο 
δον Κιντίν, αλλά φιλονικούν μ α ζ ί του, εξαιτίας του άξεστου χαρα
κτήρα του. Ο δον Κιντίν αποπειράται να σκοτώσει τον Πάκο, αλλά 
πληροφορείται έγκαιρα ότι είναι γαμπρός του. Ό λο ι είναι τώρα ευ
τυχισμένοι, εκτός από τον δον Κιντίν που συνεχίζει να γκρινιάζει, 
γιατί βιάζεται να κρατήσει το εγγόνι του στην αγκαλιά του!

Ο τίτλος Η  κόρη της πλάνης ήταν λάθος των παραγωγών. Αν δια
τηρούσαν τον πρωτότυπο τίτλο (Δον Κιντίν, ο πικραμένος), όλοι

οι ισπανόφωνοι θα πήγαιναν να δουν την ταινία, γιατί το θεα
τρικό έργο είναι πολύ γνωστό στο ισπανικό κοινό. Οι παρα
γωγοί, όμως, δε θέλησαν να φανεί ότι επρόκειτο για ριμέικ 
μιας ισπανικής μου ταινίας. Έβγαλαν την ταινία σ’ έναν κι
νηματογράφο τρίτης κατηγορίας, κι ελάχιστοι πήγαν να τη 
δουν, κάτι που μ’ ευχαριστεί, γιατί είναι μια αποτυχημένη 
ταινία.

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Α θ ε ρ ά π ε υ τ η  π ίκ ρ α
του Jacques Dem eure

[....] Ξαναπροσεγγίζοντας το θεατρικό έργο του Carlos Arniches, 
που το 1935 είχε γυρίσει για πρώτη φορά στην Ισπανία o Luis 
Marquina με τον ίδιο στη διεύθυνση παραγωγής, ο Buñuel 
φέρνει ξανά μαζί τον Fernando Soler και τον Rubén Rojo (ένα 
ντουέτο που, ήδη απ’ τον Γλεντζέ, εξέφραζε το χάσμα των γε
νεών), στους οποίους προσθέτει τον χοντρό Fernando Soto, τον 
επονομαζόμενο «Mantequilla» («Βούτυρο»), έναν από τουςμε- 
ξικανούς κωμικούς που εκείνη την εποχή διαδέχονταν τον 
Mario Moreno «Cantinflas». Η ταινία ανήκει σ’ αυτή την πε
ρίοδο που χωρίζει το Λ ος ολβιδάδος από το Ελ, κατά την οποία 
ο Buñuel γύριζε, μέσα σε τρεις βδομάδες, δυο-τρεις ταινίες το 
χρόνο για τον Oscar Dancigers, παίζοντας στην κυριολεξία 
κρυφτούλι με τις εμπορικές επιταγές, οι οποίες πότε τον ξε- 
περνούσαν (Ροβινσών Κρούσος) και πότε, όπως είναι η περι'- 
πτωση εδώ, του επέτρεπαν να γλιστρήσει μερικά πλάνα και 
ατμοσφαιρικές ενδείξεις που φέρουν το σημάδι του. Δύσκολο πά
ντως να τα εντοπίσεις στην ταινία, εξαιτίας της χτυπητά ξε
περασμένης ενδυματολογικής μόδας, των πενιχρών μέσων που 
ανάγκασαν το σκηνοθέτη να χρησιμοποιεί τρισάθλια ντεκόρ και 
τις ίδιες γωνίες λήψης για τις σκηνές της σκάλας ή της άφιξης 
των αυτοκινήτων, αλλά και εξαιτίας της στέρεης μελοδραμα
τικής δομής της ιστορίας. [...]
Παρ’ όλα αυτά, ο Buñuel καταφέρνει να στολίσει αυτή την απί
στευτη σαλάτα με τεχνάσματα (δεν ξέρω αν κάποια απ’ αυτά α
νήκουν στο συγγραφέα) που, μερικές φορές, πάνε ενάντια στη 
λογική της αφήγησης. Ωθεί τις καταστάσεις μέχρι τα άκρα, μέ
χρι να ξεπροβάλει ο παραλογισμός τους: μοντέλο συζύγου, 
θερμός πατέρας, πιστός φίλος, ο δον Κιντίν, που θα βρεθεί, 
από την αρχή κιόλας της ταινίας, προδομένος, άτεκνος και μό
νος, θυμίζει αρσενική εκδοχή των Ατυχιώ ν της αρετής (του De 
Sade). Οι γκροτέσκ λεπτομέρειες αποδιαρθρώνουν τις εφετζί- 
δικες σκηνές: οι αναποτελεσματικοί πυροβολισμοί που ρίχνει 
αδέξια ο ήρωας στον ερωτικό του αντίζηλο, αρκούν για να τον 
μεταμορφώσουν από απατημένο σύζυγο σε βλάκα. Στα «δρα- 
ματουργικά» βίτσια των χαρακτήρων προστίθενται, λοιπόν, αδυ
ναμίες που τους γελοιοποιούν: ο αλκοολικός πατέρας που χτυ
πά την εγκαταλειμμένη κόρη, είναι ένα κτήνος· οι δυο σωμα
τοφύλακες του δον Κιντίν, που έγινε ιδιοκτήτης νυχτερινού κέ
ντρου, είναι αδέξιοι, τεμπέληδες και θρασύδειλοι. Δεν είναι
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παρωδία αυτό που παρακολουθούμε, αλλά, ανάμεσα σε δυο 
σκηνές σκηνοθετημένες με απόλυτη σοβαρότητα, διεισδύει μια 
δουλειά υπονόμευσης, μια απόπειρα αποδιάρθρωσης. [···] Το 
υπέρμετρο στοιχείο της ταινίας είναι αυτή η πίκρα του δον Κιν- 
τίν που τον μεταμορφώνει σε αναίσθητο κτήνος, σε ασυνείδη
το, σε σαδιστή, σε κακό, μέχρι τη μέρα που θα ξαναβρεί την κό
ρη του και θα μετανοήσει. Όμως, λίγο πριν η ταινία τελειώσει, 
στρέφεται προς την κάμερα για να μας εξομολογηθεί ότι η πί
κρα του δεν θεραπεύεται, γιατί κανείς δεν τον καταλαβαίνει. Να 
λοιπόν που, μεμιάς, αυτή η παραγωγή και όλες οι παρόμοιες της 
ίδιας περιόδου αποκτούν ένα άλλο νόημα. Πρέπει να τις ξανα- 
δούμε (απόδειξη, ο αθεράπευτος Δον Κιντίν), αναζητώντας το 
-συχνά άτεχνο- πρόπλασμα του μεγαλοφυούς έργου που θα ακο
λουθήσει (Ελ) και που ο ήρωάς του, ο Φρανσίσκο, είναι επίσης 
μια αθεράπευτη περίπτωση.

«P ositif-, τχ. 75, Μάιος, 1966.
Μετάφραση: Μ πάμπης Ακτσόγλου.

Μ Ι Α  Γ Υ Ν Α Ι Κ Α  Χ Ω Ρ Ι Σ  Α Γ Α Π Η  ( 1 9 5 1 )
(Una mujer sin amor)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Jaime Salvador, Rodolfo 
Usigli, βασ. στο μυθιστόρημα Pierre et Jean του Guy de 
Maupassant. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Raúl Martínez Solares. Σ κ η ν ο 
γ ρ α φ ία : Gunther Gerszo. Μ ο υ σ ικ ή :  Raul Lavista. 'Η χ ο ς :  
Rodolfo Benitez, Antonio Bustos. Μ ο ν τ ά ζ : José Bustos. Η θ ο 
π ο ιο ί :  Rosario Granados (Ροσάριο), Julio Villareal (δον Κάρλος 
Μοντέρο), Tito Junco (Χούλιο), Jaime Calpe (Καρλίτος), Joaquín 
Cordero (Κάρλος), Xavier Loya (Μιγκέλ), Elda Peralta (Λουίσα). 
Π α ρ α γ ω γ ή : Internacional Cinematográfica, Sergio Kogan (Με
ξικό). Δ ιά ρ κ ε ι α : 90 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο δον Κάρλος Μοντέρο, ηλικιωμένος αντικέρ που έχει παντρευ
τεί την πολϋ μικρότερη του Ροσάριο, τιμωρεί αυστηρά το γιο του, 
Καρλίτος. Ο μικρός το σκάει από το σπίτι, «.Lid rov βρίσκει ο μη
χανικός Χούλιο που, έτσι, γίνεται ένας καλός οικογενειακός φίλος 
των Μοντέρο και, σύντομα, εραστής της Ροσάριο. Ο Χούλιο ζητά 
από την ερωμένη του να εγκαταλείψει το σύζυγό της, αλλά εκείνη 
δεν δέχεται, επειδή ο δον Κάρλος είναι άρρωστος. 25 χρόνια αρ
γότερα, παρακολουθούμε την αποφοίτηση από την Ιατρική Σχολή 
του Μιγκέλ, του μικρότερου γιου της Ροσάριο. Ο μεγάλος αδελφός 
του, ΚάμΧος, δουλεύει ήδη ως γιατρός και επιθυμεί ν ’ ανθίζει μια 
ιδιωτική κλινική, αΛΛά δεν έχει τους οικονομικούς πόρους. Ο 
Μιγκέ\ κλιιρονομεί ένα τεράστιο ποσό από τον μακαρίτη Χούλιο, 
κάτι που προκαλεί τη ζήλια του Κάρλος (πόσο μάλ.Ιον που ο Μι- 
γκέλ παντρεύεται μια γυναίκα με την οποία είναι κι αυτός ερω
τευμένος), αΛΛά και εύγλωττα ερωτηματικά για τη σχέση της μη
τέρας του με τον μακαρίτη. Ο ΚάμΧος συμπερκρέρεται εχθρικά στη

μητέρα του κι έρχεται μεθυσμένος στο γάμο του αδελφού του, 
όπου μιλά πικρόχολα εναντίον όλων. Ο δον Κάρλος πεθαίνει χω
ρίς να υποπτευθεί το οικογενειακό δράμα που παίζεται σπίτι του. 
Μετά την κηδεία του, τα δυο αδέλφια έρχονται σε βίαιη συμπλο
κή, και η Ροσάριο αναγκάζεται ν ’ αποκαλύψει την αλήθεια: ο 
Μιγκέλ είναι γιος του Χούλιο. Αργότερα, στο σπίτι, μόνη, βγάζει 
από ένα κουτί μια φωτογραφία του μοναδικού ανθρώπου που 
αγάπησε, και την τοποθετεί πάνω στο τζάκι.

Είναι η χειρότερη ταινία μου. Είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα 
Pierre et Jean του Maupassant, που το ’χε μεταφέρει στην 
οθόνη (και πολύ καλά) o André Cayatte.1 Ήμουν αναγκασμένος 
να το γυρίσω μέσα σε 20 μέρες και μ’ ελάχιστα μέσα. Προκαλώ 
τον William Wyler να κάνει ταινία μ’ αυτές τις συνθήκες! Στην 
ουσία, ακολουθήσαμε σχεδόν πλάνο προς πλάνο την ταινία 
tou Cayatte. Έπρεπε να τα κάνουμε όλα πολύ γρήγορα, και γ ι’ 
αυτό απέφυγα όσο μπορούσα τα μικρά πλάνα, κάτι που διευ
κόλυνε στη συνέχεια το μοντάζ. Πριν, το μοντάζ μπορούσε να 
απαιτήσει 8 μέρες εργασίας. Με τη μέθοδό μου, το τελείωνα σε 
2-3 μέρες· πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να ’ρχεται 
πολύ προετοιμασμένος στο σετ, ιδιαίτερα αν είναι σαν εμένα και 
δεν κάνει πρόσθετες λήψεις «για ασφάλεια».

1. Πιερ και Ζαν (1943). (Σ.τ.Μ.)

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Ρ ή ξ η  χ ω ρ ί ς  ύ β ρ ι
του Μπάμπη Ακτσόγλου

Πρόκειται για ένα οικογενειακό μελόδραμα που ο Buñuel μπο
ρεί να το γύρισε χωρίς ανατρεπτική διάθεση, αλλά όχι και με από
λυτη αδιαφορία, όπως τουλάχιστον ο ίδιος ισχυρίζεται. Το πιο 
ενδιαφέρον στοιχείο της ταινίας είναι ο χαρακτήρας του Κάρλος, 
του πρωτότοκου γιου της Ροσάριο, που δε διστάζει να χαρα
κτηρίσει τη μητέρα του πόρνη, μολονότι αναρωτιόμαστε αν 
αυτό που έχει θίγει, είναι η τιμή του ονόματος του ή οι χορδές 
του οιδιπόδειου συμπλέγματος του... Ο Κάρλος ζηλεύει τον 
αδελφό του, Μιγκέλ, επειδή είναι πλούσιος και παντρεύτηκε τη 
γυναίκα που κι εκείνος αγαπά, αλλά ζηλεύει και τη μητέρα 
του επειδή είχε ερωτική σχέση με τον παλιό οικογενειακό τους 
φίλο. Υπ’ αυτό το πρίσμα, αποτελεί έναν προάγγελο του κε
ντρικού ήρωα του ΕΛ, αν και του λείπει εκείνη η περίπλοκη διά
σταση που θα μπορούσε να τον καταξιώσει ως αυθεντικό μπου- 
νιουελικό ήρωα (φταίει σ’ αυτό και ο ηθοποιός που τον υπο
δύεται), γιατί η διάθεση ρήξης και περιφρόνησης με τους πάντες 
και τα πάντα που τον διακρίνει, δεν καταλήγει σε ύβρι προς την 
καθεστηκυία τάξη πραγμάτων. Κι αυτό είναι ίσως το πρόβλημα 
όλης της ταινίας: υπάρχουν μια σειρά γνώριμα στοιχεία τού 
μπουνιουελικού σύμπαντος (η τυπική αστική οικογένεια με 
την ηθική της, ο μπον-βιβέρ πατριάρχης που πεθαίνει μ’ ένα πο- 243
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τήρι κρασί στο χέρι, εντελώς αδαής για τα όσα διαδραματίστη
καν σπίτι του, αλλά ευτυχισμένος στην άγνοιά του, οι οικογε
νειακές σχέσεις που ωθούνται προς την οξύτητα, την προσβο
λή, τη βία και το σαδισμό), όχι όμως και η ανατρεπτική ειρωνεία 
που θα μπορούσε να διαβρώσει τους κώδικες του μελοδράματος 
και να οδηγήσει την ταινία σε άλλα μονοπάτια. Παρακολουθούμε 
ένα τέλεια συγκροτημένο μελό ως προς τον εσωτερικό μηχανι
σμό του, με αξιοθαύμαστη αφηγηματική οικονομία και εντυ
πωσιακή δεξιοτεχνία στο ντεκουπάζ (αρκεί να δει κανείς πώς 
πλησιάζει η κάμερα τα πρόσωπα), ιδίως αν λάβουμε υπόψη τον 
ελάχιστο χρόνο των γυρισμάτων, όχι όμως και μια ταινία που να 
δείχνει ότι έγινε από τον ίδιο δημιουργό του Λος ολβιδάδος.

Α Ν Ε Β Α Σ Μ Α  Σ Τ Ο Ν  Ο Υ Ρ Α Ν Ο  ( 1 9 5 1 )
(La subida al cielo)

Σ κ η ν ο θ εσ ία ; Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Juan de la Cabada, Manuel 
Altolaguirre, Luis Buñuel, Lilia Solano Galeana. Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία : Alex Phillips. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : José Rodriguez Granada, 
Edward Fitrzgerald. Μ ο υ σ ικ ή : Gustavo Pittaluga (τραγούδι του 
Agustín Jiménez “La Samarqueña”). Ή χ ο ς :  Edwardo Arjona, 
Jesús González Gancy. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Rafael Portillo. 
Η θ ο π ο ιο ί : Lilia Prado (Ρακέλ), Esteban Márquez (Ολιβέριο), 
Carmen González (Αλμπίνα), Luis Aceves Castañeda (Σιλβέ- 
στρε, οδηγός του λεωφορείου), Roberto Cobo (Χουάν), Victor 
Pérez (Φελίπε), Paz Villegas (δόνια Εστέρ), Manuel Dondé (δον 
Ελάδιο, βουλευτής), Leonor Gómez (δόνια Λίντα), Beatriz Ramos 
(νεαρή μητέρα), Manuel Noriega (συμβολαιογράφος), Pedro 
Elviro «Pitouto» (κουτσός), Pedro Ibarra (Μανουέλ). Π α ρ α 
γ ω γ ή : Producciones Isla, Manuel Altolaguirre, Maria Luisa 
Gomez Mena (Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 85 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 
Β ρ α β ε ία : FIPRESCI για την καλύτερη πρωτοποριακή ταινία στο 
Φεστιβάλ Καννών 1952.

Ο νιόπαντρος Ολιβέριο ετοιμάζεται να περάσει την πρώτη νύχτα 
του γάμου του με τη γυναίκα του, όταν πληροφορείται ότι η μητέ
ρα του είναι ετοιμοθάνατη. Σύμφωνα με την επιθυμία της, πρέπει 
να πάει στην πόλη και να βρει ένα φίλο συμβολαιογράφο για να 
επικυρώσει μια νέα διαθήκη, η οποία προστατεύει τον Ολιβέριο από 
τα αδηφάγα σχέδια των αδελφών του. Το ταξίδι είναι γεμάτο 
απρόσμενα περιστατικά και διαρκεί δύο μέρες. Μια όμορφη συν
ταξιδιώτισσα, η Ρακέλ, σαγηνεύει τον Ολιβέριο και κάνει έρωτα μα
ζί του σ’ ένα μέρος που ονομάζεται «Ανέβααμα στον Ουρανό». 
Ένας βουλευτής γιουχαΐζεται σε χωριό της περιφέρειάς του. Μια 
έγκυος γεννά στη διάρκεια του ταξιδιού. Αργότερα, οι επιβάτες τού 
λεωφορείου (που μεταφέρει το φέρετρο ενός νεκρού κοριτσιού) συμ
μετέχουν σε μια γιορτή σ’ ένα κτήμα. 'Οταν ο Ολιβέριο επιστρέφει 
στο χωριό, η μητέρα του έχει πεθάνει. Όμως εκείνος βάζει το 
αποτύπωμά της στη διαθήκη και την επικυρώνει. Τώρα, μπορεί 
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Παραγωγός της ταινίας ήταν ο Manuel Altolaguirre, αλλά δεν 
είχε χρήματα. Τα κεφάλαια προέρχονταν από την οικογένεια της 
συζύγου του, Maria Luisa. Όμως τα χρήματα τελείωσαν πριν 
την ολοκλήρωση της ταινίας. Μάλιστα, σε κάποιο ξενοδοχείο τού 
Ακαπούλκο κράτησαν ως όμηρο το βοηθό του διευθυντή πα
ραγωγής, γιατί δεν είχαμε να πληρώσουμε. Εξαιτίας αυτής της 
έλλειψης χρημάτων δεν μπορέσαμε να γυρίσουμε το τέλος τής 
ιστορίας, που δε θυμάμαι πια ποιο ήταν.

-  Οι δυσκολίες αυτές δίνουν στην ταινία μια «ναΐφ» γραφικότητα. 
Αντίθετα, το ντεκόρ του μέρους που δίνει τον τίτλο της ταινίας, ήταν 
αναληθοφανές. Υπήρχαν τα βουνά, το λεωφορείο που ανεβαίνει, 
η θύελλα...κι όλα αυτά έμοιαζαν με παιδικό παιχνίδι...
-  Ναι· το ντεκόρ δεν ήταν μεγαλύτερο απ’ το δωμάτιο όπου βρι
σκόμαστε τώρα. Τι θέλατε, όμως, να κάνω; Θα προτιμούσα ένα 
χολιγουντιανό ντεκόρ, αλλά θα μου κόστιζε 200.000 δολάρια.

-  Με την ταινία αυτή η Lilia Prado αναστάτωσε την εφηβεία μας. 
Η παρουσία της είναι από τις πιο ερωτικές στον μεξικανικό κι
νηματογράφο.
-  Την έφερε στο στούντιο o Manuel Altolaguirre και μου την 
παρουσίασε. Ήταν μια αξιολάτρευτη κοπέλα, πολύ συμπαθη
τική... χόρευε ρούμπες. Και αφελέστατη, όπως θα δεις από μια 
ιστορία που θα σου πω. Τους υπόλοιπους ηθοποιούς τούς διά
λεξα εγώ.

-  Είναι πολλοί αυτοί που πιστεύουν ότι o Esteban Márquez, ο πρω
ταγωνιστής, είναι πολύ κακός.
-  Ήταν ένα αγόρι που δεν είχε κάνει ποτέ κινηματογράφο κι 
είχε ένα ανθοπωλείο με τη μητέρα του. Μου είπε ψέματα ότι εί
χε σπουδάσει θέατρο με τον Σέκι Σάνο, έναν διάσημο ιάπωνα 
σκηνοθέτη και καθηγητή υποκριτικής. Όταν τελείωσα την 
ταινία, συνάντησα τον Σέκι Σάνο και του είπα: «Έκανα μια ται
νία μ’ ένα μαθητή σας, τον Esteban Márquez». Μου απάντησε: 
«Δεν είναι μαθητής μου· τον έχω απορρίψει». Την πρώτη μέ
ρα των γυρισμάτων, έκανα την εξής πλάκα. Πήρα παράμερα τον 
Márquez και τη Lilia, και τους είπα: «Ακούστε... επειδή η Εται
ρεία Σκηνοθετών δεν έχει πολλά χρήματα, όρισε να ζητάμε 
από τους ηθοποιούς 100 πέσος για κάθε γκρο πλάνο τους. Σας 
προειδοποιώ, λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε τα γυρίσματα. Αν θέλετε 
ένα γκρο πλάνο του προσώπου σας, θα σας στοιχίσει 100 πέσος. 
Δέκα γκρο πλάνα, 1.000 πέσος. Εσείς, Lilia, πόσα θέλετε;» -  «Ε, 
ας πούμε 8-10...» -  «Πολύ καλά. Κι εσείς, Márquez;» -  «Εγώ... 
όσα θέλετε, αλλά πολλά, πολλά». Το ’χαψαν. Τόσο αφελείς 
ήταν. Η Lilia ήταν κοριτσόπουλο, αλλά δε μου δημιούργησε κα
νένα πρόβλημα στα γυρίσματα· o Márquez, ναι. Ευτυχώς, 
υπήρχαν και καλοί ηθοποιοί, όπως o Miguel Dondé που υπο
δύθηκε το βουλευτή.

-  Η σκηνή του ονείρου είναι πολύ σημαντική. Ο πρωταγωνιστής 
φανερώνει το οιδιπόδειο σύμπλεγμά του: λατρεύει τη μητέρα του 
και πετά τη σύζυγο στο ποτάμι. Ποιος έγραψε αυτή τη σκηνή; 
Εσείς ή o Altolaguirre;
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O R o sa rio  G ra n a d o s κα ι o T ito  
J u n c o  a to  Μια γυναίκα χωρίς 
αγάπη.

Η Lilia Prado και o Luis 
Aceces Castañeda ato 
Ανεβασμα οχον ουρανό. 245



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

-  O Altolaguirre είχε δώσει μόνο χη βασική γραμμή του σενα
ρίου: ένα πολύ περιπετειώδες ταξίδι στην επαρχία Γκερέρο, 
μια ιστορία κληρονομιάς, η μητε'ρα στο κατώφλι του θανά
του. O Juan de la Cabada συμμετε'σχε φυσικά στην επεξεργα
σία του σεναρίου, όπως και μια κοπέλα από την περιοχή, πα
νέξυπνη και συμπαθητική, που έδωσε λαϊκή χροιά στους δια
λόγους και που τ’ όνομά της, άγνωστο γιατί, δεν υπάρχει στους 
τίτλους. Το όνειρο στο οποίο αναφέρεστε, δε θυμάμαι αν βρί
σκεται στο σενάριο, αλλά είναι ολότελα δικό μου. Φροντίζω ώστε 
να υπάρχουν τα πάντα στο σενάριο, γιατί, με τόσο πενιχρά μέ
σα στη διάθεσή σου, είναι πολύ δύσκολο ν’ αυτοσχεδιάζεις. 
Ωστόσο, αυτό το όνειρο το αυτοσχέδιασα επιτόπου.

-  Υπάρχει ένα ακόμα όνειρο στο αυτοκίνητο: ο ήρωας ονειρεύεται 
ότι κάνει έρωτα μ ε  τη L ilia  μέσα σ ’ ένα δάσος που φυτρώνει μ έ 
σα στο λεωφορείο και τα πρόβατα περνούν δίπλα τους.
-  Κι αυτό το αυτοσχέδιασα καθώς γύριζα. Ήθελα ν’ αποφύγω 
έναν αυστηρό ρεαλισμό. Και μ’ ευχαριστούσε επίσης το να γυ
ρίζω σκηνές όπου να μη συμβαίνει τίποτα το συνταρακτικό. Θυ
μάστε τη φοβερή σκηνή της μικρής υπηρέτριας στη νεορεαλι- 
στική ταινία του Vittorio de Sica Ουμπέρτο Ντ.\ Η μικρή μπαί
νει στην κουζίνα, ανάβει τη φωτιά, σκοτώνει τις κατσαρίδες, δί
νει ένα ποτήρι γάλα στο γέρο -  κι αυτό είν’ όλο. Έτσι όπως το 
αφηγήθηκα, δε δείχνει να έχει το παραμικρό ενδιαφέρον στην 
οθόνη, όμως, αποκτά άλλη διάσταση.

-  Κάποιοι λένε ότι κάνατε αυτή την ταινία, έχοντας στο νου σας τον 
ιταλικό νεορεαλισμό.
-  Όχι. Η ταινία που θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχει κάποια 
σχέση με τον ιταλικό νεορεαλισμό, είναι μάλλον το Λος ολβι- 
δάδος. Είχα δει προηγουμένως το Sciusció  του De Sica και τον 
περίφημο Δρόμο της ζωής του Εκ, μια σοβιετική ταινία με θέ
μα τα αναμορφωτήρια αγοριών. Λίγες ταινίες αυτής της σχολής 
μ’ αρέσουν: Ουμπέρτο Ντ., Ο κλέφτης των ποδηλάτων, μερικές 
ταινίες του Fellini. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να δίνουμε μόνο μία 
διάσταση της πραγματικότητας -  όλες οι διαστάσεις είναι προσ- 
βάσιμες.

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Χ ω ρ ίς  δ ρ ά μ α  κ α ι φ ό β ο
του Γιάννη Μ πακογιαννόπουλου

O Luis Buñuel πέρασε τρεις περιόδους. Στην πρώτη, με χρήμα
τα δικά του ή κάποιου μαικήνα, άφησε εντελώς ελεύθερη την 
αβάν-γκαρντ σουρεαλιστική έμπνευσή του (Η Χρυσή Εποχή). Στη 
δεύτερη, στο Μεξικό, δέχτηκε τα θέματα που του πρότειναν οι πα
ραγωγοί: λαϊκές ιστορίες και μελοδράματα, που τα διεκπεραίω- 
νε απλά και ευσυνείδητα. Όσο περνούσε ο καιρός, όμως, άρχισε 
να εισάγει πάλι τα δικά του θέματα και τη δική του εικονογρα
φία, σαν συντελεστή «ανησυχίας» ή «διφορούμενου», συχνά κα- 
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τη του περίοδο, όπου έγινε πια αποδεκτός από το σύστημα χάρη 
στην εμπορικότητά του, και η ελευθερία τον οδήγησε πάλι στο 
σουρεαλισμό (απ’ την Ωραία της Ημέρας και μετά).
Το ανέβασμα στον ουρανό γυρίστηκε το 1951, μετά την επιτυ
χία του Λος ολβιδάδος, αν και φαινομενικά είναι πιο κομφορ- 
μιστικό. Είναι μια ελαφριά και χαμογελαστή ταινία, όπου συμ
βαίνουν καθημερινά πράγματα, διηγημένα απλά, άμεσα, χωρίς 
σοβαροφάνεια και συναισθηματισμό, θαρρείς σαν το νερό που 
κυλάει απ’ την πηγή.
Η ιστορία είναι ευθύγραμμη, αλλά συμβαίνουν πολλά, σε πα
ράταξη, σαν συνέχεια της ισπανικής παράδοσης του πικαρέσκου 
μυθιστορήματος: ενός έπους χωρίς δόξα και ήρωες, αλλά με δια
δοχικές περιπέτειες, όπου κυριαρχεί ένα ψύχραιμο χιούμορ κι 
όπου η κοινοτοπία κι ο περιπαικτικός τόνος ξεπερνούν τα «σο
βαρά» γεγονότα και δεν τ’ αφήνουν να φορτιστούν με δράμα. 
Όμως, υπάρχει η ματιά του Buñuel, που δίνει μια ιδιότυπη ανα- 
γλυφικότητα στο καθημερινό, ενώ και η ήρεμα καλή του διά
θεση συντηρεί την ανθρωπιά και το μυστήριό της -  «ό,τι συμ
πληρώνει και πλαταίνει την απτή πραγματικότητα», όπως λέ
ει κι ο ίδιος.
Βέβαια, αυτή η ανθρωπιά κι αυτό το μυστήριο τρέφονται από 
τις βαθύτερες κοσμογονικές δυνάμεις που αποδεσμεύονται σε 
άλλες, μείζονες ταινίες του, ενώ εδώ εκφράζονται σ’ ένα επίπεδο 
ισορροπίας πολύ «φυσιολογικά» ζωικό. Και, σκαλίζοντας λίγο, 
τις ξαναβρίσκει κανείς ανέπαφες.
Σ’ ένα χωριό ευτυχισμένο επειδή δεν έχει εκκλησία (δηλαδή, με
ταφυσικούς φόβους), ένας νέος παντρεύεται, αλλά δεν προλα
βαίνει να ολοκληρώσει το γάμο του, γιατί οφείλει να εκτελέσει 
μιαν αποστολή που του ανέθεσε, πριν πεθάνει, η μητέρα του: 
ιερή ηθική δύναμη μεν, αλλά και (ψυχαναλυτικά) εμπόδιο για 
τη σεξουαλική ένωσή του με τη γυναίκα του. Στο ταξίδι, ο 
έρωτάς του με μια ελαφριά «γκόμενα» θα τον «απελευθερώσει» 
και θα του επιτρέψει να φέρει σε πέρας καθαρά την αποστολή 
του και να ξαναβρεί τη μητέρα του, ήσυχη και νεκρή. Στο ίδιο 
διάστημα, ο μεν οδηγός ξεστρατίζει το λεωφορείο για να παρα- 
στεί στα γενέθλια της δικής του μητέρας, με την οποία χορεύ
ει κεφάτα, χωρίς οιδιπόδεια άγχη, οι δε άλλοι γιοι της «θνή- 
σκουσας» μάνας περιμένουν την κληρονομιά και γλεντούν ξα
ναμμένοι: «Μάνα είναι μόνο μία, και μόνο μια φορά πεθαίνει». 
Όλα τα θέματα της ταινίας έχουν ανάλογες -απλές και σύνθε
τες- διαπλοκές, κι όλα συμβαίνουν στο ίδιο επίπεδο άμεσου χει
ρισμού, χωρίς «χρωματισμό».
Βέβαια, το ταξίδι με το λεωφορείο πάνω σε βουνά και μέσα από 
ποτάμια είναι ένα έπος της ανθρώπινης ζωής, μια Οδύσσεια χω
ρίς μεγαλείο. Στην πορεία του γεννιέται ένα παιδί, ενώ οι άλλοι 
κάνουν έρωτα, ταλαιπωρούνται ή γλεντούν. Η φύση κοροϊδεύ
ει την τεχνολογία, όταν ένα κοριτσάκι, μ’ ένα σπάγκο, τραβάει 
δύο τεράστια βόδια που ξεκολλούν το λεωφορείο από τη λάσπη. 
Στην επιστροφή, χωριάτες σταματούν το λεωφορείο κι ανεβαί
νουν μ’ ένα μικρό φέρετρο. «Τη δάγκωσε μια οχιά.» «Δε δείχνει 
δυστυχισμένη» λέει ένα άλλο κοριτσάκι, κοιτάζοντας το πρόσωπο 
της πεθαμένης μικρής. Το λεωφορείο σταματά στο κοιμητήρι. Κι 
όλοι μαζί μετέχουν στην κηδεία, όπως συμμετείχαν στα χαρού-
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μένα γενέθλια. Όπου δεν υπάρχει μεταφυσική απάντηση για ζωή 
μετά θάνατον, υπάρχει σκέτη ζωή, κι όλα είναι φυσικά και 
απλά, χωρίς δράμα και φόβο -  ακόμα κι ο θάνατος.

«Η Καθημερινή», 5 Α πριλίου 1985.

Τ Ο  Κ Τ Η Ν Ο Σ  ( 1 9 5 2 )
(E l bruto)

Σ κ η ν ο θ ε σ ί α :  Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ι ο :  Luis Buñuel, Luis 
Alcoriza. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Agustín Jiménez. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ί α :  
Gunther Gerszo. Μ ο υ σ ικ ή : Raúl Lavista. Ή χ ο ς :  Javier Mateos, 
Galdino Samperio. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Jorge Bustos. Η θ ο 
π ο ι ο ί :  Pedro Armendáriz (Πέδρο, «Το κτήνος»), Katy Jurado 
(Παλάμα), Rosita Arenas (Μέτσε), Andrés Soler (Αντρές Κα- 
μπρέρα), Roberto Meyer (δον Καρμέλο), Beatriz Ramos (δόνια 
Μάρτα), Paco Martínez (δον Πέπε). Π α ρ α γ ω γ ή : Internacional 
Cinematográfica, Sergio Kogan (Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 83 λεπτά. 
Ασπρόμαυρη.

Ο Καμηρέρα, ιδιοκτήτης ενός ακινήτου οε φτωχική συνοικία, Θέ
λει να διώξει τους ενοίκους και, για να τους τρομοκρατήσει, προσ
λαμβάνει τον Πέδρο («Το κτήνος»), εργάτη στα σφαγεία, ο οποί
ος δεν μπορεί να ελέγξει την τεράστια μυϊκή του δύναμη. Το «Κτή
νος» χτυπάει τον ηλικιωμένο δον Καρμέλο, που είναι εκπρόσωπος 
των ενοικιαστών, και, χωρίς να το θέλει, τον σκοτώνει. Μετακο
μίζει οε μια αποθήκη, στο σπίτι του Καμπρέρα, όπου τον φλερτάρει 
η Παλόμα, η νεαρή σύζυγος του αφεντικού του. Κυνηγημένος από 
τους κατοίκους της συνοικίας, που τον αναγνώρισαν ως το δολο
φόνο του δον Καρμέλο, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της Μέτσε, η 
οποία δεν είναι άλλη από την κόρη του δολοφονημένου. Ο Πέδρο 
την ερωτεύεται κι εγκαταλείπει την Παλάμα, η οποία, θιγμένη, απο
καλύπτει στη Μέτσε ποιος σκότωσε τον πατέρα της, ενώ λέει ψέ
ματα στο σύζυγό της ότι το «Κτήνος» αποπειράθηκε να τη βιάσει. 
Ο Πέδρο έρχεται στα χέρια με τον Καμπρέρα και τον σκοτώνει, στα
ματώντας έτσι τη διαδικασία της έξωσης. Κυνηγημένος, πέφτει νε
κρός από τις σφαίρες της αστυνομίας που την έχει καλέαει η Πα
λόμα.

-  Η ταινία έχει έναν μελοδραματικό καμβά. Ετσι τη θέλατε απ ’ την
αρχή;
-  Η  ταινία είναι αυτό που είναι. Δεν ήξερα αν ήθελα να κάνω 
ένα μελόδραμα. Τα πράγματα αναδύθηκαν σιγά σιγά. Είχα μια 
κεντρική ιδέα: ο ιδιοκτήτης που θέλει να κάνει την έξωση, οι 
ένοικοι που αντιτίθενται, ο μπράβος που θα μπορούσε να είναι 
μποξέρ ή εργάτης στα σφαγεία. Τα πράγματα περιπλέκονται, για
τί το «Κτήνος» ερωτεύεται την κόρη του ανθρώπου που σκό
τωσε, ενώ σχετίζεται και με την ερωμένη του ζηλότυπου αφε

ντικού του. Μελόδραμα; Καμία σημασία δεν έχει. Όταν την έκα
να, πάντως, δεν είπα: «Τώρα θα κάνω ένα μελόδραμα».

-  Στο τέλος, όταν ο ιδιοκτήτης και το «Κτήνος» είναι νεκροί, η Πα
λόμα, που προκάλεσε αυτούς τους θανάτους, βλέπει τρομαγμένη 
έναν κόκορα, ο οποίος μοιάζει να την κρίνει με το βλέμμα του.
-  Η ιδέα μού ήρθε όταν γυρίζαμε τη σκηνή. Ζήτησα να μου φέ
ρουν έναν κόκορα. Όπως το ’χω ξαναπεί, γυρίζω αυτές τις 
σκηνές χωρίς να τις έχω σκεφτεί από πριν, κι ύστερα αφήνω το 
θεατή ελεύθερο να τις ερμηνεύσει όπως θέλει. Οι κότες και τα 
κοκόρια επισκέπτονται συχνά τα κάπως αποκρουστικά «ορά- 
ματά» μου. Ανεξήγητο γιατί, η κότα και ο κόκορας αποτελούν 
για μένα εφιαλτικά όντα.

-  Ο Πέδρο είναι ένας απλοϊκός χαρακτήρας.
-  Ναι, και γ ι’ αυτό τον φωνάζουν το «Κτήνος». Δεν είναι όμως 
κακός άνθρωπος. Συντηρεί συγγενείς, που ζουν κοντά του 
σαν παράσιτα. Είναι ικανός να νιώσει αγάπη και τρυφερότητα.

-  Είναι ένας αγνός, ένας αθώος που γίνεται αντικείμενο εκμε
τάλλευσης;
-  Ναι, αλλά δεν παύει να ’ναι κι ένα κτήνος. Δε συμπαθώ κα
θόλου το κτηνώδες. Ούτε επιδοκιμάζω το είδος της βίας που 
ασκεί. Δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που περιγράφει o Sade στα 
μυθιστορήματά του (είναι αλήθεια ότι είμαι «σαδικός» και όχι 
σαδιστής), το «Κτήνος» δε σκοτώνει από ιδεολογία, αλλά επει
δή τον διέταξε το αφεντικό του.

(Από το Prohibido..., ó.n.).

Αν περιοριστεί στη σχηματική του πλοκή, Το κτήνος μοιάζει σαν 
ένα μετριότατο ρομάντζο, απ’ το οποίο δεν λείπουν οι μελο
δραματικές εξάρσεις. Κι έτσι το αντιμετωπίζουμε συνήθως, 
υπό αυτό το ελάχιστα κολακευτικό φως. Γνωρίζουμε, όμως, ότι 
την αλήθεια του Buñuel πρέπει να την αναζητήσουμε κάτω απ’ 
τα φαινόμενα κι ότι αυτή μπορεί να είναι ύψιστη, ενώ εκείνα, 
αποκρουστικά. Πάντως, σπάνια ο κόσμος του Buñuel φτάνει σ’ 
αυτόν τον παροξυσμό, και τα πάθη που τον στοιχειώνουν, 
σπάνια φτάνουν σ’ αυτή την υπερβολή: θυσιαζόμενος ανδρισμός 
του Πέδρο, σφύζουσα θηλυκότητα της Παλόμα (κατά τη διάρ
κεια της ταινίας θα προσέξουμε την ειρωνεία αυτού του ονό
ματος1), εξιδανικευμένη παρθενικότητα της Μέτσε -  τρεις χα
ρακτήρες σχεδιασμένοι με μια καθαρή γραμμή που είναι τόσο 
κοφτερή, ώστε καταλήγουν στην αφαίρεση. Μανιχαϊσμός;
Ισως, αλλά στην πιο αμιγή εκδοχή του. Σπάνια επίσης ο πεσι

μισμός του δημιουργού υπήρξε τόσο ξεκάθαρος: Το κτήνος εί
ναι κάτι σαν απόσταγμα του φιλμ νουάρ. Γυρισμένη ιιάρα πο
λύ γρήγορα (σε δεκαοκτώ μέρες.), αυτή η ταινία δεν παύει να εί
ναι φορτωμένη από εξαιρετικά ποιητικές λεπτομέρειες, που 247

Σ α ν  α π ό σ τ α γ μ α  τ ο υ  φ ιλ μ  ν ο υ ά ρ
του Claude Beylie
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φωτίζουν ένα κείμενο συχνά κάπως βαρύ: τα τσακισμένα λου
λούδια, σύμβολο της επικείμενης σφαγής· τα δάχτυλα του κτή
νους, που έχουν γίνει ξαφνικά πολύ απαλά, να σβήνουν τη 
φλόγα του κεριού- η μπριζόλα που ψήνεται στη σχάρα- ο κό
κορας του τελευταίου πλάνου: όργανο της μετάνοιας, αλλά 
και, αναμφίβολα, της εκδίκησης...
Θα συμφωνήσουμε με την Christiane Rochefort, από τους ελά
χιστους κριτικούς που χαρακτήρισαν το Κτήνος (στο τχ. 981 του 
«Ciné-Miroir»), αμέσως μετά την πρώτη προβολή του, ως μια 
ταινία συναρπαστική, όπου «μέσα από μια απλή αφήγηση, οι ει
κόνες του Bunuel εκφράζουν -μ ’ έναν τρόπο άμεσο, βίαιο και 
εύληπτο- αυτή την αναζήτηση της αγνότητας μέσα στην κό
λαση του σημερινού κόσμου».

1. Paloma στα  ισπανικά σημαίνει περιστέρι. (Σ.τ.Μ.)

«Etudes Cinématographiques», τχ. 22-23, Παρίσι 1964.
Μετάφραση: Χριστιάνα Γαλανοποΰλου.

Τ ο  β λ έ μ μ α  τ ο υ  κ ό κ ο ρ α
τον Δημήτρτι Μττάμττα

Ο ήρωας κατεβαίνει τα μισοφωτισμένα σκαλοπάτια. Στο δωμάτιό 
του, στην αποθήκη του σπιτιού, η πρώτη έκπληξη: στο άνοιγ
μα της πόρτας διακρίνει τη γυναίκα να κεντά. Όταν μπει στο 
δωμάτιο, οι εκπλήξεις θα συνεχιστούν: το χάος που επικρατούσε 
στο χώρο, έχει εξαφανιστεί- το δωμάτιο είναι τακτοποιημένο. 
Υπεύθυνη για τη μεταμόρφωση του δωματίου είναι η γυναίκα 
του αφεντικού. Ο ήρωας, που όλοι τον αποκαλούν «Κτήνος», 
αντιμετωπίζει το γεγονός με μια κρυφή αίσθηση ευγνωμοσύνης. 
Όταν η γυναίκα τον πλησιάζει για να ράψει ένα κουμπί στο 
πουκάμισο που φορεί, ο ήρωας αντιλαμβάνεται ότι εδώ υπάρ
χει κάτι παραπάνω από ένα απλό ενδιαφέρον, και γίνεται απροσ
δόκητα εξομολογητικός. Το κόψιμο της κλωστής με τα δόντια 
φέρνει τη γυναίκα σε άμεση επαφή με το στήθος του ήρωα. 
Όμως αυτό που θα μπορούσε να είναι η αρχή μιας σκηνής πα
θιασμένου έρωτα, καταλήγει να γίνει το τέλος μιας συνάντησης 
γεμάτης ερωτισμό. Η ηρωίδα, παρ’ όλο που με δυσκολία κρύ
βει τον πόθο της, απωθεί ενοχλημένη τον ήρωα όταν αυτός εκ
φράζει με αμεσότητα την επιθυμία του. Αυτό που την προσέ
βαλε, δεν ήταν η εν γένει παρουσία του ήρωα (την οποία μάλ
λον επιζητούσε), αλλά η έκφραση της επιθυμίας του. Μέσα σ’ 
αυτό το σπίτι, ο ήρωας έχει τη θέση ενός εργαλείου: η έκφρα
ση της επιθυμίας τού είναι απαγορευμένη.
Ο ήρωας του Κτήνους είναι ένα πρόσωπο δραματικό- ένα πρόσωπο 
χωρίς όνομα (λέγεται «Κτήνος»), χωρίς πατέρα,1 χωρίς οικογέ
νεια* ένα πρόσωπο στο επίπεδο του ζώου: προσδιορίζεται απ’ τα 
φυσικά, τα σωματικά του χαρακτηριστικά, τη ζωώδη δύναμή του. 
Υποχείριο της εξουσίας και σκεύος ηδονής, αποτελεί ενσάρκωση 
της ανεξέλεγκτης και απόλυτης δύναμης: όλα τα στοιχεία του χα
ρακτήρα του προκύπτουν απ’ αυτό. Είναι λιγότερο ένας αληθι- 
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πλήρωση μιας επιθυμίας: κατάγεται απ’ τους χώρους του φα- 
ντασιακού, καθώς αποτελεί αποκύημα της φαντασίας του κε
ντρικού ζευγαριού, της Παλόμα και του δον Αντρές.
Οι αρχικές σκηνές της ταινίας, που συστήνουν το ζευγάρι, εί
ναι αυτές που υποδεικνύουν και την ανάγκη ύπαρξής του: 
στην πρώτη σκηνή της ταινίας, ο δον Αντρές, αδύναμος και χω
ρίς επιβολή, άγεται και φέρεται από τους ενοικιαστές του. Στη 
δεύτερη, η Παλόμα απευθύνει το γεμάτο ηδυπάθεια και λαγνεία 
βλέμμα της στον καθρέφτη. Στο ζευγάρι αυτό υπάρχει ένα έλ
λειμμα, ένα κενό, μια απουσία. Αυτός είναι και ο λόγος για 
τον οποίο το «Κτήνος» συνιστά μια επινόηση αυτού του ζευ
γαριού, έναν τρόπο να καλυφθεί το κενό, να πληρωθεί η απου
σία. Ο ήρωας, δέκτης της λαγνείας και εκτελεστής των επιθυ
μιών, είναι ανώριμος και άλογος- μια οντότητα χωρίς ανθρώπινη 
υπόσταση. Έτσι, στη σχέση δον Αντρές-«Κτήνους», αλλά και 
στη σχέση Παλόμα-«Κτήνους», διακρίνεται μια διάσταση γονέα- 
παιδιού, δημιουργού-δημιουργήματος ή αφέντη-σκλάβου. Η 
τυφλή υπακοή, η εκπλήρωση της επιθυμίας του padrón (αφε
ντικό) ή η μητρική συμπεριφορά της Παλόμα απέναντι στο 
«Κτήνος», η περιφρόνηση και η επιθετικότητα απέναντι στους 
«εχθρούς» του ζευγαριού -  όλα αυτά προσδιορίζουν το πλαίσιο 
μέσα στο οποίο κινείται ο κεντρικός χαρακτήρας. 
Εξαρτημένος συναισθηματικά από το ζευγάρι, το «Κτήνος» εί
ναι ένας χαρακτήρας χωρίς αίσθηση ατομικότητας: δεν ακο
λουθεί μοναχική διαδρομή, δεν ακολουθεί αυτόνομη πορεία, δε 
βαδίζει τον δικό του δρόμο. Η απουσία βούλησης, ο καθορισμός 
της συμπεριφοράς του απ’ τη σωματική του διάπλαση, αλλά και 
η αδυναμία του να αναγνωρίσει (και, εν τέλει, να εκπληρώσει) 
τις επιθυμίες του, τον καθιστούν άδειο σαρκίο, ένα κενό πρό
σωπο.
Ωστόσο, στην αφηγηματική ανέλιξη της ταινίας καταγράφεται 
μια διολίσθηση: σιγά σιγά, απ’ το ζευγάρι (δον Αντρές-Παλόμα), 
η οπτική του Luis Buñuel μετατοπίζεται προς το «Κτήνος». 
Κομβικό σημείο για τον ήρωα αποτελεί η συνάντησή του με τη 
Μέτσε. Κυνηγημένος απ’ τους διώκτες του και τραυματισμέ
νος, βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι της κοπέλας, όπου, ως άλλος 
Σαμψών, συναντά τη Δαλιδά του. Σ’ αυτή τη συνάντηση, η έκ
κληση του άντρα στην κοπέλα («Βγάλ’ το μου») συνιστά έκ
φραση μιας αδυναμίας ανεπίτρεπτης για τον μέχρι τότε σκη- 
νοθετικό χειρισμό του χαρακτήρα: ακούγεται σαν απεγνω
σμένη έκκληση για βοήθεια.1 Ο ήρωας, σ’ αυτή τη σκηνή, ευ
άλωτος και αδύναμος, προβαίνει σε μια εκ βαθέων εξομολόγη
ση: αποκαλύπτει για πρώτη φορά το πραγματικό του όνομα. 
Υπό το κράτος του κεραυνοβόλου έρωτα και της ερωτικής 
επιθυμίας, ο Πέδρο εισέρχεται στις επικράτειες του έρωτα. Σ’ 
αυτή τη σκηνή διαπράττει την πρώτη ύβρι απέναντι στους δη
μιουργούς του: εκφράζει ερωτικό πόθο για την κοπέλα και 
αμφισβητεί την εξουσία του πατέρα-αφέντη, καθώς συγχρω
τίζεται με τους εχθρούς του. Απ’ αυτή τη στιγμή, ο Πέδρο, απεκ- 
δυόμενος τη δύναμη και τραυματισμένος απ’ τα βέλη του έρω
τα, θα πάρει τον δικό του δρόμο, που, καθώς βρισκόμαστε υπό 
τον αστερισμό του μελοδράματος, δεν είναι άλλος απ’ αυτόν του 
πεπρωμένου.
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Ώστε, λοιπόν, η εξέγερση απέναντι στην πατρική και τη μη
τρική εξουσία, η ρήξη με την Αγία Οικογένεια, είναι αυτή που 
θα οδηγήσει το «Κτήνος» στη συνειδητοποίηση, στην ανακά
λυψη της ανθρώπινης υπόστασης, στην αποκάλυψη του αλη
θινού του προσώπου. Έτσι, η γεμάτη βιαιότητα δολοφονία 
του δον Αντρες, αλλά και η ερωτική απόρριψη της Παλόμα, κα
θίστανται εκ των πραγμάτων αναγκαίες: η μεταφορική μη
τροκτονία και η κυριολεκτική πατροκτονία είναι τελετουργι
κές πράξεις που στο επίπεδο της δραματικής πλοκής επισφρα
γίζουν και επιβεβαιώνουν τη γέννηση του νέου προσώπου τού 
ήρωα. Όμως η ίδια η βία της πατροκτονίας υπογραμμίζει και 
κάτι άλλο, καθώς αποτελεί έκφραση ενός σταθερού μοτίβου τής 
μπουνιουελικής κοσμοθεωρίας. Η σκηνή της δολοφονίας τού 
δον Αντρές από το «Κτήνος» δεν είναι παρά η πάλη της Φύσης 
ενάντια στη θεσπισμένη Εξουσία. Για τον Luis Buñuel, σ’ αυ
τή τη διαμάχη, ο νικητής είναι πάντα μόνο ένας: η δύναμη της 
Φύσης υπερνικά και κατατροπώνει τη δύναμη της θεσπισμένης 
Εξουσίας.
Στο τέλος της ταινίας, ο Πέδρο, σφάγιο στο βωμό της εξουσίας 
και του πόθου, έχει κατορθώσει κάτι σημαντικό:4 απελευθε
ρώνεται απ’ την πανοπλία του συμβόλου, και το άδειο του 
σαρκίο γεμίζει συναίσθημα. Δεν προσδιορίζεται πια από τα σω
ματικά του χαρακτηριστικά ή από το βλέμμα και τις προσδοκίες 
των άλλων, αλλά απ’ τη δική του συναισθηματική αντίδραση 
απέναντι στα πράγματα. Μετατρέπεται, λοιπόν, από ανώνυμος 
ήρωας, μέρος ενός ντεκόρ (του σφαγείου), σε κεντρικό πρόσω
πο μιας τραγωδίας· από πρόσωπο χωρίς επιθυμίες και πόθους, 
σε φλέγόμενο ερωτευμένο- από το «Κτήνος», εκτελεστικό όρ
γανο της οικονομικής εξουσίας, στον Πέδρο, εξεγερμένο ενάντια 
στη πατρική και τη μητρική εξουσία...

1. Σχην ταινία, ο πατέρας είναι ένα δευτερεύον πρόσωπο που, όμως, προσ
διορίζει τους κεντρικούς χαρακτήρες. Η σχέση του δον Αντρές με τον γέ
ρο πατέρα του συνιστά κάτι παραπάνω από ένα κωμικό ιντερλούδιο της ται
νίας, ενώ η σχέση της Μέτσε με τον πατέρα της τη συστήνει στους θεατές 
στην πρώτη σκηνή της ταινίας. Όσο για το «Κτήνος», μόνο στο μέσο της ται
νίας θα υποψιαστούμε ποιος είναι ο πατέρας του...
2. Η παρωδία οικογένειας του ήρωα, όπως παρουσιάζεται στις αρχικές σκη
νές της ταινίας, υπογραμμίζει τη συναισθηματική του απομόνωση: είναι κι 
εκεί αντικείμενο εκμετάλλευσης.
3. Ο σκηνοθέτης, στην αυτοβιογραφία του [Η τελευταία πνοή (μτφρ.: Μαρία 
Μπαλάσκα, Οδυσσέας, 1984)], περιγράφει ένα περιστατικό απ’ τα γυρί
σματα που μοιάζει να υπογραμμίζει τη βαρύτητα της δήλωσης του ήρωά του 
και τη σημασία της σκηνής. Ο ηθοποιός που υποδυόταν τον Πέδρο, o Pedro 
Armendáriz, θεωρούσε ότι η φράση την οποία περιείχε το αρχικό σενάριο 
[«Arráncame eso que llevo ahí detrás» («Τράβα μου αυτό από πίσω»)], συ- 
νιστούσε ευθεία αμφισβήτηση του machismo του κι έθιγε την υπόληψή του, 
αρνιόταν δε να την πει. O Buñuel, μετά τις διαμαρτυρίες του, την άλλαξε.
4. Η τελική αίσθηση που ο θεατής αποκομίζει απ’ την ταινία, δεν είναι η συ
ντριβή κι ο θάνατος του ήρωα, αλλά... ένας κόκορας! Με μια κίνηση που μοι
άζει σαν να ’ναι ο ορισμός της υπέρβασης, o Buñuel παρακάμπτει τα αδιέ
ξοδα του τέλους και αποκαλύπτει μιαν απροσδόκητη -για το είδος της ται
νίας- μεταφυσική διάσταση. Κινηματογραφώντας το θάνατο του ήρωα από 
απόσταση, κλείνει την ταινία με μια περίεργη σκηνή: η Παλόμα, αποχω
ρώντας απ’ τη σκηνή του δράματος, κοιτάζει έντρομη έναν κόκορα, που το

2 5 0  βλέμμα του μοιάζει να καυτηριάζει την ενοχή της.

Ίσως, λοιπόν, ο θάνατος του ήρωα να μην είναι το τίμημα που πρέπει να πλη
ρώσει για την εξέγερσή του, αλλά μάλλον η απελευθέρωσή του απ’ τα δεσμά 
του σώματος.

Θεσσαλονίκη,, Ιούλιος 2000

Ρ Ο Β Ι Ν Σ Ω Ν  Κ Ρ Ο Υ Σ Ο Σ  ( 1 9 5 2 )
(Las aventuras de R obinson Crusoe)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Luis Buñuel, Philip 
Ansel Roll (ψευδώνυμο του Hugo Butler), βασ. στο μυθιστόρημα 
του Daniel Defoe. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Alex Phillips. Σ κ η ν ο γ ρ α 
φ ία : Edward Fitzgerald, Pablo Galbán. Μ ο υ σ ικ ή :  Luis 
Hernández Breton, Anthony Collins. Ή χ ο ς :  Javier Mateos. 
Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Carlos Savage, Alberto Valenzuela. 
Η θ ο π ο ι ο ί :  Dan O’Herlihy (Ροβινσών Κρούσος), Jaime 
Fernández (Παρασκευής), Felipe de Alba (καπετάνιος), Chel 
López (δεύτερος καπετάνιος), Jose Chávez, Emilio Garibay 
(πειρατές). Π α ρ α γ ω γ ή : Ultramar Films, Oscar Dancigers, 
OLMEC (United Artists), Henry F. Ehrbch (Μεξικό-ΗΠΑ). Δ ιά ρ 
κ ε ια : 89 λεπτά. Έγχρωμη.
Β ρ α β ε ία : 6 μεξικανικά κρατικά βραβεία (Arieles).

Ο δουλέμπορος, Ροβινσών Κρούσος ναυαγεί σ ’ ένα ερημικό νησί, 
όπου οργανώνει τη ζωή του για  να επιβιώ σει: κυνήγι, κατασκευή 
μιας καλύβας και διαφόρων χρήσιμω ν οργάνων, καλλιέργεια της 
γης, ανάγνωση της Βίβλου κ,λπ. Μ ια μέρα, σώζει έναν ιθαγενή που 
τον κυνηγούσε μ ια  φυλή κανιβάλων, τον ονομάζει Παρασκευά, τον 
κάνει υπηρέτη του και τον μ υ ε ί στις αξίες του αγγλοσαξονικού πο
λιτισμού και του χριστιανισμού. Σ ιγά  σιγά, μ ια  φ ιλία  αναπτύσσε
ται ανάμεσα στους δύο άνδρες, που ξεπερνά το επίπεδο της σχέσης 
υπηρέτη -αφέντη. Ό ταν πειρατές αποβιβάζουν στο νησί τα μέλη  του 
πληρώματος ενός πλοίου για να τους σκοτώσουν, ο Ροβινσώνας και 
ο Παραακευάς τούς ελευθερώνουν και φεύγουν μ ε  το καράβι τους 
προς τον πολιτισμένο κόσμο.

Είναι αλήθεια ότι το μυθιστόρημα του Defoe δε «μου λέει τί
ποτα», αν και βρίσκω ενδιαφέρουσα την περίπτωση του Ρο- 
βινσώνα: το ναυάγιο, η επιβίωση στο νησί, η μάχη με τη φύση, 
η μοναξιά, η εμφάνιση ενός άλλου ανθρώπου, ενός άγριου... Αυ
τά είχαν ελκύσει την προσοχή μου όταν πρωτοδιάβασα το μυ
θιστόρημα, 15 χρονών. Μου πρότειναν, λοιπόν, να κάνω την ται
νία. Ο Hugo Butler, που υπογράφει με το ψευδώνυμο Philip Roll 
επειδή ήταν στη μαύρη λίστα του Χόλιγουντ, είχε κάνει μια 
πρώτη διασκευή. Εισήγαγα κάποια καινούργια πράγματα και 
τόνισα κάποια άλλα: οι συζητήσεις του Ροβινσώνα με τον Πα
ρασκευά, η μύηση του ιθαγενή σε ορισμένα ήθη του πολιτι
σμένου κόσμου. Ο Butler με βοήθησε. Δε θέλαμε να κάνουμε μια
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εικονογράφηση του βιβλίου. Το ’χεχε διαβάσει; Είναι γεμάτο 
ηθικε'ς κρίσεις, παραλληλισμούς με τη Βίβλο -  κι αυτά, σελίδες 
επί σελίδων.

-  Α π ’ ό,τι φαίνεται, ενδιαφερθήκατε y ia  άλλα, πολύ  πιο συγκε
κριμένα προβλήματα που έχει ν ’ αντιμετωπίζει ένας, μοναχικός άν
θρωπος- όπως, π.χ., η απουσία της γυναίκας, ενός φ ίλου κ λ π .
-  Ναι. Υπάρχει όντως το πρόβλημα της συνάντησης ενός ηλι
κιωμένου ανθρώπου που απέχει από το σεξ, κι ενός νεαρού 
ιθαγενή. Αυτό, όμως, απλώς το αναφέρω· δεν επιμένω πάρα πο
λύ. Υπάρχει, για παράδειγμα, η σκηνή με το φουστάνι. Ο Ρο- 
βινσώνας φτιάχνει ένα σκιάχτρο με τα ρούχα μιας γυναίκας που 
βρήκε σ’ ένα μπαούλο. Τα ρούχα ανεμίζουν στον αέρα, κι είναι 
σαν να ζωντανεύει η γυναίκα. Έχουμε εδώ τη διακριτική υπο
δήλωση μιας σεξουαλικής ανάγκης. Όταν, αργότερα, ο Παρα- 
σκευάς γίνεται σύντροφος του Ροβινσώνα, μαγεύεται απ’ τα γυ
ναικεία ρούχα και, εν πλήρει αθωότητι, τα φοράει. Ο Ροβιν- 
σώνας ταράζεται βλέποντάς τον και, για να προλάβει οποιαδή
ποτε περιπλοκή, τον διατάζει να ξεντυθεί.

- Η  ταινία είναι πολύ αφηγηματική... στέκεται πολύ στα συμβάντα.
-  Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και όνειρα και οράματα...

-  ...τα οποία εισάγουν μ ια  σουρεαλιστική οπτική.
-  Βέβαια, γιατί παρέμεινα πάντα πιστός σε κάποιες αρχές τής 
σουρεαλιστικής μου περιόδου. Κι αυτές αναδύονται, ακόμα 
κι αν δεν κάνω μια 100% σουρεαλιστική ταινία. Στο κάτω κά
τω, κι ο Defoe περιγράφει όνειρα κι οράματα στο βιβλίο του. Το 
όνειρο είναι παρόν στη ζωή του Ροβινσώνα και στη ζωή του Πά
πα ή οποιουδήποτε πολίτη -  δεν είναι έτσι; Αυτός ακριβώς εί
ναι και ο λόγος για τον οποίο, με εξαίρεση 2-3 ταινίες, δε μ’ εν
διαφέρει ο νεορεαλισμός. Οι νεορεαλιστές κινηματογραφούν την 
άμεση πραγματικότητα και το λογικό. Να σας δώσω ένα πα
ράδειγμα: για τον νεορεαλιστή, ένα ποτήρι είναι ένα γυάλινο 
αντικείμενο που χρησιμεύει για να πίνουμε νερό -  κι αυτό είν’ 
όλο. Εμένα, όμως, ανάλογα με τη συναισθηματική μου φόρτι
ση την ώρα που κοιτάζω το ποτήρι, με τη συνδρομή τού ασυ
νειδήτου και, έτσι, από έναν οίστρο ανορθολογισμού, το ποτήρι 
αυτό μπορεί να μου θυμίσει ένα αφηνιασμένο άλογο ή τη μη
τέρα μου ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι προσπάθη
σα να κάνω έναν σουρεαλιστικό Ροβινσώνα αλά Buñuel. Πι
στεύω ότι, σε γενικές γραμμές, σεβάστηκα τα βασικά γεγονό
τα του βιβλίου.

-  Στα όνειρα και τα οράματα υπάρχουν πολύ  δυνατές εικόνες. Ο 
Ροβινσώνας ονειρεύεται ότι τιμωρείται α π ’ τον πατέρα του.
-  Έχει εξαντληθεί από τον πυρετό κι ονειρεύεται ότι είναι δε
μένος, ότι έχει νερό μέχρι τη μέση του, αλλά τα δεσμά του τον 
εμποδίζουν να πιει. Ο πατέρας του δε θέλει να του δώσει να πιει, 
και, γελώντας, κλοτσά μια κανάτα, χύνοντας το περιεχόμενό 
της. Γύρισα αυτή τη σκηνή, γιατί έτσι την αισθάνθηκα (είναι 
ένα χαρακτηριστικό όνειρο ενός ατόμου που ψήνεται στον πυ-

252 ρετό) κι όχι γιατί θέλησα να κάνω σουρεαλισμό ή μπουνιουε-

λισμό. Η σημασία αυτού του ονείρου; Για μένα, είναι ένα αί
νιγμα. Δεν καυχώμαι ότι το έλυσα.

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Έ να  ώριμο, ωραίο έργο τέχνης
του Tony Richardson

[...] Η επιλογή του Ροβινσώνα Κρούσου ως θέματος της επόμενης 
ταινίας του Bunuel φαινόταν να υπολείπεται δραματουργικά και 
να είναι τελείως αταίριαστη με την ιδιοσυγκρασία του δημι
ουργού. Ο ρεαλισμός του Defoe είναι βαρετός και ηθικολογικός, 
ενώ αυτός του Bunuel είναι φορτισμένος και ποιητικός. Η ται
νία είναι αξιοθαύμαστη, τόσο για την πιστότητα στον Defoe, όσο 
και για τον τρόπο που αυτή η πιστότητα μεταλλάχθηκε. Ο 
Bunuel, αφού σκιαγραφήσει την κατάσταση με κάποιες βασικές 
εικόνες, ακολουθεί την αφήγηση του Defoe, εξιστορώντας την 
οργάνωση της ζωής του Κρούσου, την επιδρομή των κανιβάλων, 
τη διάσωση του Παρασκευά, την άφιξη των στασιαστών, το ξε
γέλασμά τους και την τελική αποχώρηση του Κρούσου απ’ το 
νησί. Ακόμα και το ύφος του Bunuel ταιριάζει με τον απλό και 
ευθύ λόγο του Defoe. Βλέπουμε εδώ να χρησιμοποιείται για 
καλλιτεχνικό σκοπό η λιτότητα του Γη χωρίς ψωμί. Όπως και 
ο Defoe, έτσι και ο Bunuel είδε ότι ο κάποτε αδέξιος και αναπο
τελεσματικός αγώνας του Κρούσου εναντίον των συνθηκών 
που επικρατούν στο νησί, παρουσιάζει ενδιαφέρον ως προς το 
πρακτικό, γήινο επίπεδό του. Και καταγράφει απλώς την κα
θημερινή ρουτίνα της ζωής του Κρούσου. Με φαντασία, ο Bu
nuel εμβαθύνει, εισδύοντας στην καρδιά του ανθρώπου, όπου 
βλέπει την απομόνωση και τη στενοχώρια ενός ατόμου απο
κομμένου από κάθε ανθρώπινη επαφή. Λίγο μετά την αποβίβα
σή του, ο Κρούσος μεθάει και φαντάζεται ότι ακούει το γέλιο και 
τα τραγούδια των παλιών συντρόφων του. Από ένα οικείο κο
ντινό πλάνο, η κάμερα ξαφνικά οπισθοχωρεί, αποκαλύπτοντας 
ότι ο Κρούσος είναι ολομόναχος μέσα στη μεγάλη σπηλιά. Πά
νω απ’ όλα, το μαρτύριο είναι σεξουαλικό. Καθώς ο αέρας σείει 
στιγμιαία ένα σκιάχτρο, ο Κρούσος νομίζει ότι βλέπει τη μορφή 
μιας γυναίκας. Η θέα του σκύλου του, που βγάζει ένα γυναικείο 
φόρεμα μέσα από ένα μπαούλο, τον κάνει να φλέγεται από επι
θυμία. Αποφασισμένος να επιβάλει αυτοέλεγχο, τρέχει σ’ έναν 
ψηλό γκρεμό και απαγγέλλει στη διαπασών τον 49ο Ψαλμό. Κα
τά τη διάρκεια της προσπάθειας, καταρρέει. Με λυγμούς λέει: 
«Ψυχή, ψυχή, ψυχή», και η αγωνία του πλησιάζει στην τρέλα. 
Αυτή είναι η κορύφωση του πρώτου μέρους της ταινίας- μια κο
ρύφωση, που κτίζεται από την αντίθεση μεταξύ της σταθερής, 
ήρεμης καθημερινότητας του Κρούσου και των παθών που τον 
κατατρύχουν. Τόσο η αντίθεση αυτή όσο και η κορύφωση έχουν 
αποδυναμωθεί, και ουσιαστικά καταστράφηκαν από το μοντάζ που 
έκανε η εταιρεία παραγωγής. Απ’ αυτό το σημείο και πέρα, ο 
Κρούσος τρελαίνεται. Το είδος της τρέλας του σκιαγραφείται λε
πτομερώς τόσο από τον Bunuel όσο και από τον Dan Ο’ Herlihy, 
τον ευσυνείδητο ερμηνευτή. Μη δίνοντας σημασία στην εμφάνισή
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tou, παραμελώντας το σπίτι και τα ζώα του, ο Κρούσος γίνεται 
ένας αποτρελαμένος γέρος, που περπατά στην παραλία κρατώντας 
μια τεράστια ομπρέλα από κατσικίσιο δέρμα και παραμιλώντας μέ
σα στα βρόμικα γένια του. Όπως όλοι οι μεγάλοι τραγικοί ποιη
τές, έτσι και ο Bunuel, ξεκινώντας από ένα πρόσωπο που τα κί
νητρά του χαρακτηρίζονται από αυστηρή ψυχολογική ακρίβεια, 
έπλασε ένα μνημειακό, ισχυρό σύμβολο των καιρών μας.
Μετά τη διάσωση του Παρασκευά και παρά τη λαχτάρα του για 
ανθρώπινη συντροφιά, ο Κρούσος δεν μπορεί πια να προσαρ
μοστεί στην παρουσία ενός άλλου προσώπου. Οι πρώτες σκη
νές μεταξύ τους είναι καταπληκτικά αστείες. Η συμπεριφορά 
του Κρούσου είναι ένας συνδυασμός στόμφου, πατροναρίσμα- 
τος, αλλά και φόβου. Απ’ τη μια προσπαθεί να διδάξει στον Πα
ρασκευά τους τρόπους συμπεριφοράς του πρότερου αστικού βί
ου του (αυτό έχει καταγραφεί με λαμπρό τρόπο σε μια σεκάνς 
ονείρου όπου ο Κρούσος, άρρωστος με πυρετό, βλέπει τον αξιο- 
σέβαστο γέρο πατέρα του που φοράει ένα τεράστιο κόκκινο 
καπέλο και τον συμβουλεύει ν ’ αφήσει κατά μέρος τις νεανικές 
ανησυχίες του και να μην μπαρκάρει), απ’ την άλλη, όμως, ξα- 
γρυπνά τη νύχτα μ’ ένα όπλο στο χέρι, παραφυλάγοντας για τον 
Παρασκευά, τον οποίο, τελικά, αλυσοδένει τρομοκρατημένος. 
Μόνο όταν μαθαίνει να εμπιστεύεται τη φιλία του Παρασκευά, 
απαλλάσσεται από τη μονομανία και την απομόνωσή του, κι έρ
χεται πάλι στα λογικά του. Αυτό εκφράζεται ποιητικά με την 
περιγραφή της καθημερινής ζωής. Στην αρχή, ο Κρούσος προσ- 
έδιδε στα ζώα (ανέκαθεν από τις πιο αγαπημένες εικόνες τού 
Bunuel) σχεδόν τη σημασία που θα είχαν και οι άνθρωποι. Αρ
γότερα, τα παραμελούσε και τα αντιμετώπιζε μόνο ωφελιμι
στικά. Τώρα, το πλήθος των ζώων γίνεται ειδυλλιακό, και μέ
σα σ’ αυτό βλέπουμε πολύχρωμους μακάο, παπαγάλους και 
παιχνιδιάρικα κοάτι. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον (η ταινία 
γυρίστηκε στη φωτεινή ζούγκλα του Μανσανίγιο, βορείως του 
Ακαπούλκο, και το technicolor είναι μαγευτικό) βρίσκονται 
σε αρμονία. Η ταινία ολοκληρώνεται με τη συναρπαστικά δο
σμένη σκηνή της σύλληψης των στασιαστών, και το ηθικό δί
δαγμα γίνεται κατάφωρο. Είναι ένα ώριμο, ωραίο έργο τέχνης.

-S igh t and  Sound-, Ιανουάριος-Μάρηος 1954.
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.

Ε Λ  ( 1 9 5 2 )
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Σ κ η ν ο θ ε σ ί α :  Luis Bunuel. Σ ε ν ά ρ ι ο :  Luis Buñuel, Luis 
Alcoriza, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Mercedes Pinto. 
Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Gabriel Figueroa. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ί α :  Edward 
Fitzgerald, Pablo Galván. Μ ο υ σ ικ ή : Luis Hernández Breton. 

Η χ ο ς :  José de Pérez, Jesús González Gancy. Μ ο ν τ ά ζ : Luis 
Buñuel, Carlos Savage. Η θ ο π ο ι ο ί :  Arturo de Córdova (Φραν-

σίσκο Γαλβάν), Delia Garcés (Γκλόρια), Luis Beristáin (Ρα- 
ούλ), Manuel Dondé (Πάμπλο, o υπηρέτης), Carlos Martínez 
Baena (πατήρ Βελάσκο), Aurora Walker (Σενιόρα Περάλτα),
Rafael Banquells (Ρικάρντο), Fernando Casanova (Μπελτράν). 
Π α ρ α γ ω γ ή : Ultramar Films, Oscar Dancigers, Tepayac (Με
ξικό). Δ ιά ρ κ ε ι α :  100 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο πλούσιος Φρανσίσκο Γαλβάν, πρότυπο ηθικού ανθρώπου και ευ
πατρίδη, παρίσταται σε θρησκευτική τελετή νίψης των ποδιών 
τη Μεγάλη Πέμπτη. Βλέπει τον ιερέα να φιλά το πόδι ενός εφήβου, 
κι ύστερα το βλέμμα του κατευθύνεται προς τα πόδια των πιστών, 
ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει εκείνα της Γκλόρια. Ακολουθεί τη νε
αρή γυναίκα, αλλά τη χάνει. 'Οταν την ξαναβρίσκει στην αγκαλιά 
του Ραούλ, ενός φίλου του, μηχανικού, τον προσκαλεί σε δείπνο στο 
σπίτι του μαζί με την αρραβωνιαστικιά του, με σκοπό να την απο
πλανήσει, και το πετυχαίνει. Η  Γκλόρια αφήνει τον Ραούλ και πα
ντρεύεται τον Φρανσίσκο, αλλά η ζωή της γίνεται κόλαση εξαιτίας 
της ζήλιας και άλλων έμμονων ιδεών που κατατρύχουν τον ψυ- 
χωτικό σύζυγό της. Τελικά, ξαναβρίσκει τον Ραούλ, του αφηγείται 
τα πάθη της κι αποφασίζει να φύγει μαζί του. Ο Φρανσίσκο απο
τρελαίνεται, αναζητά την Γκλόρια μέσα σε μια εκκλησία, κι όταν 
νομίζει ότι το εκκλησίασμα τον κοροϊδεύει, επιτίθεται στον ιερέα. 
Κλείνεται σε άσυλο και, χρόνια αργότερα, βρίσκει ψυχική ηρεμία 
σ’ ένα μοναστήρι, όπου τον επισκέπτεται η Γκλόρια, παντρεμένη 
πια με τον Ραούλ. Το γεγονός, πάντως, ότι ο Φρανσίσκο δεν περ
πατά παρά μόνο σε ζιγκ ζαγκ, γεννά ερωτηματικά κατά πόσον έχει 
όντως αποκατασταθεί η ψυχική υγεία του.

-Στον ήρωα του Ελ έχετε βάλει κάτι από το χαρακτήρα σας...
-  Ίσως είναι η ταινία με τα περισσότερα πράγματα από μένα. Ναι· 
υπάρχει κάτι δικό μου στον Φρανσίσκο. Για παράδειγμα, αυτό 
που αισθάνεται όταν βλέπει τους ανθρώπους από ψηλά, σαν μυρ
μήγκια, και λέει: «Θα ήθελα να ’μαι Θεός για να τουςλιώσω.. .»

-  Ο ζηλιάρης προσπαθεί να δικαιολογήσει τη ζήλια του. Ο Φραν
σίσκο δείχνει κάποιες φορές μεγάλη διαύγεια και σύνεση, αλίά υπο
φέρει από ένα είδος απόλυτης δίψας και καταστροφής.
-  Ο παρανοϊκός μπορεί να είναι ο πιο ήρεμος, ο πιο λογικός άν
θρωπος του κόσμου, εφόσον δεν θίγεται το αδύνατο σημείο 
του· στην προκειμένη περίπτωση, η μανία καταδίωξης, που εκ
δηλώνεται με τη ζήλια, και η εριστικότητα. Δεν πιστεύει τη γυ
ναίκα του κι έχει πάντα λυμένο το ζωνάρι του για καβγά.

-  Υπάρχει μια φοβερή σκηνή στην ταινία. Ενα βράδυ, ο Φρανοί- 
σκο πηγαίνει στο δωμάτιο όπου κοιμάται η γυναίκα του, εφοδια
σμένος μ  ’ ένα σχοινί, κλωστή, βελόνα και μια λεπίδα ξυραφιού. Θα 
λέγαμε ότι θέλει να κάνει κάτι τελετουργικό, α.λ1ά τελικά θα επι
χειρήσει να ράψει το αιδοίο της γυναίκας του;
-  Ναι, ναύ Αυτό είδαν όλοι οι κριτικοί! Όταν γυρίζαμε τη 
σκηνή, η βοηθός μου μου είπε ότι το κοινό θα ξεσπούσε σε γέ
λια όταν θα ’βλεπε αυτό το χοντρό σχοινί, που είναι σαν πα
λαμάρι. Και πράγματι, αυτή η λεπτομέρεια προκάλεσε το γέλιο. 253
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-  Οι θεατές, μάλλον γελούν με το παράλογο του εγχειρήματος 
και την αποτυχία του ήρωα...
-  Κάνει δύο θηλιές, έτσι ώστε, μόλις η γυναίκα ξυπνήσει, να αρ
κεί ένα τίναγμά της για να βρεθεί δεμένη. Εκείνη, όμως, φωνάζει 
βοήθεια, κι ο Φρανσίσκο φεύγει.

-Αυτή η συσχέτιση των αντικειμένων (σχοινί, βελόνα, λεπίδα ξυ
ραφιού κ.λπ.) είναι τελείως σουρεαλιστική, αν και τα αντικείμενα 
έχουν μια πρακτική σημασία. Για παράδειγμα, δεν καταλάβαμε τι 
ήθελε να κάνει με το ξυράφι.
-  Ίσως για να κόψει την κλωστή, αφού θα έραβε το αιδοίο 
της. Ίσως για να κόψει την κλειτορίδα της. Δεν ξέρω. Σκεφθείτε 
ό,τι θέλετε. Εγώ μπορεί να μην της έκοβα την κλειτορίδα, αλ
λά θα της έραβα το αιδοίο!

-  Ο Φρανσίσκο είναι παρανοϊκός, αλλά έχει και τα χαρακτηριστικά 
ενός ααδομαζοχιστή και φετιχιστή: το περίφημο φετίχ των ποδιών 
στο έργο του Luis Buñuel...
-  Ναι. Υπάρχει μια σκηνή όπου το ζεύγος γευματίζει. Εκείνος 
δεν έχει κέφια, δε μιλά στη σύζυγό του και διαβάζει εφημερίδα. 
Εκείνη είναι φοβισμένη. Ξαφνικά, η εφημερίδα πέφτει, κι όταν 
ο Φρανσίσκο σκύβει να τη σηκώσει, βλέπει, κάτω απ’ το τραπέζι, 
τα πόδια της γυναίκας του. Όταν σηκώνεται, η έκφραση του 
προσώπου του έχει αλλάξει- είναι πιο ευχάριστη. Θέλει να φι
λήσει τη γυναίκα του, αλλά εκείνη αντιστέκεται, γιατί είναι 
μπουκωμένη. Ο Φρανσίσκο εξοργίζεται και τη διώχνει απ’ το 
τραπέζι. Αυτό, πάντως, που έχει σημασία, είναι ότι ερεθίστηκε 
στη θέα των ποδιών της.

-  Εδώ, όμως, το φετίχ των ποδιών εμφανίζεται ως αποτέλεσμα ενός 
καταπιεσμένου πόθου. 'Οταν η ερωτική φαντασία αυτολογοκρίνε- 
ται, δεν πέφτουμε ακριβώς στο φετιχισμό;
-  Γιατί μόνο στο φετιχισμό; Θα μπορούσε να ’ναι πολλά άλλα 
πράγματα, πολύ χειρότερα. Θα μπορούσε να καταλήξει στην αι
μομιξία, το σοδομισμό, το έγκλημα. Η φαντασία μπορεί να επι
τρέψει τα πάντα σε διανοητικό επίπεδο, ν ’ αγγίξει κατευθείαν 
το στόχο. Όμως, αν πρόκειται για αληθινές πράξεις, τότε μπο
ρεί να καταλήξουμε σε κάτι αποτρόπαιο. Θα μπορούσα, φέρ’ ει- 
πείν, να πάρω ένα τουφέκι και να σας σκοτώσω. Μη φοβάστε, 
όμως, δεν πρόκειται να το κάνω...

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Οι σπείρες του φιδιού
του Tony Richardson

Το Ελ (1953) είναι μια ταινία σκοτεινή, στενάχωρη, δριμεία. 
Πρόκειται για την ιστορία ενός παρανοϊκού. Ο τόνος και το 
σκηνικό της ιστορίας, καθώς και οι κεντρικοί ήρωές της, που 
ανήκουν στην ανώτερη μεσαία τάξη, παραπέμπουν στη Χρυσή 

254 Εποχή. Ο Ελ (Arturo de Cordova) ερωτεύεται τη μνηστή του φί

λου του (Delia Garcés) και την πολιορκεί επίμονα. Εκείνη, 
που νιώθει γι’ αυτόν ενδιαφέρον, αλλά και αντιπάθεια μαζί, δέ
χεται να τον παντρευτεί. Μετά το γάμο τους, εκείνος εκδηλώ
νει ζήλια μέχρι τρέλας, με την πιο ασήμαντη αφορμή. Εκείνη 
μιλά στη μητέρα της, στον ιερέα, στον τέως αρραβωνιαστικό της, 
αλλά κανείς δεν την πιστεύει. Ο Ελ εξοργίζεται ακόμα πιο πο
λύ από τις διάφορες εκμυστηρεύσεις της κι αποπειράται να τη 
σκοτώσει. Εκείνη τον εγκαταλείπει, κι αυτός, έπειτα από μια 
πλήρη νευρική κατάρρευση, μπαίνει σε μοναστήρι.
O Buñuel παρακολουθεί αδυσώπητα την παράνοια που ξετυ
λίγεται σαν το φίδι, και αγαλλιάζει με τις κωμικές σκηνές που 
προκύπτουν όπως ξεδιπλώνονται οι σπείρες του φιδιού (όταν, 
π.χ., o Córdova μπήγει μια βελόνα πλεξίματος σε μια κλειδα
ρότρυπα, γιατί φαντάζεται ότι κάποιος κρυφοκοιτάζει). Κά
ποιες φορές, πάντως, μας δημιουργείται η αίσθηση ότι ο ίδιος 
o Buñuel στρίβει την ουρά του φιδιού για να προκαλέσει εν
διαφέρουσες συσπάσεις. Αυτό γίνεται ακόμα πιο φανερό λόγω 
της ανεπάρκειας των δύο πρωταγωνιστών, που αδυνατούν ν ’ 
ανταποκριθούν στο φάσμα και τις αποχρώσεις των χαρακτήρων 
που υποδύονται. Όμως, η αποτυχία δεν περιορίζεται σ’ αυτό. 
Το συμβατικό, κοινότοπο σενάριο δεν έχει γίνει εντελώς κτή
μα του Buñuel. Η αμείλικτη σπουδή του παρανοϊκού δε δένει 
με τα στοιχεία κωμωδίας καταστάσεων που εμπεριέχονται στο 
σενάριο. O Sturges θα κατάφερνε, ίσως, να προσδώσει συνοχή. 
Υπάρχουν, επίσης, ενδείξεις δυσκολίας στην παραγωγή, όπως 
και συγκεχυμένα σημεία στην αφήγηση.
Η προσωπικότητα του Buñuel αντανακλάται στον παράφορο 
αντικαθολικισμό της ταινίας- ένα θέμα, που ανέκαθεν το αντι
μετώπιζε με τρόπο μεγαλόσχημο και απόλυτο. Ο παρανοϊκός 
απεικονίζεται βαθιά θρησκευόμενος και πρωτοβλέπει την κο
πέλα σε μια τελετή για την χειροτόνηση νέων ιερέων.
Η υπέροχη αυτή σεκάνς παρουσιάζει το βαρύ, καταστόλιστο 
σκηνικό, την ένταση στα χλομά πρόσωπα των νεαρών, την 
κουρασμένη διενέργεια της τελετής από μέρους του επισκόπου 
και την απεγνωσμένη προσπάθεια του Córdova να κρατηθεί στο 
ύψος των περιστάσεων, καθώς η προσοχή του στρέφεται στα πό
δια των άλλων πιστών. Η κορύφωση της ταινίας παρέχει ακό
μα μια ευκαιρία. Απελπισμένος και εξουθενωμένος, o Córdova 
μπαίνει σε μια εκκλησία. Σε μια γρήγορα κλιμακούμενη, πολ
λαπλή σεκάνς, του φαίνεται πως όλο το εκκλησίασμα, το πα
παδοπαίδι κι ο ίδιος ο ιερέας, τον γιουχάρουν με γκριμάτσες και 
κοροϊδευτικές χειρονομίες...

«Sight and Sound», Ιανουάριος-Μάρτιος 1954.
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.

Μπουρλέσκ και λακανική
του Serge Daney

To 1952, o Luis Buñuel γυρίζει ένα μεξικανικό ψυχολογικό δρά
μα, το Ελ, και το μεταπλάθει σε μιαν αξεπέραστη περιγραφή τής 
παρανοϊκής ζηλοτυπίας: μπουρλέσκ και λακανική.
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To ζηλότυπο βλέμμα του 
Φραναίσκο (Arturo de Córdova) 
στο Ελ.

-Αυτή η αυαχέτιαη των 
αντικειμένων είναι 
σουρεαλιστική, αν και τα 
αντικείμενα έχουν μια πρακτική 
σημασία...· 255
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Για όλα φταίει ο πατήρ Βελάσκο. Αυτός ο μεξικανός ιερωμένος, 
από τις πρώτες εικόνες της ταινίας, αρχίζει να πλένει τα πόδια 
των παιδιών της χορωδίας του (χύνει, τελοσπάντων, λίγο νερό) 
και να τα φιλά (τα πόδια, μ’ ένα πεταχτό φιλάκι). Έτσι θέλει η 
Καθολική Εκκλησία: είναι η Ακολουθία του Νιπτήρος, Μεγά
λη Πέμπτη. Κοντρ-πλονζέ στους αμήχανους εφήβους. Ύποπτα 
ιερατική σκηνοθεσία. Ανάβει σήμα στο μυαλό του φροϊδιστή θε
ατή: «φετίχ των ποδιών» εν όψει. Κι όπως η ταινία έχει την υπο
γραφή του Buñuel, ένας Θεός ξέρει πώς θα τελειώσει.
Προς το παρόν, δίπλα στον πατέρα Βελάσκο υπάρχει ο άντρας 
που φέρει τη λεκάνη, ο λεκανοφόρος. Μεγαλοαστός, το δίχως άλ
λο. Αυτός είναι ο «Ελ», κι ο Ελ είναι ο κεντρικός ήρωας της ται
νίας. Δε δίνει σημασία στα αγορίστικα πόδια, αλλά το βλέμμα 
του τα συνδέει με άλλα, παπουτσωμένα και γυναικεία. Βερτι- 
κάλ από κάτω προς τα πάνω: μια γυναίκα ζει μέσα σ’ αυτά τα 
παπούτσια: η Γκλόρια. Αυτή θα είναι η γυναίκα της ζωής τού 
Ελ· που σημαίνει, ότι θα φτύσει αίμα.
Ο Ελ, ακμαίος σαραντάρης και καλοφτιαγμένος, περπατά σκυ
φτός -  σαν τον Groucho Marx. Μια τούφα μαλλιά είναι έτοιμη 
να πέσει πάνω στο άδειο μάτι αυτού του απόλυτου μισανθρώ- 
που («Μισώ την ευτυχία των ηλίθιων»), αυτού του ηθικολό
γου που σφυρηλατήθηκε στη σιγανή φωτιά της κοινωνικής 
θρησκοληψίας, αυτού του σπαστικού ζηλιάρη. Κλέβει την 
Γκλόρια από το φίλο του, Ραούλ, με τον οποίο ήταν ήδη αρ- 
ραβωνιασμένη. Την πρώτη νύχτα του γάμου, καταφθάνει 
παρθένος και με καθαρή πιτζάμα στο βαγκόν-λι. «Τι ευτυχι
σμένοι που θα είμαστε!» λέει η Γκλόρια. «Πες μου: ποιον σκέ
φτεσαι αυτή τη στιγμή;» απαντά ο Ελ. Από κείνη τη στιγμή, 
δε χωράει πια καμιά αμφιβολία: ο Ελ είναι ένας παρανοϊκός ζη
λιάρης. Η Γκλόρια, κομμάτι αργόστροφη και μάλλον μαζοχί- 
στρια, καλοαναθρεμμένο παιδί της μεξικανικής αστικής τάξης, 
θα περιμένει πολύ (τις υποψίες, τις σκηνές, τα χτυπήματα, τον 
εγκλεισμό, τους άσφαιρους πυροβολισμούς, ακόμα και μια 
απόπειρα δολοφονίας) πριν παραιτηθεί από το μόνο συναί
σθημα που πίστευε ότι μπορούσε ν ’ αντιπαραθέσει στον βα
ρεμένο συζυγό της: τον οίκτο. Το τέλος της ταινίας θα τη 
βρει να ’χει σώσει -κυριολεκτικά- το πετσί της (και να ’χει πα
ντρευτεί τον άχρωμο Ραούλ).
«Το Ελ είναι μια από τις αγαπημένες μου ταινίες» έχει δηλώσει 
ο Buñuel. «Για να πούμε την αλήθεια, δεν έχει τίποτα το μεξι- 
κάνικο. Η δράση θα μπορούσε να διαδραματίζεται οπουδήποτε, 
αφού πρόκειται για το πορτρέτο ενός παρανοϊκού.» Για το φί
λο του, Salvador Dalí, η παράνοια υπήρξε μια κριτική «μέθοδος»· 
για το θαυμαστή του, Jacques Lacan (λάτρη του Ελ), το θέμα 
της διδακτορικής διατριβής του στην ιατρική· για τον ίδιο, η 
ταινία έχει στοιχεία αυτοπροσωπογραφίας («Υπάρχει κάτι από 
μένα σ’ αυτόν το χαρακτήρα») και, ταυτόχρονα, ποιητικής 
άσκησης. Ο θεατής, λοιπόν, του 1984 (εσείς, ας πούμε: πηγαί
νετε να δείτε αυτή την ταινία κι Α ΓΑ Π Η Σ ΤΕ  ΤΗΝ!) βρίσκει 
στο Ελ ένα κράμα παρωχημένης γοητείας (της γοητείας του με- 
ξικανικού b-movie, του οικείου ασπρόμαυρου «ψυχολογικού σα
σπένς») και διαχρονικής λογικής (γιατί η ζήλια, βλέπετε, δεν έχει 
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κινηματογράφου). Το να δει κανείς το Ελ, σημαίνει να παρα
κολουθήσει -γοητευμένος, εμβρόντητος και ανήσυχος- μια 
κλιμακούμενη αφήγηση ή, όπως λένε σήμερα με αφορμή κάτι 
άλλα παρανοϊκά σενάρια που είναι οι μελλοντικοί παγκόσμιοι 
πόλεμοι, ένα «τέντωμα στα άκρα».
Γοητευμένος και εμβρόντητος (ο θεατής), αν, βέβαια, έχει το χι
ούμορ να χαρεί τις αντικειμενικά αστείες καταστάσεις που 
ενεργοποιεί κάθε παράνοια («αντικειμενικά», αφού, στην πα
ράνοια, όλα ανεξαιρέτως γίνονται αντικείμενο σκέψης: κάθε λέ
ξη, ένα χυδαίο λογοπαίγνιο· κάθε χειρονομία, μια συγκαλυμμένη 
ομολογία- κάθε στάση, μια αναισχυντία). Ο Buñuel στήνει τη 
σκηνοθεσία του πάνω σ’ αυτό το... «πνευματικό μπουρλέσκ» 
που πρέπει να είναι ο κόσμος για έναν παρανοϊκό ζηλιάρη. Εί
ναι ένας κόσμος που υπόκειται σε αδιάκοπες «ανατροπές», που 
διακωμωδούν και γελοιοποιούν κάθε ελπίδα για οποιαδήποτε 
ισορροπία. Γι’ αυτό και η περίφημη εικόνα του Ελ, ν ’ ανεβαί
νει με ζιγκ-ζαγκ τη σκάλα του, είναι σίγουρα μια καλή σύνοψη 
της ταινίας.
Εμβρόντητος και ανήσυχος (ο θεατής), επειδή, παρ’ όλα αυτά, 
στο βάθος αυτής της παραπαίουσας ζήλιας υπάρχει η απλή και 
ανόθευτη σκληρότητα ενός πράγματος που δεν είναι πια 
αστείο, εκτός αν το εννοούμε με την έννοια που θα χαρακτη
ρίζαμε «αστείο» ένα μυθιστόρημα του Sade: η φαντασίωση, γυ
μνή. Όταν ο Ελ, βέβαιος ότι κάποιος μπανίζει τη γυναίκα 
του μέσα από μια κλειδαρότρυπα, περνά μέσα σ’ αυτήν μια με
γάλη βελόνα, όσο και να μας λένε ότι το μεξικανικό κοινό τού 
1953 ξεκαρδιζόταν στα γέλια σ’ αυτή τη σκηνή, εμείς, σήμερα, 
το 1984, έχουμε μάλλον την τάση να κλείσουμε τα μάτια· ή 
όταν ο Ελ θέλει να ρίξει τη γυναίκα του απ’ το ψηλό καμπα
ναριό μιας εκκλησίας, κι εμείς έχουμε την αίσθηση ότι βλέ
πουμε μια σκηνή από το Vertigo· ή, πάλι, και κυρίως (σημείο 
κορύφωσης της ταινίας), όταν, μια νύχτα που η γυναίκα του 
κοιμάται, ο Ελ προσπαθεί να τη δέσει ώστε (προφανέστατα) να 
τη «ράψει», κι ενώ δεν είμαστε σίγουροι ότι έχουμε καταλάβει 
πολύ καλά τι γίνεται, λίγο θέλουμε ν ’ αφήσουμε τη σκηνή να 
τη φάει το σκοτάδι που το λένε «Εγώ δεν είδα τίποτα κι αφή
στε με ήσυχο».
Προφανώς, ακόμα και μέσα στην ταινία, ο Ελ καταφέρνει να μας 
σκανδαλίσει. Η τρέλα του ξεσπάει δημόσια -  εκεί, μάλιστα, 
όπου (για μας) άρχισαν όλα: μέσα σε μια εκκλησία. Οργίλος και 
σαν αλλοπαρμένος, φαντάζεται ότι βλέπει κι ακούει τους πι
στούς να διπλώνονται στα γέλια μόνο που τον βλέπουν (ένα πλά
νο στα δύο, πάντα σύμφωνα με την αρχή της διάλειψης και του 
ζιγκ-ζαγκ). Όταν δε νομίζει ότι κι ο πατήρ Βελάσκο είναι ξε
καρδισμένος στα γέλια, τίποτα δεν τον κρατά: ορμάει αφρίζο
ντας πάνω στον κοντόχοντρο παπά, τον συγκρατούν, καταλα
βαίνουν ότι του ’χει στρίψει εντελώς («Está completamente 
loco!»1), και τον κλείνουν μέσα.
Περνούν δέκα χρόνια- η ταινία οδεύει προς το τέλος της. Μα
θαίνουμε ότι ο Ελ (κατά «κόσμον» Φρανσίσκο Γαλβάν) έχει 
αποσυρθεί σ’ ένα μοναστήρι μετά τη θεραπεία του. Βλέπουμε το 
μοναστήρι, τον πρώην ζηλιάρη με κουκούλα και πιο καχϋποπτο 
από ποτέ. Απ’ την οθόνη μας περνούν η Γκλόρια, ο Ραούλ κι ένα
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H σύσταση tou κενού
του Charles Tesson

παιδί (τίνος;). Ο κόσμος ε'χει ξαναγυρίσει στην επίπεδη ηρεμία 
χων απατηλών επιφαινόμενων. Υπάρχει μια ξερή θλίψη σ’ αυ
τόν τον επίλογο. Και για το τε'λος, ένα υπέροχο γκαγκ που δεν 
το αφηγούμαι.
Για όλα φταίει, λοιπόν, ο πατήρ Βελάσκο; Τρόπος του λέγειν 
τρόπος να θυμίσουμε το μπουνιουελικό B.A.Ba, όπως ο εμπνευ- 
στής του το εξέθεσε, μεγαλειωδώς, στην εναρκτήρια σκηνή του 
Ελ (χέρι παπά -  πόδι αγοριού -  βλέμμα άντρα -  παπούτσι γυ
ναίκας). Αυτό το B.A.Ba είναι απλό, αλλά όχι απλοϊκό. Η θρη
σκεία δεν κάνει άλλο απ’ το να καταστέλλει την επιθυμία, δα- 
νείζοντάς της φόρμες που αντλεί από τις δικές της τελετές. Η 
επιθυμία δεν είναι το κλειδί της κοινωνικής τάξης, αλλά τείνει 
στην κοινωνία έναν εξωπραγματικό καθρέφτη, όπου εκείνη 
κοιτάζεται μεν, αλλά δεν αναγνωρίζει τον εαυτό της. Η επι
θυμία είναι μια φόρμα· η παρόρμηση είναι η ενέργεια του βά
θους. Κι επειδή μιλάμε για Bunuel, καλό θα ’ναι να δίνουμε λί
γο μεγαλύτερη σημασία σ’ αυτές τις λεξούλες: «επιθυμία», 
«παρόρμηση».
Όμως, μια ταινία σαν το Ελ, με την κλινική της καθαρότητα και 
τις τόσες σκοτεινές της ζώνες στα ημερήσια, μαρτυρεί αυτό που 
ούτε για τον ίδιο τον Bunuel δεν ήταν εύκολο· ούτε να το ζήσει, 
ούτε να το βάλει σε ταινία. Πριν γίνει σοφός, πριν συνυφάνει τα 
όνειρα και τις παραισθήσεις της μπουρζουαζίας, πριν βρει την 
«κρυφή γοητεία» της, έπρεπε να τελειώνει μ’ αυτή την αυτο
προσωπογραφία. Στο Ελ, το μυστήριο δεν είναι ο παραληρημα
τικός ζηλιάρης (η «περίπτωση» είναι σαφής), αλλά η καλή κοι
νωνία ολόγυρά του που δε θέλει ούτε να βλέπει ούτε να ξέρει τί
ποτα απ’ αυτά που βλέπουμε και ξέρουμε εμείς. Μήπως ο πατήρ 
Βελάσκο (ή η ίδια η μητέρα της Γκλόρια) δεν είναι παρά ένας υπο
κριτής, έτοιμος για όλα προκειμένου ν ’ αποφύγει το σκάνδαλο; 
Τίποτα δε μας εμποδίζει να σκεφτούμε ότι πρόκειται κυρίως 
για έναν ηλίθιο κι ότι, σ’ αυτή την περίοδο της ζωής του, ο 
Bunuel υπέκυψε στον πειρασμό να αντιπαραθέσει -με τον τρό
πο του Μολιέρου, αλλά ενός Μολιέρου που... θα ’χε διαβάσει 
Sade- ηλίθιους και παραληρούντες, με σαφή προτίμηση για 
τους τελευταίους. Μ’ άλλα λόγια, η κοινωνία τα πάει μια χαρά με 
την καταστολή των παρορμήσεων και την υπόταξη της επιθυ
μίας, αλλά ο κόσμος των παρορμήσεων, αυτή η ακόρεστη ενέρ
γεια, η μπουρλέσκ, η έτοιμη για όλες τις μεταμορφώσεις, της εί
ναι ξένος. Γ Γ αυτό κι είναι μάταιο (μπουνιουελική επωδός) να θέ
λουμε ν ’ αλλάξουμε τους ανθρώπους ή, όπως έλεγε ο Lacan, 
«να τους νικήσουμε -  είτε είναι μαλάκες, είτε όχι». ΓΓ αυτό κι ο 
Ελ δε θα γιατρευτεί ποτέ.
Η παρόρμηση είναι αθάνατη και δεν γνωρίζει παρά ένα σύν
θημα: εμπρός για νέες περιπέτειες!

1. Ισπανικά στο κείμενο: -Είναι τελείως τρελός!« (Σ.τ.Μ.)

•Ciné Journal·, 30 Ιουνίου 1984.
Μετάφραση: Μπάμπης Κολώνιας.

Η χειρότερη αγωνία: να ’σαι ζωντανός, 
αλλά να μην αναγνωρίζεις πια τον εαυτό σου, 

να μην ξέρεις πια ποιος είσαι.
Luis Buñuel, Η  τελευταία πνοή

Έβγαλα μια κραυγή, ήρθε κόσμος: «Τι τρέχει;»
«Τίποτα, τίποτα... μια παραίσθηση πάλι.

Αφήστε με... πηγαίνετε... αφήστε με μόνο.»
Luis Buñuel, Συνομιλίες μ ε τον Max Aub

Αν μπορούμε να διακρίνουμε τις ταινίες του Luis Buñuel, ανά
λογα με την υποδοχή τής οποίας έτυχαν, σε ταχείας καύσεως και 
βραδείας καύσεως, το Ελ ανήκει στη δεύτερη κατηγορία, παρά 
τον παροξυσμικά ιλιγγιώδη χαρακτήρα των γεγονότων που 
αφηγείται. Στη χαοτικού ρυθμού σταδιοδρομία του σκηνοθέτη, 
ανάμεσα σ’ ένα αργό πέρασμα της ερήμου πριν από τον ερχομό 
του στο Μεξικό και μια βουλιμική φρενίτιδα (τρεις ταινίες το 
χρόνο, στις αρχές της δεκαετίας του ’50), εναλλάσσονται μια σει
ρά από γεγονότα έντονα, άμεσα και διάρκειας (όπως, π.χ., οι σου
ρεαλιστές που αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον Ανδαλουσιανό 
σκύλο, ή το σκάνδαλο της Χρυσής Εποχής που θα τον ακολου
θεί σ’ όλη του τη ζωή) και κάποια χαμένα «ραντεβού», που δύ
σκολα μπορούν να τοποθετηθούν χρονικά. Ανάμεσα σ’ αυτά τα 
τελευταία, και μερικές ταινίες-παλίμψηστα που καταλήγουν να 
στοιχειώνουν το σύνολο του έργου του: όπως το Γη χωρίς ψω
μί, που φύτρωσε στη σκιά των δύο ηλιακών ταινιών Ένας αν- 
δαλουσιανός σκύλος και Η Χρυσή Εποχή, ή όπως το Ελ, που θε
ωρείται σήμερα σαν μία από τις μείζονες ταινίες του, κι ας μην 
περιλαμβάνεται ποτέ στις επίσημες λίστες των κριτικών που 
αναφέρονται στο σκηνοθέτη.
Η κανονική επιστροφή του Buñuel στον κινηματογράφο, το 
1946 (αν και δεν είχε ποτέ εγκαταλείψει την κινηματογραφική 
δραστηριότητα), θα τον οδηγήσει στη θριαμβευτική υποδοχή 
του Λος ολβιδάδος στις Κάννες, το 1951 (βραβείο σκηνοθεσίας 
και κριτικών), που αναθερμαίνει την καριέρα του, ενώ η ται
νία, αφού δυσφημιστεί αρκούντως στο Μεξικό, θα παιχτεί στις 
αίθουσες λιγότερο από μία εβδομάδα, στον Ναζαρέν ( 1958) και 
στο σκάνδαλο της Βιριδιάνα (1961), μεσούντος του Φεστιβάλ 
των Καννών κι ενώ η ταινία είχε ήδη απαγορευτεί στην Ισπα
νία.
Το £.1 προβάλλεται φευγαλέα στις Κάννες το 1953 και προκα- 
λεί την όχι και πολύ διαυγή αντίδραση του Jean Cocteau, ο οποί
ος τη θεωρεί «ληξιαρχική πράξη θανάτου του Luis Buñuel». Η 
ταινία απογοητεύει σε σύγκριση με την υποδοχή που είχε επι
φυλαχθεί στο Λος ολβιδάδος, κατά τον ίδιο τρόπο που και το Τα
ξίδι στην Ιταλία του Rossellini, γυρισμένο την ίδια περίοδο, 
ξαφνιάζει μια κριτική καθηλωμένη στην ανάμνηση του Ρώμη, 
ανοχύρωτη πάλη και το νεορεαλιστικό του πνεύμα. Τα «Cahiers 
du Cinéma» αφιερώνουν το εξώφυλλό τους στην ταινία όταν αυ
τή βγαίνει στις (γαλλικές) αίθουσες τον Ιούνιο του 1954 (το 
γκρο πλάνο του Φρανσίσκο και της Γκλόρια στο πάρκο, λίγο 257
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πριν φιληθούν), και ξεχνούν μια μεγάλη συζήτηση που είχαν 
με το σκηνοθέτη ο André Bazin και ο Jacques Doniol-Valcroze, 
ενώ η ταινία γίνεται αντικείμενο μιας απογοητευτικής κριτι
κής στο επόμενο τεύχος, την οποία προσπάθησε να «ελαφρώσει» 
ένα υστερόγραφο του Doniol-Valcroze. Στο μεταξύ, το «Positif», 
σ’ ένα εντυπωσιακό τεύχος, αφιερωμένο ολοκληρωτικά στον με- 
ξικανικό κινηματογράφο και στον Luis Buñuel, βάζει τον τίτ
λο: «Ένα αριστούργημα: Ελ». Η ταινία θεωρείται εξαιρετικά ση
μαντική1 και γίνεται αντικείμενο μιας εκτενούς μελέτης που 
υπογράφεται από τη σύνταξη και είναι χωρισμένη σε ενότητες, 
σύμφωνα με τις απαράβατες αρχές ενός δελτίου κινηματογρα
φικής λέσχης («Ντεκουπάζ-μοντάζ», «Καδραρίσματα-φωτο- 
γραφία», «Ήχος», «Μουσική», «Ντεκόρ»). Το άρθρο, εν ονόματι 
της πιστότητας στις αρχές του σουρεαλισμού και του τρελού 
έρωτα, υπογραμμίζει τις πολυάριθμες και επίμονες αντιστοιχίες 
ανάμεσα στις δύο ταινίες (επισημαίνεται η ομοιότητα ανάμεσα 
στον καπνό που βγαίνει απ’ την κουζίνα της Χρυσής Εποχής, 
και στη σκόνη της αποθήκης στο .Ελ), έστω κι αν η σύγκριση 
ακυρώνεται από την -πολύ συζητήσιμη- μανία να τεκμηριω
θεί διά της βίας ότι η δεύτερη ταινία αναπαράγει συστηματικά 
τα θέματα της πρώτης. Πρόκειται για μια τυφλή και συστη
ματική επανάληψη του κώδικα ανάγνωσης ττ\ς Χρυσής Εποχής, 
που καταλήγει σε εξωφρενισμούς και παρερμηνείες των κινή
τρων του κεντρικού ήρωα: «Ένας έντιμος άνθρωπος, αν αγα
πήσει -άπαξ και διά παντός- τον έρωτα, αν μισήσει -άπαξ και 
διά παντός- τις δυνάμεις καταπίεσης, με επικεφαλής την Εκ
κλησία, δεν μπορεί παρά να παίρνει θέση ανά πάσα στιγμή 
υπέρ του έρωτα και κατά της Εκκλησίας. Αφού o Buñuel είναι 
πάντα o Buñuel, θα κάνει πάντα έναν ιερωμένο μισητό (άλ
λωστε, αυτό θα πει ρεαλισμός) και θα διακηρύσσει πάντα ότι η 
πρωταρχική επανάσταση είναι ο έρωτας, έστω και ασυνείδητα. 
[...] Το Ελ, λοιπόν, είναι μια ταινία που εξιστορεί μια παθιασμένη 
προσπάθεια για την εκπλήρωση του τρελού έρωτα. Επομένως, 
είναι η προέκταση της Χρυσής Ε π οχή ς». Παρακάτω, ο Φραν- 
σίσκο, θετικός ήρωας, αθώο θύμα μιας συνωμοσίας, αναγορεύ
εται σε μάρτυρα μιας σπουδαίας υπόθεσης: «Η κοινωνία είχε την 
τελευταία λέξη: σκότωσε τον τρελό έρωτα. Τώρα, μπορεί να γε
λάει, να κοροϊδεύει τον άνθρωπο [τον Φρανσίσκο] ο οποίος, θαρ
ραλέα, αψήφησε όλα τα εμπόδια για να φτάσει σ’ αυτόν τον 
υπέρτατο στόχο». Σήμερα, το Ε λ  φαίνεται σαν κριτικό σχόλιο 
ττ\ς Χρυσής Εποχής, θαρρείς και o Buñuel ήταν υποχρεωμένος 
να υπογραμμίσει, απέναντι στον υπερβολικά καθησυχαστικό μη
χανισμό της πρώτης ταινίας (η ανατρεπτική δύναμη ταυ έρω
τα απέναντι στην καταπίεση που ασκεί η κοινωνία, στην πλά
τη της οποίας πέφτουν πάντα όλα, αφού αυτή έχει εξ ορισμού 
το ρόλο του κακού), το πόσο οι δυνάμεις του έρωτα έχουν κι αυ
τές μέσα τους τη μαύρη τους ήπειρο: τη ζήλια, την αποκλει
στικότητα πάνω στον άλλο η οποία μεταμορφώνει τον ερω
τευμένο σε τύραννο, και την αγαπώμενη γυναίκα σε κάποια που 
σώζεται ως εκ θαύματος από ένα ακατονόμαστο καθεστώς τρο
μοκρατίας. Οι συσχετισμοί δυνάμεων δεν είναι πια απλώς και 
μόνον ανάμεσα σε όσους πιστεύουν στον τρελό έρωτα και σε 
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μέσα στους ίδιους τους κόλπους της συζυγικής ζωής, καταλή- 
γοντας να καταστρέψουν κάθε δυνατότητα του έρωτα, αφού η 
προοπτική μιας σύμφυσης, αυτής του άντρα και της γυναίκας 
εις σάρκα μίαν, υποκρύπτει στην πραγματικότητα ένα ανησυ
χητικό και σχολαστικό σχέδιο εξόντωσης.2 Αν, για την κοινω
νία, το να αγαπάς είναι έγκλημα, τότε οι δυνάμεις του έρωτα, 
στο Ελ, είναι εκ φύσεως ο πιο σίγουρος δρόμος για να οδηγηθεί 
ο οποιοσδήποτε στο να διαπράξει ένα έγκλημα. «Ο εγωισμός εί
ναι το προνόμιο των ευγενικών ψυχών» λέει ο Φρανσίσκο. Η 
Χρυσή Εποχή, από την άλλη, χάρη στον Karl Marx, λίγο έλει- 
ψε να ονομαστεί Στα παγωμένα νερά του εγωιστικού λογισμού -  
«παγωμένα νερά» που έχουν την ιδιότητα, όπως η συμπεριφο
ρά του ήρωα του Ε λ, να ψυχραίνουν τη ζέση καθενός προ των 
υποτιθέμενων αρετών του τρελού έρωτα. Το Ελ, η άλλη όψη τού 
νομίσματος της Χρυσής Ε ποχής, ξεπληρώνει τον τρελό έρωτα 
με το ίδιο νόμισμα. [...]
Τι λέει o Luis Buñuel για την ταινία του; Στη συνέντευξη 
που παραχώρησε στα «Cahiers du Cinéma», όταν η ταινία βγή
κε στις αίθουσες, επιμένει για το θέμα που πραγματεύεται 
(«Συνειδητά, θέλησα να κάνω την ταινία του Έρωτα και της 
Ζήλιας»), ενώ, ταυτόχρονα, τοποθετείται σε σχέση με τον ήρωα: 
«Ο ήρωας του Ε λ  είναι ένας τύπος που με ενδιαφέρει όσο κι ο 
σκαραβαίος ή ο κώνωψ ο ανωφελής3 [...] έχω πάθος για τα 
έντομα [...] υπάρχει μέσα μου ένας κρυφός εντομολόγος. Μ’ εν
διαφέρει πολύ η εξέταση της πραγματικότητας». Αυτή η δια
κηρυγμένη αποστασιοποίηση σε σχέση με το πρόσωπο του 
ήρωα, η οποία κάνει την ταινία να κλίνει προς το ντοκιμαντέρ 
(μελέτη μιας παθολογικής περίπτωσης, που προσεγγίζεται με μια 
αρραγή κλινική αίσθηση), εμπλουτίζεται από μια όψιμη ομο
λογία: «Γενικά, η ταινία δεν είχε καλή υποδοχή. Με κάποιες λί
γες εξαιρέσεις, στις Κάννες, ο Τύπος εκδηλώθηκε άσχημα. [...] 
Μια παρηγοριά μου πρόσφερε στο Παρίσι ο Jacques Lacan, o 
οποίος είδε την ταινία σε μια προβολή που οργανώθηκε στην 
Ταινιοθήκη για πενήντα δύο ψυχιάτρους. Μου μίλησε πολλή 
ώρα για την ταινία, όπου αναγνώριζε τον τόνο αλήθειας, και την 
παρουσίασε επανειλημμένα στους μαθητές του».4 Ο σκηνοθέτης 
[...] κάνει μια εκμυστήρευση («Το Ε λ  είναι μια από τις αγαπη
μένες μου ταινίες»), την οποία διαφωτίζουν λόγια που είχαν ει
πωθεί νωρίτερα, αλλά γνωστοποιήθηκαν αργότερα: «Είναι 
ίσως η ταινία όπου έβαλα περισσότερα στοιχεία του εαυτού μου. 
Υπάρχει κάτι από μένα στον κεντρικό ήρωα». Στην κλινική 
ακρίβεια της παρατήρησης μιας περίπτωσης μεταξύ άλλων, 
απαντά η μέγιστη δυνατή ταύτιση του δημιουργού με τον 
ήρωά του. Αυτή η διττή τοποθέτηση του Buñuel [από τη μια, 
ο μηχανισμός του υπερεκτεθειμένου ασθενούς, συνοδεία του 
ψυχαναλυτή, εικόνα της σχέσης ανάμεσα στον ίδιο, απόμακρο 
παρατηρητή, και τον ήρωά του· κι από την άλλη, η εικόνα 
του «εγώ» πέρα για πέρα (ο δημιουργός μέσα στον Φρανσί
σκο)] έδωσε τροφή στην κριτική διαμάχη απ’ τη στιγμή που η 
ταινία βγήκε στις αίθουσες. Στον Michel Dorsday («Cahiers du 
Cinéma», τχ. 37, σ. 46), ο οποίος σπεύδει να δει στον ήρωα μια 
αυτοπροσωπογραφία, χρεώνοντας αδίστακτα στο σκηνοθέτη το 
μισογυνισμό του ήρωα, απαντά η επισήμανση του Jacques
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Doniol-Valcroze: «Γιατί θέλετε να είναι ο Bunuel μια παθολο
γική περίπτωση; Περιγράφει “κάποιες” περιπτώσεις, κάτι που 
είναι πολύ διαφορετικά. Ο ίδιος επιμένει, όχι χωρίς χιούμορ, ότι 
είναι εντελώς φυσιολογικός (“Ποτέ δε μ’ άρεσε να φιλάω πόδια 
μοναχής...”5 κ.λπ.) κι άτι έχει την υπομονή ενός απόλυτα ήρε
μου και λογικού εντομολόγου, που μελετά τις πράξεις των αν
θρώπων σαν τα ήθη των εντόμων. [...] Ξέρω ότι εσάς [Michel 
Dorsday] σας αρέσουν οι τρελοί, κι ίσως αρέσουν και στον 
Bunuel, αλλά, προκειμένου να τους σκιαγραφήσετε, δε χρειά
ζεται και να είστε τρελός, κι αυτά που [ο Bunuel] “απελευθε
ρώνει” στο έργο του, είναι ένα ηθικό δίδαγμα, το ρεύμα σκέψης 
μιας ομάδας, κι όχι τα παραληρήματα ενός αρρώστου που, εν πά- 
ση περιπτώσει, δεν πρόκειται για τον ίδιο» (σ. 47). Αυτή η φαι
νομενική αντίφαση ανάμεσα στη φροντίδα να μελετήσει ένα θε
μελιώδες γνώρισμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς, αποσυνδε- 
δεμένο από κάθε διυποκειμενική σχέση, και στην εναίσθηση, 
την αυτοβιογραφία που στοιχειοθετείται με τη μεγαλύτερη 
δυνατή σοβαρότητα, αυτή η αντίφαση είναι που στηρίζει το 
σύνθετο οικοδόμημα του μπουνιουελικού ήρωα. Μας έρχεται 
στο νου ο Jean Renoir: «Αν θέλουμε ν ’ αφηγηθούμε τον εαυτό 
μας, δεν αφηγούμαστε απολύτως τίποτα. Για ν ’ αφηγηθείς σω
στά τον εαυτό σου, πρέπει ν ’ αφηγηθείς τους άλλους».9 Παρ’ άλα 
αυτά, δεν είναι διόλου σίγουρο άτι ο Bunuel, κάνοντας ταινίες, 
έχει ως μοναδική πρόθεση το να αφηγηθεί τον εαυτό του. Στον 
Bunuel, η αφηγηματική πρόθεση διατέμνεται από μια παρόρ- 
μηση θυσίας. Παίρνει τον εαυτό του σαν πειραματόζωο, όχι μό
νο για να γνωρίσει τον εαυτό του, αλλά και, κυρίως, για να με
τρηθεί με το ανθρώπινο γένος, να δει πόσο του μοιάζει, προ
κειμένου να μη νιώθει υπερβολικά μόνος με τα στραβά του, τα 
οποία, έτσι κι αλλιώς, δε θ’ αμελήσει να τα αποκαλύψει στο τέ
λος του πειράματος. Η αυτοπροσωπογραφία γίνεται ο δρόμος για 
μια νέα απαίτηση: να ανήκεις στην ανθρωπότητα, αποδεχόμενος 
και ό,τι υπάρχει μέσα σου που αρνείται το ανθρώπινο. Η αυτο
προσωπογραφία επιτρέπει ακόμα και να φοβηθούμε τον εαυτό 
μας, όπως ο Τζέκιλ αρνείται ν ’ αναγνωρίσει τον εαυτό του 
στον Χάιντ, τον απορρίπτει ως άλλον ή τον επαναφέρει εξανα
γκαστικά και βεβιασμένα, ενώ, ταυτόχρονα, επιβεβαιώνεται 
βάσει του άλλου, φυσική επέκταση αυτού του άλλου από μας 
που ορίζει αρνητικά το ανθρώπινο γένος.
Ο ήρωας του Ελ, σε σχέση με τη ζωή του Bunuel, είναι αυτός 
που περνά στη δράση, αφού ο κινηματογράφος τού επιτρέπει να 
πραγματοποιήσει εν πλήρει αθωότητι τις ασυνείδητες επιθυμίες 
του, χωρίς να θίξει το απτό κατώφλι της πραγματικότητας, όπως 
ο σκηνοθέτης της Εγκληματικής ζωής του Αρτσιμπάλντο δε λα 
Κρους έκρινε στη ζωή ότι η φαντασίωση είναι ακίνδυνη, καί- 
τοι, μέσα στην ταινία, μια αρχή της πραγματικότητας επιμένει 
να τηςαντιτίθεται και, ταυτόχρονα, να τη δικαιώνει στην πρά
ξη. Ποια είναι η φύση της επίπτωσης του κινηματογράφου 
στον κόσμο και στους ανθρώπους (όχι σε σχέση με τη συγκρό
τηση του προσώπου του ήρωα, όσο με το θεατή);
Το σημείο κορύφωσης του Ε\, λίγο πριν την πλαστή νηνεμία 
του επιλόγου στο μοναστήρι, στηρίζεται στιλιστικά στην αρχή 
του οκαρδαμίΎμού: ο Φρανσίσκο, άλλοτε βλέπει τους πιστούς

να προσεύχονται σιωπηλοί, κι άλλοτε τους βλέπει και τους 
ακούει να τον κοροϊδεύουν. Η μία εικόνα, αντικείμενο του πα
ραληρήματος του, δεν αποδιώχνει την άλλη· οι δυο εικόνες 
συνδέονται μεταξύ τους με διαλείψεις. Το ίδιο κάνει κι ο Buñuel 
όταν αναφέρεται στον ήρωά του: άλλοτε βλέπει τον εαυτό του 
σαν εντομολόγο που παρατηρεί ένα έντομο, κοιτάζοντας τον 
ήρωά του απ’ έξω, κι άλλοτε δηλώνει ότι πρόκειται για τον εαυ
τό του, ότι τον έχει συλλάβει εξ ολοκλήρου εκ των ένδον. Η αγω
νία για την οποία μιλάει ο Buñuel, η αγωνία τού να μην ανα
γνωρίζεις πια τον εαυτό σου, να μην ξέρεις πια ποιος είσαι, βρή
κε μέσα στην αναγκαιότητα του κινηματογράφου τη δυνατό
τητα μιας απάντησης -  αυθεντικής και απατηλής. Η επιθυμία 
να μάθει, προκειμένου ν ’ απαλύνει την ανησυχία του, που κα
ταλήγει στην επιθυμία να ριψοκινδυνέψει μέσα στην εικόνα, 
χωρίς να χαθεί εντελώς, ή να ξαναβρεθεί σε καλύτερη κατά
σταση, οδηγεί σε μια δεύτερη αγωνία: το παραισθητικό και 
παραισθησιογόνο φάσμα μιας πιθανής ομοιότητας με τον εαυ
τό του, κάτι που είναι οδυνηρό να το επιφορτιστεί, σαν ένα κα
κό συναπάντημα που θα προκαλούσε φόβο. Γελοίο μόλις χαθεί.7 
Ο σκαρδαμυγμός, τέλος, ισχύει και ως προς την εμπειρία του θε
ατή. Ο θεατής βλέπει το Ελ όπως μπορεί ή όπως πρέπει («It’s 
only a film»8), από μια απόσταση που εκτείνεται από το να γε
λάσει για τη συμπεριφορά του ήρωα, ή να φοβηθεί για τον 
ίδιο ακριβώς λόγο, και, μπροστά στο τάδε πλάνο, την τάδε χει
ρονομία, έχει την αίσθηση ότι το βλέπει να χωρίζεται στα δύο, 
ν ’ αναβοσβήνει μόνο γ ι’ αυτόν, σύμφωνα μ’ ένα μοντάζ που εί
ναι δικό του και μόνο δικό του: το μοντάζ της εσωτερικής ζω
ής του. Στιγμή ιλιγγιώδους και τρομακτικής παραίσθησης, 
όπου ο θεατής έχει την αίσθηση ότι κάποιος του μιλά, νιώθει ότι 
η ταινία τον κοιτάζει, ότι αυτή γνωρίζει το θεατή της καλύτε
ρα απ’ όσο γνωρίζει ο ίδιος τον εαυτό του. Από κει και πέρα, 
αντιμέτωπος ξαφνικά μ’ αυτή την ασύλληπτη υπερ-διορατι
κότητα, έχει την τυφλή βεβαιότητα ότι βρίσκεται εκεί όπου, 
παρ’ όλα αυτά, δεν υπήρχε τίποτα να δει στα γεγονότα, αλλά τα 
πάντα να γνωρίσει για τον εαυτό του. Η σύσταση του κενού, 
υπό τα κρυφά χαρακτηριστικά μιας παραισθητικής προοπτικής 
ταύτισης, είναι μια διαπίστωση αιωνιότητας: το μέλλον διαρκεί 
πολύ,9 χωρίς ελπίδα θεραπείας.

1. «Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε γι’ αυτή την ταινία. Οπως Η Χρυσή Επο
χή, ε'τσι κι αυτή σφραγίζει την ιστορία του κινηματογράφου με μια λαμπρή 
ημερομηνία».
2. Όταν ο Φρανσίσκο δε'χεται στο γραφείο του το δικηγόρο, ένα άγαλμα ιπ
πότη του Μεσαίωνα, κορυφή ενός τριγώνου, δεσπόζει ανάμεσα στους δυο 
τους. Εικονοποιεί τις φιλοδοξίες του και το ιδανικό του του αυτόκλητου πο- 
λεμιοτή-εκδικητή, ενώ, ταυτόχρονα, δείχνει την ιεροεξεταστική φύση του.
Όταν ο Φρανσίσκο ρωτά την Γκλόρια τι σκέφτεται (το φιλί μέσα στο τρέ
νο), πρόκειται για εξαναγκασμό σε ομολογία, κι ας προσάπτει στη γυναίκα 
του σκέψεις που είναι κυρίως δικές του.
3. Ο ανωφελής κώνωψ, του οποίου το τσίμπημα είναι θανατηφόρο, είναι ένα 
έντομο για το οποίο ο Buñuel μιλάει στο Γη χωρίς ψωμί, διευκρινίζοντας ότι 
είναι δύσκολο να το ξεχωρίσουμε από ένα άλλο είδος που του μοιάζει και εί
ναι ακίνδυνο. Η παρομοίωση του Φρανσίσκο, ενός φαινομενικώς ακίνδυνου 
κοινού θνητού, με ανωφελή κώνωπα είναι ένα σχόλιο για το πρόσωπο του
Φρανσίσκο. 259
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4. Όπως το εκμυστηρεύτηκε o Buñuel, χο 1981, στον Jean-Claude Carrière, 
σεναριογράφο χης τελευταίας περιόδου του.
5. O Buñuel είπε αυτή τη φράση σχετικά μ ’ ε'να πλάνο που τον είχε εντυ
πωσιάσει στους Αγγέλους της αμαρτίας του Robert Bresson.
6. «Αυτός ο άθλιος νέος κόσμος», Ecrits, 1926-1971, Belfond, 1974, σ. 70.
7. Ο θάνατος του πατέρα του Luis Buñuel συνδέεται στη μνήμη του με πα
ραισθήσεις. Από την παραίσθηση του να πιστεύει ότι είναι ζωντανός («Πέ
ρασα όλη νύχτα ξαγρυπνώντας τον. Είχε έναν Εσταυρωμένο πάνω στο 
στήθος, και τον έβλεπα ν ’ ανασαίνει. Έλεγα μέσα μου: “Είναι παραίσθηση”. 
Όμως, έβλεπα καθαρά τον Εσταυρωμένο ν ’ ανεβοκατεβαίνει») μπορεί να γεν
νήθηκαν τα πάμπολλα αγάλματα ξαπλωμένων ανδρών που στοιχειώνουν τις 
ταινίες του. Μερικές φορές, ο νεκρός πατέρας παίρνει τη μορφή φαντάσματος, 
το οποίο, στην καρδιά της νύχτας, όπως σε μια ταινία του φανταστικού, έρ
χεται να τον απειλήσει. O Luis Buñuel το αφηγείται αυτό στο Max Aub: 
Conversaciones con Buñuel.
8. Αγγλικά στο κείμενο: «Δεν είναι παρά μια ταινία». (Σ.τ.Μ.)
9. Δανειζόμαστε τον τίτλο του ωραίου βιβλίου του Louis Althusser.

El, Nathan, coll. Synopsis, Παρίσι 1995. 
Μετάφραση: Μ πάμπης Κολωνίας.

Α Ν Ε Μ Ο Δ Α Ρ Μ Ε Ν Α  Υ Ψ Η  ( 1 9 5 3 )
(Abismos de pasión)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ι ο :  Luis Buñuel, Julio 
Alejandro, Arduino Maiuri, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα 
της Emily Brontë. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Agustín Jiménez. Σ κ η ν ο 
γρα φ ία : Edward Fitzgerald, Raymundo Ortiz. Μ ο υ σ ικ ή : Raoul 
Lavista και αποσπάσματα από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη 
του Richard Wagner. Ή χ ο ς :  Eduardo Arjona, Galdino 
Samperio. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Carlos Savage. Η θ ο π ο ιο ί :  
Jorge Mistral (Αλεχάντρο), Irasema Dilián (Καταλίνα), Ernesto 
Alonso (Εδουάρδο), Lilia Prado (Ισάβελ), Luis Aceves Castaneda 
(Ρικάρντο), Jaime Gonzales (Χόρχε), Francisco Reiguera (Xo- 
σέ, o γερο-υπηρέτης), Hortensia Santoveña (Μαρία, η παρα
μάνα). Π α ρ α γ ω γ ή : Producciones Tepeyac, Oscar Dancigers 
(Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο Αλεχάντρο, πρώην υπηρέτης, που μεγάλωσε μέσα στην ταπείνωση 
και τους εξευτελισμούς, επιστρέφει πλούσιος πια  στα παιδικά του 
μέρη, για  να συναντήσει την παλιά αγαπημένη του, Καταλίνα. 
Εκείνη, όμως, έχει παντρευτεί τον Εδουάρδο, ιδιοκτήτη μ ια ς χα- 
σιέντα, από τον οποίο περιμένει παιδί. Ο παλιός έρωτας ξανα
φουντώνει ανάμεαά τους, αλλά η Καταλίνα δεν δέχεται να παρα
τήσει τον σύζυγό της. Ο Αλεχάντρο, για να εκδικηθεί, κλέβει και 
παντρεύεται την Ισάβελ, αδελφή του Εδουάρδο, στην οποία συμ- 
περιφέρεται χειρότερα κι από ζώο. Εγκαθίσταται μ α ζ ί της στο σχε
δόν ερειπωμένο σπίτι του Ρικάρντο, αλκοολικού αδελφού τής Κ α
ταλίνα, ο οποίος έχει χάσει την περιουσία του στα χαρτιά. Η  Κ α
ταλίνα αρρωσταίνει, κι ο Αλεχάντρο την επισκέπτεται για τελευ
ταία φορά. Ό τα ν πληροφορείται ότι πέθανε πάνω στη γέννα, τρε

λαίνεται και προσπαθεί ν ’ ανοίξει τον τάφο της για  ν ’ αγκαλιάσει 
το πτώμα της. Ο Ρικάρντο, που τον έχει παρακολουθήσει, βρίσκει 
το θάρρος να τον πυροβολήσει, κι ο Αλεχάντρο πεθαίνει πάνω στο 
μνήμα της Καταλίνα, για να συναντηθεί μ α ζ ί της στον άλλο κόσμο.

-  Στις αρχές της δεκαετίας του ’30, είχατε επιχειρήσει μια διασκευή 
του μυθιστορήματος με τον Pierre Unik.
-  Δεν ήταν σενάριο, αλλά ένα προσχέδιο 20 σελίδων, χωρίς 
πολλές λεπτομέρειες. Ανέκαθεν λάτρευα αυτό το μυθιστόρημα, 
που είχε ενθουσιάσει τους σουρεαλιστές με το ερωτικό, παθια
σμένο κλίμα του, τον τρελό έρωτα που αφανίζει τα πάντα.

-  Τι σας παρακίνησε ώστε να επιστρέφετε σ’ αυτό το σχέδιο, εδώ, 
στο Μεξικό;
-  Μια μέρα, με φώναξε ο παραγωγός Dancigers. Ήθελε να κά
νει μια κωμωδία με τους Jorge Mistral, Irasema Dilián και 
Lilia Prado, που τους είχε με συμβόλαιο. Του είπα ότι είχα ένα 
προσχέδιο, τα Ανεμοδαρμένα Ύ ψ η , έστω κι αν δεν ταίριαζε κα
θόλου με αυτό το καστ. Δεν μπόρεσα όμως να αντισταθώ στον 
πειρασμό και να μη γυρίσω αυτή την ιστορία, που με συγκι- 
νούσε τόσο πολύ...

-  Ο θεατής έχει την εντύπωση ότι η μουσική προσπαθεί να υπερ
κεράσει τις αδυναμίες των ηθοποιών.
-  Είναι δικό μου λάθος που η μουσική δεν ήταν πιο επιμελη
μένη. Ήμουν πάντα βαγκνερικός, και φαντάστηκα ότι η μου
σική του Τριστάνου ταίριαζε με την ιστορία. Έφυγα για την Ευ
ρώπη αφού μάνταρα την ταινία, λέγοντάς τους ότι θα ’ταν κα
λό να βάλουν μουσική του Wagner. Ο Dancigers το πήρε κατά 
γράμμα κι έβαλε Wagner παντού, ακόμα και σε πλάνα που 
ένας πίνει τον καφέ του.

-Γνωρίζετε την ταινία του 'William Wyler που έγινε απ’το ίδιο μυ
θιστόρημα;
-  Το ’χα δει πολλά χρόνια πριν. Πιστεύω, όμως, ότι η δική 
μου ταινία, αν εξαιρέσουμε το ατυχές καστ που έκανε ο παρα
γωγός, είναι πιο πιστή στο πνεύμα του μυθιστορήματος.

-  Ο Wyler δεν είχε την τόλμη να γυρίσει σκηνές σαν κι αυτές του 
δικού σας φινάλε: το παραλήρημα, το φιλί στην πεθαμένη, τη βε
βήλωση του τάφου...
-  Στο βιβλίο γράφεται ότι ο Χίθκλιφ τριγυρνά γύρω απ’ τον τά
φο της Κάθριν. Ήταν εύκολο για μένα να φανταστώ τη σκηνή: 
κατεβαίνει στον τάφο της, ανοίγει το φέρετρο και κοιτά συγ
κλονισμένος το πτώμα της. Δεν πρόκειται για νεκροφιλία, αλ
λά για καθαρή αγάπη που πάει πέρα από το θάνατο. Ύστερα έρ
χεται το ντελίριο: νομίζει ότι βλέπει την Κάθριν να κατεβαίνει 
τη σκάλα της κρύπτης, ενώ, στην πραγματικότητα, είναι ο 
οπλισμένος αδελφός της που έρχεται να τον σκοτώσει.

-  Υπάρχει μια ολόκληρη πινακοθήκη εντόμων: ο βάτραχος που
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καίγεται, οι καρφιτσωμένες πεταλούδες, η αράχνη που καταβρο
χθίζει μια μύγα...
-  Γ ύ ρ ισ α  τη  σκ η νή  τη ς α ρ ά χ ν η ς σ τ ις  δ ύ ο  χο π ρ ω ί. Ο  οπ ερ α χ έρ  
μ ο ύ  ε ίπ ε : « Ε ίν α ι π ο λ ύ  αργά, και θα π ρ έπ ει να  π ερ ιμ έ ν ο υ μ ε  πό- 
χε η α ρά χνη θ ’ αρπάξει χη μ ύ γ α ». Ε γ ώ , όμω ς, π ο υ  γν ώ ρ ιζ α  κ α 
λά χις σ υ ν ή θ ε ιε ς  χω ν α ρ α χ ν ώ ν , χ ο υ  απ ά νχησ α : « Δ ε  θα π ερ ι
μ έν ο υ μ ε π ο λ ύ  -  θα δ είχ ε» . Τ οπ οθ εχ ή σ α μ ε χην κά μ ερα  α κ ρ ιβ ώ ς  
α π έν α ν χ ι από χην α ρά χ νη , φ ώ ναξα: « Μ ο χ έ ρ !» , έρ ιξα  σχον ισχό  
χή ς α ρ ά χ ν η ς μ ια  μ ύ γ α  π ο υ  είχ α  α ιχ μ α λ ω χ ίσ ει, κα ι χ οπ ! η α ρά 
χνη  β γή κ ε αμέσως, άρπαξε χο ένχομο και ξαναχώ θηκε σχην χ ρύ- 
πα χης.

-  Είναι δύσκολο να μη θεωρήσουμε ότι η σκηνή συμβολίζει κάπως 
την ένταση των σχέσεων ανάμεσα στους ήρωες...
-  Ε ίν α ι μ ια  α π ’ α υ χ ές  χ ις ιδ έες  π ο υ  μ ο υ  ’ρ χ ον χ α ι π ά νω  σχο γ ύ 
ρισμα. Μ όλις βρεθώ  σχο σεχ, εν ώ  οι ηθοπ οιοί και οι χ εχ ν ικ ο ί προ- 
εχοιμά ζονχαι, ένα α ν χ ικ είμ εν ο  ή ένα  σχοιχείο  χου  νχεκ ά ρ μ ε κά 
ν ε ι  ν α  γ εν ν ή σ ω  μ ια  ιδέα ...

(Από το Prohibido..., ά.τι.).

Τοπία πάθους
της Amparo Serrano de Haro

Τ ο  ρ ομ α ν χ ικ ό  κ ίν η μ α  α ν α κ ά λ υ ψ ε χη μ εχα φ ορικ ή  αξία χου  χο- 
π ίο υ . Η  ψ υ χ ή  χου α ν θ ρ ώ π ο υ , ένα  βή μ α  π ρ ιν  χο α φ η ρη μ ένο, 
α π εικ ονίσχη κ ε μ ε σκ ελεχω μένα  δένχρα και α π όκ ρημνες, λ ευ κ ές  
ακχές. Ο ι σο υ ρ εα λ ισ χ ές υ π ή ρ ξα ν οι δ ιεσ χρα μ μ ένοι κ λη ρ ο νόμ ο ι  
α υ χ ή ς χης εξα ΰ λ ω σ η ς, α υ χ ή ς χης π ροσ ω π οποίη ση ς. Α λλά  εν ώ  
οι ρ ο μ α ν χ ικ ο ί α νή λ θ α ν σ χ ις υ ψ η λ έ ς  σφ α ίρ ες, α να ζη χ ώ νχ α ς  
ανχισχοιχίες μ ε χα άσχρα και σ υγκ ρούσεις με χις θύελλες, οι σου- 
ρεα λ ισ χ ές σ ύ ρ θ η κ α ν  σχη γη , δ ιεκ δ ικ ώ ν χ α ς χη λάσπη ω ς ο υ -  
σιασχική ύ λ η  χου α νθ ρώ π ου , χα πιο χθαμαλά ένσ χικ χα  χω ν ζώ
ω ν ω ς π ρ ω χ ο γενή  αφ ήγηση κ α ι, β εβ α ίω ς, χον κόσμο χω ν ενχ ό -  
μ ω ν ω ς χο α π όλ υ χ ο  έπ ος, κ ά νονχα ς μ ια ν α νά γνω σ η  μά λλον  
χου F r e u d  και χου M a r x  παρά χου Δ α ρ β ίν ο υ , και α ν χ ιμ εχ ω π ί-  
ζονχας χον α γώ να για  επ ιβ ίω σ η  ω ς εξου σ ια σ χικ ό  έν σ χικ χ ο , ω ς  
σεξ και θάναχο π ο υ , σ υ χ ν ά  (κ α ι κ υ ρ ίω ς  σχον B u ñ u e l ) ,  ήχαν η 
διπ λή  ό ψ η  χου ίδιου π επ ρ ω μ έν ο υ .
Δ ε ν  έχ ει δ ο θ εί ιδια ίχερη  έμφαση σχην ισχορία α υ χ ώ ν χω ν σ χ έ
σ εω ν , λ όγ ω  χης χ εχ ν η χ ή ς δια ίρ εσ η ς π ου  επ ικ ρ ά χ η σ ε σχη μ ελ έ-  
χη χω ν χ εχ ν ώ ν . Ο  ίλ ιγ γ ος χου μ εγ α λ είο υ  υ π ά ρ χ ει σχον T u r n e r  
π ρ ιν  υ π ά ρ ξει σχον H itc h c o c k , η δ ε αργή σ ή ψ η  χω ν μ υ ρ μ η 
γκ ιώ ν  πάνω  σχην α γνή σάρκα είν α ι έν α ς κ ο ιν ό ς εφ ιά λχη ς σχη  
ζω γρα φ ική χου D a lí και σχον κ ινημα χογρά φ ο χου B u ñ u e l  (οι 
ο π οίοι σ υ μ π λ έο υ ν  θ εμ α χικ ά  και π έρα  α π ’ χον Ανδαλουοιανό 
σκύλο) και π ροέρ χ εχ α ι ανα μ φ ίβολα  από χην ίδια επ ιθ υ μ ία  β ια 
σμ ού χων μ α ρμ ά ρινω ν αγα λμάχω ν π ου ήδη π ρ οκ α λούσ ε παρο
ξυσμό σχον Λ όρδο Β ύ ρ ω ν α .
Τ ο  εν δ ια φ έρ ο ν  χου B u ñ u e l  για  χο μ υ θ ισ χ ό ρ η μ α  χης E m ily  
B r o n të  Ανεμοδαρμένα Ύ ψ η  ( 1 8 4 7 )  είν α ι απ οχέλεσ μα  χω ν π ε
ρίεργω ν συγγενειώ ν μεχαξύ ρομανχισμού και σουρεαλισμού, και

η προσαρμογή που έκανε σχο έργο, μπορεί να είναι η λιγόχερη 
πισχή απ’ όλες χις ανχίσχοιχες, αλλά και η πιο επιχυχημένη.
Πριν αναπχύξουμε χι ειδικά επιχεύχθηκε σχην εκδοχή χού 
Buñuel (1953), κυρίως ως προς αυχήν χου William Wyler με χον 
Laurence Olivier (1939), αξίζει χον κόπο να σχαθούμε σε κάποια 
ιδιαίχερα χαρακχηρισχικά χου έργου χης Emily Brontë, η οποία 
καχορθώνει να αψηφήσει όλες χις κοινοχοπίες γύρω απ’ χο 
ρομανχισμό και χη γυναικεία λογοχεχνία.
Το πρώχο σχοιχείο που διαφοροποιεί αυχό χο αγγλικό μυθι- 
σχόρημα από χην προηγούμενη αγγλική λογοχεχνία, είναι η 
εγκαχάλειψη χου σαλονιού ως χώρου συνάνχησης και προσ- 
χριβής χων πρωχαγωνισχών χου, που χώρα κινούνχαι εν μέσω 
μιας αφιλόξενης, σκαιής και άγριας εξοχής, χην οποία δεν δια
περνά καμιά γλυκύχηχα, ούχε καν αυχή χης ανοιξιάχικης φύ
σης. Όλα αυχά, μαζί με χην αναχροπή χων παραδοσιακών συμ
βόλων χου βικχωριανού σπιχιού (η φωχιά σχο χζάκι, χα υπάκουα 
παιδιά και σκυλιά, οι πισχοί υπηρέχες, η καχανόηση μεχαξύ χων 
συζύγων, μεχαχρέπονχαι με χην πένα χης σχην πιο καχηγορη- 
μαχική ανχίθεσή χους· μια σύγκρουση, που κάνει χην ηρωίδα 
χης, Κάθριν Έρνσο, να διακηρύξει όχι δε θα χης άρεσε και χό- 
σο πολύ σχον ουρανό), αφήνουν χις παράχολμες σχραχηγικές χής 
Jane Austen να χάσκουν μπροσχά σχον κίνδυνο που μπορεί να 
ενέχει ένα εγχειρίδιο κοπχικής και ραπχικής.
Σ’ αυχό χο μυθισχόρημα, χίποχα δεν είναι όπως θα έπρεπε, κι ο 
έρωχας, όχι μόνο δεν είναι λύχρωση, αλλά είναι και μια ανέκ- 
κληχη καχάρα, εφόσον ο ήρωας, που επισχρέφει μεχά από πολ
λά χρόνια, έχονχας αποκχήσει πλούχη (η μόνη υποχώρηση 
σχην κλασική δομή χου βικχωριανού μυθισχορήμαχος), δεν 
έρχεχαι για να σώσει χην ηρωίδα, αλλά για να καχασχρέψει χα 
πάνχα σχο πέρασμά χου και να χη σύρει σχην προδοσία και σχο 
θάναχο.
Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι χο γεγονός όχι αυχή η μοναδική αι- 
σθηχική, που ανχανακλά με χόσο ιδιαίχερο χρόπο χα προσχή- 
μαχα χης εποχής χης, ανχισχοιχεί σε μια γυναικεία ευαισθησία 
η οποία, σχην ποίησή χης, προχιμά χους άγριους θάμνους απ’ 
χα λουλούδια, ή χα φαλακρά βουνά απ’ χα μεχαξένια λιβάδια, ή, 
όπως λέει η ηρωίδα, αποχιμώνχας χους δύο έρωχές χης: «Ο 
έρωχάς μου για χον Λίνχον είναι όπως οι φυλλωσιές χου δάσους.
Νιώθω όχι θα γυμνωθεί με χον καιρό, έχσι όπως γυμνώνει ο άνε
μος χα δένχρα. Ο έρωχάς μου για χον Χίθκλιφ μοιάζει με χους 
αιώνιους βράχους που υπάρχουν από κάχω. Δεν είναι ακριβώς 
μια οραχή πηγή απόλαυσης, αλλά είναι αναγκαίοι». Πρέπει να 
διακρίνει κανείς σ’ αυχή χην απόρριψη χων κοινών ηδονών μιαν 
αναζήχηση υπερβαχικόχηχας που αρμόζει σχην κόρη ενός πά- 
σχορα χης αγγλικανικής εκκλησίας, αλλά σ’ αυχή χην ανηθι- 
κόχηχα χου έρωχα (ακόμα και χου αμαρχωλού και καχασχρε- 
πχικού έρωχα) έγκειχαι ακριβώς ο πραγματικός ρομαντισμός ιού 
έργου.
Η Emily Brontë κατορθώνει να δημιουργήσει έναν αρσενικό 
ήρωα που είναι ανχι-ήρωας και που οι αρετές χου είναι γεμάιες 
ελαττώματα, χωρίς όμως να χάνει εξαιτίας αυτού την ικανότητά 
του να σαγηνεύει. Συμβαίνει, μάλιστα, το αντίθετο: η σαγήνη 
του ενισχύεται. 261
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Βλέπουμε, λοιπόν, σ’ αυτό το μυθιστόρημα πολλά στοιχεία 
που θα μπορούσαν να τραβήξουν την προσοχή του Buñuel: η 
φύση ως μεταφορά, ο amour fou' που υποσκάπτει όλα τα θεμέλια 
της κοινωνίας, η ασυμβίβαστη παρουσίαση των παραδοσια
κών συμβόλων της ευτυχίας (στην ταινία δεν υπάρχει ούτε ένα 
πλάνο διαπληκτισμού μεταξύ των δύο συζύγων και να μη φαί
νεται στο βάθος το κρεβάτι τους, με τον Εσταυρωμένο από 
πάνω).
Ο Buñuel δε θα ενδιαφερθεί ν ’ ακολουθήσει τους μαιάνδρους 
μιας αφήγησης που η Emily Brontë την παρουσιάζει σαν την 
οδύσσεια μιας οικογενειακής saga· δηλαδή, σαν μια αιώνια δια
πάλη που εμφανίζεται και επανεμφανίζεται σε κάθε γενιά, αλ
λά αποφεύγει κάθε αναφορά σε γεννητούρια και παιδικές ηλι
κίες, για να επικεντρωθεί μόνο στο τρίγωνο που σχηματίζουν 
οι τρεις βασικοί ήρωες.
Η εκδοχή του Buñuel ξεκινά με την επιστροφή του Χίθκλιφ, τον 
οποίο δεν βλέπουμε στην αρχή, παρά μόνο μέσα από τις αντι
δράσεις που προκαλεί η παρουσία του. Προηγείται η αναγγελία 
της άφιξής του σαν να ’ταν ο Αντίχριστος, ο Σατανάς. Ωστόσο, 
όλες αυτές οι αντιδράσεις αντιφάσκουν πλήρως με την εμφάνιση 
ενός ήρωα ευπροσήγορου και επιβλητικού, πρώτη πράξη τού 
οποίου θα είναι η σωτηρία ενός αγοριού απ’ τα χέρια του γονιού 
του που το κακομεταχειρίζεται. Η αλήθεια είναι ότι το κάνει 
προβάλλοντας μια εγωιστική δικαιολογία: την απέχθειά του 
προς το θόρυβο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν αφήνει να 
πλανιέται μια αμφιβολία σχετικά με τα κίνητρά του. 
Προσαρμόζοντας το μυθιστόρημα, ο Buñuel ωθεί ώς τα άκρα 
την αντιφατική σουρεαλιστική λογική που κυριαρχεί σε πολ
λά από τα έργα του, βάσει της οποίας φτάνει στην υπόθεση ότι 
όλοι οι καλοί είναι κακοί: η Καταλίνα (Κάθριν), που τη βλέ
πουμε στην πρώτη της σκηνή οπλισμένη με τουφέκι, να σκο
τώνει (πουλιά)· ο αδελφός της, Χέρτον, που εκδικείται την πί
κρα του βασανίζοντας το ίδιο του το παιδί· η νεαρή Νέλι, που 
τα κουτσομπολιά της επισπεύδουν το δραματικό τέλος· κι ο 
Ένγκαρ Λίντον, ο σύζυγος της Καταλίνα, που τρυπά πετα
λούδες μ’ ένα βελόνι. Ο Buñuel θα ωθήσει αυτή την άποψη ώς 
το τέλος, παραποιώντας την πλοκή του μυθιστορήματος και πα
ρουσιάζοντας τον Χίθκλιφ, τον ψεύτικο κακό, σαν εξιλαστήριο 
θύμα.
Η ταινία εκτυλίσσεται μέσα σε μια ένταση που ο Buñuel ξέρει 
καλά να κλιμακώνει, με τη βία έτοιμη να εκραγεί, και με κάποια 
πλάνα που, ενώ δείχνουν άσχετα προς τη βασική υπόθεση, λει
τουργούν σαν προμηνύματα της δράσης: ο βάτραχος που καί
γεται για να φύγει ο διάβολος, το γουρούνι που έχουν ακινη- 
τοποιήσει οι άντρες για να σφαγεί, η μύγα που καταβροχθίζε
ται από την αράχνη.
Όμως, η πιο σημαντική συνεισφορά της εκδοχής του Buñuel 
για τα Ανεμοδαρμένα Ύψη είναι η οπτική του για τους κύριους 
ανδρικούς χαρακτήρες: τον Χίθκλιφ και τον Λίντον.
Ο Buñuel αντικαθιστά το πρωτογενές ρομαντικό σχήμα των δύο 
ηρώων, της Κάθριν και του Χίθκλιφ (που ο κολασμένος έρωτάς 
τους τους χωρίζει από τον κόσμο και που την αμοιβαία τους κα- 

262 τανόηση δεν μπορούν να τη ραγίσουν ούτε οι συμβάσεις, ούτε

η αμαρτία, ούτε ο θάνατος), με αυτό του μοναχικού εξιλασμού 
ενός μόνο ήρωα, που ο έρωτάς του τον κάνει να αγκαλιάσει τη 
νεκρή και να βρεθεί κυριολεκτικά μαζί της στο μνήμα. Ακόμα 
κι αυτός ο πεσιμισμός της Emily Brontë και η άποψή της για τον 
έρωτα είναι ίσως εξαιρετικά αισιόδοξα για τον Bunuel που, 
εδώ, αρχίζει να επεξεργάζεται την αντίληψή του για την ύπαρ
ξη και τον αγώνα για την αυθεντικότητα σαν έναν Γολγοθά -  
ένα θέμα που, αργότερα, θα είναι το κεντρικό σε αρκετές ται
νίες του, όπως, π.χ., στον Ναζαρέν ή στη Βιριδιάνα.
Αν όμως η εκδοχή του Bunuel για τον Χίθκλιφ μπορεί να εγεί
ρει ενστάσεις, η ερμηνεία του ως προς το πρόσωπο του Έντγκαρ 
Λίντον πλουτίζει εξαιρετικά την υπερβολικά συμμετρική δομή 
του μυθιστορήματος της Brontë. Ο Έντγκαρ και η αδελφή 
του, Ισαβέλα, με τα πλούτη, τη μόρφωση και τους καλούς της 
τρόπους που σημαίνουν γλυκύτητα χαρακτήρα, αλλά και πα- 
θητικότητα, ακολουθούσαν ένα πρότυπο λογοτεχνικού ήρωα 
της προηγουμένης εποχής, και η κατάργησή τους αναδεικνύ- 
ει τον νέο τύπο ήρωα που αντιπροσωπεύουν η Κάθριν και ο 
Χίθκλιφ, γεμάτοι απ’ την ορμή, τη φαντασία και το πάθος τού 
ρομαντισμού. Αλλά αν ο χαρακτήρας της Ισαβέλας, της υπο
ταγμένης και απελπισμένα ερωτευμένης γυναίκας, αποτελεί ένα 
αρχέτυπο που είναι πάντα στη μόδα και για το οποίο ισχύει πά
ντα το ίδιο ερμηνευτικό σχήμα, ο χαρακτήρας του Έντγκαρ έχει 
γνωρίσει στις κινηματογραφικές εκδοχές του μυθιστορήμα
τος μεταμορφώσεις που ξεκινούν απ’ το γελοίο και φτάνουν στο 
μεγαλειώδες: είναι σαν να ’χει ο κλέψει ο Χίθκλιφ την αρρε- 
νωπότητα του Έντγκαρ, ενώ η Ισαβέλα χρησιμεύει ως αναφορά 
μιας συμβατικής θηλυκότητας απέναντι στη σαρωτική μονα
δικότητα της Κάθριν.
Ο Laurence Olivier, στη δική του εκδοχή, ανέθεσε το ρόλο τού 
Έντγκαρ στον David Niven και κράτησε για τον εαυτό του το 
ρόλο του Χίθκλιφ με το παθιασμένο βλέμμα και τα σκούρα κα- 
τσαρά μαλλιά.2 Η επιλογή ήταν σωστή, γιατί ο David Niven ήταν 
ο πιο κατάλληλος στο να αποδώσει το ρόλο του λεπτού και 
ψυχρού άγγλου αριστοκράτη που αποστασιοποιείται απ’ τα 
ίδια του τα συναισθήματα, χωρίς να χάνει έτσι ποτέ την αξιο- 
πρέπειά του.
Η στρατηγική του Bunuel είναι πιο ριψοκίνδυνη: όταν, στην αρ
χή της ταινίας, ο Έντγκαρ αρχίζει να διαμαρτύρεται για την επι
κείμενη άφιξη του Χίθκλιφ, η Κάθριν στρέφεται απότομα και του 
απαντά μ’ έναν τρόπο που κόβει την ανάσα: «Γιατί διαμαρτύρε
σαι, αφού το ’ξερες; Το ’ξερες ότι τον αγαπούσα. Ποτέ δε σε γέ
λασα». Αυτό λοιπόν που διαφοροποιεί τον κατά Bunuel χαρα
κτήρα του Έντγκαρ, είναι ο βαθμός συνενοχής του συζύγου στην 
απιστία της γυναίκας του, αλλά και η ευθύνη γι’ αυτό το γεγο
νός. Ο Έντγκαρ του Bunuel συλλέγει πεταλούδες για χόμπι, τις 
τρυπάει ανελέητα με καρφίτσες, τις βλέπει ν’ αναπτύσσονται φυ
λακισμένες σε γυάλινα βάζα, κι αντί να γνωρίσουν την ελευθε
ρία που θα μπορούσε να βλάψει τον διακοσμητικό τους ρόλο, ν’ 
αποτελούν μέρος της συλλογής του των πτωμάτων: εξαιρετικό 
σεναριακό εύρημα, αφού με αυτή την ασχολία του συζύγου 
συμβολίζεται η σχέση του με την Κάθριν και, παράλληλα, υπο
δεικνύεται μια υπόγεια ενοχή που τινάζει στον αέρα κάθε κοι-
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νότοπη δοξασία. Φαίνεται λιγότερο σκληρή η ανάγκη που έχει αυ
τή για να πετάξει, απ’ την ανάγκη εκείνου να την κρατά σ’ ένα 
γυάλινο κλουβί έτσι, τουλάχιστον, σπάει τη συνήθη αλυσίδα των 
αιτιολογιών. Αναπόφευκτα σκέφτεται κανείς ότι ο Έντγκαρ εί
ναι το πρότυπο πολλών άλλων απατημένων συζύγων ή ανδρών 
που βρίσκουμε στις ταινίες του, απ’ την Ωραία της Ημέρας ώς το 
Σκοτεινό αντικείμενο τον πόθου. Τέλος, είναι ενδιαφέρον να το
νιστεί το πόσο τέλεια πραγματοποιείται στην ταινία η μεταφορά 
από τον σκληρό χειμώνα των λόφων του Γιόρκσιρ στο αιώνιο κα
λοκαίρι του Μεξικού. Και τα δύο τοπία είναι αφιλόξενα κι αφή
νουν τους δυο κεντρικούς ήρωες μόνους με τον πόθο τους, χω
ρίς δυνατότητα να βρουν ανακούφιση σε μια συμβολική εξωτε
ρίκευση, χωρίς την ελπίδα μιας εαρινής αναγέννησης, ναυάγια 
της ίδιας τους της ανθρώπινης συνθήκης.

1. Γαλλικά σχο κείμενο: τρελός έρως. (Σ.τ.Μ.)
2. Η φράση μεταφράζεται ως έχει στο πρωτότυπο, αν και, βέβαια, τα Ανε
μοδαρμένα Ύ ψ η  όπου ο David Niven υποδύεται τον Έντγκαρ, δεν είναι του 
Laurence Olivier (ο οποίος ενσαρκώνει τον Χίθκλιφ), αλλά του William 
Wyler (1939). (Σ.τ.Μ.)

«Nickelodeon·· τχ. 3, χειμώνας 1998. 
Μετάφραση: Ελένη Χαρατση.

Σ τ ρ α τ η γ ικ έ ς  ο ικ ε ιο π ο ίη σ η ς
του Δημήτρη Μ πόμπα

«Ονειρεύτηκα πως κοιμόμουν τον τελευταίο ύπνο 
δίπλα σ’ εκείνη την κοιμωμένη -  

η καρδιά μου είχε σταματήσει, 
και το μάγουλά μου, παγωμένο, 
ήταν κολλημένο στο δικό της.» 

«Κι αν είχε λιώσει μες στη γη, 
ή τίποτα χειρότερο, 

τι θα ονειρευόσαστε τότε;» ρώτησα.
«Να λιώσω μαζί της -  

και θα ’μουν ακόμα πιο ευτυχισμένος!» απάντησε.
Emily Brontë, Ανεμοδαρμένα Ύ ψ η 1

Κάθε μεταφορά λογοτεχνικού έργου στον κινηματογράφο συνι- 
στά μια ιδιότυπη ανάγνωση. Σ’ αυτή την ανάγνωση, ο σκηνοθέ- 
της-αναγνώστης συγκροτεί, μέσα απ’ τη δική του οπτική, μια «νέα» 
εκδοχή του πρωτότυπου κειμένου. Περικοπές και απαλοιφές, 
επιλογές και διασκευές, συμπυκνώσεις και συντομεύσεις, είναι τα 
μέσα που διαθέτει ο σκηνοθέτης-σεναριογράφος στην προσπά- 
θειά του ν’ ανασυγκροτήσει τον -χαμένο κατά τη μεταφορά- 
ιστό του έργου. Απώτερος στόχος αυτής της ιδιότυπης ανάγνωσης; 
Δεν είναι άλλος απ’ την οικειοποίηση του λογοτεχνικού έργου· μια 
απεγνωσμένη και απέλπιδαί;) απόπειρα ενσωμάτωσης του λογο
τεχνικού έργου στο έργο του σκηνοθέτη· μια ιδιόμορφη «υπο
κλοπή» ενός λόγου που δεν ανήκει στο σκηνοθέτη-δημιουργό. 
Έτσι και στη διασκευή που έκανε o Luis Buñuel στο κλασικό 
έργο της Emily Brontë Ανεμοδαρμένα Ύ ψ η, μπορούμε να δια- 

264 κρίνουμε στο τελικό αποτέλεσμα, στην ταινία που δημιούργησε

ο σκηνοθέτης, έναν κρυφό πόθο, μια επιθυμία που δύσκολα κα
ταπνίγεται. Είναι μια επιθυμία που παρέμεινε άσβεστη και 
αναλλοίωτη απ’ τα χρόνια της νεότητας2 μέχρι την πραγμάτωσή 
της και που την καταγωγή της θα πρέπει ν ’ αναζητήσουμε 
στα χρόνια του σουρεαλισμού και στη σημασία που είχε το έρ
γο της Emily Brontë στους κύκλους των σουρεαλιστών: ήταν 
ο «τρελός έρως» (l’amour fou) που αναζήτησαν και βρήκαν 
στο μυθιστόρημα, κι αυτό ακριβώς ήταν που κέντρισε και το εν
διαφέρον του σκηνοθέτη: αυτόν τον έρωτα θέλησε να ιδιοποιηθεί. 
Όμως, παράλληλα μ’ αυτό (και εκτός απ’ αυτό), μια σειρά από 
άλλα θεματικά μοτίβα που υπάρχουν στο μυθιστόρημα -η 
αντίθεση ανάμεσα στον «πολιτισμένο» κόσμο και τον κόσμο των 
ενστίκτων, ή ανάμεσα στον κόσμο των παθών και τον κόσμο τής 
κοινωνικής συμβατικότητας, η έντονη παρουσία του φυσικού 
κόσμου και η κυριαρχία του πάνω στον άνθρωπο, η ερωτική επι
θυμία ως βάσανο της ψυχής, αλλά και ως δρόμος προς την 
ελευθερία, κ.ά.- αποτελούν στοιχεία που ενδιέφεραν τον Luis 
Buñuel. Ίχνη αυτού του ενδιαφέροντος μπορούμε ν ’ αναζη
τήσουμε στο σύνολο του έργου του, αφού, εκτός απ’ το μοτίβο 
του «τρελού έρωτα», που είναι διάσπαρτο σ’ αυτό το έργο, και 
τα άλλα θεματικά μοτίβα του μυθιστορήματος, μπορούν με 
ευκολία ν ’ αναζητηθούν και ν ’ ανιχνευτούν σε ταινίες τού 
σκηνοθέτη (ιδιαίτερα στη μεξικανική του περίοδο).
Όμως ο σκηνοθέτης, για να επικεντρώσει την προσοχή του στο 
θέμα του «τρελού έρωτα» και ν ’ αναδείξει τα υπόλοιπα στοιχεία 
που τον ενδιέφεραν, έπρεπε, μεταφέροντας το λογοτεχνικό έρ
γο στην οθόνη, να προβεί σε κάποιες καθοριστικές κινήσεις δια
χείρισης του πρωτογενούς υλικού. Αυτές οι κινήσεις είναι γε
μάτες σημασία, αφού αυτές, τελικά, συγκροτούν την κατά 
Buñuel εκδοχή του μυθιστορήματος της Brontë. Έτσι, από τα 
33 κεφάλαια που συγκροτούν το μυθιστόρημα, ο θεατής μπο
ρεί να βρει στην ταινία μόνο 7.3 Αυτή η περικοπή δεν γίνεται 
(προφανώς) μόνο για λόγους αφηγηματικής οικονομίας: ο 
Buñuel επικέντρωσε την προσοχή του στην καρδιά του μυθι
στορήματος, στη σχέση Χίθκλιφ και Κάθριν (Αλεχάντρο και Κα- 
ταλίνα στην ταινία): μιαν απ’ τις πολλές ιστορίες του μυθι
στορήματος και, ασφαλώς, την πιο σημαντική. Αυτή η προνο
μιακή μεταχείριση της σχέσης Χίθκλιφ και Κάθριν είναι εις βά
ρος αρκετών στοιχείων του μυθιστορήματος, τα οποία, προ
φανώς, δε στάθηκαν ικανά να προσελκύσουν το ανάλογο εν
διαφέρον του σκηνοθέτη.
Απουσιάζει, λοιπόν, οποιαδήποτε αναφορά στην παιδική ηλικία 
των Χίθκλιφ και Κάθριν (το μέρος αυτό συγκροτεί το πρώτο τμή
μα του μυθιστορήματος), κάτι που στερεί το θεατή από εργαλεία 
κατανόησης της σχέσης των δύο ηρώων. Είναι προφανής στην 
ταινία η αδιαφορία του σκηνοθέτη για οποιαδήποτε εμβάθυνση 
στη σχέση ή στους χαρακτήρες· τα πρόσωπα, εδώ, έχουν τη 
σημασία ενός συμβόλου: ο Αλεχάντρο-Χίθκλιφ είναι μάλλον 
εκπρόσωπος του απόλυτου έρωτα. Απουσιάζουν επίσης: το τρί
το μέρος του μυθιστορήματος (όσα δηλαδή συμβαίνουν μετά το 
θάνατο της Κάθριν) και η «νέα» ερωτική ιστορία που ανα
πτύσσεται κατ’ αναλογία προς την «παλιά»· δηλαδή, η σχέση της 
κόρης της Κάθριν, Κάθι, και του Χέαρτον: μια σχέση με διαφο-
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ρετική κατάληξη από την προηγούμενη, καθώς κλείνει το μυ
θιστόρημα μ’ έναν τόνο διαφορετικό (πολύ πιο αισιόδοξο) απ’ αυ
τόν με τον οποίο ολοκληρώνεται η ταινία, αλλά και μια σχέση 
που μεταποιεί σε αρκετά σημεία την εικόνα του έρωτα, όπως την 
παρουσιάζει η πρώτη ερωτική ιστορία. Η σεναριακή απλοποίηση 
της αφηγηματικής δομής του μυθιστορήματος και η γραμμική 
αφήγηση της ταινίας έχουν τα θύματά τους: ο Λόκγουντ και η 
Νέλι, δρώντες χαρακτήρες, αλλά και κεντρικοί αφηγητές των 
ιστοριών του μυθιστορήματος, εξαφανίζονται -  είτε πραγματι
κά (Λόκγουντ) είτε ουσιαστικά (στην ταινία, η Νέλι-Έλεν πα
ρουσιάζεται με το όνομα Μαρία). Οι υπόλοιπες αλλαγές μπορεί 
να μην είναι της ίδιας βαρύτητας, αλλά σίγουρα δεν είναι και 
άνευ σημασίας: εκλατινισμός των ονομάτων και των προσώπων 
(τις ασθενικές γυναικείες φιγούρες της ΒΐΌπίέ αντικαθιστούν 
γεμάτες ζωτικότητα και έντονη θηλυκότητα γυναίκες*) και 
απουσία της ιδιαίτερης ατμόσφαιρας του τόπου, όπως την πε
ριγράφει η ΒΓοηίβ (του ανάγλυφου, της χλωρίδας και της πα
νίδας, των κλιματολογικών συνθηκών του Γιόρκσιρ).
Ό χι πως έχουμε εδώ ένα ηλιόλουστο Μεξικό· αντίθετα, έχει κι 
ο τόπος της ταινίας ένα δικό του, ιδιαίτερο κλίμα. Στην ταινία, 
οι αλλαγές του καιρού είναι απότομες, διαταράσσουν την κλι
ματική ισορροπία του τόπου, αποτελούν μάλλον ενδείξεις για 
τις ταραχές της ψυχής, για την ψυχολογική κατάσταση των κε
ντρικών χαρακτήρων, παρά έκφραση ενός ιδιαίτερου τοπικού 
κλίματος: μια βραδιά καταιγίδας τη διαδέχεται μια ηλιόλουστη 
μέρα, και οι ήρωες περνούν απ’ τις στιγμές έντονου πάθους στις 
μικρές ώρες της μελαγχολίας.5 Φορέας αυτών των βίαιων και 
σφοδρών καιρικών αλλαγών, ο Αλεχάντρο-Χίθκλιφ μοιάζει να 
προκαλεί την καιρική αστάθεια, να διαταράσσει την αρμονία τού 
κόσμου: έρχεται μέσα από την καταιγίδα, φέρει την καταιγίδα. 
Αγάπη και μίσος, έλξη και απώθηση, επιθυμία και αποστροφή, 
εναλλάσσονται, κι αυτές οι συναισθηματικές εναλλαγές είναι 
σύμφωνες με την καιρική αστάθεια, με τις ποικίλες εκφάνσεις 
του καιρού. Αμφιθυμία ή κυκλοθυμία και συναισθηματικές με
ταπτώσεις: στις διάφορες φάσεις που περνά η σχέση των δύο κε
ντρικών χαρακτήρων (του Αλεχάντρο και της Καταλίνα), μπο
ρούμε ν ’ αναγνωρίσουμε μια φυσική αντίληψη για τον έρωτα. 
Εδώ υπάρχει μια στενή, οργανική σχέση ανάμεσα στον έρωτα 
που βιώνουν τα πρόσωπα, και τις καιρικές συνθήκες· δηλαδή, 
ανάμεσα στον έρωτα και το φυσικό περιβάλλον: ο έρωτάς τους 
δε ζει μέσα στους κλειστούς χώρους μιας έπαυλης· ο έρωτάς τους 
αναπτύσσεται κι αναπνέει έξω, ανήκει στις δυνάμεις της φύσης, 
αποτελεί μέρος του φυσικού κόσμου.
Οι σχέσεις των κεντρικών χαρακτήρων δεν αναπτύσσονται 
μέσα σ’ ένα κλειστό και αποστειρωμένο περιβάλλον. Η φύση εισ
βάλλει δυναμικά από την πρώτη εικόνα της ταινίας· οι νόμοι της 
έχουν ισχύ εξαρχής, επιβάλλονται στα συναισθήματα των προ
σώπων. Τα όρνια που κυνηγά η Καταλίνα (στο πρώτο πλάνο της 
ταινίας), η πεταλούδα που σκοτώνει ο Εδουάρδο με απάθεια και 
ψυχρότητα, ο βάτραχος που καταλήγει ζωντανός στο καζάνι, 
η σφαγή του γουρουνιού, η μύγα που ρίχνεται βορά στον ιστό 
της αράχνης -  όλα αυτά είναι υπομνήσεις τής ύπαρξης ενός κό
σμου άγριου και βίαιου, ενός κόσμου που οι κοινωνικές συμ-

βατικότητες (ο πολιτισμός, δηλαδή) τον έχουν απωθήσει στο πε
ριθώριο. Τα πρόσωπα, λοιπόν, της ταινίας προσδιορίζονται απ’ 
τη σχέση που έχουν μ’ αυτόν τον φυσικό κόσμο. Τα έντομα του 
Εδουάρδο, καδραρισμένα και κρεμασμένα στους τοίχους, και η 
αποστροφή της Ισάβελ μπροστά στη θέα της σφαγής του γου
ρουνιού: αυτές οι δράσεις και αντιδράσεις απέναντι στα φαι
νόμενα και στα όντα του φυσικού κόσμου δεν είναι μόνο δη
λωτικές μιας αντίληψης για τον φυσικό κόσμο· είναι και, κυ
ρίως, δηλωτικές για το πώς βιώνουν τον έρωτα αυτά τα δύο πρό
σωπα (σαν μια διαδικασία ελεγχόμενη, αποστειρωμένη και χω
ρίς ακρότητες). Αντίθετα, η δήλωση της Καταλίνα σχετικά με 
τα ζώα που θανάτωσε στο κυνήγι («Δεν υποφέρουν· περνούν 
απ’ την ελευθερία στο θάνατο»), είναι μια ριζικά διαφορετική 
αντίληψη για τη ζωή και το θάνατο, για τη σχέση του ανθρώ
που με τον φυσικό κόσμο. Στο τετράγωνο των σχέσεων (Αλε
χάντρο, Καταλίνα, Εδουάρδο, Ισάβελ), αυτή η σχέση με τον φυ
σικό κόσμο και τους νόμους του, αυτή η σχέση με τη ζωή και 
το θάνατο είναι που προσδιορίζει τα πρόσωπα, που καθορίζει τις 
συμμαχίες, που χαράσσει τις γραμμές έλξης και απώθησης.
Για τον Luis Buñuel, ο έρωτας είναι ένα φαινόμενο του φυσι
κού κόσμου, ανάλογο μιας καταιγίδας ή της σφαγής ενός ζώου: 
εμπεριέχει τη σφοδρότητα ενός ακραίου καιρικού φαινομένου, 
είναι ένα απ’ τα πολλά επεισόδια της άγριας ζωής. Έτσι, η 
αντίληψη που έχουν τα πρόσωπα για τα φαινόμενα και τα 
συμβάντα του φυσικού κόσμου, υπονοεί και τον τρόπο που βιώ
νουν τον έρωτα, δηλώνει τις αντοχές και τα όριά τους. Απολί
τιστος, πρωτόγονος και απόλυτος, ο έρωτας αρνείται την υπα- 
κοή στους νόμους των ανθρώπων, υποτάσσεται στις επιταγές 
των ενστίκτων και υπακούει στους νόμους της ζωής και του θα
νάτου, στις προσταγές της φύσης, ενώ οι ερωτευμένοι δεν ανή
κουν στο γένος των ανθρώπων, αλλά σ’ ένα είδος μοναδικό 
και ιδιαίτερο κάθε φορά.6 Ο κατά Buñuel έρως αρνείται τον πο
λιτισμό και τους νόμους των ανθρώπων, και υπερβαίνει τον πα
ρόντα κόσμο· το βασίλειό του εκτείνεται στο διηνεκές.7 Το 
πρόσωπο που βρίσκεται σε αρμονία με τα προηγούμενα, είναι 
ο Αλεχάντρο: δε ζει σ’ ένα ελεγχόμενο περιβάλλον (όπως ο 
Εδουάρδο), δεν έχει αυταπάτες (όπως η Ισάβελ), δεν έχει αρνηθεί 
ποτέ την επιθυμία του και δεν έχει υποκύψει στις κοινωνικές 
συμβατικότητες (όπως η Καταλίνα), δεν έχει διαπράξει την 
ύβρι απέναντι στη φύση· ζει «εν καμίνω» τον έρωτά του.
Μ’ αυτόν ταυτίζεται ο Buñuel, αυτού τα πάθη θέλει να αφηγη
θεί, αυτού τις επιθυμίες θέλει να εκπληρώσει. Και γι’ αυτόν προ
βαίνει και στη σημαντικότερη σεναριακή παρέμβαση." Είναι το 
τέλος της ταινίας (η σκηνή στο νεκροταφείο), η πραγμάτωση 
ενός ονείρου του Αλεχάντρο, η εκπλήρωση της τελευταίας του 
επιθυμίας, η έκφραση του ύστατου πόθου του: η αιώνια ένω
ση μέσα απ’ το θάνατο, ο παντοτινός κι αδιατάρακτος έρωτας. 
Αλλοιώνοντας το πνεύμα και το γράμμα του μυθιστορήματος, 
διαταράσσοντας την αρμονία του,’ ο Buñuel γίνεται ένας δυ
ναμικός αναγνώστης του: διορθώνει τις «ατέλειες» του και 
πραγματώνει -επιτέλους- τη δική του επιθυμία. Πραγματώ
νοντας το όνειρο του ήρωά του, του Αλεχάντρο-Χίθκλιφ (δη
λαδή, θανατώνοντάς τον κατά παράβαση του μυθιστορήμα- 265
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τος), o Luis Buñuel «ξαναγράφει» χο μυθιστόρημα, χο μεταφέρει 
σχο δικό χου σόμπαν, ιδιοποιείχαι χο λόγο χου.

1. Μετάφραση: Άρης Μπερλης, Άγρα, 1995.
2. Ο σκηνοθε'χης, στο βιβλίο του Η  τελευταία πνοή (μτφρ.: Μαρία Μπαλάσκα, 
Οδυσσε'ας, 1984). μιλά για ένα πρώτο σενάριο που γράφτηκε το 1930. Με
τά από 23 χρόνια και αρκετούς συμβιβασμούς, ο σκηνοθέτης υλοποίησε τε
λικά την πρόθεση του. Έχει ενδιαφέρον ότι στη μουσική επένδυση της ται
νίας συναντάμε αποσπάσματα από την όπερα Τριστάνος και Ιζόλδη του 
Wagner -  μουσική, που ακούστηκε ως υπόκρουση στην πρώτη προβολή τού 
Ανδαλουοιανού σκύλου.
3. Από το κεφάλαιο 10 ώς το κεφάλαιο 16 (σσ. 161-251), καθώς κι ένα μικρό, 
αλλά καθοριστικό, τμήμα από το κεφάλαιο 28 (σσ. 388-389). (Η αρίθμηση 
των σελίδων αναφέρεται στην έκδοση της σημ. 1.)
4. Απ’ όλα τα πρόσωπα της ταινίας, μόνο ο Αλεχάντρο-Χίθκλιφ μοιάζει να 
ταιριάζει με την περιγραφή της Brontë. Αντίθετα, ο Εδουάρδο αποτελεί ένα 
πρόσωπο που διαβιώνει στην μπουνιουελική επικράτεια.
5. Σε μια χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας, μια συνάντηση, εν μέσω κα
ταιγίδας, των δύο κεντρικών χαρακτήρων, τη διαδέχονται δύο ξεχωριστά 
πλάνα της Καταλίνα και του Αλεχάντρο. Στο πρώτο, η ηρωίδα κοιτάζει, μ’ 
ένα βλέμμα γεμάτο μελαγχολία, τον συννεφιασμένο ουρανό. Στο δεύτερο, 
ο ήρωας ατενίζει έναν ασυννέφιαστο ουρανό, αλλά τα μάτια του είναι δα- 
κρυσμένα.
6. Δεν μπορώ να τον ζηλέψω. Θα ’ταν σαν να ζήλευα τον εαυτό μου»: τα 
λόγια της Καταλίνα εκφράζουν μια ιδιαίτερη ταύτιση ανάμεσα στους δύο 
ερωτευμένους.
7. Η ομολογία έρωτα της Καταλίνα είναι σαφής: ·<Η αγάπη μου για τον Αλε
χάντρο υπερβαίνει αυτόν τον κόσμο».
8. Η τελική σκηνή στο νεκροταφείο είναι έκφραση της τελευταίας χου 
επιθυμίας, αλλά και παραλλαγή ενός ονείρου που αφηγείται ο Χίθκλιφ 
στην αφηγήτρια-υπηρέτρια Νέλι (κεφ. 28, σσ. 388-389). Στο μυθιστόρημα, 
ο Χίθκλιφ πεθαίνει (ή, μάλλον, αυτοκτονεί) 18 χρόνια μετά το θάνατο της 
Κάθριν.
9. Η απουσία της δεύτερης ερωτικής ιστορίας του μυθιστορήματος από την 
ταινία συνιστά αλλοίωση του πνεύματος της Brontë και τη σημαντικότερη 
επέμβαση του Buñuel. Η ανάλυση της Dorothy van Ghent επισημαίνει τη 
βαρύτητα που έχουν αυτές οι δύο ερωτικές ιστορίες (Κάθριν-Χίθκλιφ και 
Κάθι-Χέαρτον): "Στα Ανεμοδαρμένα Ύ ψ η  έχουμε την αντίθεση δύο πραγ
ματικοτήτων: αφ’ ενός, την ακατέργαστη, απάνθρωπη πραγματικότητα 
ανώνυμων φυσικών δυνάμεων· αφ’ ετέρου, την περισταλτική πραγματι
κότητα των συνηθειών, των τρόπων και των κωδίκων του πολιτισμού. Την 
πρώτη πραγματικότητα εκφράζουν οι βίαιες μορφές της Κάθριν και του Χίθ- 
κλιφ. [...] Η άλλη πραγματικότητα εκφράζεται στο ειδύλλιο της Κάθι καί του 
Χέαρτον. [...] Η ένταση μεταξύ αυτών των δύο πραγματικοτήτων, η χρόνια 
αντίθεσή τους και, ταυτόχρονα, η συνέχεια της μιας στην άλλη, συνιστούν 
συγχράνως το περιεχόμενο και τη μορφή του βιβλίου» (από την Εισαγωγή 
της ελληνικής έκδοσης, ό.π. σημ. 1, σελ. 29). Είναι προφανές, νομίζουμε, για 
τον αναγνώστη, το τι συνιστά ο αποκλεισμός από την ταινία του δεύτερου 
ζεύγους και η εμμονή του Buñuel στο ζεύγος Κάθριν/Καταλίνα-Χίθ- 
κλιφ/Αλεχάντρο.

Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2000

Τ Ο  Κ Λ Ε Μ Μ Ε Ν Ο  Τ Ρ Α Μ  ( 1 9 5 3 )
(La ilusión  viaja en tranvía)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Mauricio de la Serna, 
José Revueltas, Luis Alcoriza, Juan de la Cabada, Luis Buñuel, 
βασ. σ ’ ένα διήγημα χου Mauricio de la Serna. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία :  
Raúl Martínez Solares. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Edward Fitzgerald. 
Μ ο υ σ ικ ή : Luis Hernández Breton. Ή χ ο ς :  José de Pérez, 
Rafael Ruis Esparza. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Jorge Bustos. 
Η θ ο π ο ιο ί :  Lilia Prado (Λουπίτα), Carlos Navarro (Xouáv), 
Fernando Soto «Mantequilla» (Ταράχας), Agustín Isunza (o 
ελεγκτής Πινίγιος), Miguel Manzano (δον Μανουέλ), Guillermo 
Bravo Sosa (Μπραούλιο), Felipe Montoyo (μηχανικός), José 
Pidal (καθηγητής), Paz Villegas (δόνια Μετσίτα), Victor Alcocer 
(επιπλοποιός), Manuel Noriego (δον Χούλιο), Roberto Meyer (δον 
Αρκάδιο), Pepe Martínez (δουξ του Οτράντο). Π α ρ α γ ω γ ή :  
Clasa Films Mundiales, Armando Orive Alba (Μεξικό). Δ ιά ρ 
κ ε ια : 82 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο Χουάν και o Ταράχας πληροφορούνται μετά λύπης ότι το τραμ 
133 στο οποίο έχουν δουλέψει πολλά χρόνια  ως, αντιστοίχως, οδη
γός και εισπράκτορας, πρόκειται να αποσυρθεί από την κυκλοφο
ρία. Στη διάρκεια ενός πανηγυριού, παίρνουν μέρος σε μ ια  γκρο- 
τέσκα θεατρική παράσταση μ ε θέμα τους Πρωτόπλαστους, κι ύστε
ρα, μεθυσμένοι, μπαίνουν στο τραμ για μ ια  τελευταία νυχτερινή β όλ
τα. Ο κόσμος, όμως, νομίζει ότι πρόκειται για κανονική διαδρομή, 
κι έτσι αναγκάζονται να πάρουν τους πιο απίθανους επιβάτες: ερ
γάτες των σφαγείων που κουβαλούν κομμάτια κρέας, δύο «θεούσες», 
κάποιους μαθητές. Το πρωί, ένας συνταξιούχος ελεγκτής καταλα
βαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, και ειδοποιεί τη διεύθυνση. Ευτυχώς, 
όμως, οι δυο ήρωες έχουν προλάβει να βάλουν το τραμ στο αμαξο
στάσιο, ενώ, στο μεταξύ, ένα ειδύλλιο έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στον 
Χουάν και τη Λουπίτα, την αδελφή του Ταράχας.

-  Η  ταινία θυμίζει ιταλικό νεορεαλισμό...
-  Μπορεί, γιατί, στη διάρκεια της διαδρομής με χο τραμ, ανα
καλύπτουμε διάφορες πτυχές της μεξικανικής καθημερινότητας: 
οι φτωχογειτονιές, οι χασάπηδες απ’ τα σφαγεία του Ράστρο, οι 
μαυραγορίτες... Αυτό, όμως, δεν έγινε ενσυνείδητα, δε με ελκύει 
ο νεορεαλισμός. Η αρχική ιδέα ήταν μερικές σελίδες: ένα τραμ 
εξαφανίζεται, συμβαίνουν διάφορες περιπέτειες, και στο τέλος 
το τραμ είναι και πάλι στην αφετηρία. Ξέρετε ότι, στα δημόσια 
μεταφορικά μέσα του Μεξικού (εκείνη την εποχή, τουλάχι
στον) μπορούσες να συναντήσεις ανθρώπους που κουβαλούσαν 
τα πιο απίθανα πράγματα -  από κάσες με φρούτα μέχρι ζωντα
νές γαλοπούλες; Γι’ αυτό κι έβαλα τους χασάπηδες να κουβαλούν 
κομμάτια κρέας, και τις «θεούσες» ένα άγαλμα του Χριστού. Εί
ναι όμως αλήθεια ότι, στη διάρκεια μιας μόνο διαδρομής με 
τραμ, δε θα συναντήσεις όλα αυτά τα παράδοξα πράγματα μαζί.

-  Πιστεύουμε ότι εισάγετε σουρεαλιστικά στοιχεία σ ’ ένα ρεαλιστικό 
πλαίσιο.
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-  Σίγουρα, αλλά αυτό ακριβώς δεν ε'κανε ο σουρεαλισμός; Στον 
πίνακα ενάς σουρεαλιστή, για παράδειγμα, δεν είναι κατ’ ανά
γκην τα πάντα σουρεαλιστικά. Αρκεί να υπάρχει μια μικρολε- 
πτομέρεια που, κατά τη λογική, δεν έπρεπε να είναι εκεί.

-  Η ταινία μοιάζει με το Ανέβασμα στον ουρανό.
-  Και οι δυο ταινίες έχουν να κάνουν μ’ ένα ταξίδι. Αυτή, όμως, 
είναι και η μόνη ομοιότητα. Στο Κλεμμένο τραμ υπάρχει η 
αγωνία εξαιτίας της κυκλοφορίας του τραμ μέσα στην πάλη, της 
καταγγελίας που μπορεί να κάνει ο συνταξιούχος ελεγκτής...

-  Υπάρχει και μια άλλη ομοιότητα: η Lilia Prado που ανεβαίνει στο 
λεωφορείο και στο τραμ με την ίδια ακριβώς, κίνηση: το ένα πόδι στο 
σκαλί του οχήματος, η φούστα ν ’ αποκαλύπτει τη μίση γάμπα...
-  N ar μοιάζουν τα δυο πλάνα. Παραδέχομαι άτι είναι κάτι προ
σωπικά, κάτι που έχει να κάνει με τα νιάτα μου και τους αν
θρώπους της γενιάς μου. Ό ταν οι γυναίκες, που φορούσαν 
τότε μακριές φούστες, ανέβαιναν στο τραμ, κοιτούσαμε αν θα 
αποκάλυπταν τις γάμπες τους. Και στις δυο ταινίες, όμως, η 
φούστα είναι λιγάκι πιο κοντή, και η Lilia δείχνει αναγκαστι
κά κάτι παραπάνω. Είναι από τα πράγματα που με σημαδεύουν. 
Σήμερα, το μάτι μου δεν καρφώνεται πιά στα κοριτσάπουλα με 
τις μίνι φούστες όταν ανεβαίνουν στο λεωφορείο, αλλά, αν 
ήμουν δεκαπεντάρης, σίγουρα θα το ’κανα.

-  Μήπως, τελικά, αυτή η σκηνή είναι και ο μοναδικός λόγος που 
γυρίσατε και τις δύο ταινίες;
-  Ε, όχι! Δεν είμαι πια και τόσο διεστραμμένος...

(Από το Prohibido..., ό.τι.).

Σ τ η  γ υ μ ν ή  π ό λ η
του Juan Cobos

O Francisco Aranda έλεγε ότι, από το έργο του Buñuel, προτι
μούσε τη χειρότερη μεξικανική ατέλεια από το καλύτερο βιο
μηχανικό φινίριομα των ευρωπαϊκών και των βορειοαμερικα- 
νικών ταινιών του. Τώρα που έχουμε την ευκαιρία να γνωρί
σουμε το σύνολο της φιλμογραφίας του, αυτή η άποψη ενός αν
θρώπου που πρώτος εμβάθυνε στο έργο του αραγονέζου συμ
πατριώτη του, αποκτά κάποια σημασία. Δεν μπορεί να γίνει μια 
εκτίμηση για το σύνολο του έργου της εξορίας -δεν το έκανε ού
τε ο ίδιος ο σκηνοθέτης- με το ίδιο απαιτητικό κριτήριο, αλλά, 
εκείνα τα χρόνια, κατά τα οποία έγινε πραγματικά επαγγελ- 
ματίας, o Buñuel έμαθε και μας δίδαξε τον κινηματογράφο μέ
σα από κάποιες δύσκολες και ακριβείς συντεταγμένες, μέσα 
στο βιομηχανικό πλαίσιο στο οποίο ο κινηματογράφος έχει την 
τάση να κινείται εξαιτίας του κόστους του και της δυσκολίας 
ο την απόσβεση της επένδυσης. Κι αυτό που λίγοι σκηνοθέτες 
παραδέχονται, o Buñuel το καταλάβαινε και το δεχόταν.
Στην ταινία Το κλεμμένο τ(κιμ βρίσκεται ο ίδιος o Buñuel, σπαρ
ταριστός, με τη βαθιά αίσθηση του χιούμορ του και με κάποιες

αιχμές κατά της κοινωνίας που επίσης δε στερούνται χιούμορ. Οι 
σκέψεις του για τους ανθρώπους και για τις κοινωνικές τάξεις 
βρίσκονται σε καθεμία απ’ τις εικόνες του, χωρίς αυτό να δίνει 
βάρος ή υπερβατικότητα στην ταινία. Τα λόγια των ηρώων του 
είναι αυτά που ακούμε χίλιες φορές τη μέρα, αν και υπάρχουν δια
φορές στο λεξιλόγιο. Όπως ανέκαθεν ισχυριζόταν ο ίδιος, καμία 
απ’ τις ταινίες του δεν πρόδιδε τα «πιστεύω» του. Αν και θυμό
μαστε αμυδρά μια ταινία με το ίδιο θέμα και τον τίτλο Έκλεψαν 
ένα τραμ (1954) των Mario Bonnard και Aldo Fabrizzi -  περιέρ
γως και οι δύο προβάλλονται τον ίδιο χρόνο, και η ιταλική ακο
λουθεί τις επιταγές της καθημερινότητας που επέβαλλε ο νεο
ρεαλισμός], θα αρκούσε να δούμε πώς χειρίζονται το ίδιο θέμα, 
για ν ’ ανακαλύψουμε την υπόγεια κοινωνική και, ως εκ τούτου, 
ανθρώπινη ματιά του έργου του Buñuel. Η ιταλική ταινία είναι 
ένα συμπαθητικό φιλμάκι, ελάσσονος σημασίας. Η μεξικανική σέ
βεται (σε μια πρώτη, επιφανειακή ανάγνωση) τις σταθερές ενός 
εμπορικού μεξικανικού κινηματογράφου, αλλά δεν παύει να εί
ναι ένα μείζον έργο. Πίσω και πέρα απ’ τα όρια του κινηματο
γραφικού καρέ βρίσκουμε μια μεγάλη προσωπικότητα του αιώ
να μας. Όπως λέει και o Carlos Fuentes, o Buñuel μετατρέπει σε 
οικουμενικό ό,τι αγγίζει, και μας ψυχαγωγεί, ενώ, συγχρόνως, 
μας προβληματίζει, ή μας ανασύρει απ’ το λήθαργο, χωρίς να νιώ
θουμε ότι μας ταρακουνάει.
Δεν υπάρχει τίποτα πιο λαϊκό σε μια μεγαλούπολη απ’ τα μέσα 
συγκοινωνίας της, και σε ένα απ’ αυτά (ενώ διάφοροι επιβάτες 
ανεβοκατεβαίνουν στις στάσεις) ο σκηνοθέτης μάς δίνει την 
εικόνα των πιο ταπεινών απ’ αυτούς, αλλά κι αυτών της μεσαίας 
τάξης που, χωρίς κανένα λόγο, θεωρούν τους εαυτούς τους 
ανώτερους και περιφρονούν όχι μόνο το ίδιο το μέσο συγκοι
νωνίας, αλλά κι όλους όσοι εργάζονται σ’ αυτό ή το χρησιμο
ποιούν. Με το περιπλανητικό στιλ του πικαρέσκου μυθιστο
ρήματος, ένα στιλ που o Buñuel θα εφαρμόσει και σ’ ένα τμήμα 
της μεταγενέστερης ευρωπαϊκής του παραγωγής, το τραμ, μέ
σα σε ογδόντα δύο λεπτά, μας δίνει μιαν αριστοτεχνική τομή 
στην ψυχολογία μιας πόλης, μέσα από ακριβείς και φευγαλέες 
επισκέψεις στα γραφεία της εταιρείας με τους υπαλλήλους, τις 
γραμματείς και τα στελέχη της, τη λογική των οποίων o Buñuel 
απεικονίζει, επεμβαίνοντας ελάχιστα. Επ’ ουδενί πρέπει να χα
θεί το χιούμορ που εμποτίζει τα πάντα. O Buñuel, ενώ μας δια
σκεδάζει, μας παρουσιάζει σε μια τόσο μικρή χρονική διάρκεια 
τους κανόνες που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις, περιλαμβά
νοντας σ’ αυτούς και τη φιγούρα του αταξικού κριτή τους, την 
εκμετάλλευση της πείνας του λαού απ’ αυτούς που την εμπο
ρεύονται, τη θρησκευτικότητα ως μέσο επιβίωσης, μέχρι και μια 
αφελή «εικονογράφηση» της Δημιουργίας του κόσμου, της εμ
φάνισης του Κακού, της απώλειας του παραδείσου, που θυμίζει 
εκείνα τα ντεκόρ σχολικής παράστασης στην ταινία του Berlanga 
Μνηστήρ εν όψει, ακριβώς την ίδια περίοδο, αλλά και την αδελ
φοσύνη που επικρατεί μεταξύ των χαμηλών τάξεων ή την πε
ριφρόνηση των αστών με τη μνημειώδη φράση τους: «Ό,τι μυ
ρίζει εργατιά, μου φέρνει ναυτία». Η στενή συνεργασία τού 
Buñuel με τον Luis Alcoriza, έναν άνθρωπο ικανότατο και, όπως 
απεδείχθη, έμπειρο στα γλωσσικά ιδιώματα, συνέβαλε στη δη- 267
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μιουργία ενός έργου όπου οι χαρακτήρες χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα, ανάλογα με το επίπεδο μόρφωσης τους.
Απ’ την αρχή κιόλας, το μάτι του Buñuel παρακολουθεί τη συ
μπεριφορά, τις χειρονομίες, τον τρόπο με τον οποίο ντύνονται 
και περπατούν οι ήρωές του. Δύο εργάτες κουβεντιάζουν με τον 
ανώτερο τους πάνω στο τραμ που μόλις επισκεύασαν. Με την 
κουβέντα, ανεβαίνουν ένα σκαλί, αλλά, εδώ πια, ο ήρωας φορά 
γραβάτα και δε δείχνει διόλου διατεθειμένος να επιτρέψει την 
ανατροπή του κατεστημένου, παρά το ότι αυτό μπορεί να απο
βεί σε όφελος της εταιρείας. Το επόμενο σκαλί είναι ένας δαν
δής, που αποφασίζει ότι το κατεστημένο έχει μεγαλύτερη αξία 
απ’ το λογικό. Τα πλάνα δεν αλλάζουν, ούτε καν για να ενι- 
σχύσουν το αποτέλεσμα. Μ’ αυτή την έννοια, ο τρόπος με τον 
οποίο ένας απ’ τους πιο μορφωμένους ήρωες της ταινίας εξηγεί 
στο φύλακα των τραμ τις καταστρεπτικές συνέπειες του πλη
θωρισμού, είναι αριστουργηματικός. Τα έργα τέχνης μάς αφή
νουν σημάδια, και νομίζω ότι ούτε στα χρόνια που σπουδάζα
με οικονομικά μάς είχε εξηγήσει κανείς με τόση ακρίβεια και με 
τόσο λίγες λέξεις την έννοια μιας από τις μεγαλύτερες κινη
τήριες δυνάμεις της καταναλωτικής κοινωνίας. Κάτω απ’ το γέ
λιο που μας προκαλεί η σκηνή, υπάρχει μια οπτική για την υπο- 
βάθμιση του εργάτη και την πρόοδο του κερδοσκόπου ή, απλώς, 
αυτού που ζει εκμεταλλευόμενος τους άλλους.
Όπως συνηθιζόταν εκείνη την περίοδο, η ταινία μάς εισάγει 
στον ιδιαίτερο κόσμο της πόλης, σαν κάποιον που ψάχνει μία 
ανάμεσα στις χίλιες ιστορίες που συμβαίνουν καθημερινά. 
Ήδη το 1948, ο Jules Dassin, μετά το ταρακούνημα του νεο
ρεαλισμού, τελείωνε τη Γ υμ νή  πόλη  με το εξής σχόλιο off: 
«Υπάρχουν οκτώ χιλιάδες ιστορίες σαν αυτή στη γυμνή πόλη. 
Τούτη ήταν μία απ’ όλες». Τον ίδιο τόνο χρησιμοποιούν οι 
ιταλικές και οι ευρωπαϊκές ταινίες της ίδιας περιόδου, έναν τό
νο πολύ συγγενικό με τα λόγια του Fernando Rey στην αρχή 
τού Καλωσορίσατε, μίστερ Μάρσαλ (1953).1 
Είναι αδύνατον να καταγράψει κανείς τις χίλιες δυο αλήθειες 
που ο Buñuel παρουσιάζει στην ταινία του. Ο πλούτος των κα
ταστάσεων και των διαλόγων, η φυσικότητα των κομπάρσων, 
η ενσάρκωση αυτού του πολύχρωμου κόσμου από τους ηθο
ποιούς, είναι θαυμάσια. Όπως πάντα στον καλό κινηματογρά
φο, βλέπει κανείς, αισθάνεται, διασκεδάζει σκεπτόμενος και 
θαυμάζει σε κάθε χειρονομία και σε κάθε ατάκα το ταλέντο ενός 
μοναδικού ανθρώπου που έκανε με τόση απλότητα ό,τι άλλοι 
επιτυγχάνουν με δυσκολία, που μας διασκεδάζει με τον τρόπο 
σκέψης του, ενώ άλλοι χρησιμοποιούν χιλιάδες μέτρα φιλμ 
και μας πνίγουν με τις θεωρίες τους.
Εδώ υπάρχει ένας ολόκληρος μικρόκοσμος, γεμάτος ζωντά
νια· μια τοιχογραφία η οποία σφύζει από ζωή και μας εισάγει σ’ 
ένα συγκεκριμένο τοπίο που, λόγω της οικουμενικότητάς του, 
το αναγνωρίζουμε όπου κι αν βρισκόμαστε.

1. Bienvenido Mr. Marshall·, ταινία του Luis Berlanga. (Σ.τ.Μ.)
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Τ ρ ο π έ ς , π α ρ ε κ τ ρ ο π έ ς ...
του S téphane Goudet

« Το ρόλο του Διαβόλου μπορώ να τον παίξω, 
αλλά τον άλλον...»

Ο σκηνοθέτης στο Κλεμμένο τραμ, αντιμετωπίζοντας 
την αιφνίδια εξαφάνιση των δύο ηθοποιών 
που ερμήνευαν τον Διάβολο και τον... Θεά!

Επειδή οι βοϊδοκεφαλές που κρέμονται πάνω από τους επιβά
τες, θυμίζουν τον Ανδαλουσιανό σκύλο κι επειδή ο Χριστός 
που μεταφέρουν δύο «θεούσες», παραπέμπει, μέσα στο έργο τού 
Bunuel, σε άλλους χλευαζόμενους Χριστούς (π.χ., στο Κτήνος, 
στον Ναζαρέν ή στο Αυτό λέγεται αυγή ),1 φαίνεται αυτονόητο, 
αν προσέξουμε λίγο τον πρωτότυπο τίτλο (Η  ψευδαίσθηση τα
ξιδεύει μ ε  το τραμ), ότι το τραμ που εκτρέπεται απ’ το δρόμο του, 
θα μπορούσε να ’ναι μια μεταφορά του μπουνιουελικού κινη
ματογράφου· ενός κινηματογράφου που βγαίνει απ’ τα πεπα- 
τημένα και ξεφεύγει από τους κώδικες, τους νόμους, τους κα
νονισμούς και τις κατατάξεις,2 για να πάει κοντά στον κόσμο, 
ν ’ αναζητήσει την αλήθεια της φύσης και της ανθρώπινης 
υπόστασης.
Άλλωστε, ο παραλληλισμός (κατ’ εικόνα των παράλληλων σι
δηροτροχιών) αυτής της σιδηροδρομικής εποποιίας με την κι
νηματογραφική περιπέτεια εγκαθιδρύεται σαφώς όταν μια ολό
κληρη τάξη, με τη δασκάλα επικεφαλής, περικυκλώνει το τραμ. 
Βλέπουμε πράγματι ότι τα παιδιά (βγαλμένα από το Λος ολβι- 
δάδος;) επιβιβάζονται στο τραμ από μια στάση έξω από έναν κι
νηματογράφο κι αποβιβάζονται (αυτή τη φορά, με το ζόρι) σ’ ένα 
κινηματογραφικό πλατό. Ο συνδετικός παράγοντας που επι
τρέπει ν ’ ανατρέξουμε στην πηγή, στη ρίζα, στη μήτρα (δείτε 
το παιχνίδι με την ηθοποιό που γίνεται η φαντασιωτική μητέ
ρα του ορφανού), δεν είναι άλλος απ’ το τραμ, το οποίο αντι
προσωπεύει την ίδια την ταινία, παγιδευμένη ανάμεσα στο γύ
ρισμα και τη διανομή της στις αίθουσες.
Ωστόσο, το να γίνει το τραμ ένας «καθρέφτης» όπου κατο
πτρίζεται ο κινηματογράφος, θα ’ταν κάτι αφ’ εαυτού κοινότοπο, 
αν δεν έδινε στον Bunuel την ευκαιρία να παίξει πάνω στην 
αντίθεση μυθοπλασία-ντοκιμαντέρ. Αν δεχτούμε ότι το τραμ εί
ναι ο τόπος της μυθοπλασίας, της φαντασίας, της «ψευδαί
σθησης» του σουρεαλισμού (βλ., π.χ., τον αυτοσχέδιο χορό), αυ
τό θα ερχόταν σε αντίθεση με το εξωτερικό, το δρόμο, την 
πραγματικότητα. Εν τοιαύτη περιπτώσει, το πρόβλημα που 
θα έθετε η ταινία, θα ’ταν το πώς συναρθρώνονται, πώς συν
δέονται μεταξύ τους η πραγματικότητα και η μυθοπλασία. 
Πώς συνενώνονται αυτά τα δύο άκρα; Μ’ άλλα λόγια, πώς 
μπορεί η μυθοπλασία να έχει ρίζες μέσα στην πραγματικότητα; 
Πώς μπορεί να λάβει υπόψη της την «καθημερινή ζωή» των συ
νηθισμένων ανθρώπων;
Αυτή είναι η -πάντα εξαιρετικά επίκαιρη- πρόκληση που μοι
άζει ν ’ αποδέχεται ο Bunuel -  κι αυτή η πρόκληση δηλώνεται 
κατηγορηματικά από τη φωνή off που πλαισιώνει την ταινία και 
την τοποθετεί εκεί όπου διασταυρώνονται ο «μύθος» και το κα-
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θημερινό περιστατικό. Όμως η σκηνή της φυγής του τραμ 
(που εγκαταλείπει τα παιδιά στο κινηματογραφικό πλατό) είναι, 
αν μη τι άλλο, προβληματική. Πράγματι, το γύρισμα απασχο
λεί την προσοχή των παιδιών, δημιουργεί αντιπερισπασμό κι 
επιτρέπει στο τραμ να δραπετεύσει, ενώ, από την άλλη, το 
τραμ μοιάζει ν ’ «αγνοεί» ό,τι συμβαίνει γύρω απ’ αυτό, έξω απ’ 
αυτό. Αντίστροφα, δεν υπάρχει, απ’ ό,τι φαίνεται, δυνατότητα 
προφορικής «επικοινωνίας» ανάμεσα στη γυναίκα που έχει 
απαχθεί και κρατείται μέσα στο τραμ, και το μνηστήρα της που, 
οδηγώντας ένα αυτοκίνητο, κινείται παράλληλα με το τραμ, 
πράγμα που αυτόν μεν θα τον οδηγήσει στο ατύχημα, αλλά διό
λου δε θα διαταράξει την πορεία του τραμ. Προβάλλει, λοιπόν, 
ένα καίριο ερώτημα: Κι αν ο κινηματογράφος, στενάς συγγενής 
του ονείρου, μας εξέτρεπε τελικά από τα «αληθινά» προβλήμα
τα και την καθημερινή ζωή των ομοίων μας;3 
Η καθημερινή ζωή, πάντως, είναι παρούσα στο Κλεμμένο τραμ· 
ιδίως, στις χυδαίες χειρονομίες, τις «εκτραπείσες» συνήθειες των 
εργατών που επιβαίνουν στο όχημα. Όμως, τα «περιθώρια» της 
ταινίας, τα δίπλα (ή κάτω) από τη σιδηροτροχιά, είναι αυτά που 
μας δείχνουν τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές πτυχές, 
παραπέμποντας εκτός πεδίου στην πραγματική κατάσταση του 
Μεξικού, αρχές της δεκαετίας του ’50. Η δε εξαίσια συζήτηση 
περί πληθωρισμού πραγματοποιείται μεταξύ δύο δευτερευόντων 
χαρακτήρων, του σκηνοθέτη(Ι) και του νυχτοφύλακα, οι οποί
οι δε θ’ ανέβουν ποτέ στο τραμ και, επομένως, δε θα «επιβιβα
στούν» σ’ αυτή την τρελή περιπέτεια. Από την άλλη, το οικο
νομικό χάλι μάς δείχνεται στις άκρες του δρόμου, πάντα έξω από 
το τραμ, με το λαθρεμπόριο καλαμποκιού, τη μαύρη αγορά, την 
έλλειψη αγαθών η οποία πλήττει τους εμπόρους και κατά της 
οποίας ξεσηκώνονται οι γυναίκες.
Αυτή ακριβώς η σκηνή του καταστήματος το οποίο ανοίγει και 
ξανακλείνει αμέσως, υπό την πίεση των γυναικών που σκαν
δαλίστηκαν απ’ τις τιμές, είναι εντελώς αξιοσημείωτη. Καίτοι 
τοποθετημένη στο δρόμο, εκτός πεδίου του τραμ (και του κι
νηματογράφου;), συνδέεται μ’ αυτό, χάρη σε δύο αξιοθαύμαστα 
«κόλπα». Ο Buñuel μας κάνει πρώτα να πιστέψουμε ότι η με
γάλη «ουρά» πάνω στο πεζοδρόμιο είναι οι άνθρωποι που πε
ριμένουν το τραμ... μέχρι που μια κίνηση της μηχανής μάς απο
καλύπτει την είσοδο του μαγαζιού, την ώρα που σηκώνονται 
τα ρολά του. Λίγο αργότερα, συνειδητοποιούμε ότι το εν λόγω 
μαγαζί βρίσκεται στον αριθμό 133 αυτού του δρόμου (σχεδόν 
απέναντι απ’ το μπαρ «Δον Κιχώτης»), πράγμα που το κάνει να 
συγγενεύει φυσικώ τω τρόπω με το ξεστρατισμένο τραμ που φέ
ρει τον ίδιο αριθμό! Μέσα από αναλογίες, λοιπόν, μέσα από συμ
πτώσεις, παραλληλίες και διασταυρώσεις, η καθημερινή ζωή ει
σβάλλει στο τραμ (δηλαδή, στην «ταινία») και παίρνει τη θέση 
της.
Όμως, ποιο κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό όραμα μας δί
νει ο Buñuel στο «εσωτερικό» αυτού του τραμ; Το τραμ, όσο κι 
αν, κατά το δημιουργό, δείχνει να είναι πλησιέστερα στην ίδια 
την ουσία του κινηματογράφου, δεν παύει να είναι κι ένας 
αληθινός μικρόκοσμος όπου συγχρωτίζονται όλες οι κοινωνι- 
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ρετικά ακριβή, όπου υπάρχουν πλήθος ανισότητες και αδι
κίες, η είσοδος στο τραμ, αυτό το βράδυ, είναι δωρεάν για 
όλους. Αυτή η «δημόσια» και έκτακτη προσφορά είναι σαν 
αντιστάθμισμα της πραγματικότητας, σαν έμβλημα ενός κι
νηματογράφου της φυγής, πίσω απ’ τον οποίο η πραγματικό
τητα δε λέει να πάψει να τρέχει. Θα μπορούσαμε, μάλιστα, να 
δούμε σ’ αυτό μια μεταφορά της Ουτοπίας του More (η οποία, 
ειρήσθω εν παρόδω, είναι νησί) ή των μεταγενέστερων παραλ
λαγών της, όπως το επιβεβαιώνει και η βρισιά που εκσφενδο
νίζει με μεγάλη ετοιμότητα η Αμερικάνα, σκανδαλισμένη επει
δή της προτάθηκε να ταξιδέψει δωρεάν: «Κομμουνιστές!» 
Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι αυτό το «δωρεάν» το αρνούνται σχε
δόν συστηματικά όσοι έχουν χρήματα, αριστοκράτες ή αστοί -  
και μάλιστα, εξαναγκάζουν τους δύο «παράνομους» να τους κλέ
ψουν τα χρήματά τους, πράγμα που δεν εμποδίζει αυτούς τους 
αχάριστους αλήτες να διατάξουν την εκκένωση του τραμ στη 
μέση της διαδρομής, ενώ ο «λαός», που, βέβαια, δεν έχει πλη
ρώσει, φτάνει στον προορισμό του ασφαλής, καίτοι εξαπατη- 
μένος απ’ τις δυο «θεούσες»!
Η ουτοπία, σχεδόν κορυφώνεται στη σκηνή όπου καταφθάνει 
ο μπάρμπα-Πινίγιος, πρώην υπάλληλος της εταιρείας, ο οποί
ος, αφού διαπιστώσει την επανάσταση, αναλαμβάνει (εκών 
άκων) την αρχηγία! Το ιδανικό της ανακατανομής των υλικών 
αγαθών και της εργασίας καταλήγει πράγματι, μέσα στο τραμ, 
σε μια εναλλαγή ρόλων, σε μιαν ανταλλαγή καθηκόντων ανά
μεσα στους εργάτες: ο οδηγός (Ταράχας), π.χ., παίρνει τη θέση 
του εισπράκτορα (Χουανίτο), ο οποίος γίνεται ο ίδιος σοφέρ, πριν 
τον αντικαταστήσει ο μπάρμπα-Πινίγιος... Είναι πασιφανές 
ότι, εδώ, η επανάσταση είναι και πολιτική (αφού όλα αυτά γί
νονται υπό συνθήκες πλήρους παρανομίας) κι ότι αναιρεί τα λό
για των δύο αστών, οι οποίοι, γελώντας, καθησυχάζουν ο ένας 
τον άλλον, λέγοντας ότι «οι εργάτες απέχουν πολύ απ’ το να πά
ρουν την εξουσία!»4
Η μπουνιουελική δικαιοσύνη είναι λιγότερο μανιχαϊστική απ’ 
όσο έδειχνε. Όπως το υπονοεί η ερωτική ιστορία ανάμεσα σ’ αυ
τούς που ερμηνεύουν τους ρόλους του Θεού και της Εύας, ο 
σκηνοθέτης ρίχνει ένα ανατρεπτικό και ειρωνικό βλέμμα στην 
κοινωνία, αλλά και σ’ όλους τους ήρωές του. Ο μπάρμπα-Πι
νίγιος, π.χ., θεματοφύλακας της δημόσιας τάξης και της ηθικής, 
θεωρείται αμέσως από τους δύο τυχοδιώκτες σαν παρείσακτος, 
σαν ενοχλητικός, σαν κάποιος «που χαλάει τη γιορτή» -  κι 
εμείς είμαστε πολύ κοντά στο να συμμεριστούμε αυτή την 
άποψη (όπως άλλωστε κι ο Buñuel, με το να τον δείχνει εξαρ
χής σαν ένα ασθματικό γεροντάκι και να τον «πεθαίνει» πρόωρα 
από καρδιακή κρίση, θαρρείς και η ζωή του εμπόδιζε την ται
νία να προχωρήσει («Έκανε τη ζωή των άλλων κόλαση. Ο 
διάολος να τον πάρει!»)]. Και να: ένας περαστικός κοιτάζει μέ
σα από την πόρτα του σταματημένου τραμ και πάει να φέρει 
βοήθεια, να σώσει τον «τραυματία».5 Ο μπάρμπα-Πινίγιος είναι 
και πάλι ζωντανός. Ως διά μαγείας, αναστήθηκε από έναν πε
ραστικό. Αρχίζει τότε να υπονοείται κάποιος παραλληλισμός 
ανάμεσα στην κατάσταση του τραμ και αυτήν του μπάρμπα-Πι- 
νιγιος. Όπως το πιστοποιητικό θανάτου του μπάρμπα-Πινίγιος
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xo υπέγραψαν χα δύο χσιράκια (ολόιδια με χα διασημότερα 
ζευγάρια χου βωβού κινημαχογράφου), έχσι και η διοίκηση 
χων σιδηροδρόμων αποφάνθηκε όχι χο χραμ έπρεπε να πάει για 
παλιοσίδερα. Άλλωσχε, ένας πρώην υπάλληλος χης εχαιρίας 
δεν είναι σαν να λέμε «εκχός υπηρεσίας», εκχός κυκλοφορίας; 
Και πάλι, αν και συνταξιούχος, δεν είναι σε χέλεια «καχάσχαση 
λειχουργίας» (αυχή η παρατήρηση βρίσκει χην αντίστιξή χης 
σχην προσωποποίηση χου χραμ από εκείνους που χου έσωσαν 
χη ζωή); Σίγουρα δεν είναι παρά ένας άνθρωπος που έχει αρχίσει 
να γερνά, που χο σώμα χου έχει αρχίσει να χον προδίδει. Δεν εί
ναι όμως και ο μόνος «καθαρός» χαρακχήρας που οδεύει σχην 
«οδό» χης αλήθειας;
Φαίνεχαι, χελικά, όχι οι δύο εξαπατημένοι, που χον καρπό χής 
-εποχιακής,0 ευκαιριακής- απασχόλησής χους χους χον έκλεψε 
μια κραχική υπηρεσία (πράγμα που υπογραμμίζει χην ευθύνη 
χου Κράχους, χης κυβέρνησης, για χην οικονομική κρίση χης 
χώρας) που χην πνίγει η γραφειοκραχία και χο χαρχοβασίλειο, 
αναπαράγουν, καθαρά και ξάσχερα, χην αδικία χης οποίας 
υπήρξαν θύμαχα.
Από κει και πέρα, γιαχί να εκπλαγούμε που η χαινία χελειώνει 
με χην επισχροφή (χου χραμ και χου μπάρμπα-Πινίγιος!) σχο 
αμαξοσχάσιο και κλείνει με χην εικόνα χων χίχλων χης αρχής, 
που άφηνε «σχο πλάνο» χο χραμ No. 133; Αυχή η κυκλική δο
μή, αυχή η «επισχροφή σχην καθημερινόχηχα» (επαναλαμβάνει 
η φωνή off) που είναι και μια επισχροφή σχην κανονικόχηχα, 
σχο «όλα είναι μια χαρά», σαν να μη συνέβη χίποχα, καχαδικά- 
ζει χελεσίδικα χο χραμ σχην καχασχροφή (αφού πέρασε για λί
γο, όσο διαρκούσε η χαινία, από ένα είδος καθαρχηρίου) και 
ενχείνει χο ανάθεμα, σε ανχίθεση με χον μπάρμπα-Πινίγιος 
που χον διώχνουν και χον «ευχαρισχούν» (σαν να ’χαν ακόμα 
υπάλληλος χης εχαιρείας, κάχι που δεν είναι και χόσο λάθος), 
πριν χου θυμίσουν χην καχάσχασή χου και απειλήσουν χη σύ- 
νχαξή χου.
Πολύ περισσόχερο, όμως, αυχό που χελειώνει εδώ, είναι η 
«ψευδαίσθηση» (μαζί χης κι η χαινία), αν και δεν υπάρχει χι- 
μωρία σ’ αυχό χο χέλος. Και μπορούμε να ερμηνεύσουμε ξανά 
αυχή χην ψευδαίσθηση που αφήνει χώρο για μιαν άλλη ψευ
δαίσθηση, αυχή χην χύφλωση χης κοινωνίας σε σχέση με χην 
ίδια χης χη λειχουργία, χην ίδια χης χην απορρύθμιση, σαν να 
’χαν χο χέλος μιας «μυθικής» δοξασίας σε σχέση με χη δύναμη 
παρέμβασης και επίδρασης χου κινημαχογράφου πάνω σχην 
πραγμαχικόχηχα. Εδώ, λοιπόν, ο Bunuel μοιάζει ν ’ αρνείχαι 
σχον κινημαχογράφο χη δυναχόχηχα ν ’ αλλάξει χον κόσμο, 
κραχώνχας όμως χο δικαίωμά χου (χο χρέος χου;) και χη δύναμή 
χου να μεχασχημαχίζει το δικό μας βλέμμα πάνω σχον κόσμο, 
επειδή εμείς, οι θεαχές, ξέρουμε πια χην αλήθεια γ ι’ «αυχό χο 
μικροεπεισόδιο, χο όμοιο με χιλιάδες άλλα», απ’ χο οποίο γεν
νήθηκε αυχό χο μικρό αρισιοϋργημα, που είναι πια καιρός ν ’ 
αποκαχααχαθεί.

1. Την ιδία χρονιά 11951) βγαίνει αχούς κινηματογράφους και χο Ευρώπη 
51 χου Rossellini, άλλη μια ιαινιά που ιιραγμαιεύεται χοθέμα ιων ψκόχών 
αχόν κινηματογράφο.

2. Αν, με'σα σχην ταινία, η ελευθερία χων δύο ανδρών εκδηλώνεται με χην 
υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, η απώλεια χων σημείων αναφοράς που αυ
χή συνεπάγεται (βλ. χην ανησυχητική σκηνή όπου ο Διάβολος, αφού έχει 
πιει σχην αίθουσα, μεθά επ ί  χης σκηνής κατά χη θεατρική παράσταση, χω
ρίς να ξέρει κανείς εκ προοιμίου αν αυχό το μεθύσι είναι αυτοσχέδιο ή 
γραμμένο και ηθελημένο απ’ χο σκηνοθέτη χου έργου) και η τόλμη που αυ
χή προσδίδει, είναι σε αντίφαση με αυτές τις ίδιες τις ράγες των τράβελινγκ, 
προκαθορίζουν τις «περιπλανήσεις» των δύο συνεργών και τους ξαναφέρ
νουν στο αμαξοστάσιο, έτοιμους ν ’ αναλάβουν και πάλι υπηρεσία. Στο ση
μείο αυτό, θα μπορούσαμε ν ’ αναφέρουμε τη σκηνή στο Ημερολόγιο μ ιας κα
μαριέρας όπου η Jeanne Moreau επιστρέφει για να πάρει το κρασί της Θεί
ας Λειτουργίας που παραλίγο να το ξεχάσει. Ένα ζουμ προς τα μπρος την 
«κοκαλώνει» και την κάνει να επιστρέφει, ακυρώνοντας εκ των πραγμάτων 
το ζουμ προς τα πίσω το οποίο, λίγο πριν, της έδινε τη δυνατότητα ν ’ απο
μακρυνθεί.
3. Έτσι και ο Ναζαρέν: τις περισσότερες φορές, περνάει δίπλα από τα δρά
ματα, τη στιγμή που επιζητεί να τα αντιμετωπίσει για να τα απαλύνει.
4. Κι όμως, η επανάσταση είχε αναγγελθεί κι είχε πάρει τη θέση της ευθύς 
εξαρχής, όταν, αντί για το χασάπη που περίμεναν, εμφανίστηκε στη θέση του 
ένας μεθυσμένος κόμης.
5. Ο αστυφύλακας τον οποίο θα βρει αυτός ο περαστικός, δε θ’ αργήσει να 
παρομοιαστεί με τον Πόντιο Πιλάτο.
6. Η εργασία δεν έχει πια νόημα όταν δεν επιτρέπει σε κάποιον να ζει και να 
τρέφεται κανονικά. Όμως, αυτή η άχρηστη και παράλογη πια εργασία δεν 
εμποδίζει την ανεργία (σύγχρονη μορφή «αφορισμού») απ’ το να είναι ο με
γαλύτερος φόβος των δύο φίλων παρανόμων που δεν είδαν να καλυτερεύ
ει η τύχη τους αφότου επέδειξαν όχι μόνο ταλέντο, αλλά κι ένα ζήλο που κρί- 
θηκε υπερβολικός: «Κάθε υπερβολή είναι αξιοθρήνητη, ακόμα και η υπερ
βολή στην αποτελεσματικότητα».

«Positif», Σεπτέμβριος 1993.
Μετάφραση: Μ πάμπης Κολωνίας.

Τ Ο  Π Ο Τ Α Μ Ι  Κ Α Ι  0  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  ( 1 9 5 4 )
(El río y la muerte)

Σκηνοθεσία: Luis Buñuel. Σενάριο: Luis Buñuel, Luis 
Alcoriza, βασ. σχο μυθιστόρημα Muro blanco sobre roca negra 
xou Miguel Alvarez Acosta. Φωτογραφία: Raúl Martínez 
Solares. Σκηνογραφία: Gunther Gerszo, José G. Jara, Edward 
Fitzgerald. Μουσική: Raúl Lavista. Ή χος: José de Pérez,
Rafael Ruis Esparza. Μοντάζ: Luis Buñuel, Jorge Bustos. 
Ηθοποιοί: Columba Domínguez (Μερσέδες), Miguel Torruco 
(Φελίπε), Joaquín Cordero (Χεράρδο), Jaime Fernández (Pó- 
μουλο), Víctor Alcocer (Πόλο), Silvia Derbez (Έλσα), Humberto 
Almazán (Κρεσένσιο), Alfredo Varela Jr. (Τσινέλας), José Elias 
Moreno (δον Νεμέσιο), Caídos Martínez Baena (δον Χουλιάν),
Roberto Meyer (γιατρός), Jorge Arriaga (Φιλογόνιο), Fernando 
Soto. Παραγωγή: CLASA Films Mundiales, Armando Orive 
Alba (Μεξικό). Διάρκεια: 82 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο Χεράρδο Ανγκιάνο, νεαρός γιατρός α π ’ το χωριό Σάντα Βι- 271
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βιάνα, προτιμά να ζει στην πόλη, επειδή μισεί τα βάρβαρα έθι
μα του τόπου του και, κυρίως, εκείνο της βεντέτας. Μια μέρα, 
όμως, δέχεται την επίσκεψη του Ρόμουλο Μεντσάκα, ο οποίος τον 
χαστουκίζει και τον προκαλεί σε μονομαχία. Μια παλιά βεντέτα 
χωρίζει τις οικογένειες των δυο νέων. Ο Φελίπε Ανγκιάνο, πα
τέρας του Χεράρδο, αναγκάστηκε στο παρελθόν να σκοτώσει τον 
Φιλογόνιο Μεντσάκα και να καταφϋγει στην έρημο. Επέστρεψε, 
όμως, κρυφά στο χωριό για να παντρευτεί τη μνηστή του, Μερ- 
σέδες, αλλά σκοτώθηκε από τον Πόλο Μεντσάκα. Ο Χεράρδο επι
στρέφει στο χωριό, και παρ ’ όλο που οι πάντες, συμπεριλαμβα- 
νομένης και της μητέρας του, περιμένουν να εκδικηθεί το θάνα
το του Φελίπε, εκείνος αρνείται ν ’ αντιμετωπίσει ένοπλος τον Ρό
μουλο. Οι δυο εχθροί συμφιλιώνονται, κι ο Ρόμουλο αποφασίζει 
να εγκατασταθεί κι αυτός στην πόλη, για να ξεφύγει από τον κύ
κλο της βίας.

Η ταινία βασίζεται σ’ ένα μυθιστόρημα με κοινωνικό μήνυμα. 
Δεν το διάλεξα εγώ. Μου το πρότεινε η CLASA Films μέσω του 
Mauricio de la Serna. O συγγραφέας Alvarez Acosta δεν έδινε 
τα δικαιώματα του βιβλίου αν δεν μέναμε απολύτως πιστοί 
στις απόψεις του. Μάλιστα, επέβλεψε τη σεναριακή διασκευή 
που κάναμε, o Alcoriza κι εγώ. Για πρώτη φορά στη ζωή μου 
έκανα μια ταινία με μήνυμα κι ένιωθα ενοχές. Η άποψη του συγ
γραφέα είναι πολύ συζητήσιμη, είναι κάτι σαν: «Αν όλοι οι 
άνθρωποι πήγαιναν πανεπιστήμιο, θα γίνονταν λιγότερα εγκλή
ματα». Το πιστεύετε;
Η επιθυμία του φόνου μπορεί να υπάρχει και στους επιστήμο
νες -  δεν είν’ έτσι; Εντάξει... δε λέω... αναγνωρίζω ότι στους καλ
λιεργημένους κύκλους υπάρχει λιγότερη βία απ’ ό,τι στους 
αμόρφωτους ανθρώπους, γιατί τα άτομα εκεί έχουν πιο ανε
πτυγμένη λογική, υπάρχουν περισσότερα πολιτιστικά και ηθι
κά εμπόδια, υπάρχει μεγαλύτερος φόβος για τις επιπτώσεις, με 
αποτέλεσμα να μπαίνει ένα φρένο σ’ αυτή την ορμή.
[...] Αυτό που πραγματικά μ’ ενδιέφερε στο βιβλίο, ήταν το 
στοιχείο της απουσίας σεβασμού της ανθρώπινης ζωής. Ήδη απ’ 
την αρχή της ταινίας, δυο άντρες, στη διάρκεια μιας βάπτισης, 
σκοτώνονται για κάτι ασήμαντο, που γι’ αυτούς ήταν θέμα 
τιμής. Από κει και πέρα, οι σκοτωμοί δίνουν και παίρνουν. Μ’ 
ενδιέφερε να δείξω ένα αυθεντικό έθιμο της περιοχής του Γκε- 
ρέρο. Όταν κάποιος σκοτώνεται, μεταφέρουν το πτώμα στους 
γονείς και τους φίλους του, όπου όσοι παρευρίσκονται στην 
αγρύπνια, πίνουν ένα ποτήρι. Ύστερα μεταφέρουν το πτώμα 
στο σπίτι του δολοφόνου που το ’χει σκάσει, και οι συγγενείς 
φωνάζουν: «Να βγει έξω αυτό το κάθαρμα! Να πληρώσει γι’ αυ
τόν το θάνατο!» Κι έτσι ξεκινά η αλυσιδωτή βεντέτα ανάμεσα 
στις οικογένειες.

(Από το Prohibido..., 6.Π.).
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Μάθημα ηθικης
του Jean-André Fieschi

[...] Το ποτάμι και ο θάνατος, που γυρίστηκε πριν την Εγκλη
ματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους (1955), μας προσφέ
ρει, πράγμα πολύ σπάνιο, ένα πραγματικό, χιουμοριστικό, αλ
λά σαφές μάθημα ηθικής, που οροθετείται στο επίπεδο τόσο του 
ανθρώπου όσο και του γεωγραφικού χώρου: η ταινία απευ
θύνεται στους Μεξικανούς (και, κατ’ επέκταση, ίσως, σε όλους 
τους Λατίνους) των οποίων η ζωή κατευθύνεται απ’ το 
machismo, το «αντριλίκι», αυτό το μάταιο αίσθημα της αν
δρικής τιμής και υπερηφάνειας που ευθύνεται για εκατόμβες 
μεταξύ οικογενειών, για αιματηρές βεντέτες που κληροδο
τούνται από γενιά σε γενιά, χωρίς κανένα σεβασμό της αν
θρώπινης ζωής. Παρά την απογοητευτική δομή του σεναρίου, 
που κάνει κατάχρηση επαναλήψεων, διακρίνουμε πώς ο 
Bunuel, επιτέλους, χρησιμοποιώντας ευθύ και διδακτικό λό
γο, απευθύνθηκε κι έγινε κατανοητός απ’ το μεξικανικό λαϊ
κό κοινό, το μοναδικό σχεδόν που θα μπορούσε να ενδιαφερ
θεί γι’ αυτόν το μύθο, του οποίου η κατάληξη είναι ένα ηθικό 
δίδαγμα. Ο μύθος αυτός διακρίνεται για τον αναχρονιστικό χα
ρακτήρα και τη φτηνή γραφικότητά του. Ωστόσο, Το ποτάμι 
και ο θάνατος αποδεικνύει μέσα απ’ το παράλογο ότι ο Bunuel 
ενοχλείται από τη βιαστική παροχή αποδείξεων: δεν του αρέ
σει να δίνει αποδείξεις και μαθήματα εκεί όπου το υλικό αρκεί 
ώστε ν ’ απελευθερώσει τη σκέψη του θεατή. Ξέρει πολύ καλά 
ότι η μεγάλη δύναμη του κινηματογραφιστή είναι να δεικνύ
ει και όχι να αποδεικνύει, γιατί έτσι δεν καταφέρνει τίποτα. Ο 
ήρωας της ταινίας, λοιπόν, είναι ένας «άρτιος» χαρακτήρας, 
ένας γιατρός που, ανικανοποίητος απ’ το να γιατρεύει σώμα
τα, αναλαμβάνει να γιατρέψει και τις ψυχές (δέχομαι ότι η έκ
φραση είναι λίγο άτοπη) των ασυνείδητων και δολοφόνων 
συμπατριωτών του, διατρέχοντας τον κίνδυνο να τον θεωρή
σουν άνανδρο και έκφυλο. Είναι άραγε τυχαίο που τα φλα- 
σμπάκ, τα οποία καταλαμβάνουν τα τρία τέταρτα της ταινίας 
και δείχνουν λεπτομερειακά τη γενεαλογία των φόνων, υπο
χρεώνουν το γιατρό να σκοτώσει κι αυτός με τη σειρά του, εις 
βάρος του εαυτού του και της σωτήριας αποστολής που έχει 
αναλάβει; Η ταινία αξίζει περισσότερο για τη σχεδόν εθνο
γραφική της έρευνα γύρω απ’ τις τοπικές παραδόσεις (γιορτές, 
κηδείες, παιχνίδια με την τράπουλα), τη σκιαγράφηση των χα
ρακτήρων, το σεβασμό των χώρων και τη στρεβλή εξήγηση της 
εντολής «Ου φονεύσεις (άνευ λόγου) τον πλησίον σου». Γνω
ρίζουμε σε τι δοκιμασίες και σε τι αγώνες υποβάλλει συνήθως 
ο Bunuel τους «παραδειγματικούς» χαρακτήρες του. Όταν ο 
Ναζαρέν δέχεται τον ανανά υπό τους τυμπανισμούς τής Κα- 
λάνδα, όταν η Βιριδιάνα μαθαίνει να παίζει πινάκλ με τρία άτο
μα, το μόνο που μπορούμε να πούμε, είναι ότι η έννοια της αγιό
τητας έχει εξελιχθεί, σ’ αυτούς τους δύο ήρωες, εις βάρος των 
αληθειών του Ευαγγελίου. Ο Bunuel, κάποτε, είχε παρομοιά
σει την αμφιβολία που τους τυραννάει, με κάποιον που απο- 
κοιμιέται στο κρεβάτι του μ’ ένα αναμμένο τσιγάρο: το τσιγάρο 
μπορεί είτε να σβήσει είτε να κάψει τα σεντόνια ή όλο το σπί-



L U I S  B U Ñ U E L

To notdpi Koi o 0dvato<;.

H cykAiuiouki) (torj tou 
ApioipnaAvio 5e \a  Kpoui; 273



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

τι. Οι ταινίες Ναζαρέν και Βιριδιάνα τελειώνουν, βέβαια, με την 
εικόνα ενός τσιγάρου πριν σβήσει ή πριν προλάβει να κάψει το 
σπίτι. Αν ο Bunuel παρουσίαζε τη φωτιά στην ταινία του, θα 
γινόταν ρητορικός, πράγμα που, από τον Ανδαλουσιανό σκύλο 
ώς τον Σίμωνα της Ερήμου, το έχει αποκλείσει από την τέχνη 
του. Υπ’ αυτήν την έννοια, Το ποτάμι και ο θάνατος αποτελεί 
εξαίρεση. Ο αγώνας που εξιστορείται στην ταινία, είναι ο λι
γότερο διφορούμενος, ο λιγότερο επικίνδυνος σε όλο του το έρ
γο και, συνεπώς, ο λιγότερο συναρπαστικός, ακόμα κι αν, επι
τέλους, φαίνεται να στέφεται με επιτυχία. Παρ’ όλα αυτά, ο 
ίδιος ο Bunuel θα φροντίσει, ένα χρόνο αργότερα, να «διορ
θώσει» τον απλοϊκό χαρακτήρα του ήρωά του, δημιουργώ
ντας έναν άλλο γιατρό, έτοιμο για πιο αμφίβολους και πιο 
αξιέπαινους αγώνες: τον γιατρό Βαλέριο της ταινίας Αυτό λέ
γεται αυγή (1955).
Το ποτάμι και ο θάνατος έχει αξία, γιατί τονίζει μιαν από τις 
σταθερές του ύφους του Bunuel και δε μοιάζει με μαρτυρία, 
όπως οι άλλες του ταινίες. Θα μπορούσε κανείς να υποστηρί
ξει ότι πρόκειται για τη μοναδική κατά παραγγελίαν ταινία 
του, γιατί τα όσα δείχνει, εξαρτώνται από μια βούληση ξένη 
προς τις συνήθεις ανησυχίες του. Οι γενικές παρατηρήσεις που 
μπορούμε να διατυπώσουμε, είναι εκείνες που θα κάναμε και 
για ένα άλλο κατά παραγγελίαν έργο: που είναι το This Land 
Is Mine του Jean Renoir.1 Και στις δύο περιπτώσεις, οι πε
ριορισμοί, ακόμα και αν επιβλήθηκαν για καλό σκοπό, οδή
γησαν σε δύο ταινίες όπου ο κόσμος, μεταξύ πρώτου και τε
λευταίου πλάνου, αλλάζει τεχνητά -  κι αυτό συνέβη σε δύο κι
νηματογραφιστές που ανέκαθεν αγνοούσαν και απέρριπταν τη 
γοητεία των τεχνασμάτων. Αν και βαρύ σε νοήματα, Το ποτάμι 
και ο θάνατος είναι επίσης η μοναδική ανάλαφρη ταινία του 
Bunuel. [...]

1. Αμερικανική ταινία του 1943. Παίχτηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο Το ξύ
πνημα του σκλάβου. (Σ.τ.Μ.)

«Cahiers du Cinéma» τχ. 176, Μάρτιος 1966.
Μετάφραση: Χρηστός Κοντούλας.

«Ο Θεός ξέρει τι κάνει»
του Robert Benayoun

Η βασιλεία του θανάτου στο Μεξικό μπορεί να συνεπήρε τον 
Αϊζενστάιν, αλλά αφήνει μάλλον αδιάφορο τον -ήδη εγκλι
ματισμένο- Buñuel, που ξέρει να σαρκάζει τις επιταγές αυτού 
του ενοχλητικού μουσαφίρη. Ο θάνατος κυριαρχεί στις γιορ
τές και στα βαφτίσια, γιατί είναι ήδη μέσα τους: ο χάρος είναι 
στρογγυλοκαθισμένος ανάμεσα σε μια παρέα που ξεφαντώνει. 
Ένα λεπτό αργότερα, δύο φίλοι αλληλοσκοτώνονται, κι από 
κείνη τη στιγμή, μια κατάρα χτυπά τις οικογένειές τους, που 
ζητούν εκδίκηση. Αυτή η υπερβολή είναι χαρακτηριστικά 
μεξικανική, κι αυτή είναι η πιο μεξικανική ταινία του Buñuel 
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ταλήγει να επινοήσει μια πόλη, τη Σάντα Μπιμπλάνα, όπου ο 
ένας σκοτώνει τον άλλον. [...] Ο Buñuel, λάτρης των γκαγκ, 
δομεί τα δικά του με βάση το αποτρόπαιο. Γκαγκ, π.χ., είναι 
ο γιατρός, ο οποίος, κατά τις συμβουλές της μητέρας του, 
έχει πάντα πάνω του «έναν καλό σταυρό κι ένα καλό περί
στροφο»· γκαγκ είναι εκείνος ο παπάς, ο οπλισμένος σαν αστα
κός, που δικαιολογεί μειλίχια κάθε νέα δολοφονία, λέγοντας: 
«Ο Θεός ξέρει τι κάνει»· γκαγκ είναι κι οι μητέρες που εξωθούν 
τους γιους τους σ’ έναν ατέρμονο κύκλο σκοτωμών, για να χα- 
ρούν μετά με το κλάμα που θα προκαλέσει η εκδίκηση. Όμως, 
μέσα σε μια δραματουργία που εξελίσσεται ατάραχα από φό
νο σε φόνο, ο Buñuel (πατώντας γερά σ’ αυτό που ο Breton 
αποκάλεσε «Γη της Επαγγελίας του μαύρου χιούμορ») προσ
εγγίζει το θάνατο με αυτή την ειρωνική οικειότητα που επέ
τρεψε στο χαράκτη José Guadelupe Posada ν ’ ασχοληθεί κα
τά καιρούς και με επαναστατικές προκηρύξεις. [...] Στον 
Buñuel, όπως και στον Sade, συναντάμε τον πλήρη άνθρωπο, 
που αποδεικνύεται αντάξιος της φύσης μέσα από τις αποκλί
σεις που εκείνη του έχει επιβάλει, και τον ελεύθερο άνθρωπο 
που δε συμφιλιώνεται με τον εαυτό του παρά μόνο γυρίζοντας 
την πλάτη στους υποκριτικούς και εγκληματικούς θεσμούς. 
Μπροστά σ’ αυτόν τον άνθρωπο... όλοι οι άλλοι είναι απο
σπασματικοί.

«Positif», τχ. 75, Μάιος 1966.
Μετάφραση: Μυρτώ Ρηγοπούλου.

Ο φαύλος κύκλος της βίας
του Δημήτρη Κερκινού

Με την ταινία Το ποτάμι κι ο θάνατος, ο Buñuel ατενίζει μιαν 
απ’ τις κυρίαρχες όψεις της μεξικανικής πραγματικότητας, 
εμπνεόμενος από την ευκολία με την οποία οι Μεξικανοί σκο
τώνουν για να εκδικηθούν κάποιον, εν ονόματι μιας κοινω
νικής παράδοσης και ηθικής. Έτσι, στο επίκεντρο της ταινίας 
βρίσκονται οι κώδικες συμπεριφοράς του machismo και η βία 
που πυροδοτείται από αυτούς σ’ ένα φαινομενικά φιλήσυχο χω
ριό.
Η ταινία στηρίζεται σ’ ένα μεγάλο χρονικά φλασμπάκ, όταν ο 
κεντρικός ήρωας περιγράφει στη μνηστή του το πώς ξεκίνη
σε η βεντέτα, κάνοντας αναφορά στα ήθη του χωριού του. Ο 
Buñuel αδράχνει την ευκαιρία για να δείξει την παντελή έλ
λειψη σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή και να ασκήσει κριτική, 
μέσα απ’ το μαύρο χιούμορ και την ειρωνεία, στην αδυναμία 
των θρησκευτικών και πολιτικών Αρχών να είναι τουλάχιστον 
συνεπείς σε αυτά που υποτίθεται ότι πρεσβεύουν (ο ιερέας 
κηρύσσει το λόγο του Θεού αλλά χαρτοπαίζει, καταδικάζει 
τη βία αλλά οπλοφορεί, υποστηρίζει το νόμο αλλά κοροϊδεύει 
τους εκπροσώπους του, και διατηρεί το μπουνιουελικό του χι
ούμορ, λέγοντας: «Σήμερα, οι φτωχοί ξοδεύουν όλα τους τα 
χρήματα στα πιστόλια...», ενώ ο Δήμαρχος, από τη μια φέρνει 
το στρατό για να μαζέψει τα όπλα των πολιτών μετά από έναν
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νέο φόνο, κι από την άλλη διατείνεται: «Εδώ δεν γίνονται 
εγκλήματα· απλώς, κάθε χωριό έχει τις συνήθειές του»), συμ
βάλλοντας έτσι με τη στάση τους αποφασιστικά στη διατήρη
ση του φαύλου κύκλου της βίας. Ο Buñuel αντιμετωπίζει τον 
στείρο διδακτισμό της ιστορίας, παρεμβάλλοντας με αφοπλι
στικό τρόπο το παράλογο στην αφήγηση, («Γιατί θέλεις ν ’ 
αγοράσεις όπλο; Θα σκοτώσεις κανέναν;» -  «Όχι· το παίρνω 
έτσι, για να το έχω μόνο»), συνδέει τη μητρική αγάπη με το φε
τίχ για τα όπλα (ο θείος του Χεράρδο επιδεικνύει το όπλο του, 
λέγοντας: «Είναι ενθύμιο απ’ τη μητέρα του, που με ανάγκα
ζε πάντα να το κουβαλώ», όπως ακριβώς μια άλλη μητέρα 
πιέζει το γιο της που ετοιμάζεται να φύγει για μια γιορτή: «Πά
ρε, παιδάκι μου, το όπλο μαζί σου»), ενώ εκμεταλλεύεται την 
ευκαιρία για να ενσωματώσει ένα αυθεντικό έθιμο της ακτής 
Γκερέρο (την περιφορά του νεκρού στα σπίτια των συγγενών 
και φίλων του, για να πιουν ένα ποτό όσοι ξαγρύπνησαν τον 
νεκρό, με τη πομπή να καταλήγει στο σπίτι του δολοφόνου και 
να προαναγγέλλει την εκδίκηση της οικογένειας), δίνοντας την 
εντύπωση πως πρόκειται για σκηνοθετικό εύρημα. Επιπλέον, 
η ταινία δε στερείται κάποιων μοτίβων της μπουνιουελικής 
γραφής, όπως, π.χ., το στοιχείο της επανάληψης στην αφήγη
ση της ιστορίας, την καταφυγή στο ρεαλισμό και την ευρύτε
ρη δραματουργική ενσωμάτωση του τοπικού χρώματος (γιορ
τές, γραφικές σκηνές από την καθημερινότητα του χωριού 
κ.λπ.), τα πλάνα ζώων.
Αν και ο ίδιος ο σκηνοθέτης έχει χαρακτηρίσει την ταινία αυ
τή ως καθαρά «βιοποριστική», μια ταινία-παραγγελία, εντούτοις, 
η βαθύτερη ιδέα πάνω στην οποία στηρίζεται η ιστορία της ται
νίας (το πώς ένας κοινωνικός θεσμός εγκλωβίζει τη συμπερι
φορά του ανθρώπου, στερώντας του έτσι τη δυνατότητα να δρα 
ελεύθερα), εντάσσεται σαφώς στην προβληματική του Buñuel. 
Ο σκηνοθέτης αποστασιοποιείται από τη σύνδεση των κωδίκων 
συμπεριφοράς με τον παλιό κόσμο, την αγροτική κοινωνία, 
την οπισθοδρόμηση, τον τόπο καταγωγής του ήρωα, καθώς 
και από την αντιπαράθεσή της με το νέο αστικό σάμπαν, την πα
νεπιστημιακή μόρφωση και την πρόοδο (αξίες που ενσαρκώνει 
ο γιατρός Χεράρδο, ο ήρωας της ταινίας), εστιάζοντας στο ανα
πόφευκτο του παραλογισμού μιας τέτοιας κατάστασης. Η ται
νία, καίτοι δεν κατατάσσεται στις καλύτερες στιγμές του έργου 
του, καταφέρνει να δώσει το προσωπικό του στίγμα, «υπονο
μεύοντας» τον ακαδημαϊκό διδακτισμό του συγγραφέα τής 
νουβέλας πάνω στην οποία στηρίχτηκε το σενάριο, και καθι
στώντας τον αστείο και εξίσου παράλογο με τη βία στην οποία 
αντιτάσσεται.

Η  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Η  Ζ Ω Η
Τ Ο Υ  Α Ρ Τ Σ Ι Μ Π Α Λ Ν Τ Ο  Δ Ε  Λ Α  Κ Ρ Ο Υ Σ  ( 1 9 5 5 )
(Ensayo de un crimen)

Σκηνοθεσία: Luis Buñuel. Σενάριο: Luis Buñuel, Eduardo 
Ugarte, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Rodolfo Usigli. 
Φωτογραφία: Agustín Jiménez. Σκηνογραφία: Jesús Bracho, 
Manuel L. Guevara. Ενδυματολογία: Jesús Lepe. Μουσική: 
Jorge Pérez. Ή χος: Rodolfo Benitez. Μοντάζ: Luis Buñuel, 
Jorge Bustos, Pablo Gómez. Ηθοποιοί: Ernesto Alonso (Ap- 
τσιμπάλντο δε λα Κρους), Miroslava Stern (Λαβίνια), Rita 
Macedo (Πατρίσια), Ariadna Welter (Καρλότα), Rodolfo Landa 
(Αλεχάντρο), Andrea Palma (σενιόρα Θερβάντες), José Maria 
Linares Rivas (Κορδουράν), Carlos Riquelme (αστυνομικός), 
Leonor Llausás (γκουβερνάντα), Chabela Durán (καλόγρια), 
Carlos Martínez Baena (ιερέας), Roberto Meyer (γιατρός), 
Rafael Banquells Jr. (o Αρτσιμπάλντο παιδί). Παραγωγή: 
Alianza Cinematográfica, Alfonso Patiño Gomez (Μεξικό). 
Διάρκεια: 90 λεπτά. Ασπρόμαυρη.
Βραβεία: Κρατικά μεξικανικά βραβεία καλύτερης ταινίας, κα
λύτερης σκηνοθεσίας, καλύτερης σεναριακής διασκευής.

'Οταν ο Αρτσιμπάλντο ήταν παιδί, η μητέρα του του δώρισε ένα μου
σικό κουτί που, σύμφωνα μ ’ ένα παραμύθι, είχε μαγικές ιδιότητες 
κι εκπλήρωνε κάθε ευχή θανάτου. Ο μικρός εύχεται να πεθάνει η 
γκουβερνάντα του, κι εκείνη πέφτει νεκρή από μια αδέσποτη 
σφαίρα, κάτι που κάνει τον Αρτσιμπάλντο να πιστέψει στην πα
ντοδυναμία των επιθυμιών του. Ενήλικος πλέον, ξαναβρίσκει το 
μουσικό κουτί σ’ ένα παλαιοπωλείο και το αγοράζει για ν ’ αφο- 
σιωθεί στην «κλίση» του προς το έγκλημα. Ομως τα υποψήφια θύ
ματά του (μια πόρνη, μια καλόγρια) πεθαίνουν από άλλες αιτίες. 
Το ίδιο συμβαίνει και με την Καρλότα: ενώ ο Αρτσιμπάλντο θάλει 
να τη σκοτώσει, για λόγους ζηλοτυπίας, μετά το γάμο τους, τον προ
λαβαίνει ο πρώην εραστής της. Εντυπωσιασμένος από την ομορ
φιά της Λαβίνια, μιας ξεναγού, ο Αρτσιμπάλντο θέλει να την κά
ψει στην πυρά ως νέα Ζαν ντ ’ Αρκ, αλλά το μόνο που καταφέρνει, 
είναι να ρίξει στη φωτιά το ομοίωμά της. Ομολογεί τα πάντα στην 
αστυνομία, αλλά κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά. Τελικά, απο
φασίζει να πετάξει σε μια λίμνη το μουσικό κουτί, κι αφήνοντας 
στην άκρη τις έμμονες ιδέες του, φεύγει μαζί με τη Λαβίνια.

Η κινηματογραφική βιομηχανία περνούσε οικονομική κρίση, 
και το συνδικάτο των σκηνοθετών αποφάσισε ότι έπρεπε ν’ αρ
χίσουν να γίνονται παραγωγές με κοοπερατίβες. Ο ηθοποιός 
Ernesto Alonso με βρήκε και μου είπε ότι μπορούσαμε να με
ταφέρουμε έτσι στην οθόνη το μυθιστόρημα του Rodolfo Usigli. 
Υπήρχαν κάποια πράγματα στο βιβλίο που μ’ ενδιέφεραν: η έμ
μονη ιδέα, η στερημένη κλίση ενός εγκληματία. Ξεκίνησα τη 
σεναριακή διασκευή με το συγγραφέα, αλλά, μετά από δεκαπέντε 
μέρες σταμάτησα, γιατί o Usigli δεν επέτρεπε καμιά αλλαγή στο 
κείμενό του. Όταν είδε την ταινία ολοκληρωμένη, παραπονέ- 275
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θηκε στο συνδικάτο. Εγώ, όμως, είχα πάρει τα με'τρα μου, για
τί έγραψα στο ζενερίκ: «Εμπνευσμένο από...» Δεν ισχυριζόμουν 
άτι έκανα μια ακριβή διασκευή του βιβλίου, αλλά ένα διαφο
ρετικά έργο, το οποίο, καίτοι εμπνευσμένο απά τον Usigli, μου 
επέτρεψε ν’ αναπτύξω με τον δικό μου τρόπο κάποια στοιχεία.

-  Είπατε ότι ο ήρωας του Ελ σας ενδιέφερε ως κλινική περίπτω
ση. Το ίδιο ισχύει και για τον Αρτσιμπάλντο;
-  Δε νομίζω. Στο μυθιστόρημα, ναι· μπορεί να είναι κλινική πε
ρίπτωση. Ο Αρτσιμπάλντο δεν είναι ψυχοπαθής, αλλά ένα άτο
μο με συνεχείς αποτυχίες. Ποθεί να σκοτώσει, αλλά κάποιος τον 
προλαβαίνει, ή τα θύματα πεθαίνουν πριν. Είναι ένας αρκετά λο
γικός άνθρωπος, αλλά θέλει να εκπληρώσει το όνειρό του, την 
έμμονη ιδέα του, όπως άλλοι θέλουν να σκαρφαλώσουν στις 
Άλπεις ή ν ’ αποκτήσουν το πιο περιποιημένο λουλούδι τού κή
που. Το μουσικό κουτί απελευθερώνει τη φαντασία του, τον κά
νει να επιστρέφει στην παιδική ηλικία, σε κάποιους ευχάριστους 
συνειρμούς σε σχέση με το θάνατο ενός άλλου προσώπου. [...] Η 
μουσική του κουτιού διεγείρει τον Αρτσιμπάλντο, γιατί είναι 
συνδεδεμένη με μια παιδική ανάμνηση ερωτισμού και θανά
του, απ’ τη στιγμή που είδε την γκουβερνάντα του να πέφτει νε
κρή, με τις γάμπες μέσα στα αίματα. Επιπλέον, γνωρίζει ότι μπο
ρεί να κατευθύνει τις φαντασιώσεις του όσο είναι ξύπνιος, με τη 
βοήθεια του μουσικού κουτιού. Δεν προσπαθεί όμως να κατευ
θύνει τα όνειρά του. Το όνειρο δεν είναι κατευθυνόμενο. Δεν 
ανακαλύψαμε ακόμα το μυστικό. Αχ, αν μπορούσα να κατευ
θύνω τα όνειρά μου κατά βούληση, δε θα ξυπνούσα ποτέ!

-  Όπως στους σουρεαλιστές ήρωές σας, ξαναβρίσκουμε στον Αρ- 
τσιμπάλντο τη σύζευξη ερωτισμού και θανάτου.
-  Αυτό έρχεται από πολύ μακριά: ο έρωτας, ο θάνατος... Το βλέ
πουμε ήδη στον Ανδαλουσιανό σκύλο. Όταν ο Βαίεόθίί χαϊδεύ
ει τα στήθη της γυναίκας, έχει ανοιχτό το στόμα, τα μάτια του 
ανοιγοκλείνουν σαν από σπασμούς, τρέχουν τα σάλια του, σαν 
πεθαμένος ή σαν να ψυχορραγεί. Συνέκριναν συχνά την ερω
τική έκσταση με το ψυχορράγημα. Είναι κάτι που όλοι μας μπο
ρούμε να αισθανθούμε.

-  Ο Αρτσιμπάλντο ως δολοφόνος αποτυχαίνει. Είναι ένας στερη
μένος, ένας ανίκανος.
-  Όχι όμως και σεξουαλικά ανίκανος, αν αυτό υπονοείτε. Είναι 
στερημένος ως προς κάποιες σχέσεις του με την πραγματικότητα. 
Σχεδόν όλες μου οι ταινίες θίγουν αυτό το θέμα: τη στέρηση: 
αστοί που δεν μπορούν να βγουν από ένα δωμάτιο, άνθρωποι που 
θέλουν να δειπνήσουν κι όλα τούς εμποδίζουν, ένας τύπος που 
λαχταρά να σκοτώσει αλλά δεν μπορεί. Η στέρηση εμφανίζεται 
ήδη στον Ανδαλουσιανό σκύλο. Ο άντρας στρέφεται προς τη γυ
ναίκα, αλλά τα σκοινιά με τα οποία είναι δεμένα διάφορα αντι
κείμενα, τον καθυστερούν. Στη σκηνή του κήπου της Χρυσής 
Εποχής, οι εραστές δεν μπορούν ούτε ν ’ αγκαλιαστούν. Είναι η 
απόσταση ανάμεσα στον πόθο και την πραγματικότητα.
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-  Δέχτηκα πολλές επικρίσεις γι’ αυτό το happy end. Όμως εί
ναι σαν το ευτυχισμένο φινάλε ττχςΣουσάνα. Ο Αρτσιμπάλντο 
πετά το μουσικό κουτί στη λίμνη, απομακρύνεται και συναντά 
τη Λαβίνια. Η πρώτη του παρόρμηση -το εγκληματικό ένστι
κτο- είναι να τη σκοτώσει, αλλά μετανιώνει, την παίρνει αγκα
ζέ και φεύγει μαζί της ευτυχισμένος. Ο θεατής, όμως, μπορεί να 
αναρωτηθεί τι θα γίνει μετά με τη Λαβίνια. Είναι πολύ πιθανό, 
ο Αρτσιμπάλντο να τη σκοτώσει μια ώρα αργότερα- γιατί, στην 
πραγματικότητα, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι άλλαξε.

(Από το Prohibido..., ό.π.).

Η καλή τέχνη του φόνου
του Eric Rohmer

Γία καλή του τύχη, ο Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους βλέπει κάποιο 
άλλο χέρι να διαπράττει τα εγκλήματα που πάλι η καλή του τύ
χη δεν του επιτρέπει να φέρει εις πέρας. Αυτό είναι με δυο λό
για το θέμα της ταινίας που γύρισε o Luis Buñuel στο Μεξικό, 
πριν από τρία περίπου χρόνια.1
Όπως κάθε καλογραμμένη ιστορία, έτσι κι αυτή αφήνει αρκε
τά μεγάλα περιθώρια ερμηνείας. Πρέπει, άραγε, να θεωρήσου
με πολύ απλά, όπως μας παροτρύνει ο δημιουργός με μια σύ
ντομη πρόταση (η αφέλεια της οποίας δεν μπορεί να συγκριθεί 
παρά μόνο με τη λαμπρότητα της επεξήγησης), ότι καλό είναι 
να προσπαθούμε να κάνουμε τη ζωή μας πιο απλή, διαολο- 
στέλνοντας ενδοιασμούς και υπέρ-ευαισθησίες; Ή , μήπως, θα 
έπρεπε να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο στο κείμενο και να 
δούμε τα θηλυκά θύματα αυτών των εγκλημάτων ως σύμβολα 
των αστικών και θρησκευτικών ταμπού απ’ τα οποία οφείλει ν ’ 
απαλλαγεί κάθε άνθρωπος που σέβεται τον εαυτό του;
Μήπως, τέλος, θα ’πρεπε να δούμε αυτή τη διδακτική ιστορία 
σαν ένα μπουνιουελικό συμπλήρωμα του διάσημου -και τόσο 
αγαπητού στους ένθερμους σουρεαλιστές- βιβλίου του Thomas 
de Quincey, Περί του φόνου θεωρουμένου ως μιας των καλών τε
χνών, Καταδικασμένοι στην αμφιβολία, ας περιοριστούμε σε ό,τι 
βλέπουμε (δηλαδή, στις εικόνες που, αν και στερούνται του κυ
νισμού που θα τους είχε προσδώσει ένας Hitchcock ή ένας 
Stroheim, δεν παύουν να μας γοητεύουν σφόδρα) κι ας αφή- 
σουμε στον Buñuel το προσωπικό του «σύμπαν», ιδίως τώρα 
που έχουμε την τύχη να το δούμε πιο δομημένο απ’ ό,τι συνή
θως. Χρησιμοποίησα προηγουμένως τη λέξη «αφέλεια», αλλά δε 
θα ’θελα να τη δω να παρερμηνεύεται. Ο ήρωάς μας είναι βίαι
ος με τον ίδιο τρόπο που είναι βίαια και τα παιδιά τα οποία βα
σανίζουν ένα ζώο ή κακομεταχειρίζονται ένα παιχνίδι· τελικά 
δε, το αντικείμενο της βιαιότητάς του δε θα ’ναι παρά ένα παι
χνίδι: μια κούκλα βιτρίνας. Πρόκειται, άραγε, για σαδισμό; 
Απέχουμε πολύ από κάτι τέτοιο. Ο θάνατος (θυμηθείτε τη σκη
νή της τήξης στο φούρνο της κεραμικής) μοιάζει να ξαναδίνει 
ζωή στο νεκρό πρόσωπο: το μάτι λάμπει, κινείται, η σάρκα 
πάλλεται (θα λέγαμε πως μάλλον μαλακώνει παρά αποσυντί
θεται), και συνειδητοποιούμε πια πως, τη στιγμή εκείνη ο Αρ-
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τσιμπάλντο, η καρδιά του οποίου είναι πολύ πιο αγνή απ’ όσο 
πιστεύει κι αυτός ο ίδιος, ερωτεύεται εκείνην που χρησιμέυσε 
ως μοντέλο για την κέρινη κούκλα. Με τον ίδιο τρόπο, θα ζω
ντανέψει στιγμιαία και το κουκλίστικο πρόσωπο της νεόνυμ
φης: όταν ο πρώην εραστής της θα τη σημαδέψει με το περί
στροφο και θα πυροβολήσει...
Η επιμονή μου σ’ αυτές τις λεπτομέρειες οφείλεται στο ότι, ακρι
βώς επειδή οι κοινωνικές και φιλοσοφικές εμμονές που κυ
ριαρχούν στο έργο του Bunuel, συχνά με ενοχλούν, παραμο
νεύω πάντα για τη στιγμή εκείνη κατά την οποία η γραμμή θα 
ξεπεράσει την πρόθεση του χεριού που τη σχεδιάζει. Αρκετά έχω 
γκρινιάξει για την απουσία αυτών των πολύτιμων στιγμών στις 
δύο τελευταίες ταινίες του (ιδίως στο Αυτό λέγεται αυγή)· τώρα, 
ήρθε η ώρα να παραδεχτώ ότι, εδώ, οι επιθυμίες μου έχουν ικα
νοποιηθεί και με το παραπάνω -  και μάλιστα, για έναν επιπλέ
ον λόγο: γιατί είχε προηγηθεί ένα προσωπικό όραμα του Αρ- 
τσιμπάλντο, που έδωσε βάση στις προσδοκίες μου.
Κλήρος και αστυνομία (ποιος δεν το περίμενε άλλωστε;) βρί
σκονται για τα καλά στο στόχαστρο της σάτιρας. Το χτύπημα 
είναι πονηρό, αλλά και απότομο, κομψό, χωρίς ρητορικά τε
χνάσματα. Εξαιρετική είναι επίσης η καρικατούρα των αμερι- 
κανών τουριστών, η οποία δεν έχει τίποτα -ή σχεδόν τίποτα- το 
υπερβολικό.
Ας συνεχίσουμε το εγκώμιό μας. Η κάπως προσποιητή συμπε
ριφορά των προσώπων είναι συμβατή με την καταγωγή και τον 
κοινωνικό τους περίγυρο. Οι πιο εξεζητημένες κινήσεις, οι 
χειρονομίες με τη μεγαλύτερη πλαστικότητα, δε συμμετέχουν 
(παρά πολύ διακριτικά) σ’ αυτή τη στατικότητα που, άλλωστε, 
δεν αποτελεί και το πιο αμελητέο αμάρτημα του Bunuel. Απε
λευθερώνοντας τον ήρωα, η κούκλα απελευθερώνει και το δη
μιουργό απ’ το σύμπλεγμα της ακινησίας, εξιλαστήριο θύμα τού 
μεγαλύτερου εγκλήματος κατά του κινηματογράφου· δηλα
δή, της σύλληψης της ομορφιάς σύμφωνα με τα πρότυπα του 
Baudelaire.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα περάσω γρήγορα στην πιο εμφανή 
αξία της ταινίας: την απεικονιστική· γιατί σίγουρα δεν είναι μι
κρός ο ράλος που παίζουν το μοντέρνο ντεκάρ με τα πυκνά του 
άσπρα και μαύρα, τα μπαρόκ διακοσμητικά, τα εξεζητημένα φο
ρέματα, το εκπληκτικό ξέφωτο του φινάλε, στη γοητεία που 
ασκεί επάνω μας αυτή η επίδειξη φανταστικών ή πραγματικών 
φόνων, τόσο λαμπρή και μεγαλοπρεπής, που θυμίζει βιτρίνα κο
σμηματοπωλείου. Σε τι ωφελεί, τελικά, η ερμηνεία του συμ
βόλου; Αυτό που προσφέρεται στο βλέμμα μας, ικανοποιεί μια 
ανάγκη που είναι υπερβολικά λεπτή για να είναι αφύσικη. 
Εκεί ακριβώς βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, το πραγματικό δί
δαγμα της ιστορίας.
Νομίζω ότι έχω καταστήσει πια σαφές πως, απ’ όλες τις ταινίες 
του Bunuel, ακόμα και τις πιο παλιές, εκείνη που θεωρώ πιο 
ολοκληρωμένη και ενδιαφέρουσα, είναι Η εγκληματική ζωή 
του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους. Την προτιμώ, μάλιστα, ακόμα κι 
απ’ το Ελ, ο αέρας του οποίου δεν έχει την ίδια κρυστάλλινη δια
φάνεια. Εκεί, ο εντομολόγος κάλυπτε τον ποιητή· ό,τι κι αν έχει 
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για τον ήρωα. Εδώ, αντίθετα, ο Bunuel είναι στενός σύμμαχος 
του αγαπητού ήρωά του, ακόμα κι αν δεν είναι αυτή η πρόθε
σή του. Άλλωστε, όπως όλοι ξέρουμε, στον κινηματογράφο δεν 
είναι η πρόθεση που μετράει.

1. Το άρθρο δημοσιεύτηκε το 1957. (Σ.τ.Μ.)

"Arts», τχ. 638, Οκτώβριος 1957.
Μετάφραση: Ινώ Ρόζου.

Επτά γυναίκες για το δολοφόνο
του Jean-Louis Leutrat

Σε μ ια  τέτοια στιγμή πιάστηκα κι εγώ, σαν αδιόρθωτος μανιακός, 
απ την κορδέλα στο λαιμό της Ολυμπίας, 

σχοινί που μ  ’ εμπόδιζε να βουλιάζω.

Michel Leins'

«...αυτή η συνείδηση του εγκλήματος [...] μέσα στην οποία [...] 
μια γυναίκα πέφτει χτυπημένη από μια σφαίρα που ρίχτηκε απ’ 
το δρόμο, πίσω από ένα μουσικό κουτί, πίσω από την άγρια απο
φασιστικότητα ενός παιδιού, και σωριάζεται χάμω με μια κίνηση 
που ανασηκώνει τη φούστα της κι αφήνει να φανεί, μπρος στο 
σπασμένο τζάμι, το δέρμα ενός γλουτού λίγο πάνω απ’ την 
κάλτσα.»2 Όλοι, όπως ο Jean-Louis Schefer, θυμούνται, απ’ 
την αρχή της Εγκληματικής ζωής του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους, 
αυτή τη δυνατή εικόνα, απ’ την οποία θα εξαρτηθεί, καθώς φαί
νεται, ο συναισθηματικός κόσμος του κεντρικού ήρωα για ένα 
μεγάλο μέρος της ζωής του. Και ενώ ουδείς αμφιβάλλει ότι εί
ναι σημαντική για να καταλάβουμε πάθεν πηγάζει το έγκλημα, 
η εικόνα αυτή δεν κάνει την εμφάνισή της παρά στο τέλος 
μιας περίπλοκης σεκάνς.
Ο αυθεντικός τίτλος της ταινίας είναι Πρόβα ενός εγκλήματος 
(Ensayo de un crimen), και τη λέξη «πρόβα» πρέπει να την 
εκλάβουμε με τη θεατρική της έννοια. Η ταινία αρχίζει με μια 
μεταμφίεση και με μια θεατρική παράσταση που αναβάλλεται, 
αν δεν ματαιώνεται. Ο μικρός Αρτσιμπάλντο έχει φορέσει ένα 
καπέλο, έναν γυναικείο κορσέ και ψηλοτάκουνα παπούτσια, κι 
έχει κρυφτεί στην ντουλάπα, ενώ το ηλεκτρικό τρενάκι του γυ
ρίζει ασταμάτητα. Αυτό το βράδυ, οι γονείς του έχουν προ
γραμματίσει να πάνε στο θέατρο, αλλά τους εμποδίζουν οι μά
χες που διεξάγονται στα δρομάκια της μικρής επαρχιακής πό
λης όπου εξελίσσεται η δράση: η μητέρα, που έχει ετοιμαστεί γι’ 
αυτό το γεγονός και περιμένει το σύζυγό της εδώ και μισή 
ώρα (το ότι συνήθως είναι εκείνη που τον κάνει να περιμένει, 
αποδεικνύει πάσα προσδοκά απ’ αυτή την έξοδο), είναι έξαλλη 
μ’ αυτή την αναποδιά κι εύχεται να κρεμάσουν τους αντάρτες, 
πιθανότατα άνδρες του Zapata ή του Villa.
Ανυπομονώντας να βγει απ’ το σπίτι της, η μητέρα προσπαθεί 
να στρέψει αλλού την προσοχή του γιου της που τη θέλει να μεί
νει μαζί του, και, για να το πετύχει, του εμπιστεύεται ένα μου
σικό κουτί. Πιθανότατα, πρόκειται για ένα παιχνίδι που έχουν
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καθιερώσει οι δυο τους, με το οποίο το παιδί στοχεύει στο ν ’ απο
κτήσει αυτό το μαγικό κουτί, που έχει στην κορυφή του μια 
«πρίμα» μπαλαρίνα, με σηκωμένα τα χέρια, η οποία γυρίζει 
γύρω γύρω όταν λειτουργεί ο μηχανισμός. Απ’ το ηλεκτρικό 
τρενάκι περνάμε σ’ αυτή τη φιγούρα μέσω της μορφής τής 
μητέρας, η οποία θέλει να γυρίσει τον κόσμο για να διασκεδά
σει, και, σ’ αντάλλαγμα, δανείζει αυτό το κουτί, το οποίο, επο
μένως, αξίζει όσο μια θεατρική παράσταση (στην οποία, επίσης, 
φιλοδοξεί να «επιδειχθεί»).
Η γκουβερνάντα του Αρτσιμπάλντο βγάζει το τρενάκι από 
την πρίζα, ξετρυπώνει το παιδί, το μαλώνει, κι ύστερα του 
εξηγεί ότι η συμπεριφορά του της κάνει κακό, αφού την πλη
ρώνουν για να το διαπαιδαγωγεί, υπονοώντας ότι κινδυνεύει να 
την απολύσουν. Μέσα σ’ έναν κόσμο υποταγμένο στην αρχή της 
ηδονής (και στα υποκατάστατα που επιτρέπουν να φτάσει κα
νείς σ’ αυτή την ηδονή), η γκουβερνάντα εισάγει δύο επιχει
ρήματα που δεν μπορούν παρά να υψώσουν εμπόδια στις ανα
ζητήσεις του παιδιού: την αναγκαιότητα να γίνει άντρας και, 
κατά συνέπεια, να συμπεριφέρεται σαν άντρας, αλλά να υπο
λογίζει και τον άλλο. Ο Αρτσιμπάλντο, που δε θέλει να ξέρει τί
ποτα γι’ αυτούς τους φραγμούς, καταρρίπτει το οικονομικό και 
προσωπικό επιχείρημα ερμηνεύοντάς το με τον δικό του τρό
πο: οι γονείς του έχουν αρκετά χρήματα για να πληρώσουν τη 
διαπαιδαγώγησή του, όποια κι αν είναι (εννοείται) η παιδαγω
γός. Πώς, λοιπόν, θα μπορούσε ν ’ απαλλαγεί από αυτήν εδώ που 
του «χαλάει το κέφι»; Το να αποδείξει ότι η διαπαιδαγώγησή της 
είναι αναποτελεσματική, παίρνει καιρό και συνεπάγεται υπο
λογισμούς. Αυτό πρέπει να γίνει επιτόπου... μ’ ένα μαγικό ρα- 
βδάκι. Μόνο ο κόσμος του παραμυθιού μπορεί να τα καταφέρει. 
Μια πρώτη σχετική προσπάθεια που καταγράφεται, υπάρχει 
αποκλειστικά και μόνο για το θεατή. Χάρη στο μοντάζ, η (ξαν- 
θιά) μητέρα παίρνει τη θέση της (μελαχρινής) γκουβερνάντας: 
η τελευταία κλείνει την πόρτα της ντουλάπας όπου έχει κλει
στεί ο Αρτσιμπάλντο, και το πλάνο κλείνει με την έξοδό της απ’ 
το κάδρο δεξιά, ενώ το επόμενο πλάνο αρχίζει με την είσοδο της 
μητέρας απ’ τ’ αριστερά. Είναι κάτι σαν μια αστραπιαία σκέψη 
που πέρασε, λέει, απ’ το μυαλό του παιδιού και υλοποιήθηκε χά
ρη στο cut· κάτι σαν λογοπαίγνιο, προμήνυμα της τάσης του κε
ντρικού ήρωα να βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο. Η μητέρα, φεύ
γοντας, αναθέτει στην γκουβερνάντα ν’ αφηγηθεί στο παιδί την 
ιστορία του βασιλιά στον οποίο ανήκε το μουσικό κουτί. Υπο
χρεωμένη να εκτελέσει αυτή την εντολή, η κοπέλα φαντάζεται 
ότι το κουτί, που το ’χε χαρίσει στο βασιλιά ένα τζίνι για να σκο
τώνει τους εχθρούς του, ικανοποιεί τις φονικές ευχές του ιδιο
κτήτη του όταν αυτός το βάζει σε λειτουργία. Χάρη στο κουτί, 
λοιπόν, ο βασιλιάς εξαφανίζει τη βασίλισσα που ο πρωθυπουρ
γός την κατηγόρησε για προδοσία. Παράξενη ιστορία, γιατί η 
αλήθεια είναι ότι η βασίλισσα είναι αθώα· προδότης είναι ο 
υπουργός. Υπάρχουν επομένως δύο προδοσίες -  μια πραγματι
κή και μια ψεύτικη: η βασίλισσα πεθαίνει μετά από μια συκο
φαντία, αλλά, κυρίως, μετά από ένα «σκηνικό παιχνίδι» που, κα
τά την άποψη του βασιλιά, την προδίδει: χαμηλώνει τα μάτια. 
Ένα μουσικό κουτί μπορεί να σκοτώσει μια ασήμαντη χει-

ρονομία μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο... Αυτό το (τραγικό) 
επεισόδιο ενός φανταστικού βασιλείου το αφηγείται, μέσα σ’ ένα 
αστικό σπίτι, στο παλιόπαιδο των αφεντικών, μια υπηρέτρια 
ανήσυχη -  και μάλιστα, διπλά ανήσυχη: για τα γεγονότα που 
διαδραματίζονται πολύ κοντά της (έξω, στο δρόμο, άνθρωποι συγ
κρούονται), και για την αποστολή που της έχει ανατεθεί: να δια- 
παιδαγωγεί αυτό το κακομαθημένο βλαστάρι και να επινοεί 
ιστορίες για να παρατείνει τη ζωή της, σαν τη Σεχραζάτ. Δυ
στυχώς, μέσα στην ιστορία της, ένας επίορκος υπουργός αφη- 
γείται ο ίδιος ιστορίες στο βασιλιά του: σύμφωνα με τη λογική 
όλων αυτών, μια γυναίκα πρέπει να εξαφανιστεί. Η γκουβερ
νάντα, λοιπόν, εξέρχεται, από μια σφαίρα που τη βρίσκει στο λαι
μό, όχι χωρίς ν ’ αποκαλύψει, πέφτοντας, τους γλουτούς της 
στον νεαρό Αρτσιμπάλντο, στο γοητευμένο βλέμμα του οποίου 
συνδυάζονται η φονική δύναμη του μουσικού κουτιού, ο αι
σθησιασμός της άκρης της μαύρης κάλτσας πάνω στο γλουτό, 
η έλξη που ασκεί αυτό το ρυάκι φρέσκο, σκούρο αίμα στο λαι
μό, αληθινή κορδέλα στο λαιμό της Ολυμπίας, απόηχος του τε- 
λειώματος της κάλτσας που τέμνει τη σάρκα.
Την πολυπλοκότητα αυτής της αρχής δεν την εκθέσαμε στην 
ολότητά της. Στην πραγματικότητα, κάποιος άλλος αφηγείται 
μια ιστορία: ο ίδιος ο Αρτσιμπάλντο, ο οποίος διηγείται αυτό το 
επεισόδιο της παιδικής του ηλικίας σε μια (μάλλον θελκτική) κα
λόγρια, σ’ ένα νοσοκομείο, όπου θα μάθουμε ότι βρίσκεται με
τά το θάνατο της γυναίκας του, την οποία, μόλις μια ώρα μετά 
το γάμο τους, σκότωσε ένας απαρνημένος εραστής. Γιατί κάνει 
ο Αρτσιμπάλντο αυτή την εξομολόγηση; Τι τον οδήγησε να 
την κάνει και τι περιμένει απ’ αυτήν; Λέει, άραγε, την αλήθεια, 
ή ό,τι του κατέβει; Οι πρώτες εικόνες της ταινίας είναι φωτο
γραφίες της Μεξικανικής Επανάστασης από ένα βιβλίο που το 
ξεφυλλίζει ένα χέρι, ενώ ακούμε μια φωνή (του Αρτσιμπάλ- 
ντο) να μιλά για τις βιαιότητες που σημάδεψαν αυτή την περίοδο, 
και βλέπουμε ένα τουφεκίδι και πτώματα τουφεκισμένων. Όταν 
εμφανίζονται αυτές οι εικόνες, ο θεατής αγνοεί πού βρίσκεται ο 
αφηγητής και σε ποιον μιλά -  μάλιστα, μπορεί και να φανταστεί 
ότι η φωνή απευθύνεται μόνο σ’ αυτόν. Σύμφωνα με τη λογική 
που έχει (προϋπο)τεθεί, όταν κάποιος αφηγείται μια ιστορία, μια 
γυναίκα πρέπει να πεθάνει: η καλόγρια, τρομαγμένη από την τύ
χη που της τάζει ο Αρτσιμπάλντο, ρίχνεται στην άβυσσο ενός 
φρεατίου ανελκυστήρα. Μέχρι αυτό το σημείο της ταινίας, έξι 
γυναίκες έχουν πεθάνει: δύο μπροστά στα μάτια μας, απροσδό
κητα, τόσο για τον Αρτσιμπάλντο όσο και για μας· άλλες δύο μέ
σα στις αφηγήσεις (η βασίλισσα και η Καρλότα, η εφήμερη σύ
ζυγος του Αρτσιμπάλντο)· και δύο που δεν αναφέρθηκαν ακό
μα (η Πατρίσια και η κούκλα). Στην πραγματικότητα, η γκου
βερνάντα και η καλόγρια είναι, αντίστοιχα, το πρώτο και (σχε
δόν) το τελευταίο θύμα: ανοίγουν και (σχεδόν) κλείνουν το 
κομμάτι της ζωής του Αρτσιμπάλντο που θα αποκαλυφθεί: 
στην αρχή, μερικά λεπτά (η σκηνή με την γκουβερνάντα είναι 
σε «πραγματικό» χρόνο)· ύστερα, μια εβδομάδα. Ανάμεσα στις δύο 
στιγμές υπάρχει ένα μεγάλο κενό, που δε θα το φωτίσει τίποτα.
Μένει λοιπόν να μάθουμε τι έγινε με την Πατρίσια και με την 
Καρλότα, την κούκλα και την έβδομη γυναίκα. 279
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Γι’ αυτό χρειάζεται άλλο ένα φλασμπάκ: η αφήγηση του Αρ- 
τσιμπάλντο στον ανακριτή που ερευνά για το θάνατο της κα
λόγριας, η οποία μας πηγαίνει μόνο μια εβδομάδα πίσω. Η συμ
πίεση του χρόνου είναι διττή: το «παρόν» της ταινίας μπορεί 
πράγματι να συνοψιστεί σε μια μέρα σχεδόν (η σκηνή με την κα
λόγρια, η έρευνα, η εξαφάνιση του μουσικού κουτιού, το ξα- 
ναομίξιμο με τη Λαβίνια), ενώ το φλασμπάκ της μιας εβδομά
δας συνενώνει τρεις γυναίκες, την Καρλότα, την Πατρίσια και 
τη Λαβίνια, οι σχέσεις των οποίων με τον Αρτσιμπάλντο δια
σταυρώνονται πολύπλοκα. Η πρώτη τού είναι ήδη γνωστή, 
αφού τη φλερτάρει επίσημα, χωρίς εκείνη να του δείχνει μεγάλη 
εγκαρδιότητα· η δεύτερη, αντίθετα, φαίνεται πολύ διαχυτική 
-  και μάλιστα, εκείνη είναι που τον πλησιάζει και τον προκα- 
λεί. Οι δύο γυναίκες συνδέονται, αφού ο Αρτσιμπάλντο συνα
ντά την Πατρίσια βγαίνοντας απ’ το σπίτι της Καρλότα που εί
χε πάει να την επισκεφθεί, ενώ και η Πατρίτσια του θυμίζει ότι 
οι δρόμοι τους έχουν ήδη διασταυρωθεί στου «Χοντρού», μια πα
ράνομη χαρτοπαικτική λέσχη (ένας απ’ τους σπάνιους υπαι
νιγμούς σε κάτι που συνέβη πριν από την εβδομάδα που μόλις 
αρχίζει). Ο Αρτσιμπάλντο προγραμματίζει την εξαφάνιση της 
Καρλότα, καθώς και της Πατρίσια, οι οποίες θα σκοτωθούν 
μεν με ξυράφι και με περίστροφο, αντίστοιχα, όπως το φαντά
στηκε, αλλά όχι απ’ το δικό του χέρι: η Πατρίσια κόβει μόνη της 
το λαιμό της, ενώ την Καρλότα τη δολοφονεί ένας ζηλιάρης ερα
στής επειδή εκείνη τον εγκαταλείπει. Ο Αρτσιμπάλντο, επο
μένως, καταστρώνει εγκληματικές τελετές που εκτελούνται κα
τά γράμμα χωρίς να χρειαστεί να παρέμβει ο ίδιος, ενώ κι οι γυ
ναίκες, απ’ τη μεριά τους, οργανώνουν με τον εραστή τους 
σενάρια στα οποία ο Αρτσιμπάλντο έχει να παίξει ένα ρόλο, που 
τον παίζει παρά τη θέλησή του: κάθε φορά, επομένως, εξαπα- 
τάται διπλά. Η ωραιότερη απ’ αυτές τις εξαπατήσεις είναι εκεί
νη που στήνει η Πατρίσια, αφού, στην πραγματικότητα, πρό
κειται για μια ερωτική τακτική που αποβλέπει στο να νοστι- 
μέψει τις σχέσεις της με τον Ουίλι Κορδουράν. Η Καρλότα 
περιορίζεται στο να κρύβει τη σχέση της με τον αρχιτέκτονα 
Αλεχάντρο. Καθώς ο αριθμός 3 παίζει ένα ρόλο σ’ αυτή την ιστο
ρία [ο κεντρικός χαρακτήρας ονομάζεται Δε λα Κρους (του 
Σταυρού), ενώ η καλόγρια, Τρινιδάδ (Τριάδα)], η Καρλότα πε
θαίνει τρεις φορές: είναι ήδη νεκρή όταν ο διευθυντής του νο
σοκομείου εξηγεί στον ανακριτή την παρουσία του Αρτσι- 
μπάλντο στο ίδρυμά του, πεθαίνει πρόωρα στη φαντασία του Αρ- 
τσιμπάλντο όταν εκείνος ανακαλύπτει τη διπλοπροσωπία της 
(η σκηνή οπτικοποιείται), και, τέλος, σκοτώνεται κατά τη λή
ψη της γαμήλιας φωτογραφίας.
Απομένει η Λαβίνια. Η μοίρα της συνδέεται με αυτήν του μου
σικού κουτιού. Η Λαβίνια εμφανίζεται ταυτόχρονα με το κου
τί, το οποίο αναδύεται απ’ το παρελθόν μέσα στο κατάστημα ενός 
παλαιοπώλη όπου πηγαίνει ο Αρτσιμπάλντο για ν ’ αγοράσει ένα 
κόσμημα για την Καρλότα. Ο Αρτσιμπάλντο προτιμά ν’ αγο
ράσει το κουτί, και ξεχνά το κόσμημα. Ένα βάζα δικής του κα
τασκευής θα πάρει τη θέση του δώρου, κι όταν ο Αρτσιμπάλντο 
θα πάει να το προσφέρει στην Καρλότα, θα γνωρίσει την Πα- 
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μπάλντο, τον κάνει να τη θυμηθεί σφυρίζοντας τη μουσικού- 
λα του κουτιού (πράγματι, όπως και με την Πατρίσια, εκείνος 
δεν θυμάται να την έχει συναντήσει). Ξαναβρίσκονται στο τέ
λος, αφού ο Αρτσιμπάλντο έχει απαλλαγεί απ’ αυτό το κουτί και 
τη χορεύτριά του, πετώντας το σε μια λίμνη. Έτσι πεθαίνει η 
έβδομη γυναίκα μετά την γκουβερνάντα, τη βασίλισσα, την κα
λόγρια, την Καρλότα και την Πατρίσια.
Η έκτη δεν είναι η Λαβίνια, αλλά το υποκατάστατο της, ένα κέ
ρινο ομοίωμα, γιατί η κοπέλα έχει ένα είδωλο, ανάμεσα στο οποίο 
και την ίδια δημιουργούνται μια σειρά παρεξηγήσεις. Ο Αρ- 
τσιμπάλντο χαϊδεύει την κούκλα μπροστά στη Λαβίνια, κι 
εκείνη, στη συνέχεια, αλλάζει τα ρούχα της με αυτά της «αδελ
φής» της. Βάζει κι ο Buñuel το δαχτυλάκι του σ’ αυτό, με δύο 
γκρο πλάνα με τα οποία βάζει στη θέση του προσώπου της 
ηθοποιού το πρόσωπο της κούκλας (έχει ήδη προηγηθεί το πέ
ρασμα απ’ το ένα πρόσωπο στο άλλο μ’ ένα φοντί ανσενέ, κι εδώ, 
το εφέ δικαιώνει απόλυτα την ονομασία του, αφού πρόκειται για 
ένα πρόσωπο που διαλύεται, που λιώνει.3) ΓΓ αυτό κι ο Αρτσι- 
μπάλντο φαντάζεται έναν άλλο τρόπο, διαφορετικό από το ξυ
ράφι ή το πιστόλι, για να σκοτώσει τη Λαβίνια: θέλει να τη 
στραγγάλισε1 με μια πετσέτα, κι ύστερα να κάψει το πτώμα της 
στο φούρνο όπου ψήνει τα κεραμικά του. Η Λαβίνια, όμως, που 
είναι «αλεπού», καταστρώνει ένα σενάριο που εμποδίζει τον Αρ- 
τσηιπάλντο να πραγματοποιήσει το σχέδιό του. Οπότε, αυτή που 
αποτεφρώνεται τελικά, είναι η «αδελφή» της, γοητεύοντας τα 
μάλα τον Αρτσιμπάλντο, ο οποίος ξαναβλέπει το πρόσωπο της 
Λαβίνια περιτριγυρισμένο από φλόγες όπως του είχε εμφανιστεί 
κατά τη δεύτερη συνάντησή τους, τότε που την πρόσεξε στ’ αλή
θεια. Η Λαβίνια, τέλος, παρατά τον γέρο προστάτη της τον 
οποίο επρόκειτο να παντρευτεί, όπως ακριβώς η Λαβίνια της αρ
χαιότητας, η οποία, ενώ είχε υποσχεθεί να παντρευτεί τον 
Τούρνο, γίνεται τελικά γυναίκα του Αινεία.
Η μητέρα του Αρτσιμπάλντο αναπαράγεται μέσα στα πρόσωπα 
της πορσελάνινης χορεύτριας, του μεταμφιεσμένου παιδιού, της 
γκουβερνάντας και της βασίλισσας του παραμυθιού. Η Λαβίνια 
μοιάζει, αλλά και, ταυτόχρονα, διαφέρει απ’ αυτή τη γυναίκα, 
την οποία αναγνωρίζει στο φωτογραφικό λεύκωμα του Αρτσι- 
μπάλντο· η Λαβίνια είναι μια μάγισσα με πολλά πρόσωπα: μο
ντέλο (ισχυρίζεται ότι έχει εμπνεύσει πολλά έργα σε καλλιτέ
χνες), ξεναγός για αμερικανούς τουρίστες, αλλά και κέρινη 
κούκλα. Θέλει να μεταμορφώνεται (της αρέσει να μεταμφιέζε
ται, όπως και του Αρτσιμπάλντο), και επιπλέον είναι μια γυ
ναίκα ανεξάρτητη που κερδίζει τη ζωή της εργαζόμενη, σε 
αντίθεση με τη μητέρα του Αρτσιμπάλντο. Ο ηλικιωμένος 
άντρας που τη συνοδεύει, είναι άλλοτε ο μέλλων συζυγός της, 
άλλοτε θείος της, ακόμα κι ο πατέρας της. Της αρέσει να λέει ψέ
ματα για να εξαπατά. Όπως ο Αρτσιμπάλντο, είναι κι αυτή έτοι
μη ν’ αφηγηθεί την παιδική της ηλικία απ’ την πρώτη φορά που 
θα τη συναντήσεις. Οι ρίγες (ξέρουμε, από την εποχή του Αν- 
δαλουσιανου σκύλου, τι ρόλο παίζουν για τον Buñuel) βρίσκο
νται στην τελική σκηνή πάνω στο ρούχο της και πάνω στη γρα
βάτα του Αρτσιμπάλντο, ενώ, προηγουμένως, συνδέονταν απο
κλειστικά με τον Αρτσιμπάλντο (κατά την επίσκεψη της Λα-
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βίνια στο σπίτι του, εμφανίζονται πάνω σε μια πολυθρόνα κι 
έναν καναπέ'...) Η επικοινωνία ανάμεσα στα δύο πρόσωπα το
νίζεται κι απ’ την ίδια κίνηση που κάνουν και οι δύο, λίγο πριν 
συναντηθούν: στρίβουν τον καρπό του χεριού τους, ο μεν Αρ- 
τσιμπάλντο για να στριφογυρίσει το μπαστούνι του, η δε Λα- 
βίνια, την τσάντα της. Μαζί με την γκουβερνάντα και τη μη- 
τε'ρα του Αρτσιμπάλντο, η Λαβίνια είναι το μόνο γυναικείο 
πρόσωπο που συνδέεται με το κουτί (σε αντίθεση με την Καρ- 
λότα και την Πατρίσια) και, άρα, μπορεί να κάνει τον Αρτσι- 
μπάλντο να βγει απ’ τον κύκλο των εμμονών του· είναι επίσης 
εκείνη για την οποία το φονικά σχέδιο που εξέθρεψε ο κατά φα
ντασίαν μέγας εγκληματίας, σενιόρ Αρτσιμπάλντο, είναι πιο κο
ντά στην πραγματοποίησή του από οποιοδήποτε άλλο. 
Βλέπουμε ότι το αρχικό φλασμπάκ, που είναι τόσο σύνθετο και 
περιέχει τόσα αναπάντητα ερωτήματα, στην ουσία «προγραμ
ματίζει» τα όσα επακολουθούν στην ταινία. Για παράδειγμα, 
προς τι η Επανάσταση, πέρα απ’ το να δικαιολογεί μια αδέσποτη 
σφαίρα; Το κατάστημα νεωτερισμών που τη διεύθυνσή του 
παραχωρεί η Λαβίνια στον Αρτσιμπάλντο (για να τον παραπλα
νήσει ή για να δοκιμάσει τη διαίσθησή του;) βρίσκεται στην οδό 
Εξεγερμένων, ενώ η φωτογραφία είναι αλληλένδετη με το θά
νατο: η Καρλάτα πεθαίνει τη στιγμή της γαμήλιας φωτογραφίας, 
ενώ ο Αρτσιμπάλντο πάει να στραγγαλίσει τη Λαβίνια ενώ 
εκείνη κοιτάζει στο φωτογραφικό του λεύκωμα την πλατεία τής 
Ρουέν όπου είχε καεί η Ζαν ντ’ Αρκ... Γιατί το γκρο πλάνο τού 
τρένου; Επειδή εγγράφει ως εισαγωγή της ταινίας την κυκλι
κή κίνηση που ξαναβρίσκουμε σε πολλές στιγμές, με αντιφα
τικές σημασιοδοτήσεις, ιδιαίτερα στο επίμονο κοντινό στα πό
δια του Αρτσιμπάλντο καθώς θέτουν σε κίνηση τον τροχό τής 
αγγειοπλαστικής του, ή στη σκηνή της ρουλέτας (αν και τον Αρ- 
τσιμπάλντο τον φανταζόμαστε να επιδίδεται μάλλον στο σεμέν- 
ντε-φερ). Γιατί αυτή η αδικοσκοτωμένη βασίλισσα στην ιστο
ρία που αφηγείται η γκουβερνάντα; Επειδή ο υπουργός είναι ένα 
είδος Ιάγου, κι η ζήλια είναι το κίνητρο πολλών προσώπων τής 
ταινίας. Γιατί η λεπτομέρεια της ματαιωμένης θεατρικής βρα
διάς, αφού δεν έχει καμιά άμεση συνέπεια; Ισως επειδή όλο το 
θέμα της ταινίας είναι η πρόβα μιας πράξης που δεν επιτελεί- 
ται ποτέ και που στη θέση της μπαίνει μια άλλη. [...] Το τζίνι 
που κατασκευάζει το μουσικό κουτί, μπορεί εξίσου καλά να προ
μηθεύσει νερό, αέρα και φωτιά. Ο στραγγαλισμός είναι στέρη
ση αέρα· κι η καλόγρια που, αντί ν ’ αναληφθεί στους ουρανούς, 
πέφτει στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, υπόκειται στον (γήινο) 
νόμο της βαρύτητας· η κούκλα καίγεται· το κούτί βουλιάζει στο 
νερό (όπως η καλόγρια, δηλαδή, καταδύεται). Το ξυράφι συν
δέεται με το αίμα που τρέχει στο λαιμό· το περίστροφο, με την 
αδέσποτη σφαίρα (η γκουβερνάντα και η Καρλότα πεθαίνουν 
από πυροβόλο όπλο). Γιατί η μόνη δραστηριότητα στην οποία 
επιδίδεται ο Αρτσιμπάλντο, είναι η αγγειοπλαστική; Επειδή το 
μπιοκοτένιο αγαλματάκι βγαίνει από ένα ψήσιμο, κι επειδή ο 
Αριοιμπάλντο, ξεκινώντας απ’ το ψήσιμο, περνά στην εικόνα 
τής Ζαν ντ’ Αρκ που την έκαψαν οι Αγγλοι, στη δουλειά του αγ
γειοπλάστη, στην εμμονή της αποτέφρωσης. Η μικρή χορεύτρια 
δικαιολογεί επίσης τα πολλά αγαλματάκια στο σπίτι του Αρ-

τσιμπάλντο. Όσο για τα γυναικεία εσώρουχα και το φόρεμα που 
αγοράζει ο ήρωας για να ντύσει την αδελφή της Λαβίνια (και 
που, τελικά, θα ντύσουν τη Λαβίνια), τα προοιωνίζονται τα ρού
χα της μητέρας που τα οικειοποιείται το παιδί. Το ανασηκωμένο 
φόρεμα της γκουβερνάντας βρίσκει τον απόηχό του στη χει
ρονομία του Αρτσιμπάλντο που σηκώνει δύο φορές τη φούστα 
της κούκλας. Το λείο δέρμα των γλουτών της γκουβερνάντας 
προμηνύει το λείο του κεριού ή των αντικειμένων που κατα
σκευάζει ο Αρτσιμπάλντο με τα χέρια του, η δε άκρη της μαύ
ρης κάλτσας πάνω σ’ αυτό το δέρμα, το πόδι της κούκλας που 
ξεκολλάει...
Παρ’ όλα αυτά, θα ’ταν υπερβολικά απλό να πιστέψουμε ότι όλα 
εξηγούνται ή ότι κάθε λεπτομέρεια έχει μια προέκταση. Τι γί
νεται με τους γονείς του κεντρικού ήρωα; Όσο κι αν υπαινίσ
σονται αναμφισβήτητα κάτι που ο Αρτσιμπάλντο, άταν μεγα
λώσει, θα το δει να επαναλαμβάνεται γύρω του [το σχήμα «νέα 
γυναίκα -  ηλικιωμένος άντρας» (Πατρίσια και Ουίλι, Λαβίνια 
και Τσούτσο)], δε θα μας πει ποτέ κανένας τι απέγιναν. Αυτή 
η σιωπή συνεπάγεται ένα ερωτηματικό ως προς το πώς ήταν η 
ζωή του Αρτσιμπάλντο πριν ξαναβρεί το μουσικό κουτί: οι εμ
μονές του ξαναγύρισαν μόνο με την επανεμφάνιση αυτού του 
αντικειμένου, ή τον κυνηγούσαν απ’ τα παιδικά του χρόνια; Εί
χε σχέσεις με γυναίκες; Σε ποια περίοδο της ζωής του ταξίδεψε 
και πήγε στη Ρουέν; κ.λπ. Ας πούμε ότι άρχισε να ονειρεύεται 
γυναίκες που καίγονται ζωντανές, ξεκινώντας από εκείνη την 
πορσελάνινη φιγούρα που κοσμεί το μουσικό κουτί, για το 
οποίο ο παλαιοπώλης λέει πως είναι ιταλικό (ίσως για να δι
καιολογήσει την τιμή του, εκτός κι αν αυτή η λεπτομέρεια εί
ναι ένδειξη ότι το αγόρασαν οι γονείς σ’ ένα ταξίδι τους στην Ευ
ρώπη). Η αποτέφρωση θυμίζει τις μεθόδους ενός Γάλλου, του 
κυρίου Βερντού (ο γείτονας του Αρτσιμπάλντο διαμαρτύρεται 
για τον καπνό του φούρνου του)· όπως ο ήρωας του Chaplin λυ
πάται μια κάμπια, έτσι κι ο Αρτσιμπάλντο αρνείται να σκοτώ
σει με το μπαστούνι του μια ακρίδα πάνω στον κορμό ενός δέ
ντρου. Η σκηνή στην ταινία του Chaplin είναι στη αρχή, ενώ, 
στην ταινία του Buñuel, είναι στο τέλος, σημαίνοντος ότι ο Αρ- 
τσιμπάλντο έχει απελευθερωθεί από κάθε φονική τάση. Είναι 
προφανές ότι αυτή η σκηνή μάς κλείνει το μάτι και δείχνει τον 
ανάλαφρο τόνο του έργου του Buñuel, που θα του ταίριαζε, εξί
σου μ’ αυτό του Chaplin, ο υπότιτλος «Α Comedy of Murders··.* 
Υπάρχει κι άλλο ένα κλείσιμο ματιού: O Buñuel δίνει στον 
Carlos Martínez Baena (τον πατέρα Βελάσκο του £11) τον σύ
ντομο ρόλο του παπά που έρχεται καλεσμένος στο γάμο του Αρ- 
τσιμπάλντο και της Καρλότα (αν και όφειλε να τους παντρέψει), 
ίσα ίσα για να έχει έναν απολαυστικό διάλογο μ’ έναν στρα
τιωτικό κι έναν αστυνομικό. Κι άλλο ένα: το γκρο πλάνο στο 
γυναικείο παπούτσι. Αυτό το πλάνο, αντί να σηματοδοτεί μια 
εμμονή του ήρωα, αποτελεί κατάλοιπο του παρατημένου σε
ναρίου του και χρησιμεύει στο να απηχεί μια εκκεντρικότητα 
της Πατρίσια. Αν η περίπτωση του Φρανσίσκο, του ήρωα του 
Ελ, είναι χαρακτηριστική και άξια να περιληφθεί σε μια κατα
γραφή νοσημάτων, η περίπτωση του Αρτσιμπάλντο είναι κοι
νότοπη. Να ένας άνθρωπος που μεγαλώνει οραματιζόμενος να 281
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γίνει άγιος ή μεγάλος εγκληματίας (με αυτά τουλάχιστον το επι
χείρημα πείθει την Καρλάτα να τον παντρευτεί!), επειδή έχει μι
κρές φονικές φαντασιώσεις. Ο ανακριτής τον προσγειώνει σε mo 
ταπεινές κλίμακες. Δεν είναι κανείς εγκληματίας επειδή κάποτε 
θέλησε να σκοτώσει ή φαντάστηκε ότι σκότωσε κάποιον του 
προτείνει, λοιπόν, εν είδει θεραπείας, ν ’ αγοράσει μια ηλεκτρι
κή ξυριστική μηχανή.5 Αυτή ακριβώς είναι η περίπτωση του 
Bunuel, αν πιστέψουμε την αυτοβιογραφία του: «Η φαντασίωση 
είναι το πρώτο μας προνόμιοη απόλυτη ελευθερία του αν
θρώπου». Γι’ αυτά και προσπάθησαν «να τη μειώσουν, να την 
εξαλείψουν», όπως τις άλλες ελευθερίες. «ΓΓ αυτό ο χριστια
νισμός επινόησε το αμάρτημα της πρόθεσης. Κάποτε πίστευα 
πως η συνείδησή μου ήταν αυτή που μου απαγόρευε ορισμένες 
φαντασιώσεις: να σκοτώσω τον αδελφό μου, να πλαγιάσω με τη 
μάνα μου. Έλεγα μέσα μου: “Τι φρίκη!” και απέβαλλα οργι
σμένα αυτές τις παλαιόθεν κολασμένες σκέψεις. Μόνο γύρω στα 
εξήντα-εξήντα πέντε κατάλαβα και αποδέχθηκα απόλυτα την 
αθωότητα της φαντασίωσης. Χρειάστηκα τόσον καιρό για να πα
ραδεχτώ ότι αυτό που γινόταν μέσα στο κεφάλι μου, δεν αφο
ρούσε παρά μόνο εμένα, ότι δεν επρόκειτο κατά κανέναν τρό
πο γι’ αυτό που ονομάζουμε “κακές σκέψεις”, ότι δεν επρόκει- 
το κατά κανέναν τρόπο για αμαρτία, ότι έπρεπε ν ’ αφήνω τη φα
ντασία μου να παίρνει όποιον δρόμο θέλει, κι ας είναι αιματο
βαμμένος ή έκφυλος».6 Όπως κι ο Αρτσιμπάλντο, με τον οποίο 
μοιραζόταν την αγάπη για μεταμφιέσεις, έτσι κι ο Bunuel θα 
απαλλασσόταν απ’ το μπαστούνι του. Όμως (κι αυτό δεν είναι 
παρά εισβολή της φαντασίωσης στην πραγματικότητα), η 
Miroslava Stern, η ηθοποιός που υποδύθηκε τη Λαβίνια, «λίγο 
μετά το τέλος των γυρισμάτων, αυτοκτόνησε από ερωτική 
απογοήτευση και, κατά το θέλημά της, αποτεφρώθηκε»...6

1. Michel Leiris, Le Ruban au cou d ’Olympia.
2. Jean-Louis Schefer, L ’homme ordinaire du cinéma.
3. Κατά λέξη, to fondu enchaîné θα μπορούσε να μεταφραστεί «αλυσιδωτή 
τήξη». (Σ.τ.Μ.)
4. Αγγλικά στο κείμενο: «κωμωδία με φόνους». (Σ.τ.Μ.)
5. Για μιαν άλλη ερμηνεία, βλ. το κείμενο της Hélène Puiseux «Ο κορσές στο 
ντουλάπι», στο: Des secrets mal gardés, Editions du Félin, 1990.
6. Louis Bunuel, H  τελευταία πνοή.

«Positif··, Σεπτέμβριος 1993. 
Μετάφραση: Μ πάμπης Κολωνίας.

Εγκλήματα κατά συρροήν
του Θωμά Αιναρά

Μια σταθερή παράμετρος που διαπερνά σαν κόκκινη γραμμή 
-αλλού αχνή κι αλλού πιο έντονη- το μπουνιουελικό έργο, εί
ναι η ταύτιση της ερωτικής πράξης με την επιθυμία του θα
νάτου. Λέει ο ίδιος ο Bunuel: «Πάντα έβρισκα στον ερωτισμό 
κάποια συγγένεια με το θάνατο -  μια σχέση μυστική, αλλά 
σταθερή». Αυτή τη σχέση βιώνει ως κυρίαρχο και ανομολόγη
το πάθος ο ήρωας της Εγκληματικής ζωής του Αρτσιμπάλντο δε 
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Για τον Αρτσιμπάλντο, η ερωτική επιθυμία μετουσιώνεται σε δο
λοφονική πράξη, ως το μόνο μέσο απόλυτης κατάκτησης της γυ
ναικείας ύπαρξης. Η ερωτική απόλαυση γι’ αυτόν περνά μέσα 
από το έγκλημα. Η ταινία είναι μια μαύρη κωμωδία και αφορά 
σε μια σειρά εγκλήματα που δεν έγιναν ποτέ, τουλάχιστον από 
τον ίδιο τον Αρτσιμπάλντο. Οι φόνοι που διακαώς επιθυμεί να 
διαπράξει, τελούνται μεν, αλλά πάντα από κάποιον άλλο.
Ο Buñuel, χρησιμοποιώντας έξοχα την ανατρεπτική δύναμη 
του παραδόξου και την καυστικότητα της φάρσας, στερεί από 
τον ήρωά του την ερωτική απόλαυση της πράξης του φόνου, 
αλλά, ταυτόχρονα, του χαρίζει μια σειρά από φαντασιώσεις 
(όπου πλησιάζει πολύ πιο κοντά στο έγκλημα απ’ ό,τι στην 
πραγματικότητα), σαν γενική δοκιμή μιας παράστασης που 
συνεχώς ματαιώνεται. Έτσι, ο «άτυχος» Αρτσιμπάλντο μένει 
μ’ ένα σταθερά επαναλαμβανόμενο αίσθημα απώλειας, ευνου
χισμού και ανικανοποίητου, αφού αδυνατεί να τελέσει την 
πράξη, να διανύσει την απόσταση από την πρόθεση στην (αυ
τοπραγμάτωση.

Το κ ο υ τ ί  τ η ς  Π α ν δ ώ ρ α ς

Ο Αρτσιμπάλντο ζει τη ζωή του σαν ένα διαρκές όνειρο θανά
του που πηγάζει από την παιδική του ηλικία, όταν ένιωσε από
λαυση μπροστά στο θάνατο της γκουβερνάντας του. Ο μικρός 
Αρτσιμπάλντο, για να δοκιμάσει τη μαγική δύναμη του μου
σικού κουτιού που πραγματοποιεί κάθε επιθυμία, εύχεται το θά
νατό της, κι αυτή πέφτει νεκρή από αδέσποτη σφαίρα. Δεν εί
ναι λοιπόν τυχαίο ότι ο ερωτικός του πόθος, από τα πρώτα 
του ακόμα σεξουαλικά σκιρτήματα (καθώς μαγεύεται από τα γυ
μνά πόδια της νεκρής γκουβερνάντας), είναι άρρηκτα δεμένος 
με την επίκληση του θανάτου.
Η αρχική σκηνή της ταινίας, που μας οδηγεί στην παιδική 
ηλικία του ήρωα, δεν έχει στόχο ν ’ ανιχνεύσει ψυχικά τραύματα 
που να ερμηνεύουν την εγκληματική συμπεριφορά του ενήλικα 
Αρτσιμπάλντο, αλλά να μας καταδείξει πως η μελωδία του μου
σικού κουτιού δεν κουβαλά μονάχα το θάνατο, αλλά και την 
απόλαυση που τον συνοδεύει. Έτσι, το αθώο παιδικό παιχνίδι 
καθίσταται το απόλυτο φετίχ του μικρού παιδιού και κατα
γράφεται ασυνείδητα στη μνήμη του ως το μαύρο κουτί τής 
ύπαρξής του.
Πολλά χρόνια αργότερα, περιέρχεται και πάλι στην κατοχή του, 
όταν το αρπάζει κυριολεκτικά μέσα απ’ τα χέρια της μοιραίας γι’ 
αυτόν Λαβίνια. Το μουσικό κουτί απελευθερώνει την ερωτική 
επιθυμία του, ενεργοποιώντας ταυτόχρονα το δολοφονικό του έν
στικτο. Ο Αρτσιμπάλντο, θέλοντας να κερδίσει τον χαμένο χρό
νο, ρίχνεται σε μια κούρσα θανάτου, με έπαθλο ένα πτώμα που 
να του ανήκει ολοκληρωτικά. Εις μάτην. Ο Buñuel, παίζοντας 
μαζί του όπως η γάτα με το ποντίκι, του κλέβει την μπουκιά (το 
πτώμα) απ’ το στόμα, αφήνοντάς τον έρμαιο ενός αδιέξοδου πά
θους που πρέπει να κορεστεί μονάχα με τις φαντασιώσεις τού 
εγκλήματος. Το ίδιο το έγκλημα, συνεχώς του διαφεύγει.

Ε κ Λ ΕΚ ΤΙΚ ΕΣ ΣΥ ΓΓΕΝ ΕΙΕΣ

Ο Αρτσιμπάλντο είναι ένας υποδειγματικός ήρωας του Buñuel,
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στενός συγγενής του Φρανσίσκο Γαλβάν της ταινίας Ελ, αν 
και δεν σκιαγραφείται σαν ψυχοπαθητική προσωπικότητα όπως 
εκείνος (αν και διαθέτει όλα τα προσόντα).1 Έχουν κοινά χα
ρακτηριστικά: αστική καταγωγή, αυστηρή οικογενειακή ανα
τροφή, Καθολική αγωγή, υπαινισσόμενη παρθενία, διεστραμμένη 
σεξουαλικότητα, σαδιστικές τάσεις απέναντι στις γυναίκες (ο 
ένας θέλει να τις ράψει· ο άλλος, να τις κάψει), παρανοϊκές φα
ντασιώσεις, έμμονες ιδέες, φετίχ και, φυσικά, μια υπέρμετρη γοη
τεία, που επιτυχώς κάποιος την ονόμασε «σαγήνη του διαβόλου». 
Ταυτόχρονα, όμως, διαφέρουν. Εκτός από την τελική τους 
μοίρα (ο ένας παραμένει έγκλειστος στην παράνοιά του, ο άλ
λος «απελευθερώνεται» απ’ το πάθος του), ο Αρτσιμπάλντο 
έχει, αν όχι ακριβώς επάγγελμα, τουλάχιστον μιαν αξιοπρεπή 
ασχολία (είναι επιτυχημένος κεραμίστας): η τέλεια βιτρίνα, 
πίσω απ’ την οποία κρύβει επιμελώς τα ερωτικής καταγωγής φο
νικά του ένστικτα. Εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με κάποιο μα- 
νιοκαταθλιπτικό, παρανοϊκό και θρησκόληπτο2 άτομο όπως ο 
Φρανσίσκο, αλλά μ’ έναν αμοραλιστή που αδιαφορεί για τους 
ηθικούς φραγμούς της θρησκείας και δεν ταλανίζεται από συ
νειδησιακές συγκρούσεις. Αυτό που κυριολεκτικά τον «καίει», 
είναι να πραγματώσει τις φαντασιώσεις του, εξασκώντας την τέ
χνη του φόνου. Το μόνο που καταφέρνει, βέβαια, είναι μια 
τραγελαφική «ομολογία» για τα εγκλήματα που θα ήθελε να έχει 
κάνει.
Ο Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους μοιάζει με ξεθωριασμένο, μακρι
νό πρόγονο των serial-killers, σίγουρα με κακές προθέσεις και 
εγκληματικές επιθυμίες, αλλά με ισχνό έως ανύπαρκτο «πα
ραγωγικό έργο» -  μονάχα ένα κέρινο ομοίωμα στην πυρά...

Σ τη  φυλακή τ η ς  φαντασίωσης

Το γεγονός ότι ο Αρτσιμπάλντο φαντασιώνεται τους φόνους, λει
τουργεί, ώς ένα βαθμό, αποτρεπτικά απ’ το να τους διαπράξει 
πραγματικά· ακριβώς τη στιγμή της τελικής πράξης, παγιδεύ
εται σ’ έναν λάθος χρόνο, ολιγωρεί, την κρίσιμη στιγμή εισ
βάλλουν στη σκηνή οι απερίγραπτοι αμερικανοί τουρίστες ή ο 
εραστής, και τα πάντα καταρρέουν. Τα εγκληματικά του σχέ
δια μένουν πάντα ανολοκλήρωτα, επιβεβαιώνοντας με ειρωνι
κό τρόπο τη ρήση «Η ζωή είναι αυτό που μας συμβαίνει ενώ άλ
λα σχεδιάζουμε». Το ερωτικό του παιχνίδι ισοδυναμεί μ’ ένα 
στοίχημα θανάτου που, παρά τις προσπάθειές του να το κερδί
σει, χάνει συνεχώς πάνω στο νήμα.
Ο Αρτσιμπάλντο, ζώντας φυλακισμένος ανάμεσα στις νοσηρές 
φαντασιώσεις του (σκηνές έξοχα γυρισμένες και βουτηγμένες 
μέσα σε μια ονειρική ατμόσφαιρα) και στη συμβατική ζωή 
του ευυπόληπτου πολίτη, αγωνίζεται να δραπετεύσει με κάθε 
τρόπο από τη φυλακή του. Τυφλωμένος απ’ το πάθος, δε βλέ
πει την πόρτα του κελιού που ο Bufuiel -ειρωνικά, αλλά και 
με διάθεση να τον «σώσει»- έχει κρατήσει μισάνοιχτη. Στο 
κάτω κάτω, δε σκότωσε ποτέ κανέναν.

«ΖΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΠΕΘΑΙΝΟΝΤΑΣ, ΤΑΪΖΟΥΜΕ ΤΗ ΦΩΤΙΑ» (CLIVE BARKER) 
Τα πάντα βαίνουν «ομαλά», μέχρι τη γνωριμία του με τη Λα- 
βίνια, την οποία, σ’ ένα παρανοϊκό όραμα θρησκευτικής φύσης.

φαντάζεται να καίγεται στην πυρά (εν προκειμένω, στο φούρ
νο όπου ψήνει τα κεραμικά του), όπως η Ζαν ντ’ Αρκ. Κι αυτή 
ακριβώς η ιστορία με τη Λαβίνια είναι που αποτελεί το turning 
point της ταινίας. Αν μέχρι εκείνη τη στιγμή η φαντασίωση λει
τουργούσε ως δικλίδα ασφαλείας, φυλακή και, ταυτόχρονα, 
τόπος σωτηρίας, εδώ η φαντασίωση χύνεται στο ποτάμι τής 
πραγματικής ζωής. Η κέρινη κούκλα, τόσο πιστό αντίγραφο της 
Λαβίνια, ώστε, κάποια στιγμή, ακόμα κι ο ίδιος ο Αρτσιμπάλντο 
μπερδεύεται, δεν είναι μονάχα το τέλειο υποκατάστατο του 
ερωτικού του πόθου (άλλωστε, η κούκλα δέχεται πρώτη το 
ερωτικό του φιλί), αλλά και το «υποκείμενο» της δολοφονικής 
του μανίας. Πράγματι, λίγο αργότερα σύρεται στην πυρά, φο
ρώντας ακόμα και τα ρούχα της πραγματικής Λαβίνια, και 
λιώνει κάτω απ’ το γεμάτο διεστραμμένη απόλαυση βλέμμα τού 
Αρτσιμπάλντο, που γεύεται, έστω και με δεκανίκια, την πρώ
τη του «επιτυχημένη» εγκληματική ενέργεια. Ο Buñuel, με εξαι
ρετικούς σκηνοθετικούς χειρισμούς, δημιουργεί ρήγματα στην 
επιφάνεια του πραγματικού, μέσα απ’ τα οποία η φαντασίωση 
κυριεύει -με την ισχύ της ψευδαίσθησης- την πραγματικότη
τα. Έτσι, το κέρινο ομοίωμα της Λαβίνια που καίγεται,3 αποκτά 
την αληθοφάνεια ενός ζωντανού σώματος.

Απαλλαγή

Ταινία με «βελούδινη» σκηνοθεσία και εξαιρετικά επεξεργα
σμένη σεναριακή δομή, όπου οι ιστορίες διαπλέκονται χωρίς να 
συγκρούονται, διατηρώντας έτσι την αυτονομία τους, Η εγκλη
ματική ζωή του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους χρησιμοποιεί τη μά
σκα του παραδόξου και της μαύρης κωμωδίας για ν ’ αποκαλύ- 
ψει το «δηλητηριώδες βάθος» της ανθρώπινης ψυχής. Στην εσω
τερική ζωή του ήρωα δεν καταγράφονται ηθικά διλήμματα 
γύρω απ’ το Καλό και το Κακό, την αρετή και την αμαρτία, το 
έγκλημα και την τιμωρία. Τα πάντα είναι ενταγμένα στον 
εκρηκτικό μηχανισμό της φάρσας, και στη λειτουργία αυτού 
του μηχανισμού η ηθική δεν έχει θέση. Στην Εγκληματική ζωή 
του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους, ο έρωτας δεν είναι παρά το άλ
λο πρόσωπο του θανάτου, και το έγκλημα, το αντεστραμμένο 
είδωλο της αρετής. Εξ άλλου, ο ήρωας κάποια στιγμή αυτο- 
προσδιορίζεται ως άγιος ή εγκληματίας (ίσως τη μοναδική φο
ρά που δείχνει μια στοιχειώδη, με ηθικούς όρους, αυτεπίγνω
ση). Ο Αρτσιμπάλντο δεν περιγράφεται ως παρανοϊκός, όπως ο 
Φρανσίσκο του Ελ, αλλά ως ένα άτομο με εξασθενημένες ηθι
κές αντιστάσεις που αφήνεται στην κυριαρχία του ενστίκτου 
και κινείται πέρα απ’ το Καλό και το Κακό, χωρίς όμως να χά
νει το μέτρο της κοινής λογικής. Αυτό αποδεικνϋεται από τον 
ωφελιμιστικό τρόπο με τον οποίο σκέφτεται όταν ανακαλύ
πτει την προδοσία της Καρλότα: «Αν τη σκοτώσω τώρα, θα ’μαι 
ένας στυγνός εγκληματίας. Αν το κάνω μετά το γάμο, θα 'μαι 
ο σύζυγος που εκδικήθηκε για την τιμή του».
Όταν ο δημιουργός του τον βάζει να «ομολογήσει» τα φανταστικά 
του εγκλήματα (φανταστικά, όχι από τύψεις ή ενοχές, αλλά απ’ 
την αδυναμία του να τα διαπράξει πραγματικά), κορυφώνοντας 
έτσι τη μακάβρια φάρσα του με μια γνήσια σουρεαλιστική κορόνα, 
όχι μόνο του ανοίγει ένα απρόσμενο μονοπάτι σωτηρίας, αλλά, 283
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με την απάντηση του επιθεωρητή, δηλώνει και τη δική του κι
νηματογραφική κατεύθυνση: «Αλίμονο αν μπορούσαμε να δι
κάσουμε τη σκε'ψη, κύριε Δε λα Κρους». Αυτά ακριβώς έκανε σ’ 
όλη του τη ζωή και σ’ άλες του τις ταινίες του ο μεγάλος αναρ
χικός του κινηματογράφου: άφησε ελεύθερη τη σκέψη του στο 
κυνήγι του φαντάσματος που λέγεται ελευθερία.

H a p p y (?) E nd

Δυο λόγια για την ευτυχή κατάληξη της ιστορίας, η οποία θεω
ρήθηκε από πολλούς μια υπο(παρα)χώρηση στις εμπορικές επιταγές 
της βιομηχανίας. Ο Αρτσιμπάλντο, ομολογώντας, δείχνει να συμ
βιβάζεται με την ιδέα ότι δεν είναι πλασμένος να σταδιοδρομήσει 
ως εγκληματίας. Άλλωστε, κανείς δεν μπορεί να του προσάψει την 
κατηγορία ότι δεν προσπάθησε αρκετά· έτσι κι αλλιώς, το μικρό 
του λιθαράκι στην ευγενική τέχνη του φόνου το πρόσθεσε.
Ή  μήπως όχι;

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2000.

1. Το βλέμμα που ρίχνει πάνω του ο Buñuel, είναι «ζεστό», σχεδόν συμπά
θειας, σε αντίθεση με το ουδέτερο, κλινικό βλέμμα με το οποίο εξετάζει τον 
Φρανσίσκο.
2. Παρ’ όλο που, εδώ, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στο Ελ, η Εκκλησία, με τους 
θεσμούς, τις αξίες και τους εκπροσώπους της, δε δέχεται καίρια πλήγματα, 
εντούτοις δε μένει αλώβητη: εκτός απ’ την ιεροσυλία που διαπράττει ο 
Buñuel, προσβάλλοντας τη «μοναδική ποιητικότητα του Καθολικού γάμου», 
όταν η Καρλότα δολοφονείται από τον εραστή της στη διάρκεια της γαμή
λιας τελετής, στη φαντασίωσή του, ο προδομένος Αρτσιμπάλντο, την πρώ- 
τη νύχτα του γάμου, την εξαναγκάζει να πει γονατιστή και φωναχτά την 
προσευχή της, τη στιγμή ακριβώς που ετοιμάζεται να τη δολοφονήσει. 
Ακόμα, σε μιαν άλλη επίδειξη δολοφονικού χιούμορ, ο Αρτσιμπάλντο θέλει 
να σφάξει την αδελφή-νοσοκόμα που τον περιθάλπει, για να της χαρίσει... 
την αιώνια ζωή.
3. «Για μένα» γράφει ο Buñuel στην αυτοβιογραφία χου, «αυτή η ταινία πα
ραμένει συνδεδεμένη με την ανάμνηση ενός παράξενου δράματος. Σε μια σκη
νή, ο Ernesto Alonso, ο πρωταγωνιστής, καίει σ’ ένα φούρνο για κεραμικά 
μια κούκλα, που είναι ακριβές ομοίωμα της ηθοποιού Miroslava Stern. 
Λοιπόν, λίγο καιρό μετά το γύρισμα, η Miroslava αυτοκτόνησε από ερωτι
κή απογοήτευση και αποτεφρώθηκε -  σύμφωνα με την επιθυμία της.»

Α Υ Τ Ο  Λ Ε Γ Ε Τ Α Ι  Α Υ Γ Η  ( 1 9 5 5 )
(Cela s ’appelle I ’aurore)

Σκηνοθεσία: Luis Buñuel. Σενάριο: Luis Buñuel, Jean Ferry, 
βασ. σχο ομότιτλο μυθιστόρημα του Emmanuel Roblès. Φω
τογραφία: Robert Le Febvre. Σκηνογραφία: Max Douy. Μου
σική: Joséph Cosma. Ή χος: Antoine Petitjean. Μοντάζ: 
Marguerite Renoir, Luis Buñuel. Ηθοποιοί: Georges Marchai 
(Δρ Βαλέριο), Lucia Bosè (Κλάρα), Gianni Esposito (Σάντρο Γκά- 
λι), Julien Bertheau (επιθεωρητής Φαζάρο), Nelly Borgeaud 
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(Γκορτσόνε), Brigitte Elloy (Μόγκντα), Gaston Modot (Τζιου- 
ζέπε). Παραγωγή: Les Films Marceau, Laetitia Films (Γαλλία- 
Ιταλία). Διάρκεια: 108 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Σ ’ ένα νησί της Μεσογείου, ο γιατρός Βαλέριο προσφέρει σχεδόν 
δωρεάν τις υπηρεσίες του στους χωρικούς, αλλά η σύζυγός του, 
Άντζελα, δεν μπορεί να υποφέρει τη μονοτονία της επαρχίας, και 
τον παρακαλεί συνεχώς να εγκατασταθούν στη Νίκαια. Υποφέ- 
ροντας από τα νεύρα της, φεύγει για να επισκεφθεί τους δικούς της, 
και στο διάστημα αυτό ο Βαλέριο γνωρίζεται κι ερωτεύεται με 
πάθος την Κλάρα, μια όμορφη χήρα που έχει έρθει για επίσκεψη 
στο νησί. Ο Σάντρο, ένας εργάτης που συνδέεται φιλικά με τον Βα
λέριο, τα βάζει με τον Γκορτσόνε, τον προύχοντα του νησιού, επει
δή τον απολύει απ’ τη δουλειά του ενόσω η γυναίκα του είναι βα
ριά άρρωστη. Όταν, στη διάρκεια της έξωσης, εκείνη πεθαίνει, ο 
Σάντρο σκοτώνει τον Γκορτσόνε και βρίσκει καταφύγιο στο σπίτι 
του Βαλέριο. Στο μεταξύ, η Άντζελα επιστρέφει με τον πατέρα 
της στο νησί, αλλά, όταν πληροφορείται την ύπαρξη του καταζη
τούμενου στο σπίτι, έρχεται σε οριστική ρήξη με τον Βαλέριο. Ο Σά
ντρο αυτοκτσνείτελικά σ’ ένα δρομάκι του νησιού, κυνηγημένος απ’ 
την αστυνομία. Ο Βαλέριο αρνείται να σφίξει το χέρι του αστυνο
μικού επιθεωρητή και, αγκαλιάζοντας για πρώτη φορά δημόσια 
την Κλάρα, φεύγει από τον τόπο της τραγωδίας συντροφιά με 
τρεις άλλους εργάτες.

Είναι μια ταινία του τύπου «Ναι στον έρωτα -  όχι στην αστυ
νομία!», απ’ την οποία, όμως, έχω πολύ καλές αναμνήσεις. Ο 
ατζέντης μου στο Παρίσι μού υπέδειξε το βιβλίο του Emmanuel 
Roblès το 1954, όταν ήμουν στις Κάννες. Μ’ άρεσε, κι άρχισα 
να δουλεύω το σενάριο με τον Jean Ferry, ένα σουρεαλιστή συγ
γραφέα. Συνέβη όμως μαζί του το εξής παράδοξο: έγραψε μια 
ερωτική σκηνή τριών σελίδων, με φιλιά, λυρικές εκφράσεις 
κ.λπ. Ντρεπόμουν να γυρίσω κάτι τέτοιο. Σκέφτηκα τότε να την 
αντικαταστήσω με μια σκηνή όπου ο ήρωας έρχεται στο σπίτι 
της ερωμένης του, μιλά ερωτικά μαζί της, κι όπως είναι κου
ρασμένος, βγάζει τις κάλτσες του, ξαπλώνει στον καναπέ και της 
λέει, καθώς εκείνη του σερβίρει τη σούπα: «Κοίτα στην τσέπη 
του σακακιού μου -  σου ’χω ένα δωράκι». Εκείνη βγάζει από την 
τσέπη του μια ζωντανή χελωνίτσα, το ζευγάρι φιλιέται, τέ
λος. Κι έτσι γλίτωσα τρεις σελίδες με διαλόγους που μπορεί να 
ήταν καλογραμμένες, αλλά ήταν αδύνατον να γυριστούν. Ο 
Ferry έγραψε στον παραγωγό να βγάλουν τ’ όνομά του από τους 
τίτλους, γιατί, όπως έλεγε, μετέτρεψα μια υπέροχη ερωτική σκη
νή σε μια σκηνή με κάλτσες, σούπα και πεζότητα. Ο καημένος 
είχε ταλέντο, αλλά, εδώ, δεν του δίνω δίκιο.
Βλέποντας τη φωτογραφία του Χριστού που χρησιμεύει ως 
τηλεγραφόξυλο, πολλοί είπαν: «Αχά! Μια μπουνιουελική λε
πτομέρεια!» Συγχωρέστε με, όμως, αν καμιά φορά η πραγμα
τικότητα γίνεται από μόνη της μπουνιουελική. Όταν οι Αμε
ρικανοί εισέβαλαν στην Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
Πόλεμο, βρήκαν ένα άγαλμα του Χριστού, κι εκεί πάνω τοπο
θέτησαν το τηλεφωνικό καλώδιο που είχαν ανάγκη. Κι όπως ο



Επάνω: Ο Georges M archai και ri N elly Borgeaud.
Κάτω αριστερά: H  φωτογραφία τον αγάλματος του Χριστού μ ε  τα τηλεγραφόξυλα. 
Κάτω δεξιά: Διάλειμμα στα γυρίσματα για ένα σταφυλάκι.
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ήρωας έχει πάει στην Αφρική, τυχαίνει να έχει στην κατοχή του 
αυτή τη φωτογραφία: το πρόσωπο του Ιησού σκεπασμένο από 
σύρματα και στύλους του τηλέγραφου. Δεν ήταν δική μου 
επινόηση, όπως δεν ήταν και η παρουσία της Παναγίας της Γου
αδελούπης στα σφαγεία του Ράστρο (Το κτήνος).

(Από το Prohibido..., ó.n.)

Ούτε μία φιοριτούρα...
του Jacques DonioTValcroze

Εκ πρώτης όψεως, δε φαίνεται να υπάρχουν πολλά κοινά ση
μεία ανάμεσα στα θέματα που είναι προσφιλή στον Bunuel, και 
στο μυθιστόρημα του Roblès πάνω στο οποίο βασίζεται η ται
νία. (Ίσως να μη λέγαμε το ίδιο αν επρόκειτο για το νέο μυθι
στόρημα του Roblès, Τα μαχαίρια, το οποίο εξελίσσεται σ’ ένα 
κλίμα αρκετά πιο κοντινό στην ιδιάζουσα ευαισθησία τού 
Bunuel που αποκλείει κάθε συναισθηματισμό και, ταυτόχρονα, 
κατά κάποιο τρόπο, οτιδήποτε μυθιστορηματικό.) Αν όμως 
αφήσουμε τις λεπτομέρειες κατά μέρος, θα δούμε ότι οι δύο άν- 
δρες συναντήθηκαν σε ηθικό επίπεδο. Με τον τρόπο τους, είναι 
κι οι δυο τους μοραλίστες. Τα έργα τους έχουν μια τάση να τι
νάζουν στον αέρα την παραδοσιακή αστική και χριστιανική ηθι
κή προς όφελος μιας πολύ πιο ελεύθερης και πολύ πιο επανα
στατικής αντίληψης για τον άνθρωπο.
Επιπλέον, μοιράζονται μια εντελώς ισπανική αντίληψη περί τι
μής και αξιοπρέπειας. Ο Bunuel, ωστόσο, καίτοι πράος και κα
λοκάγαθος, επιδεικνύει πάντα στα έργα του μια σκληρότητα (δη
λαδή ένα σαδισμό) κι ένα μαύρο χιούμορ που προσδίδουν στο 
ύφος του αυτή την ανατρεπτική διάσταση η οποία τρομάζει τους 
«ορθώς σκεπτομένους». Από την άλλη, ο Roblès διηγείται σε 
πρώτο επίπεδο, χωρίς περιστροφές. Αυτό που συνδέει αρμονι
κά δύο τόσο διαφορετικούς τρόπους σκέψης, αν όχι τόσο ως προς 
τις αρχές όσο στον τρόπο έκφρασης, είναι η κοινή απέχθεια για 
το τεχνητό και τη δήθεν αισθαντικότητα, η κοινή περιφρόνη
ση των συμβιβασμών και της χαμέρπειας. Το αποτέλεσμα είναι 
μια πολύ ωραία ταινία, «σοβαρή κι αδελφική», όπου ο Bunuel 
δεν πρόδωσε ούτε το μήνυμα του Roblès ούτε το συνηθισμένο 
ύφος των έργων του.
[...]
Στο τελευταίο πλάνο της ταινίας, βλέπουμε το γιατρό, τον κε
ντρικό ήρωα της ταινίας, ν ’ απομακρύνεται, συντετριμμένος απ’ 
το θάνατο του φίλου του, αλλά ευχαριστημένος με τον εαυτό 
του, αγκαζέ με την αγαπημένη του και συντροφιά με δύο ακό
μα μέλη μιας οικογένειας της δικής του επιλογής. Έτσι, το μυ
θιστόρημα του Roblès θα μπορούσε να έχει ως τίτλο αυτόν 
ενός έργου του Giradoux, Αναζήτηση εκλεκτών, αφού «ζωή» 
δεν είναι παρά η πορεία του καθενός στην αναζήτηση της αλη
θινής του οικογένειας, κι αυτό είναι και το ηθικό δίδαγμα της 
ιστορίας: αυγή λέγεται όταν ο άνθρωπος έχει βρει τους ομοίους 
του. Η νύχτα παύει με την «αναγνώριση», και η αυγή ξημερώνει 
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Όμως, το ουσιώδες της ταινίας δεν έγκειται σ’ αυτό το σημείο, 
το οποίο δεν είναι παρά ένα σημείο στίξης της μπουνιουελικής 
γλώσσας· το ουσιώδες (το ’χω ξαναπεί) είναι αυτή η «σοβαρότη
τα και αδελφικότητα» που αποπνέει η ταινία και που έχουμε την 
εντύπωση πως, αν την είχε επιδιώξει οποιοσδήποτε άλλος εκτός 
του Bunuel, το αποτέλεσμα θα καταποντιζόταν στο γελοίο. Εδώ, 
όλα είναι νηφάλια κι αποτελεσματικά. Ούτε μία φιοριτούρα στο 
ύφος. Απ’ την αρχή ώς το τέλος, η απόλυτη λιτότητα· ένα ύφος 
απλό και άμεσο. Ο Marchai δεν ήταν ποτέ καλύτερος, και η 
Lucia Bosè, έτσι απλή και απέριττη, σχεδόν μας κάνει να ξεχά- 
σουμε τις συναρπαστικές ηρωίδες που ενσάρκωσε στην οθόνη από 
τότε που ο Antonioni της έδωσε την πρώτη της ευκαιρία.
Η Αυγή δεν είναι μια ταινία εντυπωσιακή, αισθησιακή, με μεγάλα 
λυρικά ξεσπάσματα- είναι ένα έργο ώριμο, σκληρό και τρυφερό, 
αμείλικτο και γεμάτο χάρη. Να το δείτε οπωσδήποτε. Συνή
θως, ο τρόπος με τον οποίο μας συγκινεί ο κινηματογράφος, εί
ναι υποτιμητικός. Ο Bunuel, αντίθετα, μας γοητεύει χωρίς να 
κάνει την παραμικρή παραχώρηση στα συνηθισμένα μέσα, κι αυ
τό είναι πρώτα απ’ όλα που τον καθιστά μεγάλο σκηνοθέτη.

«France Observateur», τχ. 134, Μάιος 1956.
Μετάφραση: Μυρτώ Ρηγοποόλου.

Λυρισμός και ειλικρίνεια
της Λήδας Γαλανού

Ο Bunuel αγάπησε αυτή την ταινία περισσότερο από κάθε άλ
λο καρπό του δημιουργικού ταλέντου του. Η Αυγή αντιμετω
πίστηκε επιφυλακτικά από το κοινό και κυνικά από την κρι
τική, κι εξαφανίστηκε μέσα στην Ιστορία. Παρ’ όλα αυτά, ιδω
μένη τουλάχιστον μέσα στον απόηχο του μεγαλείου του δημι
ουργού της, αφήνει τη σφραγίδα της ως ένα έργο ασύγκριτα λυ
ρικό, ειλικρινές και σπουδαίο μέσα στην απλότητά του. Ιστο
ρία του αγαθού, φιλάνθρωπου γιατρού που, εγκλωβισμένος 
στην ταραχώδη Κορσική, καλείται να επανεξετάσει και να βά
λει σε πράξη τα «πιστεύω» του, γίνεται μια πανέμορφη παρα
βολή πάνω στο θέμα της δέσμευσης, της ακεραιότητας, του 
ιδεαλισμού.
Σκηνοθετημένη σχεδόν συμβατικά, σαφώς πιο γραμμικά από το 
μεγαλύτερο μέρος του έργου του Bunuel, αφήνει χώρο για τις 
φιγούρες, τους χαρακτήρες και το συναίσθημα να εξελιχθούν 
και να πλημμυρίσουν την οθόνη. Στη μαυρόασπρη φωτογρα
φία απεικονίζονται άνθρωποι που καλύπτουν όλο το φάσμα τού 
γκρίζου: ο ενάρετος γιατρός που με ευκολία γίνεται μοιχός· η 
ερωτευμένη σύζυγος που απομακρύνεται από οτιδήποτε δυ
σάρεστο και επίπονο, για να πεθάνει μέσα στον πόνο· ο αδικη
μένος εργάτης του τοπικού εργοστασίου που γίνεται δολοφό
νος για τα ιδανικά του- και, πάνω απ’ όλα, σφραγισμένος από την 
προσωπική ιστορία του Bunuel, ο άτεγκτος διοικητής τής 
αστυνομίας που απεχθάνεται τη βία, διατηρεί στο γραφείο του 
τον Εσταυρωμένο του Dali και απαγγέλλει Claudel, στο αυτο
κίνητο, καθ’ οδόν προς τη σύλληψη.
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Η Αυγή, σαφώς δεν είναι το πιο σύνθετο, μεγαλεπήβολο, άρτιο 
ή ευρηματικά έργο του σκηνοθέτη. Όμως, η ιδιαιτερότητα 
της ταινίας είναι αληθινά σπουδαία. Πολιτικοποιημένη στο 
έπακρο, με τις αριστερίστικες απόψεις της να μη χρειάζονται 
καν μια δεύτερη ανάγνωση, καταφέρνει με πρωτοφανή ευκο
λία να λειτουργήσει από έξω προς τα μέσα. Παραμερίζοντας κα
νείς το έντονο πολιτικό και ανθρώπινο «κατηγορώ», ανακα
λύπτει μια ιστορία αφιερωμένη στα βαθύτερα, απλούστερα και 
σοφότερα ένστικτα του ανθρώπου, στη στοιχειώδη ανάγκη για 
το δίκαιο, για την πίστη, για την αδελφικότητα, τον έρωτα, την 
ασφάλεια. Παραγνωρισμένη και χαμένη πια μέσα στα κινημα
τογραφικά βιβλία, αυτή είναι αν όχι η μόνη, τουλάχιστον μια 
από τις ελάχιστες ταινίες του σκηνοθέτη που παραμερίζουν τη 
φόρμα για να εκμαιεύσουν τα δάκρυα του θεατή.

Αθήνα, Αύγουστος 2000.

0  Θ Α Ν Α Τ Ο Σ  Σ ’ Α Υ Τ Ο Ν  Τ Ο Ν  Κ Η Π Ο  ( 1 9 5 6 )  
(La m ort en ce ja r d in  /  L a  m uerte  en este ja r d in  -  

εΑ. T.: Οι τιέντε φαγάδες)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Luis Bunuel, Raymond 
Queneau, Luis Alcoriza, βασ. στο μυθιστόρημα του José-André 
Lacour. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Jorge Stahl Jr. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Edward 
Fitzgerald. Ε ν δ υ μ α τ ο λ ο γ ία :  Georgette Somohano. Μ ο υ σ ι 
κ ή : Paul Misraki. Ή χ ο ς :  José de Pérez, Galdino Samperio. 
Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Marguerite Renoir, Denise Charvein. 
Η θ ο π ο ι ο ί :  Simone Signoret (Τζιν), Georges Marchai (Σαρκ), 
Charles Vanel (Καστέν), Michel Piccoli (πατήρ Λιτσάρντι), 
Michèle Girardon (Μαρία), Tito Junco (Τσένκο), Jorge Martínez 
de Hoyos (Φερέρο). Π α ρ α γ ω γ ή : Producciones Tepeyac, Oscar 
Dancigers, Films Dismages, Jacques Mage (Μεξικό-Γαλλία). 
Δ ιά ρ κ ε ια : 97 λεπτά. Έγχρωμη.

Σε μια στρατοκρατούμενη χώρα της Λατινικής Αμερικής που δεν 
κατονομάζεται, οι εργάτες ενός αδαμαντωρυχείου εξεγείρονται 
κατά της απόφασης των Αρχών να τους διώξουν απ ’ το χώρο ερ
γασίας τους, παρά τη μεσολάβηση του πατρός Λιτσάρντι. Στην εξέ
γερση παίρνει μέρος (άθελά του, σχεδόν) ο Καστέν, ένας ηλικιω
μένος Γάλλος που ονειρεύεται ν' ανοίξει δικό του εστιατόριο στη 
Μασσαλία, συντροφιά με την Τζιν, μια πόρνη της περιοχής. Η τε
λευταία, αδίστακτη και διεφθαρμένη, καταδίδει στις Αρχές τον 
Σαρκ, έναν περαστικό τυχοδιώκτη, ο οποίος συλλαμβάνεται άδι
κα ως ληστής Τραπεζών. Καταφέρνει, όμως, να δραπετεύσει και 
να βρεθεί πάνω ο ’ ένα πλοιάριο μαζί με την Τζιν, τον πατέρα Λι- 
τοάρντι, τον Καστέν και την κωφάλαλη κόρη του, Μαρία. Κυνη
γημένοι από ένα στρατιωτικό απόσπασμα, βρίσκουν καταφύγιο μέ
σα στη ζούγκλα, όπου αντιμετωπίζουν τις αντίξοες καιρικές συν-

θήκες, την πείνα, αλλά και την όξυνση των μεταξύ τους αντιθέσε
ων. Τα υπολείμματα ενός αεροπλάνου τούς επιτρέπουν να ξανα- 
βρούν για λίγο τις δυνάμεις και το κουράγιο τους, αλλά ο Καστέν, 
που στο μεταξύ έχει τρελαθεί, πυροβολεί και σκοτώνει την Τζιν και 
τον πατέρα Λιτσάρντι. Ο Σαρκ τον εξουδετερώνει και, μαζί με τη 
Μαρία, φεύγει μ ’ ένα μονόξυλο προς την ελευθερία.

Υπέφερα πολύ στα γυρίσματα αυτής της ταινίας, γιατί υπήρχαν 
δυσκολίες απ’ την αρχή. Ο παραγωγός ήταν ανήσυχος εξαιτίας 
της λογοκρισίας και μου ζήτησε να αλλάξω μερικά πράγματα.
Η Simone Signoret, η σταρ, δεν αισθανόταν καλά, γιατί ο Yves 
Montand ήταν μακριά της, στην Ιταλία, κι έψαχνε οποιαδήποτε 
δικαιολογία για να πάει να τον συναντήσει στην Ευρώπη. Στα 
σύνορα με τις ΗΠΑ έδειξε επίτηδες ένα διαβατήριο με βίζες 
από τη Σοβιετική Ένωση και άλλες σοσιαλιστικές χώρες, όμως 
οι τελωνειακοί -πράγμα παράξενο- την άφησαν να περάσει. Στα 
γυρίσματα, τα πράγματα άλλαζαν απ’ τη μια στιγμή στην άλ
λη. Οι σκηνές έπρεπε να ξαναγραφτούν λίγα λεπτά πριν αρχί
σει να «τρέχει» η μηχανή, άσε που έπρεπε κι ο Gabriel Arout να 
τις μεταφράσει και στα γαλλικά. Μαρτύρησα με τη μικρή που 
υποδύεται την κωφάλαλη, τη Michèle Girardon, η οποία έκα
νε κινηματογράφο γιατί έτσι είχαν αποφασίσει οι γονείς της και, 
φυσικά, αγνοούσε τα πάντα γύρω από το επάγγελμα. Στο τέλος 
των γυρισμάτων είχα κουραστεί τόσο πολύ, που δεν ασχολή
θηκα καν με τη μουσική. Είπα να βάλουν ό,τι ήθελαν.

-  Στο ζενερίκ διαβάζουμε ότι ένας συγγραφέας που εκτιμούμε πο
λύ, ο Raymond Queneau, συνεργάστηκε στο σενάριο.
-  Ένας άνθρωπος με ταλέντο. Έβρισκε λύσεις που αποτελούν 
πρότυπο του τι σημαίνει καλός διάλογος σε ταινία. Σ’ ένα χωριό, 
οι εργάτες κατεβαίνουν σε απεργία και η κυβέρνηση στέλνει 
στρατεύματα για να καταστείλει την εξέγερσή τους. Η πόρνη πη
γαίνει να ψωνίσει. Ζητά διάφορα πράγματα και ένα σαπούνι.
Εκείνη τη στιγμή, ακούγεται ο ήχος μιας σάλπιγγας που αναγ
γέλλει την άφιξη των στρατιωτών. Τότε η πόρνη διορθώνει την 
παραγγελία, λέγοντας: «Έξι σαπούνια! » Καταλαβαίνουμε αμέσως 
ότι η πόρνη θα ’χει πολλή δουλειά, χωρίς να την ακούμε να λέ
ει κοινοτοπίες του τύπου: «Ω λα λα, θα ’χω δουλειές με φούντες!», 
ούτε να βλέπουμε γραφικές σκηνές με τους στρατιώτες να κάνουν 
ουρά έξω απ’ την πόρτα του μπορντέλου. Ο Queneau ήταν ένας 
μοναδικός συγγραφέας, με ξεχωριστή αίσθηση της γραπτής 
γλώσσας. Υπήρξε σουρεαλιστής, αλλά όταν μπήκα εγώ στην 
ομάδα των σουρεαλιστών, αυτός είχε ήδη φύγει. Τον γνώρισα, 
λοιπόν, όταν έκανα την ταινία. Ως σεναριογράφος δεν αγαπού
σε τις πολύ βίαιες σκηνές -  ούτε εγώ, εξ άλλου...

-  Θα μπορούσαμε να δούμε την ταινία ως μια πολιτική αλληγορία;
-  Θέλησα, πολύ απλά, να γυρίσω μια περιπετειώδη ιστορία, που 
επιτρέπει να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά κάποιων χαρα
κτήρων, λιγότερο ή περισσότερο πολιτισμένων, μέσα στη φύ
ση και σε κατάσταση κινδύνου. Ο μόνος χαρακτήρας που παίρ
νει το μέρος των εργατών, είναι ο Marchai. Κι ο Vanel λιγάκι, 287
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στην αρχή, αλλά μετά κάνει πίσω. Εν τελεί, η ταινία είναι λί
γο αναρχική.

-  Υπάρχει κάποια ομοιότητα με τον Ροβινοώνα Κροϋσο.
-  Βέβαια: το θέμα της φύσης και ο τρόπος με τον οποίο εξελίσ
σονται οι ανθρώπινες σχέσεις, προς τη διχόνοια ή την αλλη
λεγγύη. Χωρίς αυτή την αλληλεγγύη, οι ήρωες που βρίσκονται 
σε κίνδυνο, θα ’χαν χαθεί. Είναι κάτι που συμβαίνει μόνο μέ
σα στη ζούγκλα. Παρόμοιοι είναι και οι ανταγωνισμοί ανάμε
σα στους χαρακτήρες του Εξολοθρευτή αγγέλου, εδώ, όμως, η δρά
ση εκτυλίσσεται σ’ ένα πολυτελές σαλόνι.

-  Η κωφάλαλη, είναι ο πιο αγνός χαρακτήρας· και, παραδόξως, σώ
ζεται στο τέλος με τον τυχοδιώκτη.
-  Σώζεται επειδή είναι αθώα· όχι επειδή είναι κωφάλαλη. Ο τυ
χοδιώκτης σώζεται γιατί αποδεικνύεται ο πιο ικανός να ξεπε- 
ράσει τις δύσκολες δοκιμασίες, είναι ο πιο δυνατός κι ο πιο ψύ
χραιμος. Μ’ άλλα λόγια, αυτοί που επιβιώνουν, είναι οι πιο δυ
νατοί και οι πιο αδύναμοι. Γιατί; Δεν ξέρω. Η φύση δεν ενερ
γεί σύμφωνα με τους ανθρώπινους νόμους -  είναι τυφλή.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Η  α μ φ ισ η μ ία  τ ο υ  α π ρ ό σ μ ε ν ο υ
του Jacques Lourcelles

Αυτή η σχεδόν συνηθισμένη περιπέτεια είναι μια από τις πιο απο
καλυπτικές ταινίες του Buñuel. Κατ’ αρχάς, μαρτυρεί την από
λυτη εμπιστοσύνη που ανέκαθεν έτρεφε o Buñuel στη μυθι
στορηματική φόρμα, προκειμένου να εκφράσει τα θέματα και 
τους χαρακτήρες της επιλογής του. O Buñuel, συχνά μετέφερε 
στην οθόνη κλασικά μυθιστορήματα (τον Ροβινοώνα Κροϋσο σε 
μια πολύ επιτυχημένη ταινία, τα Ανεμοδαρμένα Ύψη σε μια 
παταγώδη αποτυχία). Φαίνεται, όμως, πως του ταιριάζουν κι άλ
λου είδους πεζογραφήματα, όπως το μυθιστόρημα του José- 
André Lacour Ο θάνατος σ’ αυτόν τον κήπο. Μέσα στη δαιδαλώ- 
δη εξέλιξή της, η πλοκή της ταινίας (η εξύφανση της οποίας, κα
τά τον Buñuel, απαιτούσε λεπτοτεχνικούς χειρισμούς, και χρει
άστηκε να κληθεί να επικουρήσει o Queneau) ζωντανεύει χα
ρακτήρες σύνθετους και αμφίσημους, που δεν αποκαλύπτουν εύ
κολα το μυστικό τους, τρέφοντας έτσι μια δυναμική και κα
ταιγιστική δράση, που θυμίζει επιφυλλίδα.
«Στόχος του μπουνιουελικού έργου» γράφει o Luc Moullet (στο 
τχ. 64 των «Cahiers du Cinéma») «είναι η αναζήτηση μιας πιο 
μεγάλης αλήθειας, του απόλυτου, το οποίο, όμως, μόλις το προ
σεγγίσει κανείς, βρίσκεται κατεστραμμένο από αυτό το ίδιο το 
γεγονός ότι προσεγγίστηκε. [...] Αλήθεια κατά Buñuel είναι η 
αντιπαράθεση μιας γνώμης και της αντίθετής της· μιας σκέψης 
και της αντίθετής της. [...] Εδώ δεν υπάρχει καμία κοινωνική 
κριτική· η κριτική είναι ανέφικτη μέσα σ’ αυτό το έργο όπου το 
κάθε πλάνο μάς προστάζει: Μην κρίνετε, γιατί, αφού δεν μπο- 

288 ρείτε, σημαίνει ότι δεν έχετε και το δικαίωμα: οι κυβερνώντες

του Κουτσάσο είναι ταυτόχρονα δυνάστες και αδύναμοι, δολο
φόνοι και δειλοί -  οπότε, έχουν κάθε δίκιο ν ’ απαγορεύουν 
οποιαδήποτε ιδιωτική κερδοσκοπική επιχείρηση. Ο Καστέν, 
μια μετριότητα που έχει ερωτευτεί με πάθος μια πόρνη και 
περνά όλο του το χρόνο στην εκκλησία, δεν έχει να ζηλέψει τί
ποτα σε περιπλοκότητα απ’ τους συντρόφους του, την Τζιν ή τον 
Τσένκο, θιασώτες του διπλού παιχνιδιού· όσο για τον πατέρα Λι- 
τσάρντι, ο χαρακτήρας του θυμίζει λιγότερο τον Breton, τον 
Sade, τον Artaud ή τον Claudel, και περισσότερο τον Bernanos». 
Το δεύτερο μέρος, μέσα στη ζούγκλα, διαθέτει πλούτο ακατα
νόητων συμβόλων και ασυνήθιστων σκηνών, οι οποίες είναι επί
σης πολύ δυνατές και από την άποψη της εξέλιξης της μυθι
στορηματικής πλοκής. Αυτές τρέφουν ακατάπαυστα την αμη
χανία του θεατή. «Το απρόσμενο» λέει (πάλι) ο Moullet, «δεν εί
ναι παρά μια μορφή αμφισημίας· και τα δύο είναι προεκτάσεις 
μιας και μοναδικής απαρχής· είναι οι παράμετροι που συνθέτουν 
το μπουνιουελικό σύμπαν: ο άνθρωπος δεν μπορεί να γνωρίσει 
την αλήθεια, γιατί η αλήθεια υπερβαίνει πάντα τη δυνατότητά 
του κατανόησης. Την αμφισημία, το διφορούμενο, όπως και το 
απρόσμενο, το ασυνήθιστο, τα δεχόμαστε παθητικά, αλλά δεν 
μπορούμε να τα εξηγήσουμε. Ο σουρεαλισμός δεν έκανε τίποτ’ 
άλλο απ’ το να προστεθεί στις επιδράσεις που σημάδεψαν τα πρώ
τα χρόνια του Bunuel (την αστική και την ιησουητική), και οδή
γησε την προσοχή του στα πράγματα αυτού του κόσμου που ξε
περνούν τα όρια της λογικής, μέχρι του σημείου να τον ωθήσει 
στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει τίποτ’ άλλο.»
Χάρη στον οπτικό και αφηγηματικό του πλούτο, Ο θάνατος... 
είναι μια ταινία σύνθετη, αλλά και, ταυτόχρονα, απλή: σύνθε
τη, για τους λόγους που αναφέρθηκαν πιο πάνω· απλή, γιατί, 
σε τελευταία ανάλυση, οι δύο ήρωες που θα επιζήσουν, είναι αυ
τοί που στερούνται παντελώς ιδεολογίας, προκαταλήψεων, εμ
μονών. Η οικουμενικότητα του Bunuel έγκειται στο ότι ξέρει 
να ζωγραφίζει εξίσου καλά τόσο τις βασανισμένες ψυχές όσο και 
τους ταπεινούς. Ως κινηματογραφιστής, άλλωστε, ικανοποιεί και 
τους μεν και τους δε. Για να συμπληρωθεί δε η ειρωνεία, οι φα
νατικοί και της μιας και της άλλης πλευράς τον θεωρούν δικό 
τους.

Dictionnaire du Cinéma, Laffont, Παρίσι 1992.
Μετάφραση: Χριστιάνα Γαλανοποϋλου.

Μ έσ α  σ τ ο ν  ά γ ρ ιο  κ ή π ο  χ ο υ  Θ ε ο ύ
του Σωτήρη Ζήκου

Μια περίεργη ταινία στη φιλμογραφία του σκηνοθέτη. Θυμίζει 
εξωτική περιπέτεια χολιγουντιανού τύπου, μόνο που απου
σιάζει η ηθικολογία, τα ευδιάκριτα όρια μεταξύ του Καλού 
και του Κακού, η μελό δραματουργία. Οι αρετές αυτές, ωστό
σο, δεν είναι αρκετές για να την καταξιώσουν ως μια σημαντι
κή δουλειά στη φιλμογραφία του ισπανού δημιουργού. Χωρι
σμένη σε δύο επεισόδια, με ετεροβαρή αφηγηματική δομή, έχει 
ένα πρώτο χαώδες μέρος που θυμίζει ατέλειωτη εισαγωγή χω-



Η  εξέγερση των 
αδαμαντωρύχων.

Η  πόρνη (Sim one Signoret) και 
ο πατήρ Λιτοάρντι (Michel 
Piccoli) στον άγριο κήπο του 
Θεού.

Η  κωφάλαλη Μαρία (Michéle 
Girardon) και ο Κασιέν 
(Charles Vanell στο Ο θάνατος 
σ' αυτόν τον κήπο. 289
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ρίς κύριο θέμα (ή, τουλάχιστον, το θέμα της δεν είναι η εξέγερση 
των αδαμαντωρύχων, όπως νομίζουμε). Με δράση που παρα
πέμπει στο μεξικανικό ουέστερν, η αφήγηση εξελίσσεται μέσα 
από δευτερεύουσες περι-πλοκές, που μοιάζουν προσχηματι
κές, για να ξεχωρίσουν τελικά πέντε πρόσωπα από το πλήθος και 
να γίνουν κεντρικοί χαρακτήρες του δεύτερου μέρους, εκεί όπου 
η ρότα της αφήγησης αλλάζει και αποκτά προοπτική, μέσα απ’ 
την κοινή μοίρα αυτών των προσώπων σ’ έναν αγώνα επιβίω
σης και περιπλάνησης στη ζούγκλα. Αυτά, λοιπόν, τα πέντε πρό
σωπα, παγιδευμένα σε μια αδιέξοδη πορεία μέσα στη ζούγκλα, 
όπου αυτό που χαρακτηρίζει την κατάστασή τους, είναι: «κά
νουμε κύκλους συνεχώς κι επιστρέφουμε στο ίδιο σημείο», θα 
φτάσουν πέρα από τα όρια της αντοχής τους, θ’ ανακαλύψουν 
τι σημαίνει να εμπιστεύεσαι και να στηρίζεσαι στον άλλον, 
και θα ξαναβρούν τα κομμάτια του εαυτού τους που είχαν χά
σει ή ξεχάσει. Ο Σαρκ και η Τζιν θα συγχωρέσουν ο ένας τον άλ
λον και θα ομολογήσουν τον έρωτά τους, ο πατήρ Λιτσάρντι θα 
συναινέσει στις πρακτικές αξίες της συμβίωσης χωρίς να ηθι- 
κολογεί, η κωφάλαλη Μαρία θ’ ανακαλύψει τη θηλυκή της φύ
ση χωρίς να χάσει στιγμή την αθωότητά της, και μόνο ο Καστέν 
θα τρελαθεί, κυριευμένος από μια μορφή θρησκόληπτης μανίας, 
που θα τον οδηγήσει να γίνει ο τιμωρός άγγελος των αμαρτω
λών μέσα σ’ αυτόν τον άγριο κήπο του Θεού. Κι ο θάνατος θα 
χτυπήσει όντως όσους ευθύνονται για την άσχημη τροπή στην 
οποία κατέληξε η κοινή ιστορία αυτών των χαρακτήρων. Το πιο 
εκπληκτικό, που δίνει εν τέλει μιαν άλλη διάσταση στην ταινία, 
είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν, αρχίζουν, εξελίσσονται μέσα από 
συμπτώσεις και τελειώνουν στο μέσο ενός μεγάλου Πουθενά, 
κάπου ανάμεσα σ’ έναν ανώνυμο τόπο, με θεμέλια σαθρά και διε
φθαρμένη εξουσία, γεμάτο ίσως διαμάντια που δε θ’ αποκτήσει 
κανείς, και σε μια Ουτοπία, η οποία κάποια στιγμή εικονίζεται 
σαν τα Ηλύσια Πεδία, ένας μακρινός χαμένος παράδεισος επί της 
Γης, που τελικά δεν υπάρχει παρά μόνο για να κρατά ζωντανή 
την ελπίδα. Κι αυτή είναι μια σταθερή εμμονή, που τη συνα
ντάμε πίσω απ’ όλο το έργο του ισπανού δημιουργού.

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2000.

Rita Macedo (Αντάρα), Jesús Fernández (Ούχο, ο νάνος), Igna
cio López Tarso (κλέφτης εκκλησιών), Ofelia Guilmain (Τσάν- 
φα), Luis Aceves Castañeda (πατροκτόνος), Noé Murayama 
(Ελ Πίντο), Pillar Poliche (Λουσία, η ετοιμοθάνατη), Arturo 
Bigoton Castro (αξιωματικός), Aurora Molina (Καμέγια), 
Edmundo Barbero (δον Άνχελ). Π α ρ α γ ω γ ή : Producciones 
Barbachano Ponce (Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 94 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 
Β ρ α β ε ία : Διεθνές βραβείο στο Φεστιβάλ Καννών 1959, Βραβείο 
André Bazin στο Φεστιβάλ Ακαπούλκο 1959.

Στις αρχές του αιώνα, ο νεαρός ιερέας Νασάριο ζει σε μια φτωχι
κή πανσιόν, χωρίς να έχει δική του ενορία, εφαρμόζοντας όμως πι
στά τις διδαχές του Ευαγγελίου, κυρίως σε ό,τι αφορά στην αγάπη 
και την αλληλεγγύη. Δίνει καταφύγιο στην πόρνη Αντάρα, η οποία 
καταζητείται για απόπειρα φόνου, και βοηθά πνευματικά την Μπε- 
ατρίς, απλοϊκή επαρχιωτοπούλα, η οποία αποπειράθηκε να αυτο- 
κτονήσει όταν την εγκατέλειψε ο εραστής της, Ελ Πίντο. Η Αντά
ρα βάζει φωτιά στο δωμάτιο του Νασάριο (για να μη μείνουν ίχνη 
ότι τη φιλοξένησε) και φεύγει μαζί με την Μπεατρίς. Ο Νασάριο δέ
χεται επικρίσεις από την εκκλησιαστική ιεραρχία για τη στάση του, 
κάτι που τον οδηγεί στην απόφαση να γίνει αναχωρητής και να ζει 
από ελεημοσύνες. Ζητά δουλειά σ’ ένα συνεργείο του δρόμου, αλλά 
προκαλεί άθελά του μια διένεξη ανάμεσα στους εργάτες και τον επι
στάτη. Σ ’ένα χωριό ξανασυναντά την Αντάρα και την Μπεατρίς, που 
τον ακολουθούν, θεωρώντας τον άγιο. Όμως, σ’ ένα γειτονικό χω
ριό που το μαστίζει η χολέρα, ο Νασάριο αποτυγχάνει να σώσει την 
ψυχή μιας ετοιμοθάνατης. Ο κόσμος θεωρεί ανήθικο κι αιρετικό 
τον ιερέα, επειδή συνοδεύεται από δυο γυναίκες. Η Μπεατρίς ξα
ναβρίσκει τον Ελ Πίντο, ο οποίος τη διατάζει να φύγει μαζί του, ενώ 
οι Αρχές συλλαμβάνουν τον Νασάριο και την Αντάρα. Στη φυλα
κή, ένας κλέφτης εκκλησιών υπερασπίζεται τον Νασάριο από την 
επίθεση ενός άλλου κρατουμένου, αλλά του θέτει ερωτήματα για τη 
χρησιμότητα του Καλού, που οδηγούν τον ιερέα στην αμφιβολία τής 
πίστης και της μέχρι τώρα στάσης του. Αργότερα, και πάλι στους 
δρόμους, μια φτώχιά γυναίκα τού προσφέρει έναν ανανά για ε.1ε- 
ημοσύνη. Ο Νασάριο,, αμφιβάλλοντας για το Θεό και τους αν
θρώπους, στην αρχή αρνείται να τον δεχτεί, ύστερα όμως μετανιώνει, 
παίρνει το φρούτο και συνεχίζει το δρόμο του.

Ν Α Ζ Α Ρ Ε Ν  ( 1 9 5 8 )
(N azarin)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Luis Buñuel, Julio 
Alejandro, Emilio Carballido, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 
Benito Pérez Galdós. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Gabriel Figueroa. Σ κ η 
ν ο γ ρ α φ ία : Edward Fitzgerald. Ε ν δ υ ρ α τ ο λ ο γ ία : Georgette 
Somohano. Μ ο υ σ ικ ή : Τα Τύμπανα της Καλάνδα και το τρα
γούδι «Dios nunca muere» του Macedonio Alcalá. Ή χ ο ς :  José 
de Pérez, James L. Fields. Μ ο ν τά ζ : Luis Buñuel, Carlos Savage. 
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Ο Ναζαρέν είναι ένας Δον Κιχώτης του ιερατείου: αντί ν ’ ακο
λουθήσει το παράδειγμα των βιβλίων της ιπποσύνης, ακολου
θεί το Ευαγγέλιο. Αντί να έχει τον ιπποκόμο Σάντσο Πάνθα, συ
ντροφεύεται από δυο γυναίκες, που είναι κατά κάποιο τρόπο οι 
«υπηρέτριές» του. Επίσης, μπορούμε να πούμε ότι η μεν Μπε
ατρίς είναι η Μαρία Μαγδαληνή, η δε Αντάρα, μια θηλυκή εκ
δοχή του Αποστόλου Πέτρου (ενώ ο Πέτρος, λ.χ., βγάζει το σπα
θί του όταν συλλαμβάνουν τον Χριστό, η Αντάρα, χτυπά ένα φύ
λακα κατά τη σύλληψη του Ναζαρέν). [...] Ναι- ο Ναζαρέν έχει 
κάτι το δονκιχωτικό, με τη διαφορά ότι ο Δον Κιχώτης είναι άλ
λοτε τρελός κι άλλοτε όχι, ενώ ο Ναζαρέν είναι πάντα σώ- 
φρων. Δεν είναι όμως ούτε επαναστάτης, αν και, μια μέρα, 
μπορεί να γίνει ένας, αγνός και λίγο απλοϊκός· μια μέρα, ο Να-
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ζαρέν μπορεί να καταλήξει να πιστέψει περισσότερο στο άτομο 
παρά στο Θεό ή την κοινωνία. Κι εγώ, άλλωστε, πιστεύω πε
ρισσότερο στο άτομο παρά στην κοινωνία.
Δεν ήμουν από πάντα θαυμαστής του Galdós. Στα νιάτα μου μ’ 
ενδιέφερε ελάχιστα -  το ίδιο και τους φίλους μου. Αργότερα, 
στην εξορία, άρχισα να τον διαβάζω πραγματικά, και τότε μου 
τράβηξε το ενδιαφέρον. Βρήκα στα έργα του στοιχεία που θα 
μπορούσα να χαρακτηρίσω μέχρι και σουρεαλιστικά: τρελός 
έρως, ντελιριακά οράματα, μια έντονη πραγματικότητα με λυ
ρικές στιγμές. Το Ναζαρέν είναι από τα μυθιστορήματα της τε
λευταίας περιόδου του, όχι από τα πιο επιτυχημένα, αλλά η ιστο
ρία και ο ήρωας σε ξετρελαίνουν ή, εν πάση περιπτώσει, αφή
νουν να υπονοηθούν πολλά πράγματα που σε ανησυχούν. [...] 
Αν προσέξατε, το Ναζαρέν, όπως και η Τριστάνα, διαφέρουν ως 
ταινίες απ’ τα βιβλία. Στο τέλος του μυθιστορήματος, ο Ναζα
ρέν βρίσκεται σε παραλήρημα και νομίζει ότι τελεί Θεία Λει
τουργία, ενώ στο τέλος της ταινίας δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. 
Το Ναζαρέν δεν είναι απ’ τα μεγάλα μυθιστορήματα του Galdós 
-  ούτε κι η Τριστάνα. Δεν μπορούμε να τα συγκρίνουμε με το 
Fortunata y Jacinta ή με τη σειρά του Torquemada. Όταν κι- 
νηματογραφώ ένα μυθιστόρημα, αισθάνομαι πιο ελεύθερος αν 
δεν πρόκειται για αριστούργημα, γιατί, έτσι, κανείς δε μ’ εμπο
δίζει να το αλλάξω και να βάλω ό,τι θέλω. Στα μεγάλα μυθι
στορήματα δεσπόζει μια τελείως λογοτεχνική γλώσσα: πώς 
μπορείς να τη μεταφέρεις στην οθόνη;

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Τ ρ α γ ικ ή  α υ τ α π ά τ η
του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου

Επιτέλους έφτασε και στην Ελλάδα αυτό το κλασικό πια έργο 
του Luis Buñuel, τελευταίο (1958) και καλύτερο δημιούργημα 
της μεξικανικής περιόδου του, και προάγγελος της Βιριδιάνα. 
Όπως κι εκείνη, είναι μια απλή ιδεολογική παραβολή και, 
συγχρόνως, μια ταινία εντελώς ρεαλιστική, πραγματωμένη με 
τη λιτή, καθημερινή κινηματογραφική έκφραση που χαρα
κτηρίζει τη δουλειά του αυτής της εποχής.
Ιδεολογία -  πραγματικότητα. Αυτή η σπάνια ικανότητα του 
Buñuel να οδηγεί κατευθείαν από τη μια στην άλλη, του προ
σφέρει την ιδανική φόρμα για ν ’ ανατρέψει μια ιδεολογία πλα
σματική και εξωανθρώπινη, δοκιμάζοντάς την διπλά στο καμίνι 
της σκληρής κοινωνικής πραγματικότητας.
Ο Ναζαρέν (διάβαζε: Ναζωραίος) είναι ένας φτωχός μεξικανός 
ιερέας των αρχών του αιώνα (επί δικτατορίας του Porfirio 
Díaz), που εφαρμόζει κατά γράμμα και πνεύμα τη διδασκαλία 
ιου Ιησού. Είναι ταπεινός, αξιοπρεπής, σπλαχνικός, γεμάτος 
αγάπη, αδιάφορος για τα εγκόσμια και δαμαστής των πειρασμών 
της σάρκας, στραμμένος ολοκληρωτικά προς το Πνεύμα-θεό. 
Αντπιαραθέτόντας αυτόν τον απόλυτο χριστιανισμό με τον 
«σχετικό» χριστιανισμό που εφαρμόζουν οι άλλοι άνθρωποι 
(αλλά και οι ιερωμένοι) μέσα σε μια δεδομένη κοινωνία, ο σκη-

νοθέτης γεννά -εντελώς φυσιολογικά- μια καταγγελία τής 
απάτης που αποτελεί η οργανωμένη Εκκλησία, και της ταύτι
σής της με την εκμετάλλευση. Και οι τρεις παπάδες που συνα
ντά ο Ναζαρέν, είναι εφησυχασμένοι, κατοχυρωμένοι και υπο
κριτές. Ο τρίτος, μάλιστα, του μεταφέρει την οργή του Επι
σκόπου: «Είσαι ένας αντάρτης! Προσβάλλεις τη Μητέρα Εκ
κλησία! »
Ωστόσο, η βαθύτερη ανατροπή που ενδιαφέρει τον Buñuel, εί
ναι η βαθμιαία κατάδειξη πως ο απόλυτος χριστιανισμός του Να
ζαρέν (η ίδια η αγιότητά του), είναι ανεδαφικός, άχρηστος, πα
ράλογος μέσα στις συγκεκριμένες συνθήκες της ζωής, γιατί 
αγνοεί τόσο τις φυσιολογικές διαστάσεις του ανθρώπου όσο και 
τους κοινωνικούς προσδιορισμούς του.
Ο Buñuel, με τον σχεδόν κοινότοπο ρεαλισμό του, επιμένει 
στη φυσική καταγραφή των προσώπων. Ο ίδιος ο Ναζαρέν εί
ναι ένας καλοφτιαγμένος νεαρός άντρας, γύρω απ’ τον οποίο το 
ερωτικό ένστικτο εκδηλώνεται παντοδύναμο. Η Μπεατρίς, 
εγκαταλελειμμένη από τον εραστή της, και η πόρνη που τον 
ακολουθούν, είναι τόσο βαθιά ερωτευμένες μαζί του, ώστε δέ
χονται να απαρνηθούν ώς και το σεξ. Απ’ την έλλειψή του, πά
ντως, η πρώτη παθαίνει υστερικές κρίσεις και, στο τέλος, επι
ληψία, όταν αγωνίζεται ν ’ απωθήσει την ιδέα ότι μετέφερε τον 
πόθο της στον ιερέα.
Ο ιδανικός ιερέας, όμως, δεν καταλαβαίνει τίποτα απ’ όλα αυ
τά· αγνοεί την ύλη του ανθρώπου· η αγάπη του δεν ωφελεί κα
νόναν. Ακόμα χειρότερη είναι η στάση του στα κοινωνικά θέ
ματα, όταν πιάνει δουλειά για ένα κομμάτι ψωμί, βλάπτοντας 
τους εργάτες και προκαλώντας την αιματηρή σύγκρουση. Την 
ώρα εκείνη, βέβαια, ο ίδιος είναι αθώος κι απόλυτα συνεπής στις 
χριστιανικές του αρχές. Η πράξη του, όμως, αντικειμενικά εί
ναι βλαβερή, και σ’ αυτό φταίει η ιδεολογία που τον διαμόρφωσε.
Ακόμα και το κλαράκι που κόβει ανυποψίαστος, ενώ ο εργο
δηγός πυροβολεί τους εργάτες, δεν είναι δειλία ή συνειδητή αδια
φορία (αντίθετα, τα βάζει με τον αξιωματικό με κίνδυνο της ζω
ής του), αλλά αδυναμία να καταλάβει τα κοινωνικά προβλήματα, 
όπως αυτά των εργασιακών σχέσεων.
Κι όταν, δείχνοντας την υπέρτατη χριστιανικότητα, κατα
στέλλει ακόμα και το ένστικτο αυτοσυντήρησης και δεν αμύ
νεται στο ανηλεές ξύλο, τότε ο Buñuel δίνει ήρεμα τη χαριστική 
βολή, με τα λόγια του «καλού·· ληστή: «Να γίνω καλός; Γιατί;
Δεν χρησιμεύουμε σε τίποτα εμείς οι δυο -  ούτε εσύ απ’ την κα
λή μεριά, ούτε εγώ από την κακή».
Το συμπέρασμα για το σκηνοθέτη, που παραπέμπεται μπρεχτικά 
στη συνείδηση του θεατή, είναι το εξής: ο ιερέας αποτυχαίνει 
σε όλες τις προσπάθειες του να βελτιώσει τους ανθρώπους, 
γιατί αγνοεί το γεγονός ότι η δράση του τοποθετείται στα πλαί
σια μιας δεδομένης κοινωνικής κατάστασης που δε διανοείται 
να την αμφισβητήσει, ενώ εκείνη προσδιορίζει απόλυτα την τε
λική απήχηση της κάθε πράξης του· κάθε δε προσπάθεια με
ταβολής της ανθρώπινης ζωής που δεν ξεκινά από την προ
σπάθεια μεταβολής της κοινωνικής τάξης, είναι μια τραγική αυ
ταπάτη.
Κι έτσι, στο φινάλε, σε μια εικόνα άφθαστης έντασης, ο Ναζα- 291
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ρέν προχωρεί σαν υπνοβάτης στον ηλιοφωχισμένο δρόμο, ενώ 
ηχούν τα φοβερά τύμπανα της μοναχικής καρδιάς του. Μέσα 
του έχει εισδύσει η αμφιβολία, κι είναι συντετριμμένος. Τότε, 
μια απλή γυναίκα του προσφέρει ένα φρούτο, καρπό της αλη
θινής στερημένης ανθρωπιάς.

«Η  Καθημερινή».

« Ο  Χ ο υ ά ν  μ ε ν ο ιά ζ ε ι»
του Γιώργου Μπράμου

O Luis Buñuel ήταν και άθεος και άθρησκος και αντικληρικός. 
Αρνήθηκε την παρηγοριά για την ύπαρξη Ανωτάτου Όντος και 
την προστασία που ασκεί αυτά στους θνητούς (Θεός), δε δέχτηκε 
την οργάνωση αυτής της παρηγοριάς σε ηθικό σύστημα (Θρη
σκεία), και με πολεμικό σθένος χλεύασε την ιεραρχία της θρη
σκευτικής εξουσίας (Εκκλησία). Αυτές οι τρεις αρνήσεις δια
πέρασαν όλο το έργο του κι ήταν από τα κεντρικά συστατικά 
της προβληματικής του.
Η χριστιανική θρησκεία (ειδικότερα ο καθολικισμός) στηρίζε
ται σ’ ένα ιδεαλιστικό σχήμα: θεωρεί ότι η ανθρώπινη αλλη
λεγγύη είναι καρπός ενός ηθικού κανόνα, ενός πρέττει που, αν 
εφαρμοστεί, οδηγεί κατευθείαν στην κατάκτηση του Παρα
δείσου.
Ο Buñuel γύρισε, από το 1956 ώς το 1959, στο Μεξικό, μιά τρι
λογία γιά το ψεύδος αυτού του σχήματος: Ο θάνατος σ’ αυτόν τον 
κήπο, Ναζαρέν και Ο πυρετός ανεβαίνει στο Ελ Πάο.
Ο Ναζαρέν, ταινία του ’58, βασίζεται στο ομότιτλο μυθιστόρημα 
του Benito Pérez Galdós, με θέμα το ερώτημα που διαπερνά το 
χριστιανισμό· τη σχέση του Ιησού, ως θεμελιωτή μιας ανθρω
ποκεντρικής θρησκείας, με τις παραμορφώσεις της από τις εκ
κλησιαστικές και εξουσιαστικές σκοπιμότητες. Θεωρείται ως η 
σημαντικότερη ταινία της τριλογίας και μία από τις πιο χαρα
κτηριστικές δημιουργίες του Buñuel. Εμπεριέχει μιαν από τις 
κρισιμότερες πλευρές της προβληματικής του για τη χρεοκοπία 
της εκκλησιαστικής μεγαθυμίας όταν αυτή έρχεται αντιμέτωπη 
με τη φτώχεια και τη μιζέρια των ανθρώπων. Μαζί με το Λος ολ- 
βιδάδος, τη Βιριδιάνα και το Γαλαξία, είναι από τα πιο πυκνά, δι
φορούμενα και πολυσύνθετα έργα του μεγάλου Ισπανού.
Στο Μεξικό, αρχές του 20ού αιώνα, ο δον Νασάριο, που όλοι τον 
λένε Ναζαρέν, είναι ο φτωχός, ταπεινός παπάς στον οποίο οι άλ
λοι φτωχοί και ταπεινοί του τόπου του προσφεύγουν για λίγη 
συμπόνια, συμπαράσταση και παρηγοριά. Με τον παπά μπλέ
κουν δύο γυναίκες: η Αντάρα, η κυνηγημένη πόρνη που πάνω 
σ’ έναν καβγά σκότωσε μιαν άλλη γυναίκα, και η Μπεατρίς, θύ
μα της γοητείας ενός σκληρού αρσενικού, του Ελ Πίντο. Η πα
ράξενη τριάδα θα σκανδαλίσει τη συντηρητική κοινωνία, κι όλοι 
θα υπαινιχθούν ερωτικές σχέσεις. Κανείς δε θα μπορέσει να κα
ταλάβει πως η κοινή πορεία του παπά και των γυναικών δε ση
μαίνει ταυτόχρονα πως και η μοίρα τους είναι κοινή. Η Αντά
ρα θέλει να ξεφύγει απ’ την αστυνομία, από τους διώκτες της· 
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τεία που ασκεί πάνω της ο εραστής της· και ο Ναζαρέν πι
στεύει ότι η ανθρώπινη αδικία θ’ ανατραπεί απ’ τη δικαιοσύνη 
του Θεού.
Είναι τρία ανθρώπινα όντα με διαφορετικές ουτοπίες. Στο δρό
μο, η Αντάρα θα συναντήσει έναν νάνο που θα της εκφράσει τον 
έρωτά του, η Μπεατρίς δε θα μπορέσει να απαλλαγεί από το τυ
φλό ερωτικό της πάθος, και ο Ναζαρέν θα βρει την καταφρόνια 
και τη βία, καθώς οι συγκροτούμενοι του θα τον χτυπήσουν και 
θα τον χλευάσουν. Μόνος συμπαραστάτης του, ένας ληστής και 
φονιάς, που θα του ανοίξει τα μάτια μπρος στη μεγάλη αυτα
πάτη. «Εσύ ήσουνα καλός κι εγώ κακός. Άχρηστοι κι οι δυο». 
Ο Ναζαρέν μοιάζει σαν μια έμμεση, αλλά καθαρή, παραβολή τής 
ζωής και της φιλοσοφίας του Ιησού: η αμαρτωλή πόρνη, η πα- 
ραστρατημένη γυναίκα, η κοινωνία που θεωρεί την καλοσύνη 
αδυναμία, οι ληστές και η βία τους, ο άλλος ληστής και ο σκλη
ρός, αληθινός ρεαλισμός του. Είναι και μια άμεση και μετωπι
κή κριτική του καθολικισμού και, γενικότερα, της χριστιανι
κής θρησκείας. Η συνείδηση του Ναζαρέν δεν μπορεί να εξα
ντλείται στην παθητικότητα· η σωτηρία και η παρηγοριά των 
ταπεινών δεν μπορεί να μετατίθεται διαρκώς για την άλλη 
ζωή. Η τελευταία σκηνή συνοψίζει με θαυμαστή λιτότητα και 
οξυδέρκεια την κριτική του Luis Buñuel απέναντι στον καθο
λικισμό. Ο Ναζαρέν δέχεται μια ελεημοσύνη, άχρηστος πια 
και ξοφλημένος, και στα μάτια του μένει μετέωρη η οργή για 
τη χαμένη του βεβαιότητα, τη διαψευσμένη του πίστη· την ίδια 
στιγμή, όμως, τον φωτίζει η ελπίδα πως αυτός ο οβολός δεν εί
ναι μια συνήθεια σκοπιμότητας, αλλά πραγματικό, ουσιαστικό 
νόμισμα της αδελφοσύνης των ανθρώπων.
Αυτή η συνειδητοποίήση έχει ξεκινήσει βασανιστικά και πολύ νω
ρίς: ένας ιερωμένος γνωρίζει ότι όσα λέγονται για τον δον Νασάριο 
και τις δυο γυναίκες που τον ακολουθούν, είναι κακοήθειες, 
αλλά συμβουλεύει τον αθώο παπά να συμβιβαστεί για κάτι που 
δεν έκανε. Στην φυλακή πια, στην πλήρη ταπείνωση, ο Ναζαρέν 
θα πει μια φράση, ομολογία και κάθαρση μαζί της αυταπάτης του: 
«Δεν μπορώ να ξεχωρίσω τη συγχώρεση απ’ τη σιχασιά». 
Υπάρχουν δύο τρόποι ανάγνωσης της ηθικής στάσης: αυτή 
που δέχεται την ηθική ως ηθικολογία και επιμένει στο σχήμα 
σε σχέση με την ουσία, κι αυτή που διαρκώς αγωνιά και ψάχνει 
πίσω από την επιφάνεια του τυπικού τη λειτουργικότητά του. 
Στην ταινία κυριαρχεί πάντα η σύγκρουση: ανθρώπινη ανάγκη 
εναντίον της ελπίδας του παραδείσου· έρωτας ταυτισμένος με 
τη σεξουαλικότητα, το σώμα, εναντίον της αμόλυντης αγά
πης· μεγαθυμία της αυταπάρνησης εναντίον της υστερόβουλης 
ελεημοσύνης- και, κυρίως, ο υλισμός της ζωής εναντίον του θρη
σκευτικού ιδεαλισμού.
Οργή κι ανάγκη, διάψευση κι απελευθέρωση, σεξουαλικότητα 
που δικαιώνει την ύπαρξη και καθαρότητα, παρθενία που ψευ- 
δολογεί για τη σωτηρία, αχρηστία της ηθικής των κανόνων και 
χρησιμότητα της ηθικής της συνείδησης -  ο Buñuel χαράζει και 
πάλι την απελευθερωτική του βλασφημία: η απελπισία δεν 
οδηγεί κατ’ ανάγκην στην ήττα, αλλά μπορεί και ν ’ ανοίξει τους 
δρόμους της ελευθερίας. Οι άνθρωποι δεν έχουν τόσο ανάγκη 
το χάϊδεμα των θρησκειών, όσο την ενίσχυση της αξιοπρέπει-
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άς τους. Η στάση αυτή αποδεικνύεται «τέκνο της ανάγκης κι 
ώριμο τέκνο της οργής».
Σύμφυτα σ’ αυτόν τον προβληματισμό που καταρρακώνει τη 
θρησκευτική ηθικολογία, ο Buñuel αναπτύσσει κι άλλα θέμα
τα, εξίσου καθοριστικά:
-  Υπάρχει αγάπη χωρίς ερωτισμό;
Η μάνα της Μπεατρίς θα ξεχωρίσει την ουσία από τη ρητορεία· 
υποστηρίζει πως η κόρη της, πέρα απ’ τα λεγόμενό της, βλέπει 
τον παπά ως άντρα, τον θεωρεί συμπλήρωμα του τυπικού αρ
σενικού, ιδιοκτήτη του σώματος και της ζωής της, όπως είναι 
ο Ελ Πίντο. Ο Ναζαρέν και ο Ελ Πίντο είναι για την Μπεατρίς 
ο τέλειος άνδρας: σατράπης όταν χαρίζει τον έρωτα, δούλος όταν 
τον εισπράττει. Ό,τι για τους κομφορμιστές θα ήταν αντίθεση, 
εδώ είναι σύνθεση. Ο νάνος, θαρρείς και ξέρει τον βίαιο ορισμό 
της αγάπης, πηγαίνει στο ακρότατο σημείο τον παραλογισμό 
της, που είναι ταυτόχρονα και ο υπέρτατος τόπος εκπλήρωσής 
της. «Είσαι άσχημη κι αλήτισσα, όμως εγώ σ’ αγαπώ» εξομο
λογείται στην Αντάρα. Μια ερωτευμένη γυναίκα, λίγο πριν 
πεθάνει, απαρνείται τη Βασιλεία των Ουρανών: «Ο Χουάν με 
νοιάζει· όχι οι ουρανοί» λέει στον έκπληκτο Ναζαρέν.
-  Υπάρχει θρησκεία χωρίς δεισιδαιμονία;
Το άρρωστο κοριτσάκι γίνεται καλά, και οι γυναίκες αποδίδουν 
τη σωτηρία του στις μαγικές ικανότητες του παπά. Ο Ναζαρέν, 
όμως, αρνείται ακριβώς ό,τι στοιχειοθετεί και δικαιώνει την ανα
γκαιότητα και την σκοπιμότητα της πίστης, όπως είναι η επί
τευξη του θαύματος. Οι παπάδες είναι μοιρολάτρες, αλλά οι λαϊ
κές γυναίκες χρειάζονται κάτι χειροπιαστό· αυτό επιδιώκουν και 
σ’ αυτό πιστεύουν.
-  Υπάρχει ρεαλισμός χωρίς σουρεαλισμό και, αντίστροφα, ποιος 
σουρεαλισμός δεν κατάγεται απ’ το ρεαλισμό;
Η συνειδητοποίηση του κεντρικού ήρωα έρχεται όταν η πραγ
ματικότητα ανατρέπει και θέτει σε πλήρη αμφισβήτηση τις 
θρησκευτικές βεβαιότητες. Τότε ο Ιησούς εισβάλλει μέσα απ’ τ’ 
όνειρο -  αμφίσημος, χωρίς απαντήσεις, ανεξέλεγκτος.
Η ταινία είναι και μια ελεγεία για τη μοναχικότητα όσων δεν 
μπορούν ν ’ ακολουθήσουν το γράμμα των νόμων και των κα
νόνων, όσων φανατικά ψάχνουν την ουσία της ηθικής τους. 
Από τον Λούθηρο υπάρχει πάντα η ανάγκη μιας αναθεώρησης 
του χριστιανισμού, μιας επανατοποθέτησης του γράμματος 
και της ουσίας του. Μόνο που ο Buñuel απομακρύνεται από τον 
προτεσταντισμό, έστω κι αν το βιβλίο του Galdos είναι η ιστο
ρία ενός, κατά κάποιο τρόπο, προτεστάντη. Ο ήρωας της ταινίας 
οδηγείται στη συνειδητοποίηση όχι μέσα απ’ την απενεργο- 
ποίηση του εκκλησιαστικού δογματισμού, αλλά μέσα από τη 
νέα, ριζοσπαστική αντιμετώπιση του ανθρώπινου πάθους.
Η μοναξιά του Ναζαρέν είναι όμοια με τη μοναξιά ενός άλλου 
προγόνου του, του Δον Κιχώτη. Κυνηγάνε κι οι δυο ουτοπίες 
που παρηγορούν την ανθρώπινη φύση τους: ο ένας, την ιδέα του 
ιπποτισμού· ο άλλος, την ιδέα της σωτηρίας της ψυχής. Είναι 
πορείες διάψευσης, ήττες της αυταπάτης και του ιδεαλισμού 
τους, κι από την άλλη, κέρδος της πραγματικής ζωής.

Αθήνα, Ιούλιος 2000

0  Π Υ Ρ Ε Τ Ο Σ  Α Ν Ε Β Α Ι Ν Ε Ι  Σ Τ Ο  Ε Λ  Π Α Ο  ( 1 9 5 9 )  
(La fièvre m onte à E l Pao  /  Los am biciosos -  
ελ. τ.: Ο πυρετός της ηδονής)

Σ κ η ν ο θ ε σ ί α : Luis Bunuel. Σ ε ν ά ρ ι ο :  Luis Buñuel, Luis 
Arcoriza, Luis Sapin, Charles Dorât, Henri Castillou, βασ. στο 
ομότιτλο μυθιστόρημα του τελευταίου. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Gabriel 
Figueroa. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Jorge Fernández, Pablo Galván. 
Μ ο υ σ ικ ή : Paul Misraki. Ή χ ο ς :  William Robert Sivel. Μ ο ν τ ά ζ : 
Rafael Ceballos, James Cuenet. Η θ ο π ο ιο ί : Gérard Philipe (Ρα- 
μόν Βάσκες), María Félix (Ινιές Βάργκας), Jean Servais (Γκου- 
άλ), Victor Junco (Ιντάρτε), Roberto Cañedo (συνταγματάρχης 
Ολιβάρες), Andrés Soler (Κάρλος Μπαρέιρο), Domingo Soler 
(Χουάν Κάρδενας), Miguel Angel Ferriz (κυβερνήτης Βάρ- 
γκας). Π α ρ α γ ω γ ή : Filmex (Gregorio Wallerstein, Oscar 
Dancigers), Groupe des Quatre, Raymond Borderie (Γαλλία-Με- 
ξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 97 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Σε μια φανταστική χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου κυβερ
νά ο δικτάτορας Μπαρέιρο, ένας ιδεαλιστής δικηγόρος, ο Ραμόν 
Βάσκες, δουλεύει ως γραμματέας του Βάργκας, κυβερνήτη του νη
σιού Ελ Πάο, που είναι στην πραγματικότητα ένα απέραντο κά
τεργο για πολιτικούς κρατουμένους και φυλακισμένους του κοι
νού ποινικού δικαίου. Ο Βάσκες είναι ερωτευμένος με την Ινιές, 
σύζυγο του Βάργκας, η οποία γίνεται ερωμένη του όταν ο άντρας 
της δολοφονείται. Ο νέος κυβερνήτης, Γκουάλ, είναι ένας αδί
στακτος δολοπλόκος, που δε διστάζει να εκβιάσει την Ινιές ότι θα 
συλλάβει τον Ραμόν αν δεν γίνει δική του. Εκείνη αποπειράται 
στην αρχή να τον σκοτώσει, αλλά στη συνέχεια γίνεται ερωμένη 
του, μόνο και μόνο για να τον ξεγελάσει και να τον απομακρύνει 
απ’το νησί. Στη διάρκεια της απουσίας του, ξεοπά εξέγερση κρα
τουμένων, την οποία και καταστέλλει ο Ραμόν με την ιδιότητα του 
υπευθύνου ασφαλείας του νησιού. Συλλαμβάνει τον Γκουάλ, ο 
οποίος αυτοκτονεί στο κελί του. Το τίμημα της εξέγερσης είναι πι
κρό, κι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκεται ο καθηγητής Κάρδενας, 
τον οποίο ο Ραμόν είχε ως ίνδαλμά του. Ο δικτάτορας Μπαρέι
ρο διορίζει τον Ραμόν νέο κυβερνήτη του Ελ Πάο, αλλά του ζητά 
να θυσιάσει την Ινιές στο βωμό των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Ένα 
τυχαίο γεγονός, ο σκοτωμός της Ινιές από τους στρατιώτες ενός 
μπλόκου, βγάζει τον Ραμόν από το ηθικό δίλημμά του, όμως εί
ναι ολοφάνερο ότι κάθε απόπειρά του να διορθώσει το σύστημα εκ 
των ένδον, είχε ως αποτέλεσμα να ισχυροποιήσει περισσότερο την 
τυραννία.

Δεν έχω καλές αναμνήσεις από την ταινία, ούτε κι ο Gérard 
Philipe. Ήταν η τελευταία του δουλειά. Ο ρόλος δεν του ταί
ριαζε, κι αυτό φαινόταν μέχρι και στον τρόπο με τον οποίο εί
χε περασμένο το πιστόλι στο ζωνάρι του: σαν παντατίφ. Ο 
ήρωας τον οποίο ενσαρκώνει, είναι ένας ιδεαλιστής που θέλει 
το τέλος της δικτατορίας και, για να το επιτύχει, διεισδύει στα 
γρανάζια της, αλλά τελικά αποτυγχάνει. Γενικά, θα ’λεγα ότι οι294
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πολιτικές ταινίες δε μ’ ενδιαφέρουν. Αντικειμενικά, κατανοώ 
το ενδιαφέρον που μπορεί να έχουν, αλλά δε μ’ ενδιαφέρει να 
τις κάνω- αισθάνομαι άτι δεν είναι ο χώρος μου.
Έχω πει αλλού ότι η όπερα μου δίνει ιδέες για τα σενάριά μου. 
Στην ταινία, αντέγραψα το φινάλε της Τόσκα. Η María Félix ξε
γυμνώνεται μπροστά στον τύραννο και του προσφέρεται για να 
σώσει τη ζωή του Philipe. Το ίδιο γίνεται και στην Τόσκα, κι 
όταν ο τύραννος υπογράφει τη χάρη, η Τόσκα τον μαχαιρώνει 
-  μάταια, όμως, γιατί ο ήρωας τουφεκίζεται. Υπήρξα φανατικός 
της ιταλικής όπερας. Είχα ένα εξαιρετικό βιβλίο που το έχασα, 
με περιλήψεις για περίπου 400 όπερες. Μέσα εκεί, λοιπόν, ανα
ζητούσα στοιχεία που θα έδιναν ζωή στις σκηνές. Υπήρχε μια 
σκηνή όπου ο Philipe έπρεπε να εξομολογηθεί τον έρωτά του 
στη María Félix. Πώς να τη γυρίσω ώστε ν ’ αποφύγω τη φλυα
ρία; Είχα την ιδέα, η Maria να σπάει κάτι γυάλινο και να δια
τάζει τον Philipe να μαζέψει τα γυαλιά, σαν για να εκφράσει έτσι 
την υπεροχή της. Ο Philipe, λοιπόν, της εκμυστηρεύεται ότι την 
αγαπά, την ώρα που μαζεύει τα γυαλιά, σαν υπηρέτης. Η αντί
θεση αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον. [...] Λυπήθηκα πολύ που ο 
Philipe πέθανε λίγο μετά τα γυρίσματα, και λυπήθηκα που 
έτυχε να τον σκηνοθετήσω εγώ σε μια από τις πιο αδύνατες ται
νίες του.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Μ ια  ε ξ έ γ ε ρ σ η  δ ε υ τ έ ρ ο υ  β α θ μ ο ύ
του Michel Estève

Ο ίδιος ο Bunuel υπήρξε πολύ αυστηρός απέναντι σ’ αυτή την 
ταινία, την τελευταία στην οποία έπαιξε ποτέ ο Gérard Philipe: 
•Είναι μια ταινία όπως πολλές που έχω γυρίσει. Έτσι κι αλλιώς, 
θα μείνει αναπόσπαστα δεμένη στη μνήμη μου με το χαμό τού 
Gérard Philipe. Και προτιμώ να μη μιλήσω άλλο γι αυτό».1 
Πλοκή συμβατική, περιπέτειες μελοδραματικής έμπνευσης, 
επιφανειακός εξωτισμός προς εξαγωγή, μετριότατη διδασκαλία 
ηθοποιών, σκηνοθεσία σχεδόν θεατρική -  αυτά χαρακτηρί
ζουν, πράγματι, την ταινία Ο πυρετός ανεβαίνει στο Ελ Πάο, η 
οποία έτυχε πολύ κακής υποδοχής απ’ τους γάλλους κριτι
κούς.
Ωστόσο, η σφραγίδα του Bunuel αναγνωρίζεται σε ορισμένα ση
μεία τα οποία αρκούν για ν ’ ανεβάσουν την αξία αυτής της ελάσ- 
σονος ταινίας: ντοκιμαντερίστικη αρχή (αντιπαραβολή των 
άθλιων συνθηκών ζωής των κατοίκων του νησιού με την 
αθλιότητα των εγκλείστων στο πολυτελές παλάτι του κυβερ
νήτη), το πλάνο όπου ο Βάσκες συλλαμβάνει την Ινιές Βάργκας 
στην αγκαλιά του Ολιβάρες (συμβολική αναφορά στο μοτίβο τής 
όρασης, του ματιού και της ακαταμάχητης διαύγειας, χαρα
κτηριστικής των μπουνιουελικών ηρώων), η διανομή κρέατος 
στους πειναομένους νησιώτες (αδελφούς των εξαθλιωμένων κα
τοίκων της Λας Ούρδες στο Γη χωρίς ψωμί και του Πέδρο στο 
Λος αΐβιδάδος), η δολοφονία του Γκαρσία (επιμελώς εκτελε- 
ομένη από έναν ειδικευμένο κομάντο και συγκαλυμμένη σαν δή-

θεν «απόπειρα απόδρασης»), η θανάτωση του ταύρου (προει
κόνιση της εκτέλεσης του Γκουάλ).
Πέρα απ’ τις συμβατικότητες του σεναρίου, ο συμβολισμός 
του συνόλου της ταινίας «ξεκλειδώνεται εύκολα»: καταγγε
λία της δικτατορίας σ’ ένα φανταστικό κράτος της Κεντρικής 
Αμερικής (όπου ψεύδη, κλοπές, φόνοι και βασανιστήρια είναι 
στην ημερήσια διάταξη), μεταφορά της φρανκικής Ισπανίας.
Όμως η πρωτοτυπία της ταινίας έγκειται στο ότι παροτρύνει 
τους θεατές ν ’ αναρωτηθούν για τη σημασία και την αξία τής 
εξέγερσης. Ώ ς ένα βαθμό, η συμπεριφορά του Βάσκες ανταπο- 
κρίνεται σ’ αυτήν που περιέγραψε ο Albert Camus στις πρώτες 
σελίδες του Εξεγερμένου ανθρώπου: «Τι είναι ένας εξεγερμένος 
άνθρωπος; Έ νας άνθρωπος που λέει όχι. [...] Σε κάθε εξέγερση 
εμπεριέχεται μια πλήρης και στιγμιαία ένταξη του ανθρώπου 
σ’ ένα κομμάτι του ίδιου του εαυτού του».
Ο Luis Bunuel υπαινίσσεται μια διπλή εξέγερση: σε πρώτο 
επίπεδο, επιμένοντας στα δεινά ενός καταπιεστικού καθεστώ
τος: πολιτικοί κρατούμενοι στα κάτεργα, χωρίς νερό, χωρίς 
αξιοπρέπεια -  η διαφθορά γενικεύεται· σε δεύτερο επίπεδο, στο 
μέτρο κατά το οποίο η αποτυχία του Βάσκες (ο οποίος χάνει κα
τά σειράν τιμή, έρωτα και ελευθερία) εξηγείται από την άρνη
σή του να ξεφύγει από τη νομιμότητα και τη μοναχική, ατομική 
δράση. Αυτή η «δευτέρου βαθμού» εξέγερση συγχέεται με το 
προτσές του ιδεαλισμού: για να βγουν προσωρινά οι αλυσίδες 
από τους πολιτικούς κρατουμένους, χρειάστηκε να πεθάνουν 
δεκάδες αθώοι. Κι ο Βάσκες, για να φτάσει σ’ αυτό το πενιχρό 
αποτέλεσμα, αναγκάστηκε να δεχθεί ακόμα και την αρχή τού 
συμβιβασμού. «Το χρέος [μπορεί] να καλύψει κάθε δειλία» μας 
ξαναλέει ο Bunuel: η τροχιά βολής του Πυρετού συναντιέται έμ
μεσα με εκείνην του Γη χωρίς ψωμί.

1, «Le Monde», 16 Δεκεμβρίου 1959.

-Études Cinématographiques», τχ. 22-23, Παρίσι 1964.
Μετάφραση: Μυρτώ ΡηγοποόΧον.

Τ ο  κ α τ α λ υ τ ικ ό  σ υ ν α ίσ θ η μ α  τ ο υ  ο ίκ τ ο υ
της Λήδας Γαλανού

Έμεινε γνωστή ως η τελευταία ταινία στην οποία εμφανίστη
κε ο Gérard Philipe. Ο ίδιος ο Bunuel την αποκήρυξε, δικαιο
λογώντας τις ελλείψεις της ως επιβολές των συμπαραγωγών 
του. Κι όμως, παραμένει μια ταινία τόσο μοντέρνα και επίκαι
ρη όσο και το πνεύμα του δημιουργού της.
Σε μια λατινοαμερικανική δικτατορία, ένας χαμηλόβαθμος κυ
βερνητικός υπάλληλος καλείται να αναλάβει τη διοίκηση μιας 
επαρχίας, όταν ο κυβερνήτης δολοφονείται και ο διάδοχός του 
δεν έχει ακόμα διοριστεί. Απαισιόδοξος και πικραμένος, ο 
Bunuel κατασκευάζει ένα δοκίμιο πάνω στη ματαιότητα των 
ονείρων, στην αδυναμία των φιλελεύθερων «πιστεύω», στην 
ανικανότητα των «μικρών» να αντιμάχονται τους «μεγάλους».
Οι αναποτελεσματικές προσπάθειες του καλοκάγαθου Ραμόν Βά- 295
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σκες να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής των πολιτικών κρατουμένων, 
χρωματίζουν την ταινία με το καταλυτικό συναίσθημα του οίκτου. 
Ένας άνθρωπος που, χάρη στην τυφλή πίστη στην κοινότητά του, 
αρνείται ν’ αναγνωρίσει τη σκληρότητα του φασιστικού καθε
στώτος και, μπροστά στην απειλή, βιάζεται να προτιμήσει τη δι
κή του ασφάλεια, γίνεται ένας ήρωας οικείος και εύκολα ανα
γνωρίσιμος, τόσο τον καιρό που έγινε η ταινία, όσο και τώρα.
Η αδυναμία του ανθρώπου να καταπολεμήσει, έστω και εκ 
των έσω, την υποκρισία, τη βία, τη μισαλλοδοξία, την απληστία, 
αντιμετωπίζεται από τον Buñuel με τον ανηλεή κυνισμό που 
διακρίνει -ούτως ή άλλως- την ιδιοσυγκρασία του. Παρ’ όλα αυ
τά, μέσα σε μια ταινία που, λόγω των συνθηκών και της επο
χής της παραγωγής της, δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως 
αδύναμη και επιεικής, η φωνή του Βάσκες ακούγεται, λανθα
σμένα, πιο δυνατά από τα «πιστεύω» του Buñuel.

Αθήνα, Αύγουστος 2000.

Τ Ο  Κ Ο Ρ Ι Τ Σ Ι  (1960)
(The Young One /  La joven  -  εΑ. τ.: Μ ετά το βιασμό)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis Buñuel, Η.Β. Addis 
(Hugo Butler), βασ. στο διήγημα του Peter Mathiesen «Travel
ing Man». Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Gabriel Figueroa. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία :  
Jesús Bracho. Μ ο υ σ ικ ή : Jesús Zarzosa. Τραγούδι: «Sinner 
Man» του Leon Bibb. Ή χ ο ς :  José Β. Carles, Gadino Samperio. 
Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Carlos Savage. Η θ ο π ο ι ο ί :  Zachary 
Scott (Μίλερ), Kay Meersman (Γιούι), Bernie Hamilton (Τρά- 
βερς), Graham Denton (Τζάκσον), Claudio Brook (πάστορας 
Φλίτγουντ). Π α ρ α γ ω γ ή : Producciones Olmeca, Columbia, 
George P. Werker (ΗΠΑ-Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 95 λεπτά. Ασπρό
μαυρη.
Β ρ α β ε ία : Ειδική μνεία στο Φεστιβάλ Καννών 1960.

Ο Τράβερς, ένας μαύρος που κατηγορείται άδικα yia βιασμό, κατα
φεύγει σ’ ένα νησί του Νότου, όπου ζει ο θηροφύλακας Μίλερ και η 
14χρονη Γιούι, εγγονή του προηγούμενου θηροφύλακα που μόλις τιέ- 
Θανε. Η νεαρή δίνει τροφή και εφόδια στον Τράβερς, κάτι που προ- 
καλεί την οργή του Μίλερ, ο οποίος καταδιώκει τον μαύρο και τον πυ
ροβολεί, πιστεύοντας ότι τον σκότωσε. Ο Τράβερς, όμως, γλιτώνει και 
εμφανίζεται ένοπλος στην καλύβα του Μίλερ, με τσν οποίο τελικά συ
νάπτει ένα είδος ανακωχής. Το ίδιο βράδυ, ο Μίλερ αποπλανεί την 
Γιούι. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν καταφθάνει στο νησί ένας 
πάστορας για να οδηγήσει την 14χρσνη σε Καθολικό σχολείο στην πό
λη, καθώς και ο επισιτιστής Τζάκσον, ο οποίος πληροφορείται την 
ύπαρξη του Τράβερς και, μαζί με τον Μίλερ, βγαίνει να τον κυνηγήσει. 
Ο Τράβερς συλλαμβάνεται, κι όλα δείχνουν ότι ο Τζάκσον και ο Μί
λερ θέλουν να τον εκτελέοουν επιτόπου. Την τελευταία στιγμή, όμως, 
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θερο τον Τράβερς, θα τον καταγγείλει για αποπλάνηση ανηλίκου, μια 
και η 14χρονη παιδούλα-γυναίκα τού αποκάλυψε με φυσική αθωό
τητα τι ακριβώς είχε συμβεί. Τελικά, ο Τράβερς καταφέρνει να φύ
γει με τη βάρκα που τόσον καιρό προσπαθούσε να επισκευάσει, ενώ 
ο πάστορας παίρνει τη Γιούι μακριά από τον Μίλερ.

Πιστεύω ότι πρόκειται για μια από τις πιο προσωπικές μου ται
νίες. Συναντάμε πολλά χαρακτηριστικά μου στοιχεία: τα πόδια 
του πτώματος, αράχνες, κότες, αμεροληψία... Η ταινία δεν εί
ναι ούτε υπέρ του μαύρου ούτε υπέρ των λευκών. Μάλιστα, βά
ζω τον ρατσιστή λευκό να πει στον δεμένο μαύρο: «Λυπάμαι που 
υποφέρεις, γιατί έχεις κι εσύ αίμα στις φλέβες σου, άσε που μου 
μοιάζεις και λίγο, αλλά δεν έχεις ψυχή -  είσαι ένα ζώο». Δεν 
υπάρχουν καλοί και κακοί σε απόλυτο βαθμό. Ο ρατσιστής 
προσφέρει τσιγάρο στον μαύρο, του δίνει νερό να πιει, αλλά δεν 
μπορεί να τον δει σαν όμοιο του. Δεν οφείλεται στην κακία του, 
αλλά σε συγκεκριμένες κοινωνικές επιρροές.
Η νεαρή έχει την αθωότητα ενός μικρού κοριτσιού· είναι ένα 
μικρό αγρίμι. Η Kay Meersman δεν ήταν επαγγελματίας ηθο
ποιός, και μαρτύρησα για να την καθοδηγήσω. Η σύζυγος του 
Zachary Scott, η Elsa Ford, που ήταν συνεργάτις του Faulkner 
και διάσημη ηθοποιός του Μπρόντγουεϊ, έπαιρνε την κοπελί
τσα στην άκρη για να της μάθει να λέει π.χ.: «Δε θέλω νερό». 
Μπροστά στην κάμερα, όμως, η κοπέλα δεν μπορούσε να το πει. 
O Juan Luis, ο γιος μου, που ήταν βοηθός μου, προσπαθούσε κι 
αυτός, με υπομονή αγγέλου, να προβάρει μαζί της τις ατάκες 
της, αλλά το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό...

-  Ίσως, όμως, αυτό να βοήθησε το χαρακτήρα που υποδύεται στην 
ταινία.
-  Ίσως, γιατί είχε μια φυσικότητα. Στη σκηνή της αποπλάνη
σης, ο Zachary Scott της έλεγε: «Μη φοβάσαι- δε θα πάθεις τί
ποτα». Απευθυνόταν περισσότερο στην ηθοποιό παρά στην 
ηρωίδα, γιατί η νεαρή είχε στ’ αλήθεια τρομάξει, λες και η κα
τάσταση ήταν αληθινή.

(Από το Prohibido..., ó.n.j

Π ν ε υ μ α τ ικ ό ς  κ α ι υ λ ικ ό ς  κ ό σ μ ο ς
του Luc Moullet

[.. .] Εξαιτίας των προβλημάτων που εγείρει, Το κορίτσι θεωρεί
ται μία από τις σημαντικότερες ταινίες του Bunuel, ο οποίος, επι- 
στρέφοντας στην Ευρώπη, το 1954, χαίρει αρκετού θαυμασμού 
και επιτυχίας, ώστε να μη χρειάζεται πια να γυρίζει ταινίες για 
βιοποριστικούς λόγους. Ωστόσο, από θεματικής και σκηνοθε- 
τικής απόψεως, η εν λόγω ταινία μοιάζει μάλλον με τις βιοπο
ριστικές ταινίες του, όπως, π.χ., Το κτήνος (1952). Πρόκειται για 
την πιο χαλαρή ταινία του, που δίνει την εντύπωση ότι απο
σκοπεί αποκλειστικά στην προσωπική ικανοποίηση του ιδιο
φυούς δημιουργού της. Ο Ναζαρέν (1958) και η Βιριδιάνα (1961)
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είναι κυρίως ταινίες θεματικές- ταινίες που βασίζονται σε μια συγ
κεκριμένη ιδέα, όσο διφορούμενη κι αν είναι αυτή. Δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για το Κορίτσι. Οι ταινίες εκείνες οδηγούσαν κά
που- η ιδιαιτερότητα του Κοριτσιού έγκειται στο ότι δεν οδηγεί 
πουθενά. Πρόκειται, όμως, για μια ιδιαιτερότητα ηθελημένη 
και όχι βεβιασμένη, όπως στην περίπτωση του Κτήνους.
Οι εξηγητές του έργου του Buñuel ισχυρίζονται ότι η ταινία έχει 
κάτι να πει -  και μάλιστα, κάτι ιδιαιτέρως καυστικό. Ο ιερέας θα 
κατορθώσει να οδηγήσει την τάξη και την πραγματική ηθική στο 
να θριαμβεύσουν, όχι κάνοντας τον Μίλερ να συνειδητοποιήσει 
τα λάθη του, αλλά μέσω ενός ηθικού εκβιασμού που, ακόμα κι 
όταν πρόκειται για έναν προτεστάντη, δεν έχει καμία σχέση με 
τις αξίες του καθολικισμού. Όταν ενεργεί ως λαϊκός, επιτυγχάνει 
το σκοπό του. Όταν ενεργεί ως γνήσιος ιερωμένος, αποτυγχά
νει. Αυτό, άλλωστε, ήταν κι ένα από τα θέματα του Ναζαρέν και 
του Ο θάνατος σ’ αυτόν τον κήπο (1958). Επιπλέον, ο Μίλερ δεν 
σώζει τον μαύρο μετά από μια ψυχολογική μεταστροφή ή μια ηθι
κή διεργασία, αλλά επειδή κινδυνεύουν η καλοπέρασή του και 
η ίδια η ζωή του. Η ειρωνεία αυτών των καταστάσεων δεν έρ
χεται σε αντίθεση με τη Βίβλο: στην Παλαιό Διαθήκη, δεν είναι 
λίγες οι φορές που το δίκαιο του Θεού επιβάλλεται διά πυρός και 
σιδήρου. Η αντίθεση έγκειται αλλού: αυτές οι καταστάσεις έρ
χονται σε σύγκρουση με την πιο σύγχρονη, αλλά και πιο μα
ταιόδοξη, έννοια του χριστιανισμού, που δίνει υπερβολικά μεγάλη 
αξία στην ψυχή και τους ιερείς. Όπως και στον Ναζαρέν, έτσι κι 
εδώ, ο Buñuel βάζει τα πράγματα στη θέση τους, με τη μεσολά
βηση φυσικών στοιχείων και μόνο- στοιχείων, που γελοιοποιούν 
την υποτιθέμενη ηθική του κλήρου. Η ζωή του καθενός διέπε- 
ται αποκλειστικά και μόνο απ’ τους νόμους της φύσης, που διέ- 
πουν κάθε πλάνο αυτής της ταινίας. Την οπτική του Buñuel μπο
ρεί να την αιτιολογήσει μόνο αυτός που αρκείται σε διφορούμενες 
και συγκεχυμένες παραλλαγές στα θέματα του αντιρατσισμού και 
του αντικληρικισμού- παραλλαγές, ψυχολογικά ορθές, αλλά 
πάντοτε υπερβολικά επιφανειακές, σχεδόν στα όρια της ελα
φρότητας. Ο δημιουργός αντιμετωπίζει αυτά τα σοβαρά προ
βλήματα με βλέμμα γαλήνιο, αντικειμενικό και αμερόληπτο. 
Δεν εξηγεί τις αιτίες τους. Δε χωρά αμφιβολία ότι ο Buñuel 
εχθρεύεται το ρατσισμό και την κληροκρατία- εν προκειμένω, 
όμως, αυτές οι ιδεολογίες δεν είναι παρά τα μέσα που δίνουν με
γαλύτερη ώθηση στην έμπνευση του δημιουργού. Σύμφωνα 
με μια μερίδα κριτικών, η εν λόγω ταινία δε θα προσθέσει, αλλά 
ούτε και θ’ αφαιρέσει τίποτα απ’ το κλέος του Buñuel. Ωστόσο, 
έχω την εντύπωση ότι, αντιθέτως, η φήμη του έχει αυξηθεί, χά
ρη στο γεγονός ότι, εδώ, ο κόσμος του υπάρχει χάρη στη σκη
νοθεσία και όχι στα τεχνάσματα του σεναρίου. Μου φαίνεται ότι 
το να κατηγορείται ένας υλιστής σκηνοθέτης ως υπερβολικά επι
φανειακός, αποτελεί την καλύτερη φιλοφρόνηση που θα μπο
ρούσε ποτέ να του γίνει. Ό,τι είναι μικρότερης σημασίας για σας, 
είναι μεγαλύτερης για κείνον -  και αντιστρόφως. Το κορίτσι εί
ναι ένα αριστούργημα, ακριβώς επειδή μας δείχνει πως υπάρχει 
ένας μόνον κόσμος: ο υλικός. Θεωρητικά, αυτή η ηθική άποψη 
είναι η πιο κατάλληλη για να μας δώσει καλές ταινίες, αφού ανα- 
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ται στην εικόνα, τη στιγμή που η στεγνή πνευματικότητα της 
ταινίας Μια τόσο μακρά απουσία' ή ταινιών που έχουν χρημα
τοδοτηθεί από το Βατικανό, τον αναγκάζει να κάνει ακριβώς το 
αντίθετο: να αφαιρεί, δηλαδή, όσο περισσότερη ζωή γίνεται. Το 
αξιοθαύμαστο σ’ αυτή την ταινία είναι το γεγονός ότι επί μιάμιση 
ώρα ανεχόμαστε χωρίς πρόβλημα ήρωες που δεν σκέπτονται 
και δεν έχουν εσωτερική ζωή. Κάθε πράξη, κάθε κίνηση είναι προϊ
όν ενός συνδυασμού ζωτικής ανάγκης, ενστίκτου και λογικής. 
Τα πρόσωπα της ταινίας, που μας παρουσιάζονται εξαρχής με όλες 
τους τις ιδιαιτερότητες, δρουν με τον μοναδικό τρόπο με τον 
οποίο πρέπει να δράσουν. Εκτός από το ενστικτώδες μίσος απέ
ναντι στους μαύρους, τα μοναδικά κίνητρα των ηρώων είναι 
πρώτα η επιβίωση, κι ύστερα η ευημερία. Η δυνατότητα αυτο
προστασίας, η αγάπη, ο ύπνος και, κυρίως, η διατροφή, είναι τε
λικά τα σημαντικότερα προβλήματα που πρέπει να επιλύσει ο άν
θρωπος. Υπάρχουν, φυσικά, κι άλλα προβλήματα, όπως η μνή
μη, η πίστη, η αμαρτία, αλλά αυτά δεν παύουν να έχουν δευτε- 
ρεύουσα σημασία μπροστά στο πρόβλημα της διατροφής: όποι
ος δεν έχει να φάει, δεν μπορεί να σκεφτεί, αφού πεθαίνει. Έτσι 
εξηγείται η απουσία συναισθημάτων στην ταινία: εκείνο που προ- 
έχει, είναι να πλυθούν τα πιάτα και να μη σπάσουν τ’ αβγά. Η 
Γιούιν τα σπάει, κι ίσα που γλιτώνει το χαστούκι. Αυτό, δε δεί
χνει να την ενοχλεί καθόλου- της αρκεί που το γλίτωσε. Ομοί
ως, δε δείχνει να κρατά καμιά κακία στον Μίλερ για τις συνεχείς 
του επικρίσεις, οι οποίες, άλλωστε, είναι αρκετά αδικαιολόγητες. 
Όλοι μιλούν και δρουν πολύ γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει χρόνος 
για χάσιμο. Βρισκόμαστε, οφείλω να πω, μπροστά σε μια αρκε
τά εύκολη διαδικασία επίσπευσης του παιχνιδιού που απαντά
ται συνήθως σε δευτερεύοντες σκηνοθέτες. Εν προκειμένω, 
όμως, αυτή η επίσπευση δεν αποτελεί έκπληξη, αφού δικαιολο
γείται από την ημιάγρια κατάσταση των ηρώων και, επιπλέον, 
εξασφαλίζει στον Bunuel ωραία εφέ. Όσον αφορά στην άρθρω
ση των -πραγματικά εξαιρετικών- ηθοποιών, η δουλειά που 
έχει γίνει εδώ, είναι η καλύτερη ώς τώρα στο σύνολο του έργου 
του Bunuel. Είναι αλήθεια ότι ο Bunuel [αν σκεφτεί κανείς ότι 
Η Χρυσή Εποχή (1930) και ο Ροβινσών Κρούσος (1953), που επί
σης διαδραματίζεται σε νησί, είναι σχεδόν βουβές ταινίες] δεν εί
χε δουλέψει ώς τώρα παρά μόνο με την ισπανική γλώσσα. Ενώ 
όμως ο ήχος των ισπανικών μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτε
λέσματα στην περίπτωση του εξεζητημένου λυρισμού, σε άλλες 
περιπτώσεις δίνει την εντύπωση ενός ανυπόφορου βουητού. 
Σήμερα, η αμερικανική γλώσσα τού δίνει την ευκαιρία να δοθεί 
με πάθος σ’ αυτό που κάνει, αφού η κωφότητα του δημιουργεί 
τόσο λίγα προβλήματα όσο και στον Beethoven.
Πρέπει να σημειωθεί επίσης η πρόοδος που παρουσιάζει αυτή η 
ταινία στο θέμα της σκηνοθεσίας, που χαρακτηρίζεται από μια πα
ραδειγματική καθαρότητα και απλότητα. Ο Bunuel μας προ
σφέρει θέαμα -  κι αυτό είν’ όλο. Τα πολλά και ξεπερασμένα εφέ 
που κυριαρχούσαν στις ταινίες του τη δεκαετία του ’50, έχουν 
μειωθεί εδώ στο ελάχιστο: κάποιες συγκλίσεις στα ανσενέ, ένα 
φλασμπάκ που διακόπτεται απότομα, δυο-τρία όχι και τόσο απα
ραίτητα τράβελινγκ προς τα μπρος ή προς τα πίσω, η συνήθειά 
του να τοποθετεί την κάμερα πολύ κοντά στα πρόσωπα -  αυτά
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εν ολίγοις είναι ta  ελάχιστα και σχεδόν ασήμαντα ελαττώματα 
της ταινίας. Με εξαίρεση τους τίτλους, η ταινία δεν έχει μουσι
κή υπόκρουση. Οι κινήσεις της κάμερας, εξαιρούμενων κάποι
ων ελάχιστων περιπλανήσεων της στη ζούγκλα του νησιού, εί
ναι αποκλειστικά λειτουργικε'ς, σε αντίθεση με τον Ναζαρέν, 
όπου ε'χουν ποιητική και συνθετική αξία. Όπως στη Βφιδιάνα, 
ε'τσι κι εδώ, επικρατεί ο τόνος του χρονικού· στην περίπτωση της 
Βιριδιάνα, ωστόσο, η παραβολή υπερέχει τελικά του χρονικού, 
τα βασικά στοιχεία του οποίου διατηρούνται, όχι όμως και ο 
ρόλος του αφηγητή. Εντελώς απορροφημένος από τα private 
jokes2 του και τον εσωτερισμό που χαρακτηρίζει τη δομή των έρ
γων του, ο Bunuel αδιαφορεί πλήρως για το αγροτικό ντοκιμαν
τέρ. Στο Κορίτσι, αντιθέτως, το ντοκιμαντέρ για τη ζωή των 
κατοίκων του νησιού είναι συναρπαστικό, αφού ο Bunuel δείχνει 
με λογική και ακρίβεια όλα όσα έπρεπε να μας δείξει. Εδώ, τα 
private jokes περιορίζονται στη συνήθη του μυθολογία με θέμα 
τα ζώα, που είναι πιο επιβλητική και πιο ολοκληρωμένη απ’ 
ό,τι στο παρελθόν, αλλά παρουσιάζεται με υπαινικτική διακρι
τικότητα, που δεν διακόπτει σε καμία περίπτωση τον φυσικό ρυθ
μό της ταινίας. Έτσι, οι συμπαθέστεροι ήρωες, αλλά και οι απε
χθέστεροι, οι καλοί και οι ρατσιστές, όλοι «συλλαμβάνονται» 
να σκοτώνουν ζώα. Είναι άραγε βίαιος ο υλισμός του Bunuel; Θα 
λέγαμε πως όχι. Στην ουσία, πρόκειται για μια φυσική πράξη που 
το κοντινό πλάνο αποδίδει περισσότερο στο δημιουργό παρά 
στους ήρωές του. Τελικά, η δύναμη του Bunuel έγκειται στην 
ικανότητά του να εκθέτει το βίαιο και το σκαμπρόζικο με ευγέ
νεια και ανθρωπιά. Εκεί ακριβώς βρίσκεται η διαφορά των ται
νιών του με τις αντίστοιχες ταινίες του Renoir και του Revier.1 
Μήπως κάποιοι βλέπουν την αγάπη αυτή ως χριστιανική, ακρι
βώς επειδή θα έηρεηε να χαρακτηρίζει τους χριστιανούς;
Οι περισσότεροι κινηματογραφικοί δημιουργοί επηρεάζονται 
από την εντύπωση που τους αφήνει ο εξωτερικός κόσμος, και γ ί
νονται είτε οπτιμιστές είτε πεσιμιστές. Ο Bunuel, όμως, δεν ανή
κει σ’ αυτούς : παραμένει γαλήνιος, τη στιγμή που θα έπρεπε να 
είναι πεσιμιστής. Αυτή η σοφία, χωρίς αμφιβολία, είναι η μόνη κα- 
τανοήσιμη στάση των υλιστών, όταν όλοι οι άλλοι αγνωστικιστές 
κινηματογραφικοί δημιουργοί, με χαρακτηριστικότερο παρά
δειγμα τον Antonioni, καταλήγουν στην ανία και την αποτυχία.

1. Ταινία ιου Henri Colpi (I960). (Σ.τ.Μ.)
2. Αγγλικά σχο κείμενο: ιδιωτικά αστεία, καλαμπούρια. (Σ.τ.Μ.)
3. Πιθανάτατα εννοεί τις ταινίες The Southerner \Σκλάβοι ιης γης (1945)1 
του Jeun Renoir και The Convicts’ Code (1930) του Henry J. Revier. (Σ.τ.Μ.)

«Cahiers du C iném a-, τχ. 123, Σνητέμβριος 1961.
Μ πάφραοη: Ινώ Ρόζου.

Α ν ώ ρ ιμ η  έ κ ρ η ξ η
χης Λήδας Γαλανόν

Ένας αφροαμερικανός μουσικός της τζαζ, με την απειλή μιας 
άδικης κατηγορίας για βιασμό, αναζητά καταφύγιο σ’ ένα έρη

μο νησί. Εκεί θα έρθει σε σύγκρουση με τον μοναχικό τοπικό 
φύλακα-προύχοντα και με το κοριτσάκι που έχει υπό την κη
δεμονία του. Μια ταινία που δημιουργήθηκε, στην ουσία, από 
ανθρώπους διωγμένους από τον μακαρθισμό, ως διασκευή διη
γήματος του Peter Mathiesen, και κυκλοφόρησε στις αίθουσες 
μέσα σ’ αυτό το πολιτικό πλαίσιο, έχασε, όπως ήταν φυσικό, το 
παιχνίδι της εμπορικότητας, όπως κάθε έργο που εκρήγνυται 
προτού η εποχή του ωριμάσει αρκετά ώστε να αντεπεξέλθει στις 
απαιτήσεις του. Κλασική η επιθυμία του Bunuel να τοποθετεί 
τη δράση σε σημεία απομονωμένα από τον κόσμο, ώστε ν ’ αφή
νει τα πάθη να αναπτύσσονται ανεπηρέαστα, και να μπορεί 
ακόμα περισσότερο να τα κριτικάρει. Με τη σκηνοθεσία να 
μοιάζει σχεδόν βιαστική, και τις ερμηνείες να τείνουν προς το 
εμφανώς ερασιτεχνικό, ο δημιουργός καταφέρνει, παρ’ όλα αυ
τά, να συγκροτήσει ένα από τα πιο προκλητικά και επιθετικά 
έργα του.
Το σύνθετο των χαρακτήρων που περιγράφει, είναι υποδειγ
ματικό. Ο αφροαμερικανός Τράβερς αποτελεί κάθε άλλο παρά 
τον παρανοημένο, αδικημένο ήρωα που επιδιώκει το ορθό και 
το ηθικό. Είναι ένας άνθρωπος με αμφίβολο παρελθόν και συγ
κεχυμένο μέλλον, με επιθυμίες τόσο απόλυτες και εγωκεντρι
κές όσο και ο ιδεολογικά αντίπαλός του. Ο λευκός Μίλερ, από 
την άλλη, είναι το αρχέτυπο του κακού ήρωα: αψύς και άγριος, 
προκατειλημμένος, ρατσιστής, έτοιμος να διαπράξει με τη με
γαλύτερη άνεση τον παιδικό βιασμό τον οποίο ονειρεύεται και 
στον οποίο δεν καταλήγει επακριβώς, επειδή, απλούστατα, το 
«θύμα» του είναι ελαφρώς πρόθυμο. Όσο για την ίδια τη μικρή, 
αθώα, αφελή Γιούι, είναι σε τέτοιο βαθμό υποχείριο των κατα
στάσεων, ώστε να διευκολύνει την εξέλιξη της ταινίας, και σε 
τέτοιο βαθμό συνειδητοποιημένη γυναίκα, ώστε ν ’ αποτελεί άλ
λο ένα -και πάλι μιασμένο- αρχέτυπο.
Ο Bunuel, μακριά από τη -γεωγραφική, τουλάχιστον- πραγ
ματικότητα που περιγράφει, επιδεικνύει μιαν αξιοθαύμαστη ικα
νότητα στο να εντοπίσει και ν’ αναλύσει το θέμα του ρατσισμού, 
και, στη μεγέθυνσή του, οποιοσδήποτε παρέκκλισης. Η ταινία, 
γυρισμένη μέσα στην ανήσυχη δεκαετία του ’60, αποτέλεσε, πα
ρά το μικρό βεληνεκές της, πέτρα σκανδάλου, αλλά και αντι
κείμενο συζητήσεων και θαυμασμού εκ μέρους της αφροαμε- 
ρικανικής κοινότητας. Ακόμα πιο παράδοξο, σε μια καριέρα 
γεμάτη αντιξοότητες, είναι το γεγονός ότι η πρόθεση του 
Bunuel, μάλλον υπερβαίνει το αποτέλεσμα της ταινίας. Το 
ερημωμένο τοπίο, η διαμάχη των αντίθετων ανθρώπων, η σε
ξουαλική ένταση και το φυλετικό «κατηγορώ», ανταποκρίνο- 
νται όχι απλώς στη συγκεκριμένη δράση, αλλά και σε κάτι πο
λύ πιο απόλυτο και ολοκληρωτικό: στην καθαρή και μαχόμε- 
νη άποψη του δημιουργού ότι ο άνθρωπος είναι ένα ον που άγε
ται και φέρεται από το σύνολο των συνθηκών οι οποίες τον δη
μιούργησαν, αδύναμο να τις αλλάξει, αλλά ενδεχομένως ικανό 
να τις σχολιάσει και να τις ασπαστεί.

Αθήνα, Αιγοναχος 2000.
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Β Ι Ρ Ι Δ Ι Α Ν Α  ( 1 9 6 1 )
(Viiridiaría)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ι ο :  Luis Buñuel, Julio 
Alejandro. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : José Fernández Aguayo. Σ κ η ν ο 
γ ρ α φ ία : Francisco Canet. Μ ο υ σ ικ ή : Επιλογή του Gustavo 
Pittaluga από τον Μεσαία του Handel, το Ρέκβιεμ του Mozart 
και τη Συμφωνία αρ. 9 του Beethoven. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, 
Pedro del Rey. Η θ ο π ο ιο ί :  Silvia Pinal (Βιριδιάνα), Fernando 
Rey (δον Χάιμε), Francisco Rabal (Χόρχε), Margarita Lozano (Ρα- 
μάνα), Victoria Zinny (Λουθία), Teresa Rabal (Ρίτα), José Calvo 
(Αμάλιο), Luis Heredia (Ελ Πόκα), Joaquín Roa (Εθέκιελ), 
José Manuel Martín (κουτσός), Dolores Gaos (Ενεδίνα), Juan 
García Tiendra (Χοσέ, o λεπρός). Π α ρ α γ ω γ ή : Producciones 
Alatriste (Gustavo Alatriste), Uninci, Films 59 (Pedro Portabella) 
(Μεξικό-Ισπανία). Δ ιά ρ κ ε ια : 90 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 
Β ρ α β ε ία : Χρυσός Φοίνικας Φεστιβάλ Καννών 1961, Βραβείο 
Εταιρείας Κινηματογραφικών Δημιουργών -  Κάννες 1961.

Η δόκιμη μοναχή Βιριδιάνα, κατ’ επιθυμίαν της, ηγούμενης, έρ
χεται να επισκεφθεί τον θείο της, δον Χάιμε, έναν χήρο ιδαλγό, ο 
οποίος μετά το θάνατο της γυναίκας τον ζει αποτραβηγμένος στο 
κτήμα του, συντροφιά με την υπηρέτρια Ραμόνα, την κόρη της, Ρί
τα, και το γερο-Μόντσο. Θαμπωμένος από την ομορφιά της ανιψιάς 
του, η οποία του θυμίζει τη γυναίκα του, ο δον Χάιμε προσπαθεί 
μάταια να την πείσει να μείνει κοντά του. Πριν την αναχώρησή της 
για το μοναστήρι, η Βιριδιάνα δέχεται να εκπληρώσει ένα καπρί
τσιο του θείου της και να φορέσει το νυφικό της μακαρίτισσας. Με 
τη βοήθεια της Ραμόνα, ο δον Χάιμε δίνει υπνωτικό στη Βιριδιά- 
να, αλλά δεν τολμά να την κάνει δική του. Αυτοκτονεί, αφήνοντας 
την περιουσία του στη Βιριδιάνα και το γιο του, Χόρχε, ο οποίος 
έρχεται στο κτήμα μαζί με την ερωμένη του, Λουθία. Η Βιριδιά- 
να εγκαταλείπει τη μοναστική ζωή κι αποφασίζει να εγκαταστα
θεί στο μέρος που της ανήκει. Θέλοντας να εφαρμόσει τις αρχές τής 
χριστιανικής ελεημοσύνης, μετατρέπει το σπίτι σε άσυλο για φτω
χούς, άρρωστους και ζητιάνους, κάτι που προκαλεί τα ειρωνικά 
σχόλια του Χόρχε. Ο τελευταίος διώχνει τη Λουθία και τα φτιάχνει 
με τη Ραμόνα. Εκμεταλλευόμενοι την απουσία των κυρίων, οι 
ζητιάνοι οργανώνουν ένα δείπνο στο σπίτι που ξεφεύγει από κά
θε έλεγχο. 'Οταν επιστρέφει η Βιριδιάνα, αποπειρώνται να τη 
βιάσουν, αλλά καταφθάνει έγκαιρα η Ραμόνα μαζί με την αστυ
νομία. Χωρίς αυταπάτες πλέον η Βιριδιάνα πηγαίνει να συναντήσει 
τον Χόρχε στο δωμάτιό του και τον βρίσκει συντροφιά με τη Ρα
μόνα. Οι τρεις τους ξεκινούν μια παρτίδα χαρτιά.

Μετά το τέλος των γυρισμάτων του Ναζαρέν, o Gustavo Alatri
ste, που ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Silvia Pinal, μου ζή
τησε να κάνουμε μια ταινία μαζί: «Έχετε πλήρη ελευθερία να 
κάνετε την ταινία όπως τη θέλετε». Πίστευα ότι θα έπαιρνα τη 
συνήθη μεξικανική αμοιβή, αλλά ο Alatriste μού πρόσφερε τα 
τετραπλάσια και γυρίσματα στην Ισπανία. Τότε μπήκε το δί- 
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σκέφτηκα: «Αν η ταινία είναι τίμια, γιατί να μη την κάνω;» [...] 
Στην Ισπανία ήρθα αμέσως σ’ επαφή με τον ταυρομάχο 
Dominguin και το σκηνοθέτη Juan Antonio Bardem. O Ricardo 
Muñoz Suay άλλαξε λίγο το σενάριο, βγάζοντας πράγματα που 
δε θα περνούσαν απ’ τη λογοκρισία, κι εγώ, παρέα με τον 
Dominguin, πήγα να συζητήσω με το διευθυντή της Ισπανικής 
Κινηματογραφίας. Εκείνος μου είπε ότι θα δεχόταν να γίνει η 
ταινία, με την προϋπόθεση ν ’ αλλάξουμε το τέλος, γιατί, κατά 
τη γνώμη του, ήταν φριχτό να βλέπουμε μια νεαρή καλόγρια 
να καταλήγει στο δωμάτιο ενός άντρα! Στο αρχικό σενάριο, η 
Βιριδιάνα χτυπούσε την πόρτα, έμπαινε μέσα και... τέλος. Ο λο
γοκριτής επέμεινε, κι εγώ του υποσχέθηκα ν ’ αλλάξω το φινάλε
-  και το έκανα, προς μεγάλη ικανοποίηση της λογοκρισίας, αν 
και πιστεύω ότι το καινούργιο φινάλε είναι ακόμα πιο ανήθι
κο απ’ το προηγούμενο.
[...] Η αρχική ιδέα του σεναρίου ξεκινά από μια παιδική ή εφη
βική ανάμνηση. Εκείνη την εποχή με γοήτευε πολύ η βασίλισσα 
της Ισπανίας Βικτωρία Ευγενία, η οποία ήταν μια όμορφη ξαν
θομάλλα. Μια από τις πολλές φαντασιώσεις μου μαζί της ήταν 
ότι έμπαινα κρυφά στο δωμάτιό της κι έβαζα ναρκωτικό στο γά
λα της. Η βασίλισσα έπινε το γάλα, γδυνόταν κι έπεφτε να 
κοιμηθεί. Τότε την πλησίαζα και την αγκάλιαζα. Ήταν μια φα
ντασίωση ενός 14χρονου κολεγιόπαιδου. Αυτό που έκανε την 
κατάσταση παράλογη και φοβερή ταυτόχρονα, ήταν η μεγάλη 
κοινωνική διαφορά, όπως και η ηλικία. Ένα τσογλάνι από τη 
Θαραγόθα και μια βασίλισσα αγγλικής καταγωγής. Στη Βιρι- 
διάνα, ξαναβρίσκουμε αυτή τη διαφορά ηλικίας, αλλά αντί
στροφα. Η ταξική διαφορά δεν υπάρχει, όμως εκείνη είναι δό
κιμη μοναχή κι εκείνος είναι ο θείος της. Και στις δυο περι
πτώσεις, πάντως, ορθώνονται μεγάλα εμπόδια, που κάνουν 
ακόμα πιο έντονο τον πόθο. Με διεγείρει φοβερά η ιδέα ότι 
έχω στη διάθεσή μου μια κοιμισμένη γυναίκα. Είναι κάτι που 
μπορώ να το κάνω στη φαντασία μου, αλλά θα μου προκαλού- 
σε τρόμο να το πράξω στην πραγματικότητα.

-  Ο δον Χάιμε είναι φετιχιστής: φυλά -και φιλά- τα ρούχα της νε
κρής γυναίκας του.
-  Τα φορά επίσης. Είναι κι αυτό ένα παιδικό προσωπικό χαρα
κτηριστικό μου. Δεν έχουμε να κάνουμε με ομοφυλοφιλία, αλ
λά με φετιχισμό της μεταμφίεσης. Όταν ήμουν μικρός, μ’ άρε
σε να φορώ τα ρούχα της μητέρας μου, και καμιά φορά τα συν
δύαζα με του πατέρα μου. Για παράδειγμα: το ψηλό καπέλο τού 
πατέρα μου, το κρινολίνο και τα μποτίνια με κουμπιά της μη
τέρας μου. Εκείνη καταλάβαινε ότι κάποιος είχε πάρει τα ρού
χα της, και φώναζε: «Ποιος ανακάτεψε τα πράγματά μου;» 
Ήμουν περίπου 6-7 ετών. Αργότερα, στα δεκατέσσερά μου, 
έβγαινα στους δρόμους μεταμφιεσμένος ιερέας, με το ράσο και 
το μανδύα ενός θείου μου που ήταν παπάς.

-  Οι ζητιάνοι μοιάζουν τόσο αληθινοί, που κάποιοι είπαν ότι 
στρατολογήσατε... αυθεντικούς!
-  Όχι· είναι λάθος. Τους υποδύονται ηθοποιοί -  και κάποιοι απ’ 
αυτούς, μάλιστα, είναι διάσημοι στην Ισπανία. Υπήρχε μόνο ένας



L U I S  B U Ñ U E L

αυθεντικός ζητιάνος, εκείνος που κάνει τον λεπρά. Ή ταν κο
μπάρσος στο θέατρο, αλλά ποτέ του δεν κατάφερε να γίνει κά
τι παραπάνω. Κατά τη γνώμη μου, είναι φανταστικός. Κατα
γόταν απ’ τη Μάλαγα, ζητιάνευε για να ζήσει στη Μαδρίτη, κι 
ήταν αλκοολικός. Στη διάρκεια των γυρισμάτων, ήταν αδύνα
τον να επικοινωνήσεις μαζί του, αλλά τελικά τα κατάφερα. Οι 
αντιδράσεις του στην οθόνη είναι αυθεντικές· ένιωθε στ’ αλή
θεια αποστροφή ή ευχαρίστηση.

-  Μιλήστε μας για το σκάνδαλο που προκάλεσε η ταινία.
-  Τελειώσαμε τα γυρίσματα λίγο πριν το Φεστιβάλ των Καννών, 
όπου η ταινία είχε επιλεγεί να διαγωνιστεί. Το φεστιβάλ είχε ξε
κινήσει, κι εμείς ακόμα μιξάραμε στο Παρίσι. Δυο μέρες πριν το 
τέλος του φεστιβάλ, έφτασε στις Κάννες ο γιος μου, Juan Luis, 
με μια κόπια της ταινίας, η οποία πήρε τελικά εξ ημισείας τον 
Χρυσό Φοίνικα (μαζί με την ταινία του Henri Colpi Μια τόσο μα- 
κρά απουσία). Ένας δομινικανός ιερέας, αδελφός γνωστού τρα
πεζίτη, που βρισκόταν στο φεστιβάλ ως ανταποκριτής της εφη
μερίδας «L’Osservatore Romano», έγραψε ότι η Βιριδιάνα βλα- 
σφημούσε τα θεία, ότι ο κινηματογράφος ήταν μια χαμένη ηθι
κά υπόθεση κ.λπ. Η ιδέα αυτή πέρασε από την εφημερίδα στην 
Ισπανία, στην αρχιεπισκοπή, στους υπουργούς. Ο διευθυντής 
της Ισπανικής Κινηματογραφίας που είχε παραλάβει για λο
γαριασμό μου τον Χρυσό Φοίνικα, εξαναγκάστηκε σε παραίτηση. 
Κι ο υπουργός Τύπου παραιτήθηκε, αλλά o Franco δεν έκανε 
αποδεκτή την παραίτησή του.

-  Η αλήθεια είναι ότι το σκάνδαλο δεν προήλθε μόνο από τους φραν- 
κιστές, αλλά και από τους Ισπανούς εμιγκρέδες που δεν είδαν με κα
λό μάτι το ότι δεχτήκατε να γυρίσετε μια ταινία στην Ισπανία.
-  Ήξερα ότι η Βιριδιάνα θα ενοχλούσε το καθεστώς του Franco, 
αλλά δε φανταζόμουν ότι θα εξελισσόταν σ’ ένα είδος κινημα
τογραφικής «βόμβας», ούτε ότι θα έμενε για τόσο μεγάλο διά
στημα απαγορευμένη στην Ισπανία. Ο δομινικανός ήταν αυτός 
που πρώτος μίλησε περί σκανδάλου, κάνοντας τη Βιριδιάνα μια 
καταραμένη ταινία και προσφέροντας μια διαφήμιση που δε θα 
μπορούσαμε να την έχουμε ούτε με εκατομμύρια πεσέτες.

-  Οι σουρεαλιστές χάρηκαν.
-  Φυσικά. Εγώ, όμως, αντί να ’μαι χαρούμενος, ένιωθα λίγο 
μπερδεμένος. Ο Breton μου είχε πει μερικά χρόνια πριν: «Στις 
μέρες μας, κανείς δε σκανδαλίζεται». Ε, απ’ ό,τι φάνηκε, δεν εί
χε απόλυτα δίκιο.

-Α ν  και η γραφή της ταινίας δεν είναι σουρεαλιστική, πιστεύω ότι 
η Βιριδιάνα είναι ένα από τα έργα σας που ανταποκρίνονται κα
λύτερα στο πνεύμα του σουρεαλισμού.
-  Αν ως σουρεαλιστική γραφή εννοούμε την αυτόματη, τότε φυ
σικά η Βιριδιάνα δεν είναι σουρεαλιστική. Υπάρχει ένα λογικό 
σενάριο, μια σχέση αιτίου-αιτιατού στα συμβάντα κ.λπ. O Julio 
Alejandro κι εγώ δώσαμε μια δραματουργική δομή στην ταινία, 
μια αληθοφάνεια στους χαρακτήρες. Είναι τελείως διαφορετι
κά από τον Ανδαλουαιανό σκύλο, όπου συλλέγαμε εικόνες από

το ασυνείδητο. Πάντως, υπάρχει ένα σουρεαλιστικό πνεύμα 
στην ενδότερη σημασία της ταινίας, όπως και στο «χιούμορ» της.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

«Η Βιριδιάνα είναι η άμεση συνέχεια της προσωπικής μου 
παράδοσης, που αρχίζει απ’ τη Χρυσή Εποχή. Αν και τις χω
ρίζουν 30 χρόνια, αυτές είναι οι δύο ταινίες που έκανα με 
τη μεγαλύτερη ελευθερία.»

Το περίεργο δεν είναι ότι ο Buñuel, ένας από τους μεγαλύτερους 
καλλιτέχνες που έχει αναδείξει ο κινηματογράφος, θα πρέπει ν ’ 
αποσύρθηκε στην έρημο για δεκαπέντε χρόνια: ανάμεσα στο Γη 
χωρίς ψωμί (1932) και τον Γλεντζέ (1947) (αν και η αλήθεια είναι 
ότι, στην ουσία, επιστρέφει το 1950, με το Λος ολβιδάδος) ήταν δυ
νάμει ανενεργός, έχοντας περιοριστεί σε διοικητικές θέσεις στα 
στούντιο ή καταφύγει στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης [της Νέ
ας Υόρκης], απ’ το οποίο διώχτηκε μόλις άρχισαν τα αντικομ- 
μουνιστικά κυνήγια μαγισσών (όχι πως ήταν δεδηλωμένος κομ
μουνιστής, αλλά, ως σκηνοθέτης της Χρυσής Εποχής, αποτελού
σε πρόσφορο θύμα για τους «ερυθροφάγους»). Το περίεργο είναι 
ότι στην έρημο δεν μπήκε ποτέ στον πειρασμό και δε συμβιβά
στηκε ούτε μία φορά, πριν ή μετά. Έτσι, ο λόγος της Βιριδιάνα 
ακούγεται το ίδιο δυνατά και καθαρά όσο κι αυτός ττ\ςΧρυσής Επο
χής -  ένας λόγος πνευματικής υγείας και καθαρότητας μέσα σ’ 
έναν κόσμο εκ φύσεως τρελό και βρόμικος. Αν κάτι άλλαξε στα 
τριάντα χρόνια που μεσολάβησαν, είναι ότι η αλά-Swift οργή 
χτ\ς Χρυσής Εποχής έδωσε τη θέση της σε μια πιο ήρεμη φιλοσο
φική φάρσα, ψυχρή και, γι’ αυτό, θανάσιμη όσο του Βολταίρου.

«Δεν ήταν στις προθέσεις μου να βλασφημήσω, αλλά ασφα
λώς ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ ξέρει περισσότερα από μένα γ ι’ 
αυτά τα πράγματα.»

Το ιστορικό της δημιουργίας της Βιριδιάνα το ξέρουμε σήμερα 
πολύ καλά. O Gustavo Alatriste πρότεινε στον Bunuel να κά
νει μια ταινία ακριβώς όπως την ήθελε. Υστερα αποφασίστη- 
κε, η ταινία να γυριστεί στην Ισπανία, σε συμπαραγωγή με τις 
δύο πιο δραστήριες νέες ισπανικές εταιρείες: την Uninci (μπή
κε στην παραγωγή με το Καλωσορίσατε, μίστερ Μάροαλ,' και η 
πιο πρόσφατη παραγωγή της είναι η ταινία του Torre-Nilsson 
Το χέρι στην παγίδα2) και τη Films 59 (γνώρισε σημαντική διε
θνή επιτυχία με τις πρώτες μεγάλου μήκους ταινίες της, Οι αλή
τες και Το αμαξάκι.' Ο Buñuel δεν πρέπει να ’χε καμία αντίρ
ρηση με το να ταυτιστεί μ’ αυτή την αναγέννηση του ισπανι
κού κινηματογράφου, ενώ και οι ισπανικές Αρχές τον υποδέ
χθηκαν με... απερίσκεπτο ενθουσιασμό, αφού, φυσικά, είχαν 
υποτιμήσει τον άσωτο υιό τους. 301
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Με κάποιον τρόπο το σενάριο της Βιριδιάνα πε'ρασε από το λο
γοκριτή, ο οποίος ζήτησε μόνο μια μικρή αλλαγή στο τέλος, κά
τι που ο Buñuel το αποδέχθηκε ευχαρίστως, θεωρώντας ότι η 
πρόταση του λογοκριτή βελτίωνε κατά πολύ τη δική του εκδοχή 
της έκβασης. Η ταινία τελείωσε και, σχεδόν χωρίς κανείς να το 
πάρει είδηση, έφτασε στις Κάννες. Λέγεται πως οι λογοκριτές 
δεν είδαν ποτέ την ταινία ολόκληρη: μόλις που προλάβαινε 
να ετοιμαστεί για τις Κάννες, κι έτσι, δικαιολογημένα, υπο
βαλλόταν προς έλεγχο κομμάτι κομμάτι, κι αυτή η αποσπα- 
σματικότητά της θα πρέπει να έδωσε και την εντύπωση ότι ήταν 
ακίνδυνη.
Στις Κάννες, βέβαια, η ταινία θριάμβευσε, και ο επίσημος Ισπα
νός αντιπρόσωπος ανέβηκε στη σκηνή (καμαρωτός κι ανυπο
ψίαστος) να παραλάβει τον Χρυσό Φοίνικα. Όμως το άλογο εί
χε αφηνιάσει κι οι πόρτες του στάβλου είχαν αρχίσει να βρο
ντούν. Οι Αρχές έφριξαν : λέγεται ότι ο ίδιος ο Πάπας εξέφρα- 
σε την αποδοκιμασία του. Κρατικοί λειτουργοί απολύθηκαν. 
Άρχισε μια εκστρατεία να βρεθεί και να καταστραφεί το αρνη
τικό. Έγινε επίκληση εμπορικών συμφωνιών προκειμένου ν ’ 
αποτραπεί η προβολή της ταινίας στη Γαλλία. Απαγορεύτηκε 
στον ισπανικό Τύπο να αναφέρεται ακόμα κι ο τίτλος της. Το 
1961, ο Buñuel υπήρξε τόσο σκανδαλώδης όσο και το 1929, όταν 
η Χρυσή Εποχή είχε προκαλέσει στο Παρίσι διαδηλώσεις και βομ
βιστικές ενέργειες.

[...]

«Δεν ωφελεί να λέμε στους ανθρώπους ότι όλα είναι καλά 
σ’ αυτόν τον κόσμο, που γίνεται όλο και καλύτερος... Πι
στεύω πως πρέπει κανείς ν ’ αναζητά το Θεό μέσα στον άν
θρωπο -  έτσι απλά.»

Η εικόνα της ανθρωπότητας στη Βιριδιάνα δεν παρουσιάζει ένα 
πολύ κολακευτικό πρόσωπο του Θεού. Ο Buñuel περιγράφει τη 
φαυλότητα των ανθρώπων με όρους εξίσου ευθείς και προσ
βλητικούς με εκείνους της Χρυσής Εποχής. Αν υπάρχει ένας 
ήρωας στην ταινία, αυτός είναι ο Χόρχε, ο οποίος ζει θετικά και 
(ως καλός σουρεαλιστής) σύμφωνα με τις κελεύσματα του πό
θου. Κι όμως, νιώθουμε πως ο Buñuel δεν τον ξεχωρίζει από 
τους άλλους -  ούτε καν κι απ’ τον δον Εθέκιελ, τον πονηρού- 
λη παλιάτσο που είναι πάντα έτοιμος να κάνει τους άλλους να 
γελάσουν ή να προκαλέσει φασαρία, ή από εκείνον τον σιχαμένο 
με τα άρρωστα χέρια (έχει πράγματι αφροδίσιο νόσημα, ή είναι 
απλώς η πλανημένη εντύπωση του καλού ότι κάθε αρρώστια εί
ναι τιμωρία του κακού;), ο οποίος ανταμείβει την καλοσύνη τής 
Βιριδιάνα βοηθώντας στο βιασμό της.
Η γενική εντύπωση που αποκομίζει κανείς απ’ την ταινία, εί
ναι μάλλον ενθαρρυντική παρά καταθλιπτική, γιατί ο Buñuel 
τους εκτιμά όλους το ίδιο ως ανθρώπους, και του αρέσουν όλοι 
γιατί είναι όλοι αστείοι και ανθρώπινοι. Αν υπάρχει ένας που 
δεν του αρέσει, αυτός είναι ο δον Αμάλιο, ο τυφλός αρχηγός των 
ζητιάνων. Του Buriuel, ποτέ δεν του άρεσαν οι τυφλοί, δεμένοι 
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Χρυσή Εποχή, ο Modot έβαζε τρικλοποδιά σ’ έναν. Ο δον Αμά
λιο μοιάζει πολύ με τον αχρείο τυφλό ζητιάνο στο Λος ολβιδά- 
δος. Ο δον Αμάλιο είναι ο Χριστός στον Μυστικό Δείπνο· ο 
δον Αμάλιο υπήρξε χαφιές· απ’ όλους τους ζητιάνους, ο δον Αμά
λιο είναι ο μόνος φτυστός με αληθινό αστό, όταν φορά τα ρού
χα που του δίνει η Βιριδιάνα. Από την άλλη, αν υπάρχει ένας 
χαρακτήρας που ο Buñuel να τον θαυμάζει πραγματικά, αυτός 
πρέπει να ’ναι ο θρασύτατα περήφανος ζητιάνος, ο οποίος, 
αφού απορρίψει τη Βιριδιάνα και φτύσει την ευλάβειά της, της 
ζητά ελεημοσύνη. Ιδού μια ευγενής ανεξαρτησία.
Σε άλλους, αυτή η εικόνα της σαπίλας και της διαφθοράς μπο
ρεί να προκαλεί οίκτο. Γ ία τον Buñuel, όμως, ο οίκτος ενέχει 
μοιρολατρία, και η μοιρολατρία, ήττα. Κατά κάποιον τρόπο, ο 
αναπόφευκτος ηθικός ξεπεσμός των ζητιάνων φέρνει στη μνή
μη την υστερική λιτανεία των συμφορών που κύκλωνε τη 
Λας Ούρδες. Θανάσιμη δεν ήταν η οχιά που τους δάγκωσε· θα
νάσιμες ήταν οι προσπάθειές τους να γιάνουν την πληγή. Έτσι 
κι εδώ: αυτά που διαφθείρουν, είναι ο οίκτος και η καλοσύνη 
της Βιριδιάνα. Βέβαια, ούτε και στο Γτι χωρίς ψωμί υπήρχε οί
κτος- μόνο η καθαρή ματιά ενός ανθρώπου έτοιμου να δεχτεί τον 
κόσμο όπως είναι, κάνοντας έτσι το πρώτο -και ζωτικό- βήμα 
προς τη θεραπεία.

«Αν ο Χριστός ξαναγύριζε, θα Τον ξανασταύρωναν. Μπορείς 
να είσαι σχετικά χριστιανός, αλλά το να προσπαθείς να είσαι 
απόλυτα χριστιανός, είναι εξαρχής καταδικασμένο σε απο
τυχία. Είμαι σίγουρος πως, αν ο Χριστός ξαναγύριζε, οι Αρ
χιερείς και η Εκκλησία θα Τον καταδίκαζαν ξανά σε θάνατο.»

Ο Buñuel δεν παραδέχεται οίκτο- ούτε πανάκειες. Ούτε δέχε
ται τις πανάκειες που προσφέρονται αλλού. Όπως πάντα, είναι 
αντίθετος στα υπνωτικά της συμβατικής ηθικής και της συμ
βατικής συναισθηματικότητας. «Είμαι εναντίον των συμβατι
κών ηθικών αρχών, των παραδοσιακών φαντασμάτων, του συν
αισθηματισμού και όλης αυτής της ηθικής ακαθαρσίας που ο συ
ναισθηματισμός εισάγει στην κοινωνία. [...] Για μένα, η αστική 
ηθική είναι ανήθικη, και πρέπει να καταπολεμάται. Είναι μια 
ηθική βασισμένη στους πιο άδικους κοινωνικούς θεσμούς μας: 
θρησκεία, πατριωτισμός, οικογένεια, κουλτούρα· με λίγα λόγια, 
αυτούς που ονομάζονται “στυλοβάτες της κοινωνίας”.» Η αλη
θινή απάντηση είναι να ζεις στον κόσμο και ν’ αναζητάς το Θεό 
μέσα στον άνθρωπο. Οι χριστιανικές αρετές, μπορεί να ακού- 
γονται ανεπίληπτες, αλλά, στον κόσμο στον οποίο ζούμε, είναι 
ανεφάρμοστες.
Τα τελευταία χρόνια, ο Buñuel δείχνει να ενδιαφέρεται όλο και 
περισσότερο για την εικόνα και την αποτυχία του τέλειου χρι
στιανού. Ο Λιτσάρντι στο Ο θάνατος σ’ αυτόν τον κήπο είναι ένα 
αρχέτυπο. Ο Ναζαρέν είναι όντως ο Χριστός με σύγχρονα ρού
χα. Οι απόπειρές του να εφαρμόσει στην πράξη τις αρχές τού 
Χριστού, οδηγούν στην καταστροφή. Και μόνο η παρουσία 
του ανάμεσα στους εργάτες του δρόμου είναι αρκετή για να προ- 
κληθεί σφαγή. Αφού η κοινωνία είναι έτσι οργανωμένη, ο μαρ
τυρικός θάνατος είναι αναπόφευκτος. Στο τελευταίο πλάνο, στο



L U I S  B U Ñ U E L

H  KOivóir¡ia io n  O in á v u v  arr¡ 
BipiSiáva. 303



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

ρυθμό που δίνουν οι τυμπανισμοί, βαδίζει προς την κάμερα, σαν 
τον άλλο Χρίστο, στο τέλος τι\ς Χρυσής Εποχής, αν και, αυτή τη 
φορά, είναι θύμα και όχι θύτης. Στην έξοχη τελευταία στιγμή, 
όταν ο Ναζαρέν δέχεται ανθρώπινη -όχι θεϊκή- ελεημοσύνη, 
μοιάζει σαν να υπάρχει κάτι σαν ανταπόδοση. Όπως στον Λι- 
τσάρντι και τον Ναζαρέν, έτσι και η χριστιανοσύνη της Βιρι- 
διάνα είναι μοιραίο ν ’ αποτύχει. Παραδόξως, ο ίδιος ο οίκτος της 
είναι αυτός που διαφθείρει τη διαφθορά. Ό πω ς στον Ναζαρέν, 
έτσι κι εδώ, νιώθουμε στο τέλος ότι υπήρξε μια ανταπόδοση αν
θρώπου προς άνθρωπο: η Βιριδιάνα μοιάζει να είναι πιο κοντά 
στη σωτηρία χάρη στην επαφή με τους ανθρώπους, παρά υπη
ρετώντας το Θεό.
Όμως η Βιριδιάνα, όπως όλες οι ταινίες του Bunuel, δεν αρ- 
κείται σε μια απλή ερμηνεία. Δεν φιλοδοξεί ν ’ απαντήσει σε ερω
τήματα, αλλά, υγιώς, να ταράξει και να σκανδαλίσει. Οι ίδιες οι 
δηλώσεις του Bunuel είναι απ’ τη φύση τους παράδοξες και δι
φορούμενες. «Αν το νόημα μιας ταινίας είναι σαφές» λέει, «τό
τε η ταινία παύει να μ ’ ενδιαφέρει.»

«Κάθε ταινία είναι σαν μια ακούσια μίμηση ονείρων. Ο κι
νηματογράφος, μπορεί και να εφευρέθηκε για να εκφράσει 
τη ζωή του υποσυνειδήτου, που οι ρίζες του είναι βαθιά χω
μένες στην ποίηση...»

Ο κριτικός των «Times» έγραψε : «Η ταινία είναι ένα αρι
στούργημα· ίσως ένα από τα τελευταία και, αναμφίβολα, ένα από 
τα πιο αναπάντεχα, στην πολυκύμαντη ιστορία της σουρεαλι
στικής τέχνης». Ο Bunuel είναι πάντα ο σουρεαλιστής τού 
1929:

les objets bouleversants, 
le cassage de gueules, 
la peinture fantastique... 
l’écriture automatique, 
l’anticléricalisme primaire, 
l’exhibitionisme, 
les plaisanteries pas drôles.4

Απ’ ό,τι λέει ο ίδιος, η σύλληψη της ταινίας ήταν θέμα συ
νειρμών. Η ιστορία δομήθηκε από ασύνδετες εικόνες : «...από 
μία εικόνα: μια κοπέλα που τη ναρκώνει ένας γέρος. Τότε σκέ- 
φτηκα ότι αυτή η κοπέλα θα ’πρεπε να ’ναι αγνή, και την έκα
να δόκιμη μοναχή. [...] Η ιδέα των ζητιάνων ήρθε αργότερα». 
Η πλούσια ατμόσφαιρα της ταινίας οφείλεται σε εικόνες εκατό 
τοις εκατό σουρεαλιστικές: η υπνοβασία της Βιριδιάνα, στάχτες 
πάνω στο κρεβάτι, όνειρα με μαύρους ταύρους, και ούτω κα
θεξής. Ο Bunuel αφήνει ελεύθερα τα προσωπικά του φετίχ. Πα
ραδέχθηκε, σε μια συνέντευξη, πως η μόνη σκηνή από τους Αγ
γέλους της αμαρτίας5 που θυμόταν, ήταν η σκηνή όπου οι κα
λόγριες φιλάνε τα πόδια μιας από τις νεκρές αδελφές τους. Η Βι- 
ριδιάνα είναι γεμάτη πόδια: τα πόδια της Ρίτας που πηδάνε το 
σχοινάκι· οι γκροτέσκες μπότες του δον Χάιμε και τα παπούτσια 
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το αργό γδύσιμο της Βιριδιάνα, ενώ, χωρίς να υπάρχει κανένας 
λόγος, βλέπουμε τον Χόρχε να πλένει τα πόδια του. (Έ νας 
αφελώς ευγενής άγγλος κριτικός υπέθεσε ότι ίσως επειδή τα πό
δια είναι το σημείο όπου εστιάζεται φυσικά το βλέμμα μιας 
χαμηλοβλεπούσας μοναχής.) Μόνο εν παρόδω ικανοποιεί ο 
Buñuel τα εντομολογικά ενδιαφέροντά του: άταν ο δον Χάιμε 
σώζει μετά πάσης προσοχής ένα μυγάκι που έχει πέσει σ’ ένα νε
ροβάρελο. Οι φαλλικές αναφορές, όμως, είναι άφθονες: σε μια 
πολύ κωμική και χυδαία σκηνή, η Βιριδιάνα αποτραβιέται 
απότομα, αθώα κσι ενστικτωδώς, για ν ’ αποφύγει την επαφή με 
το μαστό μιας αγελάδας.

«Δεν έχω κανένα πρόβλημα με την τεχνική [του κινημα
τογράφου], Οι ταινίες με περίεργα καδραρίσματα μου προ- 
καλούν φρίκη. Σιχαίνομαι τις ασυνήθιστες γωνίες λήψης. 
Καμιά φορά, επινοώ με τον οπερατέρ μου ένα πανέξυπνο 
πλάνο. Γίνονται όλες οι προετοιμασίες όμορφα κι ωραία, κι 
ύστερα, βάζουμε τα γέλια και τα πετάμε όλα για να κάνου
με τη λήψη χωρίς κολπάκια της κάμερας.»

Το πραγματικά αξιοθαύμαστο στον Buñuel είναι ότι έχει τη δε- 
ξιοτεχνία να πραγματώνει τις ιδέες του και την ποίησή του. Από 
τεχνική άποψη, η Βιριδιάνα είναι μια ταινία ασυνήθιστα επε
ξεργασμένη για το σκηνοθέτη της. Η κάμερα κινείται αρκετά· 
υπάρχει μια τάση να δείχνει τους ανθρώπους μέσα από μισά
νοιχτες πόρτες. Ο διευθυντής φωτογραφίας, José F. Aguayo, έχει 
το ίδιο εικονογραφικό σφρίγος με τον Figueroa και την ίδια ικα
νότητα να οπτικοποιεί την «αντι-όμορφη» ομορφιά των μπου- 
νιουελικών συλλήψεων.
Στις ταινίες του Buñuel, δεν έχουμε ποτέ την αίσθηση ότι η τε
χνική είναι κάτι που παρεμβάλλεται μεταξύ σύλληψης και 
εκτέλεσης. Δεν δείχνει να έχει το παραμικρό πρόβλημα mise en 
scène,6 όπως δε φαίνεται να υπάρχει, π.χ., το παραμικρό πρό
βλημα τεχνικής σ’ ένα σκίτσο του Picasso ή του Goya. Εντυ
πωσιακά απελευθερωμένος από συμβατικές τεχνικές, αλλά κι 
από συμβατικές ιδέες, o Buñuel μοιάζει να έχει την ικανότητα 
να βάζει εικόνες στην οθόνη με την ακρίβεια και τη σιγουριά 
ενός καλού ταπετσέρη. Εν πολλοίς, αυτό οφείλεται στην ακρί
βεια και τη σιγουριά των συλλήψεών του. «Αν σχεδιάσω και γυ
ρίσω διακόσια πενήντα πλάνα, ε, τότε, διακόσια πενήντα πλά
να θα εμφανιστούν στην τελειωμένη ταινία.» Έ νας φίλος πε- 
ριέγραψε τη δουλειά του στη Βιριδιάνα ως εξής: «Πριν από κά
θε λήψη, περιφερόταν ολομόναχος μ ’ ένα βιζέρ, για μισή ώρα, 
σταθμίζοντας και σχεδιάζοντας το πλάνο, ενώ το συνεργείο 
καθόταν κι έπινε. Ύστερα, πήγαινε και τους έλεγε: “Λοιπόν... 
ακούστε τι θέλω”. Και τότε, πήγαιναν αυτοί και “τραβούσαν” 
το πλάνο, ενώ αυτός καθόταν κι έπινε».

«Δόξα τω Θεώ, είμαι ακόμα άθεος.»'

Ακόμα κι αν η δημιουργική ζωή του είχε σταματήσει στη Χρυ
σή Εποχή, o Buñuel θα είχε εξασφαλίσει μια θέση στην ιστορία 
του κινηματογράφου. Αυτή η ταινία αποκάλυψε τις απεριόρι-
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στες δυνατότητες του κινηματογράφου για σουρεαλισμό, για 
αναρχία, για φιλοσοφία, για οργή. Οι ταινίες που ακολούθησαν, 
στο Μεξικό και στη Γαλλία, μπορεί να αντιπροσωπεύουν το σώ
μα ενός έργου που δεν έχουν να επιδείξουν πολλοί σκηνοθέτες, 
αλλά δεν ξεπέρασαν ποτέ την εξαιρετική πρώτη μεγάλου μήκους 
του. Τώρα, ο Buñuel έκανε το δεύτερο αριστούργημά του, το 
πιο αυθεντικό έργο του. «Είναι ο δεύτερος στύλος», όπως λέει 
ο Άδωνις Κύρου, ο πιο ένθερμος θαυμαστής του, «ο οποίος 
στηρίζει το θαυμαστό οικοδόμημα του Buñuel.»

1. Bienvenido, Mister Marshall! του Ισπανού Luis Berlanga (1952). (Σ.τ.Μ.)
2. La mano en la trampa του Αργεντινού Leopoldo Torre-Nilsson (1961). 
(Σ.τ.Μ.)
3. Los golfos του Carlos Saura (1960) και El cochecito του Marco Ferreri 
(1961). (Σ.τ.Μ.)
4. Γαλλικά στο κείμενο: «τα συγκλονιστικά αντικείμενα, το σπάσιμο στο ξύ
λο, η ζωγραφική του φανταστικού, η αυτόματη γραφή, ο στοιχειώδης αντι- 
κληρικισμός, η επιδειξιομανία, οι πλάκες που δεν ε'χουν πλάκα». (Σ.τ.Μ.)
5. Les anges du pêché: ταινία του Robert Bresson (1944). (Σ.τ.Μ.)
6. Γαλλικά στο κείμενο: σκηνοθεσία. (Σ.τ.Μ.)
* Τα παρατιθέμενα αποσπάσματα είναι από συνεντεύξεις του Buñuel σε διά
φορα περιοδικά.

«Sight and Sound», τόμ. 31, τχ. 3 (Θέρος 1962).
Μετάφραση: Μπάμηης Κολόνιας.

Μάθημα πραγμάτων
του Claude Ollier

Βιριδιάνα... Και ποιος δε γνωρίζει τις περιπέχειές χης; Πρόκει
ται για μια ταινία που γυρίστηκε στη Μαδρίτη (υπό τις ευλογίες 
ενός καθεστώτος που καλωσόριζε τον άσωτο υιό, επιδιώκοντας 
ένα ασφαλές «άνοιγμα προς τα αριστερά»), παρουσιάστηκε σαν 
εθνικό σύμβολο στο Φεστιβάλ των Καννών (όπου και έτυχε 
θριαμβευτικής υποδοχής) και τέθηκε αμέσως εκτός κυκλοφορίας, 
με απόφαση μιας αυταρχικής εξουσίας που είχε την ατυχία να 
χαλαρώσει την επιτήρησή της την πιο ακατάλληλη στιγμή. 
Αποτέλεσμα; Η 21η (ή 22η ή 23η;) ταινία του Luis Buñuel απο
λάμβανε επί έναν ολόκληρο χρόνο το γόητρο της «καταραμένης», 
ενόσω οι στρατηγοί προσπαθούσαν να βρουν μια λύση. Έτσι, ο 
Buñuel κατόρθωσε, όχι μόνο να γυρίσει σε φρανκοκρατούμενο 
έδαφος την πιο αντικομφορμιστική μεγάλου μήκους ταινία 
του, αλλά και να λογοκριθεί μεταξύ δύο δημοψηφισμάτων, σε 
λαϊκό και σε δημοκρατικό έδαφος. Ζήτω, λοιπόν, η βραχυπρό
θεσμη εξορία: ιδού το πιο τονωτικό κι ευχάριστο θέαμα, στο οποίο 
έχουν από καιρό προσελκύσει την προσοχή των πιστών τα αρ
μόδια στρατιωτικά και εκκλησιαστικά όργανα.
Ωστόσο, το αντικείμενο της αντιδικίας, δύσκολο να χαρακτη
ριστεί, δεν μπορεί να βολευτεί στη μισαλλοδοξία τους. «Δράμα», 
αποτολμά δειλά το χαρακτηρισμό μια βραδινή εφημερίδα. «Δυ
στυχία, ερωτισμός, ιεροσυλία», γράφει η «Madame Express». 
Πρόκειται, εν ολίγοις, για μια ταινία που θα μπορούσαμε να τη 
χαρακτηρίσουμε είτε τραγωδία (της πίστης) είτε κωμωδία (της

κακοπιστίας)· είτε μελόδραμα είτε φάρσα. Ο χαρακτηρισμός 
«δραματική φάρσα», μάλλον θα χης πήγαινε... Η λέξη «ιερο
συλία», όμως, είναι κάπως υπερβολική: είναι σαν να παρατηρεί 
κανείς τη μία μονάχα όψη αυτών των μαυρόασπρων αστερο
ειδών, η εκθαμβωτική τροχιά των οποίων διασχίζει συχνά την 
οθόνη. Εδώ, όπως κι αλλού -  Ελ, Λος ολβιδάδος, Ναζαρέν- η 
«βλασφημία» δένει τόσο καλά με το θέμα της ταινίας, ώστε 
δύσκολα να μπορεί να θεωρηθεί απλή πρόκληση. Κριτικό όσο 
και προκλητικό, είναι η άκρως θεαματική προβολή μιας διαυ
γούς σύλληψης, που δεν αποδυναμώνεται ούτε για μια στιγμή. 
Εκείνοι που η ευαισθησία τους περιορίζεται στις αθυροστομίες 
και τις γροθιές πάνω στο τραπέζι, κινδυνεύουν να συγκρατή
σουν απ’ τη Βιριδιάνα μονάχα τα φανταχτερά επεισόδιά της, τα 
επονομαζόμενα «δεξιοχεχνικά», και, παραγνωρίζοντας την εν
διάμεση πορεία της αφήγησης, να τα θεωρήσουν άχρωμες και 
κουραστικές περιττολογίες, που δεν κάνουν άλλο από το να γε
μίζουν τα κενά της ταινίας. Ορισμένοι, μάλιστα, φτάνουν στο 
σημείο να χαρακτηρίσουν ως «υπνωτικό» το δήθεν «αγροτικό 
ντοκιμαντέρ». Ντοκιμαντέρ, έστω, αλλά οι περιβόητες φαντα
σμαγορικές σκηνές διεκδικούν τον ίδιο χαρακτηρισμό, στον ίδιο 
βαθμό και υπό το ίδιο πρίσμα.
Τίποτα δεν είναι πιο απατηλό απ’ το να εξετάζει κανείς ένα έρ
γο του Buñuel απ’ τη σκοπιά της πρόκλησης και της επιδει- 
ξιομανίας, και, εκθειάζοντας κάποια σκανδαλιστικά στοιχεία, να 
τα αποσπά απ’ τα «συμφραζόμενα» και να τα ερμηνεύει κατά τον 
πιο απλοϊκό τρόπο ως αντιχριστιανικά και αναρχίζοντα, τη 
στιγμή που μια πιο επισταμένη εξέταση θα ’δίνε σίγουρα στο θέ
μα αυτό μιαν άλλη διάσταση. Στην πραγματικότητα, αυτά τα 
στοιχεία σηματοδοτούν κατά κανόνα την ολοκλήρωση μιας 
διαδικασίας στην οποία τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν υπάρ
χουν ούτε υψηλοί ούτε χαμηλοί «τόνοι» σ’ αυτές τις ταινίες που 
όχι μόνο δεν είναι ασυνάρτητες, αλλά και, αντιθέτους, εμφανί
ζουν καταπληκτική ισορροπία έμπνευσης. Βλέποντας και ξα- 
ναβλέποντάς τες, εντυπωσιάζεσαι απ’ τη συνοχή της πλοκής, 
την άψογη συγκρότησή της, τη χάρη και την ακρίβεια με τις 
οποίες σχεδιάζονται τα πιο λαμπρά μοτίβα. Η δύναμη του 
Buñuel έγκειται στην ακρίβεια των δομών του· η ιδιοφυία 
του, στην αίσθηση ελευθερίας που εμφυσά σ’ αυτές.
Όπως και για τον Ναζαρέν, έτσι και για τη Βιριδιάνα, ο Buñuel 
και o Julio Alejandro, που είναι Καθολικός συγγραφέας, ορα
ματίστηκαν ένα γραμμικό σενάριο με τη μορφή χρονικού, που 
να πηγαίνει κατευθείαν στο στόχο του. Μια νεαρή δόκιμη, μια 
μέρα πριν πάρει το χρίσμα της μοναχής, αφήνει παρά τη θέλησή 
της το μοναστήρι για έναν τελευταίο αποχαιρετισμό στον κό
σμο· έναν κόσμο -τον θείο της και το εγκαταλειμμένο κτήμα 
του- απ’ τον οποίο το σκάει, επειδή δεν μπορεί να τον κοιτάξει 
καταπρόσωπο. Ο θείος της κρεμιέται. Εκείνη, γεμάτη ενοχές για 
το θάνατό του, προτιμά να μην επιστρέφει στο μοναστήρι, κι 
αφοσιώνεται στη φιλανθρωπία -  μια φιλανθρωπία μηχανική, αμ
φιλεγόμενη και πατερναλιστική, που επιφέρει περισσότερη 
δυστυχία παρά λύτρωση. Όργια, ληστείες, δολοφονίες. Συνει
δητοποιώντας με τρόπο σκληρό τις αλήθειες της ύπαρξης, δεν 
αργεί ν ’ αποδεχθεί όλους τους συμβιβασμούς. 3 0 5
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Όπως ακριβώς και ο άτυχος Ναζαρέν, έτσι και η Βιριδιάνα βρί
σκεται στο μέσον μιας πορείας τυπικά καλοπροαίρετης, ου
σιαστικά τυφλής και πονηρής, και συντηρούμενης από μια 
ύπουλη κακοπιστία, που αναβάλλει διαρκώς για την επομένη 
την επανεξέταση όσων αξιών χάνονται στη διαδρομή. Πρόκει
ται για μια πορεία ανοίγματος προς τον κόσμο- μια πορεία γε
λοίας αρετής (αφού η Βιριδιάνα έχει λανθασμένη ιδέα για την 
αρετή, μια ιδέα καθαρά θεωρητική, την οποία εφαρμόζει με 
πολύ αδέξιο τρόπο)· μια ευλάβεια ανορθόδοξη, κατά τα πρότυ
πα του Sade. Η κάθε σεκάνς σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο και θέ
τει ένα νέο σημείο αναφοράς- το στίγμα το δίνουν μια ατάκα εδώ, 
μια ατάκα εκεί, ένα κλείσιμο του ματιού. Το χαμηλά βλέμμα 
μπροστά στη μοναχή, με όλη την αμφισημία του (σεβασμός ή 
μυστικοπάθεια;), ανασηκώνεται δειλά: στην αρχή, δε βλέπει (η 
Βιριδιάνα υπνοβατεί)· ύστερα, βλέπει και φοβάται (η Βιριδιά- 
να-«εγκληματίας» κρύβει τα μάτια της με τα χέρια), βλέπει 
και θρηνεί (για τις δυσκολίες της με τους φτωχούς) και, τέλος, 
δεν μπορεί ούτε να κλάψει (στο δωμάτιο του εξαδέλφου της την 
περιμένει η ύστατη έκπληξη). Το μάτι, λοιπόν, ανάλογα με το 
αν είναι ανοιχτά ή κλειστά, παίζει σπουδαίο ρόλο σ’ αυτή τη δια
δικασία της συνειδητοποίησης. Η Βιριδιάνα, θρησκόληπτη, 
αβέβαιη, διαποτισμένη από μια ψεύτικη ευλάβεια, θαυμάζει 
την εικόνα που ζωγράφισε ο προστατευόμενός της. «Μα, λείπει 
το μάτι!» διαμαρτύρεται εκείνος. «Αυτά δεν έχει σημασία» λέ
ει με αποφασιστικότητα η Βιριδιάνα. Η δήλωση αυτή θα συ
μπληρωθεί μοναδικά, λίγο αργότερα, από την παρωδία της πιο 
«φολκλόρ» θρησκευτικής εικόνας: το δείπνο των Αποστόλων, 
μ ’ έναν τυφλά Χριστά στην κεφαλή.
Δύο μάρτυρες παρακολουθούν σιωπηλά τις δοκιμασίες της δό
κιμης: η υπηρέτρια Ραμόνα, που είναι ίσως ο συμπαθέστερος χα
ρακτήρας της ταινίας, και η κορούλα της, που όχι μόνο δε χά
νει τίποτα απ’ τα τεκταινόμενα, αλλά και φροντίζει να τα εκ
μεταλλευτεί αμέσως. Η αυτονόητη ηθική αυτής της υποδειγ
ματικής κοινωνίας συνοψίζεται στο πρόσταγμα: «Κλείστε τα μά
τια!» Τρίτος μάρτυρας, η κάμερα- μια κάμερα που, όπως κι ο δη
μιουργός, δεν ταυτίζεται ποτέ με τους ήρωες. Κρατάει τις απο
στάσεις, διακόπτοντας απότομα όχι μόνο κάθε συναισθηματισμό 
και κάθε συγκίνηση, αλλά και κάθε απόπειρα αιτιολόγησης 
μιας συμπεριφοράς με βάση το συναίσθημα. Η τέχνη του Bunuel 
βρίσκεται στον αντίποδα της συμπόνιας: τίποτα το λυρικό, τί
ποτα το ρομαντικό στον τρόπο με τον οποίο σκηνοθετείται ο άν
θρωπος- αντίθετα, μια επιδέξια, επίμονη, άοκνη προσπάθεια 
προκειμένου να παρουσιαστεί όπως ακριβώς είναι. Αν ο κόσμος 
που δημιουργεί ο Bunuel, είναι άλλοτε βάναυσος, άλλοτε ζωώ
δης και πάντοτε ανελέητος, είναι γιατί ο κόσμος ο ίδιος είναι βά
ναυσος, ζωώδης και ανελέητος, και γιατί στο βάθος των πραγ
μάτων, όπως και στην καρδιά των ανθρώπων, κρύβεται σκλη
ρότητα- το γεγονός ότι ο Bunuel το γνωρίζει αυτό και το ομο
λογεί, δεν τον καθιστά σκληρότερο από κάποιον άλλο. Χωρίς να 
κρίνει τη Βιριδιάνα περισσότερο απ’ ό,τι τον θείο της ή τον εξά- 
δελφό της, χαράσσει τις βασικές αρχές που διέπουν τις σκέψεις 
και τις πράξεις τους, κι έπειτα αρκείται στο να «παρατηρεί» προς 
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μέθοδός του, η κριτική έκθεση- τεχνική του, η αμφιβολία και 
η αμφισβήτηση. Η κλίση του Bunuel προς την εντομολογία, που 
έχει τονιστεί αρκετές φορές, προκύπτει με απόλυτα φυσικό 
τρόπο απ’ αυτή τη συμπεριφορά. Η περίφημη Χρυσή Εποχή, με 
θέμα την παντοδυναμία του πόθου, ξεκινά μ’ ένα ντοκιμαντέρ 
περί του σκορπιού -  μια μεταφορά, που αποτελεί δήλωση των 
προθέσεων της ταινίας. Εδώ, η μοίρα της Βιριδιάνα ταυτίζεται 
με τη μοίρα της μέλισσας που πνίγεται. Η μικρή παραβολή (στο 
εσωτερικό της μεγάλης) του άρρωστου σκύλου που σέρνεται πί
σω από ένα κάρο, είναι απόλυτα ενδεικτική του κριτικού αφη
γηματικού ύφους του Bunuel: ο νεαρός ελευθερώνει το σκύλο 
κι απομακρύνεται ευχαριστημένος με τον εαυτό του, χωρίς 
να νοιαστεί για τον άλλο σκύλο που βρίσκεται πίσω από ένα άλ
λο κάρο. Λίγο αργότερα, όμως, δε θα παραλείψει να επικρίνει τη 
Βιριδιάνα για την ελάχιστα ρεαλιστική αντίληψή της περί ελε
ημοσύνης: «Σώζετε μερικούς, ενώ υπάρχουν χιλιάδες» -  μια πα- 
ρατήρηση-μπούμερανγκ, αφού, παρά την ορθότητά της, η ευ
συνειδησία τού ενός παραπέμπει στην τύφλωση του άλλου -  και 
αντιστρόφως.
Η παρουσία μιας ουδέτερης, αδιάφορης και ανήθικης φύσης 
συντελεί μονίμως στην καταγγελία των κίβδηλων αξιών. Στην 
ουσία, δεν υπάρχει ούτε Καλό ούτε Κακό. Ο Bunuel περιορίζεται 
στο να δείξει πώς έχουν τα πράγματα, χωρίς ποτέ να καταλήγει 
σε συμπεράσματα. Αυτή η υγιής διαδικασία της ηθοπλαστι
κής υποτίμησης, αυτή η παγερή προσέγγιση, η διαυγής, αλλά 
όχι κυνική, μοιάζει συχνά να στρέφεται προς τον υλισμό. Ωστό
σο, επειδή η προοπτική του είναι χριστιανική μόνο σε πολύ πρω
ταρχικό στάδιο (στο σύνολο των ταινιών του και, κυρίως, στη 
Βιριδιάνα, η οποία αρχικά διαδραματίζεται σ’ ένα μοναστήρι), 
ο Bunuel απαλλάσσεται απ’ την υποχρέωση να εξετάσει (με πά
σαν επιφύλαξιν) τις όποιες αιχμές εξαπολύει προς αυτή την κα
τεύθυνση. Εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος με τον οποίο βλέπει 
τα πράγματα, δεν είναι ούτε αισιόδοξος ούτε απαισιόδοξος- η με
γάλη του αξία έγκειται στην προσπάθειά του να προσεγγίσει κα
τά το δυνατόν την αλήθεια της παρατήρησης, δίνοντας έτσι ένα 
πραγματικό μάθημα πραγμάτων. Πιο πολύ κι από την έρευνα 
των απίθανων ερμηνειών του έργου του (που ο δημιουργός δε 
φαίνεται να ενθαρρύνει) μας ικανοποιεί η επίμονη επιθυμία αυ
τής της έρευνας να ξεσκεπάσει τις υποκρισίες, τα ψευτο-ξε- 
σπάσματα, τα ψευτο-προβλήματα, τις ψευτο-περιπλοκές των πα
ραδοσιακών «προβλημάτων συνειδήσεως».
Εκεί οφείλεται όχι μόνο το επαναλαμβανόμενο πέρασμα από τις 
κινήσεις του ανθρώπου στα πράγματα της φύσης και στα αντι
κείμενα, αλλά και η απουσία των κοντινών πλάνων που ευνο
ούν τη συναισθηματική εμπλοκή, καθώς και η ειρωνική κα
τάχρηση του κοντρ-πλονζέ. Μέσα σ’αυτή την κριτική επεξερ
γασία, η μουσική έχει φυσικά προνομιακή θέση: το γεγονός ότι 
η ωραιότερη από τις ερωτικές αναπαραστάσεις που μας έδωσε 
ποτέ ο Bunuel, συνοδεύεται από το Kyrie Eleison του Ρέκβιεμ 
του Mozart, δεν αποκαλύπτει μονάχα την επιθυμία του να 
σκανδαλίσει (ασχέτως αν αυτό επιτυγχάνεται κατά θαυμαστό 
τρόπο)· ένα παρόμοιο χιουμοριστικό στοιχείο (παρόμοιο κο- 
λάζ) εμφανίζεται στο Γη χωρίς ψωμί, όπου η μεγαλοπρέπεια και
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η οργανική κομψότητα της συμφωνίας του Brahms (που είναι, 
άλλωστε, ένα απ’ τα πολυτελέστερα καλλιτεχνικά προϊόντα 
της ευρωπαϊκής αστικής τάξης) καλύπτουν με φανφάρες τα πλά
να που απεικονίζουν τη δυστυχία και την πείνα σε μια από τις 
φτωχότερες και πιο εγκαταλειμμένες περιοχές της γηραιός Ευ
ρώπης. Κι αν ένα φτηνό και παράταιρο ροκ-εντ-ρολ (καρικα
τούρα μιας εισαγόμενης κουλτούρας) διαδέχεται τον Mozart και 
κυριαρχεί κατά την πτώση της άτολμης, υποκρίτριας και μι
κροπρεπούς συναινετικής Βιριδιάνα, ούτε αυτό στοχεύει στην 
απλή ευχαρίστηση της αλλαγής ρυθμού: η κακή τζαζ που συ
νοδεύει μια παρτίδα χαρτιά, έρχεται να συναντήσει τα άλλα με
γαλειώδη φινάλε του Bunuel, όπως, π.χ., το φινάλε του Ελ (η 
αναχώρηση του ήρωα σε βάδισμα ζιγκ ζαγκ), της Εγκληματικής 
ζωής του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους (το βάδισμα και το μπαστούνι 
του κ. Βερντού), του Λος ολβιδάδος (το πεταμένο στα σκουπί
δια πτώμα του παιδιού), της Χρυσής Εποχής (το βαλς-μιζέτ 
πάνω στον χιονισμένο σταυρό), του Ναζαρέν (η επανεμφάνιση 
των τυμπάνων της Χρυσής Εποχής στο εξαιρετικό πλάνο του ιε
ρέα που συγκρατεί τον ανανά με τα χεράκια του) και, πιο πρό
σφατα, του Κοριτσιού.
Αυτή η τελευταία ταινία, που γυρίστηκε μεταξύ του Ναζαρέν 
και της Βιριδιάνα, παρουσιάζει μια ηρωίδα που βρίσκεται ακρι
βώς στον αντίποδα του Ναζαρέν και της Βιριδιάνα: παρατη
ρώντας (χωρίς να ενοχλείται και πάρα πολύ) τις εξωφρενικές 
μηχανορραφίες δύο ανδρών που αλληλοσκοτώνονται μπροστά 
στα μάτια της, στο όνομα ακαθόριστων αρχών και ρατσιστικών 
προκαταλήψεων, προσαρμόζεται γρήγορα στην κατάσταση και 
συμβιβάζεται· έτσι, αρχίζει τα σούρτα-φέρτα, κάνει την κοκέ
τα, γίνεται γυναίκα, εγκαταλείπει το νησί και, στο τελευταίο 
πλάνο, ενώ σουλατσάρει αδέξια στην αποβάθρα με τα ψηλά 
της τακούνια σαν «δεσποινίς», ξεχνιέται ξαφνικά κι αρχίζει 
να παίζει κουτσό. Διακριτικό και λαμπρό φινάλε, που συνοψίζει 
και προεκτείνει την ταινία, συνδυάζοντας το χιούμορ και την 
ποίηση σ’ ένα απ’ αυτά τα καυστικά και στυφά πλάνα που το 
μυστικό τους το γνωρίζει μόνο ο Bunuel - μυστικό, που πιθα
νώς να συντελεί στο να ξεχνιέται και να χάνεται, μέσα σε μια 
αδιάκριτη ηδυπάθεια, η δομή μιας τέλειας λογικής. Αυτό που 
σε πολλούς άλλους δημιουργούς θα παρέμενε στεγνό κι αφη- 
ρημένο, μετατρέπεται εδώ σε παλλόμενο και σφύζον υλικό· οι 
μελωδικές γραμμές σε αντίστιξη διακόπτονται συνεχώς απ’ 
την ωμότητα και τη λάμψη του κάθε πλάνου: ο οριζόντιος 
άξονας της αναλυτικής σκέψης και ο κάθετος της παρόρμησης. 
Πρέπει, άραγε, να δει κανείς στη Βιριδιάνα μια αλληγορική ει
κόνα της σύγχρονης Ισπανίας; Ο δημιουργός, φυσικά, δεν το πα
ραδέχεται. Μα και πώς να μην μπει στον πειρασμό να κάνει κά
τι τέτοιο; Εντούτοις, αν και οι προθέσεις του παραμένουν 
εκουσίως κρυφές, υπάρχουν κάποιες ενδείξεις που δεν αφήνουν 
κανένα περιθώριο αμφιβολίας, όπως, π.χ., το παράλληλο μοντάζ 
με τα πλάνα των ζητιάνων που ψέλνουν τον εσπερινό υπό την 
καθοδήγηση της «μοναχής», κι εκείνα των εργατών που μο
χθούν για τη συντήρηση του κτήματος. Ένα άλλο παράδειγ
μα είναι η στιχομυθία (παραθέτω από μνήμης) ανάμεσα στη Βι- 
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τάλειψης. Εδώ και είκοσι χρόνια την πνίγουν τα αγριόχορ
τα». Ας σημειωθεί και η πολυπλοκότητα στις σχεδόν φεουδαρ
χικές σχέσεις μεταξύ σκλάβων και αφεντικών, μεταξύ των ερ
γατών και των γαιοικτημόνων που τους εκμεταλλεύονται -  μια 
πολυπλοκότητα, που κορυφώνεται σε μια παρωδία αγροτικής 
«ντόλτσε βίτα» στην οποία επιδίδονται οι απόκληροι και σα- 
κάτηδες που έχουν μαζευτεί στο κάστρο με πιο ειλικρινή και ξέ
γνοιαστο τρόπο απ’ ό,τι οι προνομιούχοι της εποχής· όπως και 
η τελευταία σεκάνς, όπου καπιταλισμός και θρησκεία συσφίγ
γουν τους δεσμούς τους και εντείνουν την επιρροή τους πάνω 
στην ταπεινή, αφοσιωμένη, εξευτελισμένη και «ευγνώμονα» Ρα- 
μόνα. Εκείνη, με τη σειρά της -διακριτική, αλλά πανταχού 
παρούσα, μισητή κι αξιοθαύμαστη-, τοποθετείται στο σημείο σύγ
κλισης όλων των αρχών που διέπουν το σύστημα. Αποτελεί το 
προλεταριακό alter ego της Βιριδιάνα: πιο άξεστη μεν, αλλά και 
πιο ζωηρή, αυθόρμητη και συγκινητική. Η κόρη της μοιάζει με 
το «κορίτσι» της προηγούμενης ταινίας: αυτή η αντι-Βιριδιά- 
να δε διστάζει καθόλου να παίξει σχοινάκι κάτω απ’ το δέντρο 
του κρεμασμένου. Την εισάγει στο κάδρο μια πολύ ωραία κίνηση 
της κάμερας που ακολουθεί τη γραμμή του τεντωμένου σχοι
νιού, στον ουρανό, πάνω απ’ το δέντρο, ενώ έχει ξεκινήσει απ’ 
το σωρό του σχοινιού που χρησιμοποίησε ο κρεμασμένος -  κα
ταπληκτική επιτομή του χρόνου, με επέκταση στο χώρο. Δεν 
είναι το μοναδικό παράδειγμα μέσα στην ταινία, όπου η κάμε
ρα μετατοπίζεται αναπάντεχα στο περιθώριο των ηρώων· μικρές 
φυγές που καταλήγουν σ’ ένα στοιχείο του ντεκόρ, επιλεγμέ
νο το δίχως άλλο για τη συμβολική του αξία, αλλά τόσο κομψά 
δοσμένο, ώστε το σύμβολο να ’ναι σαν ν ’ απουσιάζει. Να συμ
πληρώσουμε: χιούμορ, «πεζή» λογική ή εικαστική απρέπεια, το 
γεγονός ότι η κάμερα εστιάζει σε βήματα και σε πόδια, ενώ 
άλλοι προτιμούν τα σκεπτικά πρόσωπα, τις γόπες που σιγο- 
καίγονται, τις λάμπες που σβήνουν. Όσο για τις μεταφορές, ο 
Bunuel είναι πιθανόν ο μόνος [μαζί με τον Chaplin (βλ. τις πρώ
τες σκηνές των Μοντέρνων καιρών)] που τις χρησιμοποιεί με με
γάλη ειλικρίνεια, χωρίς περιστροφές και με απαράμιλλη αθω
ότητα και αποτελεσματικότητα.
Είναι, άραγε, η Βιριδιάνα το αριστούργημα του Bunuel; Μπο
ρεί. Εκείνο που μετράει, εδώ, είναι η ήσυχη, άγρια, εύθυμη σι
γουριά με την οποία ο Bunuel οδηγεί την ταινία του, αλλά και 
η απίστευτη, σχεδόν αναχρονιστική ανεξαρτησία την οποία 
επιδεικνύει εδώ και πολλές δεκαετίες και η οποία δίνει στον κι
νηματογράφο μια υπέροχη και αναντικατάστατη διάσταση.

«N.R.F.», Ιούνιος 1962.
Μετάφραση Ινώ Ρόζου.
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Ο  Ε Ξ Ο Λ Ο Θ Ρ Ε Υ Τ Η Σ  Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  ( 1 9 6 2 )
(El angel exterminador)
Σκηνοθεσία: Luis Buñuel. Σενάριο: Luis Buñuel, Luis 
Alcoriza. Φωτογραφία: Gabriel Figueroa. Σκηνογραφία: 
Jesús Brancho. Ενδυματολογία: Georgette Somohano. Μου
σική: Raul Lavista, αποσπάσματα έργων των Scarlatti, Beetho
ven, Chopin, διάφορα Te Deum, μια σονάτα του Paradisi και γρη- 
γοριανοί ύμνοι. Ήχος: José Β. Carles. Μοντάζ: Luis Buñuel, 
Carlos Savage. Ηθοποιοί: Silvia Pinal (Λετίσια, η επονομαζό
μενη και Βαλκυρία), Enrique Rambal (Εντμούντο Νόμπιλε), 
Jacqueline Andere (Αλίσια), José Baviera (Λεάντρο), Augusto 
Benedicto (Κάρλος, o γιατρός), Luis Beristáin (Κριστιάν), 
Claudio Brook (Χούλιο), Antonio Bravo (Ρούσελ), César del 
Campo (Άλβαρο, o συνταγματάρχης), Rosa Elena Durget (Σίλ- 
βια), Lucy Gallardo (Λουσία), Patricia de Morelos (Μπλάνκα), 
Ofelia Montesco (Μπεατρίς), Ofelia Guilmain (Χουάνα), Javier 
Massé (Εδουάρδο), Nadia Haro Oliva (Άννα), Tito Junco (Ρα- 
ούλ), Xavier Loya (Φρανσίσκο), Angel Merino (Λούκας), Patricia 
Moran (Ρίτα), Berta Moss (Λεονόρα). Παραγωγή: Producciones 
Alatriste (Μεξικό). Διάρκεια: 93 λεπτά. Ασπρόμαυρη. 
Βραβεία: FIPRESCI στο Φεστιβάλ Καννών 1962, Εταιρείας Κι
νηματογραφικών Δημιουργών στις Κάννες 1962, André Bazin 
στο Φεστιβάλ Ακαπούλκο 1962, βραβείο στο Φεστιβάλ Λατι
νοαμερικανικού Κινηματογράφου του Σεστρί-Λεβανί, 1962.

Μετά από μια παράσταση στην όπερα, διάφορα μέλη της καλής κοι
νωνίας έρχονται για δείπνο στην αριστοκρατική κατοικία των 
Νόμπιλε. Για ανεξήγητους λόγους, το υπηρετικό προσωπικό εγκα
ταλείπει το σπίτι, μ  ’ εξαίρεση τον αρχιθαλαμηπόλο, Χουλιο. Με
τά το δείπνο και το ρεσιτάλ πιάνου της Μπλάνκα, οι προσκεκλη
μένοι ετοιμάζονται να φύγουν, αλλά, για επίσης ανεξήγητους λό
γους, κανείς δεν μπορεί να βγει από το δωμάτιο. Κουρασμένοι όπως 
είναι, κοιμούνται στο πάτωμα ή στις πολυθρόνες. Το πρωί, το πα
ράλογο συνεχίζεται. Κι ενώ έξω από το σπίτι συγκεντρώνονται οι 
Αρχές και περίεργοι, χωρίς όμως κανείς να τολμά να μπει μέσα 
ή να επικοινωνήσει με τους εγκλείστους, η κατάσταση ξεφεύγει από 
κάθε έλεγχο. Ενας απ ’ τους καλεσμένους πεθαίνει, ένα ζευγάρι 
ερωτευμένων αυτοκτονεί, οι συνθήκες διαβίωσης, χωρίς νερό, 
τροφή και τουαλέτα, είναι ανυπόφορες και οδηγούν τους εγκλεί
στους στην υστερία, την επιθετικότητα και τις τρελές φαντασιώσεις. 
Τελικά, η Αετίσια έχει την ιδέα να επαναλάβουν τις κινήσεις που 
έκαναν προτού αποκλειστούν, κάτι που λύνει τα εμπόδια, και οι 
έγκλειστοι ξεχύνονται στην κυριολεξία έξω από το δωμάτιο. Αρ
γότερα, παρευρίσκονται σε μια ευχαριστήρια δέηση, αϋά, μετά την 
τέλεσή της, ιερείς και ποίμνιο δεν μπορούν να βγουν από την εκ
κλησία. Κι ενώ έξω ξεοπούν ταραχές, με συγκρούσεις διαδηλωτών 
και αστυνομίας, ένα κοπάδι πρόβατα διασχίζει ανέμελα το κάδρο.

-  θα 'rav δύσκολο να κάνετε αυτή την ταινία με áLlov παραγωγό 
εκτός από τον Gustavo Alatriste. Κανείς δε θα δεχόταν μια πα
ρόμοια ιστορία.

-  Έχετε δίκιο... Ή  θα τη γυρνούσα με λιγότερη ελευθερία. Το 
ιδανικό θα ήταν να τη γυρίσω στην Αγγλία, σ’ ένα μέρος όπου 
θα υπήρχε όντως ένα στιλ high society. Αλλά με τον Alatriste 
είχα όλη την ελευθερία του κόσμου. Δεν έκοψε τίποτα, δε μου 
’κάνε καμιά παρατήρηση. Δεν ήξερε καν το θέμα. Το μόνο 
πράγμα που του είπα, ήταν ότι πρόκειται για κάποια άτομα που, 
γι’ ανεξήγητους λόγους, δεν μπορούν να βγουν από ένα δωμά
τιο. «Προχωρήστε»μου είπε, «κάντε ό,τι θέλετε.» Αν δεν πήγα 
ακόμα πιο μακριά, είναι γιατί αυτολογοκρίθηκα. Σήμερα, θα το 
’κανα καλύτερα. Θ’ άφηνα τα άτομα κλεισμένα για ένα μήνα, 
μέχρι να φτάσουν στον κανιβαλισμό, σ’ έναν αγώνα θανάτου, 
για να δείξω ότι η επιθετικότητα είναι ίσως κάτι το έμφυτο.

-  Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι μέσα σε κάθε ήρωα, μέσα στον κα
θένα μας...
-  Εξαρχής είχα την αίσθηση ότι ο τίτλος είχε μια μυστική σχέ
ση με την υπόθεση, έστω κι αν δεν ήξερα ποια ακριβώς. A po
steriori δίνω την εξής ερμηνεία: στη σημερινή κοινωνία, οι 
άνθρωποι είναι όλο και σε μεγαλύτερη δυσαρμονία μεταξύ 
τους, γι’ αυτό μάχονται ανάμεσά τους. Γιατί, όμως; Γιατί δε βγαί
νουν απ’ αυτή την κατάσταση; Έτσι και στην ταινία: γιατί δεν 
καταφέρνουν να βρουν όλοι μαζί μια λύση και να βγουν απ’ το 
δωμάτιο;

-  Υπάρχει επίσης το μοτίβο της επανάληψης ορισμένων πράξεων.
-  Νομίζω ότι είμαι ο πρώτος που το χρησιμοποίησα στον κι
νηματογράφο. Επαναλαμβάνω την είσοδο των καλεσμένων 
στην έπαυλη και το ανέβασμά τους από τη σκάλα στον πάνω 
όροφο, χωρίς καμία αλλαγή εκτός από το ότι η πρώτη είναι γυ
ρισμένη σε πλονζέ και η δεύτερη σε κοντρ πλονζέ. Όταν ήταν 
έτοιμη η κόπια, ο διευθυντής φωτογραφίας, Gabriel Figueroa, 
ήρθε να με δει, ανάστατος: «Η κόπια είναι χάλια. Υπάρχει μια 
σκηνή δύο φορές. Θα ’ναι λάθος του μοντέρ». Του απάντησα:
«Μα το μοντάζ το κάνω εγώ πάντα! Άσε που πρέπει να θυμά
σαι ότι γυρίσαμε τα ίδια πλάνα δύο φορές, με διαφορετικό κα- 
δράρισμα...» «Α, ναι...» ψέλλισε, αλλά είχε τρομάξει. Αργότερα 
είδα τον Bergman να κάνει το ίδιο στην Περσόνα.

-  Και γιατί η επανάληψη;
- Μ’ αρέσει· δημιουργεί μια υπνωτιστική διάσταση. Ήδη απ’ τη 
Χρυσή Εποχή υπάρχουν επαναλήψεις στις ταινίες μου. Στον 
Εξολοθρευτή άγγελο, είναι συνεχείς. Μετά την εναρκτήρια σε- 
κάνς, όλοι οι ήρωες βρίσκονται καθισμένοι στο τραπέζι. Ο Νό- 
μπιλε σηκώνεται και κάνει δύο φορές την ίδια πρόποση. Υπάρ
χουν περίπου 20 επαναλήψεις στην ταινία. Κάποιες, όμως, δεν 
τις προσέχεις τόσο εύκολα.

- Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι μια παραβολή πάνω στην αν
θρώπινη συνθήκη;
- Στην αστική συνθήκη, μάλλον. Αν οι ήρωες ήταν εργάτες, τα 
πράγματα θα εξελίσσονταν διαφορετικά, θα υπήρχε αναμφίβο
λα μια λύση για να ξεφύγουν από τον εγκλεισμό. [...] Ωστόσο,
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ξάρτητο από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκουν. Με 
ήρωες εργάτες ή χωρικούς, η κατάσταση θα ήταν παρόμοια, με 
κάποιες λεπτε'ς παραλλαγές στη φόρμα. Η επιθετικότητα δεν εί
ναι προνόμιο της αστικής τάξης ή του προλεταριάτου- είναι σύμ
φυτη με την ανθρώπινη ύπαρξη, έστω κι αν κάποιοι ψυχολό- 
γοι ή ανθρωπολόγοι το αρνούνται. Έ νας εργάτης δίνει ένα 
χαστούκι στη γυναίκα του, ενώ ένας αστός προτιμά να τη βα
σανίσει ψυχολογικά. Να γιατί, αν το δράμα της ταινίας εξε
λισσόταν ανάμεσα σ’ εργάτες, θα ήταν πιο φτωχό, λιγότερο 
ενδιαφέρον, ενώ τώρα υπάρχει μεγαλύτερη αντίθεση ανάμεσα 
στους εκλεκτούς τρόπους των καλεσμένων και τη σχεδόν ζω
ική κατάσταση στην οποία καταλήγουν.

-  Νομίζουμε ότι το πρόβλημα που τίθεται με αυτούς τους ήρωες σε 
σχέση με τον εγκλεισμό τους, είναι ότι κατά βάθος δεν είναι ελεύ
θεροι. Ο φυσικός εγκλεισμός τους είναι μια άμεση έκφραση του ηθι
κού ή πνευματικού εγκλεισμού τους.
-  Η ελευθερία είναι ένα φάντασμα. Είναι κάτι που το σκάφτη
κα πολύ σοβαρά και συνεχίζω να το πιστεύω. Είναι ένα ομι
χλώδες φάντασμα. Ο άνθρωπος το αναζητά, νομίζει ότι το έπια- 
σε, αλλά το μόνο που κρατά στα χέρια του, είναι λίγη ομίχλη.

-  Για σας, δηλαδή, κανένας δεν είναι ελεύθερος;
-  Ναι- ένας: ο Σίμων της Ερήμου, που είναι ο πιο ελεύθερος άν
θρωπος του κόσμου.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Μια κυκλική ταινία
του Claude Ollier

Τριάντα χρόνια μετά τον Ανδαλουσιανό σκύλο και τη Χρυσή 
Εποχή, Ο εξολοθρευτής άγγελος φαίνεται μέσα απ’ την τελειότητα 
του μυστηρίου του σαν η πιο ανησυχητική, χιουμοριστική 
και μπουνιουελική ταινία του Buñuel. Αντίθετα με τον Ναζα- 
ρέν, το Κορίτσι και τη Βιριδιάνα, που ήταν γραμμικές ταινίες, 
Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι κυκλική ταινία που εφάπτεται με 
άλλους κύκλους, είναι δυσπρόσιτη και διατέμνεται από επι
φανειακές ή υπόγειες διαδρομές που διασταυρώνονται, εξα
πλώνονται, χάνονται και επανεμφανίζονται με μία μόνο λέξη. 
Σε μια μικρή εισαγωγή, o Buñuel μάς προειδοποιεί να μην ερ
μηνεύσουμε την ταινία του με σύμβολα. «Το αίνιγμα» λέει, «η 
απρέπεια, η επανάληψη, υπάρχουν σ’ αυτή την ταινία, όπως 
υπάρχουν και στην ίδια τη ζωή, ο δημιουργός δεν τοποθέτησε 
συνειδητά κανένα σύμβολο, και η καλύτερη εξήγηση είναι, 
ίσως, ότι δεν υπάρχει καμία». Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη την 
πονηριά που κρύβεται πίσω από μια τέτοια δήλωση, ο καθένας 
είναι ελεύθερος να εξαγάγει τα συμπεράσματά του και να προ
τιμήσει να διακρίνει μέσα απ’ αυτή την περιπέτεια, ανάλογα με 
τον τρόπο του του σκέπτεσθαι, την περιγραφή ενός εφιάλτη και 
όχι την αλληγορική αναπαράσταση της Δευτέρας Παρουσίας, 
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της χριστιανικής ζωής. Φαίνεται ότι ο δημιουργός αρέσκεται στο 
να συσσωρεύει μέσα στο κλειστό του πεδίο όλα τα σήματα προ
σοχής και τις πινακίδες σήμανσης. Οι πληροφορίες που μας δί
νουν, μπορούν βέβαια να χρησιμοποιηθούν για λίγο-πολύ συ
γκεκριμένους, λίγο-πολύ λογικούς «σημαίνοντες σκοπούς», 
αλλά, ανεξάρτητα απ’ το γεγονός ότι ένα τέτοιο σχόλιο θα ξέ- 
φευγε πολύ απ’ το θέμα ενός απλού άρθρου, θα αποτελούσε 
απλώς, κατά τη γνώμη μας, ένα παιχνίδι: οι παρεκβάσεις, που 
φαίνονται καλά θεμελιωμένες, μας παραπέμπουν πάντα σε μια 
εικόνα για την οποία καταλαβαίνουμε, απ’ την αρχή, ότι το σύ
νολο των προτεινόμενων σημασιών δε θα εξαντλούσε ποτέ την 
ουσία της. Κι απ’ όλες τις κινηματογραφικές εικόνες, αυτή 
του Buñuel είναι σίγουρα η πιο συγκινητική: είναι αινιγματι
κή μες στην προφάνειά της και δυσνόητη μες στη σαφήνειά της. 
Εδώ, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, μας επιβάλλεται ένα 
βασικό ζήτημα: πριν απ’ όλα, να προσπαθήσουμε να εξαγά- 
γουμε, μέσα απ’ την πλοκή της ταινίας, ένα νόημα (ή πολλά νοή
ματα), βασιζόμενοι στην απλή εξέταση των δεδομένων.
Για κάποιον ανεξήγητο λόγο (ίσως επειδή καταλαβαίνουν το μέ
γεθος του κινδύνου ή επειδή υπακούνε σε μια κρυφή διαταγή), 
οι υπηρέτες σ’ ένα αρχοντικό της Πόλης του Μεξικού εγκατα
λείπουν ένας ένας τα αφεντικά τους, τα οποία, το ίδιο βράδυ, 
βγαίνοντας απ’ την Όπερα, καλούν μια εικοσαριά φίλους τους 
σε δείπνο. Λίγο αργότερα θα μάθουμε ότι ήταν μια απρόοπτη 
πρόσκληση, που είχε το χαρακτήρα έκπληξης. Άλλωστε, πολ
λές λεπτομέρειες θα συμβάλουν στο να καταλάβουμε ότι αυτή 
η βραδιά διοργανώθηκε σαν μια παράξενη, αστεία και ασυνή
θιστη διασκέδαση. Κατά τις διαταγές της Λουσία, της οικοδέ
σποινας, το σερβίρισμα του δείπνου αντιστρέφεται: θ’ αρχίσουν 
απ’ το στιφάδο. «Διαθέτουν αρκετή κομψότητα για να πετϋχουν 
μια έκπληξη» λέει ένας απ’ τους καλεσμένους- και τη στιγμή που 
μπαίνει ο υπηρέτης: «Ήρθε κιόλας, όπως στο θέατρο». Έ να  με
γάλο γκαγκ συμβαίνει την ώρα που σερβίρεται το κυρίως πιά
το. Είχε άραγε προβλεφθεί; «Δεν το βρίσκω καθόλου αστείο» λέ
ει ένας που σε λίγες ώρες θα πεθάνει. Μια αρκούδα και μερικά 
πρόβατα είναι συγκεντρωμένα στην κουζίνα. «Ευτυχώς που 
πρόλαβα...» λέει η Λουσία. «Μην τ ’ αφήσετε να μπουν- του 
Τάδε δεν του αρέσουν καθόλου τ ’ αστεία.»
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι, αν, κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
συμβαίνουν ξαφνικά κάποια παράξενα γεγονότα, όλο και πιο σο
βαρά, τα οποία, σιγά σιγά, απομονώνουν το σπίτι απ’ την υπό
λοιπη πόλη και απαγορεύουν την έξοδο σε όσους βρίσκονται μέ
σα, αλλά και την είσοδο σε όσους βρίσκονται έξω, υπάρχει και 
μια άλλη σειρά εξίσου παράξενα, αλλά λιγότερο σοβαρά γεγο
νότα, που είχαν οργανωθεί με ακρίβεια για να διασκεδάσουν ή 
να ανησυχήσουν τους καλεσμένους. Ο Νόμπιλε, ο άντρας τής 
Λουσία, που είχε σκοπό να εμφανιστεί ως μαθητευόμενος μά
γος, δεν αργεί να χάσει τον έλεγχο της κατάστασης. Καθώς τα 
γεγονότα επιταχύνονται, μας είναι όλο και πιο δύσκολο να 
πούμε ότι η τάδε ή η δείνα αναποδιά συμβαίνει κανονικά στην 
ώρα της ή τυχαία, προκαλώντας τη γενική κατάπληξη. Όλα γί
νονται λες και το στήσιμο μιας απλής (αθώας;) φάρσας, με πε
ριορισμένες και προβλέψιμες (κακώς, όμως) συνέπειες, το δια-
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δέχεται μια άλλη, μεγαλύτερη, με καταστροφικές συνέπειες. 
Έ τσι μάλλον θα πρέπει ν ’ αναλύσουμε τη διπλή «είσοδο» του 
Νόμπιλε στο σπίτι του: όχι απλώς σαν μια μορφή της «επανά
ληψης», περί της οποίας γίνεται εκτενής αναφορά στην εισα
γωγή, αλλά και σαν μια προειδοποίηση άτι θα συμβούν (ήδη 
συμβαίνουν) μια σειρά γεγονότα: μια είσοδος στο διάδρομο που 
είχε προβλεφθεί στα πλαίσια ενός θεατρικού αυτοσχεδιασμού, 
και, ταυτόχρονα, μια δεύτερη είσοδος, σε μια άγνωστη σκηνή, 
στα πλαίσια ενός μεγαλύτερου, ακατανόητου και εκπληκτι
κού δράματος. Μια αλλαγή στο καδράρισμα δείχνει τη διαφορά 
ανάμεσα στις δύο εμφανίσεις (το ίδιο συμβαίνει και στις δύο 
αντίστοιχες εξόδους των υπηρετριών). Αυτή η διαφορά θα γ ί
νει πιο εμφανής στη δεύτερη «διπλή» μορφή, όταν γίνεται πρό
ποση στη Λετίσια, την τραγουδίστρια της όπερας: ο Νόμπιλε εκ
φέρει για δεύτερη φορά τις ίδιες λέξεις, αλλά κανείς δεν τον 
ακούει, η ατμόσφαιρα βαραίνει, η αξιοπρέπειά του καταρρέει. 
Απ’ αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί πια να ελέγξει τα γεγονότα (θα 
το παραδεχτεί κι ο ίδιος), όλα μπερδεύονται, και δεν ξέρουμε πια 
πώς να τοποθετήσουμε τα ασυνάρτητα γεγονότα που, από το πιο 
πεζό ώς το πιο «υπερφυσικό», διαδέχονται το ένα το άλλο. Δεν 
πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα γεγονότα υπάγονται 
στον ίδιο συντελεστή της αβεβαιότητας.
Έτσι, κάθε στοιχείο (συμπεριφορές, χειρονομίες, λέξεις, εμ
φάνιση ή εξαφάνιση αντικειμένων, θόρυβοι), πριν εκληφθεί σαν 
βάση για οποιαδήποτε γενική ερμηνεία, θα πρέπει πρώτα να θε
ωρηθεί ότι είναι μέρος της μιας ή της άλλης πλεκτάνης· ή, αν 
το πούμε με πιο απλά λόγια, είναι σαν να εκτυλίσσονται δύο ται
νίες παράλληλα ή, μάλλον, η μία μες στην άλλη: η πρώτη, σχε
τικά «ρεαλιστική»· η άλλη, σχετικά «φανταστική». Δεν είναι άδι
κο, ούτε αχάριστο εκ μέρους των καλεσμένων, όταν, μέσα στη 
συμφορά που τους βρήκε, κατηγορούν τον Νόμπιλε ότι τους πα- 
γίδεψε επίτηδες και τους έφερε σε μια τραγική και αδιέξοδη κα
τάσταση. Ο Νόμπιλε πείθεται τελικά για τις ευθύνες του (αν όχι 
για την ενοχή του) κι αποφασίζει ν ’ αποδώσει δικαιοσύνη. Θα 
τον σώσει μια σχεδόν θαυματουργή «επανάληψη»: ξαφνικά, η 
Αετίτσια φαντάζεται ότι όλα τα πρόσωπα και τα έπιπλα μέσα στο 
σαλόνι έχουν επιστέψει στην ίδια θέση, αφού περιπλανήθηκαν 
για μέρες και νύχτες στον ίδιο χώρο.
Είναι προφανές ότι, εκτός από μια περαιτέρω ανάλυση όλων των 
παραπάνω, η βαθύτερη κριτική της ταινίας θα προϋπέθετε 
την ανάλυση της συμπεριφοράς όλων των προσώπων κατά τη 
διάρκεια του εγκλεισμού τους, καθώς και όλων των αντικει
μένων τα οποία κυκλοφορούν και με τα οποία ο Buñuel φαίνεται 
να παραδίδεται σε μια πραγματική οπτικοακουστική πανδαισία 
με θέμα: «ύπαρξη και νόημα». Ας περιοριστούμε σε κάποιες γε
νικές παρατηρήσεις. Πρώτα απ’ όλα: είναι η πρώτη φορά από 
τη Χρυσή Εποχή, που ο Buñuel τοποθετεί τόσο πολλά πρόσω
πα στο κέντρο της δράσης. Στις άλλες ταινίες, η πλοκή κατευ- 
θυνόταν είτε από ένα μόνο πρόσωπο (Η εγκληματική ζωή του Αρ- 
ταιμπάλντο δε λα Κρους, Ναζαρέν, Βιριδιάνα), είτε από ένα ζευ
γάρι (Αυτό λέγεται αυγή, Ελ), είτε από δύο συντρόφους (Ροβιν- 
οών Κρούοος), είτε ακόμα από μια μικρή ομάδα (Λος ολβιδάδος, 
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γελο, πρόκειται για μια μεγάλη συνάθροιση, που εκπροσωπεί το 
σύνολο της αστικής κοινωνίας. Ενώ στη Χρυσή Εποχή οι ερα
στές έπαιζαν ενεργό και θεαματικό ρόλο στην πλοκή, στον 
Εξολοθρευτή άγγελο απομονώνονται απ’ τους υπολοίπους και ξε
χωρίζουν, στη μεν αρχή απ’ το φλου της εικόνας, αργότερα δε 
απ’ την πόρτα του δεύτερου σημείου εγκλεισμού τους, την 
πόρτα της αποθήκης, όπου και θα σκοτωθούν. Σ’ αυτή την 
αρχική επέκταση αντιστοιχεί μια άλλη, στο τέλος της ταινίας: 
στις τελευταίες εικόνες (που δεν αποτελούν λύση, αλλά συνέ
χιση και αφορμή για να δώσουμε πολλές λύσεις στην πλοκή), 
η ομάδα επεκτείνεται κι άλλο και γίνεται πλήθος· άλλωστε, αυ
τοί που εμποδίζονται να βγουν απ’ την εκκλησία, δεν είναι οι 
ηθοποιοί του δράματος της Οδού Προνοίας, αλλά οι ιερείς 
(πρώτα) κι ορισμένοι πιστοί (μετά), καθώς και το πλήθος των 
απίστων. Το πυρ ανοίγεται πάνω σε μια πυκνή διαδήλωση. 
Βλέπουμε, λοιπόν, το δράμα να μεγαλώνει και, μαζί του, να 
εντείνεται το μυστήριο και ο τρομοκρατικός χαρακτήρας του. 
Παράλληλα, το «θέατρο» των επιχειρήσεων επεκτείνεται στα
θερά: το γραφείο, το βεστιάριο, το μπάνιο, το σαλόνι, η εκκλη
σία, η πόλη ολόκληρη. Η «αναπαράσταση» επεκτείνεται σ’ ολό
κληρη την πόλη και βρίσκεται όλο και πιο πολύ εκτός χρόνου, 
ειδικά μόλις εξαφανιστούν τα σημεία αναφοράς. Κι ο χρόνος χά
νεται όσο διαχωρίζεται ο χώρος. Το αδιαπέραστο κατώφλι -στις 
ορατές και, ειδικότερα, στις αόρατες πόρτες- είναι η ίδια η βά
ση της ταινίας. Θα ’λεγε κανείς ότι αυτή η ταινία γεννήθηκε από 
μια ξεχωριστή εικόνα: εκείνην του υπηρέτη που κοντοστάθη- 
κε μπροστά στο κατώφλι του σαλονιού, κι ύστερα χτίστηκε σι
γά σιγά γύρω απ’ αυτό το κύτταρο, όπου διαδοχικά προστέθη
καν διάφορες περιφερειακές εικόνες. Η επανάληψη αυτή της ει
κόνας στο τέλος του ψαλμού, όπου ο ιερέας αναπαράγει ακρι
βώς τη στάση του υπηρέτη, είναι ένα απ’ τα ωραιότερα πράγ
ματα που ο Buñuel μας έχει δείξει στην οθόνη. Αναμφισβήτη
τα, έτσι γεννιούνται όλες οι ταινίες του, και η σπουδαιότητα του 
συναισθηματικού σοκ που προκαλούν τέτοιες εικόνες (τις οποί
ες πετυχαίνει να περάσει μέσα στην ταινία με μια δύναμη εφά
μιλλη αυτού που νιώθει όταν του εντυπώνονται στο μυαλό), εί
ναι πιο σημαντική, κατά τη γνώμη μας, από την ορθολογιστι
κή σημασία που μπορούμε να τους αποδώσουμε εκ των υστέ
ρων. Μας καταλαμβάνει μια μυστηριώδης εντύπωση που η 
λογική δεν μπορεί να την κατανοήσει, κι εκείνη τη στιγμή, πα
γιδεύονται όλες μας οι αισθήσεις. Η συνειδητοποίηση έρχεται 
αργότερα. Μόνο ο κινηματογράφος μπορεί να προκαλέσει μέσα 
μας μια τόσο απόλυτη και ξαφνική εγρήγορση. Όμως, ας προ
σέξουμε αυτές τις εικόνες: αν υπάρχει κάποιο μυστικό, κρύβε
ται πίσω απ’ την απλότητα. Αν αρκεί να κινηματογραφείς τα 
πράγματα τόσο απλά, γιατί ο Buñuel είναι ο μόνος που κατα
φέρνει και το κάνει με τόση δύναμη; (Ίσως μόνο ο Ντοβζένκο 
να ’χει τέτοιο ήρεμο θράσος, τέτοια διαίσθηση και τέτοια δύ
ναμη.) «Η πραγματικότητα είναι πολλαπλή και μπορεί να έχει 
διαφορετική σημασία για κάθε άνθρωπο. Θέλω να έχω μια συ
νολική θεώρηση της πραγματικότητας. Θέλω να μπω στον μα
γικό κόσμο του αγνώστου» έχει πει.1 Όπου ακριβώς το πετυ
χαίνει, οι πλούσιες εικόνες του μπορούν όλο και πιο δύσκολα
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να «ερμηνευτούν». Δεν υπάρχει κανένα όριο ανάμεσα στο φα
νταστικά και στην πιο ωμή πραγματικότητα. Μπορούμε να 
πούμε ότι αυτές οι εικόνες καταργούν τα όρια- ή, μάλλον, μας 
κάνουν να συνειδητοποιήσουμε ότι τέτοια όρια δεν υπήρξαν και 
δε θα υπάρξουν ποτέ.
Τρίτη παρατήρηση: τα πρόσωπα κάνουν πάντα κάτι συγκε
κριμένο. Δεν υπάρχει καμία ψυχολογική ανάλυση, κανένα εν- 
δοσκοπικό, λεκτικό, αφηρημένο στοιχείο μέσα στην πλοκή. 
Στον Εξολοθρευτή άγγελο, τα μικρά γεγονότα διαδέχονται το ένα 
το άλλο χωρίς διακοπή και διασταυρώνονται χωρίς ασυνέχεια· 
μ’ άλλα λόγια, η αρχή του ενός τοποθετείται στο τέλος του προη
γουμένου, και το τέλος του σβήνεται μπροστά στη γένεση του 
επομένου. Μόνο τα επεισόδια της ιστορίας των δύο εραστών 
(εκτός από ένα) είναι απολύτως «στεγανά». Αυτή η δομή με τα 
διαδοχικά γεγονότα προσδίδει σ’ αυτή την ταινία καταπλη
κτική πυκνότητα και την καθιστά δύσκολη στην παρακολού
θηση σε σχέση με άλλες ταινίες, όπως ο Ναζαρέν ή η Βιριδιάνα, 
όπου οι εικόνες είναι καλά απομονωμένες, καθώς διαδέχονται 
η μία την άλλη. Αυτές οι αλλαγές με εναποθέσεις γίνονται όλο 
και πιο γρήγορες, καθώς επιτείνεται ο εγκλεισμός των προσώ
πων, και συμβάλλουν περισσότερο στη δημιουργία μιας ατμό
σφαιρας ανωνυμίας, όπου τα πρόσωπα χάνονται βαθμιαία, ιδίως 
οι γυναίκες, που τα χαρακτηριστικά τους αλλοιώνονται και κα
ταλήγουν στη δημιουργία του τυπικού προσώπου της απο
σύνθεσης: η κάμερα περνά από το ένα πρόσωπο στο άλλο, και 
φαίνεται σαν να δείχνει την εικόνα της νεκρικής χλομάδας 
και του φόβου. Αν ταξινομήσουμε διαφορετικά τις ιδέες, θα κα
ταλήξουμε στην ανάλυση της ταινίας σύμφωνα με την απορ
ρύθμιση των σημείων της, όπως συμβαίνει σε κάποια έργα επι
στημονικής φαντασίας όπως το The Day The Earth Stood Still,2 
όπου η ακύρωση του ηλεκτρισμού απορρυθμίζει όλη την κοι
νωνία. Εδώ, τα αντικείμενα δεν έχουν την κοινή λειτουργικό- 
τητά τους, και μια μυστήρια ροή διακόπτει τις μετακινήσεις· οι 
λέξεις, τα συνθηματικά και οι πράξεις των συγκεντρωμένων (η 
πρόποση της τραγουδίστριας, τα καββαλιστικά «κλειδιά», η 
κραυγή των μασόνων) δε δημιουργούν την ανάλογη εντύπω
ση. Όλα αυτά τα φαινόμενα αποσύνδεσης δίνουν τροφή για πολ
λά γκαγκ και για μια σειρά άσκοπες ενέργειες που συνθέτουν 
έναν πραγματικό ονειρικό αυτοματισμό.
Τέλος, πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι Ο εξολοθρευτής άγγελος 
και Η Χρυσή Εποχή παρουσιάζουν πολλά κοινά στοιχεία, που 
ασφαλώς ξεπερνούν τις συμπτώσεις. Ορισμένα προέρχονται 
απ’ την οπτική θεματική του Bunuel, και τα ξαναβρίσκουμε και 
σε άλλες ταινίες. Σ’ αυτά εντάσσεται το φιλί που δίνει η Μπλάν- 
κα στο γιατρό και θυμίζει το φιλί που δίνει η Lya Lys στο μα
έστρο, ή η αρκούδα που η Λουσία διώχνει απ’ την κουζίνα, όπως 
η Lya Lys διώχνει την αγελάδα απ’ το κρεβάτι της. Έτσι έχου
με και τ’ άσπρα πούπουλα που πέφτουν σαν βροχή· τα γυναι
κεία μαλλιά που λύνονται· τα χέρια: δεμένα στη Χρυσή Εποχή, 
κομμένα στον Ανδαλουσιανό σκύλο κι αργότερα, στην ίδια αυ
τή ταινία, να πιάνουν το στήθος και τα μπούτια μιας γυναίκας. 
Υπάρχουν κι άλλες, πιο σημαντικές αναλογίες: στη δεξίωση της 
Χρυσής Εποχής, οι καλεσμένοι προσποιούνται πως νομίζουν ότι

τα τυχαία γεγονότα είναι προκαθορισμένα, ή κλείνουν τα μά
τια κι είναι έτοιμοι να παραβλέψουν οποιονδήποτε σκληρό ή άδι
κο κανόνα, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη. Ο μεσότιτ
λος «Μερικές φορές την Κυριακή» που εισάγει την ηφαιστεια- 
κή έκρηξη η οποία θα συγκλονίσει τη Ρώμη, θα μπορούσε κάλ- 
λιστα να ταιριάξει με τις συμφορές που πλήττουν την οικία των 
Νόμπιλε. Και στις δύο ταινίες, η σύντομη σεκάνς του τέλους αμ
φισβητεί με την ίδια βιαιότητα την Εκκλησία: εδώ, οι καμπά
νες ανακοινώνουν τους πυροβολισμούς. Το βερτικάλ που απο
καλύπτει το χιονισμένο βουνό (στην αρχή της τελικής σκηνής 
της Χρυσής Εποχής) επανεμφανίζεται στον Εξολοθρευτή άγγε
λο σαν πρώτο στοιχείο του συλλογικού ονείρου («Τον βλέπεις; 
Ο Πάπας!») Τέλος, ο εσωτερικός παράλληλος μονόλογος των 
εραστών επαναλαμβάνεται δύο φορές όσο πλησιάζει η ώρα τής 
αυτοκτονίας του Εδουάρδο και της Μπεατρίς.
Ίσως απ’ αυτή την αυτοκτονία (από τον τρόπο με τον οποίο γί
νεται και ανακοινώνεται) θα ’πρεπε να ξεκινήσουμε για να με
λετήσουμε την εξέλιξη των μπουνιουελικών θεμάτων απ’ αυ
τή τη βίαιη, λαμπερή και ασυμβίβαστη Χρυσή Εποχή μέχρι 
αυτόν τον επίσης ασυμβίβαστο Εξολοθρευτή άγγελο, όπου η 
ανεκπλήρωτη χαρά και η κακοήθεια κοσμούνται με τις θολές 
αναλαμπές μιας ανεπίτευκτης γαλήνης.

1. Βλ. Ado Kyrou, Luis Bunuel, Séghers.
2. Ταινία tou Robert Wise (1951). Παίχτηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο 'Οταν 
η γη σταματήσει. (Σ.τ.Μ.)

-Mercure de France-, Ιούλιος 1963.
Μετάφραση: Χρηστός Κοντούλας.

Αυτή η ταινία, από τις πιο παράξενες στην ιστορία του κινη
ματογράφου, δε θα μπορούσε να έχει γυριστεί, αν δεν είχαν επι
τυχία η Βιριδιάνα, η οποία κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα στις Κάν- 
νες, το 1961, και το Πέρσι στο Μαρίενμπαντ, που κέρδισε το Με
γάλο Βραβείο στο Ακαπούλκο, το Δεκέμβριο του 1961, λίγο πριν 
αρχίσουν τα γυρίσματα του Εξολοθρευτή αγγέλου (Φεβρουάριος 
1962). Αναμφισβήτητα ο Resnais επηρέασε τρόπον τινά τον 
Buñuel. Η επιτυχία του Μαρίενμπαντ, σε συνδυασμό με τις ομοι
ότητες στα πρόσωπα, στο ντεκόρ, στο μυστήριο και στα εκ 
πρώτης όψεως δύσκολα νοήματα, επέτρεψε στον Buñuel να εκ
μεταλλευτεί εμπορικά ένα παλιό του σχέδιο, με τίτλο Οι ναυα
γοί της Οδού Προνοίας.
Αυτή η τυχαία ομοιότητα με το Μαρίενμπαντ σταματά σ’ αυτό 
το επιφανειακό στάδιο, γιατί οι δύο ταινίες είναι εκ διαμέτρου 
αντίθετες: η μία είναι εκτός εποχής και εκτός κοινωνίας, ενώ 
η άλλη είναι μια μαρτυρία για την εποχή και την κοινωνία μας.
Η μία περιγράφει τον ψυχικό κόσμο, του οποίου ο υποκειμε
νικός χαρακτήρας ξεφεύγει από κάθε αντίληψη, ενώ η άλλη πε
ριγράφει τον πραγματικό κόσμο και, παρά τη μεγάλη υποκει- 313
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μενικότητά της, δεν μπορούμε να την αξιολογήσουμε, αν δεν 
προβούμε σε θεμελιώδεις, υποκειμενικές και αδιαμφισβήτη
τες ερμηνείες. Τέλος, αν το Μαρίενμπαντ θεωρείται σημείο εκ
κίνησης, τότε Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι σημείο τερματι
σμού στην ιστορία του κινηματογράφου και στη σταδιοδρομία 
του δημιουργού του.
Είναι σημαντικό, παρ’ όλα αυτά, ο θεατής να ρίχνεται μέσα στην 
ταινία χωρίς καμία προειδοποίηση. Η ταινία είναι κατ’ εικόνα 
της ζωής, την οποία ο άνθρωπος, όταν γεννιέται, πρέπει ν ’ 
αντιμετωπίσει χωρίς να έχει κανένα σημείο αναφοράς. Και 
οποιοσδήποτε πρόλογος, όσο σύντομος κι αν είναι, εισάγει το έρ
γο σ’ έναν ειδικό τομέα, που δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε 
δικό μας, αν δεν περιμένουμε το τέλος της ταινίας. Πρόκειται 
άραγε για φάρσα που ανέβασαν οι Νόμπιλε; Θα μπορούσε να το 
πιστέψει κανείς, όταν η οικοδέσποινα λέει στον υπηρέτη να μην 
αφήσει την αρκούδα να μπει στο σαλόνι, γιατί τα αστεία δεν αρέ
σουν σ’ έναν απ’ τους καλεσμένους της· ή, ακόμα, όταν ένας απ’ 
τους υπηρέτες φαίνεται χύνει σκόπιμα το στιφάδο. Πρόκειται 
άραγε για φάρσα που ανέβασε ο Buñuel; Θα μπορούσαμε να το 
πιστέψουμε. Πολλοί, άλλωστε, το πιστεύουν (κι όχι αδικαιο
λόγητα), νομίζοντας ότι έτσι υποτιμούν την ταινία. Ξεχνάνε, 
όμως, ότι μια φάρσα μπορεί να έχει πολύ βαθύ νόημα. Οι με
γαλύτεροι καλλιτέχνες (δηλαδή οι πιο μετριόφρονες) αρέσκο- 
νται στο να καλύπτουν το βάθος και την ευαισθησία των έργων 
τους, παρουσιάζοντάς τα σαν ψεύτικες φάρσες. Εδώ, όμως, η 
φάρσα δεν είναι κύριο νόημα, αλλά δευτερεύον. Πρόκειται 
άραγε για μια ενδόμυχη ονειροπόληση του τύπου Μαρίενμπαντ-, 
Για μια συμβολική, παραβολική ή μεταφορική ταινία; Και για 
ποια σύμβολα, για ποια παραβολή και για ποια μεταφορά πρό
κειται;
Η αβεβαιότητα και οι δισταγμοί που νιώθει ο θεατής, προκαλοϋν 
μέσα του αυτό το άγχος το οποίο τον καταλαμβάνει στην κα
θημερινή ζωή κι απ’ το οποίο απελευθερώνεται εν μέρει καθώς 
ανακαλύπτει το μεγάλο Μυστικό στα τελευταία τελευταία πλά
να. Η ροή της ταινίας, λοιπόν, ακολουθεί την πρόοδο του αν
θρώπινου πνεύματος από την παιδική ηλικία ώς την ωριμότητα. 
Η ωριμότητα είναι μια ατομική κατάκτηση. Δεν υπάρχει αμ
φιβολία ότι, για να τα καταφέρει κανείς, πρέπει πρώτα να πα
σχίσει προσωπικά για ν ’ αποκαλύψει το Μυστικό που, μέσα 
στην ταινία, προστατεύεται απ’ τα δύσκολα νοήματά της και την 
όψη της που θυμίζει φάρσα.
Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι, λοιπόν, μια αστυνομική ταινία, η 
μεγαλύτερη απ’ όλες, αφού το θέμα της δεν είναι η ανακάλυψη 
του ενόχου (αν και, στο τέλος, ανακαλύπτεται ένας ένοχος), αλ
λά η ανακάλυψη της φύσης και των κινήτρων της ανθρώπινης 
και της κοινωνικής υπόστασης. Διαμέσου του μυστικού που 
κρύβεται πίσω απ’ το αίνιγμα και την απόκτηση της γνώσης, 
ανακαλύπτουμε το μυστικό της ευτυχίας.
Αυτή η αναγκαιότητα του να προστατευτεί πίσω απ’ τη φάρσα, 
εξηγεί τη στάση του Buñuel: «Η καλύτερη εξήγηση του Εξο
λοθρευτή αγγέλου είναι ότι δεν υπάρχει καμία λογική εξήγηση». 
Λογική εξήγηση μπορεί να μην υπάρχει, υπάρχει όμως παρά- 
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τόχρονα το λογικό και το παράλογο, που διαπλέκονται μεταξύ 
τους. Οι λογικές εξηγήσεις που μπορούμε να δώσουμε, εφαρ
μόζονται σ’ έναν κόσμο εκτός λογικής. Όπως το τέλος των 
ταινιών Ελ, Ναζαρέν, Η Χρυσή Εποχή και Η εγκληματική ζωή 
του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους, έτσι και ολόκληρος Ο εξολο
θρευτής άγγελος είναι ένα κράμα λογικής και συναισθηματικό- 
τητας, μαθηματικής απόδειξης και ποίησης, που επιτρέπουν 
στον Bunuel να μας διαβεβαιώσει ότι καμία πρόθεσή του δεν εί
ναι ενσυνείδητη. Γι’ αυτόν, η λογική συνδέεται με το ένστικτο· 
γι’ αυτό και τούτη η ταινία είναι η πρώτη πραγματικά αφηρη- 
μένη ταινία του, η οποία, ταυτόχρονα, είναι και πολύ ζωντανή. 
Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι η πρώτη διασκευή για τον κινη
ματογράφο τού Πνεύματος των νόμων (ή του Λόγου περί της με
θόδου ή της Ηθικής ή των Αρχών, διαλέγετε και παίρνετε), αλ
λά του Πνεύματος των νόμων αλά Henry Miller.
Πράγματι, Ο εξολοθρευτής άγγελος συγκεντρώνει όλα τα χα
ρακτηριστικά του θεωρήματος, αλλά δεν είναι θεώρημα και ού
τε φιλοδοξεί να είναι, όπως το δηλώνει κι ο ίδιος ο Bunuel. Δεν 
υπάρχει λογική συνέχεια στο νόημα των πράξεων, δεν υπάρχει 
δραματική δομή στις σχέσεις και στις εντάσεις μεταξύ των 
προσώπων. Η ταινία αποτελείται από ευθείες γραμμές -στα 
κύρια σημεία, τα οποία είναι σχετικώς λογικά και ευεξήγη
τα-, οι οποίες τέμνονται από πολλές διακεκομμένες γραμμές -  
στα δευτερεύοντα σημεία, τα και δυσεξήγητα-, που μοιάζουν να 
σπάνε τη λογική των ευθειών, αλλά, στην πραγματικότητα, τις 
επιβεβαιώνουν, γιατί το νόημά τους είναι ίδιο, και η έλλειψη 
σχέσης τους με το θεώρημα αποτρέπει κάθε εντύπωση διδα- 
κτισμού.
Αυτές οι ευθείες μπορούν να ερμηνευτούν με τη βοήθεια δύο 
κλειδιών· άλλωστε, των δύο μοναδικών κλειδιών της ταινίας 
που ο χαρακτήρας τους είναι αδιαμφισβήτητος, αντικειμενικός 
και ξένος ως προς την υπόλοιπη ταινία.
Το πρώτο κλειδί είναι ότι η ανικανότητα εξόδου (ή εισόδου, που 
σημαίνει το ίδιο πράγμα) εξηγείται, όχι λόγω σωματικής ανι
κανότητας, αλλά λόγω της ανυπαρξίας βούλησης του ανθρώ
πινου όντος, που ζει σ’ ένα συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλ
λον και δεν καταφέρνει ν ’ ακολουθήσει μια προσωπική κα
τευθυντήρια γραμμή, ούτε να ξεφύγει απ’ την πεπατημένη. 
Το δεύτερο κλειδί προέρχεται από μια μεταφορά που βασίζεται 
στη μέθοδο των τριών: έτσι, οι καλεσμένοι, αφού δεν μπορούν 
να βγουν απ’ το σπίτι των Νόμπιλε, υπόκεινται σ’ έναν αργό και 
απόλυτο εξευτελισμό, ο οποίος και επαναλαμβάνεται όταν, αρ
γότερα, δεν μπορούν να βγουν ούτε απ’ την εκκλησία. Μ’ άλ
λα λόγια, όσα συμβαίνουν στο σπίτι των Νόμπιλε, συμβαίνουν 
ουσιαστικά μέσα στην εκκλησία. Ο φόβος της λογοκρισίας θα 
ανάγκασε το σκηνοθέτη να προβεί σ’ αυτή τη μεταφορά, την 
οποία δεν είχε αποφύγει στην Χρυσή Εποχή, που ήταν μια με
ρική (αλλά λιγότερο καμουφλαρισμένη) διασκευή των 120 ημε
ρών των Σοδόμων.
Αυτή η μέθοδος των τριών αποσαφηνίζεται χάρη στον τρόπο με 
τον οποίο αυτά τα δύο μέρη και οι σχέσεις τους εντυπώνονται 
στο θεατή. Τα δύο μέρη είναι ισότιμα μεταξύ τους, με τη διαφορά 
ότι το πρώτο μέρος είναι μεγάλο σε μήκος και σαφές, ενώ το δεύ-
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τερο είναι σύντομο και έχει δύναμη με το συμβολισμό, την 
ασάφεια και το μυστήριο που αποτελεί χαρακτηριστικό της 
ελλειπτικής φύσης του. Αν χαρακτηρίζαμε με το γράμμα Σ  το 
μέρος σαλόνι και με το γράμμα Ε το μέρος εκκλησία, τότε θα κα
ταλήγαμε στην παρακάτω σχέση, της οποίας όμως ο αριθμητι
κός χαρακτήρας δεν αντιβαίνει στην καλλιτεχνική πραγματι
κότητα:
Εφόσον Σ = Ε, τότε θα έχουμε:
Σ  (Εξευτελισμός χ 84 ) = Ε [(21 χ Εξευτελισμός) χ 4 J 
Η ελλειπτική τραχύτητα του τελευταίου μέρους και η ταχύτητα 
με την οποία ανανεώνεται το φαινόμενο της αβουλίας, μας δί
νουν πράγματι την εντύπωση ότι θα πολλαπλασιαστεί με το δέ
κα ή με το είκοσι.
Αυτή η σχέση των δύο μερών στηρίζεται άραγε σε μια ανώτε
ρη και νοητή πραγματικότητα, που κάποιος άλλος συνεργάτης 
των «Cahiers du Cinéma» θα τη θεωρούσε μπρεχτική, ή, αντί
θετα, στηρίζεται στην ψυχολογική εξέλιξη; Εξελίσσονται τα 
πρόσωπα που, αλλοτριωμένα, ελευθερώνονται για λίγο και, 
μετά, αλλοτριώνονται ακόμα περισσότερο; Σ’ αυτό το σημείο, 
περιοριζόμαστε στο να δώσουμε απλώς κάποιες ερμηνείες. Και 
οι δύο περιπτώσεις, η καθεμία από τη σκοπιά της, φαίνονται 
αληθινές. Το πρώτο μέρος μάς μαθαίνει ότι ο άνθρωπος δεν μπο
ρεί να ξεφύγει αν κλειστεί σε κοινωνικούς κανόνες που αντι
βαίνουν στους αναπόφευκτους κανόνες της φύσης, η οποία, τε
λικά, καταλήγει να εκδηλώνεται μέσα τους με τρόπο μυστικό 
και βάρβαρο, που αντιτίθεται στο ίδιο το πνεύμα των κοινω
νικών κανόνων.
Το δεύτερο μέρος μάς αποκαλύπτει τη βαθιά αιτία αυτών των 
κοινωνικών κανόνων: τη θρησκεία· τούτη τη φορά, ο εξολο
θρευτής άγγελος της Βίβλου έχει στραφεί εναντίον των πι
στών του. Ο μόνος τρόπος για να ελευθερωθεί κανείς απ’ αυτή 
την επιβολή, είναι να γυρίσει πίσω μ’ ένα είδος εξορκισμού και 
να σβήσει το παρελθόν χάρη σ’ αυτόν τον εξαγνισμό των παθών, 
όπως έλεγε κι ο Αριστοτέλης. Επίσης, πρέπει το δέντρο του Κα
κού να κοπεί απ’ τη ρίζα, κι ο εξαγνισμός να γίνει όχι στα κλα
διά, όχι δηλαδή με κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, που θα αποδει- 
χθούν αναποτελεσματικές, αλλά με θρησκευτικές μεταρρυθ
μίσεις. Αν δεν γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις, ο εξευτελισμός 
του ανθρώπου και οι κοινωνικές αναταραχές θα συνεχιστούν, 
όπως φαίνεται ξεκάθαρα στο τελευταίο πλάνο.
Το μήνυμα αυτό δεν διακρίνεται για την πρωτοτυπία του. Εί
ναι απλό και στοιχειώδες. Μπορεί να φανεί ξένο σ’ εμάς, που θε
ωρούμε τους εαυτούς μας απελεύθερους απ’ τη δουλεία της θρη
σκείας. Αλλά τα μηνύματα του Griffith και του Welles (το 
rosebud δεν είναι κάτι αντίστοιχο;) είναι εξίσου απλά και χω
ρίζονται επίσης σε διάφορα μέρη. Ουσιαστικά, αυτό που μετρά, 
δεν είναι το νόημα, ούτε η μεμονωμένη πραγματική αξία του μη
νύματος, αλλά η δύναμη με την οποία την εκφράζει ο κινημα
τογραφιστής, και ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να τη δε
χτούμε όπως την εκφράζει πάνω στο πανί.
Όμως, η δομή της ταινίας, η οποία αποτελείται από γρίφους, που 
οφείλονται στον μυστηριώδη χαρακτήρα της απτής πραγμα
τικότητας, υποχρεώνει το θεατή, εφόσον συνειδητοποίησε το

νόημα της ταινίας, ν ’ αποδεχθεί αυτή τη δομή ως καρπό μιας 
στενής συνεργασίας του με τον κινηματογραφιστή. Αν τα γε
γονότα είχαν παρουσιαστεί με περισσότερη ωμότητα και χωρίς 
καμία έλλειψη, θα διαφωνούσαμε, γιατί η συμμετοχή μας δε θα 
’ταν απαραίτητη. Ειδικότερα σ’ αυτή την ταινία, η αυστηρότητα 
του «ενστικτώδους συλλογισμού» είναι αξιοθαύμαστη και άψο
γη: σε μία ώρα και είκοσι λεπτά παρουσιάζονται όλες οι δια
φορετικές μορφές αλλοτρίωσης και εξευτελισμού του ανθρώπου 
-  σε σημείο, μάλιστα, να ξεχνάμε ότι μπορεί να χωριστεί σε μέ
ρη. Μας δίνει την εντύπωση μιας πληρέστατης συνθετικής 
και κοσμικής μελέτης, που δεν μπορεί να είναι ψευδής, ανε
παρκής ή να χρειάζεται αντικατάσταση.
Οι διακεκομμένες γραμμές θέτουν κάποια προβλήματα: μή
πως ο εξωτερικός κόσμος, που εκπροσωπείται από τους υπη
ρέτες, το λαό και την αστυνομία, δεν είναι κι αυτός αλλοτριω
μένος, αφού πάσχει από μιαν αντίστροφη αβουλία, εξίσου ισχυ
ρή; Δε χαρακτηρίζεται κι αυτός από παράλληλες ή αντίθετες αλ
λοτριώσεις, που οφείλονται στην επιρροή των κοινωνικών κα
νόνων;
Το μαύρο χιούμορ του δημιουργού εμφανίζεται με πολλούς 
και ανόμοιους τρόπους, είτε εκφράζεται απ’ τα πρόσωπα, είτε 
απ’ τον ίδιο τον δημιουργό και σε βάρος των προσώπων, αφε
ντικών και υπηρετών, που τάχα θέλουν να προκαλέσουν το γέ
λιο.
Πρόκειται άραγε για τη Σχεδία της Μέδουσας ή για μια Κιβω
τό του Νώε, όπου τα πρόβατα προορίζονται για φάγωμα (εκτός 
κι αν, στο τελευταίο πλάνο, θυμίζουν την αγέλη των πιστών που 
πρέπει να εξαπατηθεί); Ιδού ένα τριπλό διφορούμενο.
Ακόμα κι όταν αυτά τα δευτερεύοντα στοιχεία διαψεύδουν το 
’να τ’ άλλο, αποκτούν ένα νόημα ημι-λογικό και ημι-συναι- 
σθηματικό, που δεν περιέχει κανένα συμβολισμό.
Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι η μόνη ταινία όπου δεν μπορούν 
να υπάρξουν σύμβολα: το σύμβολο είναι η τοποθέτηση του 
σημείου ενός αφηρημένου πράγματος μέσα στην απτή πραγ
ματικότητα. Στην ταινία αυτή, όμως, τα πάντα τοποθετούνται 
στη νοητή πραγματικότητα που παίρνει πλαστά τη μορφή τής 
απτής πραγματικότητας, για να ανταποκριθεί στην ανάγκη 
του δράματος (ο θεατής πρέπει ο ίδιος να προσπαθήσει να το
ποθετήσει την ταινία στο επίπεδο όπου βρίσκεται) και στις 
απαιτήσεις της σεμνότητας, η οποία αποτελεί ένα απ’ τα κύρια 
γνωρίσματα αυτού του έργου.
Αντίθετα με τις Αβύσσους, όπου ο Παπατάκης επαναλαμβάνει 
ασταμάτητα τις ίδιες προσβλητικές εικόνες (σε σημείο, μάλιστα, 
ώστε, τελικά, να μην προσβάλλουν κανέναν), στον Εξολοθρευ
τή άγγελο ο Buñuel απαλύνει τις διάφορες πράξεις, τις οποίες, 
αν τις αναλύσουμε, ανακαλύπτουμε ότι είναι ασυνήθιστα τε
ρατώδεις. Κι αυτό το καταφέρνει σεβόμενος τις στιγμές αδυ
ναμίας που είναι ιδιαίτερες σε κάθε ζωή. Αυτές οι στιγμές δεν 
είναι νεκρές, γιατί έχουν πάντοτε ένα νόημα. Το καταφέρνει επί
σης καταργώντας τη δραματοποίηση και καταφεύγοντας πολύ 
συχνά στον υπαινιγμό, που είναι ενδεικτικός και λιγότερο 
απάνθρωπος.
Αυτό συμβαίνει διότι ο Buñuel δε χαρακτηρίζεται από μισαν- 315
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θρωπία. Ακόμα κι όσοι αλλοτριώθηκαν από τους κληρικούς δεν 
είναι αξιοκαταφρόνητοι, και οι προσπάθειες τους είτε ν ’ απε
λευθερωθούν είτε να σώσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα στους 
κοινωνικούς κανόνες, παρουσιάζονται με μια προσοχή κι ένα 
σεβασμό που δε δείχνει περιφρόνηση, αλλά μια ταπεινότητα σχε
δόν χριστιανική.
Είναι πράγματι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι ο πιο αντιθρη- 
σκευτικός απ’ όλους τους κινηματογραφιστές (Ο εξολοθρευτής 
άγγελος, με τους διαφορετικούς χλευαστικούς τίτλους του, με 
τη δομή του που ξεχωρίζει ήδη απ’ το ζενερίκ και το νόημά του, 
είναι κυρίως μια θρησκευτική ταινία, αλλά και το πιο δυνατό 
έργο τέχνης που δημιουργήθηκε ποτέ κατά της θρησκείας), ο 
πιο αντιθρησκευτικός όσον αφορά στο «περιεχόμενο», είναι 
τελικά ο πιο χριστιανός όσον αφορά στη «μορφή». Μετά τον Να- 
ζαρέν (1958) και τη Βιριδιάνα (1961), Ο εξολοθρευτές άγγελος εί
ναι το τρίτο μέρος του τρίπτυχου που βασίζεται στη χριστια
νική παραβολή, ενώ φαίνεται σαν ένα χρονικό προσηλωμένο στα 
θεία. Η αφ’ υψηλού θέαση των πραγμάτων εκ μέρους της κά
μερας είναι απόλυτα δικαιολογημένη, γιατί τοποθετεί την ται
νία σ’ ένα ανώτερο επίπεδο σε σχέση με τα γεγονότα και τα πρό
σωπα. Έτσι, εντυπωσιάζει το θεατή που έχει συνηθίσει τόσο πο
λύ να ταυτίζεται με τον ηθοποιό, ώστε, μπροστά σε τέτοια χρο
νικά, να πλήττει ή ν’ αποκοιμιέται για λόγους υπαρκτούς ή ανύ
παρκτους.
Οι ερμηνείες των ηθοποιών και η απλή, μονότονη εκφορά τού 
λόγου που αρέσει πολύ στον Buñuel, ταυτίζονται απόλυτα με 
την αρχή της παραβολικής ταινίας και την αρχή της επανά
ληψης ενός ειδικού θέματος. Οι αποκλίνουσες συσσωρεύσεις δη
μιουργούν μια πρωτότυπη ποιητική της επανάληψης, χωρίς 
όμως τα πλάνα να έχουν διττή χρήση. Η επανάληψη φτάνει στα 
άκρα και γίνεται μαγεία.1
Η δύναμη λοιπόν του Buñuel είναι να συγκινεί και να γίνεται 
αποτελεσματικός με πρωτότυπα μέσα, που αντιτίθενται στο 
στόχο του: τον κλασικό κινηματογράφο, που βασίζεται στην πα
ρουσία και στην ερμηνεία, διαδέχεται ένας μοντέρνος και λο
γοτεχνικός κινηματογράφος που βασίζεται στην Ιδέα και στις 
πολλαπλές ποιητικές δυνατότητές της. Έχουν γίνει πολλές 
τέτοιες προσπάθειες, αλλά οι επιτυχίες ήταν λίγες. Αν όμως ευ- 
οδωθούν οι προσπάθειες, τότε η επιτυχία είναι ασύγκριτη και 
ανάλογη με την πρωτοτυπία και τη δυσκολία του όλου εγχει
ρήματος.
Σε όσους θεωρούν τυφλά ότι αυτή η νέα τέχνη δείχνει μια 
αδυναμία έκφρασης με τα μέσα που ταιριάζουν περισσότερο στον 
κινηματογράφο, πρέπει να θυμίσουμε ότι αυτή η ταινία-επί- 
λογος, τρίτο μέρος ενός παραβολικού τρίπτυχου του Buñuel και 
τρίτο μέρος ενός τρίπτυχου του μαύρου χιούμορ μετά το Ελ 
(1952) και την Εγκληματικέ ζω/f του Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους 
(1955), επιστρέφει επίσης σε ορισμένα παρα-σουρεαλιστικά θέ
ματα και δείχνει, στις μεν σεκάνς του ονείρου, μια δύναμη 
ονειροπόλησης, μια φαντασία που συγκρίνεται μ’ εκείνην του 
Φάουστ του Murnau, στη δε υπόλοιπη ταινία, εφαρμογή προη
γούμενων εμμονών μ’ έναν εντελώς καινούργιο τρόπο. Γι’ αυ- 
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τελεί μιαν από τις εξοχότερες δημιουργίες του ανθρώπινου εί
δους.

1. Ισπανικά στο κείμενο: «Άλλες διερευνήσεις». Πρόκειται για αναφορά στη 
θεμελιώδη συλλογή δοκιμίων του Jorge Luis Borges. (Σ.τ.Μ.)
2. Αντίθετα με τη φήμη του, Ο εξολοθρευτής άγγελος δεν είναι δυσνόητη ται
νία· απλώς, είναι δύσκολο να αγαπηθεί: ο θαυμασμός μας είναι ανάλογος με 
την τελειότητα μιας δραματουργίας της αποδραματοποίτισης, που είναι ταυ
τόχρονα πρωτότυπη και αδιάκριτη. Σ’ αυτόν τον καινούργιο τομέα, η δο
μή της ταινίας είναι αυστηρή, έχει ένα «θράσος» που δεν επιδεικνύεται, και 
θυμίζει την αξιοθαύμαστη δομή της ταινίας Το κορίτσι.
Στον καθαρά αμερικανικό κινηματογράφο, συχνά μας εντυπώσιαζε ο τρό
πος αλλαγής των πλάνων· σ’ αυτή την ταινία, υπάρχουν αλλαγές πλάνων 
οι οποίες υπαγορεύονται από ιδέες που διαδέχονται η μία την άλλη, από θέ
ματα που διαδέχονται το ένα το άλλο.

«Cahiers du Cinéma», τχ. 145, Ιούλιος 1963.
Μετάφραση: Χρηστός Κοντούλας.

Ανεωγμένων των θυρών
του Αχιλλέα Κυριακίδη

...και παρελεύσεται Κύριος την θύραν 
και ουκ αφήσει τον ολοθρεύοντα εισελθείν 

εις τας οικίας υμών πατάξαι.

Έξοδος, ΙΒ', 22.

1. Γ ενεςις

Κατά τον Πλάτωνα, ως γνωστόν, η διαλεκτική είναι η «κατ’ εξο
χήν μέθοδος» προσπέλασης σ’ ένα πρόβλημα, η μεθοδική αντι
μετώπισή του (η λέξη να διαβαστεί και κυριολεκτικά), που 
επιτρέπει στο άτομο να απαλλαγεί από την «τυραννία του αι
σθητού» και να φτάσει στην αληθινή γνώση. Κατά τον Αρι
στοτέλη, αντίθετα, η πλατωνική διαλεκτική, έτσι όπως του
λάχιστον ορίζεται, δεν μπορεί να είναι γενικής εφαρμογής, 
αφού κατατείνει στο να πείσει και όχι στο να αποδείξει. Έτσι, 
ο εξ ορισμού υποκειμενικός χαρακτήρας της πλατωνικής δια
λεκτικής αυτοακυρώνεται όταν επιδιώκει να φτάσει σε απο
δείξεις· δηλαδή, σε αντικειμενικά τεκμηριωμένα συμπεράσμα
τα. Κι αυτό συμβαίνει σε τομείς της πραγματικότητας (ή της 
σκέψης που θέλει να ερμηνεύσει την πραγματικότητα) οι οποί
οι δεν επιδέχονται αποδείξεις, όπως είναι η ηθική ή η πολιτική. 
Ο 20ός αιώνας, πάντως, αιώνας σημαντικών κοινωνικών ανα
ταραχών και ανακατατάξεων, γεννήθηκε μάλλον υπό τον αστε
ρισμό των στοχασμών του Λέοντος Τολστόι και του Victor 
Hugo («καλή είναι η τέχνη για την τέχνη, αλλά ακόμα καλύτερη 
είναι η τέχνη για την πρόοδο»), παρά υπό το θνησιγενές φως των 
πυροτεχνημάτων των αισθητιστών, οι οποίοι, από την κορυφή 
του Παρνασσού τους, είδαν τις θεωρίες τους να μετονομάζονται 
«παρακμιακές» και να ξεφτίζουν σαν το ουράνιο τόξο του 
Keats...
Η τέχνη του κινηματογράφου, «ώριμο τέκνο της οργής» τού 
20ού αιώνα, μόνο άμοιρη ευθυνών δεν είναι γ ι’ αυτή τη μετά-
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στροφή. Ο κινηματογράφος, κύριος και -κατά μαγικά τρόπο- 
δέσμιος της εικόνας, παρέσχε εξαρχής στους θεράποντες του όχι 
μόνο πρόσφορο πεδίο για να θεμελιώσουν στη συνείδηση του 
θεατή την «κοινωνική χρησιμότητα» της τε'χνης τους, αλλά και 
να ξεφεύγουν -όποτε χρειαζόταν- από τις παντοειδείς σπηλιές 
του Κύκλωπα με ποικίλα τεχνάσματα.
Αν ο Godard είπε άτι, στον κινηματογράφο, το κατ’ εξοχήν 
ηθικά [και, άρα(;), πολιτικό] θέμα είναι το πού θα τοποθετήσεις 
τη μηχανή σου (μ’ άλλα λόγια, η «γραμματική» αισθητική τής 
λέξης, ο «χρόνος» του ρήματος, η «πτώσις» του ουσιαστικού 
κ.λπ.), ο D.W. Griffith και ο Σεργκέι Αϊζενστάιν είναι αυτοί που 
πρώτοι έθεσαν τον τύπον επί των ήλων της κινηματογραφικής 
γλώσσας, με το cross-cutting και το παράλληλο (διαλεκτικό) μον
τάζ αντίστοιχα, προικίζοντας την τότε εν εξελίξει κινηματο
γραφική αφήγηση με τις άπειρες δυνατότητες ενός ιδιότυπου, 
αλλά παντοδύναμου, συντακτικού των εικόνων.
Κατά σύμπτωσιν, και οι δύο εκπροσωπούν τον λεγόμενο «πο
λιτικό» κινηματογράφο εν τη γενέσει του. Και οι δύο καταθέ
τουν ρηξικέλευθες αισθητικές προτάσεις. Όμως ο πρώτος θω
πεύει δουλικά τους μεγιστάνες μιας εκκολαπτόμενης παγκό
σμιας δύναμης, ενώ ο δεύτερος πασχίζει ν ’ αρθρώσει το μήνυ
μα μιας νέας τάξης, γόνιμα... αμήχανος ανάμεσα στις συμπλη- 
γάδες του φουτουρισμού και του σοσιαλιστικού ρεαλισμού. 
Αδιάφορο. Ο πολιτικός κινηματογράφος, πάντως, είχε γεννηθεί.

2. Δ ευτερονομιον

Κατά κανόνα, ο πολιτικός λόγος είναι αντί-λογος. Είναι ένας λό
γος που αντιπαρατίθεται σε μια δεδομένη κρατούσα πραγμα
τικότητα, και γι’ αυτό, ίσως, μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 
εξ ορισμού ουτοπικός. Όταν η (όποια) φαντασία έρχεται, τελι
κά, στην εξουσία, χάνει φυσικά την υποστατική της ιδιότητα 
(γι’ αυτό και πολύ συχνά συντρίβεται, αφού εκλείπει το μόνο 
-έστω, ονειρικό- έρεισμά της), έχει όμως ήδη αρχίσει να κυο
φορεί τον αντίλογό της, με μια σχεδόν αυτοκτόνο διάθεση, 
όπως ο Λάιος γαλουχεί τον μελλοντικό δολοφόνο του. 
Ακριβώς λοιπόν επειδή ο πολιτικός λόγος γεννάται στο περι
θώριο της εξουσίας, όταν θέλει ν ’ απεγκλωβιστεί για να αρ
θρωθεί συστηματικά, προστρέχει συχνά στην τέχνη, που του 
παρέχει όχι μόνο το άλλοθι, αλλά και τα επιμέρους τεχνάσμα
τα. Η σπηλιά είναι δεδομένη, ο Πολύφημος-Big Brother και- 
ροφυλακτεί παντεπόπτης -  δε μένει στον πολιτικό λόγο παρά 
να επινοήσει τα πρόβατα...

3. Κριται

Κατά την ταπεινή μου γνώμη, που γίνεται ακόμα πιο ταπεινή 
αν αναλογιστεί κανείς πόσο θα τη σάρκαζε ο Buñuel που συ
νήθιζε να ελεεινολογεί κάθε απόπειρα λογικής εξήγησης των επι
νοημάτων του, Ο εξολοθρευτής άγγελος είναι, αν όχι η κατ’ 
εξοχήν, πάντως μια βαθύτατα πολιτική ταινία. Σίγουρα απέ
χουμε έτη φωτός από έναν πολιτικό κινηματογράφο αλά-Γαβρά, 
που επιτίθεται μετωπικά, εκκαλώντας (μελο)δραματικά τη συ
ναισθηματική μας συμπαράσταση ή τη συγκινησιακή μας συν- 
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λοιπόν, λέει ο Buñuel, με μια γερή δόση αυτής της σουρεαλι
στικής ψυχραιμίας που βγήκε παλικάρι όποτε χρειάστηκε ν ’ 
αντιμετωπίσει τον πανικό της σοβαροφάνειας, οι άνθρωποι <5εν 
είναι ίσοι. Και η απόδειξη είναι ότι οι ανώτεροι, οι ευφυέστεροι, 
πηδάνε έξω απ’ το καράβι πριν το ναυάγιο· εγκαταλείπουν το 
σπίτι με τους πρώτους τριγμούς των προσεισμών.
Μιλάω, φυσικά, για τους υπηρέτες του οίκου των Νόμπιλε, που, 
χωρίς να δώσουν την παραμικρή εξήγηση (όχι μόνο στ’ αφε
ντικά τους, αλλά και στην ίδια την αφήγηση) φεύγουν ένας 
ένας, αφήνοντας τους κυρίους να ξεκινήσουν και, κυρίως, να 
συνεχίσουν μόνοι τους αυτό που μέλλει ν ’ αποδειχθεί η πιο μα
κρόχρονη παννυχίδα στην ιστορία της αστικής ευωχίας.

4. Π αραλειπόμενων

Το κεντρικό εύρημα της μυθοπλασίας, η αδυναμία αμφιτρυό- 
νων και προσκεκλημένων να διασχίσουν το κατώφλι του σα
λονιού (μένοντας έτσι αποκλεισμένοι σ’ ένα χώρο που, καίτοι 
ο φυσικός τους, δε θ’ αργήσει ν ’ αποδειχθεί απολύτως εχθρικός) 
αναδεικνύεται σε μια από τις κορυφαίες σεναρικές επινοήσεις 
στην ιστορία του κινηματογράφου, και για το ότι θα ήταν 
αδιανόητο τόσο στον γραπτό λόγο (ιδεώδης στο να υπαινίσσε
ται και να υποβάλλει, αλλά αυτά προϋποθέτουν απόλυτο ορ
θολογισμό και αμοιβαία αποδοχή ρασιοναλιστικών αρχών εκ μέ
ρους συγγραφέα και αναγνώστη) όσο και, κυρίως, στο θέατρο 
(σ’ αυτή την κατ’ εξοχήν τέχνη των συμβάσεων, ο λεγόμενος 
«τέταρτος τοίχος», η πλευρά δηλαδή του «κύβου» όπου κάθο
νται οι θεατές, αποτελεί ήδη ένα αόρατο, φυσικό και ουσιαστι
κά ανυπέρβατο όριο).
Οι κυριολεκτικά «ελεύθεροι πολιορκημένοι» της Οδού Προνοίας 
δεν μπορούν (στην αρχή, είναι σαν να μη θέλουν, σαν να μην 
έχουν τη διάθεση, ίσως γιατί διαισθάνονται ότι δεν θα μπορέ
σουν) να κάνουν αυτό το ένα βήμα που θα τους πάει (όχι «αλ
λού», όπως ακούγεται στο Μετέωρο βήμα του πελαργού του Αγ- 
γελόπουλου1), αλλά στο... εδώ τους, στην οικειότητα των συμ
βάσεων, στη θαλπωρή του καθιερωμένου, στην ασφάλεια των 
πατροπαράδοτων χειρονομιών -  κάτι που, άλλωστε, δηλώνει και 
η μεγαλοφυής λύση: αφού το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο τού 
αστικού καθωσπρεπισμού είναι η υπό το κράτος του φόβου 
υπέρβασης των εσκαμμένων τελετουργική επανάληψη καθιε
ρωμένων τρόπων, ο γόρδιος δεσμός δε θα λυθεί παρά μόνον όταν 
οι έγκλειστοι επαναλάβουν επακριβώς ό,τι έκαναν πριν συνει
δητοποιήσουν τον εγκλεισμό τους.
Αυτή η επανάληψη αποτελεί και το κυρίαρχο σκηνοθετικό εύ
ρημα του Buñuel. Πολλά πλάνα της ταινίας επαναλαμβάνο
νται αυτούσια ή ελαφρώς παραλλαγμένα, δίνοντας την εντύπωση 
κάποιου λάθους στο μοντάζ, και αιφνιδιάζουν το θεατή με την 
ίδια σωτήρια αποτελεσματικότητα που μια λακκούβα στο δρό
μο επαναφέρει έναν νυσταλέο οδηγό στα συγκαλά του. Σε μία από 
τις πιο χαρακτηριστικές επαναλήψεις, οι καλεσμένοι μπαίνουν 
δύο φορές στο σπίτι· εδώ, η παραλλαγή είναι καθαρά σκηνοθε- 
τική: ελαφρό κοντρ-πλονζέ -  ελαφρό πλονζέ (στην επανάληψη, 
όμως, ξέρουμε ότι τους κατασκοπεύουν οι δύο υπηρέτριες -  
πού ο Όζου και οι ταπεινότητες του...) Λίγο αργότερα, ο Νόμπιλε
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θα υψώσει το ποτήρι του σε μια πρόποση προς τιμήν της πρι
μαντόνας της συντροφιάς, υπό τις επιδοκιμασίες των συνδαι
τυμόνων η χειρονομία και το λογύδριο θα επαναληφθούν σχε
δόν αμέσως μετά, προ της καθολικής αδιαφορίας των πάντων, 
που συνεχίζουν απτόητοι τις ανά δύο κουβεντούλες τους...
Η ταινία είναι ένα περιβόλι αλλεπάλληλων γκαγκ, γρίφων, 
αναφορών και clins d’oeil που δεν αφήνουν μια παραβολή θα
νάτου και αίματος να προσλάβει ούτε προς στιγμήν χροιά πα
ραβολής θανάτου και αίματος. Ο θεατής αφήνεται στη μέση ενός 
εκπληκτικά φωτογραφημένου μισοσκόταδου, ελεύθερος να 
καμαρώσει με τη διαπίστωση: της πολλαπλά συμβολικής χρή
σης του κλειδιού σε μιαν αλληγορία εγκλεισμού όπου μόνο 
κλειδί δεν ευθύνεται για τον εγκλεισμό (το κλειδί της ντου
λάπας, το κλειδί της Καββάλας, ακόμα και το... κλειδοκύμβαλο 
που, κατά τον Νόμπιλε, θα έδινε καλύτερο ηχόχρωμα στην 
«ήδη εξαιρετική» πιανιστική επίδοση της Μπλάνκα), της ύπαρ
ξης πολλαπλών μπουνιουελικών σημείων, που λειτουργούν 
σαν «οιωνοί» κατοπινών ταινιών του (το ζευγάρι αδελφός- 
αδελφή μπορεί να παραπέμψει στο εξίσου ανίερο ζευγάρι θεία- 
ανιψιός στο Φάντασμα της ελευθερίας· το όλο σχήμα των αστών 
που κάτι δεν τους αφήνει να φύγουν αφού έφαγαν, στο αντί
στοιχο σχήμα των αστών που, απλώς, δεν τους αφήνουν να φά
νε, στην Κ ρυφ ή  γοητεία της μπουρζουαζίας· ακόμα κι ένα μυ
στηριώδες κουτί, στο εξίσου μυστηριώδες κουτί του Ασιάτη 
στην Ωραία της Η μέρας, κ.ά.), του... εξαντλητικά ανεξάντλητου 
αριθμού των ταμπού που ένας απλός κλειστοφοβικός εφιάλτης 
τα κάνει να καταρρέουν ένα ένα, με εξοχότερο όλων αυτό της 
παρθενίας: το αίμα κάτω από την πόρτα, η Παρθένος της Λούρ- 
δης όπου κάποιοι τάζουν την απελευθέρωσή τους, η Λετίσια που 
θαρρείς και βρίσκει τη διέξοδο εξ επιφοιτήσεως α φ ού  θυσιάσει 
την παρθενία της στον Νόμπιλε -  ακόμα και η όπερα Λουτοία  
ντε Λ αμερμούρ, μετά την παράσταση της οποίας έρχονται όλοι 
να δειπνήσουν, αναφέρεται ως Η  πα ρθένα  νύφ η  του Λ α μ ερ 
μούρ...

5. Ε ξ ο δ ο ς

Η λύση, λοιπόν, έρχεται όταν η μέχρι προ πολύ ολίγου παρθέ
νος Αετίσια διαπιστώνει ότι όλοι οι καλεσμένοι -έστω, οι επι- 
ζώντες- βρίσκονται, μετά από τόσες και τόσες ενστικτώδεις ή 
συνειδητές κινήσεις (σαν κάποιος που, εντελώς μηχανικά και 
χωρίς να το καταλάβει, επιστρέφει στην αρχική αρμονία του Κύ
βου του Rubik), μετά από (πόσα άραγε;) μερόνυχτα εγκλει
σμού, στις ίδιες ακριβώ ς  θέσεις που κατείχαν όταν... Όταν τι, 
αλήθεια;
Το μεγαλείο του Buñuel, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά σ’ αυτή την 
αριστουργηματική ταινία, δεν μπορεί παρά να έγκειται στον 
τρόπο με τον οποίο συνέλαβε, οργάνωσε, σκηνοθέτησε και κα- 
ιέδειξε αυτό το μαγικό μεταίχμιο, αυτή τη θαυμάσια σύγχυση 
χώρου και χρόνου, αυτό το φευγαλέο λυκόφως μιας κλασικής 
αφήγησης που θέλει τα σύκα σύκα και τη σκάφη σκάφη. Σε ποιο 
χρονικό σημείο  άρχισαν όλα; Πότε «αποκατέστη το ύδωρ της θα
λάσσης» που δεν επέτρεψε την έξοδο; Όλα κύλησαν μέσα σε μια 
μαγική ρευστότητα, με τη ραθυμία ενός αξιοπρεπούς θανά

του, αφήνοντας σαν απόνερα τη διακριτική υποψία ότι όλα μπο
ρεί και να ’ταν μια -ιδιωτική ή μαζική- παραίσθηση.
Όπως η τέχνη.

1. Να ένας κατ’ εξοχήν πολιτικός σκηνοθέτης που, ωστόσο, είναι τόσο κο
ντά στον Buñuel όσο και το τραγικό στο μαύρο χιούμορ. (Πάντως, θα ’χε εν
διαφέρον μια συγκριτική αποτίμηση του τρόπου με τον οποίο ο Buñuel και 
ο Αγγελόπουλος σαρκάζουν την αστική τάξη, στην Κρυφή γοητεία της μπουρ
ζουαζίας και στους Κυνηγούς, αντίστοιχα.)

Αθήνα, Αύγουστος 2000.

Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ Ι Ο  Μ Ι Α Σ  Κ Α Μ Α Ρ Ι Ε Ρ Α Σ  ( 1 9 6 3 )
(Le jo u r n a l d ’une  fem m e de cham bre)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis Buñuel, Jean-Claude 
Carrière, βασ. στο μυθιστόρημα του Octave Mirbeau. Φ ω τ ο 
γ ρ α φ ία : Roger Fellous. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία -Ε ν δ υ μ α τ ο λ ο γ ία : Geor
ges Wakhevitch. Ή χ ο ς :  Antoine Petitjean, Robert Kambourakis. 
Μ ο ν τ ά ζ : Luisette Hautecoeur. Η θ ο π ο ιο ί :  Jeanne Moreau ( Σε- 
λεστίν), Georges Géret (Ζοζέφ), Michel Piccoli (κ. Μοντέιγ), 
Françoise Lugagne (κα Μοντέιγ), Muni (Μαριάν), Jean-Claude 
Carrière (ιερέας), Jean Ozenne (Ραμπούρ), Daniel Ivernel (λο
χαγός Μοζέ), Gilberte Geniat (Ροζ), Dominique Sauvage (Κλερ). 
Π α ρ α γ ω γ ή : Speva Films, Ciné-Alliances, Filmsonor (Παρίσι), 
Dear Film Produzione (Ρώμη), Serge Silberman, Michel Safra 
(Γαλλία-Ιταλία). Δ ιά ρ κ ε ια : 98 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Δεκαετία του ’20: η Σ ελεστίν εγκαταλείπει το κοσμικό Π αρίσι κι 
έρχεται να δουλέψει ως καμαριέρα στην επαρχία, στο σπίτι των Μ ον
τέιγ. Δ ε συμ πα θεί την κυρία της, μ ια  αυταρχική  και ανέραστη γυ
ναίκα, που συμπερκρέρεται περιφρονητικά προς όλους και, κυρίως, 
προς το σύζυγό της, ο οποίος, όταν δεν β γα ίνε ι για  κυνήγι, ρ ίχ ν ε 
ται στις υπηρέτριες. Ο ηλικιω μένος πατέρας της κυρίας Μ οντέιγ  
είνα ι ένας φετιχιστής που συλλέγει μ ποτίνια  και ηδονίζεται να τα 
γυαλίζει και να τα φορά στα πόδια των υπηρετριών. Η  Σελεστίν, 
ενώ έχει πάρει την απόφαση να φύγει, αλλάζει γνώ μη όταν π λη 
ροφορείται το β ιασμό και τη δολοφονία  ενός μ ικ ρού  κοριτσιού στο 
δάσος. Οι υποψ ίες της πέφτουν στον επιστάτη Ζοζέφ, έναν άζεστό 
«ακροδεξιό», τον οποίο  και οαγηνεύει μ ε  σκοπό να μαζέψ ει ενο
χοποιητικά  στοιχεία. Τελικά, τον καταδίδει στην αστυνομία, α.11ά 
ο Ζοζέφ, ελλείψ ει στοιχείω ν, αφήνεται ελεύθερος. Η  Σ ελεστίν δέ
χεται την πρόταση γάμου ενός γείτονα, του συνταξιούχου λοχα γού  
Μοζέ, ο οποίος βρίσκεται οε συνεχή φ ιλονικ ία  μ ε  τον Μ οντέιγ, και 
γίνεται κυρία. Τ ην ίδια ώρα, ο Ζοζέφ εκπληρώ νει το δικό του όνει
ρο: συντροφιά μ ε  τη δ ική  του σύζυγο ανοίγει ένα μ π α ρ  στο Χερ- 
β ο  ύργο και παρακολουθεί απ ό  την πόρτα τον μ ια  διαδήλωση της 
τοπικής Άκρας Δεξιάς.
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-  Αλλάξατε πολύ  το μυθιστόρημα του Octaue M irbeau;
-  Το μυθιστόρημα αποτελεί απλώς μια αφετηρία. Στο βιβλίο, η 
Σελεστίν δουλεύει σε πολλά σπίτια. Προτίμησα να συγκε
ντρώσω σ’ ένα μόνο σπίτι τα επεισόδια που με ενδιέφεραν, και 
πρόσθεσα το επεισόδιο του γερο-φετιχιστη που ανήκε σε άλλο 
κεφάλαιο του βιβλίου.

- Γ ια  τη συγγραφή του σεναρίου συνεργαστήκατε για  πρώτη φορά  
μ ε τον Jean-Claude Carrière, μ ε  τον οποίο είχατε στη συνέχεια μ ια  
σχεδόν αποκλειστική συνεργασία.
-  Ο παραγωγός Silberman μου πρότεινε διάφορα ονόματα για 
το σενάριο, αλλά κανένας δεν μου ταίριαζε. Είπε τότε ότι θα μου 
παρουσίαζε έναν νεαρό που δεν είχε κάνει σινεμά, αλλά ήταν πο
λύ έξυπνος και μορφωμένος. Δέχτηκα. Ο Silberman συνάντη
σε τον Carrière και τον ρώτησε: «Πίνετε κρασί;» Ο Carrière απά
ντησε αρνητικά. «Ε, λοιπόν, στου Buñuel θα πείτε ναι». Όταν 
αρχίσαμε να δουλεύουμε μαζί, του πρόσφερα κρασί, κι ο Jean- 
Claude δέχτηκε «μετά χαράς». Ήταν υποχρεωμένος να πίνει ένα 
μπουκάλι τη μέρα μαζί μου.

-  Είχατε δει την εκδοχή του R enoir που έκανε στο Χόλιγουντ;
-  Όχι. Μου πρότειναν να τη δω, αλλά δε θέλησα. Προτίμησα να 
την αγνοήσω, όσο δεν είχα γυρίσει τη δική μου.

-  Το μυθιστόρημα έχει για  πλαίσιο δράσης, την Μ πελ Επόκ, αλ
λά  εσείς αλλάξατε το χρονικό  πλαίσιο.
-  Λατρεύω την Μπελ Επόκ, αλλά επειδή δεν ήθελα να έχω την 
επιπλέον φροντίδα να αναπαραστήσω το κλίμα αυτής της επο
χής, μετέφερα τη δράση στη δεκαετία του ’20.

-  Υπάρχει μ ια  λεπτομέρεια που μ ας επιτρέπει να τοποθετήσουμε 
πολύ  συγκεκριμένα μέσα στο χρόνο την ταινία: η διαδήλωση των 
«ακροδεξιών» υπέρ του Chiappe.
-  Ο Chiappe ήταν ο Αρχηγός της Αστυνομίας που χτυπούσε 
τους «αριστερούς» διαδηλωτές. Στη διαδήλωση βλέπουμε τους 
βασιλόφρονες και την Πατριωτική Νεολαία να φωνάζουν: «Κά
τω η Δημοκρατία! Θάνατος στους Εβραίους! Ζήτω ο Chiappe!» 
Ήταν μια ανάμνηση από την παρισινή μου περίοδο στη δεκα
ετία του ’30, όταν οι οπαδοί της Δεξιάς προσπάθησαν να κατα
λάβουν το Κοινοβούλιο. Ο Chiappe, εξ άλλου, ήταν ένα από τα 
μαύρα πρόβατα των σουρεαλιστών.

-  Εσείς διαλέξατε τη Jeanne Moreau;
-  Ναι. Δηλαδή, εγώ την πρότεινα στον Serge Silberman. Βγή
καμε να δειπνήσουμε μαζί στο Σεν-Τροπέ. Τη γνώριζα μόνο «κι
νηματογραφικά», από μια ταινία του Malle. Τη βρήκα γοη
τευτική και τέλεια για το ρόλο. Ιδιαίτερα ο τρόπος που βαδίζει, 
με αυτή την αστάθεια των τακουνιών... Ιδανική για τη σκηνή 
όπου ο γερο-φετιχιστής τής ζητά να φορέσει τα παλιά μποτίνια 
και να περπατήσει. Η Σελεστίν του λέει ότι, αν θέλει, μπορεί να 
φορέσει πιο καινούργια μποτίνια. «Όχι, βάλτε αυτά! Είναι τό
σο όμορφα!» απαντά ο γέρος.

-  Για μια ακόμη φορά συναντάμε το θέμα του φετίχ των ποδιών...
-  Υποτίθεται ότι έχω αυτή την έμμονη ιδέα, όπως και των 
εντόμων, αλλά δεν πρόκειται να πάω φυλακή γ ι’ αυτό. Στην 
πραγματικότητα, τα πόδια και τα παπούτσια, ανδρικά ή γυ
ναικεία, με αφήνουν αδιάφορο. Το φετίχ των ποδιών με ελκύ
ει σαν κάτι χιουμοριστικό και γραφικό. Η σεξουαλική δια
στροφή μού φέρνει αποστροφή, αν και μπορεί να με γοητεύει 
σε διανοητικό επίπεδο.

-  Αναρωτιόμαστε πώς θα αντιδρούαε o Bretón στη σκηνή όπου ο 
Piccoli αποπειράται να αποπλανήσει μια άσχημη, σχεδόν κα
μπούρα υπηρέτρια, λέγοντέίς της: «Πιστεύω στον τρελό έρωτα». Εί
ναι μια δυσάρεστη σκηνή. Θα ’λεγε κανείς ότι απαρνείστε την 
ιδέα του τρελού έρωτα.
-  Δεν την απαρνούμαι· τη βεβηλώνω. Είναι ωραίο πράγμα να 
ιεροσυλείς. Όπως ένας χριστιανός μπορεί να βεβηλώσει ένα 
στοιχείο της θρησκείας του, έτσι κι εγώ μπορώ να βεβηλώσω 
την ιδέα του τρελού έρωτα.

(Α πό  το Prohibido..., ό.π .)

Ο ι δ ύ ο  κ α μ α ρ ιέ ρ ε ς
του Tom Milne

Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας τελειώνει με τρόπο απρόσμενο, 
σχεδόν πραξικοπηματικό εκ μέρους του Buñuel, αφού έχει 
ολοκληρωθεί η κυρίως πλοκή (όπου η Σελεστίν, η καμαριέρα, 
κατοχυρώνει τη σύλληψη του βίαιου εραστή της, Ζοζέφ, για βια
σμό και φόνο). Σε δύο γρήγορες τελικές σεκάνς, η μεν Σελεστίν, 
στο όνομα του αστικού βολέματος, καταλήγει εις γάμου κοι
νωνίαν με τον τρελό Καπετάνιο, το γείτονά της, ο δε Ζοζέφ, 
αφού γλίτωσε την τιμωρία της Δικαιοσύνης για τα εγκλήματά 
του, έχει καταλήξει στο μικρό café του, στο Χερβούργο, όπου 
παρακολουθεί περιχαρής μια φασιστική διαδήλωση. Αφού οι δια
δηλωτές στρίψουν στη γωνία, o Buñuel υψώνει την κάμερα απ’ 
τον αδειανό δρόμο στον συννεφιασμένο ουρανό που διατρέχε- 
ται από μια λάμψη αστραπής, καθώς η λέξη «ΤΕΛΟΣ» εμφανί
ζεται στην οθόνη. Αν λάβουμε υπόψη ότι η ταινία τοποθετεί
ται χρονικά στο 1930, η τελική αυτή σκηνή είναι μια ευφυής 
δυσοίωνη αναφορά στην επικείμενη άνοδο του Hitler, αλλά 
και στον ακόμα ζωντανό απόηχο εκείνης της εποχής.
Υπάρχει, όμως, κι ένας άλλος τρόπος ανάγνωσης της σκηνής: 
σαν ένα οδυνηρό προσωπικό αστείο· γιατί ο Ζοζέφ, καθώς οι δια
δηλωτές περνούν δίπλα του φωνάζοντας συνθήματα, αρχίζει κι 
αυτός να κραυγάζει: «Ζήτω ο Chiappe! Ζήτω o Chiappe!» κι οι 
διαδηλωτές, ακούγοντάς τον, αρχίζουν κι αυτοί να φωνάζουν 
μαζί του. Ο περί ου ο λόγος Chiappe δεν είναι άλλος από τον Αρ
χηγό της Αστυνομίας ο οποίος, το 1930, είχε απαγορεύσει τη 
Χρυσή Εποχή. O Buñuel, επικεντρώνοντας την κάμερα στους 
διαδηλωτές και δείχνοντας την αποχώρησή τους με αξελερέ, 
τους μετατρέπει σε παράξενα ρομπότ. Ακολούθως, τους πετά 
ξαφνικά εκτός πεδίου και σηκώνει την κάμερα ψηλά, για να δεί-
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ξει εκείνη την απειλητική αστραπή. Εδώ o Buñuel ξεδιπλώνει 
όλο του το ταλέντο. Κι ωστόσο, η σεκάνς αφήνει μια αίσθηση 
δυσαρέσκειας -  σαν να προσπαθεί κάποιος να πετύχει έναν 
στρατιωτικό στόχο, κι αντ’ αυτού, να πετυχαίνει ένα περαστι
κό πτηνό. Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας είναι μια υπέροχη ται
νία, με άψογη φωτογραφία, άψογη ηθοποιία και άψογη σκη
νοθεσία, αλλά κάπου «χάνει» στη δομή του.
Το πρόβλημα εντοπίζεται αφ’ ενός στην άχαρη αναποφασιστι- 
κότητα σχετικά με το χαρακτήρα της Σελεστίν, η διφορούμενη 
προσωπικότητα της οποίας βαραίνει την ταινία, και αφ’ ετέρου 
στο γεγονός ότι το μυθιστόρημα του Octave Mirbeau μοιάζει σαν 
να γράφτηκε κατά παραγγελίαν του Buñuel. Όταν ανακοινώ
θηκε το γύρισμα αυτής της ταινίας, κάποιος (που θα πρέπει να 
θυμήθηκε παράξενες λεπτομέρειες, όπως τη σουβλιστή χήνα και 
τον σφαγμένο σκίουρο από την εκδοχή του Renoir1) είπε ότι ο 
Buñuel «θα το γλεντούσε». Έτσι κι έγινε. Καθετί χαρακτηρι
στικό του Buñuel (που θεωρείται απορριπτέο από τον Mirbeau) 
υπάρχει σε αφθονία μέσα στην ταινία: απ’ τον γέρο που έχει φε
τίχ με τα πόδια, ώς την κυρία που το λουτρό της είναι γεμάτο 
δοκιμαστικούς σωλήνες και σύριγγες· απ’ τα μυρμήγκια που 
αναρριχώνται στα δοκάρια του θερμοκηπίου, ώς τα σαλιγκάρια 
που αναρριχώνται στο πόδι του δολοφονημένου παιδιού, την πε
ταλούδα που γίνεται κομμάτια από μια σφαίρα, τον τρελόπαπα 
που τρικλίζει στο δρόμο, ή εκείνη τη χήνα που σουβλίζεται 
αργά και βασανιστικά. Ο ίδιος o Buñuel έχει πει, μιλώντας για 
τη Βιριδιάνα, ότι, αρχικά, ήθελε, ο γιος του δον Χάιμε (που τον 
υποδύεται o Fransisco Rabal) να είναι νάνος. Άλλαξε όμως γνώ
μη, γιατί ο κόσμος θα έλεγε ότι «μόνο o Buñuel τα κάνει αυτά». 
Το παράπονο του θεατή στο Ημερολόγιο δεν είναι ότι «μόνο ο 
Buñuel τα κάνει αυτά», αλλά ότι τα περισσότερα απ’ «αυτά» 
έχουν απλώς (υπέροχο) διακοσμητικό ρόλο.
Ας πάρουμε, π.χ., το γερο-φετιχιστή: η ερμηνεία της Jeanne 
Moreau -ένα κράμα αθώας περιέργειας και ακραίας πλήξης- 
κάνει αυτές τις σκηνές εξαιρετικά αστείες μεν, αλλά επιφανει
ακές. Σύμφωνα με τον Mirbeau, καθώς ο γέρος παρακολουθεί 
συνεπαρμένος τη Σελεστίν να δένει τα κορδόνια απ’ τα μποτά- 
κια της, της φωνάζει: «Γιατί δεν περπατάς; Περπάτα λίγο... να 
δω τις μπότες να κινούνται, να τις δω να ζουν». O Buñuel χρη
σιμοποιεί τον ίδιο διάλογο, αλλά γυρίζει τη σκηνή με σκοπό να 
βγάλει γέλιο (κοντινά της Σελεστίν που δυσκολεύεται να βαδί
σει με τα ψηλά τακούνια), κι έτσι χάνεται τελείως η διάσταση 
ότι, για το γέρο, οι μπότες είναι ζωντανές υπάρξεις. Επομένως, 
και η σκηνή όπου ο γέρος βρίσκεται νεκρός στο κρεβάτι, γυμνός 
και με τις μπότες αγκαλιά, αφοπλίζεται από τους ανησυχαστι
κούς υπαινιγμούς της. Και οι δύο αυτές σεκάνς, ομολογουμένως 
προκαλούν στο κοινό μια σχεδόν καταναγκαστική ευφορία. Το 
αντίθετο συμβαίνει στην αρχική σκηνή του Ελ, όπου η κάμερα 
παρακολουθεί το βλέμμα του Φρανσίσκο να κοιτάζει μαγεμένο 
τα παρατεταγμένα γυμνά πόδια, καθώς ο γέρος ιερέας τα πλένει 
με αγάπη, κι ύστερα στρέφεται σ’ ένα ζευγάρι καλοβαλμένα, πα- 
πουτσωμένα γυναικεία πόδια, κι ανεβαίνει για να μας δείξει το 
καλλίγραμμο σώμα της κοπέλας που θα γίνει το αντικείμενο του 

322 πόθου του Φρανσίσκο. Εδώ, με μία κίνηση της κάμερας, έχου

με έναν συγκερασμό θρησκευτικής ταπεινότητας και σεξουα
λικής έλξης, που δημιουργεί ακριβώς εκείνη την αίσθηση του 
υποβόσκοντος αποτροπιασμού την οποία ο μεν Mirbeau επιδίωξε, 
ο δε o Buñuel ούτε καν αποπειράθηκε να αποδώσει. 
Μολαταύτα, η ταινία θα μπορούσε να θεωρηθεί αριστούργημα 
μέσα στα πλαίσια ενός ελάσσονος κινηματογραφικού είδους· δη
λαδή, αν την αντιμετωπίζαμε σαν μια σειρά σκετσάκια που 
απεικονίζουν με αιχμηρό τρόπο τη διαφθορά και τις διαστροφές 
της γαλλικής μπουρζουαζίας. Σ’ αυτό το επίπεδο, η ταινία λει
τουργεί ωραιότατα. «La campagne, c’est toujours un peu triste»2 
λέει η Σελεστίν, σχεδόν μόλις πατήσει το πόδι της στο Λα Πριε- 
ρέ. Κι η κάμερα του Roger Fellous καταγράφει ένα όμορφο, θλιμ
μένο τοπίο, με χωράφια, πάρκα και δάση που μοιάζουν σαν να 
μη φιλοξενούν καμία μορφή ζωής- θαρρείς και τα ζωντανά 
πλάσματα αποσύρθηκαν σε ζεστές, υγρές φωλιές, όπως η κα- 
ταθλιπτική έπαυλη Μοντέιγ, που είναι παραφορτωμένη με 
objets d’art3 και διαθέτει μια μεγάλη σάλα όπου οι επισκέπτες 
βγάζουν τα παπούτσια τους πριν μπουν, για να μην τη λερώ
σουν. Με φόντο αυτό το γκρίζο, μελαγχολικό σκηνικό, o Buñuel 
ξεδιπλώνει αυτή την ιστορία παρακμής και διαφθοράς που 
αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα του είδους της. Μέσα σ’ ένα 
δωμάτιο όπου μια τεράστια Βίβλος στέκει ανοιχτή πάνω σ’ ένα 
αναλόγιο κι ένας προ-ραφαηλιτικός άγγελος προβάλλει από 
τον τοίχο, ο γηραιός κύριος Ραμπούρ ξεφυλλίζει το λεύκωμά του 
με τις Βικτωριανές τολμηρές φωτογραφίες. Η ανοργασμική 
κυρία Μοντέιγ ρωτά έναν εφημέριο για τις θεολογικές συνέπειες 
που μπορεί να έχουν «certaines caresses»,4 ή παρασκευάζει πε
ρίεργα καταπλάσματα, κλεισμένη μέσα στο λουτρό που η Σε
λεστίν απαγορεύεται να το καθαρίζει. Και μια ηλικιωμένη, 
ανέραστη και επιεικώς κακοσούσουμη υπηρέτρια κλαίει με 
δάκρυα χαράς όταν ο καταπιεσμένος και άπελπις κύριος Μοντέιγ 
τη στριμώχνει στο ζεστό και υγρό πλυσταριό. Πάντως, o Buñuel 
προσπάθησε να εμβαθύνει, αν και όχι με απόλυτη επιτυχία, μέ
σω του χαρακτήρα της ίδιας της Σελεστίν.
Το μυθιστόρημα του Mirbeau είναι γραμμένο το 1900 -  και σε 
πρώτο πρόσωπο. Η Σελεστίν διηγείται τη ζωή της ως καμα
ριέρας στο εξοχικό σπίτι ενός ευκατάστατου ζεύγους αστών, των 
Λανλέρ (για τον Buñuel, των Μοντέιγ)· τις ερωτοτροπίες της 
με τον τρελό Καπετάνιο που μένει στο γειτονικό σπίτι και 
τρώει λουλούδια· τη σχέση της με τον αμαξά, τον Ζοζέφ, για τον 
οποίο γνωρίζει ότι έχει βιάσει κι έχει σκοτώσει ένα κοριτσάκι· 
για το γάμο της με τον Ζοζέφ και για την αναχώρησή τους, αφού 
ο Ζοζέφ κλέβει τα ασημικά της οικογένειας, με σκοπό ν ’ ανοί
ξουν ένα café στο Χερβούργο. Γύρω απ’ αυτή την κεντρική ιστο
ρία υφαίνεται ένα όχι και τόσο στερεό πλέγμα από διάφορα 
περιστατικά που θυμάται η Σελεστίν από τις προηγούμενες ερ
γασίες της. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην πρόσληψή της 
από μια γηραιά κυρία που δεν έχει άλλη έγνοια παρά το πώς να 
κάνει ευτυχισμένο τον φυματικό εγγονό της (κατά τον Renoir), 
κι από έναν γηραιό κύριο με φετίχ για τα πόδια (κατά τον 
Buñuel). Ο κοινός σκοπός της κεντρικής αφήγησης και των πε
ριφερειακών επεισοδίων είναι να καταδειχθεί η διαστροφή των 
maîtres,5 οι φριχτές συνθήκες ζωής του υπηρετικού προσωπι-
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κού και η αναπόφευκτη διαφθορά των υπηρετών από τους κυ
ρίους τους. Η έλλειψη υποκρισίας και η οξεία παρατηρητικό
τητα της Σελεστίν δεν τη σώζουν απ’ τη γενική κατακραυγή. 
Σ’ ένα από τα πιο συναρπαστικά κεφάλαια του μυθιστορήματος, 
η Σελεστίν περιγράφει την πρώτη της συνάντηση με τον τρε- 
λο-Καπετάνιο, που μένει στο γειτονικό σπίτι. Αυτός της απο- 
δεικνύει ότι του αρέσει να τρώει λουλούδια, κοκορεύεται ότι 
μπορεί να φάει οτιδήποτε, κι ύστερα της συστήνει το κατοικί
διο κουνάβι του, ονόματι Κλεμπέρ. Με ηθελημένη κακία («...και 
τότε, μια διαβολική ιδέα γεννήθηκε στο μυαλό μου»), η Σελε
στίν του λέει: «Δεν πιστεύω να φάτε και τον Κλεμπέρ...» Αμή
χανος μετά απ’ αυτή την ξαφνική πρόκληση, ο καημένος ο 
Καπετάνιος, που δε στέκει στα καλά του, πνίγει αμέσως το 
κουνάβι κι εξαφανίζεται στην κουζίνα του. Είναι σημαντικό ότι, 
στην εκδοχή Renoir, η Σελεστίν δε σχετίζεται καθόλου με το φό
νο του σκίουρου του Καπετάνιου, ενώ ολόκληρο το επεισόδιο 
δεν περιλαμβάνεται καθόλου στην εκδοχή Bunuel. Και στις δύο 
ταινίες, η Σελεστίν παύει να είναι ο αμερόληπτος παρατηρητής 
του Mirbeau, και μεταμορφώνεται σε δρων πρόσωπο.
Στο Ημερολόγιο του Renoir, το στοιχείο αυτό δεν αποτελεί ιδι
αίτερη έκπληξη. Ένας λόγος είναι ότι η ταινία γυρίστηκε στο 
Χόλιγουντ κι ότι η αρχική ιδέα του Renoir απαιτούσε έναν 
ήρωα και μια ηρωίδα που θα ένωναν τους δύο κόσμους, των αφε
ντικών και των υπηρετών, μέσω της επανάστασης. Επιπρο- 
σθέτως, όμως, ο Renoir δεν έπλασε τους χαρακτήρες του με πι
κρόχολη διάθεση. Η Σελεστίν του Mirbeau θα πρέπει να του 
ήταν τελείως ξένη. Η Σελεστίν, ενώ επ’ ουδενί θα μπορούσε να 
θεωρηθεί άκαρδη (και μάλιστα, χαρακτηρίζεται από υψηλού 
βαθμού αντικειμενικότητα και ειλικρίνεια), διαθέτει μια σκλη
ρότητα κι ένα πείσμα που της επιτρέπουν ν ’ αντιμετωπίζει 
ευθέως τους αντιπάλους της. Ως επί το πλείστον, οι ήρωες του 
Renoir δε φέρονται με αγριότητα, παρά μόνο όταν κάτι τους εξω
θήσει σ’ αυτό: ο Λεγκράν (στη Σκύλα), ο Λανζ (στο Εγκλημα τον 
κυρίου Λανζ), ο Λαντιέ (στο Ανθρώπινο κτήνος). Συνήθως, έχουν 
την τάση ν’ αντιμετωπίζουν τη ζωή και τις πεποιθήσεις των άλ
λων, όσο αδικαιολόγητες κι αν είναι, μ’ ένα είδος σεβασμού, και 
προτιμούν ν ’ αποσύρονται στον κόσμο τους παρά να έρχονται 
σε άμεση αντιπαράθεση. Ο Μπουντί (στο Ο Μπουντί σώθηκε) 
φτύνει μέσα στο σπίτι του Λεστινγκουά, γυαλίζει τα παπούτσια 
του με τα σεντόνια και κοιμάται με τη γυναίκα του αφέντη. 
Όμως, προκειμένου να πει στον ευεργέτη του ξεκάθαρα ότι δε 
θέλει να είναι το αντικείμενο της καλώς εννοούμενης ελεημο
σύνης του, προτιμά να ξαναπέσει, ήσυχα ήσυχα, στο ποτάμι.
Γία τον Bunuel, η άγρια και ασυμβίβαστη εικονοκλασία τής 
Χρυσής Εποχής καλά κρατεί ακόμα, με αποτέλεσμα, οι ήρωές του 
να ’χουν γίνει πιο σκληροί (όχι μόνο όταν διαπράττουν το Κα
κό) και πιο βέβαιοι ότι ο δρόμος που ακολουθούν, είναι ο σωστός. 
Η δυσκολία, όπως γνωρίζει πολύ καλά ο Bunuel, είναι να ξέρει 
κανείς ποιο δρόμο να πάρει για να φτάσει εκεί που θέλει. Γι’ αυ
τό και τόσοι ήρωες του Bunuel, ενώ φαινομενικά ακολουθούν 
τον σωστό δρόμο, καταλήγουν ηθικά ναυάγια (ο πατήρ Λι- 
τσάρντι στο Ο θάνατος σ’ αυτόν τον κήπο, ο Ναζαρέν, η Βιρι- 
διάνα), ενώ άλλοι (ο Ροβιναών Κρούσος, ο Ραμόν Βάσκες στο Ο

πυρετός ανεβαίνει στο Ελ Πόα, ο Δρ Βαλέριο στο Αυτό λέγεται αυ
γή) παίρνουν ένα σκληρό μάθημα. Η Σελεστίν του Mirbeau εί
ναι στην πραγματικότητα μια γνήσια ηρωίδα του Bunuel, που 
θα μπορούσε να εισχωρήσει ατόφια σε οποιαδήποτε ταινία του.
Θα μπορούσε, π.χ., ν ’ αποκαλύψει τα καμώματα ενός Ναζαρέν 
ή μιας Βιριδιάνα, ή ν ’ ανοίξει με το σπαθί της, μέσα απ’ τα ίδια 
της τα ελαττώματα, το δρόμο προς την αληθινή ουσία του αν
θρώπου, όπως ο Κρούσος και ο Δρ Βαλέριο.
Στο πρώτο μισό της ταινίας, η Σελεστίν του Bunuel (Jeanne 
Moreau) είναι λίγο-πολύ μια συμβατική σουμπρέτα, με συμ
περιφορά και αντιδράσεις παρόμοιες με εκείνες της Σελεστίν του 
Renoir (Paulette Goddard). Αρνείται να δηλώσει καθολική 
υποταγή στην ιδιότροπη και αυστηρή κυρία της, προκαλεί με 
θάρρος τη σκυθρωπή εξουσία του Ζοζέφ, ερωτοτροπεί χαρωπά 
με τον Καπετάνιο, προστατεύει τρυφερά το μοναχικό κορι
τσάκι (ντροπαλή υπηρέτρια στον Renoir) και, γενικώς, η αντί
δρασή της στις διάφορες μικρότητες και αδικίες χαρακτηρίζε
ται από μεγάλη εντιμότητα. Απ’ τη μέση και μετά, όμως, τόσο 
οι ταινίες όσο και το μυθιστόρημα αλλάζουν πορεία. Ο Renoir 
επικεντρώνεται στην ερωτική σχέση μεταξύ της Σελεστίν και 
του Ζορζ, του φυματικού γιου των Λανλέρ, ενώ ο Bunuel, στη 
σχέση της Σελεστίν με τον Ζοζέφ. Κρυφά γοητευμένη από την 
υποβόσκουσα ζωώδη δύναμη του Ζοζέφ, η Σελεστίν γοητεύε
ται ακόμα περισσότερο όταν ανακαλύπτει ότι αυτός κατά πάσα 
πιθανότητα σκότωσε το κοριτσάκι. Πουθενά δεν διευκρινίζεται 
(μπορεί να μην το ξέρει ούτε κι η ίδια η Σελεστίν) αν οι επίμο
νες προσπάθειές της να πλαγιάσει με τον Ζοζέφ οφείλονται 
στον έρωτά της ή στην πεποίθησή της ότι έτσι θα μπορέσει να 
τον πείσει να ομολογήσει την ενοχή του. Όπως και να ’χει, μό
λις βεβαιώνεται για την ενοχή του Ζοζέφ, κατασκευάζει στοι
χεία εναντίον του και οργανώνει τη σύλληψή του. Όποια και 
να ’ταν τα αρχικά της κίνητρα, στην υπέροχη σεκάνς της σύλ
ληψης του Ζοζέφ, ο Bunuel καθιστά σαφές ότι η Σελεστίν αγα
πά τον Ζοζέφ μ’ έναν ιδιαίτερο τρόπο. «Εμείς οι δύο μοιάζουμε- 
όχι στο πρόσωπο, αλλά μέσα εδώ βαθιά, στην ψυχή μας» της λέ
ει ο Ζοζέφ, αφήνοντάς την άναυδη. Καθώς οι αστυφύλακες 
παίρνουν τον Ζοζέφ, η Σελεστίν τακτοποιεί σχολαστικά τα πο
τήρια στο τραπέζι, με κινήσεις ίδιες με του Ζοζέφ, κι ύστερα, 
ανέκφραστη, γράφει με τη δαχτυλήθρα της τη λέξη «Salaud!»*
Η βρισιά απευθύνεται στον Ζοζέφ. Ο Bunuel, όμως, δε μας 
αφήνει ούτε στιγμή ν ’ αμφιβάλλουμε: η Σελεστίν γνωρίζει ότι 
αφορά και την ίδια. Μόλις προσέφερε μια υπηρεσία στην κοι
νωνία, αφού την απάλλαξε απ’ τον Ζοζέφ. Κι εδώ, όμως, όπως 
και στη Βιριδιάνα, υπάρχει μεγάλη απόσταση μεταξύ κινή
τρου, πράξης και αποτελέσματος.
Αυτή η σεκάνς είναι μια από τις ωραιότερες σ’ όλο το έργο τού 
Bunuel. Όμως, υπάρχει τεράστια διαφορά στον τόνο, σε σχέση 
με ό,τι προηγήθηκε. Στο πρώτο μισό, ο κόσμος της ταινίας 
αντιμετωπίζεται αντικειμενικά, ενώ, στο δεύτερο, υποκειμενι
κά, άνευ προφανούς αποχρώντος λόγου. Φυσικά, είναι εύκολο 
να καταλάβει κανείς τι επιδιώκει ο Bunuel. Η Σελεστίν του 
Mirbeau δεν προδίδει τον Ζοζέφ, αλλά τον παντρεύεται και, 
μολονότι γνωρίζει για το φόνο, δέχεται να πάει μαζί του στο Χερ- 323
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βούργο. Και τότε είναι που ο Ζοζέφ της λέει, εν πάση ειλικρίνεια: 
«Εμείς οι δυο μοιάζουμε». Ο Bunuel τοποθετεί αυτή την ατάκα 
νωρίτερα, όταν η Σελεστίν απλώς υποψιάζεται για το φόνο. 
Από μια άποψη, ο Bunuel θέλει «και την πίτα ολάκερη και το 
σκύλο χορτάτο»: η Σελεστίν διαφοροποιείται από τον Ζοζέφ, 
αφού κατακρίνει το έγκλημά του, αλλά εξομοιώνεται με αυτόν 
όταν διαπράττει το δικό της έγκλημα, προδίδοντάς τον. Η λογική 
αυτή αναπτύσσεται απρόσκοπτα και έχει αποδώσει, τόσο στον 
Ναζαρέν όσο και στη Βψιδιάνα · εδώ, όμως, δεν υπάρχει ισορροπία 
μεταξύ των δύο εγκλημάτων, διότι, προηγουμένως, η Σελεστίν 
μας έχει παρουσιαστεί σαν εν δικαίω άγγελος εκδικητής. 
Επιπροσθέτως, την ώρα που η Βιριδιάνα παίζει την τελευταία 
παρτίδα χαρτιά, με μουσική ροκ στη διαπασών, κι ο Χόρχε της 
λεει: «Όλες οι γάτες στο σκοτάδι είναι γκρίζες», ο θεατής νιώ
θει ότι όλος ο κόσμος της έχει καταρρεύσει, ότι ο κύκλος της τι
μωρίας έχει κλείσει. Στο Η μερολόγιο, τίποτα δε βοηθάει να 
γεννηθεί μια ανάλογη αίσθηση. Απ’ τη σκηνή της σύλληψης του 
Ζοζέφ, ο Bunuel μας γυρίζει κατευθείαν στο γάμο της Σελεστίν 
με τον Καπετάνιο. Είναι φανερό ότι αυτή η γαμήλια σκηνή, η 
οποία παρεμβάλλεται μεταξύ της σύλληψης του Ζοζέφ και της 
απελευθέρωσής του (ώστε να πάει στο Χερβούργο, κι από κει να 
προωθεί τη φασιστική ιδεολογία), προοιωνίζεται δυσάρεστα 
επακόλουθα. Πάντως, ο Καπετάνιος είναι ένας συμπαθής χα
ρακτήρας (αν και, στον Bunuel, δεν τρώει λουλούδια, δε χο
ροπηδά σαν παιδάκι και δε σκοτώνει ξαφνικά, σαν μανιακός, το 
σκιουράκι του) και προαλείφεται για το ιδανικό ταίρι της Σε
λεστίν: λιγάκι εκκεντρικός, βεβαίως, αλλά, κατά τα άλλα, ένας 
αξιαγάπητος, μειλίχιος κύριος. Αν και αναμφίβολα ψεύτης (εί
χε εξαπατήσει την προηγούμενη οικονόμο του, τάζοντάς της ότι 
θα τον κληρονομούσε), μπροστά στη διαφθορά και τις απάτες 
που διαπράττουν άλοι οι άλλοι ήρωες, μοιάζει μάλλον ακίνδυ
νος. Την τελευταία φορά που βλέπουμε τη Σελεστίν, εκείνη 
παίρνει το πρωινό της στο κρεβάτι, με τον Καπετάνιο να χο
ρεύει, ενώ, στο κάτω πάτωμα, μια υπηρέτρια κάνει τις δουλει
ές του σπιτιού. Αυτό μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι, ακόμα κι αν 
ξεπουλήθηκε στην τάξη των αφεντικών, η Σελεστίν δεν τα 
πήγε κι άσχημα. Για τη Σελεστίν, όλες οι γάτες στο σκοτάδι εί
ναι Αγκύρας.
Όταν ο Mirbeau παρουσιάζει τους δύο αυτούς κόσμους (οι 
πλούσιοι κι οι φτωχοί, τ’ αφεντικά και οι υπηρέτες) μέσα απ’ το 
αμερόληπτο βλέμμα της Σελεστίν, υπαινίσσεται με κυνισμό 
ότι, στην ουσία, οι δύο αυτοί κόσμοι, ενωμένοι από το σεξ και 
τη διαφθορά, είναι στην ουσία ένας. Ο Bunuel, που ουδέποτε 
υπήρξε κυνικός, προσπάθησε ν ’ αλλάξει τον παθητικό ρόλο 
της Σελεστίν και να τον μετατρέψει σε ενεργητικό. Ως αποτέ
λεσμα, όμως, ο ρόλος της Σελεστίν αποδυναμώθηκε. Το πρό
βλημα αυτό δε συναντάται στο Η μερολόγιο του Renoir, όπου η 
Σελεστίν παρουσιάζεται αναμφίβολα ως ηρωίδα. Οι δύο κό
σμοι είναι αυστηρά περιχαρακωμένοι (ο κ. Λανλέρ είναι το κα
λό αφεντικό· ο Ζοζέφ, ο κακός υπηρέτης), κι αυτό που, στο τέ
λος, ενώνει αφεντικά και υπηρέτες, και προκαλεί την επανά
στασή τους, είναι η αγνή αγάπη της Σελεστίν προς τον Ζορζ 
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ανειλικρίνεια, για ανεπάρκεια και για άλλα, χειρότερα. Και 
σήμερα, όμως, παρ’ όλο που η φήμη της έχει πια αποκαταστα
θεί κι έχουν εντοπιστεί οι καταπληκτικές της ομοιότητες με τον 
κατά γενική ομολογία αριστουργηματικό Κανόνα του παιχνιδιού, 
εξακολουθεί ν ’ αντιμετωπίζεται με συγκρατημένη συγκατά
βαση, σαν μια γοητευτική φαντασίωση, σαν ένας Κανόνας του 
παιχνιδ ιού  σε μινόρε. Θα ’λεγα ότι πιο σωστό θα ήταν να τη θε
ωρούσαμε έναν Κανόνα του πα ιχνιδ ιού  ευρέος φάσματος. Εδώ, 
σε σύγκριση με τον Κανόνα, τα πάντα εξωθούνται σε κατα
στάσεις ακόμα πιο ακραίες: από τη μια, το φαντασιωτικό στοι
χείο και η τεχνητή κωμωδία· από την άλλη, η αρχέγονη κραυ
γή της οργής. Όπως o Franju, στο H ôtel des In va lides , χρησι
μοποίησε ως πρόσχημα την απότιση τιμής στο μιλιταρισμό, 
για να του επιτεθεί βιαίως, έτσι και ο Renoir, με το πρόσχημα 
μιας ρομαντικής παντομίμας, παρακινεί το θεατή στην επανά
σταση. Η εκπληκτική τελική σεκάνς (που δεν υπάρχει ούτε στο 
μυθιστόρημα του Mirbeau ούτε και στο σενάριο του Renoir, 
αφού ήταν αυτοσχεδιασμός που έγινε πάνω στο γύρισμα), όπου 
ο Ζοζέφ προσπαθεί με το μαστίγιό του ν ’ ανοίξει δρόμο μέσα από 
μια παρέλαση για την 14η Ιουλίου και λιντσάρεται απ’ τον 
κόσμο, ενώ ο τρελαμένος Ζορζ μοιράζει τα οικογενειακά ασημικά 
του στο πλήθος, είναι πιθανότατα μια από τις ωραιότερες σκη
νές σε όλο το έργο του Renoir.
Επιφανειακά, Το ημερολόγιο του Renoir φαίνεται σαν ένα στη
μένο παιχνίδι που δεν μπορεί ν ’ αντέξει όλο το βάρος του νοή
ματος. Όμως, όπως συμβαίνει πάντα με τον Renoir, εκείνο 
που μετρά, είναι η υφή. Όπως και στον Κανόνα του παιχνιδιού, 
έτσι κι εδώ, ο Renoir συνεχώς υποσκάπτει την έννοια του στη
μένου παιχνιδιού, υποχρεώνοντας πού και πού τις μαριονέτες 
του να δείχνουν ότι αποτελούνται από σάρκα και οστά. Πιο συ
γκεκριμένα, η ταινία, με περισσή προσοχή και ευφυΐα, προκα
λεί συμπάθεια προς τους ήρωές της: τον Ζορζ και τη Σελεστίν, 
τον κ. Λανλέρ που τόσο τον καταπιέζει η γυναίκα του, τον Κα
πετάνιο που εξαναγκάζεται να σκοτώσει το σκιουράκι, το μό
νο πλάσμα που αγαπάει, αλλά ακόμα και τον εξαιρετικά δυσά
ρεστο Ζοζέφ. Ο Renoir, ακόμα κι όταν αντιπαθεί ένα πρόσωπο, 
όπως συμβαίνει με τον Ζοζέφ, πάντα δείχνει κατανόηση. Μά
λιστα, σε δύο έντονες σκηνές, μας επιτρέπει να διεισδύσουμε στη 
σκοτεινή ψυχή του Ζοζέφ. Η πρώτη είναι εκείνη της επίσκεψης 
στις αποθήκες των Λανλέρ, όταν ο Ζοζέφ δείχνει στη Σελεστίν 
τα ασημικά της οικογένειας που κείτονται στοιβαγμένα σε σω
ρούς και κρυμμένα, σαν τους θησαυρούς του Αλαντίν, και μοι
άζουν να παρακαλάνε κάποιον να τα ξαναβγάλει στο φως τής 
ημέρας. Η δεύτερη είναι η παραδόξως συγκινητική στιγμή 
όπου ο Ζοζέφ εξομολογείται στη Σελεστίν τ’ όνειρό του ν ’ ανοί
ξει εκείνο το café στο Χερβούργο.
Η αντίστοιχη σκηνή στην ταινία του Buñuel διαρκεί πολύ λί
γο, αλλά όχι επειδή ο Ζοζέφ του Buñuel είναι πιο αδίστακτος και 
πιο πονηρός (στην πραγματικότητα, ο Ζοζέφ του Renoir είναι 
ασύγκριτα πιο ερεβώδης και τρομακτικός)· ο λόγος είναι ότι, 
στον Buñuel, δεν υπάρχει η νοσταλγία ή η επιθυμία για τις κα
θημερινές μικροχαρές, όπως ο ανοιξιάτικος ήλιος, η θέα της εξο
χής, η επιστροφή στο χωριό. Στο τέλος του Ο Μ πουντί σώθηκε,
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όταν ο Μπουνιί πέφτει στο ποτάμι, ξεχνά τα πάντα κι απο
λαμβάνει την αίσθηση του χλιαρού νερού που κυλά. Το μυαλό 
του Bunuel δε θα πήγαινε ποτέ του στην αίσθηση της απόλυ
της ελευθερίας που προκύπτει από εκείνο το χαρούμενο πανο- 
ραμίκ 360° γύρω απ’ το λόφο και την ακροποταμιά, όταν ο 
Μπουντί κάθεται να φάει το ψωμί του παρέα με μια κατσίκα. 
Η τελική σκηνή της Ε γκληματικής ζωής του Αρτσιμπάλντο δε λα  
Κρους, π.χ., μας παρουσιάζει τον Αρτσιμπάλντο, έναν μανιακό 
με δολοφονικές τάσεις, να αυτοθεραπεύεται πετώντας στο πο
τάμι το μουσικό κουτί που υπήρξε η αιτία όλων των δεινών του, 
και ν ’ απομακρύνεται περπατώντας χαρωπά σ’ ένα δενδρόφυ- 
το μονοπάτι. Όμως, αυτό που, για τον Bunuel, σηματοδοτεί την 
απελευθέρωσή του, δεν είναι η είσοδός του σ’ αυτό το δροσερό 
κι ελεύθερο τοπίο, αλλά το γεγονός ότι, τώρα πια, αρνείται να 
σκοτώσει μιαν ακρίδα. Η ίδια -εγκεφαλική μάλλον, παρά αι
σθητηριακή- μέθοδος παρατηρείται και στον Ν αζαρεν, όπου η 
ήττα του ιερέα δε σηματοδοτείται από τον ατελείωτο, σκονι
σμένο δρόμο στον οποίο αυτός βαδίζει, αλλά από τον ανανά 
που του προσφέρει με ταπεινοφροσύνη μια γριά. Το πιο χαρα
κτηριστικό παράδειγμα, όμως, βρίσκεται στον Ροβινοώ να Κρού- 
οο, την ταινία του Bunuel που θυμίζει Renoir περισσότερο 
από κάθε άλλη. Εδώ, μολονότι η ταινία αφορά σ’ έναν άνθρω
πο που συμφιλιώνεται με τον εαυτό του και το περιβάλλον 
του μέσω της αναγκαστικής απομόνωσης, το όραμα του Bunuel 
είναι βαθιά εσωτερικό και εγκεφαλικό. Στην υπέροχη σκηνή 
όπου ο Κρούσος ανεβαίνει τρέχοντος στη βουνοκορφή για να 
ψάλει ουρλιάζοντας πάνω απ την κοιλάδα, απάντηση δεν έρ
χεται από πουθενά. Το μόνο που εισπράττει ο Κρούσος, είναι ο 
κούφιος αντίλαλος της ίδιας της φωνής του και η ενίσχυση του 
συναισθήματος της απόλυτης μοναξιάς.
Το τοπίο, πάντα ξυπνά στον Renoir μια διάθεση λυρική. Ακό
μα και στο Α νθρώ π ινο  κτήνος, όταν ο Λαντιέ, πάνω σε μια κρί
ση επιληψίας, σχεδόν πνίγει την εξαδέλφη του, Φλορ, ο θεατής 
δεν μπορεί να βγάλει απ’ το μυαλό του την ομορφιά της κατά
φυτης όχθης όπου, μόλις πριν από λίγο, κάθονταν οι δύο χα
ρακτήρες και κουβέντιαζαν. Στο T he S o u th ern er,7 τα αρχικά 
πλάνα από τις βαμβακοφυτείες δείχνουν -ταυτοχρόνως- την 
εξοντωτική καθημερινότητα των συλλεκτών βαμβακιού και την 
εκτυφλωτική ομορφιά μιας θάλασσας από βαμβακόμπαλες στον 
ήλιο. Το έργο του Renoir είναι γεμάτο λύπη που ο άνθρωπος δεν 
είναι τόσο ελεύθερος όσο θα έπρεπε, ώστε να μπορεί ν ’ απολαύσει 
αυτή την τόσο γενναιόδωρα προσφερόμενη ομορφιά. Ακόμα και 
Το ημερολόγιο, αν και είναι η μοναδική ταινίά του Renoir που 
γυρίστηκε ολόκληρη σε στούντιο, διαθέτει αυτή την ιδιότητα. 
Θεωρητικά, τα ντεκόρ είναι μια ειδυλλιακή εικόνα της γαλλι
κής επαρχίας, αλά Χόλιγουντ. Στην πράξη, ο φωτισμός και η φω
τογραφία (για τα οποία υπεύθυνοι είναι αντίστοιχα ο Eugène 
Lourié και ο Lucien Andriot) προσδίδουν στα ντεκόρ μια ιμπρε
σιονιστική μαγεία. Η μαγεία αυτή γίνεται ιδιαίτερα εμφανής στη 
σκηνή όπου η Σελεστίν, λευκοντυμένη και με παρασόλι στο χέ
ρι, συναντιέται με τον Ζορζ κάτω απ’ την τεράστια βαλανιδιά, 
στην πλατεία του χωριού. Οι σκηνές στον κήπο των Λανλέρ χα
ρακτηρίζονται κι εκείνες απ’ την ίδια ηλιοφώτιστη ομορφιά, έτσι

που λυπάται κανείς όταν βλέπει τον Καπετάνιο να πετσοκόβει 
έξαλλος τα λουλούδια ή να πετάει πέτρες στα καλοαραδιασμέ- 
να θερμοκήπια. Σε αντίθεση, ο Buñuel βάζει τον Καπετάνιο να 
πετάει έναν απεχθή συνδυασμό από παλιοπάπουτσα, κονσερ
βοκούτια και σκουπίδια. Ο Renoir θεωρεί το σπίτι και τον κή
πο των Λανλέρ τόσο πολύτιμα, ώστε δεν επιτρέπει σε μια εγω- 
ίστρια και δεσποτική γυναίκα να τα χαίρεται μόνη της.
Από εικαστική άποψη, Το Η μερολόγιο  του Buñuel είναι εξίσου, 
αν όχι περισσότερο, συναρπαστικό. Όμως ο Buñuel αναδεικνύει 
τελείως διαφορετικές ιδιότητες από το δικό του τοπίο. Εδώ 
κυριαρχούν εικόνες όχι ανοιξιάτικες, αλλά επερχόμενης φθι
νοπωρινής μελαγχολίας. «La campagne, c’est toujours un peu 
triste» σχολιάζει μελαγχολικά η Σελεστίν, ενώ, έξω, μια γκρί
ζα ομίχλη σέρνεται αβέβαια ανάμεσα στα σιωπηλά σύδεντρα. 
Αντίθετα, οι εσωτερικοί χώροι είναι ταμπουρωμένοι με πλήθος 
τραπέζια, καρέκλες, φωτιστικά, βιβλία, αγάλματα, φυτά και πα
ντός είδους διακοσμητικά, όλα στριμωγμένα το ένα πλάι στ’ άλ
λο κι όλα ν ’ αποπνέουν μιαν αδιόρατη απειλή. Καθώς η Σελε
στίν φτάνει στο Λα Πριερέ, οι φυλλωσιές που την κρύβουν απ’ 
τα μάτια μας, ξαφνικά παραμερίζονται από το κρυμμένο χέρι τού 
άκακου κ. Ραμπούρ, που είχε βγει βόλτα στον κήπο του. Μια 
πεταλούδα, που κάθεται ράθυμα σ’ ένα λουλούδι του φαινομε
νικά έρημου κήπου, γίνεται ξαφνικά κομμάτια μπροστά στα μά
τια του θεατή. Η Κλερ, το κοριτσάκι, κείτεται νεκρή σ’ ένα ηλιό
λουστο ξέφωτο, δίπλα στο θάμνο με τα μούρα που μάζευε μέχρι 
εκείνη τη στιγμή. Ακόμα και η καλύτερη συνθετική στιγμή τής 
ταινίας: ένα ήρεμο, μεγάλης διάρκειας πλάνο του Ζοζέφ να 
σκαλίζει τη φωτιά που άναψε για να καθαρίσει τον κήπο, ενώ 
ο καπνός υψώνεται μπροστά στην πρόσοψη του σπιτιού, απο
κτά άγριο και ανησυχαστικό χαρακτήρα, γιατί έπεται της σκη
νής του βιασμού. Για τον Buñuel, το τοπίο είναι ένας χαμαι- 
λέων· όπως και τα πρόσωπα που το ενοικούν. Κι αν εξαφανι
ζόταν η διεφθαρμένη κοινωνία του Λα Πριερέ, ο τόπος αυτός θα 
ξαναγεννιόταν: autres moeurs, autres pays."
Τι άλλο, λοιπόν, μας μένει να πούμε; Το άρθρο αυτό ξεκίνησε 
να γράφεται με βάση τη μοναδική ευκαιρία που παρουσιάστη
κε για μια απευθείας σύγκριση του έργου δύο εξαίρετων σκη
νοθετών. Καθώς όμως προχωρούσε η συγγραφή, έγινε αντιλη
πτό ότι ο σκοπός του άρθρου μπορούσε να επιτευχθεί μόνο 
μέχρις ενός σημείου. Πώς να κάνει κανείς έγκυρη σύγκριση δύο 
ταινιών που, παρά την κοινή καταγωγή τους, είναι τόσο δια
φορετικές και λειτουργούν σε τόσο διαφορετικά επίπεδα; Γία μέ
να, Το ημερολόγιο  του Renoir είναι απόλυτα επιτυχημένο, ενώ 
Το ημερολόγιο  του Buñuel, όχι. Ό ,τι όμως κι αν σημαίνει αυ
τό, δε θα πρέπει να σημαίνει ότι δικαιούμαστε να χαρακτηρί
σουμε την ταινία του Renoir καλύτερη από εκείνην του Buñuel, 
ούτε ότι η ταινία του Buñuel είναι λιγότερο αξιόλογη. Το τε
λικό συμπέρασμα είναι ότι, σύμφωνα με την οπτική του Renoir, 
η ταινία του αποβαίνει λειτουργική, ενώ η οπτική του Buñuel 
περιορίζει τη λειτουργικότητα της δικής του.
Εδώ έγκειται κατά πάσα πιθανότητα η ουσία του προβλήματος.
Είναι αδύνατον ν ’ αποκόψουμε οποιανδήποτε απ’ τις δύο ται
νίες από το υπόλοιπο έργο του σκηνοθέτη της. Οι ταινίες αυ- 325
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τές έρχονται η καθεμιά από έναν ατομικό κόσμο, που χρωμα
τίζεται από υπαινιγμούς, διασταυρούμενες αναφορές, ακόμα και 
προσδοκίες, χωρίς αυτά τα χαρακτηριστικά να είναι εμφανή μέ
σα στην ταινία.

1. Το ίδιο μυθιστόρημα του Mirbeau είχε μειαφερθεί στον κινηματογράφο 
και το 1946 από τον Jean Renoir. (Σ.τ.Μ.)
2. Γαλλικά στο κείμενο: «Η εξοχή (η επαρχία) είναι πάντα λίγο θλιβερή». 
(Σ.τ.Μ.)
3. Γαλλικά στο κείμενο: αντικείμενα τέχνης. (Σ.τ.Μ.)
4. Γαλλικά στο κείμενο: «κάποια χάδια». (Σ.τ.Μ.)
5. Γαλλικά στο κείμενο: οι «κύριοι», τ ’ αφεντικά. (Σ.τ.Μ.)
6. Γαλλικά στο κείμενο: «Κάθαρμα!» (Σ.τ.Μ.)
7. Αμερικανική ταινία του 1946. Παίχτηκε στην Ελλάδα με τον τίτλο 
Σκλάβοι της γης. (Σ.τ.Μ.)
8. Γαλλικά στο κείμενο: Άλλα ήθη, άλλες χώρες. (Σ.τ.Μ.)

«Sight and Sound», τόμ. 33, τχ. 4 (Φθινόπωρο 1964).
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.

0  Σ Ι Μ Ω Ν  Τ Η Σ  Ε Ρ Η Μ Ο Υ  ( 1 9 6 4 )
(S im on del desierto)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Luis Buñuel, Julio 
Alejandro. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Gabriel Figueroa. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία :
Jesús Bracho. Μ ο υ σ ικ ή : Τα Τύμπανα της Καλάνδα, «Ο ύμνος 
των προσκυνητών» του Raúl Lavista. Ή χ ο ς :  James F. Fields. 
Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, Carlos Savage. Η θ ο π ο ι ο ί :  Claudio 
Brook (Σίμων), Hortensia Santoveña (η μητέρα του Σίμωνα), 
Silvia Pinal (Διάβολος), Jesús Fernández Martínez (νάνος), 
Enrique Alvarez Félix (αδελφός Ματίας), Enrique García Alvarez 
(Ζήνων), Luis Aceves Castañeda (Τρύφων, o δαιμονισμένος), 
Eduardo Mac Gregor (Δανιήλ, ένας μοναχός), Enrique Del 
Castillo (ο άνθρωπος με τα κομμένα χέρια). Π α ρ α γ ω γ ή :  
Producciones Alatriste (Μεξικό). Δ ιά ρ κ ε ια : 43 λεπτά. Ασπρό
μαυρη.
Β ρ α β ε ία : Ειδικό βραβείο της επιτροπής στο Φεστιβάλ Βενετίας 
1965, F IP R E S C I  στο Φεστιβάλ Βενετίας 1965, Βραβείο στο Φε
στιβάλ Ακαπούλκο 1965.

Το Μεσαίωνα, ο Σίμων ζει κατά το παράδειγμα του Συμεών του 
Στυλίτη, τρεφόμενος κυρίως με μαρούλι και έντομα. Δέχεται να κα- 
τέβει από το στάλο του, μόνο και μόνο για να πάει σ’ έναν άλλο, πιο 
ψηλό, δώρο που του κάνει μια πλούσια οικογένεια. Θεραπεύει έναν 
άντρα με κομμένα χέρια, ο οποίος, μη δίνοντας καμιά σημασία στο 
Θαύμα, ρίχνει μια ξυλιά στο παιδί του. Η μητέρα του εγκαθίστα
ται σε μια καλύβα δίπλα του, αλλά εκείνος είναι απασχολημένος 
με την ενατένισή του προς το θείο. Ο Διάβολος τον επισκέπτεται 
με διάφορες μορφές (μεταξύ άλλων, και με εκείνην μιας ααγη- 
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προσπαθεί να τον διαβάλει, αλλά σεληνιάζεται. Ένας άλλος έρχεται 
να τον προειδοποιήσει για τον ερχομό των βαρβάρων. Τελικά, ο 
Διάβολος επιστρέφει μέσα σ’ ένα τροχήλατο φέρετρο και μεταφέ
ρει τον Σίμωνα στον σημερινό κόσμο, σε μια νεοϋρκέζικη ντισκο- 
τέκ, όπου οι θαμώνες χορεύουν σαν δαιμονισμένοι...

Το θέμα της ταινίας είναι εμπνευσμένο από ένα εκπληκτικό βι
βλίο του 13ου αιώνα με βίους αγίων (Ο χρυσός θρύλος του 
Jacques de Vorágine), που ο Lorca μου είχε συστήσει να δια
βάσω. Ο Federico έβρισκε φοβερό το κεφάλαιο για τον Συμεών, 
έναν όσιο που ζούσε πάνω σ’ ένα στύλο, στη μέση της ερήμου, 
όπως κάποιες λεπτομέρειες του τύπου: «Τα περιττώματά του 
έτρεχαν κατά μήκος του στύλου σαν κερί που λιώνει». Προ
κλητική εικόνα -  δεν είν’ έτσι; Το μείζον της πνευματικότητας 
με το μείζον του ρεαλισμού.

-  Είναι ένας μοναχικός ήρωας, όπως ο Ροβινσώνας και, κατά κά
ποιο τρόπο, όπως ο ήρωας του Ελ, που τον φανταζόμαστε να τε
λειώνει τη ζωή του πάνω σε μια κολόνα. Επίσης, από κάποιες άλ
λες πλευρές, θυμίζει τον Ναζαρέν.
-  Έχετε δίκιο. Είναι όλοι τους μοναχικοί ήρωες, που βρίσκο
νται στο περιθώριο της ιστορίας, της καθημερινής ζωής -  κι όλα 
αυτά, για μια έμμονη ιδέα. Με ελκύουν οι ήρωες με έμμονες ιδέ
ες, γιατί ανήκω κι εγώ σ’ αυτούς. Ο μαρκήσιος De Sade επίσης 
είναι ένας απ’ αυτούς, όχι όμως στο δρόμο της αγιοσύνης.

- I

-  Ο Διάβολος μεταφέρει τον Σίμωνα στον 20ό αιώνα, σε μια θο
ρυβώδη ντισκοτέκ. Γιατί;
-  Δεν ξέρω. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία είναι ημιτελής. Αρχικά 
επρόκειτο να υπάρχουν περισσότερα επεισόδια, αλλά τελείωσαν 
τα χρήματα (αυτό μου ξανασυνέβη με το Ανέβασμα στον ουρα
νό) κι αναγκάστηκα ν ’ αφήσω την ταινία στην κατάσταση της 
μεσαίου μήκους. Στο αρχικό σενάριο, ο Σίμων κατέληγε σ’ 
έναν πανύψηλο στύλο, 20 μέτρα, στην ακροθαλασσιά, όπου έρ
χονται να τον επισκεφθούν υψηλόβαθμοι ιερωμένοι. Το γύρι
σμα κράτησε 18 μέρες. Επειδή η ιστορία δεν ολοκληρωνόταν, 
προσπάθησα να βρω ένα φινάλε που να μη βλέπουμε τον Σίμωνα 
να προσεύχεται πάνω σε μια κολόνα, γιατί ήταν κάτι που το εί
χαμε δει αρκετά. Μ’ ενδιέφερε να δω την αντίδραση του Σίμω
να κατά την επιστροφή του στον «κόσμο». Αλλά αυτό μένει δι
φορούμενο.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Η  μ ο ν α ξ ιά  τ ο υ  α γ ίο υ  π ρ ιν  τ η ν  α μ α ρ τ ία
του Αγγέλου Φραντζή

Ένας άγιος ζει για πολλά χρόνια στην κορυφή μιας κολόνας, 
στη μέση της ερήμου. Τρώει ελάχιστα, και το μόνο που κάνει, 
είναι να προσεύχεται. Τα περιττώματά του κυλούν κατά μήκος 
της κολόνας και μοιάζουν με το κερί που λιώνει κατά μήκος τής
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λαμπάδας. Πρόκειται για μια εικόνα που δεν μπορούσε παρά να 
προκαλέσει το φαντασιακό του Bunuel. Η εικόνα προέρχεται 
από τον βίο του οσίου Συμεών του Στυλίτη, από ένα βιβλίο τού 
13ου αιώνα, με τίτλο Ο χρυσός θρύλος, που ο Lorca έδωσε στον 
Bunuel να διαβάσει. Αυτή η σύνδεση της ύψιστης πνευματι
κότητας ενός ερημίτη με τον πιο καθαρό ρεαλισμό των βιολο
γικών του αναγκών είναι το σπέρμα της ιδέας του σεναρίου τού 
Σίμωνα της Ερήμου, που ο Bunuel θα πραγματοποιήσει το 
1965, πολλά χρόνια μετά την ανακάλυψη του βιβλίου.
Η εικόνα των περιττωμάτων δεν υπάρχει τελικά στην ταινία· 
αντίθετα, υπάρχει η αναλυτική εξήγηση του τρόπου αφόδευσής 
του, όπως τη δίνει ο Σίμων σ’ έναν νάνο βοσκό: «Δεν είμαι πνεύ
μα άυλο και αγνό· έχω κι εγώ ένα σάρκινο περίβλημα. Όσο για 
την άλλη μου ανάγκη, τρώω μόνο φύλλα, κι έτσι τα περιττώ- 
ματά μου είναι ξερά σαν της κατσίκας». Ο νάνος, που η πνευ- 
ματικότητά του απέχει από τη γη όσο και το κεφάλι του, απα
ντά: «Απ’ όλα όσα μου είπες, το μόνο που κατάλαβα, είναι τα ξε
ρά». Η απόσταση του Σίμωνα από τους κατά καιρούς επισκέπτες 
του είναι ανάλογη με το ύψος της κολόνας πάνω στην οποία στέ
κεται. Ακόμα κι όταν τους βοηθά με εντυπωσιακά θαύματα, με
τά από παρακλήσεις τους, εκείνοι δεν τον ευγνωμονούν, κι 
ούτε δείχνουν να εντυπωσιάζονται.
Στην αρχή της ταινίας, ο Σίμων καταφέρνει να θεραπεύσει 
έναν άντρα που, επειδή είχε κλέψει, του ’κοψαν τα χέρια. 
Όταν όμως ο άντρας, μετά την προσευχή του Σίμωνα, αποκτά 
και πάλι χέρια, φεύγει χωρίς δεύτερη κουβέντα, ενώ η πρώτη 
φορά που θα χρησιμοποιήσει τα χέρια του, είναι για να δώσει μια 
σφαλιάρα στην κόρη του που κάνει ενοχλητικές ερωτήσεις. Για 
το λαό εκείνης της εποχής, ο Σίμων είναι ένα δεδομένο· κάποι
ος που η δουλειά του είναι να είναι άγιος. Κι αφού είναι άγιος, 
ε, λογικό είναι να κάνει και θαύματα.
Η σχέση του Σίμωνα με τους ανθρώπους της Εκκλησίας είναι 
επίσης αντιφατική. Πολλές φορές τούς κρίνει. Δεν ανέχεται, 
π.χ., την καθαριότητα και τον τρόπο με τον οποίο ένας νέος κα
λόγερος περιποιείται τον εαυτό του, και του ζητά να μην τον 
επισκεφθεί ξανά πριν αφήσει μακριά γένια. Δε δέχεται επίσης 
να χειροτονηθεί, μια και θεωρεί τον εαυτό του ανάξιο αυτής της 
χάρης. Η ταπεινή και ασκητική συμπεριφορά του προκαλεί 
αντιδράσεις, με αποτέλεσμα, κάποιοι να τον συκοφαντούν. 
Ένας ιερέας φτάνει στο σημείο να τοποθετήσει μέσα στο καλάθι 
του ψωμί, τρόφιμα και κρασί, για να τον ενοχοποιήσει για δια
φθορά. Το σκάνδαλο ξεσπάει ανάμεσα στους ιερείς, αλλά το 
Άγιο Πνεύμα δίνει τη λύση, αποκαλύπτοντας τον Σατανά που 
έχει καταλάβει τον ιερέα για να συκοφαντήσει τον Σίμωνα. 
Ωστόσο, η έλλειψη επικοινωνίας του Σίμωνα με τους ανθρώπους 
δεν είναι κάτι που τον απασχολεί. Το αντιμετωπίζει με τη σο
φία και τη στωικότητα που του δίνει η θέση του. Έτσι, όταν 
ένας ιερέας προσπαθεί να του εξηγήσει την ανάγκη του αν
θρώπου για ιδιοκτησία, εκείνος δεν μπορεί να καταλάβει. «Αυ
τό το καλάθι με τα τρόφιμα είναι δικό σου» του λέει ο ιερέας, 
«κι αν προσπαθήσω να σ’ το πάρω, θα τσακωθούμε.» «Μπά!» λέ
ει ο Σίμων, «δεν πειράζει- πάρ’ τα.» Τα προβλήματα που απα- 
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προέρχονται μόνο από την εσωτερική του σύγκρουση με ό,τι ο 
ίδιος θεωρεί πειρασμό προς την αμαρτία. Κι ο πειρασμός έχει 
πολλά πρόσωπα, πίσω απ’ τα οποία βρίσκεται πάντα ο Διάβολος. 
Η ταινία ξεκινά σε μια χρονική στιγμή συμβολική για τη μαρ
τυρική πορεία του Σίμωνα, καθώς βρίσκεται στην κορυφή τής 
κολόνας 6 χρόνια, 6 εβδομάδες και 6 μέρες. Το πλήθος των πι
στών μαζεύεται για να τον δει. Τα πρώτα πλάνα είναι χαρα
κτηριστικά: μακριά τράβελινγκ ακολουθούν τους μοναχούς που 
βαδίζουν ψέλνοντας δίπλα σε πιστούς και ζώα που κατευθύ- 
νονται προς τον Σίμωνα. Όταν φτάνουν στο σημείο όπου βρί
σκεται η κολόνα, η μηχανή σηκώνεται με γερανό, μεταφέροντάς 
μας στη θέση από την οποία ο Σίμων βλέπει το πλήθος. Η μη
χανή πλησιάζει στο ύψος του, κι εκείνος κάνει μια υπόκλιση. 
Είναι μια κίνηση όμοια με αυτήν του ηθοποιού ή του μουσικού 
που από το ύψος της σκηνής θα δώσει μια παράσταση. Το δρά
μα της σύγκρουσης του Σίμωνα με τον Σατανά είναι έτοιμο να 
ξεκινήσει. Κι είναι ένα δράμα, θα ’λεγε κανείς, κλασικό· ένα έρ
γο σε τρεις πράξεις, αφού τρεις είναι και οι εμφανίσεις του Σα
τανά. Όμως, δε θα παιχτεί απ’ την κορυφή της ταπεινής του κο
λόνας.
Ένας πλούσιος έμπορος, κατόπιν επιθυμίας του ίδιου του Σί
μωνα, κατασκευάζει μια νέα κολόνα, ακόμη πιο ψηλή απ’ την 
προηγούμενη. Αυτή η κολόνα, πιο όμορφη και γεμάτη σκαλί- 
σματα, έχει στην κορυφή της τέσσερις πασσάλους που συ
γκρατούν περιμετρικά ένα σχοινί. Η εικόνα τού Σίμωνα πάνω 
στην κολόνα μοιάζει τώρα μ’ ένα άγαλμα που το τοποθέτησαν 
σε ψηλότερο βάθρο. Η μετακόμιση του Σίμωνα απ’ τη μια κο
λόνα στην άλλη, στην αρχή της ταινίας, μοιάζει με μετάβασή του 
από ένα επίπεδο σ’ ένα άλλο.
Η νέα του θέση θυμίζει επίσης ένα ρινγκ του μποξ όπου ο Σί
μων θα παλέψει δημοσία με τον Σατανά, σ’ έναν αγώνα τριών 
γύρων και μέχρι τελικής πτώσεως. «Πηγαίνετε εν ειρήνη κι 
αφήστε με εμένα στον αγώνα μου» λέει, κάποια στιγμή. (Ο 
Buñuel είχε προβλέψει τη μετάβαση του Σίμωνα και σε μια τρί
τη κολόνα, 20 μέτρα ψηλότερη, που θα στηνόταν στην άκρη τής 
θάλασσας κι όπου θα τον επισκέπτονταν μόνο τα υψηλά κλι
μάκια της Εκκλησίας. Το επεισόδιο αυτό, όπως κι αρκετά άλ
λα, δε γυρίστηκαν τελικά λόγω έλλειψης χρημάτων, κι έτσι η 
ταινία παρέμεινε ημιτελής.) Η ανύψωση όμως του Σίμωνα σε 
ολοένα και ψηλότερη κολόνα, αντί να τον απομακρύνει απ’ τα 
επίγεια και να τον μεταφέρει στα ουράνια, τον φέρνει όλο και 
πιο κοντά στον Διάβολο. Η διαδικασία αγιοποίησής του, που τον 
τοποθετεί σε όλο και πιο ψηλό βάθρο στα μάτια της εκκλησια
στικής κοινότητας και των πιστών, τον απομακρύνει απ’ τον 
βαθύτερο στόχο του, που είναι η πνευματική του κάθαρση. Απ’ 
το ύψος της κολόνας όπου βρίσκεται τώρα, δεν είναι πια σε θέ
ση ν ’ αναγνωρίζει τις μεταμορφώσεις του Διαβόλου που, έτσι, 
μπορεί να τον εξαπατά πιο εύκολα.
Οι δύο πρώτες επισκέψεις του Σατανά καταφέρνουν να παρα
πλανήσουν τον Σίμωνα, γιατί, από εκεί πάνω όπου είναι, δε βλέ
πει καλά και δεν μπορεί να ξεχωρίσει ούτε ότι κάτω απ’ την 
αθώα στολή μια μαθήτριας των αρχών του αιώνα κρύβεται 
ένα επικίνδυνο θηλυκό με υπέροχα πόδια, που προσπαθεί να τον
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διαφθείρει, ούτε ότι πρόκειται για την ίδια γυναίκα που ξα
νάρχεται, αυτή τη φορά μεταμφιεσμένη σε Χριστά, και, κρα
τώντας έναν λευκό αμνό στα χέρια της, προσπαθεί να τον πεί
σει να κατέβει απ’ την κολόνα. Η τρίτη φορά που η γυναίκα- 
σατανάς θα κάνει την εμφάνιση της, θα είναι και η οριστική για 
την πορεία του Σίμωνα. Μέσα στην έρημο θα εμφανιστεί ένα φέ
ρετρο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα προς την κολόνα. Μέσα 
απ’ αυτό το αυτόματο φέρετρο-όχημα θα αναδυθεί η γυναίκα με 
το στήθος της ακάλυπτο. Αποφασισμένη για όλα, θ’ ανέβει στο 
βάθρο του Σίμωνα, αφήνοντας υπονοούμενα για μια σχεδόν σε
ξουαλική σχέση με τον Θεό, που καταστράφηκε από την άφι
ξη του Ιησού. «Εσύ κι εγώ είμαστε ίδιοι» λέει η γυναίκα, «για
τί κι εγώ έχαιρα κάποτε της εύνοιας του παντοδύναμου Πατέ
ρα. Όσο για το μοναχογιό του, έχουμε πολλά να πούμε. Προε
τοιμάσου για το μεγάλο ταξίδι, Σίμων, έρχονται να μας πά
ρουν.»
Ένα αεροπλάνο εμφανίζεται στον ουρανό. Η κολόνα μένει 
άδεια, και το αεροπλάνο φτάνει στη σύγχρονη Νέα Υόρκη, 
όπου ξαναβρίσκουμε τον Σίμωνα με τη γυναίκα-σατανά μέσα σ’ 
ένα club όπου ο κόσμος χορεύει σαν τρελός. Ο Σίμων, κουρε
μένος και ξυρισμένος, παρακολουθεί. «Πώς λέγεται αυτός ο 
χορός;» ρωτά. «Ραδιενεργός σάρκα» του απαντά η γυναίκα. 
«Εγώ φεύγω» λέει ο Σίμων και βγάζει να πληρώσει το λογα
ριασμό. «Δεν μπορείς να πας πουθενά» του λέει εκείνη, «γιατί 
στο σπίτι σου, τώρα, μένει άλλος. Αυτός είναι ο τελικός χορός, 
και θα χρειαστεί ν’ αντέξεις ώς το τέλος.»
Το μεγάλο ταξίδι του Σίμωνα προς την πνευματική ανύψωση 
και την ελευθερία πρέπει να περάσει μέσα από μαρτύρια πολύ 
πιο σκληρά από την απομόνωση της κολόνας του. Ο αληθινός 
πόλεμος γίνεται μέσα στην πόλη κι όχι στην έρημο. Αυτή η υπέ
ροχη αντίθεση της εικόνας του στυλίτη μέσα στην έρημο και, 
στη συνέχεια, του ερημίτη μέσα στο club, δίνει τέλος στη μο
ναξιά του Σίμωνα, με τίμημα την τελική υποταγή του, το συμ
βιβασμό και την ήττα του. Στο σπίτι του μένει άλλος. Ο Θεός 
τον έχει εγκαταλείψει στην αμαρτωλή αγκαλιά της σύγχρονης 
μητρόπολης, που του αναιρεί κάθε πεδίο ιερών αναφορών. 
Ωστόσο, η καταστροφή του Σίμωνα δεν είναι τόσο η ήττα του 
όσο η αδυναμία του να μείνει ο ίδιος. Είναι καταδικασμένος στη 
δυστυχία της εμμονής του και στην αποτυχία του σκοπού του. 
Ο Σίμων είναι ένας γνήσια μπουνιουελικός ήρωας που, όπως και 
άλλοι αρσενικοί χαρακτήρες των ταινιών του, κατατρύχεται από 
μια εμμονή που θα τον οδηγήσει στην καταστροφή. Ο Σίμων, 
ο Ναζαρέν και οι δύο μοναχοί του Γαλαξία αποτελούν τους 
ήρωες που χτίζουν μια υπόγεια τριλογία με θέμα τις βλαβερές 
συνέπειες του χριστιανισμού· τις συνέπειες που σημάδεψαν το 
σύνολο του έργου του Buñuel, το οποίο παρέμεινε ώς το τέλος 
μια διαδρομή με στόχο την απελευθέρωση από κάθε είδους εμ
μονές.

Αθήνα, Ιούλιος 2000

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis Buñuel, Jean-Claude 
Carrière, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Joseph Kessel. 
Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Sacha Vierny. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Robert Clavel. Ev- 
δ υ μ α τ ο λ ο γ ία : Maurice Bamathan. Ή χ ο ς :  René Longuet. Μ ο ν 
τ ά ζ : Luisette Hautecoeur. Η θ ο π ο ι ο ί :  Catherine Deneuve (Σε- 
βερίν), Jean Sorel (Πιερ), Michel Piccoli (Ισόν), Geneviève Page 
(Μαντάμ Αναΐς), Francisco Rabal (Ιπολίτ), Pierre dém enti 
(Μαρσέλ), Françoise Fabian (Σαρλότ), Maria Latour (Ματίλντ), 
Francis Blanche (κ. Αντόλφ), François Maistre (καθηγητής), 
Macha Méril (Ρενέ), Georges Marchai (δούκας), Muni (Παλάς), 
Dominique Dandrieux (Κατρίν), Brigitte Parmentier (η Σεβε- 
ρίν παιδί). Π α ρ α γ ω γ ή : Paris Film Production (Robert και 
Raymond Hakim), Five Film (Γαλλία-Ιταλία). Δ ιά ρ κ ε ι α : 95 
λεπτά. Έγχρωμη.
Β ρ α β ε ί α : Χρυσός Λέων στο Φεστιβάλ Βενετίας 1967.

Η Σεβερίν, ή όμορφη, αλλά ψυχρή ερωτικά, σύζυγος του Πιερ, ενός 
επιτυχημένου γιατρού, βρίσκει διέξοδο στις φαντασιώσεις της, 
όπου υποβάλλει τον εαυτό της σε ερωτικές ταπεινώσεις και άλΛα 
σεξουαλικά βίτσια. Ο Ισόν, ένας κυνικός φίλος του Πιερ, την πλη
ροφορεί για την ύπαρξη οίκων ανοχής όπου ευϋπόληπτες σύζυγοι 
αστικών οικογενειών δουλεύουν ευκαιριακά. Η Σεβερίν πηγαίνει 
στο μπορντέλο της Μαντάμ Αναΐς και πιάνει δουλειά καθημερινά 
στις τρεις το απόγευμα, όπου, με το ψευδώνυμο «Η Ωραία της Ημέ
ρας», δεν αργεί να γίνει η πόρνη με τη μεγαλύτερη ζήτηση. Ανά
μεσα στους πελάτες της είναι ένας νεκροφιλικός δούκας, ένας 
Ασιάτης με περίεργα γούστα και ο Μαρσέλ, ένας νεαρός γκάνγκστερ 
που την ερωτεύεται. Μια μέρα, την ακολουθεί μέχρι το σπίτι της 
και, σε μια κρίση ζήλιας, πυροβολεί τον Πιερ, ο οποίος μένει πα
ράλυτος, ενώ ο ίδιος σκοτώνεται από την αστυνομία. Η Σεβερίν συ
νεχίζει τις απογευματινές δραστηριότητές της, αλλά ο Ισόν, που έχει 
ανακαλύψει τις δραστηριότητές της, την απειλεί ότι θα τις απο- 
καλύψει στον Πιερ. Δε γνωρίζουμε τι ακριβώς του λέει, αλ\ά ο Πιερ 
σηκώνεται από το αναπηρικό καροτσάκι, θεραπευμένος.

Ο ατζέντης μου στο Παρίσι με πληροφόρησε ότι οι Αδελφοί 
Hakim πρότειναν να διασκευάσω την Ωραία της Ημέρας, και μου 
’δώσε να διαβάσω το μυθιστόρημα του Joseph Kessel. Μου φά
νηκε λίγο σαν επιφυλλίδα και δε θέλησα να το κάνω. Τους εί
πα, πάντως, πως, αν τελικά δεχόμουν, θα απαιτούσα πλήρη 
ελευθερία. Ήμουν τελείως αρνητικός ως προς το δικαίωμα 
των παραγωγών να επέμβουν στο μοντάζ. Συμφωνήσαμε, τε
λικά, έκανα τη σεναριακή διασκευή με τον Carrière, κι όλα κύ
λησαν τέλεια. Όταν τελείωσε η ταινία, υπήρχε κίνδυνος να την 
απαγορεύσει η λογοκρισία. Οι Hakim μου είπαν: «Αν αφήσου- 
με τη λογοκρισία να κάνει μερικά κοψίματα, θ’ αποφύγουμε τα 
περισσότερα». Υπήρχε μια σκηνή με τον Χριστό του Grünewald 
που κόπηκε. Η λογοκρισία δεν έκοψε τη σκηνή με τον νεκρό- 329
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φίλο στον πύργο, όμως η σκηνή αυτή προσλάμβανε την πλήρη 
σημασία της σε συνάρτηση με τον Χριστό του Grünewald, που 
αποτελεί την πιο τρομακτική εικόνα του Χριστού: ένας ωμός ρε
αλισμός. Η εικόνα αυτή είχε σημασία, γιατί προετοίμαζε το 
κλίμα αυτών που θα ακολουθούσαν στον πύργο.

-  Η Catherine Deneuve δε μοιάζει a priori για «μπουνιουελική» 
ηθοποιό. Εσείς την επιλέξατε;
-  Οι παραγωγοί είχαν ήδη μιλήσει μαζί της. Μου τη σύστησαν, 
και γευματίσαμε μαζί. Το ύφος της μου φάνηκε ότι ταίριαζε με 
την ηρωίδα: πολύ όμορφη, όχι διαχυτική, αλλόκοτη. Στη διάρ
κεια των γυρισμάτων, διαπίστωσα ότι δε με καταλάβαινε. Πα
ραπονιόταν: «Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνω αυτό ή 
εκείνο». Της έλεγαν: «Πρέπει να κάνετε ό,τι σας λέει ο Buñuel». 
Δεν ήθελε να φαίνονται τα στήθη της, και η ενδυματολόγος τα 
σκέπαζε μ’ ένα ύφασμα. Κάποια στιγμή, έπρεπε να εμφανιστεί 
γυμνή την ώρα που φορά την κάλτσα της, και, για να μη φα
νούν τα στήθη της, τα ’χε σκεπάσει μ’ έναν ταφτά. Στην Τρι- 
στάνα συμπεριφέρθηκε καλύτερα και δε μου δημιούργησε προ
βλήματα. Εξαιρετική ηθοποιός.

-  Τελικά, ήταν πολύ καλή σ’ αυτή, την ταινία. Η ομορφιά της εί
ναι λίγο α-σεξουαλική, κάπως αφηρημένη, κι αυτό δίνει στην 
ηρωίδα μια ενδιαφέρουσα αντίθεση.
-  Ακριβώς, κι αυτός είναι ο λόγος που την πήρα και για την Τρι-
στάνα.

-  Στο μυθιστόρημα του Kessel, υπήρχε αυτό το διπλό επίπεδο 
του πραγματικού και του φαντασιακού;
-  Όχι· είναι δική μου έμπνευση, κι αυτό ήταν που με παρότρυνε 
να κάνω την ταινία. Στο τέλος, πραγματικότητα και φαντα
σίωση γίνονται ένα. Είμαι ανίκανος να σας πω τι είναι πραγ
ματικό και τι φαντασιακό στην ταινία. Για μένα, αποτελούν ένα 
πράγμα. Όλα τα στοιχεία του «πραγματικού» υπάρχουν στο μυ
θιστόρημα: το αστικό ζευγάρι, οι γκάνγκστερ, το μπορντέλο, αλ
λά εγώ άλλαξα κάποια πράγματα. Στο βιβλίο, ο ήρωας που 
υποδύεται o Rabal, είναι Σύρος. Εγώ τον έκανα ισπανό τρα
γουδιστή του φλαμένκο.

-  Υπάρχουν τρεις «ζωές» στην ταινία: η κανονική ζωή της Σεβε- 
ρίν με το σύζυγό της, η ζωή στο μπορντέλο και η φαντασιακή 
ζωή. Το μπορντέλο, όμως, θα μπορούσε να ανήκει στη φαντασια- 
κή ζωή της Σεβερίν.
-  Όχι. Τη βλέπουμε με το σύζυγό της στη φυσιολογική της ζωή, 
όπου έχει «άσεμνες» φαντασιώσεις. Ύστερα μπαίνει στ’ αλήθεια 
στο μπορντέλο· δηλαδή, έχει στ’ αλήθεια μια «άσεμνη» και μια 
«καθωσπρέπει» ζωή. [...] O Fernando Cesarman, ο ψυχαναλυ
τής, έγραψε ότι είμαι μισογύνης, ότι στις ταινίες μου η γυναί
κα ρίχνεται πάντα στη λάσπη. Δεν ξέρω. Δεν πιστεύω ότι είμαι 
μισογύνης. Ίσως να μην καταλαβαίνω πολλά πράγματα από τις 
γυναίκες. Είναι αλήθεια, επίσης, ότι νιώθω καλύτερα συντρο
φιά με άντρες παρά με γυναίκες.

-  Ωστόσο, μπορούμε να πούμε ότι είστε σκηνοθέτης γυ να ικ ώ ν  μ έ 
χ ρ ι ακόμα και τους τίτλους των ταινιώ ν σας: Σουσάνα, Βιριδιά- 
να, Τριστάνα, Το ημερολόγιο μιας καμαριέρας...
-  Ναι, αλλά σπανίως υιοθετώ την οπτική της γυναίκας. Ανα
γνωρίζω ότι οι ταινίες μου έχουν ως θέμα τον πόθο, κι όπως δεν 
είμαι ομοφυλόφιλος, ο πόθος παίρνει φυσιολογικά μια γυναικεία 
μορφή. Είμαι σαν τον Ροβινσώνα όταν βλέπει το σκιάχτρο με 
τα γυναικεία ρούχα.

-  Θα λέγαμ ε ότι στην Ωραία της Ημέρας σας αναγνω ρίζουμε λ ι 
γάκι στο πρόσωπο του Piccoli, ο οποίος δίνει την εντύπωση του αν
θρώπου που κυκλοφορεί μ ε  άνεση στους οίκους ανοχής.
-  Μπορεί να υπάρχει όντως κάτι από μένα στο χαρακτήρα. Θα 
μ’ άρεσε να είμαι τακτικός πελάτης ενός οίκου ανοχής, να με με
ταχειρίζονται ως φίλο του σπιτιού και να μου κάνουν διάφορες 
φιλοφρονήσεις: «Don Luis, ορίστε το αγαπημένο σας κρασί, 
don Luis εκείνο, don Luis το άλλο»...

-  Η  ταινία έχει δύο φινάλε. Μετά την καταγγελία του Piccoli, ο σύ
ζυγος «απελευθερώνεται», σηκώνεται από το αναπηρικό καρο
τσάκι, κι όλα μοιάζουν να τακτοποιούνται... ώσπου ακούγονται ξα
νά τα καμπανάκια της άμαξας που, όπως το ’χουμε δει, συνδέονται 
μ ε  τις ερωτικές φαντασιώσεις της Σεβερίν.
-  Δεν υπάρχουν δύο φινάλε, αλλά ένα, διφορούμενο. Εγώ, πά
ντως, δεν το καταλαβαίνω. Το φινάλε αυτό εκφράζει την αμ
φιβολία μου. Είναι η στιγμή που δεν ξέρω τι να κάνω, έχω πολ
λές λύσεις και δεν αποφασίζω για καμιά. Έτσι, λοιπόν, άφησα 
στο τέλος να εκφραστεί η αμφιβολία μου, κάτι που μου ’χει ξα- 
νατύχει σε διαφορετικές περιπτώσεις. Στη ζωή, υπάρχουν κα
ταστάσεις χωρίς κατάληξη, που δε βρίσκουν λύσεις -  μόνο αυ
τό μπορώ να πω.

-  Λοιπόν; Τ ι θα κάνει η Σεβερίν; Θα επιστρέφει στο μπορντέλο;
-  Και ναι και όχι. Δικό της πρόβλημα.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Π ε ρ ί  ω ρ α ιό τ η τ ο ς
του Andrew Sarris

Η Ωραία της Ημέρας του Buñuel έγινε αφορμή για να χρησι
μοποιηθεί σε πολλές κριτικές το βολικότατο επίθετο «ωραία». 
Πρώτον, η Catherine Deneuve είναι αναμφισβήτητα ωραία, 
πράγμα που γίνεται ακόμα πιο εμφανές μέσα στη διαστροφική 
ατμόσφαιρα που πλάθει γύρω της ο Buñuel. Δεύτερον, οι πε
ρισσότερες καλλιτεχνικές έγχρωμες ταινίες φαντάζουν ωραίες, 
μόνο και μόνο επειδή το αχανές συλλογικό υποσυνείδητο των 
θεατών αποτυπώνεται στο σελιλόιντ σύμφωνα με τους κανόνες 
της ακαδημαϊκής ζωγραφικής. Ο χαρακτηρισμός «ωραία», όταν 
αποδίδεται σε μια ταινία, είναι συχνά ένα τέχνασμα που στοχεύει 
στην αποθάρρυνση κάθε περαιτέρω συζήτησης -  ειδικά σήμερα, 
που ο παραλογισμός και η υστερία έχουν θεσμοθετηθεί ως τρό-330
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πος ζωής. Η Ελβίρα Μάντιγκαν' είναι ωραία, όπως ωραία είναι και 
τα μελοδραματικά ποιήματα: η ομορφιά τους δεν προκύπτει 
απ’ τη λειτουργική τους εκφραστικότητα, αλλά απ’ την υπερ
βολική τους λυρικότητα. Η ταινία Μηόνι και Κλάιντ2 είναι 
ωραία, όχι μόνο όταν τα φωτεινά και λυρικά κοντινά πλάνα της 
φέρνουν το κοινό κοντά στους δολοφόνους, αλλά και στον τε
λικό αργό χορό του θανάτου και της παραμόρφωσης, που απα
γκιστρώνει τους θεατές με το να αποστασιοποιεί τους ήρωες και 
να τους επιστρέφει στον κόσμο του μύθου και της φαντασίας. 
Οι λάτρεις της ταινίας δεν δίνουν την παραμικρή σημασία στην 
ενδεχόμενη αντίφαση μεταξύ κοντινών πλάνων και αποστα
σιοποίησης. Η ταινία είναι ωραία, και η συνέπεια δεν είναι πα
ρά ένα καλικαντζαράκι που ταλαιπωρεί τους στενόμυαλους. 
Δεν έχω κανένα πρόβλημα να υποστηρίξω ότι Η Ωραία της 
Ημέρας είναι μια ωραία ταινία· ωραία, όμως, όχι εξαιτίας μιας 
αναισθητοποιητικής αισθητικής που χαρακτηρίζεται από έναν 
καλοπροαίρετα ανεγκέφαλο λυρισμό· ούτε κι επειδή το οπτικό 
ύφος του σκηνοθέτη της υπερβαίνει το νοσηρό της θέμα. Η 
ωραιότητα της Ωραίας προκύπτει από ένα συνδυασμό καλλι
τεχνικής πειθαρχίας και ευπροσάρμοστης ευφυΐας. Έχοντας 
υπόψη τι είναι ο Bunuel στα 67 του χρόνια, τι έργο παρήγαγε 
τα προηγούμενα 40 χρόνια, ποιους συνεργάτες είχε και με τι 
συνθήκες εργάστηκε, αντιμετωπίζουμε την Ωραία της Ημέρας 
ως λογική και αναγκαία συνέχεια αυτού του έργου. Απ’ το 
πρώτο πλάνο (μια ανοιχτή άμαξα πλησιάζει την κάμερα σε λο
ξό κοντρ-πλονζέ) ώς το τελευταίο (μια ανοιχτή άμαξα προσπερνά 
την κάμερα σε λοξό πλονζέ), η ταινία κτίζεται με μια σταθερή 
κλιμάκωση που ξεκινά απ’ τον ονειρικό κόσμο των απωθημέ- 
νων επιθυμιών και φτάνει ώς την αίσθηση αποκάλυψης την 
οποία συνεπάγεται η εκπλήρωση των φαντασιώσεων. Αλλά 
τις επιθυμίες και τις φαντασιώσεις τίνος; Του Bunuel; Της 
ηρωίδας του; Τελικά, και των δύο. Η ακριβής αναλογία της υπο
κειμενικής θεώρησης προς τον αντικειμενικό συσχετισμό μπο
ρεί να υπολογιστεί αν συγκρίνουμε το υλικό του Joseph Kessel 
με αυτό που βλέπουμε στην οθόνη.
Στην Εισαγωγή στο μυθιστόρημά του, ο Kessel γράφει: «Το θέ
μα της Ωραίας της Ημέρας δεν είναι η αποκλίνουσα σεξουαλι
κή συμπεριφορά της Σεβερίν· είναι η αγάπη της προς τον Πιερ, 
που υπάρχει ανεξάρτητα από την αποκλίνουσα συμπεριφορά, 
και η τραγική διάσταση αυτής της αγάπης». Ο Kessel τελειώ
νει την Εισαγωγή του με μια επικριτική ρητορική ερώτηση, για 
εκείνους τους κριτικούς που απέρριψαν την Ωραία της Ημέρας 
ως ανθολόγιο νοσηρών καταστάσεων: «Τελικά, μόνο εγώ έμει
να για να λυπάμαι τη Σεβερίν και να την αγαπώ;»
Η «αποκλίνουσα σεξουαλική συμπεριφορά» που αναφέρει ο 
Kessel, αναμφισβήτητα φαινόταν πιο προκλητική το 1929, 
όταν βγήκε η πρώτη γαλλική έκδοση, παρά στη σημερινή επο
χή της ολοένα αυξανόμενης ερωτικής ελευθερίας. Η Σεβερίν Σε- 
ριζί, καλοπαντρεμένη μ’ έναν όμορφο νέο γιατρό, πηγαίνει να 
εργαστεί σ’ ένα κακόφημο σπίτι, που μοιάζει περισσότερο με 
γκαρσονιέρα. Το χρήμα δεν είναι το κίνητρό της, αλλά απλώς 
ένα πρόσχημα γι’ αυτή της την ενέργεια. Ο σύζυγός της κα- 

332 λύπτει γενναιόδωρα τις υλικές ανάγκες της, όμως τα χλιαρά του

χάδια αδυνατούν να ικανοποιήσουν την ψυχική της ανάγκη για 
βάρβαρη ταπείνωση -  μια ανάγκη, που της την ξύπνησε ένας 
βρομερός παιδεραστής, όταν εκείνη ήταν οκτώ χρόνων. Η Σε
βερίν απασχολείται στο ψυχαναγκαστικό της επάγγελμα μόνο 
απογεύματα, από τις 2 ώς τις 5, ώστε να διατηρήσει την εικό
να του κοινωνικά επιτυχημένου γάμου της. Το μυστήριο της 
απογευματινής της δραστηριότητας γίνεται η αιτία να της δο
θεί το παρωνύμιο «Ωραία της Ημέρας». Το μυθιστόρημα του 
Kessel, όπως και η ηρωίδα του, πολώνεται ανάμεσα στην ψυ
χρή παρατήρηση της σεξουαλικής ψυχολογίας και σε μυθι- 
στοριογραφικά τεχνάσματα που αποσκοπούν στο να ξεπεράσουν 
την έμφυτη νωθρότητα μιας γυναίκας που απλώς περνά τον 
καιρό της. Ο Ισόν, ένας νωχελικός αισθησιοκράτης που ανήκει 
στον κύκλο του άντρα της, αποτελεί ένα πολύπλοκο εμβόλιμο 
στοιχείο, διότι συνεχώς προμηθεύει ερεθίσματα που προωθούν 
την πλοκή του μυθιστορήματος. Ο Ισόν είναι ο πρώτος που, με 
τις συνεχείς, αλλά ανεπιτυχείς, ερωτικές προτάσεις του προς τη 
Σεβερίν, την οδηγεί στο να συνειδητοποιήσει τις απωθημένες 
επιθυμίες της. Ο Ισόν, δηλαδή, άθελά του, της φανερώνει το σε
ξουαλικό της πεπρωμένο. Κι ο ίδιος, όταν ανακαλύπτει τη δι
πλή ζωή της, γίνεται τόσο μεγάλη απειλή για την κοινωνικά 
αποδεκτή ζωή της, ώστε -σχεδόν ανυποψίαστα- προοιωνίζεται 
την τελική καταστροφή.
Ο Μαρσέλ, ένας χρυσοδόντης γκάνγκστερ που είναι ερωτευ
μένος με την «Ωραία της Ημέρας», προσδίδει στο μυθιστόρημα 
μια μελοδραματική κλιμάκωση, όταν συγκατατίθεται να δο
λοφονήσει τον Ισόν, προκειμένου να διαφυλάξει το μυστικό τής 
Σεβερίν και να κερδίσει το σεβασμό της «Ωραίας». Η σαρκαστική 
διάθεση ολοένα αυξάνεται, καθώς η επίθεση του Μαρσέλ στον 
Ισόν αποκρούεται από τον Πιερ, ο οποίος τραυματίζεται τόσο 
σοβαρά, ώστε μένει ισοβίως παράλυτος, καρφωμένος στην ανα
πηρική καρέκλα. Ο Μαρσέλ και ο Ισόν κρατούν τη σιωπή τους 
όσον αφορά στην «Ωραία της Ημέρας», δίνοντας στη Σεβερίν την 
ευκαιρία να γλιτώσει το σκάνδαλο, αλλά και τα μπλεξίματα με 
τη δικαιοσύνη. Αυτή, όμως, διεστραμμένη μέχρι τέλους, ομο
λογεί τα πάντα στον Πιερ. Κι εκείνος, αντί να την ανταμείψει 
με τη συγγνώμη του, παραμένει παγερά σιωπηλός.
Ο Buñuel και ο συν-σεναριογράφος του, Jean-Claude Carrière, 
κράτησαν τους περισσότερους από τους χαρακτήρες του μυ
θιστορήματος. Τόσο στο μυθιστόρημα όσο και στην ταινία, η Σε
βερίν εργάζεται υπό την επίβλεψη της μαντάμ Αναΐς, ενώ συ
νάδελφοί της είναι η Σαρλότ και η Ματίλντ. Η πιο έντονη δια
φοροποίηση ταινίας και βιβλίου είναι οι περίπλοκα δομημένες 
ονειρικές σκηνές της ταινίας. Η Σεβερίν του Kessel, ποτέ της 
δεν ονειρεύεται εκείνες τις περίπλοκες και στιβαρές ονειρικές 
εικόνες θηλυκού μαζοχισμού που συναντάμε στην ταινία τού 
Buñuel. Αντίθετα με την ταινία, στο βιβλίο δεν υπάρχουν ει
κόνες μαστιγώματος, ούτε δεσμά και φίμωτρα, ούτε πασαλείμ
ματα με λάσπη. Η Σεβερίν του Kessel δεν ονειρεύεται καθόλου. 
Απλώς, θυμάται το παρελθόν και προσδοκά το μέλλον. Αν η ται
νία είχε γυριστεί στη δεκαετία του ’30 ή του ’40, από έναν 
γάλλο σκηνοθέτη πιστό στην Παράδοση της Ποιότητας, όπως 
ο Marcel Carné ή ο Claude Autant-Lara, η Σεβερίν θα απεικο-
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νιζόταν μ’ ένα σωρό εκθαμβωτικά κοντινά, προκειμένου να κα- 
ταδειχθεί η απελπισμένη σύγκρουση μεταξύ των συναισθη
μάτων της και των αισθήσεων της. Η μουσική της ταινίας θα 
ήταν εξαιρετικά μελοδραματική. Εκτός από τα κουδουνάκια, 
που σημαίνουν την κίνηση της άμαξας, ο Buñuel δε χρησιμο
ποιεί καμία άλλη μουσική υπόκρουση. Ούτε Simon & 
Garfunkel, ούτε Beatles, ούτε Donovan, ούτε καν μουσική 
που, υποτίθεται, βγαίνει από ένα ραδιόφωνο ή ένα πικάπ. Στον 
σύγχρονο κόσμο της «Ωραίας της Ημέρας» δεν υπάρχει ούτε ρα
διόφωνο ούτε τηλεόραση. Υπάρχει, όμως, πιστωτική κάρτα(!), 
που εξασφαλίζει προνόμια στον οίκο ανοχής. Ο Buñuel απο
γυμνώνει τον σύγχρονο κόσμο απ’ τα συγκεκριμένα στοιχεία 
που τον απαρτίζουν. Συνεπώς, η υποψία μας ότι οι ιππήλατες 
άμαξες δεν είναι εικόνες που ταιριάζουν στις φαντασιώσεις 
της γενιάς της Σεβερίν (ή της Catherine Deneuve), αλλά στις 
αναμνήσεις της γενιάς του Buñuel, δε μας ενοχλεί και πολύ. Η 
άρνηση του Buñuel να χρησιμοποιήσει μουσική στην Ωραία της 
Ημέρας δεν αποτελεί σημαντικό θέμα αισθητικής σημασίας. Ο 
ίδιος ο Buñuel έχει χρησιμοποιήσει τη μουσική σε πρόσφατες 
ταινίες του, όπως η Βιριδιάνα και Ο Σίμων της Ερήμου, για να 
παραγάγει ειρωνική αντίστιξη. Μάλλον ένιωσε ότι δεν του 
χρειαζόταν η μουσική για να τονίσει το εγγενές σαρκαστικό 
στοιχείο στην ύπαρξη μιας γυναίκας που διαθέτει ένα πρόσω
πο αγγέλου κι όλες τις διαστροφές του Σατανά. Πάντως, η άρ
νηση των διευκολύνσεων που παρέχει μια ταιριαστή μουσική 
υπόκρουση, προσδίδει τελικά στην Ωραία της Ημέρας μεγαλύ
τερη διεισδυτικότητα.
Οι διαφορές μεταξύ των δύο εκφραστικών μέσων υπαγόρευσαν 
ουκ ολίγες αλλαγές στο σενάριο. Ο Jean Sorel μας δίνει έναν 
Πιερ πολύ πιο πληκτικό από εκείνον του βιβλίου. Παρ’ όλα αυ
τά, είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς μπορεί ένας σκη
νοθέτης ν ’ αντιμετωπίσει το χαρακτήρα του Ευγενούς Συζύγου 
υπό τόσο γκροτέσκες συνθήκες. Οι αλλαγές στο πρόσωπο του 
Ισόν έχουν περισσότερο νόημα. Ο Ισόν του Kessel παραμένει κύ
ριος, παρά την αμηχανία του. Κι όμως, εκμεταλλεύεται τον ξε
πεσμό της Σεβερίν, όταν τη συναντά ως «Ωραία της Ημέρας», 
για να χαρεί το κορμί της. Ο Ισόν του Buñuel (Michel Piccoli) 
είναι πιο δύστροπος. Μόλις η Σεβερίν του δοθεί (ως «Ωραία της 
Ημέρας»), χάνει κάθε ενδιαφέρον γι’ αυτήν. Κι είναι πάλι ο Ισόν 
του Buñuel που αποκαλύπτει στον Πιερ την ιστορία της «Ωραί
ας της Ημέρας», αμέσως μετά το ατύχημα. Ο Ισόν του Kessel, 
ποτέ του δε σκέφτηκε να κάνει κάτι τέτοιο, είτε πριν, είτε με
τά το συμβάν.
Ο Kessel θέλει ν ’ αγαπήσουμε τη Σεβερίν, και γι’ αυτό ταυτί
ζεται μαζί της. Ο Buñuel θέλει να καταλάβουμε την Σεβερίν, και 
γι’ αυτό εξετάζει διεξοδικά τη φύση του ψυχαναγκασμού της. 
Αντί να υποκύψει στο συναισθηματισμό του Kessel, κοιτάζο
ντας στα μάτια την Catherine Deneuve, παρουσιάζει τα στοιχεία 
που απαρτίζουν τον ερωτισμό της, αποκομμένα από το σύνολο. 
Τα πλάνα με πόδια, με χέρια, μηρούς, υποδήματα, εσώρουχα, δεν 
είναι απλώς πλάνα που χαρακτηρίζουν ένα φετιχιστή· είναι πλά
να αντάξια ενός κυβιστή. Ο σκηνοθέτης ασχολείται ταυτόχρο
να με τα μεμονωμένα στοιχεία, αλλά και με την επίδραση που

ασκεί καθένα απ’ αυτά στο σύνολο. Στην ταινία του Bunuel, η 
γεμάτη χάρη κίνηση της κάμερας αποκαλύπτει το αισθησιακό 
πεπρωμένο της Deneuve με πλάνα των μαύρων λουστρινιών 
της, και την οδηγεί στην τελική της φαντασίωση δείχνοντας τα 
δάχτυλά της, στολισμένα με δαχτυλίδια, να χαϊδεύυν τα έπιπλα 
μ’ έναν διακριτικό και τρυφερό, σχεδόν μυστικιστικό αισθη
σιασμό. Δεν έχει καμιά σημασία αν αυτός ο αισθησιασμός οφεί
λεται στη Σεβερίν, στην Deneuve ή στον ίδιο τον Bunuel.
Η ωραιότητα της κινηματογραφικής μεταφοράς της Ωραίας 
της Ημέρας προκύπτει απ’ τη συμμετοχή του Bunuel στην 
κοσμοθεωρία της ταινίας. Ο ίδιος ο Bunuel είναι ο πιο πιστός 
πελάτης στο σπίτι της μαντάμ Αναΐς κι ο πιο αξιολύπητος θαυ
μαστής της Σεβερίν/«Ωραίας της Ημέρας», όπως αυτή αποδίδεται 
από την Catherine Deneuve. Ποτέ στο παρελθόν η θεώρηση του 
Bunuel δεν έμοιαζε τόσο πολύ μ’ εκείνην του Ophuls: όλο 
ντροπαλές ματιές πίσω από κουρτίνες, παράθυρα, ακόμα και 
κλειδαρότρυπες. Η αγάπη του Bunuel για τη Σεβερίν είναι 
μεγαλύτερη από την αγάπη του Kessel, διότι, απλούστατα, ο 
Bunuel θεωρεί την «Ωραία της Ημέρας» ελευθερώτρια της Σε
βερίν. Ο αισθησιασμός της Ωραίας της Ημέρας δεν είναι μια απλή 
μεταφορά, όπως εκείνος του Genet στο Μπαλκόνι ή του Albee 
στο Όλα στον κήπο. Ακόμα και οι πιο ριζοσπαστικοί συγγραφείς 
αντιμετωπίζουν την πορνεία ως σύμπτωμα κοινωνικής νοση
ρότητας και όχι ως μια αδιάσειστη έκφραση μιας πανανθρώπι
νης παρόρμησης. Για μια φορά ακόμα, στην Ωραία της Ημέρας, 
ο Bunuel μας θυμίζει ότι είναι ένας από τους ελάχιστους «αρι
στερούς» που δεν επηρεάστηκε από τον πουριτανισμό και τις 
αστικές ιδέες περί αγνότητος και πίστεως. Η διαφορά ανάμεσα 
στον Bunuel και (για παράδειγμα) τον Genet δεν είναι απλώς 
ότι ο ένας μιλά με εικόνες κι ο άλλος με λέξεις. Η Ωραία της Ημέ
ρας ξεχωρίζει ανάμεσα στις άλλες ταινίες γιατί δίνει την εντύ
πωση ότι ο σκηνοθέτης της την είχε παρακολουθήσει στη φα
ντασία του πολύ πριν τη γυρίσει. Υπάρχει μια προμελετημένη 
ακρίβεια στις εικόνες της ταινίας, που αναπόφευκτα φέρνει σε 
αμηχανία τον μέσο κριτικό κινηματογράφου, ειδικά δε εκείνους 
τους κριτικούς που θεωρούνται αυθεντίες σε άλλους πολιτι
στικούς τομείς. Μόνο ένας ειδικευμένος στον κινηματογράφο 
κριτικός μπορεί να εκτιμήσει πλήρως την ευθύτητα της εικό
νας στον Bunuel, η οποία ξεπερνά και θυσιάζει τις όποιες μυ
θιστορηματικές αποχρώσεις στο βωμό της έκπληξης και του γέ
λιου.
Στο τέλος της Ωραίας της Ημέρας, η αφήγηση γίνεται βασανι
στικά ασαφής. Ο Ισόν έχει αποκαλύψει στον Πιερ τα της «Ωραί
ας της Ημέρας», ή, τουλάχιστον, αυτό μας δίνεται να καταλά
βουμε. Ο Bunuel δεν περιλαμβάνει αυτή τη σκηνή στην ταινία, 
κι εμείς δεν είμαστε υποχρεωμένοι να πιστέψουμε ότι κάτι 
που δεν είδαμε, έχει συμβεί. Όμως, δεν υπάρχει καμία ένδειξη 
πως, τελικά, ο Ισόν δεν πραγματοποίησε τη -δεδηλωμένη- πρό
θεσή του. Δεν είναι ότι ο Bunuel δεν επιδιώκει να καταστήσει 
τους θεατές έρμαια διφορούμενων νοημάτων. Απλώς, δεν εν- 
διαφέρεται και πολύ για την ύπαρξη σασπένς στην πλοκή τού 
έργου. Η Σεβερίν μπαίνει στο δωμάτιο του Πιερ, κι ο Bunuel, 
για πρώτη φορά μέσα στην ταινία, χρησιμοποιεί τεχνική που συ- 333
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γκαλύπτει τα πραγματικά τεκταινάμενα: διασπά την ενότητα 
του χώρου με εναλλασσόμενες εικόνες και ήχους, υπονοώντας 
ότι η σκηνή έχει πολλές πιθανές εκβάσεις. Κοντινό πλάνο στο 
δακρύβρεκτο πρόσωπο του Jean Sorel: Ο Πιερ τα ξέρει όλα και 
νιώθει προδομένος,. Κοντινό πλάνο του χεριού του, με την πα
λάμη χαλαρά στραμμένη προς τα πάνω: Ο Πιερ πέθανε απ’ τη λύ
πη του, μετά τον κλονισμό που υπέστη. Ξαφνικά, ακούγονται τα 
κουδουνάκια της άμαξας και η φωνή του Sorel που ρωτάει τη 
σκεφτική Deneuve τι σκέφτεται η Σεβερίν. Όλα ξαναγυρί- 
ζουν στο χώρο του φανταστικού.
Ή  μήπως όχι; Μερικοί κριτικοί υποστηρίζουν ότι, περνώντας 
τη φάση της «Ωραίας της Ημέρας», η Σεβερίν γιατρεύτηκε 
από τις μαζοχιστικές τάσεις της. Γι’ αυτό και βλέπουμε στο τέ
λος της ταινίας την άμαξα χωρίς επιβάτες. Η Σεβερίν δε θα ξα- 
ναξεκινήσει τέτοιο «ταξίδι». Έναςγάλλος κριτικός υποστήρι
ξε ότι η ταινία αφορά ολόκληρη ένα όνειρο. Όμως, το οπτικά 
καταφανέστατο είδος σουρεαλισμού που ακολουθεί ο Buñuel, 
δε συνηγορεί υπέρ αυτής της εκδοχής. Σε κάποιο σημείο της ται
νίας, ο Ισον επισκέπτεται τη Σεβερίν στο σπίτι της, κι εκείνη 
τον διώχνει κακήν-κακώς. Αμέσως ο Buñuel μας γυρίζει σ’ 
ένα απρόσμενα «χαριτωμένο» διπλά πλάνο boy-girl, της Σεβερίν 
και του Ισον, από το πλάι, στο χιονοδρομικά κέντρο. Καθώς η 
κάμερα τραβιέται προς τα πίσω, βλέπουμε τον Jean Sorel και τη 
Macha Méril να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. «Δεν μπορεί παρά 
να είναι όνειρο» σκεφτόμαστε, ενώ η Σεβερίν και ο Ισον γλι
στρούν κάτω απ’ το τραπέζι για να διαπράξουν μιαν ακατονό
μαστη ιεροσυλία εις βάρος της ηθικής των αστών. Το τραπέζι 
αρχίζει να χοροπηδά πάνω-κάτω, αλλά τα προδομένα ταίρια, ο 
Sorel και η Méril, δε δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός. Στο 
σημείο αυτό, ο Buñuel μεταφέρει την Ωραία της Ημέρας στο κλί
μα ττ\ςΧρυσής Εποχής. Πάντως, η σκηνή γίνεται συνταρακτι
κή αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει στη φαντασία της Σεβερίν. Εδώ 
νομίζω ότι ο Buñuel δείχνει μια προσωπική σαδιστική διάθεση 
στο πρόσωπο του Πιερ, γιατί αυτή είναι η μόνη σκηνή της ται
νίας όπου ο Πιερ δείχνει εντελώς γελοίος. Η ερμηνεία της σκη
νής, όμως, δεν έχει να κάνει με το χαρακτηρισμό της Σεβερίν, 
αλλά με τη διάθεση του Buñuel να σατιρίσει τον χολιγουντια- 
νό συναισθηματισμό. Αυτό καταδεικνύεται περισσότερο από την 
πλάγια λήψη παρά από το χοροπηδητό του τραπεζιού. Όμως, 
αν δεν υπήρχε αυτό το χοροπηδητά, το κοινό δε θα «έπιανε» το 
αστείο. Ο Buñuel δεν αποποιείται τη χυδαιότητα ως σουρεα
λιστική στρατηγική.
Στην πραγματικότητα είμαστε τόσο πουριτανοί, ώστε οι ανα
φορές μας στο σουρεαλισμό περιορίζονται σε αυστηρές εκφρά
σεις περί κοινωνικής αντίστασης. Το στοιχείο του κωμικού 
είναι ένα μέσο για την επίτευξη ενός σκοπού, αλλά εν ουδεμιά 
περιπτώσει αυτοσκοπός. Δηλαδή το κωμικό είναι παντελώς 
αποφευκτέο; Όχι, γιατί καμιά φορά το συναντάμε. Στην περί
πτωση του Buñuel, το γέλιο απολυμαίνει το φιλελευθερισμό από 
τη μέχρι κακίας σοβαρότητά του. Όταν γελάμε με τη σεμνο
τυφία της διαστροφής και την ιδιοτροπία του φετιχισμού, όταν 
το γέλιο μας ξεπηδά απ’ τη σαρκική συνενοχή κι όχι από μια αί- 
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γεγονότων, και μας είναι πλέον αδύνατον να παραμείνουμε 
αδιάφοροι. Αντίθετα με το μαζοχιστή του Genet στο Μπαλκό
νι, ο μαζοχιστής του Bunuel ικανοποιεί την πονηρή λαγνεία του 
χαϊδεύοντας τους μηρούς της επαγγελματικά σκληρόκαρδης 
ερωμένης του. Το μπορντέλο του Bunuel είναι ένα μπορντέλο, 
κι όχι ένας μικρόκοσμος, όπως αυτό του Genet. Κι ο αισθη
σιασμός του Bunuel τελειώνει στο ίδιο σημείο όπου έχει αρχί
σει, γιατί είναι μια εσωτερική εμπειρία, χωρίς την παραμικρή 
αλληγορική σημασία.
Έτσι και η ταινία διαγράφει έναν πλήρη κύκλο και τελειώνει 
με την ίδια ερώτηση που είχε ακουστεί στην αρχή της: «Τι σκέ
φτεσαι, Σεβερίν;» Και η Σεβερίν λέει την αλήθεια με τον δικό 
της τρόπο. Σκέφτεται διάφορους τόπους, μηνύματα και ταξίδια, 
και κοπάδια ταύρων που όλοι ονομάζονταν Τύψεις, εκτός από 
έναν, που λεγόταν Εξιλέωση. Στο τέλος, εκείνη ακόμα ονει
ρεύεται. Και ποιος μπορεί να πει ότι το όνειρο είναι λιγότερο ζω
ντανό απ’ την πραγματικότητα με την οποία αναμετράται; Πά
ντως, όχι η διεισδυτική, αλλά και συμπονετική, κάμερα του 
Bunuel. Υπάρχουν πολλές εναλλακτικές ερμηνείες για τον 
τρόπο με τον οποίο τελειώνει η ταινία του Bunuel. Όμως, η 
συμμετρικότητά της καθιστά αυτή τη συζήτηση υπερβολικά θε
ωρητική. Το τέλος είναι διφορούμενο, γιατί ο Bunuel δε θέλει 
να φτάσει σε σημείο να ηθικολογεί επί του θέματος της ταινίας. 
Δεν επιθυμεί ούτε να τιμωρήσει, ούτε και ν ’ ανταμείψει τη Σε
βερίν. Προτιμά να στοχάζεται τη μεγαλοψυχία με την οποία η 
Σεβερίν αποδέχεται το πεπρωμένο της, αφού -αν μη τι άλλο- ο 
Bunuel πιστεύει στη μοίρα. Ακόμα κι ο άτυχος σύζυγος γίνε
ται δέκτης ενός μυστηριώδους προαισθήματος, όταν βλέπει 
στη μέση του δρόμου μια άδεια αναπηρική καρέκλα. Αυτή η ει
κόνα που μας δίνει ο Bunuel, είναι τόσο δυνατή, που μας υπο
βάλλει ότι η αναπηρική καρέκλα προορίζεται για τον Πιερ, 
όπως κι ότι ο Πιερ προορίζεται να καταλήξει στην αναπηρική 
καρέκλα.
Ο φαταλισμός του Bunuel καθορίζει την εξέλιξη της πλοκής σε 
τέτοιο σημείο, ώστε η λογική μας παύει να απαιτεί την κάθαρση 
στο τέλος της ταινίας. Η Ωραία της Ημέρας είναι μια άρτια θέ
ση του Bunuel. Δε χρειάζεται να γνωρίζουμε τα πάντα. Επι
πλέον, ο Bunuel περιλαμβάνει στην ταινία έναν προάγγελο 
για το διφορούμενο τέλος της. Ο προάγγελος είναι η μαντάμ 
Αναϊς, ο πιο αξιοπρόσεκτος χαρακτήρας μετά τη Σεβερίν. Είναι 
η μόνη που αναζητά την αλήθεια, αν και, αναπόφευκτα, βρί
σκεται πολύ μακριά της. Από την αρχή παρεξηγεί τα κίνητρα 
της «Ωραίας της Ημέρας», όπως παρεξηγεί και την αποχώρησή 
της. Παρ’ όλα αυτά, την κοιτάζει πάντα εξεταστικά, σαν να ελ
πίζει ότι θα μπορούσε να ξεσκεπάσει τα ωμά ένστικτά της ξε- 
φλουδίζοντάς την σαν φρούτο. Οι σκηνές όπου η μαντάμ Αναΐς 
(Geneviève Page) παρατηρεί με «αγαπησιάρικη» περιέργεια 
την «Ωραία της Ημέρας», είναι δείγματα μιας ψυχογραφικής 
ενόρασης που δεν τη συναντάμε συχνά στον Bunuel. Σύμφω
να, πάλι, με την άποψη των πιο άτεγκτων εμπειρικών οπαδών 
της αισθητικής, μέσα στις σκηνές αυτές λάμπει το εξής είδος ψυ
χολογικής ενόρασης: το ωραίο συνταίριασμα δύο πρωτότυπων 
ηρωίδων της μεγάλης οθόνης.
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Η τραγική ειρωνεία της Ωραίας της Η μέρας  έγκειται στο εξής: 
ένας 67χρονος ισπανός σουρεαλιστής ξεκινά ν ’ απελευθερώσει 
την ανθρωπότητα απ’ το συναισθηματισμό των αστών και, σ’ 
αυτή του την πορεία, συγκρούεται με την πιο συναισθηματική 
γενιά της μέχρι τούδε Ιστορίας: τα παιδιά των λουλουδιών.

1. Σουηδική ταινία του Bo Widerberg (1966). (Σ.τ.Μ.)
2. Η θρυλική ταινία του Arthur Penn (1967). (Σ.τ.Μ.)

«The Village Voice·-, 2 και 9 Μαΐου 1968.
Μετάφραση: Ζωή Σιάπαντα.

Η  δ ιπ λ ή  ζ ω ή  τ η ς  Σ ε β ε ρ ί ν
του Τάσου Γουδέλη

«...Ρίχτηκε στο μαξιλάρι της κι άρχισε να κλαίει για κείνον, 
για τον εαυτό της και για την ανθρώπινη μοίρα 

που χωρίζει την ψ υχή και τη σάρκα 
σε δύο ασυμβίβαστα κομμάτια, 

καθένα απ’ τα οποία φέρει μέσα του την αθλιότητα, 
και γ ι’ αυτά δε συγχωρεί ποτέ το ένα το άλλο...»

Joseph Kessel, Η Ωραία της Ημέρας

Ο Bunuel, διαβάζοντας παρόμοιες φράσεις από το βιβλίο τού ρω
σικής καταγωγής και πολιτογραφημένου Γάλλου Joseph Kessel 
Η  Ω ραία  της Η μ έρα ς  (1929), ήταν φυσικό να γοητευτεί: ο 
απλοϊκά διχοτομικός τρόπος παρουσίασης εκ μέρους του Kessel 
της χαοτικής ανθρώπινης φύσης, έδινε αφορμές στον σαρκα
στικό ισπανό σκηνοθέτη για την εκτύλιξη των δικών του, ψυ
χαναλυτικής και ποιητικής «ρύσεως, εμμονών.
Ο Bunuel και ο σεναριογράφος του, Jean-Claude Carrière, βρέ
θηκαν μπροστά σ’ ένα γνωστό (παραλογοτεχνικό ως προς την εκ
φραστική του αποτελεσματικότητα) «ρομάντζο» που, όμως, εί
χε το προσόν γ ι’ αυτούς ότι προσπαθούσε να διεισδύσει και να 
περιγράφει, μεταξύ άλλων, διπλές ή και πολλαπλές όψεις της 
ερωτικής συμπεριφοράς. Έ να πρόσθετο στοιχείο που έθελξε 
τους δύο συνεργάτες, ήταν, φυσικά, και το γεγονός ότι το βιβλίο 
διέθετε, με τον τρόπο του, ένα «αιρετικό» βλέμμα για την επο
χή του και όχι μόνο: η διπλή ερωτική/σεξουαλική ζωή της με- 
γαλοαστής ηρωίδας του, Σεβερίν, μοιρασμένης ανάμεσα στην εξι- 
δανικευμένη συζυγική σχέση και την εκπορνευμένη, δεν ήταν 
ένα συνηθισμένο θέμα στην επίσημη πεζογραφία του γαλλι
κού μεσοπολέμου, στοιχείο που ακολούθησε το βιβλίο μέσα στο 
χρόνο, περίπου σαν ένας μικρός μύθος. Απ’ αυτή τη συγκεκρι
μένη πλευρά, λοιπόν, η περίπτωση της Ω ραίας  είχε κάτι το 
σκανδαλιστικό, το ανορθόδοξο, που πολλαπλασίασε το ενδια- 
«ρέρον τού βιτριολικά παιγνιώδους δημιουργού της Β ιριδιάνα. 
Κατ’ ουσίαν, βέβαια, η υποδοχή του βιβλίου, από κοινό και 
κριτικούς, δε θα ’πρεπε να γίνει κάτω απ’ αυτούς τους όρους, 
α«ρού η οπτική του καθολικού Kessel, κάθε άλλο παρά ριζο
σπαστική ήταν: η λογοτεχνική Σεβερίν είναι μια γυναίκα που 
θυσιάζεται για τον πνευματικό έρωτά της προς τον ωραίο σύζυγό

της, Πιερ. Επειδή το «μιαρό» σώμα της -όπως και του Πιερ— προ
δίδει την απόλυτη και άυλη φύση του έρωτα, χρειάζεται ν ’ 
αποχωριστεί από τη σεξουαλική διαδικασία με το ιδανικό έτερον 
ήμισυ και να το ικανοποιήσει -τιμωρώντας το- μέσα στις πιο χυ
δαίες ηδονές, όπου παραμονεύουν μύριες όσες υλικές παγίδες.
Ο Kessel προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ελεγείο στον εξιδα- 
νικευμένο έρωτα και στο ανέφικτο της πραγμάτωσής του: η αν
θρώπινη φύση, μοιραία, θα σταθεί εμπόδιο σε κάθε είδους υπέρ
βαση, αιχμαλωτισμένη στα σαρκικά καθέκαστα. Ο Έρωτας, 
κατά Kessel, είναι μια ιδεατή υπόθεση, πλατωνική, θεϊκής 
έμπνευσης. Το σώμα είναι μια «ακάθαρτη κοινωνία», όπου και 
η ψυχή μολύνεται.
Το συγκεκριμένο μυθιστορηματικό υλικό, «ττα χέρια του Bunuel 
μεταβλήθηκε σε μια σουρεαλιστική πραγματεία για τη σχέση 
του συνειδητού με το ασυνείδητο, της φαντασίας με την πραγ
ματικότητα· για το «σκοτεινό αντικείμενο του πόθου»· εν τέ- 
λει, για την «μπουνιουελική αλήθεια» που αφορά σ’ έναν κόσμο 
απαλλαγμένο μεν από το «πολιτικά ορθό», αλλά ανησυχητικό 
μέσα στη γυμνή οικειότητά του.
Η κινηματογραφική Σεβερίν έχει όλα τα γνωρίσματα για τα 
οποία πρέπει να λογοδοτήσει απέναντι στον αναρχικό Bunuel: 
είναι μεγαλοαστή, ηθική σύζυγος, εύυπόληπτη, με μια ευ
θραυστότητα συμβατή με το κοινωνικό της ντεκόρ. Η αστική 
της ηθική πρέπει να δοκιμαστεί. Το παλιό όπλο που διαθέτει ο 
αντικομφορμιστής, φροϊδικός σκηνοθέτης της Χρυσής Ε π ο 
χή ς, είναι η λίμπιντο. Μέσω αυτής η Σεβερίν θα δοκιμαστεί, και 
μαζί της θα ταξιδέψουμε κι εμείς, μέσα «ττα ρευστά δεδομένα τής 
σεξουαλικής πραγματικότητας.
Η διάθεση της Σεβερίν για υπέρβαση, όπως την αντιλαμβανό
ταν ο Kessel (ήτοι: η επιθυμία για ανύψωση από τα χθαμαλά του 
σώματος στο πνευματικό), γίνεται εδώ στόχος υπόγειου σαρ
κασμού και χώρος υποδοχής διαρκών υπαινιγμών και σκέψε
ων για τη χαώδη σεξουαλικότητα, μεταφρασμένων από πλευ
ράς μορφής σ’ ένα κινηματογραφικό παιχνίδι αποκρύψεων, 
ψευδοδιλημμάτων, ειρωνικών μορφασμών και απορίας απέ
ναντι στο θέμα: οι σουρεαλιστικοί διάλογοι, το ντεκουπάζ που 
καλλιεργεί την απόκρυψη, την αίσθηση ότι τα πάντα κρίνονται 
όσον αφορά στη ρήξη που προκαλεί το σεξ στο κανονιστικό, στη 
θεσμοθετημένη απαγόρευση, αλλά και απέναντι στα ιδιωτικά 
μας ταμπού, η ποιητική ελευθερία των εικόνων απέναντι στα 
σύμβολα, δημιουργούν μια ρευστή σύνθεση που αναπνέει εσω
τερικά και υπόγεια.
Όπως σ’ όλες τις ταινίες του μεγάλου Ισπανού, έτσι και στην 
Ωραία, τα νοήματα σποραδικά διαγράιρουν τη φυγόκεντρό τους 
προς τη «δική τους ζωή»: όταν, δηλαδή, ο αποκλειστικός κόσμος 
του Bunuel αποσπάται απ’ τον κορμό της πλοκής και δημι
ουργεί απρόβλεπτες καταστροφές των ορίων ανάμεσα στη φα
ντασία και στην πραγματικότητα, στο εν δυνάμει και στο 
έμπρακτο, στο πριν και στο μετά, στο μιαρό και στο ηθικό, κ.λπ., 
υποδεικνύοντάς μας μια πραγματικότητα λυτρωτικής -όσο 
και ανησυχαστικής- διάχυσης.
Ο Bunuel, ως γνήσιος σουρεαλιστής, δε διστάζει να καταστρέ
φει ριζικά και το ίδιο το «θέμα- της ταινίας του. Έτσι, ακόμα 335
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και η (υπό σουρεαλιστική σκόπευση) αστή Σεβερίν, δεν ξέ
ρουμε αν είναι καταδικασμένη ηθικά εξ υπαρχής στη σκηνο- 
θετική συνείδηση, ή συνυπολογίζεται κι αυτή ανάμεσα στα 
θύματα της σκοτεινής λίμπιντο. Σ’ ένα πρώτο επίπεδο, η νεύ
ρωση της Σεβερίν γίνεται αντικείμενο σαρκασμού: η περιέργειά 
της, που την οδηγεί στα σκοτεινά ενδότερα των μυστικών τής 
ηδονής, μας προκαλεί διάθεση ειρωνείας κι ένα είδος επιθετι
κότητας, ρεβανσισμού (εκ μέρους ημών, των «ακάθαρτων» θε
ατών) απέναντι στην «αθωότητα» αυτής της ανεπίληπτης νε
αρός κυρίας που αναζητεί την «τοξικότητα» στο πορνείο όπου 
εκδίδεται. Ταυτοχρόνως, έχουμε ακούσει από το στόμα της Σε
βερίν ότι επιθυμεί κάτι πάνω από την ηδονή. Επιπλέον, το 
ρεμβώδες «φιζίκ» της Deneuve προσδίδει στη χειρονομία της κά
τι το άυλο, όπως θα ήθελε και ο Kessel.
«Όλα αυτά, όμως, είναι εικοτολογίες» αντιτείνει το «αληθινό» 
πνεύμα της ταινίας, το οποίο οικοδομείται στα πλαίσια μιας από
λυτης και ηδογόνου (αυτο)-κατάλυσης. Οι βεβαιότητάς μας 
καταρρέουν απ’ τη μια σκηνή στην άλλη: δεν ξέρουμε τίποτα 
για τις ιδέες, τα κίνητρα και τις σκέψεις των ηρώων. Γιατί, π.χ., 
ο άντρας της Σεβερίν, ο ανύποπτος για τη ζωή της γυναίκας του 
και τη δική του τύχη, πριν απ’ τον τραυματισμό του που θα τον 
αφήσει ανάπηρο, κοιτάζει ένα αναπηρικό καροτσάκι;
Φυσικά, στόχος της ταινίας είναι η διαρκής σώρευση ερωτη
ματικών, που της χαρίζουν, όπως στα περισσότερα μπουνιου- 
ελικά έργα, τη θαυμάσια, «αναρχική» της ελευθερία, τον ανοι
κτό της ορίζοντα.
Η Σεβερίν, όπως και οι άλλοι ήρωες, στροβιλίζονται στο σου
ρεαλιστικό σκηνοθετικό όνειρο που μας απαγορεύει να πλη
σιάσουμε ερμηνευτικά τα επιμέρους και τα γενικότερα νοήμα
τα: το «κρυφό» λειτουργεί υποβλητικά, πολλαπλασιαστικά πά
νω στις εντυπώσεις. Το θρυλικό, πλέον, κουτί που ανοίγει ο ανα
τολίτης πελάτης της Σεβερίν στο πορνείο και που επιδεικνύει το 
περιεχόμενό του, προκαλώντας το θαυμασμό στα κορίτσια, χω
ρίς εμείς να συμμετέχουμε σ’ αυτή τη θέαση, είναι σχεδόν ταυ
τισμένο με το συνολικό παιχνίδι της απόκρυψης και του διφο
ρούμενου: έναν αγαπημένο συντελεστή του Bunuel, που θα 
συναντήσουμε και σε άλλες ταινίες του της τελευταίας περιόδου 
του, από το 1966 έως το 1976. Ο ερωτικός πόθος, η ίδια η γυ
ναίκα, διχοτομούνται, διαιρούνται από μια σκοτεινότητα, η 
οποία υπάρχει μέσα σε πλήρη ηλιοφάνεια, όπως θα μπορούσε να 
πει και ο δικός μας Ανδρέας Εμπειρικός: η σουρεαλιστική ματιά 
είναι ικανή να συλλάβει το διαρκές διφορούμενο, ν ’ αποκαλύψει 
καθαρτήρια αυτή την πολλαπλή όψη των πραγμάτων μέσα απ’ 
το ρευστό «κεκρυμμένο» που μεταφέρουμε στο εσωτερικό μας 
και προβάλλουμε συνέχεια, «ονειρικοί» μέσα στο «όνειρο» που 
μας περιβάλλει. Εφιάλτης και απόλαυση μαζί, η πραγματικότητα 
δεν αντιμετωπίζεται παρά με ένα μόνο όπλο: το σαρκασμό· και 
η μπουνιουελική «φαρμακεία» είναι συνεχής προς αυτή την κα
τεύθυνση. Η Ωραία, π.χ., βρίθει από σουρεαλιστικά καλαμπού
ρια -  και μάλιστα, με ποιητικό άρωμα. Ο διάλογος του Ισόν και 
του ΓΊιερ στην πεδιάδα με τους ταύρους είναι κλασικός: «Άρα
γε οι ταύροι έχουν όνομα, όπως και τα γατιά;» -  «Ναι- όλοι 

3 3 6  τους λέγονται “Τύψεις”, κι ο τελευταίος, “Εξιλέωση”».

Οι συγκεκριμένες ατάκες λέγονται εν μέσω ήχων κωδώνων (ο 
«ήχος του κώδωνος» κατά Σκαρίμπα...), σημάντρων εκκλη
σίας κ.λπ., που λειτουργούν σκοτεινά, σαρκαστικά και ερεθι
στικά πάνω στον επαναπαυμένο κώδικα των συμβόλων μας.

Αθήνα, Ιούλιος 2000.

Ο  Γ Α Λ Α Ξ Ι Α Σ  ( 1 9 6 9 )
(La voie lactée)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis Buñuel, Jean Claude 
Carrière. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Christian Matras. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία :  
Pierre Guffroy. Ε ν δ υ μ α χ ο λ ο γ ία : Jacqueline Guyot. Ή χ ο ς :  
Jacques Gallois. Η χ η τ ικ ά  ε φ έ : Luis Buñuel. Μ ο ν τ ά ζ : Luis 
Buñuel, Luisette Hautecoeur. Η θ ο π ο ιο ί : Paul Frankeur (Πιερ), 
Laurent Terzieff (Ζαν), Alain Cuny (ο άντρας με την κάπα), 
Edith Scob (Παρθένος Μαρία), Bernard Verley (Ιησούς), Michel 
Piccoli (μαρκήσιος De Sade), Muni (μια καλόγρια), Pierre 
démenti (Άγγελος Θανάτου), Georges Marchai (ιησουίτης), 
Julien Bertheau (Ρισάρ), Claudio Brook (επίσκοπος), Jean- 
Claude Carrière (Πρισκιλλιανός), Delphine Seyrig (πόρνη), 
Julien Guiomar (ισπανός ιερέας). Π α ρ α γ ω γ ή : Serge Silberman, 
Greenwich Film, Fraia Films (Γαλλία-Ιταλία). Δ ιά ρ κ ε ια : 101 λε
πτά. Έγχρωμη.

Ο Πιερ και ο Ζαν είναι δύο προσκυνητές, καθ’ οδόν προς τον Άγιο 
Ιάκωβο της Κομποστέλα. Το ταξίδι τους στο χώρο εξελίσσεται σ’ 
ένα παράλληλο ταξίδι και στο χρόνο, που τους επιτρέπει να δια- 
τρέξουν τα μεγάλα δόγματα τα οποία άφησαν το (συχνά οδυνηρό) 
στίγμα τους στην ιστορία του καθολικισμού.

Ανέκαθεν μ’ ενδιέφεραν οι αιρέσεις, όπως μ’ ενδιαφέρουν οι πα
ρεκτροπές του ανθρώπινου πνεύματος, είτε είναι στον τομέα τής 
θρησκείας, είτε της κουλτούρας ή της πολιτικής. Μια ομάδα 
φτιάχνει ένα δόγμα, κι εκατομμύρια άνθρωποι το υιοθετούν. 
Ύστερα αρχίζουν να εμφανίζονται οι σχισματικοί, αυτοί που πι
στεύουν σε όλα τα γενικά της θρησκείας, εκτός από ένα ή με
ρικά σημεία. Καταδιώκονται, αποκλείονται από την ομάδα, τι
μωρούνται, κι έτσι γεννιούνται οι αιρετικές διαμάχες, όπου οι 
άνθρωποι μισούν περισσότερο αυτόν που τους διαιρεί, παρά τον 
κοινώς ομολογούμενο εχθρό. Πήρα ως βάση το βιβλίο Ιστορία 
των ισπανών ετεροδόξων του Marcelino Menéndez Pelayo, αλλά 
διάβασα και πολλά συγγράμματα θεολογίας και εκκλησιαστικής 
ιστορίας. Ο Carrière μου χάρισε ένα υπέροχο βιβλίο, μια Ιστο
ρία της Εκκλησίας άνω των 80 τόμων, που εκδόθηκε στη Γαλ
λία το 1880 και που δύο τόμοι της ασχολούνται αποκλειστικά 
με τις αιρέσεις. Απ’ αυτές, κράτησα τις βασικές, όσες δηλαδή εμ-



L U I S  B U N U E L

φανίστηκαν από τον 4ο ώς τον 9ο αιώνα, και τους προτεσχάνχες. 
Ήθελα να υπάρχει μια μυθιστορηματική φόρμα, όχι μια ταινία 
με σκεχς, και γΓ αυτό επινόησα τους δύο ζητιάνους που κάνουν 
ένα προσκύνημα ανάμεσα στο χώρο και το χρόνο, και συναντούν 
καθ’ οδόν διάφορες αιρέσεις.

-  Σ την ταινία, ο Χριστός εμφανίζεται ως δραματικό πρόσωπο. Ε ί
ναι ένας Χριστός σύμφω νος μ ε  την κοινά αποδέκτη εικόνα  του ως 
προς τα χαρακτηριστικά, όχ ι όμω ς και ως προς τη συμπεριφορά.
-  Είναι πράγματα που τα σκέφτηκα όταν ήμουν 10-12 ετών. Φα
νταζόμουν τον Χριστό να τρέχει ή να ξυρίζεται, και σκανδαλι
ζόμουν μ’ αυτές τις σκέψεις. Όμως ο Χριστός, δεν μπορεί, θα 
χρειάστηκε κάποτε να τρέξει ή να ξυριστεί, γιατί, αλλιώς, τα γέ
νια θα του ’φχαναν μέχρι τα πόδια. Γύρισα τη σκηνή της κα
τάρας της συκιάς, που ήταν φοβερή: ο Χριστός οργίζεται από ένα 
δυστυχισμένο δέντρο γιατί δεν δίνει καρπούς. «Σε καταριέμαι 
να ’σαι άγονη». Κι όλα τα φύλλα πέφτουν απ’ το δέντρο. Βλέ- 
ποντάς την, όμως, με τα τρικ, είχες την εντύπωση όχι έβλεπες 
καρτούν του Disney, και την έκοψα.

-Δ ε ίχ ν ε τ ε  -επ ιτ έλο υ ς -  τονμαρκήσιο  D e S ade, έναν άνθρω πο που  
θαυμάζετε τόσο...
-  Ο Sade δεν ήταν αιρετικός, αλλά χον ενσωμάτωσα στην αφή
γηση ως εκπρόσωπο του απόλυτου αθεϊσμού. Ο Sade βασανίζει 
ένα γλυκό κορίτσι, που λέει ότι πιστεύει στο Θεό, κι εκείνος, μα
λακά, σαν καλός πατέρας, προσπαθεί να την πείσει ότι ο Θεός 
είναι μια παράλογη ιδέα. Το κοριτσάκι δεν πείθεται. Είχα στο 
μυαλό μου την κόρη ενός φίλου μου, που ήταν άθεος. Το κο
ριτσάκι κάνει ένα σοβαρό παράπτωμα στο τραπέζι, κι ο πατέρας 
της, για να την τιμωρήσει, τη στέλνει στο δωμάτιό της. Τότε 
εκείνη, αποχωρώντας, του φωνάζει: «Ε, λοιπόν, πιστεύω στο 
Θεό, πιστεύω στο Θεό, πιστεύω στο Θεό!» Τι ωραία παιδική εκ
δίκηση!

-  Το θέμα της τα ινίας είνα ι π ο λύ  σοβαρό, αλλά  υπάρχουν συνεχή  
κω μικά ευρήματα.
-  Φαντάσου να μην υπήρχαν! Η ταινία θα ’ταν ανυπόφορη 
όσο μια διάλεξη. Παρ’ όλα αυτά, ξέρω ότι υπήρξαν και θεατές 
που έπληξαν. Βέβαια, το ξέραμε πως η ταινία δε θα ’χε εμπορι
κή επιτυχία. Όμως ο Serge Silberman ξέρει τι θα πει διανομή 
ταινίας, κι αυτήν την πρόσεξε πολύ καλά. Αν όμως δεν είχα βά
λει κάποια στοιχεία περιπέτειας και πικαρέσκου, ούτε ο 
Silberman θα μπορούσε να τη σώσε».

-  Δ ε γελά όλος ο κόσμος μ ε  το Γαλαξία.
-  Εξαρτάται απ’ το κοινό. Ένα αθώο κι ελάχιστα καλλιεργημένο 
κοινό θα γελάσει λιγότερο από ένα κοινό διανοουμένων ή μια 
παρέα που θα αναγνωρίσει κάποια ιδιωτικά αστειάκια. Το κοι
νό είναι τόσο απρόβλεπτο .. [...] Κάλεσα μερικούς φίλους σε μια 
ιδιωτική προβολή: ήταν o Hernando Vines και η γυναίκα του, 
ο Carlos Fuentes, o Julio Cortázar κ.ά. Στο τέλος, o Fuentes ήταν 
ενθουσιασμένος, κι o Cortázar, πολύ ψυχρός. Με χαιρέτησε ευ
γενικά κι έφυγε. Ρώτησα τον Fuentes: «Τι είπε o Cortázar για

την ταινία;» κι εκείνος μου απάντησε: «Είπε ότι πρέπει να σε 
πλήρωσε το Βατικανό». Ωστόσο, έχω ένα βραβείο που μου δό
θηκε για τον αθεϊσμό μου, το βραβείο του Ιππότη De la Barre, 
ενός άθεου συγγραφέα προγενέστερου του Sade. Είδες πόσο 
αντιφατικά είναι τα πράγματα;

(Α π ό  το Prohibido..., ό .π .)

Όσον καιρό γνωρίζω τον Buñuel, μου μιλούσε πάντα για την 
επιθυμία του να κάνει μια ταινία για τις αιρέσεις στο εσωτερι
κό της Καθολικής Εκκλησίας, γιατί ήταν μια ιδέα που τον 
γοήτευε, αλλά δεν έβρισκε ποτέ τη φόρμα που θα έδινε στην ται
νία. Το 1967, στη Βενετία, μετά την επιτυχία της Ω ραίας της 
Η μέρας, μείναμε μερικές μέρες μόνοι, και, ξαφνικά, με ρώτησε 
αν δεχόμουν να περάσω δύο μήνες μαζί του χωρίς καμιά αμοι
βή, για να κάνουμε ένα δοκίμιο για τις αιρέσεις και να δούμε τι 
φόρμα θα μπορούσαμε να δώσουμε σε μια ταινία μ’ αυτό το θέ
μα. Φυσικά, δέχτηκα αμέσως. Πήγαμε, λοιπόν, σ’ ένα μέρος εντε
λώς απομονωμένο, στην Ανδαλουσία, όπου και μείναμε ενάμι- 
ση μήνα. Πήραμε μαζί μας πολλά έργα, το περίφημο Λ εξικό των 
Α ιρέσεω ν  του αβά Pluquet, τη Βίβλο και άλλες αφηγήσεις θαυ
μάτων. Ήμαστε μόνοι σ’ ένα πολύ ωραίο ορεινό ξενοδοχείο, και 
μόνο το βράδυ συναντούσαμε κάποιους ενοίκους του ξενοδο
χείου που γύριζαν απ’ το κυνήγι. Νιώθαμε ένα είδος ευτυ
χίας. Όλη μέρα μιλούσαμε για τη Θεία Χάρη και την Αγία 
Τριάδα. Το φθινόπωρο ήταν θαυμάσιο. Μετά από δύο μήνες πε
ρίπου, είχαμε ήδη γράψει ένα σχέδιο σεναρίου που έπιανε κα
μιά πενηνταριά σελίδες. Το δώσαμε να το διαβάσει ένας παρα
γωγός που ήρθε στη Μαδρίτη και σε μια ώρα δέχτηκε (ήταν ο 
παραγωγός του Ημερολογίου μ ια ς καμαριέρας, Serge Silberman).
O Buñuel είχε δουλειά στο Μεξικό κι έφυγε, εμένα με περίμε- 
νε άλλη δουλειά, κι έτσι ξαναβρεθήκαμε στο Μεξικό, το Φε
βρουάριο, σ’ ένα ξενοδοχείο απομονωμένο, μέσα σε μια φύση τρο
πική, στο Σαν Χοσέ Πουρούα όπου έχει γράψει όλα του τα σε
νάρια από το 1948 (είναι άνθρωπος των συνηθειών). Δουλέψαμε 
πάνω στο σενάριο, αλλάζοντάς το ριζικά, και, τέλος Μαρτίου, 
ο Buñuel πήγε στο Παρίσι για ν ’ αρχίσει την ετοιμασία. Εγώ 
σταμάτησα για τρεις εβδομάδες στη Νέα Υόρκη, όπου είχα μια 
συνεργασία με τον Forman. Τέλος Απριλίου, ξαναβρήκα τον 
Buñuel στο Παρίσι, τελειώσαμε το σενάριο, κι η ταινία γυρί
στηκε το ίδιο καλοκαίρι. Αυτή είναι η ιστορία.
Υπάρχουν πολλά πράγματα σ’ αυτή την ταινία. Είναι μια ται
νία αντι-ρεαλιστική ή, μάλλον, μια ταινία του θαυμαστού, με 
την παραδοσιακή σημασία της λέξης. Πήραμε σαν πρόσχημα δύο 
προσκυνητές (Laurent TerziefT, Paul Frankeur) -μιοο-αλήτες, 
μισο-ζητιάνους, μισο-κλέφτες- που, στις μέρες μας, πηγαίνουν 
στον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα. Στο δρόμο, που άλλοτε 
τον κάνουν με τα πόδια κι άλλοτε με οτοστόπ, γνωρίζουν ένα 
σωρό κόσμο και περνούν ένα σωρό περιπέτειες. 337
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Η φόρμα είναι περίπου ίδια μ’ αυτήν των ισπανικών πικαρέ- 
σκων μυθιστορημάτων του 14ου αιώνα (π.χ. το Λαθαρίγιο δε 
Τόρμες), όπου κάποιος σηκώνεται μια μέρα και φεύγει από το 
σπίτι του, χωρίς να ξέρει πού πηγαίνει. Πού πηγαίνει ο Δον Κι- 
χώτης; Ποτέ δεν μαθαίνουμε. Έτσι είναι κι αυτοί: έτοιμοι 
για όλους τους σταθμούς, όλες τις στάσεις, και σ’ αυτόν το δρό
μο συναντούν πράγματα εντελώς παράξενα και, πολύ συχνά, 
υπερφυσικά. Είναι κατά κάποιο τρόπο ο δρόμος των θαυμάτων 
που τους οδηγεί μέχρι τον Άγιο Ιάκωβο, κι ό,τι συναντούν από 
κοντά ή κι από μακριά, αφορά στην ιστορία της αγίας θρησκείας 
μας και, ειδικότερα, την ιστορία των αιρέσεων. Φυσικά, αυτή 
η διασπορά, αυτή η κίνηση, αυτές οι στάσεις, άλλοτε σύντομες, 
άλλοτε μεγάλες, μας εμπόδισαν, κατά τη γνώμη μου, να κά
νουμε μια ταινία πολύ διδακτική, αν και τα μεγάλα μυστήρια 
της Καθολικής Εκκλησίας που προκάλεσαν τις αιρέσεις (όλες 
οι αιρέσεις κατάγονται από κάποιο μυστήριο), ανακαλούνται 
το ένα μετά το άλλο, και νομίζω ότι, για ένα πληροφορημένο 
πνεύμα (αλλά και μη πληροφορημένο), αυτό θα είναι φανερό. 
Μόνο μια σεκάνς έγινε με σκοπό να είναι ακατάληπτη: αυτή 
που αναφέρεται στα προβλήματα της Θείας Χάριτος και της 
ελευθερίας· η μονομαχία ανάμεσα στον Ιησουίτη και τον ιαν- 
σενιστή. Παρ’ όλα αυτά, καίτοι σκοτεινές, οι λέξεις εκεί είναι 
ακριβείς.
Ο Γαλαξίας είναι μια ταινία με θρησκευτική περιβολή, ασχο
λούμενη αποκλειστικά (και σχεδόν ενοχλητικά) με θρησκευτικά 
και αιρετικά προβλήματα. Πραγματικά, αυτή η πορεία, αυτές 
οι αντιθέσεις, αυτά τα προβλήματα, θα μπορούσαν να προσαρ
μοστούν σε οποιοδήποτε άλλο είδος θέματος: καλλιτεχνικό, 
πολιτικό κι ό,τι άλλο θέλετε. Ουδείς αμφιβάλλει ότι οι αιρέσεις 
υπήρξαν αναγκαίες για την καλή υγεία της Εκκλησίας. Ακόμα, 
όπως είναι γνωστό, οι αντιθέσεις ενισχύουν ένα πολίτευμα. 
Αυτό το ονομάζουν σήμερα «αμφισβήτηση». Η ταινία είναι, με
ρικές φορές, καθαρό μπουρλέσκ (πράγμα σπάνιο για ταινία 
του Bunuel) και, κάτι άλλες στιγμές, πολύ παράξενα συγκι
νητική. Ανέκαθεν μου προξενούσε εντύπωση το πώς ο Bunuel 
καταφέρνει να συγκινήσει, ακόμα και μ’ ένα θέμα αντι-ρεαλι- 
στικό. Αυτό είναι ένα μυστήριο, που τύφλα να ’χουν μπροστά 
του όλα τα μυστήρια της θρησκείας. Κάθε φορά που βλέπω μια 
ταινία του, σκέφτομαι: δεν καταλαβαίνω τίποτα σ’ αυτόν τον 
άνθρωπο. Τον γνωρίζω, βέβαια, αρκετά καλά, έχουμε γράψει μα
ζί ουκ ολίγα σενάρια, έχουμε ζήσει μαζί, αλλά, όταν είδα για πρώ
τη φορά το Γαλαξία, διέκρινα μια ολοκαίνουργια διάσταση που 
δεν υπήρχε στο σενάριο. Μου φάνηκε απόλυτα γοητευτικό. 
Κι αυτό γίνεται σ’ όλες τις ταινίες του.
Ένας απ’ τους πρώτους όρους του σεναρίου ήταν ότι, σ’ αυτή 
την ταινία, χρόνος και χώρος δεν υπάρχουν πια. Με θάρρος κι 
όπως μόνο ο Θεός θα μπορούσε να το κάνει, το αγνοήσαμε από 
την αρχή. Οι δύο προσκυνητές που πηγαίνουν απ’ το Παρίσι 
στον Άγιο Ιάκωβο, περνούν απ’ τη μια χώρα στην άλλη, από τη 
μια εποχή στην άλλη, βρίσκονται στην εποχή του Χριστού και 
των Αποστόλων ή στον 17ο αιώνα, όπου παρευρίσκονται σε μια 
μονομαχία ανάμεσα σ’ έναν Ιησουίτη κι έναν ιανσενιστή, ή, πά- 
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λατήθηκε. Αυτό δεν τους εκπλήσσει καθόλου -  ή, έστω, ελά
χιστα. Συναντούν αγγέλους, δαίμονες, κι αυτό τους φαίνεται φυ
σικό. Αυτό είναι ένας απ’ τους όρους της ταινίας. Τον δεχόμα
στε ή δεν τον δεχόμαστε.
[...]
Είναι μια ταινία πολύ δύσκολο να την αφηγηθεί κανείς. Είναι 
πολύ δύσκολο να μιλήσουμε γ ι’ αυτήν με λίγα λόγια. Θα γρα
φτούν πολλά άρθρα για το Γαλαξία σε πολλά περιοδικά -  κυρίως 
σε εκκλησιαστικές επιθεωρήσεις. Και δε θα συμφωνούν μετα
ξύ τους στο παραμικρό. Υπάρχει, βλέπετε, και η παρουσία τού 
Χριστού, των Αποστόλων, της Παναγίας, για τους οποίους ο 
Bunuel μιλούσε από καιρό. Πάντοτε επιθυμούσε να παρου
σιάσει τον Χριστό με την πατροπαράδοτη, συμβατική όψη του, 
τα μακριά μαλλιά του, το ωραίο του ένδυμα, αλλά συμπεριφε- 
ρόμενο σαν άνθρωπο: γελώντας, τραγουδώντας, τρέχοντος 
(πράγμα που δεν έχουμε δει ποτέ στον κινηματογράφο). Από την 
άλλη, σκέφτηκε πως το να κάνει μια ταινία αφιερωμένη μόνο 
σ’ αυτό το θέμα, δεν άξιζε τον κόπο. Έβαλε όμως σ’ αυτή την 
ταινία για τις αιρέσεις πολλές σκηνές όπου βλέπουμε έναν και
νούργιο Χριστό (π.χ., στο Γάμο της Κανά), χωρίς αυτό να ση
μαίνει ότι η ταινία είναι απροκάλυπτα αντικληρικιστική. Ο 
αντικληρικισμός δεν είναι (ή δεν είναι πια) ο σκοπός τού 
Bunuel. Αλλά ας τελειώσουμε μια για πάντα με τις δήθεν θρη
σκευτικές ανησυχίες: ο Bunuel είναι οριστικά, ειλικρινά άθε
ος. Αλλά αν κι αυτό είναι γεγονός, φαίνεται ότι έχει διατηρή
σει (και ποιος δεν την έχει;) την αίσθηση του μυστηρίου.
Ο Bunuel σκέφτεται και, βέβαια, ελπίζει, ότι αυτή η ταινία για 
τις αιρέσεις θα δημιουργήσει την προσεχή αίρεση, που όλοι πε
ριμένουμε με ζωηρή ανυπομονησία. Καθένας ξέρει ότι η Εκ
κλησία βαδίζει προς ένα σχίσμα. Με ό,τι σύγχρονα μέσα έχου
με στη διάθεσή μας, κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το επι
σπεύσουμε.

Ο Bunuel είναι προικισμένος με μια μεγάλη δημιουργική ελευ
θερία. Είναι επιφυλακτικός απέναντι στο σενάριο και περιμέ
νει όλο και περισσότερα απ’ τη σκηνοθεσία. Όταν γράφει ένα 
σενάριο, δε μιλά ποτέ για τη σκηνοθεσία ή, έστω, πολύ σπάνια. 
Κι αν μιλάει, το κάνει για χάρη των ηθοποιών· ποτέ γ ι’ αυτήν 
καθαυτή τη σκηνοθεσία ή τα ντεκόρ. Κι αυτό συντελεί στο να 
ανακαλύπτουμε ολοκληρωτικά την ταινία τη στιγμή που τη 
βλέπουμε, κι ας γνωρίζουμε πολύ καλά το σενάριο· γιατί δεν τα 
’χαμέ φανταστεί τα πράγματα έτσι. Όταν γράφεις ένα σενάριο 
μαζί του, φαντάζεσαι ο ίδιος τη σκηνή -  είναι αναπόφευκτο. 
Όταν τη βλέπεις στην οθόνη, είναι πάντα καλύτερη, χωρίς να 
’χει χρησιμοποιηθεί καμιά εξαιρετική τεχνική ή ιδιαιτέρως 
πρωτότυπα μέσα. Ο Bunuel δεν έχει καθόλου εμπιστοσύνη 
στην πρωτοτυπία. Ο Bunuel δεν επιζητεί να είναι πρωτότυπος· 
είναι πρωτότυπος. Δεν επιζητεί το σκάνδαλο· το κατέχει. Σ’ 
αυτή την ταινία, είναι ολοφάνερο. Για μια φορά ακόμα, το τέ
λος της ταινίας είναι θαυμαστό. Τα πέντε τελευταία λεπτά του 
Γαλαξία είναι εκπληκτικά, χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Βρι
σκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση -  σαν υπνωτισμένοι. 
Υπάρχει ένα είδος μαγείας σ’ αυτή την ταινία.
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Ξέρετε γιατί η ταινία ονομάζεται Ο Γαλαξίας; Γιατί στις πε
ρισσότερες δυτικές γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, ιτα
λικά) ο Γαλαξίας λέγεται και «Δρόμος του Αγίου Ιακώβου». 
Δεν πήραμε τις αιρέσεις τη μια μετά την άλλη (δηλαδή, δε με
λετήσαμε τον αρειανισμό, το νεστοριανισμό κ.λπ.), αλλά πήγαμε 
στην πηγή των αιρέσεων, που είναι τα 6 μεγάλα μυστήρια της 
Καθολικής Εκκλησίας. Τα ξέρετε τόσο καλά όσο κι εγώ. Το πρώ
το και το πιο ενδιαφέρον είναι η διπλή φύση του Χρίστου: 
όντας Θεάς, πώς μπορεί να είναι και άνθρωπος; -  και τούμπα- 
λιν. Είναι ένα μυστήριο. Απ’ αυτά, πηγάζουν δύο αιρέσεις. 
Μία που λέει: «Ήταν περισσότερο Θεός παρά άνθρωπος», και 
μια άλλη που βεβαιώνει: «Ήταν ένας εξαιρετικά προικισμένος 
άνθρωπος, αλλά όχι εντελώς Θεός». Να, αμέσως αμέσως, πώς ένα 
μυστήριο μπορεί να γεννήσει δύο αιρέσεις.
Τι είναι αίρεση; Είναι το ν ’ αποφασίζει κάποιος μια ωραία πρω
ία να πιστεύει τα πάντα εκτός από ένα πράγμα· να δέχεται όλη 
τη χριστιανική θρησκεία εκτός απ’ το γεγονός ότι ο Χριστός 
ήταν πραγματικός άνθρωπος· να λέει: «Όχι· σας το λέω εγώ: ο 
Ιησούς δεν έτρωγε»· και γι’ αυτή τη λεπτομέρεια να ’ναι έτοι
μος να σκοτώσει ή να πεθάνει. Είναι όμως απόλυτα πεπεισμέ
νος πως η αλήθεια κρύβεται σ’ αυτή τη λεπτομέρεια: ο Ιησούς 
δεν έτρωγε· έκανε πως έτρωγε. [...] Μετά το μυστήριο της διπλής 
φύσης του Χριστού, υπάρχει το μυστήριο της Αγίας Τριάδος: 
πώς μπορεί να είναι τρεις και ένας συγχρόνως; Μετά, το σύνολο 
των μυστηρίων που αφορούν στην Παρθένο Μαρία: η άμωμος 
σύλληψις αφ’ ενός, η παρθενία αφ’ ετέρου. Κατόπιν, η Θεία Ευ
χαριστία: πώς το ψωμί μπορεί να είναι μαζί ψωμί και σώμα τού 
Χριστού; Έπειτα, το μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου 
ή του αυτεξούσιου: πώς ένας άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύ
θερος και, συγχρόνως, ο Θεός να ξέρει εκ των προτέρων τι 
σκοπεύει να κάνει; Εξ ου και οι αναρίθμητες συζητήσεις που αγ
γίζουν το πρόβλημα της Θείας Χάριτος. Τέλος, το μυστήριο που 
συγκινεί περισσότερο τον Buñuel: η καταγωγή του Κακού. Πώς 
ο Θεός, που είναι όλος καλοσύνη, μπόρεσε να δημιουργήσει το 
Κακό; Αυτή η εκπληκτική αδυναμία να πιστέψουμε στην κα
κία του Θεού, αυτή η άφεση αμαρτιών που δίνουμε στον Θεό, 
έκανε να γεννηθούν κάποιοι αιρετικοί που είπαν: «Ο Θεός εί
ναι τόσο καλός, που δεν μπόρεσε να δημιουργήσει το Κακό. Οπό
τε, το Κακό υπήρχε από αιώνων -  όπως Αυτός. Οπότε, ο δαίμων 
υπήρχε- δεν τον δημιούργησε ο Θεός». Αυτό το μυστήριο έχει 
σημασία σ’ αυτή την ταινία, καθώς κι εκείνα που αφορούν 
στην Παναγία, γιατί είναι τα πιο γλυκά και, συγχρόνως, τα πιο 
δύσκολα να τα εκφράσει κανείς. Όλα όμως μας έχουν απασχο
λήσει σ’ αυτή την ταινία. [...]
Ό,τι είναι θρησκευτικό κείμενο, λόγια του Ευαγγελίου, ό,τι λέ
ει ο Χριστός, οι Απόστολοι, ό,τι λένε οι Άγιοι μέσα στην ταινία, 
είναι αυθεντικά, χωρίς προσπάθεια παραπλάνησης εκ μέρους 
μας. Μ’ άλλα λόγια, αν υπάρχει πλάνη, θα ’ναι αυτή στην 
οποία θα ’χουμε πέσει εμείς. Δεν υπάρχει θεληματική παρα
μόρφωση· απλώς, μια επιλογή.
Τα έξι μεγάλα μυστήρια τοποθετήθηκαν το καθένα σε μια ορι
σμένη εποχή, ανάλογα με το πώς μας ήταν πιο βολικό. Το πρό- 
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βλημα έξω απ’ τις αιρέσεις. Το να είσαι άθεος, δε σημαίνει ότι 
είσαι αιρετικός. Βασική προϋπόθεση για να είσαι αιρετικός, 
είναι το να είσαι πιστός. Γίνεται κάποιος αιρετικός, αφού πρώ
τα βρέθηκε στους κόλπους της Εκκλησίας. Θέλω να πω ότι οι 
Τσέχοι είναι αιρετικοί, γιατί βρέθηκαν στους κόλπους της Σο
βιετικής Ένωσης, αλλά εμείς δεν είμαστε αιρετικοί σε σχέση με 
τη Σοβιετική Ένωση. Οι Κινέζοι δεν είναι αιρετικοί. Οι δια- 
μαρτυρόμενοι είναι, όπως και οι ιανσενιστές, γιατί στην αρχή 
τα δέχτηκαν όλα. Είναι μια γοητευτική ιστορία αυτή των αι
ρέσεων, που συχνά συγχέεται μ’ αυτήν του φανατισμού. Εκα
τομμύρια άνθρωποι σφαγιάστηκαν για να μάθουμε αν ο Χριστός 
έτρωγε ή όχι... εκατομμύρια μάρτυρες... Μιλούν πάντοτε για 
τους μάρτυρες της Καθολικής Εκκλησίας. Ξεχνάμε πως άλλοι 
τόσοι τουλάχιστον θανατώθηκαν όταν η χριστιανική θρησκεία 
έγινε η θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και κυβέρνη
σε με τη βία. Στο μεγάλο ιπποδρόμιο του Βυζαντίου, κάθε μέ
ρα σχεδόν, την εποχή που είχε φουντώσει η μεγάλη αίρεση των 
Μανιχαίων, οδηγούσαν τους αιρετικούς στο κέντρο του ιππο
δρομίου. Εκεί υπήρχε μια μεγάλη σκαμμένη τρύπα κι ένας 
σωρός ξύλα- στην άλλη πλευρά, ένας σταυρός. Τους ζητούσαν 
να διαλέξουν: ή να γονατίσουν μπροστά στο σταυρό (δηλαδή, 
να δεχτούν το δόγμα όπως είχε αποφασιστεί από την τελευταία 
Οικουμενική Σύνοδο, π.χ., της Νίκαιας) ή να ριχτούν στην πυ
ρά. Υπολογίζονται σε εκατοντάδες χιλιάδες οι άνθρωποι που ρί
χτηκαν στη φωτιά τραγουδώντας μανιχαϊκούς ύμνους. Είναι 
ωραία η πίστη κατά της πίστης -  και τρομερή.
[...]
Ξέρω ότι πολλοί θεατές δε θα καταλάβουν τίποτα από την ται
νία και θα φύγουν δυσαρεστημένοι. Αυτό το ξέραμε από τη στιγ
μή που αποφασίσαμε ν ’ ασχοληθούμε μ’ ένα τέτοιο θέμα. Υπάρ
χουν κι αυτοί που θα βγουν μαγεμένοι, και ιερωμένοι που θ’ αρ
πάξουν το ιερατικό τους ένδυμα και θα το πετάξουν στο δρόμο. 
Έχω επίσης την εντύπωση ότι θ’ αναστατώσει πολλούς αν
θρώπους. Πιστεύω ότι μερικοί που δεν έχουν καμία σχέση με 
τη θρησκεία και βρίσκονται πολύ μακριά από αυτού του είδους 
τις προκαταλήψεις, θα ενδιαφερθούν και θα συζητήσουν. Αν η 
ταινία έχει επιτυχία, είναι πολύ πιθανό ότι, από δω κι εμπρός, 
θα δουν το φως ένα σωρό ταινίες εντελώς διαφορετικές. Δε 
νομίζω ότι αρκεί να δει κανείς την ταινία μόνο μία φορά. Αν κά
ποιος γοητευτεί από την ταινία, θα πάει να τη δει τρεις-τέσσε- 
ρις φορές, γιατί υπάρχουν πολλές εικόνες που διαδέχονται η μια 
την άλλη πολύ γρήγορα, πολλά κείμενα που δεν είναι εύκολο 
να τα παρακολουθήσεις με την πρώτη. [...] Είναι ταινία μεγά
λης σκηνοθετικής απλότητας, αλλά μένει επίτηδες παραδοσια
κή στη φόρμα. Δεν υπάρχουν τεχνικές αναζητήσεις. Αυτό είναι 
ένα πράγμα που δεν πρέπει ν ’ απασχολεί τον Buñuel. Και πράτ
τει σοφά. Μια από τις καλύτερες φράσεις του Buñuel είναι η 
εξής: «Ό,τι δεν είναι παράδοση, είναι λογοκοπή».
Τέλος, οφείλω να σας πω πως ο Buñuel συνηθίζει ν ’ αναγγέλ
λει πάντα ότι γυρίζει την τελευταία του ταινία. Αυτή ήταν η 
πρώτη φορά που δεν το είπε. Ποτέ δεν τον είδα να διακατέχε
ται από ένα τέτοιο πάθος σαν κι αυτό που τον κατείχε κατά τη 
διάρκεια του γυρίσματος του Γαλαξία. Ήταν σε πολύ μεγάλη
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φόρμα. Κινητοποίησε ένα ολόκληρο πλήθος από την αρχή ώς 
το τέλος της ταινίας και είπε ότι αισθανόταν τόσο καλά στο γύ
ρισμα, ώστε δεν έβλεπε κανέναν απολύτως λόγο να σταματήσει. 
Κάποτε είπε πως ντρεπόταν που γύριζε ταινίες, αλλά πιστεύω 
ότι θα πεθάνει με το βιζέρ στο χέρι. Εδώ ταιριάζει αυτό που εί
πε για τον Bunuel ο Louis Malle: η στάση του ως προς το έργο 
του είναι παραδειγματική. Σε καμιά στιγμή δεν έπεσε θύμα των 
εξηγήσεων και των σχολίων. Είναι ένα πρόβλημα που το έχει 
ξεπεράσει. Κρατάει πάντοτε μιαν απόσταση αληθινή· θέλω να 
πω, όχι κατασκευασμένη. Είναι κάτι το θαυμαστό. Κι ακόμα, εί
ναι πραγματικά μετριόφρων. Όσον καιρό πέρασα μαζί του, 
ποτέ, ούτε μία στιγμή δεν υποπτεύτηκα ότι έπαιρνε την όλη 
υπόθεση της ταινίας στα σοβαρά...

Αναδημοσιεύεται από το περιοδικό «Σύγχρονος Κινηματογράφος», τχ. 5, Φε- 
βρουάριος-Μάρτιος 1970.

«La Revue d u  Cinéma -  Im age et Son», τχ. 225, Φεβρουάριος 1969.
Μετάφραση: Ευαγγελία Κόρρα.

Η εκτέλεση ενός μύθου
του Γιάννη Μπακογιαννόπουλου

«Δόξα τω Θεώ, είμαι πάντα άθεος.».
«Το έργο μου είναι διφορούμενο, και γ ι ’ αυτό μ  'ενδιαφέ

ρει. Α ν ένα έργο είναι προφανές, έχει λήξει για μένα.»

Luis Buñuel

Φράσεις σαν κι αυτές (που οι προεκτάσεις τους, άλλωστε, πραγ
ματώνονται σταθερά μέσα στις ταινίες του Buñuel) έχουν δώ
σει λαβή στις πιο αντιφατικές ερμηνείες γύρω από το έργο τού 
μεγάλου ισπανού σκηνοθέτη· ένα έργο πάντα «διφορούμενο», 
που μιλάει συχνά-πυκνά για το χριστιανισμό, την πίστη, την 
Εκκλησία. Συνδυάζοντάς τες, οι «χριστιανοί» εξηγητές του 
προσπάθησαν να τον «κλέψουν» από τους «υλιστές» αντιπάλους 
τους, υποστηρίζοντας ότι o Luis είναι θεοσεβούμενος, γιατί 
τον τυραννάει, τον «κατέχει» συνεχώς η ιδέα του Θείου· ότι επι
τίθεται και βλασφημεί (Βιριδιάνα), επιδιώκοντας κατά βάθος να 
επιτύχει την αποκάλυψη ενός κρυμμένου θεού· κι ότι το «δι
φορούμενο» στις ταινίες του είναι η υπονόμευση της βλασφη
μίας του από την υποσυνείδητη μεταφυσική αναζήτηση.
Το επιχείρημα, όπως παρατηρήθηκε, είναι λίγο απλοϊκό. Με την 
ίδια νοοτροπία θα ’πρεπε κανείς να παραδεχτεί ότι τα μέλη 
της Ιεράς Εξετάσεως ήταν αιρετικοί γιατί είχαν την έμμονη ιδέα 
της ανακάλυψης αιρέσεων!
Το θέμα είναι απλούστερο. Ο χριστιανισμός έχει ορίσει τη ζωή 
των Ευρωπαίων με κυριαρχικό τρόπο επί 2000 χρόνια, και 
σήμερα ακόμα τον επικαλούνται καθεστώτα για να στηρίξουν 
τον «πολιτισμό» τους. Ο καθολικισμός εξακολουθεί να επηρε
άζει τέτοιες καθημερινές λεπτομέρειες όπως το αν θα χρησι
μοποιεί μια γυναίκα αντισυλληπτικά ή θα ξυρίζει τις τρίχες των 
ποδιών της.

Ο Buñuel σφραγίστηκε στην παιδική του ηλικία από την εκ
παίδευσή του στους Ιησουίτες κι απ’ το περιβάλλον της απο
λυταρχικής Ισπανίας των αρχών του αιώνα μας. Μαζί με ολό
κληρη τη γενιά του ξεσηκώθηκε, ακριβώς για να πολεμήσει αυ
τές τις δύο σκοταδιστικές επιδράσεις. Γι’ αυτό και σ’ όλο το έρ
γο του, μέσα στο πλαίσιο της πολεμικής του κατά του αστισμού, 
οξύτατα επιτίθεται και εναντίον της θρησκείας, μύθου που 
χρησιμοποιείται για τη συντήρηση του status quo.
Τα χρόνια πέρασαν, όμως, κι o Luis γέρασε. Γέρασε καλά, σαν 
το παλιό κρασί, χωρίς να χάσει τις ιδέες του ή την εκφραστική 
του δύναμη. Απλώς, ωρίμασε τόσο, που η οξεία επιθετικότητά 
του μεταβλήθηκε σε διαβρωτικό χιούμορ. Και στο Γαλαξία, 
κλείνει ήρεμα τους λογαριασμούς του με την Εκκλησία.

Η ταινία αναπτύσσει το θέμα της σε τρία επίπεδα, τα οποία απο
τελούν και την ιστορική σειρά: α) Σκηνές απ’ τη ζωή του Χρι
στού (κι ένα θαύμα της Παναγίας), β) σκηνές από την ιστορία 
της χριστιανικής Εκκλησίας και των αιρέσεών της, και γ) σκη
νές σύγχρονες, με συζητήσεις περί αιρέσεων [και εμφάνιση 
Θεού(;) και Διαβόλου],
Παράλληλα, υπάρχουν και δύο αλήτες, υποτιθέμενοι προσκυ
νητές, που πραγματοποιούν το ταξίδι Παρίσι-Σαντιάγο για να 
επισκεφθούν τον Άγιο Ιάκωβο της Κομποστέλα. Οι αλήτες 
περνούν συνεχώς απ’ το δικό τους παρόν στο παρόν των σύγ
χρονων αιρέσεων και στο παρελθόν, χωρίς καμιά ειδική αιτιο
λόγηση των συναντήσεών τους με τους διάφορους αιρετικούς, 
που έρχονται παρατακτικά κι όχι συνεκτικά. Όμως, κι άλλα 
πρόσωπα τοποθετούνται σε ιστορικό χρόνο ή και μετακινούνται 
αυθαίρετα μέσα στην ιστορική προοπτική (οι δύο νεαροί αιρε
τικοί αλλάζουν εποχή, αλλάζοντας απλώς φορεσιές).
Όπως διαλύεται ο χρόνος, το ίδιο αυθαίρετα και οι χώροι δεν 
έχουν καμιά ακολουθία -  ούτε λογική, ούτε φιλμική. Η γεω
γραφία ανατρέπεται όσο και η Ιστορία.
Τέλος, σ’ αυτή την αυθαιρεσία των συντεταγμένων χώρου- 
χρόνου προστίθενται και ανεξήγητα, εκπληκτικά φαινόμενα: 
θαύματα του Χριστού και της Παναγίας, παράλογες εμφανίσεις 
κι εξαφανίσεις ανθρώπων, κ.λπ.
Ένα προσωρινό συμπέρασμα επιβάλλεται για την ταινία ως τρό
πο έκφρασης του Buñuel: είναι ένας κόσμος ολότελα φαντα
στικός, ένας μύθος με θέμα το χριστιανισμό. Μ’ αυτόν το μύθο, 
όμως, δεν επικοινωνούμε συγκινησιακά, όπως γίνεται με τις πε
ρισσότερες μορφές τέχνης. Πρώτα απ’ όλα, δε γίνεται να ταυ
τιστούμε με κανένα από τα πρόσωπα της ταινίας που έρχο
νται, εκθέτουν αντικειμενικά τις απόψεις τους και παρέρχονται.
Δεν ταυτιζόμαστε ούτε με τους δύο αλήτες, για τους οποίους δε 
μαθαίνουμε τίποτα -  ούτε για το παρελθόν τους, ούτε για τις βα
θύτερες ανθρώπινες αντιδράσεις τους, ούτε καν για τα ελατή
ρια των πράξεών τους. Άλλωστε (όπως θα δούμε παρακάτω), οι 
ίδιοι δεν δρουν- παρακολουθούν αδιάφοροι.
Υστερα, η μορφή του έργου μάς κρατάει θεληματικά σε από

σταση. Συντείνουν σ’ αυτό η «στεγνή» διαίρεση σε 19 κεφάλαια, 
η απόλυτη έλλειψη δραματικής συνδεσμολογίας, προόδου ή, 
έστω, έντασης, η αντικειμενική και πάντα σταθερή απόσταση 341
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απ’ την οποία παρατηρούνται τα δρώμενα, η ηρεμία, η λαγαράδα 
και η ρεαλιστική απλότητα της φιλμικής ε'κφρασης, η χρωμα
τική λαμπρότητα των εικόνων του Christian Matras.
Η τεχνική του Bunuel είναι απλή και άμεση· υπηρετεί το θέ
μα. Αφού το μεγαλύτερο μέρος του έργου είναι δύο ή περισσό
τεροι άνθρωποι που συνδιαλέγονται, τα πλάνα είναι, αντί
στοιχα, «αμερικέν» ή ημι-συνόλου, τραβηγμένα με φακούς 
σχετικά ευρυγώνιους, που πλαταίνουν το κινηματογραφικό πε
δίο. Το θέμα (δηλαδή ο ηθοποιός) βρίσκεται σχεδόν πάντα στη 
μέση του κάδρου (το οποίο διορθώνεται με συνεχή, αδιόρατα 
«πανοραμίκ»), ενώ η κίνησή του παρακολουθείται με εξίσου «αό
ρατα» τράβελινγκ: ευλυγισία έκφρασης, αμεσότητα και αφάνεια 
της τεχνικής.
Αποστασιοποίηση, λοιπόν, με την μπρεχτική έννοια. Ο Bunuel 
αποκλείει στο θεατή την ασυνείδητη, ενστικτώδη, συγκινη
σιακή συμμετοχή στο έργο, απαρνιέται το μεγάλο όπλο τού 
σκηνοθέτη: τη γοητεία της τέχνης του, το conditionnement του 
κινηματογράφου, κι εγκαταλείπει τα πλεονεκτήματα της ρη
τορικής.
Αν προσθέσουμε, μάλιστα, και το γεγονός ότι η ταινία δεν εξε
λίσσεται, δεν «πορεύεται», κι ότι το ίδιο ουσιαστικά θέμα εξε
τάζεται από διαδοχικά μεταβαλλόμενες σκοπιές, τότε έχουμε μια 
αίσθηση ακινησίας. Η ταινία εκτίθεται πια σαν τοιχογραφία, κι 
εμείς, μέσα στον φανταστικό, απόλυτο χώρο της, διαλέγουμε μό
νοι το δρόμο μας.
Είμαστε, λοιπόν, ελεύθεροι να διαλέξουμε και την πίστη, αφού, 
όπως δηλώνουν ο ίδιος ο Bunuel κι ο σεναριογράφος του, Jean- 
Claude Carrière: α) όλα τα στοιχεία της ταινίας είναι αυστηρά 
ακριβή και αποτελούν αποσπάσματα από την Αγία Γραφή και 
καθιερωμένα θεολογικά βιβλία, β) οι θεοφάνειες, οι αφηγήσεις 
και τα θαύματα παρουσιάζονται σύμφωνα με την παραδοσιακή 
χριστιανική εικονογραφία, χωρίς καμία τάση επιθετικότητας ή 
γελοιοποίησής τους.
Και όμως... Κάτω από την «κλασική» καθαρότητα της γραφής 
που φαίνεται να μην αφήνει τίποτα στη σκιά, ο μεγάλος αυτός 
καχεδαφιστής των ταμπού έχει ετοιμάσει τα όπλα που θα με
τατρέψουν το χριστιανισμό από πίστη σε μύθο-χαινία. Δεν 
πρόκειται για βόμβες που γκρεμίζουν με πάταγο, αλλά κάτι σαν 
την ασήμαντη μπανανόφλουδα που ρίχνει ένα παιδί, κι ο κα
λοντυμένος αστός ή ο χρυσοποίκιλτος επίσκοπος την πατάει και 
πέφτει με τα σκέλια ψηλά, μέσα στη λάσπη.
Πρώτα πρώτα, εκμεταλλεύεται τη θεμελιακή ιδιότητα του κι
νηματογράφου: όχι υλοποιεί, ότι φέρνει υπερβολικά κοντά μας 
τα πρόσωπα. Διατηρεί, λοιπόν, ο σκηνοθέτης την «αγγελική» 
όψη του Ιησού, όπως τον εμφανίζουν οι εικονίτσες του Κατη
χητικού, αλλά τον παρουσιάζει ρεαλιστικά, στις λεπτομέρειες 
της καθημερινής του ζωής. Ο Χριστός ετοιμάζεται να ξυρι
στεί, γελάει και χειρονομεί με θόρυβο, λέει «πεινάω» και τρώ
ει με βουλιμία, κυρίως δε είναι πάντα βιαστικός, καθυστερη
μένος και κακοδιάθετος. Τον πιέζουν σχεδόν να μιλήσει, να κά
νει θαύματα, αφού είναι επαγγελματίας του είδους, κι εκείνος 
δυσφορεί.

342 Τι πετυχαίνει έτσι; Πρώτον, αναγνωρίζουμε άμεσα, υποσυ

νείδητα, τον Χριστό, χωρίς ο Bunuel να μας τον παρουσιάζει. 
Δεύτερον, εξουδετερώνει εκ των προχέρων κάθε κατηγορία 
«βλασφημίας». Τρίτον, υποσκάπτει τόσο περισσότερο την 
εξω-λογική πίστη στο μύθο όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά 
της «αγγελικής» αυτής εικονογραφίας με τις ανθρώπινες πρά
ξεις.
Αυτά ισχύουν για τις παραστάσεις του πρώτου επιπέδου.
Στο δεύτερο και τρίτο επίπεδο, αντιπαραθέχει το δόγμα με τις 
αιρέσεις. «Τι είναι αίρεση;» λέει ο Carrière. «Είναι κάποιος 
που αποφασίζει ένα πρωί ότι πιστεύει σ’ όλα τα δόγματα του χρι
στιανισμού εκτός από κάτι: ο Χριστός δεν έτρωγε- έκανε ότι 
έτρωγε. Είναι απόλυτα σίγουρος πως έχει δίκιο, και για τη λε
πτομέρεια αυτή είναι έτοιμος να σκοτώσει και να σκοτωθεί». 
Έτσι κι ο Bunuel δείχνει τη φοβερή πάλη δόγματος και αιρέ
σεων με λόγια, με αναθέματα, με μονομαχίες, με κρεμάλες. Τα 
κοριτσάκια του παρθεναγωγείου φανατίζονται φριχτά με γε
λοιότητες. «Άγιοι» επίσκοποι ξεθάβονται για να ψηθούν στην 
πυρά. Η ανηλεής σύγκρουση εκτίθεται, ανά τους αιώνες, σε όλες 
τις φάσεις και τις παραλλαγές της. Πάντα αντικειμενικά, όμως, 
από απόσταση, χωρίς πάθος, σύμφωνα με την όλη μορφή του έρ
γου.
Τι θα του χρειαζόταν, όμως, να προβάλει τη δική του οργή, αφού 
αρκεί να αναπαραστήσει την Εκκλησία όπως μόνη της αυτο- 
καθορίζεται, με τις αντιφάσεις της, την απίστευτη σκληρότη
τα, τη ματαιότητα που βρίσκεται τόσο μακριά από την Αγάπη 
την οποία πρεσβεύει; Πώς να μη «βγάζει μάτια» η φρικιαστική 
δυσαναλογία ανάμεσα στις ασήμαντες αυτές διενέξεις και στα 
εκατοντάδες χιλιάδες θύματα που δημιούργησαν;
Τελικά, το δόγμα και η αίρεση, τα δύο αυτά ανταγωνιστικά σχή
ματα, ορίζονται εναλλάξ θετικά και αρνητικά, και πάντα απο- 
στασιοποιημένα στη συνείδηση του θεατή. Αποτέλεσμα: συν ένα 
πλην ένα ίσον μηδέν.
Έτσι, στον κλονισμό του μύθου των ιερών προσώπων τού 
πρώτου επιπέδου προστίθεται τώρα, στο δεύτερο και το τρίτο 
επίπεδο, ο κλονισμός του μύθου της επίγειας Εκκλησίας και της 
διδασκαλίας της.
Ωστόσο, δεν αρκούν αυτές οι επιτυχίες σ’ έναν πολυσύνθετο δη
μιουργό. Υπάρχουν και οι αλήτες, που θα χρησιμεύσουν ως 
πραγματικοί «καταλύτες». Έρχονται κατευθείαν από την πα
ράδοση του ισπανικού πικαρέσκου μυθιστορήματος, που άρχισε 
τον 16ο αιώνα με το Λαθαρίγιο δε Τόρμες. Ίδια σαν τους ήρω- 
ες (ή, μάλλον, τους ανχιήρωές) του, πραγματοποιούν ένα ταξίδι 
χωρίς συγκεκριμένο σκοπό. Η προέλευσή τους είναι λαϊκή, 
και δεν έχουν καμιά προκαθορισμένη ηθική, κανένα ιδεώδες. 
Έρχονται όμως σε άμεση επαφή με τον υλικό κόσμο, υπακού- 
οντας στις παρορμήσεις τους, πρώτη απ’ τις οποίες είναι η πεί
να. Έτσι, αυτή η «παρθενικότητά» τους αντιπαρατίθεται συ
νεχώς από τον Bunuel στις αφηρημένες σιβυλλικές φράσεις τού 
δόγματος (με το «Θεό», στην αρχή), στις ακατανόητες αιματη
ρές συγκρούσεις (η μονομαχία), στις φθαρμένες συμβάσεις (στο 
παρθεναγωγείο). Τα αγαθά τους μάτια κοιτούν με ανεμελιά, από
σταση και κάποια ευθυμία τα όσα φριχτά γίνονται, αυτόματα, 
απομακρύνοντας ολόκληρο αυτόν τον σαπισμένο κόσμο χι-



Οι δύο προσκυνητές (Laurent 
Terzieff, Paul Frankeur) και η 
πόρνη (Delphine Seyng).

Ο Bernard Verity στο palo τον 
Ιησού, στο Γαλαξία 343



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

λιάδες χιλιόμετρα μακριά. «Τι θε'λουν μες στην ανθρωπότητα 
αυτοί οι άγριοι, φανατικοί κάτοικοι... της Σελήνής;» θα είχε κα
νείς την τάση να φωνάξει μετά την επενέργεια των αλητών-κα- 
ταλυτών.
Σαν καταλύτης, όμως, ενεργεί και το χιούμορ, το απίθανο χι
ούμορ του Bunuel. Όσο πιο σοβαρός και ακριβολόγος φαίνεται, 
τόσο στο βάθος κοροϊδεύει το σύμπαν. Ας θυμηθούμε την επι
μονή του στη διήγηση του παπά για το θαύμα της Παναγίας -  
διήγηση όλο τικ, που σου δημιουργεί επίμονα ένα αίσθημα 
αναμονής, για να καταλήξει στην αστεία αντικατάσταση της κα
λόγριας που το ’χε σκάσει με τον ερωμένο της. Ας θυμηθούμε 
τον maître d’hôtel που κυριολεκτικά ιερουργεί, εκστομίζο
ντας μεγαλοπρεπείς δογματικές μπούρδες, περνάει ξαφνικά 
από τα «μυστήρια» στο «Θέλετε στρείδια, κυρία; Είναι φρε
σκότατα», κι αμέσως διώχνει με σκαιότητα τους φτωχούς. Ο 
σύνδεσμος χριστιανισμός-μέσο και όπλο της αστικής τάξης 
επιτελείται αστραπιαία και υποσυνείδητα στο θεατή. Τα πα
ραδείγματα είναι άπειρα.
Όμως ο Bunuel δεν μπορεί να είναι τυπικά λογικός, ούτε και 
μόνο αρνητικός. Στο Γαλαξία  υπάρχει εντονότατη και η σου
ρεαλιστική διάσταση της δημιουργίας του. Ο σουρεαλισμός 
του είναι ο δρόμος για να φτάσει σε μια πραγματικότητα ου
σιαστική, πέρα από τα επιφαινόμενα. Μια παράλληλη διάστα
ση προστίθεται, οδηγώντας στο σημείο όπου, όπως λέει ο Breton, 
«το πραγματικό και το φανταστικό, το παρελθόν και το μέλλον, 
το μεταδιδόμενο και το αμετάδοτο, το πάνω και το κάτω, παύ
ουν να γίνονται αντιληπτά ως αντιφατικά» (βλ. τις νυχτερινές 
σκηνές στο πανδοχείο). Όλα είναι δυνατόν να συμβούν, χωρίς 
καμιά δύναμη να τα κινεί. Έτσι και τα θρησκευτικά θαύματα 
δεν είναι παρά ένα μέρος των θαυμάτων που συνεχώς πραγ
ματοποιούνται χάρη στην «ποιητική» δύναμη της τέχνης. Η τύ
χη αυτή (που δεν είναι η τύχη να κερδίσεις το Εθνικό Λαχείο, 
αλλά σουρεαλιστικός νόμος) επιτρέπει τις λογικά αυθαίρετες ει
κόνες, οι οποίες δεν ερμηνεύονται ποτέ ως συγκεκριμένα σύμ
βολα. Ένας πανέμορφος νέος (ο Διάβολος;) εμφανίζεται ξαφνικά 
και μιλάει κρατώντας ένα κομμάτι άχυρο. Γιατί; Ο παπάς τού 
πανδοχείου αφήνει να του πέσει ένα σπαθί. Γιατί; Οι χωροφύ
λακες δε συλλαμβάνουν τους προφανείς κλέφτες. Γιατί; Δί
πλα στον επιβλητικό κύριο της αρχής (ο Θεός;) εμφανίζεται ένας 
νάνος, κι ύστερα ένα περιστέρι. Είναι η Αγία Τριάδα; Ίσως ναι, 
ίσως όχι. Ο νεαρός αλήτης βλέπει με τη φαντασία του επανα
στάτες να σκοτώνουν τον Πάπα, κι ο διπλανός του αστός ακού
ει την ομοβροντία. Γιατί; Τ’ όνειρο ξεχειλίζει ώς τη ζωή. Αυτό 
είναι το διφορούμενο που αναφέραμε στην αρχή: διφορούμενο 
θεμελιακό και δημιουργικό, κι όχι στενόκαρδη αμφιταλάντευ
ση.
Αφού όμως όλα είναι δυνατόν να συμβούν, αφού πάνω σ’ όλα 
κυριαρχεί ο άνθρωπος όταν είναι αληθινά ελεύθερος, χάρη στη 
θέλησή του και το χιούμορ του, τότε μέσα από το έργο αποδει- 
κνύεται (έστω, εμμέσως) πως ο χριστιανισμός δεν είναι παρά μια 
φανταστική κατασκευή, εξομοιωμένη με το μύθο της ταινίας. 
Ο άνθρωπος δεν έχει ανάγκη από θαύματα που τελικά δεν 
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μύθους και «στυλοβάτες». «Ο άνθρωπος είναι η μοίρα του αν
θρώπου.»
Όπως όλα τα σημαντικά έργα τέχνης, έτσι κι Ο Γαλαξίας ανή
κει συγχρόνως στον κλασικισμό και στην πρωτοπορία (ο σου
ρεαλισμός δεν έπαψε να είναι πρωτοπορία), είναι συγχρόνως σο
βαρός και αστείος, είναι ένα μεγαλόπρεπο μυθιστορηματικό 
πεδίο, ένας θαυμαστός μηχανισμός, ένας διαυγής λαβύρινθος, 
ένα διάστημα εκ πρώτης όψεως προκαθορισμένο, αλλά στην ου
σία απεριόριστο κι ελεύθερο, όπου αβάδες και «φύλακες», ευ- 
γενείς και αστοί, πιστοί και ιερόσυλοι, ορθόδοξοι κι αιρετικοί, 
θεοί και δαίμονες, περιμένουν μιαν απόφαση παρμένη με ήρε
μη καρδιά: τη διαταγή ΣΑΣ να γίνουν καπνός!

«Σύγχρονος Κινηματογράφος», τχ. 9-10, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1970.

Από τι γίνεται το πατέ
του Derek M alcolm

Στην ταινία Το κλεμμένο τραμ, μια παρέα, επηρεασμένη από τις 
καταχρήσεις που έκανε κατά τη διάρκεια μιας θρησκευτικής πα- 
νήγυρης (αλλά, βέβαια, μιλάμε για ταινία του Buñuel), απο
φασίζει να βγάλει βόλτα ένα τραμ που από καιρό έπρεπε να έχει 
ενδόξως αποσυρθεί. Επομένως, η υπόθεση ότι Ο Γαλαξίας είναι 
η τελευταία τρελή βόλτα του Buñuel, μια τελική και λογικο- 
φανώς αναρχική επίθεση στην ικανότητα του ανθρώπου να ξε
χνά τις ανθρώπινες ιδιότητες όταν έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο 
με κάτι που θεωρεί αθάνατο, δεν είναι τελείως ξεκομμένη απ’ 
την πραγματικότητα.
Αυτή η εξονυχιστικά λεπτομερής ιστορία απόκλισης απ’ το 
κατεστημένο, που καταγράφεται σε 19 σεκάνς, έγινε αποδεκτή 
στη Γαλλία σαν Ευαγγέλιο. Όμως, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι 
ότι ο «ζωντανός ναός» ακόμα αναπνέει, κι έχουμε μάθει από πα
λιά ν ’ αντιμετωπίζουμε επιφυλακτικά τις αποχαιρετιστήριες εμ
φανίσεις. Κατά γενική παραδοχή, ο Buñuel έμοιαζε κάπως 
εύθραυστος όταν παραλάμβανε το Ειδικό Βραβείο που του 
απένειμε το Φεστιβάλ Βενετίας. Σε καμιά περίπτωση, όμως, δεν 
έμοιαζε να έχει στερέψει από εκπλήξεις. Το ερώτημα εί-ναι: Εδώ, 
μας παρέχει εκπλήξεις; Η απάντηση είναι ναι -  και όχι. Κάποιες 
φορές, Ο Γαλαξίας μοιάζει κι αυτός εύθραυστος, αν συγκρι- 
θεί με την αυστηρότητα του Ναζαρέν ή της Βιριδιάνα, ή ακόμα 
και του Σ ίμω να της Ερήμου. Αδυνατούμε να συμπεράνουμε 
αν, κατά τα συνήθη, ο Buñuel αψηφά τον Θεό ή αν, για πρώ
τη φορά στα χρονικά, ο Παντοδύναμος παίρνει το αίμα Του 
πίσω.
Πάντως, μια πρωτόγνωρη ηπιότητα διακρίνεται πίσω από την 
ειρωνεία, ακόμα και σ’ εκείνη την εντελώς ανευλαβή προσω
ποποίηση του Ιησού, όπου με παστέλ χιτώνα και χαζό ύφος ο 
Bernard Verley διακόπτεται καθώς ξυρίζεται (και μάλιστα, κό
βεται, πράγμα που παραπέμπει στον Ανδαλουσιανό σκύλο) απ’ τη 
φωνή της Παρθένου: «Γιε μου, μην ξυρίζεσαι. Είσαι πιο όμορ
φος με γένια». Δεν ήταν, λοιπόν, άστοχο το σχόλιο που έκανε 
με ακλόνητη βεβαιότητα ένας Καθολικός κριτικός, μετά την



L U I S  B U N U E L

πρεμιέρα σχο Λονδίνο: «A, η καρδιά χου παραμένει πισχή σχον 
Καθολικισμό!» Ίσως να οφείλεχαι σχην χάση να καχαλαμβά- 
νουμε ακραίες θέσεις άσο πλησιάζει η χελική αναμέχρηση. 
Όποια, όμως, και να είναι η αιχία, η χαινία είναι ανχιπροσω- 
πευχικόχαχη, αλλά όχι από χις καλύχερες xou Bunuel.
Η απλή και χέλεια μέθοδος, που χαρακχηρίζεχαι από χην ελα
φρώς αυχοαναιρεχική χρήση χου πλάνου «αμερικέν» και χην αι- 
σθηχική άρνηση να προσδώσει σε οχιδήποχε ιδιαίχερη ομορφιά, 
παραμένει άθικχη σχο χρόνο. Φαίνεχαι, μάλισχα, πολύ αποχε- 
λεσμαχικόχερη, αν χη συγκρίνουμε με χην υπερβολική έλλει
ψη γούσχου χων συγχρόνων μας. Υπάρχει ακόμα η ικανόχηχα 
να ξεπροβάλλει κάπου κάπου ο δημιουργός πίσω απ’ χις διά
φορες μάσκες (χου σουρεαλισχή, χου σόουμαν, χου ανθρωπισχή 
και χου φαρσέρ), με μια έκφραση που εξαφανίζει σχη σχιγμή χην 
αυχαρέσκεια από χα πρόσωπα χόσο χων ανθρώπων χού πνεύ- 
μαχος όσο και χων ανθρώπων χης ύλης. Σχους πρώχους, λέει ξα
νά: «Αν υπάρχει Θεός, πόσο χον μισώ!» Και σχους δευχερους (αυ- 
χή χη φορά): «Το μίσος μου προς χην επισχήμη και χην χεχνο- 
λογία, ίσως -παραδόξως- με οδηγήσει σχην πίσχη προς χο Θεό». 
Φυσικά, καθεμιά απ’ αυχές χις προχάσεις είναι άκρως αμφιλε
γόμενη. Ο Bunuel, ποχέ χου δεν ενδιαφέρθηκε ν ’ απομυθο
ποιήσει χην χέχνη, δίνονχας σαφείς απανχήσεις σε ασαφείς 
ερωχήσεις. Θα διακινδύνευε πολλά έχσι.
Κι όμως, καχά μία έννοια, ποχέ χου δεν υπήρξε περισσόχερο 
ακριβής. Το μακρό χρονικό διάσχημα συνεργασίας χου με χον 
Jean-Claude Carrière, για χην πραγμαχοποίηση ενός σχεδίου 
που χο εχοίμαζαν πολύ καιρό, χον οδήγησε να χονίσει με ασυ- 
νήθισχη έμφαση σχους χίχλους χου χέλους όχι κάθε σχοιχείο χής 
χαινίας που αναφέρεχαι σχον καθολικισμό και χις αιρέσεις που 
προέκυψαν απ’ αυχόν, είναι απολύχως ακριβές. Τα κείμενα 
και χα χωρία έχουν ληφθεί είχε από χις Γραφές είχε από θεο- 
λογικά έργα. Ίσως γ ι’ αυχό η χαινία χαρακχηρίσχηκε «θεολο- 
γικό ουέσχερν». Μολαχαύχα, καθώς οι δύο αλήχες xou (ο Paul 
Frankeur και ο Laurent TerziefT, που μοιάζουν να περιμένουν 
χον Γκονχό) πηγαίνουν για προσκύνημα σχον ναό χου Αγίου Ια
κώβου σχο Σανχιάγο δε Κομποσχέλα (Campus Stellae, ο δρόμος 
για χα ασχέρια- συνεκδοχικά: ο Γαλαξίας), εμείς δεν έχουμε 
πάνχα χην αίσθηση όχι η μεχαφυσική χης χαινίας διέπεχαι απ’ 
χην ίδια αυσχηρόχηχα που διέπει χην περιγραφή χων αιρέσεων. 
Όχαν, για παράδειγμα, θίγεχαι χο θέμα χης μεχουσίωσης, ένας 
ξενοδόχος λέει όχι, για κείνον, η όσχια είναι ζύμη, αλλά και Σώ
μα Χρισχού, όπως χο παχέ γίνεχαι από χήνα, αλλά και από κου
νέλι. Σε απάνχηση, ένας εφημέριος (που αργόχερα χον κλείνουν 
σε χρελοκομείο) παραπονιέχαι όχι εξαιχίας αυχής χης άποψης, 
χον 16ο αιώνα, θεωρήθηκαν αιρεχικοί οι Παχελιέ: αναμφιβόλως 
σωσχά ισχορικά σχοιχεία -  και μάλισχα, δοσμένα με διασκεδα- 
σχικό χρόπο. Όχαν, όμως, σβήσει χο χαμόγελο που μας δημι
ουργεί χο παράδοξο χης σκηνής, χι έχει μείνει μέσα σχο μυαλό 
μας; Έ να παχέ έχει μείνει κι εκεί.
Σχα πλαίσια αυχά, λοιπόν, προχωρά η χαινία -  και προχωρά κυ- 
ριολεκχικά. Ο» δύο πασχισμένοι ανχίπαλοι είναι καθ’ οδόν προς 
χο ναό, αλλά και, χαυχόχρονα, περιπλανώνχαι σχο χώρο και χο 
χρόνο. Γίνονχαι αυχόπχες μάρχυρες μιας μονομαχίας μεχαξύ

ενός ιανσενισχή και ενός ιησουίχη, οι οποίοι, προχού αποχω- 
ρήσουν πιασμένοι αγκαζέ, προσβάλλουν ο ένας χον άλλον με «ιε
ρές» φράσεις, αχόφια ξεσηκωμένες από κείμενα χου 17ου αιώ
να. Παρακολουθούν χα παιδιά που απαγγέλλουν μερικούς από 
χους πιο παλαβούς κανόνες χης Εκκλησίας, καχά χη διάρκεια 
μιας καλοκαιρινής εκδρομής που συνδυάζεχαι με πανχομίμα. Η 
σκηνή εναλλάσσεχαι με εικόνες νεαρών επανασχαχών που πυ
ροβολούν χον Άγιο Παχέρα με ανίερο ζήλο. Σε όνειρα βασανι- 
σχικά βλέπουν χον Πρισκιλλιανό, χον αιρεχικό επίσκοπο χης 
Άβιλα, που υποσχήριζε όχι ο μόνος χρόπος ελευθέρωσης χης ψυ
χής από χο σώμα είναι η παράδοση σχους πειρασμούς μέχρι χε- 
λικής πχώσεως. Αργόχερα, συνανχούν μια πόρνη (χην κάπως 
αβέβαιη Delphine Seyrig), με χην οποία κυλιούνχαι σχους θά
μνους, παρωδώνχας χην παραπάνω αιρεχική άποψη. Η εξέλιξη 
χων πραγμάχων είναι, όιιως αποδεικνύεχαι, η πιο χαιριασχή, διό- 
χι κυκλοφορούν διαδόσεις όχι χο λείψανο χου Αγίου Ιακώβου 
είναι, σχην πραγμαχικόχηχα, εκείνο χου Πρισκιλλιανού. Τέλος, 
ξανασυνανχάμε χον Ιησού, ο οποίος, χωρίς συμβιβασχική διά
θεση, χονίζει όχι ήρθε σχη Γ η όχι μόνο για να ενώσει, αλλά και 
για να διαιρέσει.
Η χαινία άπχεχαι και χων έξι δογμάχων που έδωσαν αφορμή για 
χη γένεση αιρέσεων: Θεάνθρωπος Χρισχός, Αγία Τριάδα, Με- 
χουσίωση, Άμωμος Σύλληψις, Ελεύθερη Βούληση και Θεία 
Παρουσία, Γενεαλογία χου Κακού. Για χους καθολικούς, είναι 
ένα άνευ προηγουμένου αλφαβηχάριο χης πίσχης· για χους 
άθεους, ένα οπλοσχάσιο- για χους κινημαχογραφόφιλους, μια 
διασκεδασχική χαινία- και για χον ίδιο χον Bunuel (πιθανώς), 
ένας αναγκαίος εξορκισμός. Όπως οι περισσόχεροι σουρεαλι- 
σχές, έχσι κι αυχός υπνωχίσχηκε ενχελώς απ’ χην υπερδομή χής 
θρησκείας και μαγεύχηκε από χην ανθρώπινη προσπάθεια για 
χη διαμόρφωση χου θρησκευχικού οικοδομήμαχος, ώσχε αυχό 
να χαιριάζει με χα καχώχερα ή/και πιο ανόηχα ένσχικχα ιης αν
θρώπινης φύσης. Το χελικό αποχέλεσμα (μολονόχι, σχον 
Bunuel, συχνά χα πράγμαχα δεν είναι αυχό που φαίνονχαι) εί
ναι η διαφθορά όχι μόνο χης θρησκείας, αλλά και χου ίδιου χου 
ανθρώπου, πράγμα ακόμα πιο σημανχικό. Η χαινία Ο Γαλαζίας 
μοιάζει υπερβολικά ευχάρισχη για να μπορέσει να χονίσει με χον 
καχάλληλο χρόπο χους σκοχεινόχερους σκοπούς χης. Παρ’ όλα 
αυχά, ένα πράγμα παραμένει ξεκάθαρο: ο Bunuel, ανέκαθεν επι
δίωκε «να κλονίσει χην αισιοδοξία χου ασχικού κόσμου», θα ευ- 
χόμασχε, βέβαια, η χελευχαία χου προσπάθεια να μην είχε γί
νει χόσο εύκολα αρεσχή και αποδεκχή από χους ασχούς. Η 
αποδοχή χης μπουρζουαζίας θα σημάνει και χον καχαπονχισμό

-Sight and Sound-, τόμ. 39. ιχ. 1 (Χειμώνας 19€9-’70).
Μειάφμαυη: Ζωή Σιάπαντα
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Τ Ρ Ι Σ Τ Α Ν Α  ( 1 9 7 0 )
(Tristana)
Σκηνοθεσία: Luis Buñuel. Σενάριο: Luis Buñuel, Julio 
Alejandro, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Benito Pérez 
Galdós. Φωτογραφία: José F. Aguayo. Σκηνογραφία: Enrique 
Alarcón. Ενδομαχολογία: Rosa García, Vicente Martínez. 
Ή χος: José Norgueira, Dino Fronzetti. Μοντάζ: Luis Buñuel, 
Pedro del Rey. Ηθοποιοί: Catherine Deneuve (Τριστάνα), 
Fernando Rey (δον Λόπε), Franco Nero (Οράθιο), Lola Gaos (Σα- 
τούρνα), Jesús Fernández (Σατούρνο), Antonio Casas (δον Κό
σμε), Vicente Soler (δον Αμβρόσιο) Sergio Mendizábal (καθη
γητής), Juan José Menendez (δον Καντίτο). Παραγωγή: Epoca 
Film, Taha Film, Selenia Cinematográfica, Les Films Corona 
(Γαλλία-Ισπανία-Ιταλία). Διάρκεια: 96 λεπτά. Έγχρωμη.

Στο Τολέδο του 1929, η Τριστάνα έρχεται να μείνει, μετά το θά
νατο της μητέρας της, στο σπίτι του κηδεμόνα της, δον Λόπε, 
ενός 60άρη αριστοκράτη, μ ε  ελευθέριες απόψεις για  το σεξ, αντι
κληρικά και αντιεξουσιαστικά συναισθήματα, και μεγάλη απέχθεια  
προς την ιδέα της εργασίας. Ο δον Λόπε δεν αργεί να την κάνει δι
κή του, παίζοντας πότε το ρόλο του κηδεμόνα και πότε του συζύ
γου. Παρά τις αναρχικές απόψεις του π ερ ί ελευθερίας του ατόμου, 
φέρεται τελείως κτητικά προς την Τριστάνα, η οποία δεν αργεί να 
τον μισήσει και να συνδεθεί ερωτικά μ ε  τον Οράθιο, έναν μ ποέμ  
ζωγράφο. Φ εύγει μ α ζ ί του, αλλά επιστρέφει ύστερα από δύο χρ ό 
νια, βαριά άρρωστη, μ ε  όγκο στο γόνατο. Οι γιατροί, για  να τη σώ
σουν, της κόβουν το πόδι, κάτι που την καθιστά ουσιαστικά α ιχ 
μάλωτη του δον Λόπε. Ο τελευταίος, έχοντας κληρονομήσει την 
πλούσια αδελφή του, έχει γ ίνει ένας ευϋπόληπτος αστός που κά
νει φ ιλανθρω πικές δωρεές και συναναστρέφεται πλέον μ ε  κλη
ρικούς και εκπροσώπους της εξουσίας. Η  Τριστάνα δέχεται τελι
κά να τον παντρευτεί, αλλά, αντί να του προσφέρει τη συζυγική  
θαλπωρή, προτιμά να εμφανίζεται γυμνή στο μπαλκόνι και να προ- 
καλεί τον κωφάλαλο γιο της υπηρέτριας. Έ να  βράδυ, ο δον Λόπε, 
βαριά άρρωστος, τη φωνάζει κοντά του, εκείνη όμως ανοίγει το πα
ράθυρο για να μ π ει το χειμωνιάτικο κρύο στο δωμάτιο. Ο δον Λ ό
πε πεθαίνει.

Ήμουν έτοιμος να κάνω την ταινία το 1952, με τον Ernesto 
Alonso και τη Silvia Pinal. Είναι ένα απ’ τα χειρότερα μυθι
στορήματα του Galdós, του τύπου: «Σ’ αγαπώ, πιτσουνάκι 
μου» και τέτοια. Το μόνο που μ’ ενδιέφερε, ήταν το κομμένο πό
δι. Παραδόξως, το ίδιο πράγμα είχε τραβήξει την προσοχή και 
του Hitchcock. Σ’ ένα γεύμα μας, στο Χόλιγουντ, δε σταματούσε 
να μου λέει: «Α, το κομμένο πόδι της Τριστάνα!» Το σχέδιο δεν 
μπόρεσε να πραγματοποιηθεί στη δεκαετία του ’50. Το 1962, θα 
γύριζα την ταινία στην Ισπανία, αλλά η λογοκρισία μού είχε 
απαγορεύσει να γυρίσω εκεί οτιδήποτε. Τα χρόνια πέρασαν, και 
υπέβαλα ξανά το σχέδιο. Έγραψα σ’ ένα φίλο μου, στο Μεξικό, 
για να μεσολαβήσει, κι εκείνος ήρθε στη Μαδρίτη και συνα- 
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τησε να τον επισκεφθώ. Εγώ ήθελα η συνάντησή μας να γίνει 
μπροστά σε μάρτυρες, αλλά εκείνος επέμεινε να με δει μόνος του. 
O Fraga με δέχτηκε χωρίς τύπους, μου φάνηκε συμπαθής και 
έξυπνος, αλλά μου είπε ότι στην Ισπανία δεν ήταν ακόμα ώρι
μοι να δουν τις ταινίες μου. Του απάντησα ότι θα γύριζα την 
Τριστάνα σεβόμενος απόλυτα το σενάριο που θα τους έδειχνα. 
«Εντάξει» απάντησε, «έχετε το πράσινο φως. Κάντε την ταινία, 
και βλέπουμε». Δε ζήτησαν να κόψω τίποτα, κι ούτε μ’ ενό
χλησαν. Και κάτι παράδοξο: οι αστυνομικοί -στην Ισπανία 
απαγορεύεται να τους γελοιοποιείς, αν και δεν είχα τέτοια πρό
θεση- ερμηνεύονται από τσιγγάνους.

- Α π ’ όσο ξέρουμε, είνα ι η πρώτη και μ οναδ ική  σας ταινία όπου  
η ηρωίδα είναι ακρωτηριασμένη, κάτι, που αντί να μειώνει τον ερω
τισμό της, την κάνει π ιο  ελκυστική.
-  Ναι- υπάρχει μια διεστραμμένη σεξουαλική σχέση -  το λέω και 
στην ταινία. Στη διάρκεια του Εμφυλίου, πήγαινα σ’ ένα café 
και κουβέντιαζα για πολιτικά θέματα. Ανάμεσα στους θαμώνες 
του ήταν και δυο ακρωτηριασμένες 20χρονες κοπέλες, πολύ ψη
λές, πολύ όμορφες, έντονα βαμμένες. Έκαναν βόλτα με τις 
πατερίτσες τους, χωρίς να κρύβουν ότι τους έλειπε μια γά
μπα. Ήταν πόρνες κι είχαν πάντα πελάτες. Στην ταινία, βάζω 
τον δον Λόπε ν ’ αφηγηθεί αυτή την ιστορία. Η Catherine 
Deneuve δεν είναι ακριβώς ο δικός μου τύπος γυναίκας, αλλά 
έτσι κουτσή και μακιγιαρισμένη τη βρίσκω φοβερά ελκυστική.

-  Μ ια από τις π ιο  ερωτικές σκηνές της ταινίας είνα ι αυτή όπου η 
Τριστάνα επιδεικνύεται στον κωφάλαλο. Ε ίναι ένα γκρο πλάνο· δε 
βλέπ ουμ ε το γυμνό της σώμα, αλλά η σκηνή έχει ένα αληθινό  
ερωτικό μεγαλείο.
-  Είμαι πολύ διακριτικός. Εξ άλλου, αυτό που έχει σημασία, εί
ναι να διεγείρω τη φαντασία του θεατή. Αν έδειχνε τα στήθη 
της, η σκηνή θα ’χάνε αυτή τη δύναμη -  δεν είν’ έτσι;

-  Ο δον Λ όπε μοιάζει μ ε  τον δον Χ ά ιμε στη Βιριδιάνα και, χω ρίς  
να θέλουμε να σας θίξουμε, λ ιγά κ ι και μ  ’ εσάς.
-  Ο δον Λόπε και ο δον Χάιμε, πράγματι μοιάζουν, αλλά μήπως 
υπερβάλλετε λιγάκι επειδή και οι δύο ερμηνεύονται απ’ τον ίδιο 
ηθοποιό; Μπορεί επίσης να υπάρχει κάτι το αυτοβιογραφικό. 
Έχουμε ένα κοινό σημείο: τα γηρατειά.

-  Η  Τριστάνα είναι τελείως παθητική στην αρχή. Αφήνεται να σα
γηνευτεί από τον δον Λόπε, λες και έτσι επιτάσσει η λο γ ικ ή  των 
πραγμάτων, αλλά, από τη στιγμή που της κόβουν το πόδι, μετα
μορφώνεται ολοκληρωτικά και γίνεται μ ια  πουριτανή τύραννος.
-  Όχι και τόσο πουριτανή, αφού της αρέσει να ερεθίζει τον νε
αρό κωφάλαλο· τύραννος, όμως, ναι: παίρνει τη ρεβάνς της 
από τον δον Λόπε και, στο τέλος, πολύ ψυχρά, προκαλεί το θά
νατό του. Στο μυθιστόρημα, συνέχισαν να ζουν μαζί, και πή
γαιναν τακτικά στην εκκλησία. Ούτε το μυθιστόρημα του 
Galdós, ούτε η ταινία μου αναφέρονται στην απελευθέρωση της 
γυναίκας. Στην εποχή του συγγραφέα, κάτι τέτοιο ήταν αδια
νόητο- στην εποχή που τοποθέτησα εγώ τη δράση, αρκετά σπά-
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vio. Το φινάλε του βιβλίου δε μ’ άρεσε, αλλά ούτε και το δικά 
μου. Μ’ ενοχλούσε η ταινία να κλείνει με το θάνατο του δον Λό- 
πε, μου φαινόταν τελείως μελοδραματικό, αλλά δεν κατάφερα 
να βρω άλλη κατάληξη. Είναι ένα φινάλε στιλ «επιλόγου», και 
δε μ’ αρέσει αυτό. Γι’ αυτό έβαλα μια ροή σύντομων πλάνων απ’ 
όσα έχουν προηγηθεί.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Αιμομιξία - Ευνουχισμός - Ιδεολογία 
(Σημειώσεις πάνω στην Τριστάνα)
του Νίκου Λυγγούρη

Το παρόν κείμενο, που πρωτοδημοαιεύτηκε στο περιοδικό «Σύγχρονος 
Κινηματογράφος», τχ. 21, Ιούλιος 1972, ήταν η πρώτη ελληνική εμπερι
στατωμένη μελέτη για έναν κινηματογραφικό δημιουργό, που χρησιμο
ποιούσε ως μέθοδο προσέγγισης και ανάλυσης τη σημειολογία, τη λακανι- 
κή ψυχανάλυση και τις εν γένει θεωρίες του στρουκτουραλισμού. Η ανα
δημοσίευσή του εδώ γίνεται με κάποιες περικοπές, με τη σύμφωνη γνώμη 
του συγγραφέα.

Α ιμομιξία

«Αν ορισμένες σκηνές στην Τριστάνα μπορούν να ιδωθούν σαν 
ίχνη μιας βαθύτερης πραγματικότητας (δηλαδή, σαν ίχνη μιας 
τελετουργίας που απωθείται για να επιστρέφει επιτακτικότε
ρα, λειτουργώντας σαφώς σαν μια επιστροφή του απωθημένου), 
θα μπορούσαμε να μαντέψουμε εύκολα τη φύση και τις ιδιό
τητες αυτής της τελετουργίας: σκηνοθεσία ενός θανάτου κι ενός 
γάμου, επικαθορισμένη απ’ το στοιχείο του απαγορευμένου 
και του διαχρονικού, ή, αλλιώς, μια πράξη αιμομικτική (ο δον 
Λόπε, απ’ την αρχή της ταινίας, είναι ένας νεκρός). Περιορι- 
ζόμενοι στο πρώτο σκέλος αυτής της τελετουργίας, μπορούμε 
να επισημάνουμε ορισμένα στοιχεία της αιμομικτικής πράξης 
που προβάλλονται σε μιαν άλλη σκηνή σαν νεκροφιλικά: η 
Τριστάνα που σκύβει πάνω απ’ το άγαλμα του επισκόπου, το φά
ντασμα του κομμένου κεφαλιού, οι παντόφλες που ρίχνονται 
στα σκουπίδια. Αν λοιπόν για την Τριστάνα ο δον Λόπε είναι 
ένας νεκρός [«Τι είναι ένας πατέρας; “Είναι ο νεκρός πατέ
ρας” απαντά o Freud...» (Lacan)], κι έχοντας υπόψη ότι κατά 
βάση είναι ερωτευμένη μαζί του, θα μπορούσαμε να υποθέ
σουμε ότι η έλξη της προς τον νεκρό Λόπε αναπαριστά με ακρί
βεια (και σ’ ένα στάδιο μεταγενέστερο από εκείνο των ενστίκτων 
της ηδονής) την τάση της προς ένα είδος εξαφάνισης, όπως 
περιγράφτηκε από τον Freud στο Πέρα απ ' την αρχή της ηδονής. 
Στην υπόθεση αυτή θα πρέπει να προστεθεί μια δεύτερη, σύμ
φωνα με την οποία το μοντέλο δόμησης των σχέσεων δον Λό- 
πε/Τριστάνα είναι το ακόλουθο: Τριστάνα = ο Ένας, δον Λόπε 
= ο Αλλος· δηλαδή: ο Ένας/ο Αλλος σε μια σχέση έλξης/απώ- 
θησης που, τελικά, ενσωματώνει σε μια οντότητα τα δύο αυτά 
ετερογενή στοιχεία- πράγματι, η καταστροφή του Α\λου (η Τρι- 
στάνα δεν καλεί το γιατρό· ανοίγει το παράθυρο) δεν μπορεί πα
ρά να επιφέρει την αυτοκαταστροφή του Ενός (το βύθισμα

της Τριστάνα σ’ ένα άγονο φανταστικό, η επιστροφή της στο χώ
ρο από τον οποίο ξεκίνησε). Αν, λοιπόν, το όνειρο της Τριστά- 
νας είναι ακριβώς αυτή η επιστροφή, τι άλλο από επιστροφή στη 
μήτρα θα μπορούσε να είναι; Η μήτρα αυτή (αρχή και τέλος της 
ταινίας) αποτελεί τον τελικό στόχο της αιμομικτικής περιπέ
τειας, όντας απούσα και, ως εκ τούτου, έντονα παρούσα σ’ όλη 
τη διάρκεια της ταινίας. Η Τριστάνα, μ’ άλλα λόγια, διαλέγει τον 
πιο προσιτό δρόμο γ ι’ αυτή την επιστροφή, επιλέγοντας εκεί
να τα γεγονότα που θα τη βοηθήσουν να φτάσει όσο το δυνα
τόν ανετότερα στο σκοπό της· από εδώ πηγάζει και η προβλη
ματική της επιλογής, προβληματική της μεγαλύτερης ηδονής, 
αντίθετη από εκείνην του δον Λόπε, που μπορεί να χαρακτη
ριστεί ως προβληματική του χρήσιμου. Δε θα ’ταν άστοχο αν 
βλέπαμε στη διαφορά νοοτροπίας των δύο ηρώων τη διάκριση 
του Bachelard ανάμεσα στο ευχάριστο και το χρήσιμο: η Τρι- 
στάνα καθοδηγείται από το ένστικτο (βρίσκεται δηλαδή στην 
καρδιά του πραγματικού), ενώ ο δον Λόπε είναι ο άνθρωπος της 
«λογικής»· δηλαδή της κυρίαρχης ιδεολογίας.
Επιστρέφοντας στο πρόβλημα της αιμομιξίας απ’ όπου ξεκι
νήσαμε, μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ότι δεν αποτελεί 
ένα απ’ τα κύρια προβλήματα της ταινίας, εφόσον παρουσιάζεται 
σαν ένας μηχανισμός απαραίτητος για να θέσει σε κίνηση τα «έν
στικτα του θανάτου». Δεν είναι παράτολμο το να υποθέσουμε 
ότι η ερμηνεία της συμπεριφοράς της Τριστάνα, με βάση μια αρ
χή πέρα απ’ την αρχή της ηδονής, παρουσιάζεται σαν καταλ
ληλότερη απ’ την απλή ερμηνεία της συμπεριφοράς της με 
βάση ψυχολογικά κίνητρα ή κίνητρα ηθικής τάξης. Εφόσον η 
πράξη της αιμομιξίας σκηνοθετείται όχι απ’ τον πατέρα, αλλά 
μάλλον απ’ την Τριστάνα («παράδοξο» που δεν είναι το μόνο μέ
σα σ’ αυτή την πολύπλοκη ταινία), η τελευταία θα τη μετα
χειριστεί έτσι ώστε να εκμαιεύσει το μεγαλύτερο ποσοστό ηδο
νής, αλλά, ταυτόχρονα, και το μεγαλύτερο ποσοστό πόνου, 
σύμφωνα με τις απόψεις του Freud για το παιχνίδι του μι
κρού παιδιού.' Πράγματι, η Τριστάνα είναι αυτή που προκαλεί 
την αιμομικτική πράξη, η οποία αρχίζει να φανερώνεται στη 
σκηνή της εκκλησίας (Τριστάνα: «Έπρεπε να ’χεις αλλάξει 
παντόφλες»· δηλαδή: «Θέλω να μην είσαι γέρος»· δηλαδή: «Σε 
ποθώ»). Απ’ την άλλη πλευρά, τα δάκρυά της τη στιγμή που 
τρώει τ’ αβγό της, σημαδεύουν ακριβώς τον πόνο που της προ
καλεί η σκηνοθεσία αυτού του αιμομικτικού παιχνιδιού, το 
οποίο της ανοίγει το δρόμο προς τις πύλες του Θανάτου.
Είναι φανερό ότι αυτό που χωρίζει την Τριστάνα απ’ τον δον 
Λόπε, είναι μόνο ένα κοινωνικό απαγορευμένο και τίποτα πε
ρισσότερο. Γνωρίζουμε δε από τον Bachelard ότι τα κοινωνικά, 
σαφώς προηγούνται των φυσικών. Στο μέτρο που το απαγο
ρευμένο της αιμομιξίας θεμελιώνεται σ’ ένα γλωσσικό σύστη
μα (μ’ άλλα λόγια, στο μέτρο που το Όνομα-του-Πατέρα παίζει 
έναν κυριαρχικό ρόλο στις σχέσεις της οικογένειας), θα μπο
ρούσαμε να πούμε ότι η περιπέτεια των δύο ηρώων είναι, κυ
ρίως, μια περιπέτεια της γλώσσας. Τα παραδείγματα δεν είναι 
λίγα: ο δον Λόπε μιλά μια δική του επίσημη γλώσσα, η Τριστάνα 
μιλά τη γλώσσα της Σατούρνα και τη γλώσσα των κωφαλάλων, 
ο εραστής της μιλά μάλλον μια σιωπηλή άγνωστη γλώσσα -  όλες 347
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οι γλώσσες της αιμομιξίας, οι ανθρώπινοι κώδικες, η άλλη σκη
νή του πόθου.
[...]

ΕΥΝΟΥΧΙΣΜΟΣ
Αυτά που μας ενδιαφέρει εδώ περισσότερο, δεν είναι η αιτία τού 
ευνουχισμού (που είναι αρκετά φανερή), αλλά ο τρόπος με τον 
οποίο αυτός συντελείται. Ας παρατηρήσουμε στην αρχή ότι, 
εκτός απ’ τον δον Λόπε και την Τριστάνα, σημαδεμένοι απ’ τον 
ευνουχισμό είναι και οι κωφάλαλοι, αλλά κι ο εραστής της, φα
νερά ανίκανος να της χαρίσει την ηδονή. Θα μπορούσαμε να τα
ξινομήσουμε σε δύο διαφορετικές σειρές τα ευνουχισμένα πρό
σωπα της ταινίας. Η Τριστάνα κι οι κωφάλαλοι (ιδίως ο Σα- 
τούρνο) χαρακτηρίζονται από έναν ευνουχισμό που δεν οφεί
λεται μόνο στην ύπαρξη του κλασικού οιδιπόδειου συμπλέγ
ματος, αλλά και στη δυνάμει επαναστατική συνείδησή τους: ο 
πόθος της Τριστάνα να ξεφύγει από την καταπιεστική βουλι
μία του Πατέρα, δεν μπορεί πια παρά να συλληφθεί έξω απ’ το 
πλέγμα της συγγένειας, σαν πράξη και βούληση αναδυόμενη όχι 
πια από τη σεξουαλική σκηνή, αλλά απ’ την πολιτική. Ο ευ
νουχισμός της αποτελεί το τίμημα της ελευθερίας της (κάποια 
στιγμή, ο δον Λόπε τής λέει ότι, για να μείνει τίμια, πρέπει να 
σπάσει το πόδι της). Είναι φανερό ότι η ανύπαρκτη αυτή ελευ
θερία (η Τριστάνα επιστρέφει με τη θέλησή της) δεν μπορεί να 
κερδηθεί παρά μόνο κοντά στον ευνουχιστή, με τον εξολοθρε- 
μό του. Η διπλή φύση του Πατέρα (οικονομική, σεξουαλική) φα
νερώνεται χάρη στη συνεχή απομόνωση των «καθαρά» σεξου
αλικών στοιχείων, στην αναστροφή τους, στην εμφάνιση της 
δεύτερης όψης τους: η γραφή του πόθου έχει σαν άλλη σκηνή 
τη γραφή της Ιστορίας. Χαρακτηριστική απ’ αυτή την άποψη 
είναι η στιγμή κατά την οποία οι Αρχές σκοτώνουν τον λυσ
σασμένο σκύλο. Στη φαντασία της ηρωίδας, το «αντικειμενικό» 
γεγονός δε διατηρείται πια ως τέτοιο: η εκτέλεση του λυσσα
σμένου ακύλου αποτελεί την ονειρική απόδοση μιας Επανά
στασης. Σύμβολο: λυσσασμένος σκύλος (ο δον Λόπε στο υπο
συνείδητο της Τριστάνα). Μετάθεση: οι ισπανικές Αρχές (η 
ίδια η Τριστάνα). Αξίζει να προσεχθεί ότι το απρόσωπο στοιχείο 
που χαρακτηρίζει τις Αρχές, αποδίδεται ακριβώς στο ασυνείδητο 
της ηρωίδας κι όχι στο συνειδητό της: η επανάσταση της ευ
νουχισμένης ενάντια στον ευνουχιστή δεν μπορεί να συντελε- 
στεί εδώ παρά σ’ ένα ονειρικό επίπεδο. Ας σημειώσουμε επίσης 
ότι ο πραγματικός θάνατος του δον Λόπε δε δείχνεται κι ότι μό
νο συμβολικές ή φανταστικές αναφορές σ’ αυτόν μας παρου
σιάζονται.
Αντίθετα, θα μπορούσαμε να τονίσουμε ότι ο ευνουχισμός τής 
ηρωίδας έχει φτάσει σ’ ένα maximum υπερπροαδιορισμού με το 
να αυξάνεται η τέλεια πραγματική του υπόσταση. Το κομμένο 
πόδι της Τριστάνα δεν είναι φετίχ· αντίθετα, η θέση που κα
ταλαμβάνει, είναι καθαρά σημαίνουσα. Πρέπει, λοιπόν, να υπο
θέσουμε ότι σαν σεξουαλικό όργανο αντιπροσωπεύει το φαλλό, 
ο οποίος αποτελεί και τον κεντρικό άξονα του τριστανικού 
συμπλέγματος κι ένα από τα κύρια σημαίνοντα της ταινίας.
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ιδέα» των ποδιών βρίσκει εδώ τη λύση της (στο χώρο του φε
τίχ, δηλαδή, τοποθετεί το σεξουαλικό όργανο): ουσιαστική δια
φορά της Τριστάνα απ’ τη Βιριδιάνα, όπου η γνώση του φετίχ 
έμενε ακόμη απροσδιόριστη κι έδινε αφορμή στους μεταφυσι
κούς να ισχυρίζονται ότι το πρόβλημα του Θεού ήταν αυτό που 
βασάνιζε το δημιουργό.
Από εδώ θα υποθέταμε ότι η Τριστάνα «εκδικείται» όχι γιατί τη 
«διέφθειραν», αλλά γιατί της στέρησαν τον κερδισμένο φαλλό 
και της επέστρεψαν ένα ομοίωμα.
Τι μπορεί να πει κανείς για τους κωφαλάλους; Το να τους συν
δέσουμε με άλλα παρόμοια «γραφικά» όντα των μπουνιουελι- 
κών ταινιών, λέγοντας ότι βγήκαν από πίνακα του Goya κ.λπ., 
θα μας φαινόταν σαν να προσπαθούσαμε ακριβώς ν ’ αποκρύ
ψουμε τον συγκεκριμένο ρόλο τους στην ταινία:
Α. Ευνουχισμένοι πραγματικά, όπως η Τριστάνα, είναι ολοφά
νερα φίλοι της, κι εκείνη θα τους ήθελε εραστές της (βλ. το όνει
ρό της στην αρχή της ταινίας). Το ότι ο ευνουχισμός τους είναι 
κοινωνικής τάξης, φαίνεται πολύ πιο εύκολα απ’ ό,τι στην 
Τριστάνα. Όμως, πιο ενδιαφέρον φαίνεται το γεγονός ότι είναι 
και ερωτικής. Θα λέγαμε ότι είναι η συμπύκνωση του νέου αν
θρώπου, όπως τον βλέπει ο Bunuel, μέσα στην πατριαρχική 
αστική κοινωνία: αδυναμία σεξουαλικής επαφής/αδυναμία 
γλωσσικής επαφής (γι’ άλλη μια φορά, ο κώδικας του πόθου απο- 
δεικνύεται κώδικας γλωσσικός).
Β. Το μήλο που η Τριστάνα προσφέρει στον Σατούρνο, είναι το 
σημάδι της βαθύτατης ανθρώπινης αλληλεγγύης δύο κατα
πιεσμένων, η οποία, στη μεγαλειώδη σκηνή του ξεγυμνώματος 
της ηρωίδας, φανερώνεται ως η ωραιότερη και, ταυτόχρονα, 
τραγικότερη στιγμή επαφής όλης της ταινίας- το ύψιστο σημείο 
επικοινωνίας στο οποίο μπορούν να φτάσουν μέσα σε μια αστι
κή κοινωνία δύο δυστυχισμένα όντα. Καθόλου δεν έχουμε 
μπροστά μας μια μητρική εκδήλωση, ούτε μια «ανώμαλη» ερω
τική σκηνή, αλλά το σπαραγμό δύο ευνουχισμένων ανθρώ
πων, που εμποδίζονται να ευτυχήσουν μέσα σ’ ένα ευνουχιστικό 
κι ευνουχισμένο περιβάλλον.
Γ. Ώς ποιο σημείο η Τριστάνα είναι κι αυτή κωφάλαλη; Ή , μάλ
λον, ώς πού φτάνει η αδυναμία επικοινωνίας της; [...] Η Τρι- 
στάνα αρνείται τον κόσμο του δον Λόπε, αλλά δέχεται τον κό
σμο των κωφαλάλων, των φτωχών και των υπηρετών. Είναι, 
λοιπόν, μια κωφάλαλη που μιλά: ο σύνδεσμος δύο κόσμων 
μόνο που η λαλιά της είναι λαλιά της σιωπής.
Σε αντίθεση με ό,τι είπαμε πριν, βλέπουμε ότι ο ευνουχισμός τού 
δον Λόπε και του εραστή της προβάλλεται μόνο σ’ ένα συμβο
λικό επίπεδο: είναι γιατί η ταινία βρίσκεται από τη μεριά τής 
Τριστάνα, η οποία μεταμορφώνει τα «ανθρώπινα αντικείμε
να» (σύμφωνα με τον Lacan) σε σύμβολα.
Τι είναι ο δον Λόπε; Πρώτα πρώτα, ένας πατέρας. Ύστερα, 
ένας νεκρός πατέρας. Τέλος, ένας ευνουχισμένος πατέρας. Με 
μια μικρή παραλλαγή, ένας ιερέας, αντιπρόσωπος του Θεού 
και του Νόμου επί της Γης, μέσα σε μια στυγνή κοινωνία. Αυ
τά τα στοιχεία της μπρεχτικής παραβολής δε χρειάζονται καμιά 
ανάλυση. Εκείνο που θ’ άξιζε να προσεχθεί, είναι ότι μάλλον το 
Όνομα-του-Πατέρα προσπαθεί ν ’ αποδομήσει, κι όχι το ίδιο το
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πρόσωπο του δον Λάπε. Υπάρχει δηλαδή μια συνειδητή διαστολή 
ανάμεσα στο πρόσωπο και στ’ όνομά του, ανάμεσα στον κόσμο 
τού είναι και στον κόσμο τού έχειν, ανάμεσα στην τάξη της ελευ
θερίας και στην τάξη της αλλοτρίωσης.

Ιδεολογία
Η μπουνιουελική ιδεολογία δεν είναι σουρεαλιστική- ή, αν τη 
λέγαμε σουρεαλιστική, θα ’πρεπε ν ’ αναθεωρήσουμε τις πε
ρισσότερες απόψεις μας γι’ αυτήν. Τα «παράδοξα» και τα «ασυ
νήθιστα» που εμφανίζονται στην ταινία, δεν είναι «ποιητικά δη
μιουργήματα», ούτε εκδηλώσεις ενός νου «γεμάτου φαντα
σία». [...]
Θα λέγαμε ότι η ιδεολογία της ταινίας δεν είναι και ιδεολογία 
του Bunuel (όπως συμβαίνει τόσο στον Tati όσο και στον 
Bergman). Η αρχική «προσωπική» ιδεολογία εξαφανίζεται κα
θώς περνάει μέσα απ’ τους μηχανισμούς κατασκευής της ται
νίας- στην Τριστάνα, δηλαδή, η αρχική αναρχική ιδεολογία αυ- 
τοεξαλείφεται κατά τη διάρκεια του έργου, μετατρεπόμενη τε
λικά σε μια κριτική της ίδιας της αναρχικής ιδεολογίας:
Α. Ο «αναρχικός» δον Λόπε, στο τέλος της ταινίας, κάνει παρέα 
με παπάδες.
Β. Η «αναρχική» Τριστάνα, που έχει «αποτινάξει» το ζυγό της 
κι έχει φύγει με τον εραστή της, επιστρέφει και παντρεύεται τον 
δον Λόπε. Σημειωτέον, ότι η κρατούσα κριτική τόνισε το «μί
σος» της προς το διαφθορέα της και τον πόθο της εκδίκησης, ενώ 
είναι φανερό ότι κάτι τέτοιο, μόνο στο επίπεδο του ασυνειδή
του μπορεί να γίνει νοητό. Γιατί θα περίμενε η ηρωίδα ν ’ αρ- 
ρωστήσει ο δον Λόπε και ν ’ ανοίξει το παράθυρο, δίχως να ’ναι 
και βέβαιο ότι αυτό θα τον αποτελείωνε; Άλλο «μίσος», άλλο επα
νάσταση.
Γ. Η «βλασφημία» ενάντια στο θείο (το όνειρο με το κομμένο κε
φάλι του δον Λόπε) αποδεικνύεται ότι δεν είναι παρά φαντα
σίωση της ηρωίδας.
Δ. Η επανάσταση της Τριστάνας ενάντια στον δον Λόπε επιφέρει 
και τη δική της τελική καταστροφή, όπως επισημάναμε πιο πά
νω.
Αν η ιδεολογία των προσώπων αποδεικνύεται ανίκανη να τα γλι
τώσει από το περιβάλλον τους, η ιδεολογία της ταινίας, αντίθετα, 
αποδεικνύεται ικανή να φράξει το διάστημα της αναπαράστα
σης και να μετατραπεί σε μια ιδεολογία καθαρά διαλεκτική:
Α. Η συμπεριφορά του δον Λόπε και της Τριστάνα ερμηνεύεται 
σύμφωνα με τις πραγματικές καταστάσεις μέσα στις οποίες 
αυτοί ζουν, αλλά και μέσα απ’ τις φανταστικές και τις συμβο
λικές. Οι καταστάσεις αυτές (οικονομικές, πολιτικές, κοινωνι
κές, σεξουαλικές), που αποτελούν και τα πραγματικά παραπέ- 
μποντα των ηρώων, λειτουργούν σε άμεση σχέση με αυτούς και 
με τις αντιδράσεις τους- δηλαδή (ας μας επιτραπεί να επιμεί- 
νουμε πάνω σ’ αυτό), το περιβάλλον των προσώπων μέσα στο 
οποίο διαρθρώνονται οι σχέσεις τους, παρουσιάζεται απόλυτα 
συγκεκριμένο. Η επαφή των ηρώων με αυτό, τέλεια σωματική, 
προσδιορίζει την ιδεολογία τους, η οποία, με τη σειρά της, επι- 
καθορίζει τη συμπεριφορά τους.
Β. Μπορούμε να συλλάβουμε την Τριστάνα σαν την περιπέτεια

μιας ιδεολογίας που προσπαθεί να χτιστεί πάνω στα ερείπια μιας 
άλλης. Δύο τρόποι υπάρχουν γ ι’ αυτό: είτε να καταλυθεί η 
παλιά, και τη θέση της να πάρει η καινούργια, είτε να κατα- 
δειχθεί όσο το δυνατόν σωστότερα η φύση της πρώτης, ώστε να 
υποδηλωθεί η δεύτερη. Αυτόν τον τελευταίο δρόμο φαίνεται ν ’ 
ακολουθεί η Τριστάνα, στην οποία μπορούμε να δούμε τη γι- 
γάντια προσπάθεια για την κατάδειξη της αστικής ιδεολογίας. 
Ο κύριος μηχανισμός αυτής της κατάδειξης μπορεί να σχημα
τοποιηθεί ως εξής:

1. Η αναπαράσταση, όπως είναι φυσικό, όντας όχημα της ιδε
ολογίας, έρχεται σε φανερή συνάφεια μαζί της, αλλά δεν ταυ
τίζονται.
2. Το κείμενο, φορέας και των δύο, είναι φορέας και της πρω
ταγωνίστριας αυτής της περιπέτειας, που δεν είναι άλλη απ’ τη 
γραφή (γραφή του πόθου και της Ιστορίας).
3) Η γραφή, στο σημείο όπου θα τμήσει το σύνδεσμο ιδεολο- 
γίας/αναπαράστασης, θα επιφέρει μιαν απότμηση μεταξύ τους: 
η πραγματική σκηνή της Ιστορίας και του σεξ αποξενώνει τα 
συνένοχα στοιχεία, κι αυτή η ρήξη καθιστά πλέον ανέφικτη την 
αυθυπαρξία τους- αν, πριν, ήταν εφικτή η κάλυψη της ισχνής 
ιδεολογίας μέσα στους κλασικούς αναπαραστατικούς μηχανι
σμούς, τώρα μοιάζει απογυμνωμένη από το άλλοθι της: η ανα
παράσταση είναι το άλλοθι της αστικής ιδεολογίας.
4. Το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της περιπέτειας είναι, βέβαια, 
το σημείο της απότμησης- αλλιώς: η κατάδειξη του απωθημέ- 
νου: «Θα μπορούσαμε έτσι να προσδιορίσουμε την αστική ιδε
ολογία σαν ένα λόγο μέσα στον οποίο ένα υποκείμενο (το υπο
κείμενο του σημαίνοντος- μ’ άλλα λόγια, το υποκείμενο της πα
ραγωγής, στο μέτρο που το σημαίνον συνίσταται σ’ ένα οικο
νομικό, γλωσσικό κ.λπ. προϊόν) άρθρωσε το πρόβλημα της 
ίδιας του της παραγωγής, της συμβολικής του ανάρρησης, με 
τον τρόπο της απώθησης».2 Η γραφή του πόθου δεν παύει να αυ- 
τοαποκαλύπτεται, δηλαδή να φανερώνει το απωθημένο, το 
οποίο θα γινόταν τελείως διαυγές, αν ολόκληρη η Τριστάνα 
καταδείκνυε τα τελετουργικά της στοιχεία.
5) Μόλις επέλθει η απότμηση, η ιδεολογία, χωρισμένη απ’ την 
αναπαράσταση, αφήνεται στο έλεος της γραφής- στην ευφυΐα 
του δημιουργού έγκειται αν θα την κρατήσει αιωρούμενη 
(όπως και γίνεται στην Τριστάνα) ή αν θα προσπαθήσει να την 
καταστρέψει, οπότε κινδυνεύει να βυθιστεί και ο ίδιος (βλ. τα 
λεγάμενα «επαναστατικά « φιλμάκια). Το παραπάνω σχήμα γί
νεται ως εξής:
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ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ
H σύλληψη του συμβόλου, έτσι όπως πραγματοποιείται στη 
διάρκεια της ταινίας, απορρίπτει κάθε μεταφυσική, θρησκευ
τική και φιλολογική αντιμετώπιση αυτού του στοιχείου, που 
αποτελεί τη βάση του πολιτισμού μας· αντίθετα, το προσεγγί
ζει από μια πλευρά τέλεια υλική, σαρκική.
Γνωρίζουμε ότι μία από τις σπουδαιότερες απόψεις του Lacan 
αφορά στη φύση και τη δομή του συμβόλου, όπως αυτό πα
ρουσιάζεται στο όνειρο, στη σκέψη, στην πραγματική ζωή, στις 
τέχνες και σ’ όλο το εποικοδόμημα- με δυο λόγια, στη ζωή των 
λαών: το σύμβολο είναι στοιχείο διαρθρωτικό της ανθρώπινης 
ψυχικής δομής και κατευθύνει την πράξη με τη δύναμή του. 
Τι βλέπουμε στην Τριστάνα·, Ο σκύλος είναι το σύμβολο της πί
στης: Αν ο λυσσασμένος σκύλος είναι ο ξοφλημένος δον Λόπε, 
κι αν η σκυλίτσα που τη βγάζει έξω απ’ το δωμάτιό του όταν κά
νει έρωτα με την Τριστάνα, είναι το σύμβολο της γεροντικής 
συνουσίας, τότε ποια η σχέση της ταινίας με τον ορισμό που δί
νει στο «σύμβολο» το Petit Larousse;3 Καμία.
Το μπουνιουελικό σύμβολο δεν αναπαριστά- κι ούτε αναπαρι- 
στά ένα αφηρημένο πράγμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ση
μαίνει ένα συγκεκριμένο πράγμα- κι ακόμα, ότι αυτό το πράγ
μα είναι πράγμα του πόθου και της ηδονής. Έ να συγκεκριμέ
νο πράγμα: ο δον Λόπε, ο έρωτας, ο φαλλός, η ηδονή, ο ευνου
χισμός, ο Πατέρας, ο Θάνατος. Έ να σύμβολο: οι παντόφλες, ο 
σκύλος, το κομμένο πόδι, το ψεύτικο πόδι, τα δάκρυα, το ψεύ
τικο γέλιο, δύο κολόνες, δύο δρόμοι, ένα άγαλμα, δύο γυναίκες 
που φορούν πένθιμα ρούχα.
Η εμφάνιση του συμβολικού, η συμβολική γραφή, δεν αποτε
λεί υπέρμαχο της αναπαράστασης, καθώς συμβαίνει στο χώρο 
του χριστιανικού πολιτισμού, αλλά το «ελάττωμα της αναπα
ράστασης»* δηλαδή, την αδυναμία της να σημάνει, το ταυτο- 
λογικό σχήμα της. Το σύμβολο παίζει ενάντια στην αναπαρά
σταση.
Αν, λοιπόν, τα πάντα στην Τριστάνα δομούνται με βάοη τη 
λειτουργία του συμβόλου, θα μας (ραινόταν πολύ ενδιαφέρον να 
παρατηρήσουμε αυτή τη λειτουργία που δρα μέσα στον ψυχι
κό κόσμο των ηρώων, αλλά κι έξω απ’ αυτόν, αντικειμενικά: 
α) Το παιχνίδι. Είναι βασικό στοιχείο της συμπεριφοράς των 
ηρώων. Κι είναι, κυρίως, ένα παιχνίδι παρουσιών και απουσιών. 
Αυτό μας οδηγεί σ’ έναν τόπο μιας λησμονημένης -αλλά υπαρ
κτής- παιδικότητας. Επιστρέφουμε μ’ αυτή την υπόθεσή μας 
στη θεωρία των «ενστίκτων του θανάτου», όπως μορφοποιείται 
μέσα στο παιχνίδι του παιδιού. Μ’ άλλα λόγια, το παιχνίδι 
-σκηνοθεσία του έρωτα και του θανάτου- αποτελεί την προϋ
πόθεση για τη δημιουργία του συμβόλου.

Στην αρχή της ταινίας, το παιχνίδι των κωφαλάλων θα ’ταν σαν 
μια εισαγωγή σ’ ένα άλλο παιχνίδι: αυτό του δον Λόπε και της Τρι- 
στάνα. Αν, μάλιστα, έχουμε υπόψη μας ότι ο Σατούρνο χαστου
κίζεται και ταπεινώνεται, μπορούμε να υποθέσουμε ότι η χειρο
νομία αυτή αποτελεί τον κακό οιωνό για τη «μοίρα» τής Τριστά- 
να. (Ας μην ξεχνάμε, φυσικά, το χαστούκι που δέχεται ο δον Λό
πε από τον Οράθιο, και την ταπείνωση που πηγάζει απ’ αυτό: το 
θύμα και ο θύτης, που αντιστρέφουν συνεχώς τους ρόλους τους.) 
Το παιχνίδι της Τριστάνα με τους κωφαλάλους, στη σκηνή τού 
ονείρου της, είναι ακόμα μία ένδειξη του βαθύτερου παιχνιδι
ού που υπαινισσόμαστε: αν η υπόθεσή μας είναι σωστή, τότε όλα 
τα κομμάτια της ταινίας μπορεί να είναι κομμάτια ενός παι
χνιδιού: όλη η ταινία, ένα παιχνίδι. Και τι άλλο παρά παιχνίδι 
είναι μια τελετουργία; Το αποκορύφωμα του παιχνιδιού (το 
στριπτίζ της Τριστάνα μπροστά στον Σατούρνο), αποκορύφω
μα του άλγους: τ’ όνειρο με το κομμένο κεφάλι.
Ο Lacan αναφέρει τις λέξεις «ανθρώπινο αντικείμενο». Ποιο εί
ναι αυτό το αντικείμενο του παιχνιδιού και ποια η δομική αλ
ληλοδιαδοχή της παρουσίας και της απουσίας;
Ανθρώπινο αντικείμενο: ο δον Λόπε, οι παντόφλες του, τα φα
γητά του, οι συσκευές του ξυρίσματος του, ο Σατούρνο, ο Ορά
θιο, το κομμένο κεφάλι, η καμπάνα.
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται μέσα στο χώρο του πραγ
ματικού, κι είναι στοιχεία σαφώς αναπαραστατικά από πρώ
τη άποψη, αλλά κι ανησυχητικά: δεν ακολουθούν το δρόμο 
που ο θεατής νομίζει πως θ’ ακολουθήσουν. Το ανθρώπινο 
αντικείμενο είναι αντικείμενο ενός παιχνιδιού πόθου και πό
νου, και, στην περίπτωση της ταινίας, ενός αιμομικτικού 
παιχνιδιού.
β) Παρουσία-Απουσία. Εμφανίζονται και σ’ άλλες μορφές αυτού 
του τύπου: Παρουσία: Έρωτας -  Δον Λόπε -  Σκυλίτσα -  Σα
τούρνο.
Απουσία: Οράθιο -  Τροφές πλουσίων και τροφές που δεν δο
κιμάζονται -  Κομμένο πόδι -  Λυσσασμένος σκύλος.
Δομική αλληλοδιαδοχή: η ταινία χωρίζεται σε δύο μέρη· η σύγ
κριση ορισμένων στοιχείων φανερώνει εντονότερα αυτή την 
αμοιβαία επίκληση της παρουσίας και της απουσίας:

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ 
ο δον Λόπε ακόμα νέος 
ο δον Λόπε φτωχός 
ο δον Λόπε δημοκράτης 
το σιωπηλό κομμένο κεφάλι 

του δον Λόπε
ο δον Λόπε με περιποιημένα 

γένια σε μικρή ποσότητα

ο πατέρας δον Λόπε 
η ερωτευμένη Τριστάνα 
η φυσιολογική Τριστάνα 
οι ζωντανές παντόφλες 
ο Οράθιο νέος εραστής 
το άγαλμα του επισκόπου

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
ο δον Λόπε γερασμένος 
ο δον Λόπε πλούσιος 
ο δον Λόπε συντηρητικός 
το κραυγάζον κομμένο 

κεφάλι του δον Λόπε 
ο δον Λόπε με άφθονα γένια, 

που τον σκεπάζουν ολό
κληρο

ο σύζυγος δον Λόπε 
η εκδικήτρια Τριστάνα 
η νευρωτική Τριστάνα 
οι νεκρές παντόφλες 
ο Οράθιο ώριμος φίλος 
το άγαλμα της Παναγίας 351
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η Τριστάνα κι ο δον Λάπε 
περπατούν· ένας έμπορος 
«ηδονών» τούς προσπερνά· 
δεν αγοράζουν τα γλυκά του

η Τριστάνα άβαφη κι απλή

το μισοδαγκωμένο απ’ τον 
Σατούρνο μήλο

η Τριστάνα κι ο Σατούρνο 
περπατούν· ο έμπορος των 
«ηδονών» περνάει κοντά 
τους- κερδίζουν στη λοταρία 
αρκετά γλυκά

η Τριστάνα βαμμένη και στο
λισμένη

το μήλο που αποτελειώνεται 
από τον Σατούρνο

Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε σ’ αυτόν τον ανιαρό κατάλο
γο κι άλλα στοιχεία, τα οποία δεν εμφανίζονται απλώς σαν συμ
πληρωματικά, αλλά παρουσιάζουν κι άλλες, βαθύτερες σχέ
σεις. Π.χ. εύκολα παρατηρούμε ότι μια σχέση υποκατάστασης 
διαγράφεται όταν τη θέση του δον Λόπε καταλαμβάνει ο Σα
τούρνο (το στριπτίζ, ο περίπατος). Θα υποθέσουμε ακόμα ότι η 
παρουσία του ενός στοιχείου προβάλλεται σαν απουσία του 
αντιθέτου (έτσι, π.χ., στη σκηνή του εμπόρου των «ηδονών»), 
γ) Το στιμείο μηδέν του πόθου. Το παράδειγμα με τις παντόφλες 
είναι χαρακτηριστικό. Βρισκόμαστε στη στιγμή όπου μια απου
σία ενώνεται με μια παρουσία (η Τριστάνα ανάμεσα στους δύο 
άντρες). Το ανθρώπινο αντικείμενο (οι παντόφλες) παύει πια να 
’ναι τέτοιο. Οι παντόφλες μετατρέπονται σε σύμβολο, 
δ) Η κατάργηση της φυσικής ιδιοκτησίας. Στα μάτια της Τρι- 
στάνας, οι κολόνες δεν είναι πια οι πραγματικές κολόνες, αλλά 
κάτι άλλο: ένα αντικείμενο σωματικό μεν, αλλά ανήκον σε μια 
δεύτερη τοπική. Μ’ άλλα λόγια, η φυσική ιδιοκτησία, το ρεα
λιστικό status της φιλμικής ύλης, εκμηδενίζεται: απ’ τον τόπο 
του πραγματικού περάσαμε στον τόπο του συμβολικού. Από δω 
και πέρα, οι όροι αλλάζουν, και μαζί τους αλλάζει κι η ανθρώ
πινη συμπεριφορά. Την ψυχική δομή σκάβει και μορφοποιεί το 
σύμβολο. Κι αυτό είναι που εκφράζει τη δράση μιας αρχής 
«πέρα απ’ την αρχή της ηδονής».

Αν, όπως είπαμε πιο πάνω, η ταινία είναι κοιταγμένη μέσα απ’ τα 
μάτια της Τριστάνα κι αν υποθέσουμε ότι πολλές καταστάσεις θυ
μίζουν ένα όνειρο, τότε η ταινία θα μπορούσε και να ’ναι σαν ένα 
όνειρο της ηρωίδας. Δεδομένου ότι μόνο οι ζωντανοί ονειρεύο
νται, η Τριστάνα είναι το πιο ζωντανό πρόσωπο της ταινίας, 
αλλά κι εκείνο που ποθεί να πεθάνει και να μην ονειρεύεται. 
Αντίθετα, ο δον Λόπε φοβάται το θάνατο· στην έξοχη σκηνή 
όπου λέει στην Τριστάνα ότι «μόνο οι νεκροί δεν ονειρεύο
νται», εκδηλώνει τον πόθο του για τη ζωή (πόθος που, εξ άλλου, 
εκδηλώνεται σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, απ’ τη φήμη του 
ως γυναικοκατακτητή κ.λπ.) Από την άλλη πλευρά, ο δον Λό
πε δεν ονειρεύεται: είναι ένας νεκρός.
Ένα ζωντανό πλάσμα που θέλει να πεθάνει, κι ένα νεκρό που 
θέλει να ζήσει... Τι σημαίνει αυτό; Ό τι μόνο η Τριστάνα μπο
ρεί και σκέφτεται συμβολικά· ότι ο Δον Λόπε είναι ο άνθρωπος 
της αναπαραστατικής ιδεολογίας· ότι η αστική ιδεολογία έλκεται 
απέραντα από μιαν άλλη, απωθημένη· ότι αυτήν ακριβώς την 
απωθημένη συμβολική ιδεολογία φέρνει στο φως η ταινία. 
Πέρα απ’ αυτά: το υποκείμενο που μετατονίζει τον ονειρικό του

λόγο, είναι, φυσικά, η Τριστάνα. Κι ο ονειρικός λόγος διασχίζεται 
απ’ τη γραφή του πόθου που εκφράζεται με τις συντακτικές με
ταθέσεις και τις «σημαντικές» συμπυκνώσεις τού Freud.
Μια συμπύκνωση: η σκηνή της εκκλησίας («Έπρεπε να ’χεις 
αλλάξει παντόφλες»).
Μια μετάθεση: η στροφή («οπισθοδρόμηση») της ταινίας προς 
την αρχή της.
Εκείνο που ενδιαφέρει, είναι ότι το φανταστικό στην Τριστάνα 
υποχωρεί κάτω απ’ την ενέργεια του συμβολικού κι ότι παίζει 
έναν μικρό ρόλο σε σχέση μ’ αυτό. Και οι τελευταίες σκηνές τής 
ταινίας, βουτηγμένες στο φανταστικό, δεν αποτελούν φαντα
σιώσεις της ηρωίδας, αλλά παρουσιάζουν ένα μηχανισμό που 
οπισθοχωρεί ταχύτατα προς τις πηγές του, τα απλούστερα συ
στατικά του. Μόνο έτσι θα επιτευχθεί η ολοκλήρωση: διαβαί
νοντας μέσα απ’ το αποσπασματικό. Ο αληθινός καλλιτέχνης, 
τότε μόνο είναι αληθινός, όταν αρνείται την τέχνη του.

1. βλ. Πέρα α π ’ την αρχή της ηδονής, στο κεφάλαιο «Αρχή της Ηδονής και 
τραυματική νεύρωση -  Αρχή της ηδονής και παιδικά παιχνίδια».
2. Jean-Pierre Oudart, «Σημειώσεις για μια θεωρία της αναπαράστασης», 
«Cahiers du Cinéma», τχ. 229.
3. «Ον ή αντικείμενο που αναπαριστά ένα αφηρημένο πράγμα, το οποίο εί
ναι η εικόνα ενός πράγματος: ο σκύλος είναι το σύμβολο της πίστης- η ζυ
γαριά, το σύμβολο της δικαιοσύνης» κ.λπ.
4. Pascal Bonitzer, στο «Cahiers du Cinéma», τχ. 223.

Το μαύρο χιούμορ χτυπά 
φορώντας τη μάσκα της αθωότητας
του Νίκου Τερζή

O Luis Buñuel γεννήθηκε στην Καλάνδα, ένα χωριό της Ισπα
νίας γνωστό στη χριστιανική παράδοση για το «θαύμα» του: 
«Ένας άντρας πολύ αφοσιωμένος στην Παναγία, που το πόδι 
του είχε ακρωτηριαστεί, ονειρεύτηκε μια νύχτα πως η Παρθέ
νος ξέθαψε το κομμένο μέλος και το κόλλησε στο λειψό του πό
δι. Η σάρκα, παρότι σαπισμένη και σκουληκοφαγωμένη, επα
νέκτησε τη ζωτική της λειτουργία».1 Θα πρέπει να ήταν εξαι
ρετικά διασκεδαστικό για το πιο φημισμένο παιδί της Καλάν
δα και τον πιο περιβόητο μελετητή του «φετίχ των ποδιών» στον 
κινηματογράφο να καταπιαστεί με τον ακρωτηριασμό, η ακρω
τηριασμένη Τριστάνα να είναι θρήσκα, και η ταινία, αντί να στέ
φεται με την ευλογία ενός θαύματος, να καταλήγει στο φόνο! 
Στη ζωή και στο έργο του, ο Buñuel διαρκώς αστειεύεται, και 
το χιούμορ του, που είναι βέβηλο, αντεξουσιαστικό και, πάνω 
απ’ όλα, πανούργα αμφίσημο, είναι πάντα το κλειδί για ν ’ αντι- 
ληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται σοβαρά κοινωνι- 
κοπολιτικά, ψυχολογικά και θρησκευτικά θέματα.

Η  ΣΕΝΑΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ ΣΑΝ ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ 
Σε πρώτο επίπεδο, τίποτα δεν φανερώνει τον βαθύ ανατρεπτι
κό χαρακτήρα της ταινίας σε όσους δεν γνωρίζουν τη ριζο
σπαστική ανάπλαση των χαρακτήρων, των σχέσεών τους και 
της δράσης που επέφερε ο Buñuel στο μυθιστόρημα Τριστάνα
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του Benito Pérez Galdós (1892). O Buñuel, πολύ καλός γνώστης 
τού Galdós, του πιο γνωστού συγγραφέα της Ισπανίας του 
19ου αιώνα, είχε ήδη (1958) διασκευάσει για την οθόνη το 
Ναζαρέν, το σημαντικότερο μυθιστόρημά του. Είναι ενδιαφέ
ρον το ότι, αυτή τη φορά, επιλέγει την Τριστάνα, ένα επιστολικό 
μυθιστόρημα, «όχι απ’ τα καλύτερα του Galdós«.2 
Ο Buñuel, αναπλάθοντας τους βασικούς χαρακτήρες με γνώ
μονα την ανάδειξη των αυθεντικών κοινωνικών σχέσεων, κα
ταργεί τους παραδοσιακούς τρόπους αναπαράστασης που επι
βεβαιώνουν την αστική εξουσία, κι αντιστρέφει με διαστροφι- 
κή χαρά τη βασική θέση του μυθιστορήματος: «Οι άνθρωποι απ’ 
τη φύση τους προσαρμόζονται αρμονικά σε οτιδήποτε». Έτσι, 
με την Τριστάνα, επιτίθεται υπόγεια στην πιο θεμελιώδη προ
ϋπόθεση όλων των καταπιεστικών καθεστώτων, όπως εκείνο 
του Franco. Ο φιλελεύθερος Galdós του 19ου αιώνα και ο 
Franco βασίζουν ένα μυθιστόρημα και τη μονιμότητα ενός κα
θεστώτος, αντίστοιχα, στην πεποίθηση ότι μπορούμε να κάνουμε 
τους ανθρώπους να προσαρμόζονται σε οτιδήποτε.
Στην ταινία έχει διατηρηθεί «μόνο το 40% των βασικών κατα
στάσεων και διαλόγων του μυθιστορήματος».3 O Galdós ανα- 
φέρεται στη Μαδρίτη του τέλους του 19ου αιώνα- ο Buñuel με
ταφέρει τη δράση στο κλειστοφοβικό Τολέδο του 1920: μια πό
λη ανέγγιχτη, θαρρείς, από το χρόνο. Η Ισπανία της εποχής ήταν 
το προπύργιο της πατριαρχίας που προσφέρει στον άνδρα ελευ
θερίες, ενώ καταστέλλει τη σεξουαλικότητα της γυναίκας, με 
αντιστάθμισμα μιαν εκ πρώτης όψεως χρυσή, αλλά, αλίμονο, πε
λιδνή μάσκα αθωότητας, τύπου «ψευδευλαβούς ευσεβείας».
Ο Buñuel αναπλάθει τα δύο βασικά πρόσωπα του μυθιστορήμα
τος, το οποίο, σημειωτέον, τελειώνει με μια περιγραφή τής ζωής 
τους μετά το γάμο τους. Ο δον Λόπε «ξαναγεννιέται», αποκτά τις 
μανίες και τις απολαύσεις ενός καθησυχασμένου αστού (φυτεύ
ει δέντρα και εκτρέφει κοτόπουλα), και η Τριστάνα συμφιλιώνεται 
με την αναπηρία της, απαλύνοντας τα τραύματά της με το να αφο- 
σιώνεται στη θρησκευτική λατρεία και τη ζαχαροπλαστική. 
«Ήταν ευτυχισμένοι, ο καθένας τους; Ίσως...»4 καταλήγει ο 
Galdós σε τόνο που κυμαίνεται ανάμεσα στην ειρωνεία και τη 
συμπάθεια προς τους χαρακτήρες του. Ο Buñuel -που μόνο 
χλευασμό θα αντέτεινε σε μια τέτοια εκδοχή ευτυχίας- θα μπο
ρούσε να βασίσει στη νουβέλα του Galdós μια σατιρική μελέτη 
των τρόπων με τους οποίους ψευτοεπαναστάτες ιδεαλιστές, 
στα γεράματά τους, υποκύπτουν στον απατηλό εφησυχασμό των 
αστών. Με το να αντιστρέφει τη βασική θέση της νουβέλας, πα
ρουσιάζοντας τον δον Λόπε μίζερο και την Τριστάνα, στο τέλος 
της ταινίας, ένα τέρας, επιτυγχάνει κάτι πολύ ριζοσπαστικότερο: 
παρουσιάζει τις τερατώδεις, διαστροφικές συνέπειες της υπο
βολής σε καταπιεστικές δομές. «Η Τριστάνα του Galdós είναι μια 
μυθιστορηματική πραγματεία με θέμα την προσαρμοστικότη
τα της ανθρώπινης προσωπικότητας.»6
Πάντως, το δεδηλωμένο ενδιαφέρον του Buñuel για το μυθι
στόρημα επικεντρώνεται στο χαρακτήρα του δον Λόπε, ίσως και 
για ν ’ απομακρύνει την προσοχή της λογοκρισίας από την Τρι- 
στάνα, που είναι το κέντρο της ταινίας.

354 Σε μια δήλωσή του στον Aranda (που μόνο σαν σατανικός

αστεϊσμός μπορεί να εκληφθεί), εξισώνει τον εαυτό του με τον 
δον Λόπε: «Τώρα που αρχίζω να γερνάω, όλο και εμπνέομαι από 
τούτο το έργο που έχει θέμα τα γηρατειά και τη φθορά».6 
Ο δον Λόπε είναι ένας ισπανός ευπατρίδης, ένας μεσήλικας 
Δον Ζουάν, ο οποίος, ενώ παρουσιάζεται ως λάτρης της ελευ
θερίας, ξεχειλίζει από τη ματαιοδοξία και τον παρασιτισμό τής 
κοινωνικής του τάξης. Εκπροσωπεί τον τύπο του Ισπανού που 
ο Buñuel ανέκαθεν απεχθανόταν και δεν έχανε ευκαιρία να σα- 
τιρίζει στις ταινίες του, με τελευταίο παράδειγμα το Σκοτεινό 
αντικείμενο του πόθου, το κύκνειο άσμα του. Ο δον Λόπε είναι 
ασυμβίβαστος ζηλωτής της ηθικής και της προσωπικής τιμής, 
όταν, ειδικά η τελευταία (όπως διευκρινίζει στους φίλους του, 
με κάποιο κομπασμό), δεν αφορά σε ερωτικές σχέσεις με γυ
ναίκες φίλων ή γυναίκες «αθώες»! Αρέσκεται στις μονομαχίες, 
αλλά βρίσκει γελοίες αυτές που κρίνονται στο πρώτο αίμα. Η 
ηθική του εξαντλείται σε μια φιλελεύθερη ρητορική στα cafés, 
όπου δε χάνει ευκαιρία να διακηρύσσει μπροστά στους αστούς 
φίλους του τον ελεύθερο έρωτα ή να εκφράζεται κατά της Εκ
κλησίας και του γάμου. «Πανούργος όπως είναι, μιλά κατά 
του γάμου και στην Τριστάνα, κι έτσι, χαλαρώνοντας τους 
αμυντικούς μηχανισμούς της, τη φιλά για πρώτη φορά.»7 
Δύο είναι οι βασικές από τις αλλαγές που έχει επιφέρει o Luis 
Buñuel στον δον Λόπε του Galdós. Στην αρχή του μυθιστορή
ματος, ο δον Λόπε, παιδικός φίλος του πατέρα της Τριστάνα, ξο
δεύει μεγάλο μέρος της περιουσίας του για να συντηρήσει την 
οικογένειά της. Ο Buñuel, αφαιρώντας την προϊστορία τής 
σχέσης του δον Λόπε και της Τριστάνα, παρουσιάζει εξαρχής τον 
ήρωά του ως γοητευτικό παλιάνθρωπο, αποστασιοποιώντας 
συναισθηματικά το κοινό και προσδίδοντας στον δον Λόπε τη 
συμπεριφορά των αστών διανοουμένων της δεκαετίας του ’20, 
η οποία, πέρα από εποχή της νιότης του σκηνοθέτη, είναι και 
περίοδος πολιτικών ζυμώσεων και εργατικών εξεγέρσεων. 
Έτσι, αντίθετα με εκείνον του Galdós, ο δον Λόπε του Buñuel, 
φιλελεύθερος και εικονοκλάστης εκ του ασφαλούς, εκφράζεται 
κατά της αστυνομίας, αλλά και της εργασίας, και υπερασπίζε
ται (φραστικά) τους εργάτες και τα «θύματα» όλων των ει
δών, εκτός απ’ τα δικά του!
Πολύ πιο δραστικές, όμως, είναι οι αλλαγές στο χαρακτήρα 
της Τριστάνα. Η ηρωίδα του Galdós, καίτοι παθητική, έχει 
πλήρη συνείδηση ως προς το ότι η μοίρα των γυναικών στην 
πατριαρχική Ισπανία προδιαγράφεται από τις κοινωνικές συν
θήκες. Στο σχόλιο της υπηρέτριας, Σατούρνα, για τις τρεις 
επιλογές που προσφέρονται σε μια γυναίκα (γάμος, θέατρο, 
πορνεία), η Τριστάνα απαντά με τα λόγια: «Θέλω να ζήσω, να 
δω τον κόσμο και να βρω για ποιο λόγο είμαστε εδώ, σ’ αυτή τη 
γη. Θέλω να ζήσω και να ’μαι ελεύθερη».8 
O Galdós παρουσιάζει την Τριστάνα από μια φιλελεύθερη, φε
μινιστική οπτική και, παρακάμπτοντας το συναισθηματισμό του 
μυθιστορήματος, την εμφανίζει λιγότερο ονειροπόλα και αμή
χανη. Στην αρχή της ταινίας, η Τριστάνα, χαρωπή και εφευ
ρετική, ενσαρκώνει την ομορφιά και την αθωότητα. Δείχνει να 
χαίρεται την καθημερινότητα της ζωής της, ώσπου ο εφιάλτης, 
με το κεφάλι του δον Λόπε να αιωρείται σαν φαλλικό σύμβολο
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στο σήμαντρο μιας καμπάνας (πάθος και, ταυτόχρονα, απο
στροφή προς το πρόσωπο που συμβολίζει το δίπολο «πατέ- 
ρας»/εραστής), προαναγγέλλει τον τρόμο της όταν ο δον Αόπε 
την κάνει ερωμένη του.
Ο δον Λόπε, πλάθοντας τις ιδέες και τις ψυχικές παρορμήσεις 
της (η Τριστάνα, π.χ., έχει πλήρως ενστερνιστεί τις απόψεις τού 
δον Λόπε ενάντια στο γάμο και την Εκκλησία), αποσκοπεί στο 
να την κάνει εξαρτημένη του για μια ολόκληρη ζωή. Ενώ της 
μιλά υπέρ του ελεύθερου έρωτα και, φαινομενικά, της επιτρέ
πει απόλυτη ελευθερία, τη δένει κοντά του με πιο πολύπλοκους, 
υπόγειους ψυχολογικούς δεσμούς εξάρτησης απ’ ό,τι είναι οι νό
μιμοι δεσμοί του γάμου.
Η ψυχολογία του Bunuel αποδεικνύεται άμεμπτη. Η άρνηση 
της Τριστάνα να παντρευτεί τον εραστή της, Οράθιο, δείχνει πό
σο βαθιά έχει επηρεαστεί το υποσυνείδητό της από τις εκ του 
πονηρού ιδέες του δον Λόπε περί ελεύθερου έρωτα. Κι όταν επι
στρέφει ηττημένη απ’ την αρρώστια στο σπίτι τού δον Λόπε, η 
εξάρτησή της αυτή την οδηγεί στην απελπισία, το μίσος, τη δια
στροφή: αρνείται τις χαρές της ζωής και βρίσκει ευχαρίστηση 
στην ψυχρή βαρβαρότητα του να βασανίζει τον εαυτό της και 
τους γύρω της.
Ο Bunuel δεν επιτρέπει κανένα συναισθηματισμό προς την Τρι- 
στάνα ή ακόμα και τον νεαρό κωφάλαλο εργάτη, τον Σατούρ- 
νο. Στο φιλμικό σάμπαν του, οι δυστυχείς δεν έχουν καμία ει
δική μεταχείριση. Η αναπηρία και η ασχήμια δεν κάνουν τους 
ανθρώπους καλύτερους· αντίθετα, τους οδηγούν στη μοχθηρία: 
Λος ολβιδάδος, Βιριδιάνα, Τριστάνα. Ο ενοχικός οίκτος των 
αστών, που είναι η άλλη όψη της φυγής απ’ την πραγματικό
τητα, δεν έχει καμία θέση στον κόσμο του σουρεαλιστή δημι
ουργού. Αλλά και η ομορφιά δεν αποτελεί καμία εγγύηση. Η 
Τριστάνα, όσο πιο διαστροφική γίνεται, τόσο πιο όμορφη φα
νερώνεται στα μάτια του δον Λόπε, που έχει αντιστρέφει το φυ
σικό με το διαστροφικό.

Η ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΙ ΕΝΑ ΦΙΜΩΤΡΟ ΣΕ ΕΥΓΛΩΤΤΗ 

ΜΑΣΚΑ
Ο Bunuel, θεωρώντας τους χαρακτήρες του «με το βλέμμα τού 
πάγου»,9 τους κινεί με μια θεϊκή συναισθηματική ουδετερότητα, 
ανάλογη του στίχου του Breton: «Τα καλύτερα συναισθήματα εί
ναι στη θερμοκρασία μηδέν». Καταργώντας κάθε αυτάρεσκη 
επιβεβαίωση του θεατή, δημιουργεί μια ολοκληρωτική αποστα
σιοποίηση, πιο προχωρημένη εκείνης του Brecht, λόγω διαφοράς 
σε τεχνική και τόνο. Ο διδακτικός Brecht κηρύσσει μαχητικά. Ο 
Bunuel, ουδέτερος σαν την αλήθεια, αποδεικνύει· δεν έχει ανά
γκη τις τεχνικές αποστασιοποίησης του Brecht που, με την 
εντυπωσιακή ρητορική τους, αυτοαναιρούνται. Η Τριστάνα θέ
τει τον Bunuel στον αντίποδα της τεχνικής του Brecht, με το ρυθ
μό της σβελτάδας ελλειπτικού παιχνιδιού και την πολυπλοκό- 
τητα των χαρακτήρων σε διαρκή εξέλιξη. Η Τριστάνα είναι ου
σιαστικά γλώσσα· μια γλώσσα συμπυκνωμένων διαλεκτικών 
συλλογισμών που διατρέχουν μια αφανή μουσική κλίμακα, με 
οπλισμό την ισοπεδωτική εξίσωση κάθε είδους εξωτερικής δρά
σης και ονείρου στο ίδιο φιλμικό επίπεδο, και κλειδί την ανάμιξη

«πραγματικού» και φανταστικού σε μιαν αδιάλειπτη διάφανη ροή.
Η Τριστάνα, με την οικονομία της πιο αμείλικτης διαλεκτι
κής, σ’ ένα καταληκτικό γοργό μοντάζ 6 πλάνων από κεντρι
κές στιγμές της ταινίας σε αντίστροφη σειρά, κλείνει κυκλικά 
με την εικόνα που ξεκίνησε: η αθώα Τριστάνα, με φόντο το Το
λέδο, βαδίζει χαρούμενα προς το φακό, παρέα με τη Σατούρνα· 
μόνο που, τώρα, βαδίζει έχοντας γυρισμένη την πλάτη στο Το
λέδο, που έχει γίνει ο τάφος της. Αντί για τις αρχικές χαρμό
συνες καμπάνες, τη συνοδεύουν ο ήχος του χειμωνιάτικου 
ανέμου κι ο παραμορφωμένος κούφιος ήχος μιας καμπάνας 
που επαναλαμβάνεται εφιαλτικά.
Η σκηνοθεσία του Buñuel είναι αόρατη, εκτός από σπάνιες 
στιγμές όπου, με απρόσμενες στιλιστικές παρεμβάσεις, φανερώνει 
τον πραγματικό ήρωα της ταινίας, τη συνείδηση του Buñuel, τη 
μόνη άξια σεβασμού: ο προφητικός εφιάλτης τής Τριστάνα, ο γε
λοίος εφιάλτης του δον Λόπε, που ξυπνά στο φιλί της Τριστάνα 
και του εραστή της, αλλά, κυρίως, το πικρό, ειρωνικό φινάλε, 
που αποδίδει σε 30" όλη την ταινία. Τέτοιες παρεμβάσεις επι
φυλάσσει και το ηχητικό «καβάλημα» του λόγου ως σημείο 
αντίστιξης που, αίφνης, υπονομεύει το χαρακτήρα, εκεί που εί
μαστε σχεδόν έτοιμοι να τον θαυμάσουμε: «Ο δον Λόπε είναι εξαι
ρετικός άνθρωπος» ακούγεται να λέει ο υπεύθυνος του ορφα
νοτροφείου στο πλάνο όπου πρωτοεμφανίζεται ο δον Λόπε να 
φλερτάρει θρασύτατα μια νεαρή στο δρόμο. Τη «γυναίκα ενός φί
λου» εξαιρεί αργότερα ο δον Λόπε από τις ερωτικές κρούσεις του, 
και το «λουλούδι της απόλυτης αθωότητας» που ακούγεται στο 
πλάνο της αθώας, ανυποψίαστης Τριστάνα, μελλοντικού θύ
ματος της ανδρικής και κοινωνικής υπεροχής του. Η χαρα
κτηριστική ανυπαρξία μουσικής στην ταινία τονίζει ακόμα πε
ρισσότερο το εκκωφαντικό παίξιμο της Τριστάνα στο πιάνο, 
που προμηνύει την ανεπιστρεπτί μεταμόρφωσή της στο mo 
ακραίο τέρας του μπουνιουελικού σύμπαντος.
Οι σκηνές της ταινίας, που συντίθενται από μονοπλάνα μεγάλης 
διάρκειας, συνήθως ξεκινούν μ’ ένα σφιχτό μεσαίο πλάνο, κι 
ύστερα η κάμερα απομακρύνεται σε πλάνο «αμερικέν» και πα
ρακολουθεί τη δράση με πανοραμικά και βερτικάλ. Οι μεταβα
τικές σκηνές είναι ανύπαρκτες· τα τράβελινγκ, σπάνια. Το γκρο 
πλάνο, που ο Buñuel το επιφυλάσσει για ν ’ αναδείξει την ομορ
φιά της σπάνιας στιγμής που οι χαρακτήρες φωτίζονται και 
υπερβαίνουν τις αυταπάτες τους, εδώ επιστρατεύεται μόνο για 
το «αποσπασμένο» αυταρχικό πρόσωπο του δον Λόπε που, σαν πα
τριαρχικό φαλλικό σύμβολο, ακολουθεί εφιαλτικά την Τριστά- 
να και μετά το θάνατο του φυσικού προσώπου! Κάθε σκηνή ει
σάγει στοιχεία της προσωπικότητας του δον Λόπε ή της Τριστάνα 
ή της σχέσης τους. Η επόμενη σκηνή φέρνει καινούργια στοιχεία 
(τα οποία, ειδικά όταν αφορούν στον δον Λόπε, αντιτίθενται 
στα προηγούμενα και τα αναιρούν ως υποκριτικά και αναληθή) 
και συχνά διακόπτει τη συναισθηματική εξέλιξη της προηγού
μενης ή αντιτίθεται στην ατμόσφαιρά της. Ένα υπέροχο παρά
δειγμα τέτοιας αντίθεσης, που υποδηλώνει την παρακμή του δον 
Λόπε, είναι η σκηνή όπου ο δον Λόπε ξελογιάζει και παρασύρει 
την Τριστάνα για πρώτη φορά στο κρεβάτι του, την οποία δια
δέχεται κοφτά εκείνη με την αστυνομία που καταδιώκει τους ερ- 355
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γάτες! Η διαλεκτική της δομής της ταινίας αποσκοπεί στο να φέ
ρει στο προσκήνιο την εναλλαγή στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των 
χαρακτήρων. Αυτός που φαίνεται εξουσιαστής στη μια σκηνή, 
στην άλλη θυματοποιείται, για να εξουσιάσει ξανά στην επόμε
νη. Τελικά, ως υπαίτιος της θυματοποίησης, που είναι τόσο 
αναπόφευκτη όσο και πηγή ευχαρίστησης, αναδεικνύεται η κα
τασταλτική δομή τής κοινωνίας των ανισοτήτων, με ακρογωνι
αίους λίθους την πατριαρχική οικογένεια και τη θρησκεία.
Η συνολική αίσθηση της ταινίας δεν αφήνει έδαφος για αισιο
δοξία ή εγγύηση μονιμότητας της άρχουσας τάξης. Η ψυχρό
τητα του τόνου του Buñuel (το πιο δραστικό του όπλο) οδηγεί 
αθροιστικά το θεατή στην αποστροφή, στην καταδίκη τού 
ατέρμονου παιχνιδιού επιβολής και αλληλοχειρισμού των χα
ρακτήρων. Η Τριστάνα, η πιο «ισπανική» ταινία του Buñuel, 
φωτογραφίζει την καταδίκη της ακρωτηριασμένης Φρανκι- 
κής Ισπανίας. «Η Τριστάνα είναι επαναστατική, όχι επειδή μας 
παρακινεί ν ’ αλλάξουμε τον κόσμο, όπως απαιτούσε ο Marx, ή 
ν ’ αλλάξουμε τη ζωή, όπως ήθελε ο Rimbaud, ή ν ’ αναζητήσουμε 
την αλήθεια: η Τριστάνα είναι η αλήθεια· μια αλήθεια, που 
πουθενά δε συστοιχίζεται ή αναμιγνύεται με υποκειμενικές 
θεάσεις, όπως συμβαίνει στην πραγματικότητα ή στο σουρεα
λιστικό όνειρο»·10 μια αλήθεια διάφανη. Ο Buñuel, στην Τρι- 
στάνα, «δεν αγγίζει παρά την καρδιά των πραγμάτων. Κρατά το 
μίτο»11 και μεταμορφώνει ένα φίμωτρο σε εύγλωττη μάσκα. Κά
που ακόμα αντηχεί το τρανταχτό γέλιο του...
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Αθήνα 1982, σελ. 332.
3. Aranda, ό.π., σελ. 242.
4. Benito Pérez Galdós, Tristana, transí, by R. Seiden Rose, Peterborough, 
1961, σσ. 142-143.
5. Sherman H. Eoff, The Novels o f Pérez Galdós, St. Louis, Wa. Un. Studies, 
1954, σσ. 50, 53.
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10. Aranda, ό.π., σελ. 242.
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H  Κ Ρ Υ Φ Η  Γ Ο Η Τ Ε Ι Α
Τ Η Σ  Μ Π Ο Υ Ρ Ζ Ο Υ Α Ζ Ι Α Σ  ( 1 9 7 2 )
(Le charm e discret de la bourgeoisie)

Σκηνοθεσία: Luis Bunuel. Σενάριο: Luis Bunuel, Jean-Claude 
Carrière. Φωτογραφία: Edmond Richard. Σκηνογραφία: 
Pierre Guffroy. Ενδυματολογία: Jacqueline Guyot. Ή χος:

Guy Villette. Ηχητικά εφέ: Luis Buñuel. Μοντάζ: Hélène 
Plemiannikov. Ηθοποιοί: Fernando Rey (Ραφαέλε Κόστα), 
Paul Frankeur (Φρανσουά Τεβενό), Delphine Seyrig (Σιμόν 
Τεβενό), Bulle Ogier (Φλοράνς), Jean-Pierre Cassel (Ανρί Σε- 
νεσάλ), Stéphane Au dran (Αλίς Σενεσάλ), Julien Bertheau (επί
σκοπος Ντκρούρ), Claude Piéplu (συνταγματάρχης), Michel 
Piccoli (υπουργός), Muni (χωρική), Georges Douking (ετοιμο
θάνατος κηπουρός), François Maistre (αστυνομικός), Milena 
Vukotic (Ινές), Maria Gabriella Maione (τρομοκράτισσα), Pierre 
Maguelon (ενωμοτάρχης-φάντασμα). Παραγωγή: Serge Sil- 
berman, Greenwich Film, Jet Film, Dean Film (Γαλλία-Ισπανία- 
Ιταλία). Διάρκεια: 95 λεπτά. Έγχρωμη.
Βραβεία: Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας 1972.

Ο πρέσβης τής Μιράντα και το ζεύγος Τεβενό έρχονται να δει
πνήσουν στήν οικία των Σενεσάλ, αλλά εκεί διαπιστώνουν ότι ή 
πρόσκληση ήταν για άλλη μέρα. Πηγαίνουν να δειπνήσουν μαζί με 
τους Σενεσάλ σ’ ένα εστιατόριο, αλλά ο θάνατος του ιδιοκτήτη, το 
πτώμα του οποίου κείτεται σε διπλανό δωμάτιο, τους αποτρέπει απ’ 
το να καθίσουν. Το γεύμα στους Σενεσάλ αναβάλλεται για μια ακό
μα φορά, όταν οι οικοδεσπότες παρατούν τους καλεσμένους για να 
κάνουν βιαστικά έρωτα στον κήπο. Ένας επίσκοπος ζητά από 
τους Σενεσάλ να δουλέψει ως κηπουρός. Η Σιμόν Τεβενό και ο πρέ
σβης προσπαθούν να κάνουν έρωτα, χωρίς να τα καταφέρουν. 
Μια νεαρή τρομοκράτισσα αποπειράται να δολοφονήσει τον πρέ
σβη (ο οποίος χρησιμοποιεί τη διπλωματική του ιδιότητα για να 
κάνει λαθρεμπόριο ναρκωτικών), αλλά εκείνος την αφοπλίζει 
και την παραδίδει στην αστυνομία. Ένα ακόμα γεύμα στους Σε
νεσάλ διακόπτεται από στρατιωτικά γυμνάσια. Ένας λοχίας αφη- 
γείται ένα όνειρό του στους παρευρισκομένους. Ένα άλλο γεύμα δια
κόπτεται όταν οι συνδαιτυμόνες ανακαλύπτουν ότι βρίσκονται σε 
μια θεατρική σκηνή κι αποτελούν θέαμα του πλήθους. Ο επίσκο
πος, εξομολογώντας έναν ετοιμοθάνατο, πληροφορείται ότι ο ετοι
μοθάνατος είναι ο δολοφόνος των γονέων του. Αφού του δίνει 
άφεση αμαρτιών, τον σκοτώνει. Στη διάρκεια ενός άλλου γεύμα
τος στους Σενεσάλ, η αστυνομία συλλαμβάνει τους καλεσμένους με 
την κατηγορία της διακίνησης ναρκωτικών, και στη φυλακή συ
ναντούν το φάντασμα ενός ενωμοτάρχη που βασάνιζε φριχτά τους 
κρατουμένους. Σ ’ ένα άλλο γεύμα, γκάνγκστερ πυροβολούν τους κα
λεσμένους, όμως αποδεικνύεται ότι ήταν ένα όνειρο του πρέσβη, 
όπως και πολλές άλλες σκηνές. Τέλος, βλέπουμε τρεις φορές στην 
ταινία όλους τους βασικούς χαρακτήρες να βαδίζουν σ’ ένα δρόμο.

-  Γιατί η μπουρζουαζία είναι γοητευτική;
-  Γιατί όχι; Γνώρισα αξιαγάπητους και διακριτικούς αστούς. Πι
στεύετε ότι όλα όσα έφερε η μπουρζουαζία είναι κακά; Όχι. Κά
τι καλό θα πρέπει να ’χει μείνει.

-  Υπάρχουν άνθρωποι που εκπλήσσονται όταν σας βλέπουν να ζεί- 
τε σαν μπουρζουάς.
-  Είμαι μπουρζουάς, αλλά «κρυφός». Αν ήμουν κανονικός, θα 
ζοϋσα από τα εισοδήματά μου· δε θα ’κανα ταινίες.



Το γεϋμα-παράσταση.

Η  αφήγηση του ονείρου του 
Χοχία στο σπίτι των Σενεοάλ.

Ο επίσκοποτ; I J u lie n  Bertheau  ) 
που ήθελε να γίνει κηπουρός, 
και η ΑΙίς Σενεοάλ IS té p h a n e  
A u d ra n ), στην Κρυφή γοητεία 
της μπουρζουαζίας 357



Φ Ι Λ Μ Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α

-  Κάποιοι είδαν την ταινία ως μια σάτιρα. Για παράδειγμα: βλέ
πουμε πολλές φορές τους ήρωες να βαδίζουν σ’ ένα δρόμο που, απ’ 
ό,τι φαίνεται, δεν οδηγεί πουθενά. Θα μπορούσαμε να δώσουμε την 
εξής ερμηνεία: η μπουρζουαζία δεν έχει «ιστορικόμέλλον», δεν ξέ
ρει πού πηγαίνει. Η «κρυφή χάρη» της είναι σαν το άρωμα ενός 
λουλουδιού που μαραίνεται.
-  Καταλαβαίνω ότι μπορεί να ερμηνευτεί μ’ αυτόν τον τρόπο, 
αν και στο τέλος ξαναβλέπουμε τους ήρωες να βαδίζουν στο δρό
μο. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να σας πω ότι η σκηνή δεν έχει κα
νένα μήνυμα. Επιπλέον, θα ντρεπόμουν να πω στον εαυτό 
μου: «Και τώρα θα δείξω ότι η μπουρζουαζία είναι σε φάση εξα
φάνισης». Βλέπετε, πιστεύω το αντίθετο: παντού το προλετα
ριάτο αστικοποιείται σιγά σιγά και χάνει την επαναστατική δύ
ναμή του. Αυτοί που σήμερα πιστεύουν ότι έχουν την επανά
σταση στα χέρια τους, είναι οι φοιτητές. Στο Μάη του ’68, συμ- 
περκρέρθηκαν πολύ πιο επαναστατικά από τους εργάτες, οι 
οποίοι τους κοιτούσαν σχεδόν αδιάφοροι. Όμως, δεν υπήρξε επα
νάσταση το Μάη του ’68, δεν άλλαξε η Γαλλία. Ωστόσο, σ’ ευ
χαριστεί να βλέπεις στους δρόμους επιγραφές με αναρχικά, 
μαοϊκά ή ακόμα και σουρεαλιστικά συνθήματα.

assist. Μετά, το ξαναχρησιμοποίησα και στις επόμενες ταινίες 
μου. Είναι πολύ πρακτικό κι έχει μεγάλη ακρίβεια. Μπορείς να 
διευθύνεις χωρίς να σηκωθείς απ’ την καρέκλα σου, άσε που 
βλέπεις ακριβώς τι θα προβληθεί στην οθόνη -  όλα έχουν προ- 
βλεφθεί με το χιλιοστό. Στην αρχή, κάνω ένα δοκιμαστικό χω
ρίς κάμερα και monitor. Ύστερα κάθομαι και το ξανακάνω με 
την κάμερα, και διορθώνω τα καδραρίσματα και τις κινήσεις με 
βάση αυτό που βλέπω στο monitor.

-  Στις τελευταίες σας ταινίες, βλέπουμε μια «υποχώρηση» του 
γκρο πλάνου υπέρ των γενικών ή των μεσαίων.
-  Σιχαίνομαι το γκρο πλάνο, αν και, κάποιες φορές, είναι απα
ραίτητο. Το γκρο πλάνο χρησιμοποιείται πολύ συχνά για εύκολα 
μελοδραματικά εφέ.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Ο ζωγράφος της μπουρζουαζίας
της Agnès Peck

-  Ξαναβρίσκουμε το θέμα της τροφής, αλλά με τη μορφή της έλ
λειψης. Κι αυτό μοιάζει συμβολικό: οι αστοί της ταινίας, για κά
ποιο λόγο δεν καταφέρνουν ποτέ να ολοκληρώσουν το φαγητό 
τους, όπως οι αστοί του Εξολοθρευτή αγγέλου δεν μπορούν να 
βγουν απ’ το δωμάτιο.
-  Δεν είναι συμβολικό. Οι στερήσεις μ’ ενδιέφεραν ανέκαθεν. 
Χρησιμοποίησα κάποιες ανεκδοτολογικές ιστορίες που συνέ- 
βησαν σε φίλους. Για παράδειγμα, υπάρχει αυτό το αυθεντικό 
επεισόδιο όπου οι ήρωες πηγαίνουν στο εστιατόριο, παραγγέλ
νουν, παρατηρούν κάτι περίεργο ενώ περιμένουν, κι ύστερα 
ανακαλύπτουν ότι γίνεται μια νεκρώσιμη τελετή σε διπλανό δω
μάτιο: το αφεντικό του εστιατορίου μόλις πέθανε. Υπάρχει μια 
άλλη σκηνή όπου οι ήρωες καταφέρνουν τελικά να δειπνή
σουν, ή αρχίζουν να τρώνε κι ανακαλύπτουν ότι το κοτόπου
λο είναι πλαστικό κι ότι στην πραγματικότητα βρίσκονται πά
νω στη σκηνή ενός θεάτρου. Νομίζω ότι είναι ένα όνειρο που 
μου το αφηγήθηκαν.

-  Υπάρχουν όνειρα στην ταινία, αλλά ενσωματώνονται μ ’ εντυ
πωσιακό τρόπο μέσα στην πλοκή: τίποτα δε μας προειδοποιεί ότι 
είναι όνειρα, νομίζουμε ότι αποτελούν μέρος της πραγματικότητας, 
κι ύστερα συνειδητοποιούμε το λάθος μας.
-  Ναι, γιατί τα όνειρα αποτελούν μια προέκταση της πραγμα
τικότητας, της κατάστασης εγρήγορσης. Σε μια ταινία, απο
κτούν αξία μόνο αν δεν πεις: «Εδώ βλέπετε ένα όνειρο», γιατί 
τότε το κοινό λέει με τη σειρά του: «Α, αφού είναι όνειρο, δεν 
έχει και τόση σημασία», και η ταινία χάνει το μυστήριό της, τη 
δύναμή της να προκαλέσει ανησυχία.

-  Όταν σας επιοκεφθήκαμε στα γυρίσματα, είδαμε ότι χρησιμο
ποιούσατε monitor.

358 ~ Ήταν η πρώτη φορά που χρησιμοποιούσα το λεγόμενο video-

Μπορούμε να πούμε ότι Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας, μια 
από τις πιο θελκτικές ταινίες του Buñuel, είναι για τη γαλλι
κή περίοδο του σκηνοθέτη ό,τι Ο εξολοθρευτής άγγελος για τη 
μεξικανική: αυτές οι δυο ταινίες αγγίζουν ένα επίπεδο αξεπέ
ραστης τελειότητας, τόσο ως προς την ποιότητα της δομής 
τους (είναι πραγματικά εκθαμβωτική η αφηγηματική πολυ- 
πλοκότητα και άνεσή τους) όσο και ως προς την ποιητική δύ
ναμή τους (συναντάμε την ουσία της μπουνιουελικής μαγείας: 
το «ανησυχαστικό ανοίκειο», προτεραιότητα του ασυνειδήτου 
και του ονείρου, το θαυμαστά σουρεαλιστικό χιούμορ...) Πολ
λές άλλες αναλογίες υπογραμμίζουν τη συγγένεια. Και στις 
δύο περιπτώσεις έχουμε να κάνουμε με το πορτρέτο μιας ομά
δας (σάτιρα της μπουρζουαζίας -  πιο φαρμακερή στον Άγγελο, 
πιο διαυγής στη Γοητεία...) Η αφηγηματική δομή στηρίζεται 
στην παρεμπόδιση (ο εγκλεισμός των προσκεκλημένων στον 
Άγγελο, το δείπνο που δεν ολοκληρώνεται στη Γοητεία...) Τέλος, 
βρίσκουμε την ίδια πολυπλοκότητα της αφήγησης (η οποία 
οφείλεται στον σημαντικό αριθμό των χαρακτήρων, αλλά και 
στην επαλληλία των διαφόρων επιπέδων), η κατάληξη της 
οποίας μας διασκεδάζει με το μπρίο της, το ίδιο παιχνίδι ανάμεσα 
στη διαφορά και την επανάληψη, την ίδια αμφισημία των νοη
μάτων που αποκλείει την περιοριστική συμβολική (και, κατά 
συνέπεια, δογματική) ερμηνεία.
Ο Buñuel είναι πάνω απ’ όλα ένας μεγάλος μυθολόγος, και η χά
ρη της αφήγησης αποτελεί πρωταρχική ηδονή στη Γοητεία... 
Πρόκειται για ένα «συρταρωτό» αφήγημα, που ξεκινά αρχικά 
ως γραμμικό, για να αναπτυχθεί στη συνέχεια σε μια συνάρ
θρωση ιστοριών (η μια μέσα στην άλλη), καθώς εισβάλλει στα
διακά η ονειρική διάσταση, η οποία συγχέεται με την πραγμα
τικότητα, μέχρι να δημιουργήσει ζώνες αβεβαιότητας που «νέ- 
μονται» το θεατή. Η δομή αυτή παραπέμπει σε μια ολόκληρη πα
ράδοση του μύθου, από την αρχαιότητα (Πετρώνιος, Απουλή-
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ιος) μέχρι to πικαρέσκο μυθιστόρημα (η ισπανική λογοτεχνία, 
αναμφίβολα, αλλά κυρίως ένα αταξινόμητο έργο όπως το Χει
ρόγραφο που βρέθηκε στη Σαραγόσα του Jan Potocki -  το 1965, 
ο πολωνός σκηνοθέτης Wojciech Has έκανε μια κινηματογρα
φική διασκευή, που είναι αληθινό αριστούργημα πικαρέσκου 
του φανταστικού). Όσο για την προσωπική μπουνιουελική 
σφραγίδα, αυτή είναι έκδηλη στην προτίμηση για την ασυ
ναρτησία και την προνομιακή θέση που επιφυλάσσεται στο 
ονειρικό υλικό.
Οι αφηγήσεις των ονείρων καταλαμβάνουν σταδιακά τα πάντα 
και συγκροτούν ένα σπονδυλωτό αφήγημα βασισμένο στην 
επανάληψη (κάθε επεισερχόμενος χαρακτήρας παρουσιάζεται για 
να «αφηγηθεί την ιστορία του»), στην επάνοδο παρόμοιων ή πα
ραπλήσιων στοιχείων (διακρίνουμε δύο κατηγορίες ονείρων: απ’ 
τη μια, αυτά που φανερώνουν μια έμμονη ιδέα οικογενειακής 
μορφής κι εκφράζουν μια πένθιμη ατμόσφαιρα, σημαδεμένη 
απ’ το μοιραίο και το θάνατο· απ’ την άλλη, τα «ειρωνικά» όνει
ρα, που τα χαρακτηρίζει η ανατροπή των τυπικών κοινωνι
κών τελετουργιών). Υπάρχουν όμως διαφορετικοί τρόποι προ
σέγγισης και κατάληξης των κάθε ιστοριών. Μπορούμε, εξ άλ
λου, να επισημάνουμε μια συνεχόμενη κλιμάκωση και περι
πλοκή στην αλληλοδιαδοχή των ιστοριών. Έτσι, π.χ., έχουμε:
-  ένα όνειρο που δεν παρουσιάζεται ως τέτοιο: είναι η «ιστορία 

του νεαρού λοχαγού», που συνδυάζει την παιδική μνήμη, 
την εξομολόγηση (η αφήγηση του φόνου) και τη μνήμη-οθό- 
νη, αλλά προσεγγίζει επίσης το όνειρο με τη φανταστική 
χροιά του (η παρουσία των φαντασμάτων)·

-  ένα όνειρο που το αφηγούνται ως τέτοιο: το «όνειρο του λο- 
χία», νοσηρής ατμόσφαιρας, όπου ο νεαρός στρατιώτης συ
ναντά το φάντασμα της νεκρής μητέρας του·

-  ένα όνειρο που αργότερα αποκαλύπτεται ότι είναι όνειρο: η 
σκηνή του γεύματος-παράσταση (οι παρευρισκόμενοι συνει
δητοποιούν ότι βρίσκονται στη σκηνή ενός θεάτρου)·

-  ένα όνειρο μέσα στο όνειρο («Ονειρεύτηκα ότι ο Σενεσάλ 
ονειρευόταν...»): το όνειρο του δείπνου που έχει κακή κατά
ληξη (με προκλήσεις και μονομαχίες παρωδίας)·
μια ιστορία-παζλ που παρουσιάζεται ως πραγματική, αλλά εί
ναι τόσο ροκαμβολική, ώστε να της δοθεί μια φαντασματική 
εξωπραγματική υπόσταση: η ιστορία του επισκόπου και του 
δολοφόνου-κηπουρού, η οποία παρουσιάζεται ως η λύση ενός 
αινίγματος («Ποιος σκότωσε τους γονείς του επισκόπου;»), αλ
λά με μια κατάληξη-έκπληξη. Η ιστορία αυτή, πάντως, πα
ρουσιάζει κάποιες αναλογίες με εκείνην του νεαρού λοχα
γού (θέμα της πατροκτονίας)·

-  ένα όνειρο εμπνευσμένο απ’ την επικαιρότητα: το όνειρο του 
«αιμοσταγούς ενωμοτάρχη», που παραπέμπει στο Μάη του ’68 
και στο θέμα της αστυνομικής καταστολής-

-  ένα πολιτικό όνειρο, αυτό του «εφιάλτη της τρομοκρατίας», 
που αντιπαραθέτει τον «αστικό εφιάλτη» και την επαναστα
τική ουτοπία, και χρησιμεύει ως φαρσικό ψευδο-συμπέρασμα·

-  τέλος, ένα όνειρο χωρίς συγκεκριμένο θέμα, της πορείας στο 
δρόμο, τα πλάνα του οποίου διακόπτουν αινιγματικά τη διάρ
κεια της ταινίας.

Η αφήγηση, λοιπόν, υποδιαιρείται σε μικρο-αφηγήματα ή «εν 
δυνάμει» αφηγήματα, τα οποία συναθροίζονται με μια δεξιοτε- 
χνία που μπορεί να μην είναι φανταχτερή (η διαύγεια και η φυ
σικότητα των αλληλοδιαδοχών είναι τέτοια, ώστε όλα μοιά
ζουν να κυλούν με τον πιο φυσιολογικό τρόπο), αλλά παρασύ
ρει. Ο θεατής, δεν παρασύρεται άκων σε παγίδες και ανατροπές 
που εξανεμίζουν την προσδοκία του; Ακόμα κι όταν προαι
σθάνεται κάποια εξέλιξη ή ανακαλύπτει κάποιες ενδείξεις που 
λειτουργούν ως προοίμιο καταστάσεων, η κατάληξη διαφέρει πά
ντα από αυτό που είχε προβλέψει, προς μεγίστην απόλαυσίν του. 
[...]
Η άλλη μεγάλη επιτυχία της Γοητείας... έγκειται στο ότι συμ
πυκνώνει όλη την μπουνιουελική ατμόσφαιρα, η αινιγματική 
χάρη της οποίας εντείνεται με το πέρασμα του χρόνου (ξεφεύ
γει από την κάπως σχετική διάσταση του σουρεαλισμού). Η 
σάτιρα στον Bunuel δεν έχει ποτέ προσηγορικό χαρακτήρα (η 
καταγγελία της αστικής τάξης γίνεται με ειρωνεία, ως ένα ακό
μα κλισέ), ενώ, αντίθετα, αφήνει στις ερμηνείες το σκοτεινό μυ
στήριό τους, τον αναποφάσιστο χαρακτήρα τους. Η δύναμη 
του διφορούμενου των ταινιών του Bunuel, το αναλλοίωτο 
τους, τους επέτρεψε να ξεφύγουν από κάθε πλαίσιο, κι είναι αυ
τή η διαχρονική χάρη τους που εντυπωσιάζει περισσότερο σή
μερα. Έχει άλλωστε ενδιαφέρον, ξαναβλέποντας τη Γοητεία. ., 
να διαπιστώσουμε πόσο έχει αλλάξει ο τρόπος εκτίμησής της. Αν 
στην εποχή της θεωρήθηκε ότι ήταν μια φαρμακερή αντι- 
μπουρζουάδικη γελοιογραφία, στην πιο καθαρή παράδοση του 
σουρεαλιστικού πνεύματος, σήμερα το πράγμα μάς φαίνεται 
πιο διφορούμενο. Ο Bunuel αποδεικνύεται δύο φορές πονηρός, 
«καρφώνοντας» τόσο τις ανοησίες της επαναστατικής ουτοπίας 
όσο και τα ελαττώματα και την υποκρισία της αστικής τάξης, μέ
σα από ένα πολύ προφητικό μηδενιστικό πνεύμα. Από την άλ
λη, με τη σχεδόν γενικευμένη υποκατάσταση των παραδοσιακών 
«αστικών» αξιών από τις ομοιόμορφα εξισωτικές αξίες των pu- 
ζικών μέσων, η μπουνιουελική επισκόπηση αποκτά ένα είδος ξε
περασμένης χάρης, σχεδόν νοσταλγικής, για μια εκλιπούσα επο
χή και εκλιπόντες χαρακτήρες. Μήπως, τελικά, ο Bunuel δεν εί
ναι ο πιο μεγάλος ζωγράφος της μπουρζουαζίας -έστω, ο τε
λευταίος- όπως ήταν ο Visconti της αριστοκρατίας; [...]

- Positif·, ιχ. 392, Οκτώβριος 1993.
Μετάφι>αοη: Μ ηάμηης Ακιοόγλου.
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Plemiannikov. Ηθοποιοί: Adriana Asti (η κυρία με τα μαύρα), 
Julien Bertheau (διευθυντής της αστυνομίας), Jean-Claude 
Brialy (Φουκό), Monica Vitti (κυρία Φουκό), Adolfo Celi (για
τρός), Paul Frankeur (ξενοδόχος), Michel Lonsdale (πιλοποιός), 
Michel Piccoli (δεύτερος διευθυντής της αστυνομίας), Claude 
Piéplu (αστυνομικός επιθεωρητής), Jean Rochefort (Λεζάντρ), 
Bernard Verlay (λοχαγός των δραγόνων), Milena Vukotic (νο
σοκόμα), Muni (υπηρέτρια στους Φουκό), François Maistre 
(καθηγητής), Marie-France Pisier (κυρία Καμέτ). Παραγω
γή: : Serge Silberman, Greenwich Film (Γαλλία). Διάρκεια: 103 
λεπτά. Έγχρωμη.

Στο Τολέδο, την εποχή της εισβολής των στρατευμάτων του Να- 
πολέοντα, ένας γάλλος δραγόνος φιλά ένα γυναικείο άγαλμα. Στη 
σημερινή εποχή, ένας άγνωστος σ’ ένα πάρκο δίνει σ’ ένα κοριτσάκι 
σκανδαλιστικές κάρτες, που στην πραγματικότητα απεικονίζουν 
αξιοθέατα του Παρισιού. Ο πατέρας του κοριτσιού, που πάσχει 
από αϋπνία, δέχεται τη νύχτα την επίσκεψη ζώων κι ενός ταχυ
δρόμου, και, την επομένη, αφηγείται αυτή την εμπειρία στο γιατρό 
του. Η νοσοκόμα του ιατρείου φεύγει απ’ το Παρίσι για να επι- 
σκεφθεί τον ετοιμοθάνατο πατέρα της, και στο δρόμο συναντά 
στρατιωτικούς που κυνηγούν αλεπούδες με τανκς, καλόγερους, 
έναν μουσικό και μια χορεύτρια, μια ηλικιωμένη γυναίκα και τον 
ανιψιό της που είναι εραστές, έναν μαζοχιστή πιλοποιό και τη σα- 
δίστρια γυναίκα του. Αρ/γότερα, μια οικογένεια και η αστυνομία ανα
ζητούν ένα εξαφανισμένο κοριτσάκι, το οποίο, όμως, είναι παρόν, 
μπροστά τους, αλλά κανείς δεν του δίνει σημασία. Ένας ποιητής- 
δολοφόνος πυροβολεί από ψηλά το πλήθος, συλλαμβάνεται, κατα
δικάζεται σε θάνατο, αλλά αφήνεται ελεύθερος. Ένας διευθυντής 
της αστυνομίας που υποδεικνύεται ότι δεν είναι διευθυντής της αστυ
νομίας, αφηγείται αναμνήσεις από τη νεκρή αδελφή του, η οποία 
του τηλεφωνεί απ’ τον άλλο κόσμο. Αργότερα, φεύγει με τις αστυ
νομικές δυνάμεις για να αναχαιτίσει μια ομάδα διαδηλωτές που, 
όπως και οι ισπανοί επαναστάτες στην αρχή της ταινίας, φωνάζουν: 
«Κάτω η ελευθερία!»

-  Από πού προέρχεται ο τίτλος της ταινίας;
-  Από μια συνεργασία μου με τον Marx! Η πρώτη φράση τού 
Κομμουνιστικού Μανιφέστου λέει: «Ένα φάντασμα πλανάται 
πάνω απ’ την Ευρώπη...» Όσο για μένα, βλέπω την ελευθερία 
σαν ένα φάντασμα που όλο προσπαθούμε να το πιάσουμε κι όλο 
μας ξεφεύγει, αφήνοντας στα δάχτυλά μας μια υγρασία ομί
χλης...

-  Τα περάσματα από τη μια περιπέτεια στην άλλη, θυμίζουν πόρ
τες που ανοίγουν η μια μετά την άλλη.
-  Πολύ σωστά. Νομίζω ότι υπάρχει ένας σουρεαλιστικός πίνα
κας με συνεχόμενες πόρτες που ανοίγουν. Το σκέφτηκα τώρα 
που χρησιμοποιήσατε αυτή τη μεταφορική εικόνα. Ναι: κάθε 
επεισόδιο ανοίγει σ’ ένα άλλο επεισόδιο, κάθε χαρακτήρας οδη
γεί σε κάποιον άλλο, και θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε έτσι 
ad infinitum. Η ταινία δε θα τελείωνε ποτέ.

-  Γιατί αυτή η διάλεξη για τα ήθη της Πολυνησίας στην Αστυνο
μική Σχολή;
-  Δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου σε Αστυνομική Σχολή. Εί
πα, λοιπόν, μέσα μου: με τι μπορεί να μοιάζει; Η πρώτη εικόνα 
που μας έρχεται στο νου, είναι κάποιοι χωροφύλακες στα θρανία 
τους που ακούν τον καθηγητή, κοιτούν τον μαυροπίνακα, κά
νουν μεταξύ τους αστεία και σκανδαλιές. Πρέπει ο καθηγητής να 
μιλά για κάτι, κι εγώ τον έβαλα να μιλά για ανθρωπολογία. Κά
νει έναν μικρό πρόλογο για τις διαφορές στα ήθη ανάμεσα στις 
χώρες, για να δείξει πώς κάτι που σε μια χώρα θεωρείται κακό, 
σε μια άλλη είναι καλό -  και το αντίθετο. Η διάλεξή του μου χρη
σιμεύει ως πρόλογος για την επόμενη σκηνή, όπου καλλιεργη
μένοι άνθρωποι αφοδεύουν στα φανερά και τρώνε στα κρυφά: το 
αντίθετο απ’ ό,τι κάνουμε στην πραγματικότητα -  δεν είν’ έτσι; 
Αφοδεύουμε μόνοι μας, αλλά τρώμε με συντροφιά. Ποιος, όμως, 
μπορεί να βεβαιώσει ότι αυτό που σήμερα θεωρείται φυσιολογι
κό και ευπρεπές, δε θα γίνει κάποια μέρα το αντίθετο; Εγώ σας 
λέω ότι και το να τρως είναι απωθητικό θέαμα: ανοίγεις το στό
μα, βάζεις το φαγητό, μασάς, τρέχουν τα σάλια. Γιατί κάναμε μό
νο την αφόδευση μια μοναχική και μυστική πράξη;

-  Ξαναβρίσκουμε την παρουσία των ζώων -  και μάλιστα, με τρό
πο ανησυχητικό.
-  Πράγματι, στο όνειρο του Jean-Claude Brialy εμφανίζονται 
ένας κόκορας και μια στρουθοκάμηλος. Δεν είναι όνειρο, αλλά 
μια ενδιάμεση κατάσταση μεταξύ ύπνου και ξύπνου. Τα ζώα εί
ναι πλάσματα γεμάτα ζωή, που σου δίνουν χαρά. Κάποιες φο
ρές, όμως, δε λέω, μπορεί να σε ανησυχήσουν.

-  Ξαναβλέπουμε τη στρουθοκάμηλο στο τέλος. Η ταινία κλείνει με 
το βλέμμα της στραμμένο προς το θεατή.
-  Κατά τη γνώμη μου, είναι η καλύτερη στιγμή της ταινίας... 
το κεφάλι του πουλιού, το περίεργο, σχεδόν γυναικείο βλέμμα 
του, οι σγουρές βλεφαρίδες του, και το ηχητικό φόντο: κα
μπάνες, πυροβολισμοί, κραυγές. Είναι, νομίζω, τρομακτικό.

-  Είστε σκεπτικός, βλέπουμε, σε σχέση με την ελευθερία...
-  Ναι. Σε κάποιες στιγμές της Ιστορίας, ο λαός οδηγήθηκε στην 
απόρριψη της ιδέας της ελευθερίας. Η κραυγή που ακούγεται 
στην αρχή της ταινίας («Ζήτω οι αλυσίδες!»), είναι κάτι που ο 
ισπανικός λαός, όντως φώναξε στη διάρκεια της κατοχής απ’ τα 
ναπολεόντεια στρατεύματα. Προτιμούσε τις μοναρχικές αλυ
σίδες απ’ τα ατομικά δικαιώματα και μια κάποια ελευθερία

360 που ΐ0υ πρόσφερε η Γαλλική Επανάσταση.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Το τραπέζι της ανατομής
του ΡαεεαΙ Βοιιίίζετ

Πολλοί και διάφοροι δε θα παραλείψουν -δεν παρέλειψαν ήδη 
δηλαδή- να αναφερθούν, σχολιάζοντας το Φάντασμα της ελευ
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θερίας, στις σουρεαλιστικές καταβολές του Buñuel: ιδού ο πιο 
σίγουρος τρόπος για να μην πεις για την ταινία παρά σαχλα- 
μάρες. Ο υπογράφων (ίσως από πνεύμα αντιλογίας) θεωρεί, 
αντιθέτως, ότι το εντυπωσιακό στοιχείο στον κινηματογράφο 
του Buñuel (τόσο στην εν λόγω ταινία όσο και στις προηγού
μενες) είναι ο ρεαλισμός του· ένας ρεαλισμός ιδιαίτερος, πολύ 
πιο εναργής απ’ αυτόν με τον οποίο βολεύεται όλος ο συρφετός 
της κινηματογραφικής παραγωγής (Το φάντασμα της ελευθερίας 
είναι απείρως πιο ρεαλιστικό από τις Valseuses,1 λόγου χάρη). 
Ο ρεαλισμός του Buñuel είναι ένας ρεαλισμός του κώδικα· πιο 
συγκεκριμένα, των αστικών κοινωνικών συμβάσεων. Ο εναρ
γής και ακριβής τρόπος με τον οποίο τις αντικατοπτρίζει, δεν 
αφορά στις ψυχολογικές αντιδράσεις των χαρακτήρων σε σχέ
ση με μια συγκεκριμένη κατάσταση, αλλά, σ’ ένα πολύ βαθύτερο 
επίπεδο, τη γλώσσα, τις κοινωνικές συμβάσεις που κωδικο
ποιούν αυτές τις αντιδράσεις. Ας πάρουμε, π.χ., την επίσκεψη 
του Jean Rochefort στο γιατρό: ο καθένας θα θεωρούσε ως επί
κεντρο του ενδιαφέροντος τα τεκταινόμενα στην ψυχή τού 
Rochefort, την ώρα που ο γιατρός και φίλος του (Adolfo Cell) 
του αποκαλύπτει τελικά ότι πάσχει από καρκίνο· ο καθένας θα 
προσπαθούσε να εκμεταλλευτεί δραματουργικά την κατάστα
ση. Ο Buñuel, όμως, όχι· είναι προφανές ότι ενδιαφέρεται για 
την τυπική, τελετουργική, κωδικοποιημένη πλευρά της σκη
νής, την οποία κινηματογραφεί αντικειμενικά, μ’ ένα παγερό 
χιούμορ που δεκαπλασιάζει την αίσθηση του άγχους. Αποτυ- 
πώνει έτσι ακτινογραφικά, με διακριτικότητα, την ιδιαίτερη 
σχέση της αστικής τάξης με το θάνατο.
Τα παράλογα στοιχεία που ο Buñuel εισάγει στις ταινίες, όντως 
στοχεύουν στο να εμφανίσουν, μέσα από το γέλιο, τον κώδικα: 
να τον εμφανίσουν σαν ένα σύστημα στεγανοποιητικό, κατα
πιεστικό, σαν γλώσσα του φόβου. Το «φάντασμα της ελευθερίας» 
είναι το στοιχειό της εξωφρενικής και απολαυστικής στεγανο- 
ποίησης που τινάζει τον κώδικα στον αέρα. Μια στρουθοκά
μηλος που διασχίζει αργά αργά μια κρεβατοκάμαρα, στις τέσ
σερις η ώρα τα ξημερώματα, δεν ερμηνεύεται απλώς στο πλαί
σιο της περιβόητης τυχαίας συνάντησης της ραπτομηχανής 
και της ομπρέλας, την οποία θα βιαστούν να επικαλεστούν οι 
διάφοροι Benayoun· είναι, κυρίως, ένα πράγμα που η εξω
πραγματική και άτοπη εμφάνισή του μιαίνει, διαμιάς, το τυπικό 
αστικό πλαίσιο που διασχίζει, και τους κώδικες, τις συμπερι
φορές που είναι εγγεγραμμένα σ’ αυτό.
Αν δεχτούμε ότι υπάρχει «τυχαία συνάντηση», τότε το «τραπέζι 
της ανατομής» πού είναι; Τι γίνεται με το χώρο όπου πραγμα
τοποιείται η συνάντηση; Ο σουρεαλιστικός λυρισμός, ποτέ δεν 
είχε πρόβλημα μ’ αυτόν το χώρο. Μπορεί να ’ταν απλώς η λευ
κή σελίδα ή ο μουσαμάς ή η οθόνη ή, πιο αόριστα, το σημείο εκεί
νο το πνεύματος όπου η ζωή και ο θάνατος κ.λπ. κ.λιι. Απλή σύγ
κρουση σημαινομένων, αμιγώς μεταφορική πυράκτωση, της 
οποίας ο Breton διατύπωσε τον θεμελιώδη, ποιητικό νόμο (δύο 
λέξεις, δύο εικόνες, όσο το δυνατόν πιο απομακρυσμένες μεταξύ 
τους, ερχόμενες σε επαφή, δημιουργούν το μείζον ποιητικό 
αποτέλεσμα: πρωινή δροσιά με γατίσιο κεφάλι). Θα πρέπει, 
αντιθέτως, να προσέξουμε χτχμετωνυμική δομή της ταινίας τού

Bunuel, την προσκόλλησή της σ’ ένα αφηγηματικό υπόβαθρο, 
ακόμα κι όταν η αφήγηση εξοκέλλει. Αυτός είναι ο χώρος στον 
οποίο πραγματοποιείται η «συνάντηση», ο παραλογισμός, η 
μετατόπιση που φωτίζει και συνάμα καταστρέφει.
Αρκεί να παρεμβληθεί οτο σύνηθες σύστημα των συνήθων 
συνταγματικών σχέσεων που οι χαρακτήρες συνάπτουν με
ταξύ τους, ένα άτοπο γεγονός (εξίσου διακριτικό με τον ελαφρός 
μορφής φετιχισμό του αστυνόμου-Piéplu, που του αρέσουν τα 
γυαλιστερά δερμάτινα, ή εξίσου βίαιο με τη δημόσια φραγγέ- 
λωση του Lonsdale)· αρκεί, σε αμιγώς λογικό επίπεδο, να αντι- 
στραφούν δύο παραδείγματα στη λογική αλληλουχία 
(τρώω/αφοδεύω, λ.χ.)· αρκεί, ακόμα, ν ’ αλλοιωθεί η αιτιότητα 
ενός δράματος (οργανώνονται έρευνες για την ανεύρεση του μι
κρού κοριτσιού, ενώ αυτό δεν έχει εξαφανιστεί: μια οξυδερκής 
κριτική της απόρριψης και της καταπίεσης που υφίστανται τα 
παιδιά από τους αστικούς κώδικες), για να πληγεί όλος ο μη
χανισμός, όλο το σύστημα των κοινωνικών σχέσεων που εκθέτει 
η ταινία, από μια οντολογική αναπηρία, όπως θα τη λέγαμε αν 
μιλούσαμε σαν τον Bazin. Αν θέλουμε να εντοπίσουμε τις σου
ρεαλιστικές αναφορές του Bunuel, τότε θα πρέπει να μιλή
σουμε για τον Lichtenberg ή τον Magritte, δύο διαφθορείς λο- 
γικιστές που, βραχυκυκλώνοντας τη συντακτική λογική, απο
καλύπτουν τον τεχνητό χαρακτήρα του κώδικα και ορθώνουν 
το φάντασμα μιας ανέφικτης ελευθερίας. Με τι γελάμε στο 
Φάντασμα; Με τον κώδικα και τους φορείς του κώδικα, με αυ
τούς που ενσαρκώνουν τη λογική του (γιατροί, αστυνομικοί, 
παπάδες, διάφοροι τύποι της μπουρζουαζίας· πουθενά το προ
λεταριάτο, που ίσως, όμως, εμφανίζεται μέσα απ’ τη μεταφορά 
του τέλους, με τα αφηνιασμένα ά-λογα θηρία του ζωολογικού 
κήπου, αν και σίγουρα ο Bunuel θα απέρριπτε αυτή την πα
ρομοίωση); Αυτό θα ήταν το (περιορισμένα, βεβαίως) ανατρε
πτικό αποτέλεσμα του κινηματογράφου του Bunuel, ο οποίος, 
απ’ ό,τι φαίνεται, δε διατείνεται ότι είναι επαναστάτης. Μας δη
μιουργεί την επιθυμία της ανατροπής, μιας χαρωπής ανατρο
πής των καταπιεστικών κοινωνικών συμβάσεων, τις οποίες 
αναπαράγουμε την ίδια στιγμή που πέφτουμε θύματά τους· την 
επιθυμία του φαντάσματος που στοιχειώνει αυτές τις κοινω
νικές συμβάσεις και τις κοινωνικές σχέσεις που καλύπτουν, και 
τις στοιχειώνει με την ταυτόχρονα αστεία και μακάβρια μορφή 
μιας στρουθοκαμήλου, η δισυπόστατη φύση της οποίας συμ
βολίζει μια επανάσταση αβέβαιη και, κατά τον Bunuel, ασφα
λώς ανέφικτη. «Κάτω η ελευθερία»; Γιατί όχι, αν μιλάμε για την 
αστική ελευθερία, την ελευθερία του κώδικα και όχι των σω
μάτων.

1. Ταινία του Bertrand Blier ( 1974) που σημείωσε τεράστια εισπρακτική επι
τυχία στη Γαλλία, Στην Ελλάδα παίχτηκε με τον τίτλο Ο χορός των διε
φθαρμένων. (Σ.τ.Μ.)

• Cahiers du C inéma·, ιχ. 253, Οκιώβριος-Νοέμβριος 1974.
Μ πάφραοη: Τιτίκα ΔημητρουΑια.
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Οι μηχανισμοί της αλλοτρίωσης
του Βασίλη Ραφαηλίδη

Το μπουνιουελικό Φάντασμα της ελευθερίας ξεπετιέχαι τρομαχτικό 
και, μαζί, κωμικό μέσα απ’ τον πίνακα του προγόνου του, Goya, 
Οι τουφεκισμοί της 3ης Μαΐου, που ανοίγει την ταινία, για να με
τατραπεί αμέσως σε «ζωντανό» κινηματογραφικό πλάνο, όπου γί
νεται δυνατή και η προσθήκη στην μπάντα του ήχου της παρά
δοξης κραυγής: «Κάτω οι Ελευθερωτές! Κάτω η Ελευθερία!» 
«Ελευθερωτές» είναι οι στρατιώτες του Ναπολέοντα· και «ελευ
θερία», μια λέξη κενού περιεχομένου, μια λέξη φαντασματική, 
που μόνο σαν σλόγκαν λειτουργεί στα χείλη των απογόνων εκεί
νων που αγωνίστηκαν για «Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα». 
Στο όνομά της σκότωσαν οι Γάλλοι, την 3η Μαΐου 1808, στην 
Ισπανία, μερικές εκατοντάδες ρέμπελους που δεν ήθελαν να 
«ελευθερωθούν», στο όνομά της δολοφόνησαν το φίλο τού 
Bunuel, Lorca, στο όνομά της έγινε το μακελειό στο Βιετνάμ... 
Όντως, υπάρχει πάντα ένα φάντασμα της ελευθερίας που μας 
προτείνεται σαν «ελευθερία».
Η προβληματική της ταινίας είναι απλή και καχαφάνερη. Κι ο 
Bunuel, για να μην υπάρχει ίχνος αμφιβολίας για τις προθέσεις 
του, κλείνει την ταινία όπως την άνοιξε: σημερινοί διαδηλωτές, 
καθώς πυροβολούνται απ’ την αστυνομία, φωνάζουν: «Κάτω οι 
Ελευθερωτές! Κάτω η Ελευθερία!»
Η τρομαχτική αλήθεια τούτης της κραυγής, στη σχέση της και 
με τον τίτλο, μπαίνει από τον Bunuel σαν πρόβλημα για λύση: 
πρέπει να δειχθεί περί ποιας ελευθερίας πρόκειται, ώστε η 
κραυγή «Κάτω η Ελευθερία!» να πάψει να ηχεί παράδοξα.
Οι όροι του προβλήματος, όπως το βάζει ο σκηνοθέτης, έχουν 
δύο σκέλη: ένα λογικό κι ένα παράλογο. Το λογικό συνίσταται 
στο επίμονο αίτημα για ελευθερία· το παράλογο, στη μεταμόρ
φωση αυτού του αιτήματος σε σλόγκαν -  και σε μύθο.
Όμως και κάθε σκηνή της ταινίας έχει δύο σκέλη: ένα ρεαλι
στικό κι ένα σουρεαλιστικό. Στο πρώτο, το γεγονός εκτίθεται· 
στο δεύτερο, δείχνεται ο φαντασματικός-μυθικός χαρακτήρας 
της ιδεολογίας την οποία «τροφοδοτεί». Εδώ, ωστόσο, ο σου
ρεαλισμός δεν είναι παρά μέθοδος με την οποία δοκιμάζεται η 
αντοχή του Λόγου, και όχι ένα ελεύθερο κι αόριστο παιχνίδισμα 
όπως στη Χρυσή Εποχή (1930), με την οποία το Φάντασμα έχει 
μερικές μορφικές συγγένειες.
Η ταινία αποτελείται από μια σειρά σεκάνς, τόσο ασύνδετες με
ταξύ τους, ώστε να μοιάζει με σπονδυλωτή. Είναι αναγκαίο να 
τις απαριθμήσουμε, ώστε να δούμε ποιο συγκεκριμένο επιμέρους 
πρόβλημα τίθεται για εξέταση στην καθεμιά, και για ποιο λόγο 
αυτό το πρόβλημα παίρνει μια μορφή φαντασματική-μυθική:
1) Η αστική οικογένεια. Ήπια σχιζοφρένεια, που εκδηλώνεται 
με την προσπάθεια να εντοπίσουν οι γονείς τους κινδύνους στη 
διαπαιδαγώγηση του παιδιού τους εκεί ακριβώς όπου δεν υπάρ
χουν.
2) Ο στρατός. Οι στρατιώτες κυνηγούν στην εξοχή αλεπούδες 
με... άρματα! Ο πόλεμος δεν είναι παρά ένα «σπορ» για όσους

362 αγνοούν τα κρυμμένα του αίτια.

3) Κοινωνική ζωή. Στο ξενοδοχείο, που μοιάζει με πολλαπλή σκη
νή θεάτρου, παίζονται τα τυπικά αστικά δράματα της «καθ’ ημέ
ραν ζωής». Συγκεκριμένα: α) Η μεταφυσική δεν είναι παρά 
μια αλλιώτικη μορφή παιχνιδιού, που «γεμίζει κενά» (τέσσερις 
καλόγεροι περνούν απ’ την προσευχή στην... πόκα), β) Ο έρω
τας είναι ένα «βάλσαμο» και μια παρηγοριά για τους απελπι
σμένους (η γριά και αειπαρθένος θεία είναι «φουλ» ερωτευμέ
νη με τον ανήλικο ανιψιό της κι αποφασίζει, επιτέλους, να 
«του δοθεί»), γ) Οι διαστροφές είναι ένα δυνατό «καρύκευμα» 
για ένστικτα αχρηστευμένα (ο μαζοχιστής επαρχιώτης έμπορος 
δέρνεται ανηλεώς απ’ τη φιλενάδα του σ’ ένα πρόχειρο πάρτι, 
παρουσία και των καλογήρων).
4) Η αστυνομία. Στη Σχολή Χωροφυλακής, οι χωροφύλακες εί
ναι αδύνατον να διδαχθούν νομικά, εξαιτίας των συνεχών δια
κοπών λόγω «υπηρεσίας». Έτσι, το μόνο που δεν ξέρουν οι φύ
λακες του Νόμου, είναι οι Νόμοι.
5) Φυσιολογικές λειτουργίες. Ο καθηγητής της προηγούμενης σε
κάνς παρακάθεται σε γεύμα, όπου όλοι συζητούν για απορρίμ
ματα, καθισμένοι πάνω σε λεκάνες τουαλέτας αντί για καρέκλες, 
χωρίς να τρώνε! Όταν κάποιος πεινάσει, κλειδώνεται στην 
κουζίνα-καμπινέ. Δύο φυσιολογικές λειτουργίες (φαγητό και εκ
κένωση) έχουν αντιστραφεί εντελώς.
6) Υγεία. Ένας γιατρός αποκαλύπτει στον ασθενή του, με τον 
πιο διακριτικό κι ευγενικό τρόπο, ότι πάσχει από καρκίνο. Ο τε
λευταίος εξοργίζεται και δέρνει το γιατρό. Για τον αστό, η αρ
ρώστια είναι προσβολή -  κυριολεκτικά και μεταφορικά. Η βιο
λογία και η ηθική έχουν μπλεχτεί αξεδιάλυτα.
7) Σχέση του αστού με την εξουσία. Ο αστός της προηγούμενης 
σεκάνς «χάνει» την κόρη του. Ωστόσο, αυτή είναι σπίτι... δίπλα 
του. Η αστυνομία γνωρίζει ότι δεν χάθηκε κανένας, αλλά ψά
χνει το «χαμένο» παιδί επί 14 μήνες, επειδή της το ζήτησε το 
πραγματικό αφεντικό της.
8) Δικαιοσύνη. Ένας δολοφόνος τύπου Oswald σκοτώνει στο σω
ρό από... ποιητική διάθεση, και γ ι’ αυτό το Δικαστήριο τον 
αθωώνει. Η δικαιοσύνη είναι είδος ποίησης: ενδιαφέρεται πο
λύ για τη φόρμα.
9) Η ταυτότητα των αντιθέτων. Ο Διευθυντής της Αστυνομίας 
συλλαμβάνεται από την... αστυνομία, τη στιγμή που επισκέ
πτεται νυχτιάτικα τη νεκρή αδελφή του στον οικογενειακό 
της τάφο, ύστερα από ένα τηλεφώνημα απ’ το υπερπέραν, και 
οδηγείται στον... Διευθυντή της Αστυνομίας. Άγνωστο ποιος 
από τους δυο είναι ο πραγματικός και ποιος ο ψεύτικος. Άλλω
στε, αυτό δεν έχει σημασία, γιατί είναι φίλοι και συνεργάζονται 
αμέσως, αρμονικότατα. Οι ρόλοι του «καλού» και του «κακού» 
είναι μεταλλάξιμοι.
10) Οι ελευθερωτές. Οι δύο Διευθυντές της Αστυνομίας (και οι 
δύο είναι πια πραγματικοί) επισκέπτονται τον ζωολογικό κή
πο. Ξαφνικά, ακούγονται φωνές διαδηλωτών. Και οι δύο δια- 
τάσσουν πυρ. Οι διαδηλωτές φωνάζουν: «Κάτω οι Ελευθερω
τές!»

Τώρα ξέρουμε το μηχανισμό κατασκευής του Φαντάσματος της 
ελευθερίας. Είναι ο αλλοτριωτικός μηχανισμός όπου ο μύθος
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Οι δυο Διευθυντές της 
Αστυνομίας ·.Julien Bertheau 
και Michel Piccoli.

To (εϋγος Φονκό I Jean-Claude 
Brialy, Monica Vitti) και οι 
•άσεμνες· καρι ποσιάλ, στο 
Φάντασμα ιης cAeu6epúu;. 3 6 .
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παίρνει τη μορφή της πραγματικότητας (και αντίστροφα) κι 
όπου ο αστός δεν έχει καμιά συνείδηση του μυθικού-φαντα- 
στικού χαρακτήρα της υπόστασής του. Το τερατώδες ψέμα 
έχει γίνει πια μια αλήθεια «καθ’ εαυτήν», όπως, π.χ., στην 
οντοποίηση στο πρόσωπο του βασιλιά ενός μύθου που περνιέ- 
ται για «αλήθεια».
Τρομερέ γερο-ΒυήυθΙ! Για την αλλοτρίωση γράφτηκαν χιλιά
δες σελίδες. Ωστόσο, έπρεπε να πάρει το θέμα στα χέρια του ένας 
κινηματογραφιστής του δικού του αναστήματος, για να το 
φτάσει μέχρι τη ρίζα του και να το ψάξει με τέτοια σαφήνεια και 
ενάργεια.

«Το Βήμα», 3 Δ εκεμβρίου  1974.

Η προτελευταία φάρσα
77?ς Στέλλας Μπενιουδάκη

«Το τυχαίο είναι αυτό που εξουσιάζει τα πάντα.
Η αναγκαιότητα, απλώς έπεται. Δεν εχει την ίδια αγνότητα. Αν ανάμεσα 
σε όλες μου τις ταινίες νιώθω μια ιδιαίτερη τρυφερότητα για το Φ άντα

σμα της Ε λευθερ ίας, είναι ίσως γιατί αγγίζει αυτό το δύσκολο θέμα.»

Luis Buñuel Η  τελευταία π νοή

Αποτίοντας έναν διακριτικό φόρο τιμής στον Karl Marx (σ’ εκεί
νο το «φάντασμα [που] πλανάται πάνω απ’ την Ευρώπη»), ο 
Buñuel υπογράφει την προτελευταία ταινία της καριέρας του 
και την πιο σουρεαλιστική δημιουργία της ώριμης περιόδου του, 
κλείνοντας έτσι ένα κινηματογραφικό τρίπτυχο που άνοιξαν Ο 
Γαλαξίας και Η κρυφή γοητεία της μπουρζουαζίας -  ένα τρί
πτυχο «για την αναζήτηση της αλήθειας που πρέπει κανείς 
να εγκαταλείπει όταν νομίζει ότι τη βρήκε, για το αμείλικτο των 
κοινωνικών συμβάσεων».
Αψηφώντας γι’ άλλη μια φορά τη γραμμική λογική της κινη
ματογραφικής αφήγησης και ανάγνωσης (αρχή-μέση-τέλος), 
ο αραγονέζος σκηνοθέτης συνθέτει μιαν αλληλουχία τυχαιο- 
τήτων -διόλου τυχαία, ωστόσο- και σκαρώνει την προτελευταία 
του φάρσα στο κοινό μ’ ένα αιχμηρό κινηματογραφικό παζλ από 
σουρεαλιστικές ιστορίες: η πλοκή κατακερματίζεται, το νόημα 
καταργείται, και η κάθαρση μοιάζει ν ’ αποτελεί προσωπική 
υπόθεση του δημιουργού...
«Το τυχαίο» έχει πει o Buñuel, «είναι η άρνηση του Θεού, η άρ
νηση της κοινωνίας.» Δίπλα στο τυχαίο βρίσκεται το μυστήριο, 
κι ανάμεσά τους γλιστρά η φαντασία, η «ολοκληρωτική ελευ
θερία του ανθρώπου»: αθώα, ειλικρινής, όσο διεστραμμένη ή νο
σηρή κι αν φαντάζει. Καταφάσκοντας στη χαώδη γεωμετρία τού 
τυχαίου κι αδιαφορώντας για το αυτάρεσκο παιχνίδι των συμ
βολισμών στο οποίο πρόθυμα επιδιδόταν η διανόηση της επο
χής, o Buñuel αρνείται τον καταναγκασμό του νοήματος, της 
διαύγειας, και συνθέτει το δικό του σουρεαλιστικό κολάζ: οι ει
κόνες υποτάσσονται στην εικονοκλαστική, αιμοδιψή διάθεση 
του δημιουργού τους, αποκαλύπτοντας το δηλητηριώδες βάθος 

364 τους και καταφέροντας ένα γερό χτύπημα στην επαναπαυμένη

όραση του απροετοίμαστου θεατή: στασιαστές που φωνάζουν 
«Κάτω η Ελευθερία!», καλόγεροι που προσεύχονται παίζοντας 
πόκερ, αστοί που κουβεντιάζουν ανέμελα καθισμένοι σε τουα
λέτες, αστυνομικοί που καταφεύγουν σε νεκροταφεία κυνη
γημένοι από αιμομικτικά οράματα, ζευγάρια που μαστιγώνονται, 
γονείς που αναζητούν έντρομοι τη χαμένη τους κόρη ενώ εκεί
νη, σαστισμένη αλλά απόλυτα ασφαλής, βρίσκεται ακριβώς δί
πλα τους...
Μέσα από ασυνήθιστες δεσμεύσεις και αποδεσμεύσεις, ο Bunuel 
κατασκευάζει επιδέξια το πορτρέτο του σύγχρονου αστού, ενώ, 
ταυτόχρονα, ξεδιπλώνει με σαρκασμό το χάρτη αλλεπάλλη
λων διεστραμμένων υποθέσεων: Τι θα γινόταν, άραγε, αν ένα 
ένα τα κομμάτια του κοινωνικού συμβολαίου αντιστρέφονταν, 
αν οι ηθικές αξίες της εποχής, τόσο βολικά τοποθετημένες σ’ ένα 
διπολικό σχήμα Καλού-Κακού, έκαναν μια τέλεια στροφή 180 
μοιρών, κι ο μέσος αστός έβλεπε μέσα από έναν αρνητικό κα
θρέφτη το είδωλό του σαν μια αγνώριστη ακτινογραφία του εαυ
τού του; Με ειρωνεία, σαρκασμό και μηδενιστική διάθεση, ο 
Bunuel ξύνει τη λεία επιφάνεια της αστικής καθημερινότητας, 
αποκαλύπτοντας την καλά κρυμμένη φαιά ουσία της ηθικής 
της. Την αμείλικτα προδιαγεγραμμένη πορεία του ανθρώπινου 
νου διαδέχεται η πρόσ-τυχη κατεύθυνση του μπουνιουελικού 
λόγου: τίποτα δεν είναι αληθινό· όλα επιτρέπονται.
Οι βιολογικές λειτουργίες αντιστρέφονται· το ίδιο και το ηθι
κό τους φορτίο: η τροφή -ένοχη, «βρόμικη»- τρυπώνει βαθιά 
στη σφαίρα του απορρήτου, ενώ η αφόδευση γίνεται αφορμή για 
κοινωνικές συνευρέσεις. Ο κόσμος των ονείρων εισβάλλει σε αυ
τόν της εγρήγορσης, το υποσυνείδητο σκαρφαλώνει στην επι
φάνεια του νου, τα όρια της λογικής θολώνουν επικίνδυνα. Οι 
νεκροί παίρνουν σάρκα και οστά, ενώ τα ανθρώπινα σώματα γί
νονται αόρατα: οι αισθήσεις καταργούνται. Η σεξουαλικότητα 
-πρωταρχική ενόρμηση- και η επιθυμία αποκαλύπτουν τις 
καλά κρυμμένες αιμομικτικές τους καταβολές, ενώ αρσενικό και 
θηλυκό χύνονται το ένα μέσα στο άλλο, ξεσκεπάζοντας τη βα
θιά σαδομαζοχιστική τους σχέση. Η θρησκεία, μια παρτίδα πό
κερ: κερδίζει αυτός που μπορεί να μπλοφάρει καλύτερα....
Τα φαντάσματα του Marx, του Freud, του Nietzsche, χαμογε
λούν σαρδόνια...
Η αντιστροφή των κανόνων κάνει τον άνθρωπο να μοιάζει με 
κακό αντίγραφο του εαυτού του -  αστείο και θλιβερό. Φάντα
σμα ενός ονόματος ή όνομα ενός φαντάσματος, η ελευθερία δε 
βρίσκεται στα επιμελώς χαραγμένα σύνορα των κοινωνικών 
συμβάσεων, αλλά ούτε και στο αντίθετό τους. Ο Bunuel τοπο
θετεί έναν παραμορφωτικό καθρέφτη μπροστά στον σύγχρονο 
αστό, αποκαλύπτοντας τις καλά κρυμμένες πτυχές του νου 
που τόσο πρόχειρα έχει στριμώξει στην περιοχή του απαγο
ρευμένου: η ελευθερία είναι τόσο επώδυνη όσο και ο περιορι
σμός της. Ο ισπανός σκηνοθέτης καταλύει με νοσηρό, πικρόχολο 
χιούμορ κάθε κοινωνική σύμβαση, ανοίγοντας μικρές τρύπες 
στην ευάλωτη αστική ηθική. Το τυχαίο, αθώο και πρωταρχικό, 
εισβάλλει θριαμβευτικά, θρυμματίζοντας κάθε μορφή στέρεου 
νοήματος και λογικής.
Στα 74 του χρόνια, σχεδόν κουφός, γεμάτος μνήμες και με λίγο
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πια ενδιαφέρον για χη ζωή, ο Bunuel κάνει μια ταινία στοιχειω- 
μένη από σκιές και φαντάσματα: το φάντασμα του Marx, του 
Freud, του Goya, του σουρεαλισμού, της ίδιας της Ισπανίας (έτσι 
όπως τη βίωσε και την ενσωμάτωσε στο έργο του) ρίχνουν τη δι
κή τους μακάβρια σκιά στην προτελευταία δημιουργία τού σκη
νοθέτη. Οξυδερκής παρατηρητής της εποχής του, ο Bunuel δια
γιγνώσκει τη μετάβαση προς ένα άλλο σύστημα σκέψης, χη φθο
ρά του σουρεαλισμού, τους νέους δρόμους που ανοίγονται στην 
7η Τέχνη, και κάνει μια ταινία που ισορροπεί ανάμεσα στη φάρ
σα και μια μελαγχολική αναφορά στις κινηματογραφικές του κα
ταβολές. Το φάντασμα της ελευθερίας, άνισο και αντιφατικό, σπά
ει χη συνέχεια του χρόνου, της λογικής και του νοήματος, κλεί
νει πονηρά το μάτι στους παλιούς φίλους του ισπανού σκηνοθέτη 
και ανταπαντά με θράσος στην Αμερικανική Ακαδημία που βρά
βευσε την προηγούμενη ταινία του, την Κρυφή -γοητεία της 
μπουρζουαζίας, με το Όσκαρ Καλύτερης Ξένης Ταινίας.
«Δεν μπορούμε πια να σκανδαλίσουμε το κοινό όπως κάναμε 
τριάντα χρόνια πριν» είπε ο Bunuel, μιλώντας για το Φάντασμα 
της ελευθερίας σε σχέση με τη Χρυσή Εποχή. Η αιχμηρή, σου
ρεαλιστική εικόνα δε σοκάρει πια το κοινό, κι ο Bunuel το ξέ
ρει πολύ καλά. Το σκάνδαλο, όπως του ’χε πει κάποτε ο φίλος 
του, André Breton, δεν υπάρχει πια, κι ο σουρεαλισμός έχει χά
σει την ανατρεπτική ποιότητα του όξινου λόγου.
Κάνοντας έναν τέλειο κύκλο πάνω απ’ τις ανθρώπινες κοινωνίες, 
Το φάντασμα της ελευθερίας ξαναγυρνά στην αρχική σκηνή, 
τον τουφεκισμό στασιαστών οι οποίοι πεθαίνουν φωνάζοντας: 
«Κάτω η Ελευθερία!» -  αναφορά στους πίνακες του αγαπημένου 
Goya Αυτή τη φορά, διόλου τυχαία, η δράση μεχαφέρεται σ’ έναν 
ζωολογικό κήπο: ξαφνικά, το άγρυπνο, επίμονο βλέμμα των 
φυλακισμένων ζώων φαντάζει πολύ πιο ειλικρινές από εκείνο 
των σαστισμένων αστών. Τίποτα δεν είναι αληθινό...

Αθήνα, Αύγουστος 2000.

Τ Ο  Σ Κ Ο Τ Ε Ι Ν Ο  Α Ν Τ Ι Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο  
Τ Ο Υ  Π Ο Θ Ο Υ  (1977)
(Cet obscur objet du desir)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Luis Búñuel, Jean-Claude 
Carrière, βασ. στο μυθιστόρημα La femme et le pantin του Pier
re Louÿs. Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : Edmond Richard. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία :  
Pierre GufTroy. Ε ν δ υ μ α τ ο λ ο γ ία : Sylvie de Segonzac. Μ ο υ σ ι 
κ ή : Αποσπάσματα από όπερες του Richard Wagner και φλα- 
μένκο. Η χ ο ς : Guy και Olivier Villette. Μ ο ν τ ά ζ : Luis Buñuel, 
Hélène Plemiannikov. Η θ ο π ο ι ο ί :  Fernando Rey (Ματέο), 
Carole Bouquet ιΚοντσίτα), Angela Molina (Κοντσίτα), Julien 
Bertheau (δικαστής Εδουάρδο), André Weber (Μαρτέν, ο υπη
ρέτης), Milena Vukotic (μια ταξιδιώτισσα), Pieral (νάνος), Ber
nard Musson (επιθεωρητής), Muni (θυρωρός), Maria Asquerino

(μητέρα της Κοντσίτα). Π α ρ α γ ω γ ή : Serge Silberman, Green
wich Film, Les Films Galaxie, Incine (Γαλλία-Ισπανία). Δ ι ά ρ 
κ ε ια : 98 λεπτά. Έγχρωμη.

Ο Ματέο, ένας ευϋπόληπτος αστός απ ’ τη Σεβίλη, τσακώνεται με 
τη σύντροφό του, Κοντσίτα, και επιβιβάζεται στο τρένο για το Πα
ρίσι, αφού προηγουμένως την περιλούζει με νερό. Οι συνεπιβάτες 
του, παραξενεμένοι από τη συμπεριφορά του, δέχονται μ  ’ ευχαρί
στηση ν ’ ακούσουν την ιστορία του. Ερωτευμένος τρελά με την Κον
τσίτα, την οποία γνώρισε ως υπηρέτρια στο σπίτι του, της έκανε διά
φορες ερωτικές προτάσεις, αλλά εκείνη έφυγε απ’ το σπίτι απρο
ειδοποίητα. Την ξαναβρίσκει σ ’ ένα φτωχικό σπίτι όπου μένει με 
τη μητέρα της, η οποία δέχεται με ευχαρίστηση όλα τα δώρα του 
προστάτη τους, αρκεί να ξεκουμπιστεί η κόρη της. Η Κοντσίτα τού 
εξομολογείται ότι είναι παρθένα, κι αυτός αδημονεί να την κάνει 
δική του, αλλά, ενώ η Κοντσίτα τον προκαλεί συνέχεια, αναβάλλει 
συνεχώς την ποθούμενη πράξη. Επιπλέον, το πάθος της για το φλα- 
μένκο και η σχέση της μ ’ έναν όμορφο κιθαρίστα, κάθε άλλο πα
ρά αρμόζουν με την εικόνα μιας παρθένου. Τελικά, η Κοντσίτα, που 
έχει ακολουθήσει με το ίδιο τρένο τον Ματέο, του ανταποδίδει 
την κίνηση, καταβρέχοντάς τον στο Παρίσι. Το τέλος της ταινίας 
τούς δείχνει να περπατούν σαν παντρεμένο ζευγαράκι και να κοι
τούν αμέριμνοι μια βιτρίνα, όταν μια βόμβα σκάει πολύ κοντά

-  Ποιο είναι το «σκοτεινό αντικείμενο του πόθου-; Η γυναίκα; Το 
φύλο της; Το πνεύμα της;
-  Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι μπορεί να ’ναι και τα τρία... ή και τί
ποτα απ’ αυτά. Ίσως το αντικείμενο του πόθου για τον ήρωα 
είναι στην πραγματικότητα η στέρηση, η οποία διεγείρει πε
ρισσότερο απ’ τον πόθο. Έ χω  την εντύπωση ότι στο μυθιστό
ρημα του Louÿs υπάρχει κάπου η φράση «ένα διαυγές αντι
κείμενο του πόθου». Εμένα μ’ ενδιέφερε το αντίθετο: ένα σκο
τεινό αντικείμενο του πόθου.

-  Η ταινία προκάλεοε την περιέργεια, ήδη από τα γυρίσματα, 
εξαιτίας μιας πρωτότυπης -και παράλογης, ταυτόχρονα- ιδέας: δύο 
ερμηνεύτριες -και μάλιστα, πολύ διαφορετικές μεταξύ τους- υπο
δύονται τον ίδιο χαρακτήρα.
-  Το ξέρετε πολύ καλά ότι έγινε από αναγκαιότητα. Πίστεψα ότι 
η Maria Schneider θα ήταν καλή για το ρόλο. Δεν είναι εκ
θαμβωτικά όμορφη, κάτι που μου πήγαινε, γιατί θα μπορούσε 
να καταστήσει πιο μυστηριώδη την έλξη που νιώθει γι’ αυτήν 
ο Fernando Rey. Η κοπέλα αυτή είναι πολύ καλή σε άλλες ται
νίες, όμως στη δική μου δεν υπήρχε αλληλοκατανόηση. Έπρε
πε να γυρίσουμε ξανά και ξανά τις σκηνές, ακόμα και τις πιο 
απλές. Τελικά, αναγκάστηκα να πω στον Silberman: «Έκανα 
λάθος διαλέγοντας αυτή την κοπέλα. Δεν ταιριάζει με το ρόλο».
O Silberman στενοχωρεθηκε πολύ, και δε βρίσκαμε λύση. Το γύ
ρισμα, στο μεταξύ, είχε ήδη κοστίσει αρκετά. Τότε είπα ξαφνι
κά: «Θα μπορούσαμε να πάρουμε δύο ηθοποιούς . » Δεν πρόλαβα
να τελειώσω τη φράση, κι αμέσως φοβήθηκα ότι είχα πει μια 365

τους...
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βλακεία: «Όχι· χο είπα χωρίς να σκεφτώ». Αλλά o Silberman 
βρήκε την ιδε'α καταπληκτική: «Συμφωνώ». Να, λοιπόν, πώς 
εξηγείται κάτι που μοιάζει τόσο μυστηριακό.

-  Ένας κριτικός, ο Emilio García Riera, είχε την εξής εξήγηση 
για τις δυο πρωταγωνίστριες: «Κανείς δεν γνωρίζει το πλάσμα που 
αγαπά· είναι αυτό και ταυτόχρονα ένα άλλο».
-  O Emilio είναι ένα πανέξυπνο παιδί, αλλά η ερμηνεία του εί
ναι πολύ κακή. Είναι τελείως λογική. Εγώ θα ντρεπόμουν αν εί
χα σκεφτεί κάτι τέτοιο κάνοντας την ταινία. Σας το ξαναλέω: δεν 
υπάρχει ορθολογική εξήγηση. Πάντως, είναι παράξενο που το 
κοινό αποδέχθηκε τις αλλεπάλληλες εναλλαγές των ηθοποιών. 
Στην αρχή, είπα: «Θα νομίσουν ότι είναι δυο διαφορετικοί χα
ρακτήρες». Αλλά όχι· το κοινό τις αποδέχθηκε σαν ένα πρόσω
πο, πράγμα που αποδεικνύει ότι υπάρχει κάτι το υπνωτιστικό 
στον κινηματογράφο. Στην αληθινή ζωή, δε θα μπερδεύατε πο
τέ τις δυο γυναίκες. Έχουν τόσο διαφορετικά πρόσωπα...

-  Προσπαθήσατε και στο παρελθόν να διασκευάσετε αυτό το μυ
θιστόρημα του Pierre Louÿs. Αναρωτιέμαι η  ενδιαφέρον τού βρή
κατε.
-  Η ιδέα όχι ένας άντρας θέλει να κοιμηθεί με μια γυναίκα, και 
δεν το καταφέρνει. Στο βιβλίο, φυσικά, ο άντρας κάνει έρωτα 
μαζί της. Έπειτα αυτή του λέει: «Αν θες να με δεις στο κρεβά
τι μ’ άλλον άντρα, έλα σπίτι μου αύριο». Πάει την επομένη, και 
όντως τη βρίσκει με κάποιον άλλον. Εγώ, όμως, ενδιαφέρθηκα 
περισσότερο γι’ αυτή την έμμονη ιδέα που δεν μπορεί να πραγ- 
ματωθεί ποτέ.

-  Τι σπρώχνει την Κοντσίτα να συμπεριφέρεται έτσι προς τον 
Ματέο;
-  Ένα σαδιστικό συναίσθημα. Τον εκμεταλλεύεται, ξέρει ότι 
οφείλει να τον ικανοποιήσει, αλλά, ταυτόχρονα, τον μισεί μέ
χρι θανάτου και ηδονίζεται να τον βασανίζει.

-  Υπάρχει σ’ αυτόν μια μαζοχιστική τάση...
-  Ναι- και μ’ αυτή την έννοια, αλληλοσυμπληρώνονται.

-  Κι έτσι δημιουργείται ένα δυνατό δέσιμο.
-  Πολύ δυνατό. Είναι, τελικά, το μόνο δέσιμο που υπάρχει 
ανάμεσά τους. Δε μ’ αρέσει το φινάλε, γιατί τους βλέπουμε να 
κοιτάζουν τις βιτρίνες λες κι είναι ανδρόγυνο. Εδώ έπρεπε να 
φαίνεται καθαρά ότι η κατάσταση δεν άλλαξε, ότι δεν κατάφε- 
ρε να κοιμηθεί μαζί της.

(Από το Prohibido..., ό.π.)

Ο  ε ξ ο λ ο θ ρ ε υ τ ή ς  ά γ γ ελ ο ς  τ η ς  μ π ο υ ρ ζ ο υ α ζ ία ς
του Robert Benayoun

Αν υπάρχει μια ανάγνωση που δεν επιτρέπει ούτε την οκνηρία 
366 ούτε τον κατά γράμμα σεβασμό, αυτή είναι η ανάγνωση του Luis

Bunuel. Στο έργο του, εύθραυστα ισορροπημένο ανάμεσα στους 
παραπλήσιους χώρους του αινιγματικού και του διαφανούς, 
εναλλάσσονται χαινίες-μανιφέστα που καταγγέλλουν και επι
κρίνουν τον ορθολογισμό και τους θεσμούς (και που οι κριτι
κοί ισχυρίζονται ότι δεν τις καταλαβαίνουν με την πρώτη), και 
αφηγηματικές ταινίες που, ενώ φαίνονται πολύ απλές, συχνά 
αποδεικνύονται πλουσιότερες και πολυπλοκότερες. Στις πρώ
τες ταινίες θα μπορούσαμε να κατατάξουμε τη Χρυσή Εποχή, τον 
Εξολοθρευτή άγγελο, τον Ναζαρέν, την Κρυφή γοητεία της μπουρ
ζουαζίας· στις δεύτερες, το Ημερολόγιο μιας καμαριέρας, την 
Ωραία της Ημέρας και το Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου (και οι 
τρεις αυτές ταινίες, σημειωτέον, είναι διασκευές λογοτεχνι
κών έργων).
Μας κάνει εντύπωση η μεγάλη αμηχανία περιγραφής αυτής 
της τελευταίας ταινίας, η οποία είναι τόσο ξεκάθαρη, ώστε ν ’ 
αφήνει αποσβολωμένους όλους όσοι αποφεύγουν την απλότητα 
σαν να ’ταν παγίδα. Κι ωστόσο, η ταινία μπορεί κάλλιστα να πε
ριγράφει, πρώτα πρώτα γιατί βασίζεται σ’ ένα μυθιστόρημα 
που όχι μόνο είναι γνωστό, αλλά και έχει μεταφερθεί στον κι
νηματογράφο άλλες δύο φορές. Κάλλιστα, επίσης, μπορεί να 
συμπυκνωθεί και να συνοψιστεί: είναι εύκολο να περιγράψει κα
νείς το λεγόμενο θέμα της σε τρεις αράδες, κατά τη μέθοδο 
Mardore, μόλις δε τελειώσει αυτή την προσπάθεια κι αφού συμ
φωνήσουν όλοι ότι η δουλειά βγήκε τέλεια, κανείς δε θα νιώσει 
την ανάγκη να κηλιδώσει αυτή τη σχεδόν παβλοφική αποτίμηση 
με κάποιο άλλο σχόλιο, είχε βιογραφικό («ο δημιουργός είναι 77 
ετών») είτε χρονολογικό (να υπενθυμίσει τους τίτλους των 
ταινιών που αποτέλεσαν σταθμό στο έργο του). Μιλάμε για κα
θαρότητα και για ανοιχτές πόρτες. Η κριτική σ’ αυτό το επίπε
δο απαιτεί πολύ ενθουσιασμό, ενδελέχεια και λεπτοτεχνία. 
Τελοσπάντων, έχει παρέλθει η εποχή όπου πασχίζαμε να κα- 
ταστρώσουμε τον κατάλογο των μπουνιουελικών συμβόλων ή 
να τα ερμηνεύσουμε με μια στοιχειώδη φροϊδική μέθοδο. Οι ελά
χιστοι που το επιχειρούν ακόμα, είναι σαν δεινόσαυροι, σαν εκεί
νους τους ψυχαναλυτές που ανατέμνουν τον Dalí, χωρίς να συν- 
εκτιμούν τις εγκυκλοπαιδικές του γνώσεις στον τομέα της 
ανάλυσης. Είναι σχεδόν καθολικά παραδεκτό ότι πρέπει πια να 
πάψουμε να ψάχνουμε για κλειδιά στον Buñuel, κι ότι o don 
Luis αρνείται τα σύμβολα: η ρήξη του με τον Dalí αφορούσε 
στον πεζό τρόπο με τον οποίο φτιάχνονταν κατάλογοι με εικό
νες που μετέτρεπαν την ανατροπή σε λεξικό ομοιοκαταληξιών. 
Ορισμένοι κριτικοί χρειάστηκαν τριάντα χρόνια για να το κα
ταλάβουν, αλλά ας μη συνεχίσουμε.
Απομένει η ιδέα (έμμονη σε ορισμένους) ότι ο Buñuel κρύβει 
επίτηδες σε κάθε ταινία του κάποια σημεία αναφοράς για τους 
πιθανούς ειδικούς στην αποκωδικοποίηση, σαν να φτιάχνει 
σταυρόλεξα ή σαν να είναι δημιουργός του παιχνιδιού των 
εφτά σφαλμάτων· ή η ακόμα πιο διεστραμμένη ιδέα ότι μπο
ρούμε, χωρίς να λάβουμε υπόψη ούτε το ποιος είναι ούτε το τι 
σκέφτεται, να ανακαλύψουμε σ’ αυτόν πλέγματα ή κώδικες και 
να πούμε (λες και είναι δυνατόν) ότι έρχεται σε αντίθεση με την 
ίδια τη γραφή του.
[...]
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Σε ό,τι αφορά στο Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου, υπάρχει μια 
απλή και εκτυφλωτική αλήθεια για όποιον γνωρίζει λίγο από 
σουρεαλισμό: πρόκειται, ουσιαστικά, αφού προέρχεται από 
έναν τόσο φυσικό δημιουργό όπως ο Bunuel, ο οποίος επινοεί τις 
ταινίες του καθώς τις γυρίζει (και η ανάγνωση των σεναρίων 
του αποκαλύπτει περίτρανα τις αποστάσεις που κρατά συνεχώς 
με τα όσα γράφει), για μια ταινία πολιτική.
Χωρίς διόλου να ενσαρκώνει, όπως στις άλλες δύο προηγούμε
νες εκδοχές (την -έξοχη- του Von Sternberg1 και την -ηλίθια- 
του Duvivier2), αυτό που ορισμένοι αμετανόητοι μισογύνηδες 
επιμένουν να αποκαλούν «αιώνιο θηλυκό», η Κοντσίτα, εξο
λοθρευτής άγγελος της μπουρζουαζίας, αντιπαραθέτει στον 
πενηντάρη Ματέο αυτή την πλαστή αξία που ένας αντιδρα
στικός χριστιανισμός επέβαλε ως σύστημα: την ιδέα της παρ
θενίας ως ιδιωτικής περιουσίας.
Πράγματι, πέρα απ’ την αποστροφή για καθετί το ανεκδοτο- 
λογικό (το πρωτότυπο κείμενο καταστράφηκε, διαλύθηκε, ανα
τράπηκε, επέστρεψε στην αρχέγονη μορφή του, αυτήν της πα
λιάς επιφυλλίδας), μας εκπλήσσει, μέσα απ’ την ελευθερία με την 
οποία ο Bunuel χειρίζεται τη χρονολόγηση, αγνοεί τις διάφο
ρες τεχνικές του κειμένου και εξοβελίζει κάθε έννοια αρχής και 
τέλους, αυτή η μοιραία αντιπαράθεση του αφηγητή με όσα 
δεν αφορούν άμεσα στη βασική σύγκρουση της ταινίας: εκείνη 
τον αγαπά για όσα της αρνείται, εκείνος τη μισεί για όσα του δί
νει. Πρόκειται για τις διπλές συνέπειες μιας ψυχολογίας που ο 
Bunuel γνωρίζει καλά ότι είναι παρωχημένη.
Στην αυγή της γεροντικής ηλικίας του, ο Bunuel, αυτός ο 
ερημίτης του εαυτού του, αυτός ο εξόριστος δυναμιτιστής 
(όπου κι αν πάει να απομονωθεί, οι επαναστάσεις τον ακολου
θούν σαν σκιά), βλέπει τον κόσμο σαν πυριτιδαποθήκη, σαν ένα 
ιδεολογικό χάος, όπου ο παλιός αντικληρικισμός ή οι ανατρο
πές του λόγου είναι έννοιες τόσο απαξιωμένες όσο και η ιδέα τής 
δημοκρατίας, η παραδοσιακή ηθική ή η έννοια της αφήγησης, 
όπου οι αστικοί θεσμοί, πέρα απ’ την κρυφή τους γοητεία, 
υποχωρούν άτακτα μπροστά σ’ αυτή την τρομοκρατία-θεσμό 
που ξεπερνά τις αφέλειες της αναρχίας ή την εποικοδομητική 
ιδέα της επανάστασης. Κατά μία έννοια, ο κόσμος στον οποίο 
αναφέρεται ο Bunuel, είναι ένας κόσμος μετα-σουρεαλιστικός, 
ένας κόσμος μεταγενέστερος του ιστορικού σουρεαλισμού και 
σύγχρονος της δεύτερης εποχής του σουρεαλισμού, της λίθινης 
εποχής ενός χρονικού χρυσού («αναζητώ το χρυσάφι του χρό
νου», έλεγε ο Breton). Έχει σημασία να ξέρουμε ότι οι τρομο
κρατικές επιθέσεις, οι εκρήξεις που συμβαίνουν κάθε τόσο στο 
Σκοτεινό αντικείμενο, ήταν ελάχιστες στην τελευταία γνωστή 
γραφή του σεναρίου των Bunuel-Carrière. Προσέλαβαν, όμως, 
τεράστιες διαστάσεις κι έγιναν ο πυρήνας και ο φλοιός της 
ταινίας. Ενώ είχαν ήδη αρχίσει τα γυρίσματα, ο Bunuel συνέ
λαβε αυτή την ιδέα που, τελικά, εξελίχθηκε σε κεντρική: να προ
σθέσει δηλαδή την GAREJ,3 αυτή την παραχριστιανική ομάδα 
που τα μέλη της δεν πρέπει να τα θεωρήσουμε ως τυχαίους φο- 
νταμενταλιστές τρομοκράτες, αλλά ως εκπροσώπους της από
λυτης παράνοιας των χριστιανικών δογμάτων. Γνωρίζουμε 

368 καλά ότι, μετά το Γαλαζία, ο Bunuel δίνει μεγάλη σημασία

στις αιρέσεις, που τις θεωρεί κάτι σαν... ρυθμιστές της αταξίας. 
Οι επιθέσεις είναι εδώ μια επαναλαμβανόμενη εικόνα αυτής της 
ανάφλεξης που ο Bunuel εντάσσει στον σχεδόν απόλυτα εξου
θενωμένο αστικό κόσμο.
[...]
Το γεγονός ότι η Κοντσίτα, ύστερα από μια ατυχία που ξεπε- 
ράστηκε εύκολα χάρη στο δαιμόνιο του Bunuel (η Maria 
Schneider που είχε προσληφθεί για το ρόλο, δεν μπόρεσε τελι
κά να τον υποδυθεί), ερμηνεύεται από δύο διαφορετικές ηθο
ποιούς, αποτελεί ένα απ’ αυτά τα φαινόμενα αντικειμενικής συγ
κυρίας που ο Bunuel πάντα θέλει να τα συσχετίζει και που εδώ 
τον εξυπηρέτησαν ιδιαίτερα. Αυτό το σχήμα λειτουργεί με τό
σο απόλυτα προφανή τρόπο, ώστε πολλοί θεατές να μην το 
προσέχουν καν, όπως συμβαίνει στη γνωστή «Candid Camera» 
όπου διακόπτεται μια συνομιλία στο δρόμο με το πέρασμα μιας 
ξύλινης πινακίδας, και μετά αντικαθίσταται ο ένας συνομιλη
τής μ’ έναν άλλον, εντελώς διαφορετικό, χωρίς να προκληθεί κα
μία έκπληξη στους περαστικούς. Η διπλή Κοντσίτα [κι είναι πε
ριττό να τονίσουμε (άλλωστε, το ’χουν τονίσει οι πάντες) ότι ο 
Bunuel δεν ενδιαφέρεται για τα δύο πρόσωπα της γυναίκας (άλ
λωστε, ο αριθμός δύο δε θ’ αρκούσε)] είναι μια μαγική μορφή, 
κι αν συμβολίζει κάτι, αυτό δεν μπορεί να είναι παρά ο εφήμε
ρος και φευγαλέος χαρακτήρας κάθε κτητικής διάθεσης. Ο 
Bunuel «ζώνει» αυτή την οριστική παρθενία (όλα μάς κάνουν 
να νομίζουμε, και θα επανέλθουμε σ’ αυτό, ότι η Κοντσίτα πα
ραμένει παρθένα, αν όχι για όλη της τη ζωή, τουλάχιστον ώς το 
τέλος της ταινίας) όπως, κάποτε, οι σουρεαλιστές μελετούσαν 
την υστερία ως προνομιούχο τρόπο έκφρασης.
Εννοείται, φυσικά, ότι η Κοντσίτα δεν είναι μόνο αυτό, αλλά και 
άλλα πράγματα, που μερικές φορές είναι αντιφατικά (η ελευ
θερία ως δουλεία, δουλεία της ελευθερίας), γιατί ο Bunuel εί
ναι σουρεαλιστής της καθημερινότητας με τις αραχνοειδείς 
περιπλοκές της. Ολόκληρη η ταινία δομείται πάνω σ’ ένα σχή
μα το οποίο καθορίζεται από αλλεπάλληλες, αντιφατικές, ταυ
τόχρονες ή εναλλασσόμενες αλήθειες. Η Κοντσίτα λέει την 
αλήθεια ό,τι και αν εξιστορεί στον Ματέο: έκανε έρωτα πίσω απ’ 
τα κάγκελα με τον κιθαρίστα, αλλά και προσποιήθτικε ότι έκα
νε έρωτα· ανήκει σ’ όλους τους άντρες, αλλά παραμένει παρθέ
να. Ο δε υπηρέτης Μαρτέν μισεί τις γυναίκες, εκφράζει τις 
απόψεις του πιο αδιάλλακτου μισογύνη και αρνείται κάθε σχέ
ση μ’ αυτές, αλλά και, με κάποιες παρατηρήσεις του («Δεν 
πρέπει ποτέ να περιμένεις στο πρώτο σοβαρό ραντεβού που θα 
σου δώσει μια γυναίκα, γιατί δεν έρχεται ποτέ»), προδίδει ότι 
έχει μεγάλη πείρα με τις γυναίκες.
Όπως ο Bunuel ανατρέπει την πορεία της ίδιας της αφήγησής 
του με αμέτρητους «εκτροχιασμούς» (ο δρόμος της Σιγκαπού
ρης οδηγεί στη Σεβίλη, η Ισπανία διατρέχεται μόνο από τρένα 
γεμάτα Παριζιάνους που μένουν στην ίδια γειτονιά κι ανή
κουν στην ίδια κοινωνική τάξη, ο Ματέο υποτίθεται ότι κρα
τά την προσοχή μας με μια ιστορία που αποκοιμίζει ένα ολό
κληρο κουπέ με ταξιδιώτες, αλλά γοητεύει τα παιδιά), έτσι και 
ακυρώνει την ασυνεχή ροή του φαινομενικά λυρικού λόγου του 
με το να κατευθύνει και να διακόπτει την προσοχή μας με πε-
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ζολογίες-στηρίγματα μιας χαλαρής πραγματικότητας: μια κα
ραμέλα μέσα σ’ ένα κουτί ραπτικής σκεπασμένο με κοχύλια, μια 
μύγα μες στο μαρτίνι, ένα ποντίκι που πιάνεται στην παγίδα 
ακριβώς τη στιγμή που κάποια άλλη παγίδα δε λειτουργεί, 
ένας σάκος για τον οποίο ο Buñuel αρνείται πεισματικά να 
μας εξηγήσει σε τι εξυπηρετεί): ποίηση των αντικειμένων, 
απλή άσκηση χώρου που ενοχλεί όσους θέλουν να δίνουν ορ
θολογικές εξηγήσεις, και που ο Buñuel τα εξασκεί χωρίς μα
κιαβελισμούς, χωρίς αυτό το φαρσικό στοιχείο που τόσο αρέ- 
σκονται ν ’ ανιχνεύουν οι κριτικοί, σχεδόν ιδιωτικά. Και τι να 
’ναι δηλαδή ένας σάκος, μια μύγα, μια καραμέλα;
Ακόμα κι εδώ, η γυμνή και αντι-αλληγορική χρήση της εικό
νας τον συσχετίζει με τον Péret του οποίου τα κρουτόν, τα βό
τσαλα ή τα ρουθούνια περκρρονούν κάθε νοητική διεργασία, κά
θε απόπειρα επιστημονικής ανάλυσης. Ο Buñuel παίζει το ίδιο 
άνετα με τη ρηματική και την οπτική εικόνα. Αν ήταν ζωγρά
φος, δε θα ’ταν ούτε αφηρημένος λυρικός, ούτε κονστρουκτι- 
βιστής, ούτε υπέρ-ρεαλιστής· θα ζωγράφιζε τον πόθο θεωρού
μενο ως προβολή μέσα στον κόσμο (μ’ άλλα λόγια, σουρεαλιστής 
-  ας το δεχτούμε πια), αλλά έναν πόθο ποθητό, όπως τιτλοφο
ρείται ένα αλχημικό έργο που αποδίδεται στον Flamel, και, 
επομένως, ανώτερο από το τελεσίδικα σκοτεινό αντικείμενό του. 
Δε θα θύμιζε ούτε τον Dalí, ο οποίος υποτιμά ηθελημένα τον 
πραγματικό κόσμο, ούτε τον Magritte, που ταξινομεί διαλεκτικά 
και μορφολογικά τα σύμβολά του, αλλά μάλλον τον συμπα
τριώτη του, τον Miró- έναν Miró, όμως, που θα εκτελούσε τις 
νεκρές φύσεις και τα μαγευτικά τοπία των πρώτων έργων του 
με μια παιγνιώδη και μαγική καλλιγραφία. Θα τον βλέπαμε να 
υπογράφει κάτι σαν Ένα παλιό παπούτσι ομφαλοσκοπεί ένα 
αστέρι.
Ας θυμηθούμε ότι αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει ούτε μέθοδο 
ούτε αρχές ούτε ιδεολογία (δεν υπήρξε ποτέ σουρεαλιστική 
σχολή, ούτε σκέψη, αλλά ασφαλώς κάποιο πνεύμα) ούτε στιλ (ο 
ίδιος ομολογεί ότι χρησιμοποιεί έναν «αόρατο γερανό» ή κάποια 
«λαθραία ζουμ» για τις κινήσεις του στο χώρο), αυτός ο άν
θρωπος που αρνείται κάθε βούληση γλώσσας (μοντάρει τις ται
νίες σε δυο-τρεις μέρες), γυρίζει χωρίς ντεκουπάζ ταινίες όπου 
το μόνο που μετρά είναι τα γυρίσματα, που τις κτίζει απροσ
δόκητα, μες στο κεφάλι του, και που ο «σκελετός» τους, όσο αυ- 
τοσχεδιαστικός κι αν είναι, δείχνει σαν να ’ναι το ίδιο χαλύβδινος 
με τα μαχαίρια που έφτιαχνε ο Lichtenberg.
Η διαφορά είναι ότι αυτοί οι «σκελετοί» είναι ίδιοι ενός γαλή
νιου στοχαστή, ενός γεννημένου αρχιτέκτονα. Αυτός που, 
στην προηγούμενη ταινία του, εκδήλωνε την απέχθειά του σε 
οτιδήποτε συμμετρικό, αρχίζει το Σκοτεινό αντικείμενο μ’ ένα μα
τωμένο μαξιλάρι και το τελειώνει μ’ ένα επίσης ματωμένο νυ
φικό, όχι για ν ’ ακυρώσει το ’να τ’ άλλο, ούτε για να επιτύχει 
μια δραματουργική κορύφωση. Το πρώτο (μας λέει) είναι για
τί άνοιξε μια μύτη· όσο για το δεύτερο, δε θα μπορούσε να εί
ναι παρά το θριαμβευτικό τεκμήριο μιας διακόρευσης. Υπάρχει 
ένα νόημα ή μια μουσική αρμονία σε όλες αυτές τις παρενθέσεις 
που τοποθετεί στην ταινία του δίκην Roussel: οι κύκνοι του ελ
βετικού επεισοδίου προεικάζουν έναν πολύ μεταγενέστερο πε-

ρίπατο του Ματέο και της Κοντσίτα στο παρισινό Νησί των Κύ
κνων, χωρίς τον ήχο των κυμβάλων. [...]
Ο Bunuel, λάτρης των εσφαλμένων εκκινήσεων, των εσφαλ
μένων τερματισμών και μιας αφήγησης που μοιάζει με αφήγηση, 
σιχαίνεται να «κλείνει» τις ταινίες του, όπως αρνείται να «δέ
νει» τα γκαγκ του. Όσοι νόμισαν ότι απ’ τον περίφημο σάκο 
βγαίνει η απόδειξη της υποταγής της Κοντσίτα, βιάστηκαν 
πολύ να βγάλουν συμπεράσματα. Ο σάκος που εμφανίζεται 
στον σεβιλιάνικο κήπο του Ματέο στην αρχή της ταινίας, δεν 
μπορεί να είναι ο ίδιος τον οποίο φέρει στον ώμο του στο Νη
σί των Κύκνων, στην πραγματική και χρονολογική αρχή τής 
ιστορίας τους, όταν ο Ματέο δεν έχει κατά νουν το γάμο (όπως 
το λέει απερίφραστα στη μητέρα της Κοντσίτα). Όλοι αυτοί οι 
σάκοι δεν είναι ένας, δεν είναι ο ίδιος σάκος, και το νυφικό στη 
Στοά Σουαζέλ δεν είναι το νυφικό της Κοντσίτα. Κι αν ακόμα 
μπορεί να μας φέρει στο νου, έστω με κάποιους συνειρμούς τής 
στιγμής, τον Ματέο ή τις παραδόσεις του χωριού του, ο Bunuel 
μάς αφαιρεί κάθε ελπίδα στο τελευταίο πλάνο της ταινίας, 
όπου ο καβγάς συνεχίζεται μπροστά στα μάτια μας κι ο Ματέο 
μένει αποκαρδιωμένος, κάτι που, προφανώς, τον ικανοποιεί. Πέ
ρα απ’ το λεκέ του αίματος (από μια νύφη που μπορεί κάλλιστα 
να της άνοιξε η μύτη), η δαντελού της ταινίας εξαφανίζει το σκί
σιμο μπροστά στα μάτια μας με τη βελόνα της. Η Κοντσίτα μέ
νει απείραχτη και παρασέρνει τον Ματέο στην προσωπική του 
ανάφλεξη, όπως και ο Bunuel παίρνει μαζί του στο Μεξικό 
όλα τα μυστικά της εσωτερικής του λάμψης.

1. The Devil is a Woman [Ο διάβολος είναι γυναίκα  (1935)]. (Σ.ι.Μ.)
2. La fem m e et le pan tin  [H  γυναίκα και to νευρόσπαστο (1959)]. (Σ.ι.Μ.)
3. Αρκτικόλεξο του «Groupe Révolutionnaire de l’Enfant Jésus» («Επανα
στατική Ομάδα του Νηπίου Ιησού»). (Σ.τ.Μ.)

«Positif», τχ. 198, Οκτώβριος 1977.
Μετάφραση: Χρηστός Κοντούλας.

«Αυτή τη φορά το παρατράβηξες!·

Μίκι Μάους

Το 1930, κατά τη διάρκεια της προβολής της Χρυσής Εποχής, 
της δεύτερης ταινίας του Buñuel, μέλη της ακροδεξιάς «Πα
τριωτικής Νεολαίας» επιτίθενται στον κινηματογράφο, κατα
στρέφουν την έκθεση των σουρεαλιστών που είναι στημένη στο 
φουαγιέ, μπαίνουν στην αίθουσα, σπάνε τα καθίσματα και πε- 
τούν βόμβες στην οθόνη. Το θέμα της ταινίας που προκαλεί αυ
τό το τεράστιο σκάνδαλο, είναι ένας τρελός έρωτας, «μια ακα
τανίκητη έλξη που, υπό οιεσδήποτε συνθήκες, παρατηρείται 
ανάμεσα σ’ έναν άντρα και μια γυναίκα που, παρ’ όλα αυτά, δεν 
τα καταφέρνουν ποτέ να ενωθούν».
Σαράντα επτά χρόνια αργότερα, στις 16 Οκτωβρίου 1977, ο κι- 369

Τ ο  ν ό η μ α  κ ρ υ μ μ έ ν ο  μ έσ α  σ ’ έ ν α  σ ά κ ο
του Άγγελον Φραντζή
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νηματογράφος Ridget Theatre του Σαν Φρανσίσκο δέχεται 
βομβιστική επίθεση την ώρα που προβάλλεται η τελευταία 
ταινία του Luis Buñuel, Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. 
Στους τοίχους του κινηματογράφου βρίσκεται γραμμένη η 
φράση: «Αυτή τη φορά το παρατράβηξες!» Υπογραφή: Μίκι 
Μάους. Η ταινία έχει το ίδιο θέμα με αυτά ττ\ς Χρυσής Εποχής. 
Κάτι ακατανίκητο ωθεί τον μεγαλοαστό Ματέο Φάμπερ στην 
άμορφη Κοντσίτα που, ενώ γίνεται ερωμένη του, αρνείται πει
σματικά να του δώσει την παρθενία της. Οι δυο «εραστές» δε θα 
καταφέρουν να ενωθούν σεξουαλικά μέχρι το τέλος της ταινίας, 
άπου μια τρομοκρατική επίθεση θα τους ενώσει τελικά με το θά
νατο.
Μια παράξενη σουρεαλιστική σύμπτωση κάνει αυτές τις δύο ται
νίες, που ορίζουν λίγο-πολύ την αρχή και το τέλος της κινη
ματογραφικής διαδρομής του Buñuel, να έχουν το ίδιο θέμα και 
να σημαδεύονται αμφάτερες από δύο τρομοκρατικές επιθέσεις. 
Και η σύμπτωση γίνεται ακόμα πιο αινιγματική απ’ το ότι ο 
Buñuel αποφασίζει να κλείσει το σύνολο του έργου του με μια 
μεγαλειώδη έκρηξη. Γνωρίζουμε ότι το σημείο όπου διαλέγει για 
να στήσει τη σκηνή της ανατίναξης του Ματέο και της Κοντσίτα 
στην τελική σεκάνς της ταινίας, δεν είναι άλλο από το μέρος 
όπου ο ίδιος θεωρούσε ότι είχε «συλληφθεί» από τη μητέρα του, 
στη διάρκεια ενός ταξιδιού των γονέων του στο Παρίσι.
Αυτό το υπέροχο κλείσιμο της αυλαίας του κινηματογράφου τού 
Buñuel εμπεριέχει όλη την ειρωνεία και τον αυτοσαρκασμό ενός 
έργου που παραμένει ώς την τελευταία στιγμή πιστό στην αρ
χή την οποία ο ίδιος εξέφρασε σ’ ένα από τα πρώτα του κείμε
να, παραφράζοντας τον Octavio Paz: «Αν το λευκό βλέφαρο της 
οθόνης μπορούσε να καθρεφτίσει το φως που κατέχει, όλο το σάμ
παν θα τιναζόταν στον αέρα».
'Ομως, η τρομοκρατική δύναμη του κινηματογράφου του Buñuel, 
έτοιμη ν’ ανατινάξει το σύμπαν, δεν έχει να κάνει με τη βία που 
χρησιμοποιούν όσοι ενοχλούνται από το έργο του, αλλά με κάτι 
πολύ πιο βαθύ, ικανό να εισχωρεί και να διαβρώνει τις εφησυ- 
χασμένες συνειδήσεις: το μεγάλο σουρεαλιστικό μυστικό που οι 
ταινίες του Buñuel φυλούν καλά μέσα τους. Κάθε προσπάθεια κα- 
τάκτησης αυτού του μυστικού απ’ το θεατή ή τον κριτικό μοι
άζει με την προσπάθεια του Ματέο να κατακτήσει την παρθενία 
της Κοντσίτα. Το νόημα του σουρεαλιστικού έργου τέχνης είναι 
το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου του κριτικού, κι ακριβώς επει
δή ο Buñuel το γνωρίζει πολύ καλά αυτό, πολλές φορές θολώνει 
τα νερά δίνοντας λάθος κατευθύνσεις ή αρνούμενος πεισματικά 
να δώσει εξηγήσεις. Η θέση του απέναντι στην κριτική θα μπο
ρούσε ν’ απεικονιστεί μ’ ένα στόμα ραμμένο απ’ άκρη σ’ άκρη, ίδιο 
μ’ αυτό στην αφίσα του Σκοτεινού αντικειμένου■ κάτι που μπορεί 
να ερμηνευτεί σαν μια μεταφορά του ασφυκτικά ραμμένου κορ
σέ που φορά η Κοντσίτα για να παραμείνει απυρόβλητος ο παρ- 
θενικός υμένας της, αλλά και (γιατί όχι;) σαν την άρνηση του ί
διου του έργου να εκπορθηθεί ερμηνευτικά.

Η  ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΧΑΛΙ

Ο Buñuel αρνείται να δώσει σαφή εξήγηση του έργου του.
370 Στην προσπάθεια, π.χ., των κριτικών να δώσουν μια εξήγηση

στο εύρημα της ερμηνείας της ηρωίδας από δύο διαφορετικές 
ηθοποιούς, τη Γαλλίδα Carole Bouquet και την Ισπανίδα Angela 
Molina, ο ίδιος απαντά ότι αυτό ήταν κάτι που βόλευε τη συμ
παραγωγή- μια τυχαία ιδέα που ο παραγωγός του, Serge Sil- 
berman, θεώρησε ενδιαφέρουσα, και γ ι’ αυτό και μόνο κρατή
θηκε. O Emilio García Riera, ένας μεξικανός κριτικός, δίνει τη 
δική του ερμηνεία: «Κανένας δε γνωρίζει αληθινά τον άνθρω
πο που αγαπά- είναι ταυτόχρονα αυτός κι ένας άλλος». Κι ο 
Buñuel απαντά: «O García Riera είναι έξυπνο παιδί, αλλά η ερ
μηνεία του μου φαίνεται πολύ κακή. Είναι πάρα πολύ λογική. 
Θα ντρεπόμουν πραγματικά αν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο». Παρ’ 
όλα αυτά, ο ίδιος διασκέδαζε πολλές φορές διαβάζοντας τις ανα
λύσεις των έργων του.
Η στάση του θυμίζει το συγγραφέα στην περίφημη νουβέλα τού 
Henry James Η εικόνα στο χαλί, ο οποίος αποκαλύπτει στον νε
αρό κριτικό ότι το έργο του έχει μια κεντρική ιδέα που συνδέ
ει κάθε του λέξη και που ο ίδιος διασκεδάζει με το ότι ποτέ, κα
νένας κριτικός δεν μπόρεσε να τη βρει. Όλη η πλοκή της νου
βέλας στρέφεται γύρω από την εξαιρετικά περίπλοκη διαδρομή 
που κάνει αυτό το μυστικό νόημα περνώντας απ’ τον έναν 
στον άλλον, παραμένοντας ώς το τέλος κρυφό τόσο για τον ήρωα 
όσο και για τον αναγνώστη. Βέβαια, η ύπαρξη ενός τέτοιου νοή
ματος προϋποθέτει μια θρησκευτική ή επιστημονική πίστη 
στο νόημα της ζωής, κάτι που ο Buñuel δεν αποδέχεται με τό
ση ευκολία. Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου της νουβέλας 
του James είναι αυτή η εικόνα στο χαλί, η ιδέα που ερμηνεύ
ει την ίδια την ύπαρξη της εικόνας.
Το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου της ταινίας του Buñuel εί
ναι κάτι ακόμα πιο ευρύ- δεν πρόκειται μόνο για το σεξ ή για τη 
γυναίκα, όπως είπαν αρκετοί -  είναι όλα αυτά κι ακόμα περισ
σότερα- είναι οτιδήποτε μπορεί να γίνει αντικείμενο του πόθου- 
αντικείμενο οποιοσδήποτε εμμονής. Η ταινία δεν είναι παρά η 
ανάλυση της ίδιας της φύσης της εμμονής, της πολιορκίας 
ενός κλειστού κυκλώματος. «Κονσίτα» θα μπορούσε να είναι το 
όνομα μιας πόλης- «Ματέο», το όνομα του εχθρού που προ
σπαθεί να την καταλάβει. Είναι η μελέτη της έλξης και της απώ
θησης οποιουδήποτε διαφεύγοντος νοήματος- η επιμονή και η 
αποτυχία της κατάκτησης του ποθητού, που μοιάζει με το κυ
νήγι ενός συνεχώς διαφεύγοντος νοήματος- γιατί είναι αφ’ 
εαυτής μια πράξη α-νόητη, ένα ράγισμα της λογικής μας. Ο πο
λιορκητής ποθεί, θρέφει την έμμονη ιδέα του, έχοντας την αί
σθηση ότι η ορθολογικότητά του δεν μπορεί παρά να νικήσει στο 
τέλος. Η άρνηση της Κοντσίτα είναι για τον Ματέο ένα ακραίο 
γεγονός, μια παράλογη πράξη στην οποία η αστική λογική του 
βρίσκεται παγιδευμένη.

Ε ν α ς  κ ο υ β ά ς  ν ε ρ ό

Όλη η απωθημένη επιθυμία του Ματέο θα εκφραστεί σε μια 
αντίστοιχα παράλογη πράξη. Η Κοντσίτα προσπαθεί να επιβι
βαστεί στο τρένο με το οποίο ο ίδιος έχει αποφασίσει να την 
εγκαταλείψει και να γυρίσει στο Παρίσι, αλλά εκείνος τη βλέ
πει και της εμποδίζει την είσοδο. Το τρένο έχει αρχίσει να κυ
λά, κι ο Ματέο, σαν ύστατη πράξη κατάσβεσης του σεξουαλικού
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του πόθου, την καταβρέχει μ’ έναν κουβά νερό. Επιστρέφοντας 
στο κουπέ του, ο Ματέο θ’ αναγκαστεί να απολογηθεί γ ι’ αυτή 
του την ελάχιστα λογική κίνηση στους συνταξιδιώτες του.
Ο εκρηκτικός μηχανισμός της αφήγησης της ιστορίας του θα 
πυροδοτηθεί από έναν κουβά νερό. Τι έξοχο σουρεαλιστικό εύ
ρημα! Η διήγηση των περιπετειών του με την Κοντσίτα, που εί
ναι και ο κεντρικός δραματουργικός άξονας της ταινίας, θα προ- 
κληθεί από την ανάγκη του να ερμηνεύσει το παράλογο της δι
κής του πράξης. Οι συνταξιδιώτες του, άλλωστε, άνθρωποι 
που διάλεξαν κι αυτοί να ταξιδέψουν πρώτη θέση για το Παρίσι, 
είναι λίγο-πολύ γνωστοί του. Το κουπέ του τρένου είναι μια μι
κρογραφία του αστικού του κόσμου: μια καθωσπρέπει κυρία, 
γειτόνισσα του Ματέο στο Παρίσι, με την κόρη της, ένας δι
καστικός που αποδεικνύεται φίλος του εξαδέλφου του, κι ένας 
ψυχολόγος που τυγχάνει να είναι νάνος και αποτελεί το μόνο 
στοιχείο στο κουπέ που αποκλίνει απ’ την κανονικότητα. Αυ-. 
τοί είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Ματέο πρέπει να αιτιο
λογήσει τη σουρεαλιστική του πράξη. Η μακροσκελής αφήγη
σή του διατηρεί όλους τους κανόνες μιας κλασικής δομής. 
Έχει αρχή, μέση κι ένα τέλος που θα σηματοδοτηθεί από άλλον 
έναν κουβά νερό, αφού η Κοντσίτα, που έχει καταφέρει τελικά 
ν ’ ανέβει στο τρένο, θα εκδικηθεί και θα τον περιλούσει επίσης. 
Ο κύκλος, λοιπόν, δεν κλείνει.
Οι δυο εραστές είναι ισόπαλοι και μπορούν να συνεχίσουν τη σπει- 
ροειδή τροχιά της ιστορίας τους, που μόνο ο θάνατος μπορεί να 
της δώσει τέλος. Η ίδια η ταινία έχει μιαν αντίστοιχη πορεία, που 
εξυπηρετείται από μιαν αρκετά αυστηρή γεωμετρία αφήγησης: 
μια εισαγωγή (η προετοιμασία της αναχώρησης του Ματέο από 
τη Σεβίλη για το Παρίσι, που μας δίνει ψήγματα αναγκαίων 
πληροφοριών), ένα κύριο μέρος (η διαδρομή με το τρένο και η διή
γηση της ιστορίας με την Κοντσίτα) κι ένας επίλογος (η άφιξη στο 
Παρίσι και η οριστική διακοπή της ιστορίας με την τελευταία τρο
μοκρατική επίθεση). Ο Buñuel, στο τελευταίο έργο του, εγκα
ταλείπει τη δαιδαλώδη δομή των αμέσως προηγούμενων ται
νιών του. Η γραμμική αφήγηση θα του επιτρέψει να δώσει ακό
μα πιο έντονα όλη την παράλογη διάσταση αυτής της ιστορίας 
που θα μπορούσε να μην έχει ποτέ τέλος, αφού ο πυρήνας της (η 
ερωτική πράξη ανάμεσα στο ζευγάρι) συνεχώς αναβάλλεται.

«ΟΧ Ι ΣΗΜΕΡΑ... ΜΕΘΑΥΡΙΟ...»
Αυτή είναι η φράση που λέει η Κοντσίτα στον Ματέο, στην πρώ
τη του απόπειρα να την κατακτήσει σεξουαλικά. Αυτή είναι και 
η φράση που ακούγεται πιο συχνά σε όλη την ταινία, αφού εκεί
νη δεν του αρνείται τίποτα- απλώς, του ζητά να περιμένει. Κι 
αυτό, αντί να τον κουράσει, του τροφοδοτεί την εμμονή και του 
εξάπτει ακόμα περισσότερο τη φαντασία.
Το ότι η Κοντσίτα είναι μια γυναίκα που παραμένει «ασύλλη
πτη» ώς το τέλος, είναι κάτι που το αντιλαμβανόμαστε από την 
εισαγωγή της ταινίας, όταν ο πιστός υπηρέτης του Ματέο τον 
ειδοποιεί ότι εκείνη έφυγε. Στο δωμάτιο όπου βρισκόταν, υπάρ
χουν μόνο τα πράγματά της: τα ψηλοτάκουνα παπούτσια της, 
η κιλότα της, το αίμα και το άρωμά της. Η ίδια είναι απούσα. 
Το μόνο που μπορεί να κατακτήσει ο Ματέο, είναι τα ίχνη της.

Το πιο σημαντικό -για κείνην και για κείνον- κομμάτι της, που 
είναι η παρθενία της, θα παραμείνει εσαεί απρόσιτο. Η Κοντσίτα 
εφευρίσκει κάθε φορά και μια νέα δικαιολογία για ν ’ αναβάλει 
την επιθυμία του Ματέο. Από την άλλη, το κρεβάτι της στο σπί
τι της μητέρας της είναι περικυκλωμένο με ποντικοπαγίδες, έτσι 
ώστε να μην μπορεί κανείς να πλησιάσει. Κι όταν ο Ματέο το 
βλέπει αυτό για πρώτη φορά, δεν μπορεί να φανταστεί ότι το πα- 
γιδευμένο ποντίκι είναι ο ίδιος. Όμως, όσο φυλακισμένος είναι 
εκείνος, άλλο τόσο είναι κι εκείνη. Η μονομερής ερμηνεία τής 
γυναίκας-αράχνη που έχει πιάσει στα δίχτυα της το αρσενικό, 
θα μείωνε κατά πολύ το εύρος της ταινίας. Η βάση της σχέσης 
τους είναι πραγματικά ο σαδομαζοχισμός.
Η εμμονή του Ματέο γίνεται και εμμονή της Κοντσίτα, αφού, 
όταν εκείνος την εγκαταλείπει, εκείνη κάνει τα πάντα για να τον 
ξαναβρεί. Κι όταν λέμε «εκείνη», εννοούμε «εκείνες», αφού, όπως 
ήδη αναφέραμε, ο ρόλος της Κοντσίτα ερμηνεύεται ισότιμα 
από δύο ηθοποιούς.
Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το ότι ένα αντίστροφο σχήμα (δη
λαδή αυτό μιας ηθοποιού που ερμηνεύει δύο ρόλους) το βρί
σκουμε σε δύο ακόμα ταινίες πολύ διαφορετικών δημιουργών, οι 
οποίες, όμως, παρουσιάζουν αρκετές θεματικές ομοιότητες με το 
Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου. Πρόκειται και πάλι για ιστορίες 
προσπάθειας κατάκτησης μιας γυναίκας από έναν άντρα. Η πρώ
τη ταινία, γυρισμένη αρκετά χρόνια νωρίτερα, είναι το Vertigo 
του Hitchcock, όπου ο James Stewart βυθίζεται στον ίλιγγο του 
έρωτά του για δύο γυναίκες, που στο τέλος αποκαλύπτεται ότι 
ήταν μία. Η δεύτερη ταινία, πιο πρόσφατη, Η χαμένη λεωφόρος 
του David Lynch, έχει ως θέμα τη σχιζοφρένεια ενός άντρα (τον 
ερμηνεύουν δύο ηθοποιοί) που ποθεί δύο διαφορετικές γυναίκες 
(τις ερμηνεύει η ίδια ηθοποιός). Και οι δύο αυτές ταινίες έχουν 
ως θέμα ένα σκοτεινό αντικείμενο του πόθου και ξετυλίγουν την 
αφήγησή τους σπειροειδώς, όπως αυτή του Buñuel.
Το ιδιοφυές στο εύρημα της διπλής Κοντσίτα είναι ότι η εναλ
λαγή των δύο ηθοποιών γίνεται μέσα στη χρονική συνέχεια του 
ρόλου. Η Κοντσίτα μπάινει σ’ ένα δωμάτιο ως Angela Molina και 
βγαίνει ως Carole Bouquet -  κι αυτό μπορεί ή να διευρύνει ακό
μα περισσότερο τις πιθανότητες της ερμηνείας, ή, αντίθετα, να 
κάνει την προσέγγιση του νοήματος ακόμα πιο δύσκολη.

Το ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΣΑΚΟΥ
Το αίνιγμα της διπλής Κοντσίτα δεν είναι παρά μία απ’ τις πολ
λές ρωγμές που διαβρώνουν το ρεαλισμό της ιστορίας- ένα ακό
μα μικρό μονοπάτι, που οδηγεί σε τοπία καθαρού σουρεαλι
σμού, δηλαδή στην ουσία του έργου του Buñuel- μια ρωγμή απ’ 
την οποία μπορεί κανείς να δει το εσωτερικό του κλειστού σά
κου που εμφανίζεται με κάθε ευκαιρία στην ταινία σαν ένα ση
μάδι ή σαν ένα σύμβολο κενό περιεχομένου, αφού ο σάκος πότε 
μεταφέρεται από κάποιον γέρο, πότε από τον ίδιο τον Ματέο και 
πότε βρίσκεται αφημένος μέσα σ’ ένα πλάνο. Στην τελευταία σκη
νή της ταινίας, ο σάκος ανοίγει, για ν ’ αποκαλύψει στο εσωτε
ρικό του λευκά, ματωμένα γυναικεία ρούχα- ν ’ αποκαλύψει 
δηλαδή την εικόνα που ο Ματέο τόοες φορές έχει φανταστεί για 
την Κοντσίτα- το σκοτεινό αντικείμενο του πόθου του. 371
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Πολλοί κριτικοί προσπάθησαν ν ’ αναλύσουν την ιδέα του σά
κου. Ο ίδιος ο Buñuel, όταν του ζητούσαν να εξηγήσει τι είναι 
ο σάκος, έλεγε: «Εγώ βλέπω μόνο έναν άντρα μ’ ένα σάκο στον 
ώμο να περπατάει δίπλα σε μια γυναίκα. Απομακρύνονται». Η 
ιδέα του σάκου αποτελεί έναν ακόμα «αυτοματισμό» της σου
ρεαλιστικής γραφής που τόσο πολύ αγαπούσε ο Buñuel· μια ιδέα 
δηλαδή που γεννήθηκε και καταγράφηκε αυτόματα, χωρίς με- 
τέπειτα επεξεργασία· μια ιδέα αντίστοιχη με αυτές που έχουν να 
κάνουν με την παρουσία των ζώων, τα οποία επανέρχονται 
σαν λάιτ μοτίφ στην ταινία κι έχουν πάντα να κάνουν με κά
ποιο αντικείμενο του πόθου: μια μαύρη μύγα μέσα στο κατά- 
λευκο γάλα ή ένα γουρουνάκι (αντί για μωρό) στην αγκαλιά 
μιας μητέρας.
Η σοβαρότητα με την οποία ο Buñuel αντιμετωπίζει το κωμι
κό αυτών των καταστάσεων, η γεωμετρικότητα της δομής τής 
ιστορίας, αλλά και η αυστηρότητα της σκηνοθεσίας, δίνουν σ’ 
αυτές τις μικρές ιδέες την ευκαιρία να δυναμιτίζουν την κα

νονικότητα του καθημερινού. Πρόκειται για μικρές εκρήξεις πα
ραλόγου, όμοιες με τις τρομοκρατικές επιθέσεις που ολοένα 
και πληθαίνουν στην πορεία της ταινίας· τρομοκρατικές επι
θέσεις αναίτιες και ανεξήγητες, που έχουν ως μοναδικό στόχο, 
όπως ακούγεται πολλές φορές από το ραδιόφωνο, να προκαλέ- 
σουν πλήρη σύγχυση στην κοινωνία.
Μήπως αυτός δεν είναι κι ο ρόλος του έργου του Buñuel; Μήπως 
αυτός δεν ήταν κι ο ρόλος του κινήματος του σουρεαλισμού; Οι 
τρομοκρατικές επιθέσεις και η βία έχουν ως στόχο την αποστα
θεροποίηση του παρόντος συστήματος αξιών, ακριβώς όπως έχει 
και η ίδια η ταινία, αλλά και όλος ο κινηματογράφος του Buñuel. 
Όμως ο Buñuel γνωρίζει καλά ότι οι ταινίες δεν έχουν την ίδια 
δύναμη με τις βόμβες, και γι’ αυτό, στο τέλος, ανατινάζει την ίδια 
του την ταινία, καθώς και τον τόπο στον οποίο συνελήφθη απ’ 
τη μητέρα του, κάνοντας έτσι μια ύστατη σουρεαλιστική πράξη. 
«Σιχαίνομαι την υστεροφημία» είχε δηλώσει κάπου.

Αθήνα, Αύγουστος 2000.
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Δ Ο Ν  K I N T I N ,  Ο  Π Ι Κ Ρ Α Μ Ε Ν Ο Σ  ( 1 9 3 5 )
(Don Quintín el amargao)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Marquina, Luis Buñuel. Ε κ τ έ λ ε σ η  π α ρ α 
γ ω γ ή ς : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Eduardo Ugarte, Luis Buñuel, 
βασ. στο θεατρικό έργο Don Quintín el amargao ri El que 
siembra vientos των Carlos Arniches και Antonio Estremera. 
Φ ω τ ο γ ρ α φ ία : José María Beltrán. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : José María 
Torres. Μ ο υ σ ικ ή :  Jacinto Guerrero. Μ ο ν τ ά ζ : Eduardo G. 
Maroto. Η θ ο π ο ι ο ί :  Alfonso Muñoz (δον Κιντίν), Ana María 
Custodio (Τερέσα), Luisita Esteso (Φελίσα), Consuelo Nieva 
(Μαργκό), Fernando de Granada (Πάκο), Maria Anaya (θεία του 
Πάκο), Jose Alfayate (Σεφινί). Π α ρ α γ ω γ ή : Filmófono, Ricardo 
Urgoiti (Ισπανία). Δ ιά ρ κ ε ι α : 76 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο δον Κιντίν, ένας αλαζονικός και πικρόχολος άντρας, νομίζει ότι 
q ;γυναίκα του τον αηατά, και τη διώχνει από το σπίτι του, αρ- 
νούμενος να αναγνωρίσει ως δικό του το κορίτσι που φέρνει στον 
κόσμο. Η γυναίκα του αναγκάζεται να δώσει την κόρη της, Τερέ
σα, σ’ ένα μεθύστακα, ο οποίος έχει επίσης μια κόρη στην ίδια ηλι
κία. Πολλά χρόνια αργότερα, η Τερέσα, γυναίκα πλέον, φεύγει από 
το σπίτι της για να παντρευτεί τον άνθρωπο που αγαπά. Συντρο
φιά με τον άντρα της συναντά τον δον Κιντίν σ’ ένα καφενείο, αγνο
ώντας ότι είναι πατέρας της, και καβγαδίζει μαζί του. Ο άντρας της 
ταπεινώνει δημόσια τον δον Κιντίν, κι εκείνος τον ψάχνει για να 
τον σκοτώσει. Όμως, χάρη στην ετεροθαλή αδελφή της Τερέσα, που 
είναι τραγουδίστρια σε καμπαρέ, μαθαίνει την αλήθεια και πέφτει 
στην αγκαλιά της κόρης και του γαμπρού του.

Να κάνω μετά το Γη χωρίς ψωμί άλλη ταινία; Πραγματικά 
δεν το σκεφτόμουν. Δεν ήθελα ούτε να φανταστώ την πιθανό
τητα να γυρίσω εγώ ο ίδιος εμπορικές ταινίες. Τίποτα όμως δε 
μου απαγόρευε να βοηθήσω άλλους να τις γυρίσουν. Έτσι έγι
να παραγωγός -  ένας παραγωγός πολύ αυστηρός και, ίσως, κα
τά βάθος, πολύ πανούργος. Πήγα και βρήκα τον Ricardo Urgoiti, 
που ήταν παραγωγός πολύ δημοφιλών ταινιών, και του πρό- 
τεινα να συνεταιριστούμε. Στην αρχή, έβαλε τα γέλια. Ύστε
ρα, όταν του ανακοίνωσα ότι μπορούσα να διαθέσω 150.000 πε
σέτες, που θα μου δάνειζε η μητέρα μου (το μισό του προϋπο
λογισμού μιας ταινίας), έπαψε να γελά, και συμφώνησε. Δεν έθε
σα παρά έναν όρο: να μη γραφτεί τ’ όνομά μου στο ζενερίκ. Πρό- 
τεινα κατ’ αρχάς να γυρίσουμε ένα θεατρικό έργο του μαδρι- 
λένου συγγραφέα Carlos Arniches. Η ταινία είχε τεράστια επι
τυχία. Με τα κέρδη αγόρασα ένα οικόπεδο δύο στρεμμάτων 
στη Μαδρίτη, που έμελλε ν’ αναγκαστώ να το πουλήσω στη δε
καετία του ’60 [...1 Μια σκηνή που τη βρίσκω αρκετά καλή, δια
δραματίζεται σ’ ένα καφενείο. Ο δον Κιντίν κάθεται μαζί με δυο 
φίλους. Σ’ ένα άλλο τραπέζι κάθεται η κόρη του -που δεν τη 
γνωρίζει- κι ο άντρας της. Ο δον Κιντίν τρώει μια ελιά και πε- 
τάει το κουκούτσι, που πάει και χτυπά την κοπέλα στο μάτι. Το 
ζευγάρι σηκώνεται και φεύγει αμίλητο, όταν, ξαφνικά, ο σύ

ζυγος επιστρέφει μόνος, πλησιάζει το τραπέζι κι αναγκάζει 
τον δον Κιντίν να καταπιεί το κουκούτσι της ελιάς. Μετά απ’ 
αυτό, ο δον Κιντίν ψάχνει το σύζυγο για να τον σκοτώσει. 
Επακολουθεί μια μεγάλη μελοδραματική σκηνή ανάμεσα σε πα
τέρα και κόρη. Όταν γυρίζαμε αυτή τη σκηνή, είπα στην Ana 
María Custodio, που έπαιζε τον βασικό ρόλο (συχνά επενέβαι- 
να κανονικότατα στη σκηνοθεσία): «Πρέπει να βάλεις πιο πο
λύ σαλιάρισμα εδώ πέρα, περισσότερη συναισθηματική σάλτσα». 
«Αδύνατον να δουλέψει κανείς σοβαρά μαζί σου» ήταν η απά
ντησή της.

(Από το βιβλίο του L u is Buñuel Η τελευταία πνοή, Οδυασέας, 
Αθήνα 1984. Μετάφραση: Μαρία Μπαλάσκα).

Η  Μ α δ ρ ίτ η  σ τ ο  ρ υ θ μ ό  τ ο υ  Χ ό λ ιγ ο υ ν τ
του Marcel Oms

[...] Όπως βλέπουμε, το σενάριο είναι ηθικοπλαστικό, αλλά το 
ενδιαφέρον της ταινίας έγκειται στον τρόπο προσέγγισής του, 
σε σχέση με το πλαίσιο της εποχής: ο ισπανικός κινηματογρά
φος ήταν υπανάπτυκτος, τεχνικά ανύπαρκτος, και δεν είχε 
ακόμα βρει το δρόμο για το πλατύ κοινό. Η ταινία, λοιπόν, εί
χε μεγάλη εμπορική επιτυχία, εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο 
ενσωμάτωσε τον ήχο και τη μουσική σε μια διασκευή ενός θε
ατρικού έργου, που απαιτούσε έναν παραπάνω κόπο.
Ήδη απ’ την αρχή, η σκηνή όπου ο δον Κιντίν ξεγελιέται από 
τις φωτοσκιάσεις, μας κάνει να σκεφτούμε την ταινία τού 
Robison Σκιές (1922), ως αναφορά σ’ ένα είδος κινηματογράφου 
που o Buñuel όχι μόνο γνώριζε καλά, αλλά και θαύμαζε, αν κρί
νουμε από τα κείμενά του για τον γερμανικό εξπρεσιονισμό. Τα 
ντεκόρ των δρόμων επίσης έχουν ένα παρόμοιο στιλιζάρισμα, 
ενώ, κάποιες φορές, υπάρχει και κοινωνικό σχόλιο με τη βοή
θεια του μοντάζ.
Το έργο του Arniches είναι μια ηθογραφία που ενδιαφέρεται να 
καταγγείλει κάποια κακώς κείμενα, χαρακτηριστικά της κυ
ρίαρχης ιδεολογίας και συμπεριφοράς ένα θέατρο που κατά βά
θος ταίριαζε στον Buñuel, πάντα πρόθυμο να στιγματίσει τις πιο 
ανεγκέφαλες πλευρές του ιβηρικού ανδρισμού (machismo). Εξ 
άλλου, υπάρχει η σκηνή όπου ένας ώριμος άντρας ταπεινώνε
ται από έναν πολύ νεότερο, που θυμίζει την αντίστοιχη του 
Fernando Rey και του Franco Nero στην Τριστάνα. Όπως και 
να ’χει το πράγμα, η ταινία που λανσαρίστηκε με το σλόγκαν 
«μια ταινία απ’ τη Μαδρίτη με ρυθμό του Χόλιγουντ*, είχε με
γάλη εμπορική επιτυχία.

¡Από το βιβ\.ίο Don Luis Buñuel, Les Éditions du Cerf. Παρίσι 1985,
και το άρθρο -Buñuel en Espagne ( 1933-1936)- oto -Positif-, ιχ. 392,

Οκτώβριος 1993).

Μετάφραση: Μ πάμπης Ακταόχλον.
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Η  Κ Ο Ρ Η  Τ Ο Υ  Χ Ο Υ Α Ν  Σ Ι Μ Ο Ν  ( 1 9 3 5 )
(La hija de Juan Simón)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : José Luis Saenz de Heredia. Συνεργάστηκαν 
και οι: Luis Buñuel, Nemesio Manuel Soldevilla, Eduardo 
Ugarte. Ε κ τ ε 'λ ε σ η  π α ρ α γ ω γ ή ς : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : José 
Maria Granada, Eduardo Ugarte, Nemesio Manuel Soldevilla, 
βασ. στο ομότιτλο θεατρικό έργο του τελευταίου. Φ ω τ ο γ ρ α 
φ ία : José María Beltrán. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία : Nemesio Manuel 
Soldevilla, Mariano Espinosa. Μ ο υ σ ικ ή : Daniel Montorio, 
Fernando Remacha. Μ ο ν τ ά ζ : Eduardo G. Maroto. Η θ ο π ο ιο ί :  
Angelillo (Άνχελ), Pilar Muñoz (Κάρμεν), Carmen Amaya (Σο- 
λεδάδ), Manuel Arbo (Χουάν Σιμόν), Ena Sedeño (μητέρα της 
Κάρμεν), Porfiria Sanchiz (Λα Ρόχα), Candida Losada (Tpivi). 
Π α ρ α γ ω γ ή : Filmófono (Ισπανία). Δ ιά ρ κ ε ια : 69 λεπτά. Ασπρό
μαυρη.

Ο Ανχελ, ένας αγρότης με κλίση προς το τραγούδι, πηγαίνει στη 
Μαδρίτη για να βρει την τύχη του, αγνοώντας ότι άφησε έγκυο την 
ερωμένη του, Κάρμεν, κόρη του Χουάν Σιμόν, του νεκροθάφτη της 
περιοχής. Η Κάρμεν διώχνεται από τους δικούς της κι έρχεται να 
δουλέψει κι αυτή στη Μαδρίτη σ’ ένα καμπαρέ, για να αναθρέψει 
το παιδί της. Το αφεντικό της την πείθει να βγει μ ’ έναν πλούσιο 
πελάτη, ο οποίος την πηγαίνει ένα βράδυ στο θέατρο, όπου ο Αν- 
χελίτο θριαμβεύει επί σκηνής. Η Κάρμεν, ακούγοντας τα λόγια ενός 
τραγουδιού, κατανοεί τον ξεπεσμό της κι αποπειράται ν’ αυτο- 
κτονήσει. Ωστόσο, ένα τελευταίο πλάνο τη δείχνει να ζει ειδυλλιακά 
στους αγρούς μαζί με τον αγαπημένο της.

Η δεύτερη παραγωγή μου, μεγάλη εμπορική επιτυχία κι αυτή, 
όπως η πρώτη, ήταν ένα απαίσιο μελόδραμα με τραγούδια.

Πρωταγωνιστής ήταν o Angelillo, ο δημοφι
λέστερος τραγουδιστής του φλαμένκο στην 
Ισπανία, και η ιστορία της ταινίας ήταν 
εμπνευσμένη από ένα τραγούδι. Σ’ αυτή 
την ταινία, στη διάρκεια μιας αρκετά με
γάλης σκηνής σ’ ένα καμπαρέ, εμφανίζεται 
η μεγάλη χορεύτρια του φλαμένκο, η τσιγ- 
γάνα Carmen Amaya, πολύ νέα ακόμα, 
στα πρώτα της βήματα στον κινηματο
γράφο. Αργότερα χάρισα μια κόπια αυτής 
της σεκάνς στην ταινιοθήκη της Πό
λης του Μεξικού.

Luis Buñuel
(Από το βιβλίο Η τελευταία πνοή, ό.π.)

Η ταινία επρόκειτο να σκηνοθετη- 
θεί από τον Nemesio Sobrevilla, φί
λο τού Buñuel, ο οποίος είχε τη φή-

μη αβανγκαρντίστα σκηνοθέτη. Δεν κατάφερε, όμως, παρά να 
γυρίσει δύο σεκάνς σε μια βδομάδα, κι αντικαταστήθηκε από τον 
José Luis Saenz de Heredia, ο οποίος έβαλε τυπικά την υπο
γραφή του: «Κάθε πρωί o Buñuel μου εξηγούσε τι ήθελε. Κα
τά γενικό κανόνα, δεν πατούσε το πόδι του στο πλατό. Κοι
τούσαμε μαζί τις λήψεις, κι εκείνος διάλεγε τις καλές. Όσο για 
το μοντάζ, το ’κάνε μόνος του». Αλλά και η πρωταγωνίστρια, 
Pilar Muñoz, θυμάται ότι o Buñuel «ήταν ο αληθινός σκηνο
θέτης, ένας αυταρχικός άνθρωπος, πολύ όμορφος, με πράσινα 
μάτια, που κατηύθυνε τους πάντες, ακόμα και τους ηθοποιούς, 
με μια μπαγκέτα». Σύμφωνα, τέλος, με μαρτυρίες του Jean- 
Claude Carrière, o Buñuel είχε αδυναμία σ’ αυτή την ταινία, ιδι
αίτερα στη σεκάνς όπου o Angelillo συναντά για πρώτη φορά σ’ 
ένα καμπαρέ την τσιγγάνα Carmen Amaya, μια σεκάνς φορτι
σμένη με ερωτισμό και βιαιότητα που εντυπωσιάζει ακόμα και 
σήμερα. Εξ άλλου, το γεγονός ότι χάρισε μια κόπια στην Ται
νιοθήκη της Πόλης του Μεξικού, δείχνει ότι τη θεωρούσε άξια 
να φέρει την υπογραφή Buñuel.

Μ. Α.

Π Ο Ι Ο Σ  Μ ’ Α Γ Α Π Α ;  ( 1 9 3 6 )
(¿Quién me quiere a mí?)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jose Luis Saenz de Heredia. Ε κ τ έ λ ε σ η  π α ρ α 
γ ω γ ή ς : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο : Eduardo Ugarte, Luis Buñuel, 
βασ. σε μια ιδέα των Enrique Horta και Ε. Pelayo Caballero. Φ ω 
τ ο γ ρ α φ ία : José María Beltrán. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ί α : Mariano 
Espinosa. Μ ο υ σ ικ ή : Fernando Remacha, Juan Telleria. Ή χ ο ς :  
León Lucas de la Peña. Μ ο ν τ ά ζ : Monique Lacombe, Julio Bris. 
Η θ ο π ο ιο ί : Lina Yegros (Μάρτα), José Baviera (Αλφρέδο), José 
María Linares Rivas (Εδουάρδο), Luis de Heredia (Σουπίτο), 
Mari-Tere Pacheco, Mario Pacheco (τα παιδιά). Π α ρ α γ ω γ ή :  
Filmófono (Ισπανία). Δ ιά ρ κ ε ια : 85 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ένας γκάνγκστερ βάζει ν ’ απαγάγουν τη μικρή κόρη της Μάρτα 
Βέλεθ, διάσημης αοιδού της όπερας. 'Οταν όμως ο συνεργός του με
ταφέρει το βρέφος μέσα σε μια... βαλίτσα, πέφτει πάνω σ’ ένα 
μπλόκο αστυνομικών, παρατάει τη βαλίτσα και φεύγει τρέχοντας· 
μόνο που οι αστυνομικοί είναι, στην πραγματικότητα, μικροαπα- 
τεώνες. Αγνοώντας την ταυτότητα του βρέφους, αποφασίζουν να το 
υιοθετήσουν, και η μικρή μεγαλώνει με τη φροντίδα τους, καθώς 
κι ενός φίλου, μουσικού. Λίγα χρόνια αργότερα, οι απαγωγείς 
ανακαλύπτουν τη μικρή και ειδοποιούν ανωνύμως τη μητέρα της, 
η οποία έρχεται και την παίρνει. Ένα ειδύλλιο αναπτύσσεται ανά
μεσα στον μουσικό και την ντίβα, όμως ο γκάνγκστερ επεμβαίνει 
και πάλι στη ζωή τους. Στη συμπλοκή που ακολουθεί, ο μουσικός 
τον σκοτώνει άθελα του, κι εκεί που το δικαστήριο είναι έτοιμο να 
τον καταδικάσει, εμφανίζεται ο συνεργός του νεκρού και ομολογεί 
ότι εκείνος σκότωσε τον γκάνγκστερ. Η μικρή, επιτέλους, έχει 
μια ονειρεμένη, μουσική οικογένεια.
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«Η ΐρίχη μου παραγωγή ήχαν η ισχορία ενός πολύ δυστυχι
σμένου μικρού κοριχσιού και η μοναδική εμπορική μου απο- 
χυχία» λέει λακωνικά ο σκηνοθέτης γ ι’ αυχή χην χαινία, που 
σχηρίχχηκε σχο ταλέντο χης μικρής Mari-Tere, χην οποία προ
σπάθησαν να επιβάλουν ως χην Ισπανίδα Shirley Temple!

μπορεί να ζήοει ευτυχισμένο, χάρτι κυρίως στο μουσικό ταλέντο τού 
ήρωα, που του επιτρέπει να βγάλει -και με το παραπάνω- τα 
προς το ζτιν.

Μέσα σ’ αυχή χην αχμόσφαιρα, με χις ασχαμάχηχες απεργίες που 
πάνχα συνοδεύονχαν από βίαιες συμπλοκές, με χις εκαχέρωθεν 
δολοφονικές απόπειρες και χους εμπρησμούς εκκλησιών (ο λα
ός σχρεφόχαν πρώχα, από ένσχικχο, ενάνχια σχον πιο παλιό 
χου εχθρό), πρόχεινα σχον Jean Gremillon να έρθει σχη Μαδρίχη 
και να γυρίσει μια σχραχιωχική κωμωδία.
Ο Gremillon, που χον είχα γνωρίσει σχο Παρίσι κι αγαπούσε πο
λύ χην Ισπανία, όπου είχε ήδη γυρίσει χην χαινία La Dolorosa, 
συμφώνησε, υπό χον όρο όχι δε θα φαινόχαν χο όνομά χου, 
πράγμα που χο δέχχηκα άνεχα, αφού ούχε εγώ υπέγραφα. Εξ άλ
λου, σκηνοθέχησα εγο'ι σχη θέση χου μερικές σκηνές ή έβαζα χο 
φίλο μου χον Ugarte να χις σκηνοθεχήσει, χις μέρες που ο 
Gremillon δεν είχε διάθεση να σηκωθεί από χο κρεβάχι χου. 
Ενώ γυρίζαμε χην χαινία, η καχάσχαση σχην Ισπανία γινόχαν 
ολοένα και σοβαρόχερη. Τους χελευχαίους πια μήνες, λίγο πριν 
ξεσπάσει ο πόλεμος, ήχαν κυριολεκχικά ασφυκχική. Μια εκ
κλησία όπου σκοπεύαμε να κάνουμε ένα γύρισμα, πυρπολήθηκε 
απ’ χο πλήθος. Χρειάσχηκε να ψάξουμε γ ι’ άλλη. Όταν κάνα
με χο μονχάζ, ήδη πανχού έπεφχαν πυροβολισμοί. Η χαινία 
βγήκε μέσα σχον Εμφύλιο, με μεγάλη επιχυχία. Την ίδια επι- 
χυχία είχε και σχις λαχινοαμερικανικές χώρες. Εγώ, εννοείχαι, 
δεν κέρδισα χίποχα απ’ αυχό.

Luis Buñuel
(Από ιο βιβλίο  Η τελευταία πνοή, ό.π.)

Ε π ι ρ ρ ο έ ς  τ ο υ  μ π ο υ ρ λ έ σ κ
του Marcel Oms

Φ Ρ Ο Υ Ρ Ε ,  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η !  (1936)
(Centinella alerta!)

Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jean Gremillon, Luis Buñuel. Ε κ τ έ λ ε σ η  π α ρ α 
γ ω γ ή ς : Luis Buñuel. Σ ε ν ά ρ ιο :  Eduardo Ugarte, Luis Buñuel, 
βαο. σχο θεατρικό έργο La alegría del batallón χου Carlos 
Arniches. Φ ω χ ο γ ρ α φ ία : José María Beltrán. Σ κ η ν ο γ ρ α φ ία :  
Mariano Espinosa. Μ ο υ σ ι κ ή :  Fernando Ramacha, Daniel 
Montoro. Η χ ο ς :  Antoine F. Roces. Μ ο ν χ ά ζ : Luis Buñuel. 
Η θ ο π ο ι ο ί :  Angelillo (Ανχελίγιο), Ana Maria Custodio (Κανχέ- 
λας), Luis de Heredia (Τιμπούρσιο), José María Linares Rivas 
(Αρχούρο), Mari-Tere Pacheco, Mario Pacheco (παιδιά), Pablo 
Hidalgo (λοχίας). Π α ρ α γ ω γ ή : Filmófono (Ισπανία). Δ ιά ρ κ ε ια :  

78 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο Ανχελίγιο, που κάνει τη στ/χττιωττκή του Θητεία, γνωρίζει κι ερα>- 
τενεται την Καντέλας, ανύπαντρη μητέρα ενός παιδιού, η οποία δέ
χεται ενοχλήσεις από τον πρώην εραστή της. Ο Τιμπούροιο, φίλος 
του ΑνχεΧίγιο, ερευνά την περίπτωση του ενοχλητικού πρώην 
εραστή, και μετά από διάφορες περιπέτειες, το ερωτευμένο ζευγάρι

Από κινηματογραφικής πλευράς, πρόκειται για χην καλύτερη 
παραγωγή χης Filmófono: χο σενάριο είναι καλοδουλεμένο, χο 
σύνολο ισορροπημένο, ο ρυθμός γρήγορος. [...] Σχο χαρακχήρα 
χου Τιμπούρσιο, που χον υποδύεται ο Luis Heredia, o Buñuel 
έβαλε όλο χου χο θαυμασμό για χον Buster Keaton, ιδιαίτερα 
στον Keaton χου Sherlock Junior. Ο Τιμπούρσιο, μεταμφιε
σμένος σε νχεχέκχιβ, μ’ έναν τεράστιο μεγεθυντικό φακό, «κλέ
βει» κυριολεκτικά χο δεύτερο μέρος χης ταινίας. Ομως και χο 
πρώτο μέρος, που διαδραματίζεται σχο στρατώνα, έχει αρκετές 
σκηνές που θυμίζουν χα καμώματα χου Σαριΐό στρατιώτη και άλ
λων κωμικών σκηνών χης μεγάλης εποχής χου μπουρλέσκ, 
χην οποία τόσο θαύμαζε o Buñuel. Ο Heredia, άλλωστε, είναι 
ένας ηθοποιός που, μέσα σχα πλαίσια χου ισπανικού λαϊκού κα
μπαρέ, θυμίζει Ben Turpin, Billy Bevan κ.λπ.

IArto το άρθρο ■Buñuel en Espagne 11933-1936)· στο -Positif-, 
ιχ. 392, Οκτώβριος 1993).

Μετάφραση: Μηάμττης Ακτυόγλου. 375
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Μ Ο Ν Τ Α Ζ

0  Θ Ρ Ι Α Μ Β Ο Σ  Τ Η Σ  Θ Ε Λ Η Σ Ε Ω Σ  ( 1 9 4 1 )
(The triumph of will)
Π α ρ α γ ω γ ή : Museum of Modem Art, New York (ΗΠΑ). Σ χ ά λ ιο -  
Μ ο ν χ ά ζ : Luis Buñuel, βασ. σε αποσπάσματα από τα ναζιστικά 
ντοκιμαντέρ Triumph des Willens της Leni Riefenstahl και 
Feldug in Polen του Hans Bertram, που αφορούν στο Συνέδριο 
του Ναζιστικού κόμματος στη Νυρεμβέργη (1934) και την εισ
βολή στην Πολωνία. Δ ιά ρ κ ε ια : 42 λεπτά. Ασπρόμαυρη.

Ο Nelson Rockefeller ήθελε να δημιουργήσει μια επιτροπή προ
παγάνδας για τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η Iris Barry 
πρότεινε να δουλέψω γι’ αυτή την επιτροπή, αλλά προηγουμέ
νως μου ζήτησε να ξαναμοντάρω δυο προπαγανδιστικές ναζι- 
στικές ταινίες: «Ξέρετε άτι οι αμερικανοί κυβερνητικοί κύκλοι, 
αντίθετα από τους Γερμανούς, δεν πιστεύουν στην αποτελε- 
σματικότητα της κινηματογραφικής προπαγάνδας. Εμείς θα 
τους αποδείξουμε άτι κάνουν λάθος. Πάρτε, λοιπόν, τις δύο 
ταινίες, κάντε τους ένα καινούργιο μοντάζ, γιατί είναι πολύ με
γάλες, και θα τις προβάλουμε στους αρμοδίους». Η δουλειά μού 
πήρε δυο-τρεις βδομάδες. Οι ταινίες ήταν φριχτές από ιδεολογική 
άποψη, αλλά καταπληκτικά φτιαγμένες, πολύ εντυπωσιακές. Οι 
ταινίες, συντομευμένες, προβλήθηκαν εν είδει παράδειγματος σε 
γερουσιαστές, σε προξενεία, σχεδόν παντού. Ο René Clair και ο 
Charlie Chaplin τις είδαν μια μέρα μαζί. Ο Clair, τρομοκρατη
μένος απ’ τη δύναμη των ταινιών, μου είπε: «Μην τα δείξετε πο
τέ αυτά, αλλιώς πάμε χαμένοι!» Αντίθετα, ο Chaplin γελούσε σαν 
τρελός, κι απ’ τα γέλια έπεσε απ’ το κάθισμά του. Γιατί άραγε; 
Μήπως εξαιτίας του Δικτάτορα; Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω.

Luis Buñuel
(Από το βιβλίο Η τελευταία πνοή, ό.τι.)

Β Ο Η Θ Ο Σ  Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Τ Η  
(Γ α λ λ ία  1 9 2 6 - 1 9 2 8 )

MAUPRAT (1926)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jean Epstein 
CARMEN (1926)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jacques Feyder 
LA SIRÈNE DES TROPIQUES (1927)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Henri Etievant, Mario Nalpas 
LA CHÛTE DE LA MAISON USHER (1928)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jean Epstein

LE MOINE (Ο ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ) (1972)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Άδωνις Κόρου (Γαλλία). Σ ε ν ά ρ ιο : Luis Buñuel, 
Jean-Claude Carrière, βασ. στο ομότιτλο μυθιστόρημα του 
M.G. Lewis.

Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

THE BEAST WITH FIVE FINGERS (1945)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Robert Florey. Αν και δεν αναφέρεται στο ζενε- 
ρίκ, συνεργάστηκε στη συγγραφή και την εκτέλεση μιας ονει
ρικής σεκάνς μ’ ένα κομμένο χέρι. Την ίδια ιδέα χρησιμοποίη
σε αργότερα σε μια σκηνή του Εξολοθρευτή: αγγέλου.

Η Θ Ο Π Ο Ι Ο Σ

CARMEN
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jacques Feyder (Γαλλία, 1926): ληστής. 
MAUPRAT
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jean Epstein (Γαλλία, 1926): καλόγερος και 
στρατιώτης.
UN CHIEN ANDALOU (ΕΝΑΣ ΑΝΔΑΛΟΥΣΙΑΝΟΣ ΣΚΥΛΟΣ) 
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel (Γαλλία, 1929): ο άντρας με το ξυ
ράφι.
LA FRUTA AMARGA
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Arthur Gregor (ΗΠΑ, 1931): σερβιτόρος.
LA HIJA DE JUAN SIMÓN (Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΧΟΥΑΝ ΣΙΜΟΝ) 
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : José Luis Saenz de Heredia (Ισπανία, 1935): τρα
γουδιστής σε μια φυλακή.
CENTINELA ALERTA! (ΦΡΟΥΡΕ, ΠΡΟΣΟΧΗ!) 
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Jean Gremillon (Ισπανία, 1936): ένας Αραγονέ- 
ζος.
LLANTO POR UN BANDIDO (OI ΛΗΣΤΕΣ)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Carlos Saura (Ισπανία, 1964): δήμιος.
EN ESTE PUEBLO NO HAY LADRONES 
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Alberto Isaac (Μεξικό, 1964): ιερέας.
BELLE DE JOUR (H ΩΡΑΙΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel (Γαλλία, 1966): ένας πελάτης στο 
εστιατόριο στο Δάσος της Βουλάνης.
LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ (ΤΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΗΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ)
Σ κ η ν ο θ ε σ ία : Luis Buñuel (Γαλλία, 1974): ένας από τους κα
λόγερους που τουφεκίζονται.

Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ο Σ

SI USTED NO PUEDE, YO SÍ (1950)
Σ κ η ν ο θ εσ ία : Julián Soler (Μεξικό). Σ εν ά ρ ιο : Luis Buñuel, Luis 

376 Alcoriza.







ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

A. ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΞΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ 
ΕΞΕΛΛΗΝΙΣΜΕΝΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΙΤΛΩΝ ΕΡΓΩΝ

Acín Ramón, 18, 197, 219 
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Agel Henri, 41 
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Albee Edward, 333 
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Bazin André, 219, 258, 361 
Beckett Samuel, 101 
Becquer Gustavo Adolfo, 114, 124 
Beatles The, 333 
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Εγκληματική  ζωή του 
Αρτσιμπάλντο δε λα Κρους, Η.

Πρόκληση των ευαιαθήτων, Η, 129
Προσκύνημα του Τσάιλντ Χάρολντ, 

Το, 130
Πτώση του Οίκου των Άαερ, Η,

130, 193
Πύργος του Οτράνιο, Ο, 127
Πυρετός ανεβαίνει στο Ελ Πάο, Ο, 

72, 122, 124, 200, 201, 292, 294- 
296, 323

Ραοομόν, 116
Ρίζες, 118
Pío Λόμπο, 42
Ροβινοών Κρούοος, 23, 70, 71, 119, 

122, 158, 201, 228, 242, 250- 
253, 288, 298, 312, 325

Σάνο Σε'κι, 244
Σίμω ν της Ερήμου, Ο, 30, 41, 70- 

72, 86, 106, 112, 124, 202, 228, 
274, 326-329, 333, 344 

Σιω πή, 101
Σ ιω πή  των αμνών, Η, 111 
Σιω πηλός μάρτυς, 42 
Σκασιαρχείο, Το, 236 
Σκοτεινό αντικείμενο του πόθου,

Το, 33, 35, 54, 56, 57, 59, 60,
65, 75, 78 ,81 ,9 1 ,9 5 -9 7 ,1 1 4 , 
125, 135, 158, 203, 264, 365-372 

Σμαρά, 130
Σουρεαλισμός και Ζωγραφική, 212 
Σουσάνα, η διεφθαρμένη, 36, 70,

71, 76, 77, 80, 200, 238-241, 276 
Σπασμένο κρίνο, Το, 167 
Σ πίτι της Μιιερνάρντα Άλμπα, Το, 

120, 198

Σπουδαστής της Σαλαμάνκα, Ο,
130

Σχραβίνσκι Ιγκόρ, 211 
Σωφρονιστική αποικία, Η, 220

Ταξιδεύοντας στη Λας Ούρδες, 116 
Ταξίδι στη Σελήνη  (χου Lorca), 111 
Ταξίδι στην Ιταλία, 257 
Ταξίδια του Γκάλιβερ, Τα, 107 
Ταφή της σαρδέλας, Η, 113 
Ταφή του κόμη Οργκάθ, Η, 132 
Τέκνα του Π λοιάρχου Γκραντ, Τα, 

191
Τελευταία πνοή, Η, 52, 136, 196 
Τελευταίες στιγμές, 113 
Τελευταίος μεγιστάνας, Ο, 111 
Τελευταίος πειρασμός. Ο, 4 
Τέμπλο των θαυμάτων. Το, 121 
Τέρας μ ε  τα πέντε δάχτυλα, Το, 70, 

198
40 0 χτυπήματα, Τα, 94 
Τέχνη της φούγκας, Η, 106 
Τολσχόι Λέων, 316 
Τόοκα, 295
Τρεις καμπαλέρος, Οι, 121 
Τρελός έρως, Ο, 144 
Τριστάνα, 40, 58, 59, 60, 65, 72,

95, 103-107, 113, 124, 125, 201, 
203, 291, 330, 346-356, 373 

Τριστάνος και Ιζόλδη, 135, 194 
Τρυφερό δέρμα, Το, 94

Υπόγεια του Βατικανού, Τα, 197

Φάντασμα της ελευθερίας, Το, 32, 
33, 53, 54, 56, 60, 61, 65, 73, 91, 
93, 95-97, 106, 107, 114, 124, 
125, 202, 319, 359-365 

Φάουστ, 316 
Φειδίας, 165
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Φιλί, Το, 114
Φρανκενστάιν (χης Shelley), 129 
Φρανκενστάιν (χου Whale), 116 
Φρουρέ, προσοχή!, 18, 198 
Φως του κόσμου, Το, 132

Χαμένη λεωφόρος, Η, 371 
Χαμένο σύδεντρο. Το, 111 
Χαμένος παράδεισος, 130 
Χαν της Ισλανδίας, Ο, 130 
Χειμερινό φως, 105 
Χειμωνιάτικο παραμύθι, 106 
Χειρόγραφο που βρέθηκε στη 

Σαραγόσα, Το, 114 
Χέρι στην παγίδα, Το, 301 
Χριστός στο σπίτι των γονέων του, 

Ο, 132
Χρυσή άμαξα, Η, 42
Χρυσή Εποχή, Η, 15, 16, 23, 24,

28, 35, 39, 40, 47-49, 52, 54, 56- 
62, 65, 68, 88, 89, 92, 109, 110, 
112, 113, 115, 119, 123, 128, 
131, 135, 141-145, 147, 148,
150, 152, 153, 157, 158, 196, 
198, 201, 202, 210-220, 230,
232, 236, 237, 246, 257, 258, 
276, 298, 301, 302, 304, 306, 
308, 309, 310, 312-314, 320,
362, 365, 369

Χρυσός θρύλος, Ο, 326, 328 

Ψ υχώ , 111

Ωραία της Ημέρας, Η, 24, 40, 54, 
57, 59, 71, 72, 82, 86, 87, 91-95, 
102, 106, 107, 119, 124, 202, 
246, 264, 319, 329-336, 366 

Ώρες μονάχα, 174
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