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Ο STANLEY CAVELL ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ ΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ 

ΘΔΜΔΛΗΧΖ ΣΟΤ ΑΜΔΡΗΚΑΝΗΚΟΤ ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΟΤ: ΔΡΜΖΝΔΤΣΗΚΔ 

ΠΡΟΔΓΓΗΔΗ ΚΑΗ ΚΡΗΣΗΚΖ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟ 

            Γξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα επραξηζηήζσ ην ηκήκα ΦΠΦ Ησαλλίλσλ θαη 

ηδηαίηεξα ηνλ ηνκέα ηεο Φηινζνθίαο θαη ηελ θπξία ηνχια πξνζσπηθά. Δπίζεο, ηα 

κέιε ηεο ηξηκεινχο επηηξνπήο πνπ άνθλα κε θαηεχζπλαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

έξεπλάο κνπ: ηνλ θχξην Αζαλάζην αθειιαξηάδε, ηελ θπξία Άλλα Λάδνπ, ηνλ θχξην 

Υξήζην Γεξκεληδφπνπιν. Δπίζεο, νθείισ λα επραξηζηήζσ θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο 

εθηακεινχο γηα ηηο ζπκβνπιέο θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπο: ηελ θπξία Λενληζίλε, ηνλ 

θχξην Μαξθνπιάην, ηνλ θχξην Πξεινξέληδν θαη ηελ θπξία ηάζε. Οθείισ επίζεο λα 

θάλσ εηδηθή κλεία ζην ζπλάδειθν θαη θίιν Αζαλάζην Λάγην γηα ηηο πνιχηηκεο 

ζπδεηήζεηο θαη αληαιιαγέο απφςεσλ αιιά θαη ζηε ζχληξνθφ κνπ Μαξία πνπ 

κπφξεζε λα είλαη δίπια κνπ, φηαλ εγψ πλεπκαηηθά απνπζίαδα απφ απηήλ. Σέινο, 

νπνηαδήπνηε έξγν κέλεη παξαθαηαζήθε ζηνλ Πέηξν θαη ζηελ Μαξηηίλα, ηα δπν κνπ 

παηδηά.        

Ζ παξνχζα εξγαζία ζα πξνζπαζήζεη λα πξνζπειάζεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

κέζα απφ ηε θηινζνθηθή νπηηθή, ηφζν πξνζπαζψληαο λα αληρλεχζεη ηηο 

ελδερνκεληθέο ή κε θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ, φζν θαη λα θάλεη ρξήζε ησλ 

αλαιπηηθψλ εξγαιείσλ ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ ηεο θηινζνθίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

θαηά ηελ πξνζέγγηζή ηνπ. Γεζπφδνπζα κνξθή ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ απνηειεί ν 

Stanley Cavell, ηνπ νπνίνπ ηε ζθέςε ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε, ζηελ πξνζέγγηζή καο.   

            Πξνγξακκαηηθά ζα πξνζπαζήζνπκε λα δηεξεπλήζνπκε ηα εμήο εξσηήκαηα:  

α) Μπνξεί ν θηλεκαηνγξάθνο λα νξηζηεί θηινζνθηθά θαη αλ λαη, κέζσ πνησλ 

θηινζνθηθψλ ζεσξηψλ κε βάζε ηνπο Cavell θαη Derrida;  

β) Πνηα ε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ απξνζδηνξηζηία - θηινζνθηθή 

θαη θαιιηηερληθή;  

γ) Πνηνο ν επηζηεκνινγηθφο θαη ν θηλεκαηνγξαθηθφο ξεαιηζκφο θαη κε πνηνλ 

ηξφπν ζρεηίδνληαη ή απνθιίλνπλ;  

δ) Πνηα ε ζρέζε ηνπ κπζηηθνύ ζηελ ηέρλε θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, 

θαη ζηελ αλαιπηηθή πξνβιεκαηηθή ηεο θηινζνθίαο; Πψο απηφ δνκείηαη ζηελ ηαηλία 
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Eyes Wide Shut ηνπ Stanley Kubrick; Πψο απηφ ζπλδέεηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

επαλαγλώξηζεο (acknowledgement) ηνπ Cavell;  

ε) Πψο ιεηηνπξγνχλ ηα γισζζηθά παίγληα ζε ηαηλίεο πνπ ζεσξνχληαη ζηαζκφο 

ζηνλ ζχγρξνλν θηλεκαηνγξάθν, φπσο ν Κπλόδνληαο ηνπ Γηψξγνπ Λάλζηκνπ;  

ζη) Πψο αιιάδεη ν θηλεκαηνγξάθνο κέζα απφ ηηο λέεο ηερλνινγίεο; 

Σα παξαπάλσ εξσηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ζπνπδέο, 

ζρεηίδνληαη ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο κε θαηεγνξίεο θαη ππνθαηεγνξίεο ηεο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ Cavell. ηελ πξνζπάζεηά καο λα νξίζνπκε θηινζνθηθά ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, επηπξφζζεηα, ζηελ παξνχζα εξγαζία, ζπγθξίλεηαη θαη 

αληηπαξαηίζεηαη ν ζηνραζκφο ηνπ Cavell κε ηελ απνδνκηζηηθή νπηηθή ηνπ Derrida.  

ηε ζπλέρεηα, θαη ε απξνζδηνξηζηία θαη ε δηεξεχλεζή ηεο ζα ζπζρεηηζζνχλ κε 

ηελ αληίιεςε πνπ έρεη ν Cavell γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, σο απνπζία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο θαη σο θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, πξάγκα, πνπ, σο 

αληίιεςε, ζπλδέεηαη θαη κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο ηνπ νινγξακκαηηθνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο έλλνηαο ηεο παξνπζίαο ηεο εηθόλαο - απνπζίαο ηνπ 

ππνθεηκέλνπ-αληηθεηκέλνπ. ην ίδην θεθάιαην ζα δηεξεπλήζνπκε θαη ηνλ νληνινγηθφ 

ξεαιηζκφ ηνπ Cavell ζε ζρέζε κε φςεηο ηνπ ξεαιηζκνχ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

ην θεθάιαην γηα ην κπζηηθό ζηελ ηέρλε ζα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο 

επαλαγλώξηζεο θαηά ηνλ Cavell, ζε ζρέζε ηφζν κε ηα Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά 

θαζψο θαη φςεηο εξκελείαο ηνπ Βαζηιηά Λεξ ηνπ αίμπεξ.  

ζν γηα ηνλ Κπλόδνληα, ε εξκελεία ζηεξίδεηαη ζηελ νπηηθή ηνπ Austin θαη 

ηνπ Wittgenstein, θηινζφθσλ πνπ απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο ζθέςεο ηνπ Cavell.    

Αθνινπζεί ζηα φξηα ελφο πξνιφγνπ, ε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ θεθαιαίσλ ηεο 

δηαηξηβήο, ζηα νπνία θαηαιήμακε απνζθνπψληαο ζε πιήξε θαη εμαληιεηηθή εμέηαζε 

ηνπ ζέκαηφο κνπ: 

ην πξψην, ινηπφλ, θεθάιαην ζα εμεηαζζεί ε δπλαηφηεηα λα νξίζνπκε 

θηινζνθηθά ηνλ θηλεκαηνγξάθν κέζα απφ ηελ νπηηθή ησλ Cavell θαη Derrida. ην 

δεχηεξν θεθάιαην ζα αληρλεχζνπκε ηε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ 

απξνζδηνξηζηία ζην πεδίν ηεο ηέρλεο φζν θαη ζηε ζθέςε ηνπ Quine. ην ίδην 

θεθάιαην ζα πξνζεγγίζνπκε ηε ζρέζε επηζηεκνινγηθνχ θαη θαιιηηερληθνχ 

ξεαιηζκνχ, φζν θαη ηελ νπηηθή ηνπ νληνινγηθνχ ξεαιηζκνχ ηνπ Cavell, ζε ζρέζε κε 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν. ην  ηξίην θεθάιαην ζα δηεξεπλεζεί ε έλλνηα ηεο επαλαγλώξηζεο 

(acknowledgement) ηνπ Cavell, ζε ζρέζε κε ην κπζηηθφ ζηνηρείν ζηε θηινζνθία ηνπ 

https://www.dictionary.com/browse/acknowledgement
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Wittgenstein, αιιά θαη ην πψο ηα παξαπάλσ νπηηθνπνηνχληαη ζηελ ηαηλία ηνπ Stanley 

Kubrick Eyes Wide Shut. ην ηέηαξην θεθάιαην ζα αλαιχζνπκε ηε γισζζηθή 

θηινζνθία ησλ Wittgenstein θαη Austin (γισζζηθά παίγληα θαη επηηειεζηηθφηεηα ηεο 

γιψζζαο) ζε ζρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε θηινζνθία ηνπ Cavell. ην πέκπην 

θεθάιαην, ηέινο, ζα κειεηήζνπκε ηελ αληίιεςε ηνπ Cavell γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, 

κέζα απφ ηελ εμέιημε ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζε ζρέζε κε ηελ θηλνχκελε εηθφλα.     

ε πεξίπησζε πνπ πξνθχςνπλ απνξίεο γηα ην θαηά πφζνλ ε θηινζνθία ηνπ 

Cavell κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ εξκελεία θαη Διιήλσλ θηλεκαηνγξαθηζηψλ, 

φπσο πξνηείλεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαηξηβή, ζα παξαηεξήζνπκε πσο ε νπηηθή ηνπ 

ακεξηθαλνχ θηινζφθνπ δελ πεξηνξίζηεθε ήδε απφ ην 1971 κφλν ζηνλ ακεξηθαληθφ 

θηλεκαηνγξάθν, αιιά αζρνιήζεθε ν ίδηνο θαη κε ηνπο Bergman,
1
 Resnais,

2
 

Antonioni,
3
 φπσο θαη κε πνιιέο πηπρέο ηεο επξσπατθήο θνπιηνχξαο είηε θηινζνθηθέο 

είηε κε, κε πξνεμάξρνπζεο ηηο αλαιχζεηο ηνπ πάλσ ζηα έξγα ηνπ Shakespeare.
4
 

Δπίζεο, ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ αλαιχζεσλ πνπ εξείδνληαη ζε θαηλνκεληθά 

αιιφηξηεο θαηεγνξίεο επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, δελ είλαη κηα παξάδνμε ηαθηηθή ζηα 

επηζηεκνληθά πξάγκαηα. Δλδεηθηηθά, ζα αλαθέξνπκε ηελ αλάιπζε πνπ, εκπλεφκελε 

απφ ηελ θηινζνθία ησλ Wittgenstein θαη Cavell, δείρλεη πψο ε ηαηλία Fight Club 

ζρεηίδεηαη κε ηνλ Καξηέζην θαη ηνλ Πιάησλα
5
 ή πψο ν Deleuze αμηνπνηείηαη ζηελ 

αλάιπζε ηνπ ηαπσληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, ππφ κηα ζχγρξνλε κεηαδνκηζηηθή 

πξνζέγγηζε ηεο ηέρλεο.
6
  

Φπζηθά, φια ηα παξαπάλσ δε ζεκαίλεη πσο δελ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

αληηθείκελν θξηηηθήο, παξ‟ φια απηά νθείινπκε λα ππνγξακκίζνπκε πσο ν Cavell, 

                                                 
1 

 St. Cavell, The World Viewed, Harvard University Press, 1971, ζζ. Xix, 8, 49, 50, 67, 76, 95.    
 
2 

 Οp. cit., ζζ. Xix, 76, 136, 137.   
 
3 

 Οp. cit., ζζ. xix, 25, 67, 76, 95, 96, 142, 143.    
 
4
              St. Cavell, Disowning Knowledge in Seven Plays of Shakespeare, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1987. 
5 

N. Bauer, “Cogito Ergo Film: Plato, Descartes and Fight Club”, Film as Philosophy: Essays 

in Cinema After Wittgenstein and Cavell, επηκ. R. Read, J. Goodenough, Macmillan, New York, 2005,   

ζζ. 39-56.    

 
6 

 D. Deamer, Deleuze, Japanese Cinema and the Atom Bomb: The Spectre of Impossibility,  

Bloomsbury Academic, London, Oxford, 2016.  
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αιιά θαη αξθεηνί άιινη θηιφζνθνη, απνηεινχλ ηε βάζε αλάιπζεο ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ θαηλνκέλνπ παγθνζκίσο. Πξνθαλψο, θπζηθά, ε θηινζνθηθή 

ζεκειίσζε εθθηλεί απφ ηνπο ακεξηθαλνχο θηινζφθνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη απφ 

ηελ νηθεία ζε απηνχο θηινζνθηθή ζεκειίσζε θαη εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο ηνπο. Απηφ φκσο δε ζεκαίλεη πσο ηα εξκελεπηηθά 

εξγαιεία ηνπ Cavell δε δχλαληαη λα θαηαζηνχλ νηθνπκεληθά θαη λα ζεκειηψλνπλ 

θηινζνθηθά αλαιχζεηο πνιιψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ δελ 

απνηεινχλ απνθιεηζηηθά ακεξηθαληθά πξντφληα. Απηήλ ηελ ηζηνξηθή ζηηγκή, 

κπνξνχκε λα πνχκε πσο ε ιαιηά ηνπ Cavell κνηάδεη λα αλέξρεηαη ζε ζρέζε κε ηηο 

θηλεκαηνγξαθηθέο ζπνπδέο. Βξηζθφκαζηε ζε απηφ ην κεηαίρκην, ζην νπνίν κπνξνχκε 

λα πνχκε πσο ε αλαθνξά ζε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε λα νλνκαζηεί σο «ηξφπνο ηνπ 

Cavell» ζα επεξεάζεη ζπλνιηθά ηνλ ηξφπν πνπ βιέπνπκε θαη αλαιχνπκε ηελ 

θηλνχκελε εηθφλα. ρη κφλν κηαο ρψξαο ή κηαο βηνκεραλίαο ζεάκαηνο, αιιά πνιχ 

επξχηεξα. Σν λα δνχκε θαη ηνλ ειιεληθφ θηλεκαηνγξάθν θάησ απφ ην θαθφ ηνπ, 

απνδεηθλχεη ηελ αμία απηήο ηεο κεηάβαζεο.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

     

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ είλαη απνθιεηζηηθά λα θαηαδεηρζεί ε 

ζρέζε ηεο θηινζνθίαο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ή ε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηε 

θηινζνθία. Ο ζθνπφο, θπξίσο, είλαη κε βάζε ηε ζρέζε ηεο θηινζνθίαο κε ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, αιιά θπξίσο κε ηελ εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ ηξηψλ δεθαεηηψλ ηνπ 

γλσζηηθνχ πεδίνπ πνπ νλνκάδεηαη θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, λα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνηείλνπκε κηα θαηά ην δπλαηφλ αζθαιή κέζνδν αλάιπζεο ηνπ 

ζηλεκά, κηαο αλάιπζεο πνπ ζα βαζίδεηαη ζηνλ Stanley Cavell, αιιά θαη 

δεπηεξεπφλησο ζηνπο Wittgenstein, Austin, Quine θαη Derrida. ηφρνο καο είλαη λα 

πξνζπαζήζνπκε λα πξνηείλνπκε ηε δεκηνπξγία απηψλ ησλ επηζηεκνινγηθψλ 

θξηηεξίσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ, φζν ην δπλαηφλ, λα εξκελεχζνπλ θαη λα αλαιχζνπλ 

κηα ηαηλία.  

Δπηιέγνπκε λα θάλνπκε ηελ θχξηα αλαθνξά ζηνλ Cavell, γηαηί ζπλδέεη ηελ 

κειέηε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ αλαιπηηθή θηινζνθία θαη ηε θηινζνθία ηεο 

γιψζζαο, απφ ηελ κηα πιεπξά, θαη κε ηνλ Καξηέζην, απφ ηελ άιιε. Ζ θχξηα νπηηθή 

ηνπ, δειαδή, βαζίδεηαη ζην πψο κέζσ ηεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο κπνξεί θάπνηνο 

λα πξνζεγγίζεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σν παξαπάλσ θάλεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ, πέξα 

απφ ηδηαίηεξε, ζεκαληηθή. εκαληηθή γηαηί ηα φξηα ηεο γιψζζαο ηεο επηζηήκεο 

δνθηκάδνληαη ζηελ θηλνχκελε εηθφλα, ε νπνία πξνζιακβάλεηαη σο πινθή, σο 

πξνβνιή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, σο κίκεζε ηεο νκηιίαο ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο. Σν 

ηειεπηαίν νδεγεί ηνλ Cavell αιιά θαη ηνπο θηινζφθνπο ηνπ θηικ ζην λα 

αμηνπνηήζνπλ δχν θηινζφθνπο ηεο γιψζζαο, ηνλ χζηεξν Wittgenstein αιιά θαη ηνλ 

Austin. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε δηθή καο αλαθνξά ζηνπο παξαπάλσ θηινζφθνπο ζε 

ζρέζε κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν απνηειεί κνλφδξνκν αιιά θαη εμππεξεηεί ζηελ 

αλάιπζε ηεο νκηινχκελεο γιψζζαο ησλ ηαηληψλ ζε ζρέζε κε ηελ πινθή. Ο Quine, ελ 

κέξεη, αμηνπνηείηαη απφ εκάο γηα λα πξνζδηνξίζνπκε θαιχηεξα ηελ έλλνηα ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο ζηελ ηέρλε θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ε νπνία πέξα απφ 

αηζζεηηθή/νπηηθή είλαη εμφρσο θαη ελλνηαθή. Αθνξά, δειαδή, ζηελ απξνζδηνξηζηία 

ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο (copyright) ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ. O Derrida, 

ηέινο, αμηνπνηείηαη, γηαηί νη αλαθνξέο ηνπ ζηελ θηλνχκελε εηθφλα θαη ζηε 

θσηνγξαθία ζε ζρέζε κε ηε θαζκαηηθή ηνπο θχζε ζεσξνχληαη απφ εκάο άμηεο 

πξνζνρήο θαη ζπκπιεξψλνπλ αιιά θαη αληηηίζεληαη ζηελ θαβειηαλή αληίιεςε ηνπ 
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θηλεκαηνγξάθνπ σο πξνβνιήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνπζηάδεη ελψπηνλ ηνπ 

ζεαηή.             

Ο παξαπάλσ ζθνπφο πξνζθέξεη ζηε βηβιηνγξαθία αιιά θαη ζηνπο κεηέπεηηα 

εξεπλεηέο ηνλ ηξφπν ή ηνπο ηξφπνπο λα πξνζεγγίδνπλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν κέζσ ηεο 

θηινζνθίαο, φρη γηα λα αλαδείμνπλ ηελ ίδηα ηε θηινζνθία –ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζα κπνξνχζε λα έρεη ηνλ ξφιν ελφο παηδαγσγηθνχ εξγαιείνπ– νχηε 

γηα λα αλαδείμνπλ ηηο θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ –

πξνζδίδνληάο ηνπ, κε απηφλ ηνλ ηξφπν, θάπνην «θχξνο» – αιιά θπξίσο γηα λα 

κπνξνχλ λα εξκελεχνπλ θαη λα αλαιχνπλ ην θηλεκαηνγξαθηθφ θαηλφκελν κε 

επηζηεκνινγηθή ηεθκεξίσζε. Δπίζεο, ε παξνχζα έξεπλα εληάζζεηαη ζηηο  

νξγαλσκέλεο πξνζπάζεηεο ζηελ Διιάδα, ζην γλσζηηθφ πεδίν ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ.  

Πέξα απφ κηα ζχληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή πνπ ζα αθνξά ζηε θηινζνθία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θαη ζηε ζρέζε θηινζνθίαο θαη θηλεκαηνγξάθνπ θαη γηα λα 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα εξκελεπηηθφ εξγαιείν ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ζα βαζίδεηαη ζηε θηινζνθία νθείινπκε, θαηά πξψηνλ, λα 

νξίζνπκε ηνλ θηλεκαηνγξάθν κε φξνπο θηινζνθίαο. Απηφ θαηαδεηθλχεη αλ κπνξνχκε 

λα ζπλερίζνπκε ηελ έξεπλά καο.  

Γηα ηνλ Cavell, ζπγθεθξηκέλα ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε απνπζία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη: 

«Ο θφζκνο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο πξνβάιιεηαη ζε νζφλε. Ζ νζφλε 

(screen) δελ παξέρεη ππνζηήξημε φπσο ν θακβάο· δελ ππάξρεη ηίπνηε γηα 

λα ππνζηεξίμεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν. Πεξηέρεη κηα πξνβνιή… Μηα νζφλε 

είλαη έλα ζχλνξν… Με πξνζηαηεχεη απφ ηνλ θφζκν ηνλ νπνίν πεξηέρεη– 

δειαδή, κε θάλεη αφξαην. Καη πξνζηαηεχεη εθείλνλ ηνλ θφζκν απφ κέλα– 

δειαδή, πξνζηαηεχεη ηελ παξνπζία ηνπ απφ κέλα. Σν γεγνλφο φηη ν 

πξνβαιιφκελνο θφζκνο δελ ππάξρεη (ηψξα) είλαη ε κφλε δηαθνξνπνίεζή 

ηνπ απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. (Γελ ππάξρεη θαλέλα ραξαθηεξηζηηθφ ή 

νκάδα ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα νπνία απηή λα δηαθέξεη). Δπεηδή απηφ είλαη 

ην πεδίν ηεο θσηνγξαθίαο, ε νζφλε δελ έρεη πιαίζην (frame). Γειαδή, δελ 

έρεη ζχλνξν… Ζ νζφλε είλαη έλα πιαίζην».
7
      

                                                 
7 

 St. Cavell, The World Viewed, op.cit., ζζ. 24-25. 
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Δπίζεο, ζε δηθή ηνπ ππνζεκείσζε πάλσ ζην παξαπάλσ θείκελν ιέεη: 

«…ε νπζηψδεο νληνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφζκνπ φπσο είλαη θαη 

ηνπ θφζκνπ πνπ πξνβάιιεηαη είλαη φηη ν πξνβαιιφκελνο θφζκνο δελ 

ππάξρεη… κηα εληειψο θαλεξή δηαθνξά κεηαμχ ηνπο είλαη πσο ν 

πξνβαιιφκελνο θφζκνο έρεη δχν δηαζηάζεηο… θαηλνκελνινγηθά ε ηδέα 

ησλ δχν δηαζηάζεσλ είλαη κηα ηδέα είηε ηεο δηαθάλεηαο ή ηνπ 

πεξηγξάκκαηνο/ζθηαγξαθήκαηνο (outline). Οη πξνβαιιφκελεο εηθφλεο δελ 

είλαη ίζθηνη (shadows)· πεξηζζφηεξν, ζα κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο, είλαη 

ζθηψδεηο κνξθέο (shades)».
8
     

           Γηα ηνλ Derrida, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα ηέρλε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θαληάζκαηνο. πγθεθξηκέλα, ζεκεηψλεη: 

«Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κηα ηερλνινγία ηεο εηθφλαο, ε νξαηφηεηα 

(visibility) θέξλεη ηε λχρηα. Δλζαξθψλεηαη ζην ζψκα ηεο λχρηαο, 

εθπέκπεη έλα λπρηεξηλφ θσο. Απηή ηε ζηηγκή ζε απηφ δσκάηην, ε λχρηα 

πέθηεη πάλσ καο… είκαζηε ήδε κέζα ζηε λχρηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έρνπκε αηρκαισηηζηεί απφ ηα νπηηθά φξγαλα, πνπ δελ έρνπλ αλάγθε απφ 

ην θσο ηεο εκέξαο. Δίκαζηε ήδε θαληάζκαηα ηνπ 

“ηειενπηηθνπνηεκέλνπ”… θαληαζηείηε ηελ εκπεηξία πνπ είρα…, φηαλ δχν 

ή ηξία ρξφληα αξγφηεξα, αθνχ ε Pascale Ogier είρε πεζάλεη, 

παξαθνινχζεζα πάιη ην θηικ (Gostdance, Ken McMullen, 1983),… 

μαθληθά είδα ην πξφζσπν ηεο Pascale… ζηελ νζφλε. Απάληεζε ζηελ 

εξψηεζή κνπ “Πηζηεχεηο ζηα θαληάζκαηα;”… “Ναη, ηψξα πηζηεχσ, λαη”. 

Πνην ηψξα; Υξφληα κεηά ζην Σέμαο. Δίρα ηελ ακήραλε αίζζεζε ηεο 

επηζηξνθήο ηνπ θαληάζκαηνο, ηνπ θαληάζκαηνο ηνπ θαληάζκαηόο ηεο λα 

επηζηξέθεη θαη λα κνπ ιέεη: “Σψξα… ηψξα… ηψξα… ζε απηφ ην ζθνηεηλφ 

δσκάηην, ζε άιιελ ήπεηξν, ζε άιινλ θφζκν, εδψ, ηψξα, πίζηεςέ κε, 

πηζηεχσ ζηα θαληάζκαηα”».
9 

Αο παξαηεξήζνπκε πσο ν Derrida απνθαιεί εδψ ηελ εζνπνηφ θάληαζκα –ηνπ 

θαληάζκαηφο ηεο, πξνθαλψο, γηαηί απηή έρεη θχγεη απφ ηε δσή– ηεο πξαγκαηηθήο 

παξνπζίαο ηεο ζηεξηδφκελνο πξνθαλψο ζηελ αληίιεςε πσο ε θηλεκαηνγξαθηθή 

                                                 
8 

 _______, op.cit., ζζ. 232-233. 
9 

 J. Derrida, B. Stiegler, Echographies of Television: Filmed Interviews, (κεηάθξαζε ζηα 

αγγιηθά Jennifer Bajorek), Polity, Cambridge, 2002, ζζ. 115-120.         
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εηθφλα είλαη θαζκαηηθή.  Δπίζεο, κηιψληαο γηα ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα ηε ζπλδέεη κε 

ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ:  

«Μα πνηνο είλαη ν ζάλαηνο;… Ο άλζξσπνο πνπ έδσζε ην ρξφλν ηνπ, γηα 

λα θσηνγξαθήζεη απηέο ηηο εηθφλεο ηεο Αζήλαο… είδε ζπγρξφλσο λα 

εμαθαλίδνληαη, θαζψο πεξλνχζε ν ρξφλνο, ηα κέξε πνπ θσηνγξάθεζε… 

δψληα (κέξε) πνπ ηψξα έρνπλ εμαθαληζηεί, έρνπλ αλαρσξήζεη. Σν 

ππαίζξην παδάξη ζηελ Αδξηαλνχ, γηα παξάδεηγκα, ην Neon Café, ζηελ 

Οκφλνηα, ηα πεξηζζφηεξα κνπζηθά φξγαλα ηνπ δξφκνπ θαη άιια… κηα 

πφιε πνπ έρεη πεζάλεη πάλσ απφ κηα θνξέο, ζε πνιιέο επνρέο… Σν λα 

δεηο ζήκεξα ζηελ Αζήλα ζεκαίλεη λα πξνζέρεηο, λα παξαθπιάο, λα 

παξαηεξείο, λα αληηθαηνπηξίδεηο ηνπο ζαλάηνπο ηεο».
10

  

ην αλσηέξσ ν Derrida ηαπηίδεη ηε θσηνγξαθηθή εηθφλα κε ηελ απνηχπσζε 

φζσλ εμαθαλίδνληαη, αλαρσξνχλ, πεζαίλνπλ, ελψ λσξίηεξα είδε ην ζηλεκά σο κέζν 

πνπ επηηξέπεη ζηα θαληάζκαηα λα επηζηξέθνπλ αθφκα θαη απφ ην ζάλαην.  

 Οη δχν νπηηθέο απνθιίλνπλ ζε αξθεηά ζεκεία αιιά θαη ζπγθιίλνπλ ζε θάηη: 

θαη νη δχν θηιφζνθνη πξνζπαζνχλ λα νξίζνπλ, ν Cavell πην ζπζηεκαηηθά, o Derrida 

θαηά πεξηφδνπο ηε θχζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο. Δπίζεο, θαη νη δχν 

πξνζπαζνχλ λα νξίζνπλ ηε ζρέζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Χο πξνο ηνχην, ζηελ παξνχζα δηαηξηβή ζα αλαιχζνπκε απφ θνηλνχ 

ηηο δχν νπηηθέο πξνζπαζψληαο φκσο λα ηηο ζεκειηψζνπκε πάλσ ζηελ ίδηα ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή πξαθηηθή: ππάξρνπλ ηαηλίεο πνπ δηεξεπλνχλ ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο σο απνπζίαο ή θαληάζκαηνο; Πέξα δειαδή απφ ην λα 

νξίζνπκε θηινζνθηθά ηη ζεκαίλεη θηλεκαηνγξάθνο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

αληρλεχζνπκε αλ ν ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο κέζα απφ ζπγθεθξηκέλα έξγα «κηιά» γηα 

ηε θαζκαηηθή ηνπ θχζε ή ηε θχζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνπζηάδεη, αλ δειαδή 

ν ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα κηιήζεη γηα ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε. Σν παξαπάλσ 

δε ζα ην θάλνπκε, γηα λα επηβεβαηψζνπκε πσο ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα «θάλεη 

θηινζνθία» αιιά γηα λα επεμεξγαζηνχκε κε πνηνλ ηξφπν είλαη ζηε θχζε ηνπ ζηλεκά 

λα ζέηεη ηέηνηνπ είδνπο δεηήκαηα αζρέησο θηινζνθηθνχ ή κε πξνζαλαηνιηζκνχ ησλ 

ζπληειεζηψλ ηνπ, αλ είλαη ζηε θχζε ηνπ ζηλεκά ε θηινζνθία.  

                                                 
10 

 J. Derrida, Athens Still Remains: The Photographs of Jean-François Bonhomme, (κεηάθξαζε 

Pascale-Anne Brault, Michael Naas), Fordham University Press, New York, 2010, ζ. 6.       
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Ζ έλλνηα ηνπ θαληάζκαηνο, αιιά θαη ε έλλνηα ηεο απνπζίαο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, καο νδεγεί ζην λα δνχκε θαηά πφζνλ ε θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα 

κπνξεί λα πξνζιεθζεί σο απξνζδηφξηζηε. Σελ απξνζδηνξηζηία ζα ηελ εμεηάζνπκε 

δηηηψο. Πξψηνλ, απφ ηελ άπνςε ηεο αηζζεηηθήο ζα ηελ εμεηάζνπκε θάησ απφ ηελ 

νπηηθή ησλ Dario Gamboni θαη Robert Pepperell. Ο πξψηνο κάιηζηα κηιά γηα ηηο 

δπλεηηθέο εηθφλεο (potential images) νη νπνίεο κπνξεί λα είλαη πνιχζεκεο. Δλ 

πξνθεηκέλσ παξαηεξεί ηα εμήο:  

«Οη δπλεηηθέο εηθφλεο… είλαη απηέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ κπαινχ ηνπ ζεαηή θαη γίλνληαη απνιχησο ππαξθηέο ζε ζχκπλνηα κε 

ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε κφλν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ».
11 

       Με ηε ζεηξά ηνπ, ν Robert Peperell κηιψληαο γηα ηελ απξνζδηνξηζηία ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ζέηεη ππφςε ησλ εξεπλεηψλ λεπξνεπηζηεκνληθά ηεθκήξηα, ηα νπνία 

απνδεηθλχνπλ φηη «…λεπξνεπηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηηο 

ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ άκεζε αληίιεςε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ ζπκπίπηνπλ κε πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απεηθφληζε ή ζηελ θαληαζίσζε αληηθεηκέλσλ. Με 

άιια ιφγηα, φζνλ αθνξά ζην κπαιφ, δελ ππάξρνπλ ρσξηζηά κέξε ηνπ πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ (απνθιεηζηηθά) κε ην πξαγκαηηθφ θαη ην θαληαζηηθφ… Σν εχξεκα απηφ 

κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πψο αληηιακβαλφκαζηε ηε ζρέζε κεηαμχ 

ηνπ κπαινχ καο θαη ηνπ θφζκνπ καο…».
12 

        Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξνζπαζψληαο λα ζπλδέζνπκε ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ απξνζδηνξηζηία ηνπ Quine, παξαηεξνχκε πσο ε 

απξνζδηνξηζηία ηνπ ηειεπηαίνπ δελ αθνξά κφλν ηε γιψζζα αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζρεηηδφκαζηε κε ηνπο αλζξψπνπο θαη ηα πξάγκαηα: 

 

«Γχν άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη φκνηνη ζηηο γισζζηθέο ηνπο 

πξνδηαζέζεηο, φζνλ αθνξά ζηελ ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά θάησ απφ φιεο ηηο 

πηζαλέο αηζζεηεξηαθέο δηεγέξζεηο, παξ‟ φια απηά ηα λνήκαηα ή νη ηδέεο 

πνπ εθθξάδνληαη ζηα παλνκνηνηχπσο πξνθαινχκελα θαη παλνκνηνηχπσο 

                                                 
11 

 D. Gamboni, Potential Images, Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art, Reaktion 

Books, London, 2002, ζ. 9. 
12 

 R. Pepperell, “Indeterminism and Realism in Cinema and Art”,  Realism After the European 

Avant-Garde, επηκειεηέο Ohlschlager, C., Perrone Capano and Borso, V.,  Verlag Transcript, 

Bielefeld, 2012. 
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εθθεξφκελα ιφγηα, κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ξηδηθά γηα ηνπο δχν 

απηνχο αλζξψπνπο ζε κηα πιαηηά γθάκα πεξηπηψζεσλ… ηα εγρεηξίδηα 

κεηάθξαζεο κηαο γιψζζαο ζε κηα άιιε, κπνξνχλ λα ζηεζνχλ κε 

απνθιίλνληεο ηξφπνπο, πνπ ζα είλαη φινη ηαηξηαζηνί κε ην ζχλνιν ησλ 

ηάζεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αθφκα φκσο κε ηαηξηαζηνί κεηαμχ 

ηνπο».
13 

πλερίδεη, κάιηζηα λα δηαηππψλεη ηε ζθέςε ηνπ ζε χζηεξν ρξφλν 

παξαηεξψληαο ην εμήο: 

«Οη θξηηηθέο έρνπλ πεη φηη απηή ε ζέζε (πεξί απξνζδηνξηζηίαο ηεο 

κεηάθξαζεο) είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζπκπεξηθνξηζκνχ κνπ… ζπκθσλψ…  

Καη πξνρσξψ παξαπέξα ιέγνληαο φηη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε 

είλαη ππνρξεσηηθή. ηελ ςπρνινγία θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ή λα κελ 

είλαη ζπκπεξηθνξηζηήο αιιά ζηελ γισζζνινγία δελ ππάξρεη άιιε 

επηινγή. Ο θαζέλαο απφ εκάο καζαίλεη ηε γιψζζα ηνπ παξαηεξψληαο ηελ 

γισζζηθή (verbal) ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ αιιά θαη εθζέηνληαο 

ηε δηθή ηνπ αβέβαηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ παξαηήξεζε ηξίησλ, νη 

νπνίνη είηε ηελ επηβεβαηψλνπλ, είηε ηε δηνξζψλνπλ. ηεξηδφκαζηε 

απζηεξά ζηελ αλνηρηή (overt) ζπκπεξηθνξά θαη ζε πεξηζηάζεηο 

παξαηεξήζηκεο».
14

  

Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε πσο ν νκηιψλ θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα 

γίλεη έλα πεδίν, ζην νπνίν ν ζεαηήο κπνξεί εθηφο ησλ άιισλ δχλαηαη λα παξαηεξήζεη 

ηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά άιισλ αλζξψπσλ, λα ηελ αμηνινγήζεη, λα ηελ 

θαηαρσξήζεη, λα ηελ θξίλεη ή αθφκα θαη λα κάζεη απφ απηήλ θάηη γηα ηελ ίδηα ηε 

γιψζζα. 

            Αθνινπζψληαο φκσο ηε ζθέςε ηνπ Quine, ζθεθηήθακε λα πξνρσξήζνπκε 

απφ ηε ζρέζε απξνζδηνξηζηίαο πνπ κπνξεί λα έρεη κηα γιψζζα κε κηα άιιε, ε νπνία 

θαη επεξεάδεη ηνπο ρξήζηεο δχν δηαθνξεηηθψλ γισζζψλ, ζηε ζρέζε πνπ κπνξεί λα 

έρεη έλαο δεκηνπξγφο κε ην ίδην ηνπ ην έξγν θαη θαηά πφζνλ θαη απηή κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο απξνζδηφξηζηε. πγθεθξηκέλα, δηαηππψλεηαη ε άπνςε απφ ηνλ 

Alan Durham πσο ε ζρέζε «παηξφηεηαο» θαιιηηέρλε θαη έξγνπ είλαη απξνζδηφξηζηε:  

                                                 
13 

 W. v. O. Quine, Word and Object (New Edition), Massachusetts Institute of Technology, 

Massachusetts, 2013, ζζ. 23-24.    
14____________________________

,“Indeterminacy Of Translation Again”, The Journal Of Philosophy, 84 

(1987), ζ. 5.   
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«θεθηείηε έλα ζπγγξαθέα πνπ εηνηκάδεη κηα λέα κεηάθξαζε ζηελ 

αγγιηθή γιψζζα ηεο Ηιηάδαο, κε ππνζεκεηψζεηο θαη εηζαγσγή πνπ 

βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ηνπ ζπγγξαθέα. Ο ζπγγξαθέαο δελ 

κπνξεί λα απαηηήζεη πλεπκαηηθφ δηθαίσκα απφ ην πξσηφηππν έξγν ή θαη 

ζε θάζε πιεπξά ηεο κεηάθξαζεο πνπ ην επίπεδν ηεο νξζφηεηαο 

επηβάιιεη… Αθφκε θαη νη επηινγέο (ηνπ κεηαθξαζηή) αληαλαθινχλ 

δεηήκαηα αηζζεηηθήο.. πνπ έρνπλ επεξεαζηεί… απφ κηα πνηθηιία απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (factors): ηα βηβιία πνπ ν ζπγγξαθέαο έρεη 

δηαβάζεη, ηηο δηαιέμεηο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη… ε δηαδηθαζία (process) 

ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο (authorship) κπνξεί λα ηδσζεί ιηγφηεξν σο 

κηα ζπλεηδεηή θαη δεκηνπξγηθή δξάζε θαη πεξηζζφηεξν σο κηα κεραληθή 

ζπξξνή δπλάκεσλ (mechanical confluence of forces)».
15 

           Σν δήηεκα ηνπ πνηνο ή πνηα κπνξεί λα επηθαιεζηεί ηελ απφιπηε πλεπκαηηθή 

ηδηνθηεζία ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ είλαη αθφκα θάηη πην πεξίπινθν απφ απηφ 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξαπάλσ άξζξν, θαζψο πνιιέο θνξέο, ην ζελάξην δελ είλαη 

πξσηφηππν, αιιά δχλαηαη λα είλαη δηαζθεπή θάπνηνπ κπζηζηνξήκαηνο. Αθφκα πην 

ζπρλφ είλαη ην γεγνλφο λα κελ ηαπηίδεηαη ν ζθελνζέηεο κε ην ζελαξηνγξάθν, ελψ εθ 

θχζεσο ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη απνηέιεζκα κηαο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο πάξα 

πνιιψλ ζπλδεκηνπξγψλ πνπ ζα έθαλε αθφκα πεξηζζφηεξν απξνζδηφξηζηε ηε θχζε 

ηεο «ηδηνθηεζίαο» ηεο πλεπκαηηθήο δεκηνπξγίαο. Ο θηλεκαηνγξάθνο, δειαδή, κνηάδεη 

πεξηζζφηεξν κε ην απνηέιεζκα «κηαο ζπξξνήο δπλάκεσλ». 

Αλαθεθαιαηψλνληαο κέρξηο εδψ, ζα δηαηππψλακε ηελ άπνςε φηη αξρηθά 

πξνζπαζνχκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ λα 

βαζίδεηαη  ζηνπο Cavell, Wittgenstein, Austin, Derrida θαη Quine, αιιά θαη ζηε 

θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έηζη φπσο απηή εκθαλίζηεθε ζηε δεθαεηία ηνπ 1990 

θαη ζπλερίδεηαη κέρξη ζήκεξα έρνληαο θπξίσο ζρέζε κε ηελ αλαιπηηθή θηινζνθία. 

Αλαδεηνχκε ηνλ θαηά δχλακε θηινζνθηθφ νξηζκφ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κέζα απφ 

ηελ νπηηθή ηνπ Cavell θαη ηνπ Derrida. Δμεηάδνπκε, ινηπφλ, ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο 

πξνβνιή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ απνπζηάδεη θαη σο ηέρλε ησλ θαληαζκάησλ 

αληίζηνηρα. Απηφ καο νδεγεί ζην λα εμεηάζνπκε ηε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε 

ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. Αλαξσηψκελνη αλ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε 

                                                 
15 

 A. R. Durham, “The Random Muse: Authorship and Indeterminacy”, William and  Mary 

Law Review, 44 (2002), ζ. 571.  
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γηα κηα εηθφλα πνπ κπνξεί λα πεξηέρεη έλα θαη κφλν ζεκαηλφκελν αληηιακβαλφκαζηε 

πσο, πνιιέο θνξέο, ε θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα γίλεηαη απξνζδηφξηζηε 

ζεκαζηνινγηθά αθήλνληαο ή επηηξέπνληαο ζην ζεαηή λα απνδψζεη απηφο ηε ζεκαζία 

ηεο. Σν ίδην απξνζδηφξηζηε είλαη θαη ε ζρέζε ηνπ δεκηνπξγνχ κε ην ίδην ηνπ ην έξγν, 

εηδηθά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, φπσο πξνείπακε. Σν ζέκα πνπ ηίζεηαη ζε πνιιέο 

παξαιιαγέο κέρξη εδψ είλαη ην εμήο: πνηα ε ζρέζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο κε 

ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα; Απηφ ην δήηεκα ζα πξνζπαζήζνπκε λα πξνζεγγίζνπκε 

κέζα απφ ηε ζεσξία ηνπ ξεαιηζκνχ.  

           Δλ πξνθεηκέλσ, ζα γίλεη πξνζπάζεηα απφ θνηλνχ αλάιπζεο ηνπ 

επηζηεκνινγηθνχ, ηνπ αηζζεηηθνχ αιιά θαη ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ξεαιηζκνχ. 

θνπφο είλαη λα βξεζεί απηφο ν θνηλφο ρψξνο πνπ λα ηα ζπλδέεη φια απηά αιιά θαη 

λα επηζεκαλζνχλ νη απνθιίζεηο κεηαμχ ηνπο. Θα γίλεη μερσξηζηή κλεία, κάιηζηα, 

ζηνλ νληνινγηθφ ξεαιηζκφ ηνπ Cavell.  

           Σν εξψηεκα πνπ ζέηεη κε ηα δηθά ηνπ ιφγηα ν Έιιελαο ζθελνζέηεο Θεφδσξνο 

Αγγειφπνπινο είλαη έλα απφ ηα βαζηθά εξσηήκαηα πνπ νθείινπκε θαη εκείο λα 

απαληήζνπκε θαη ην νπνίν ζέηεη απφ θνηλνχ ην δήηεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηφζν κε 

θηλεκαηνγξαθηθά φζν θαη κε επηζηεκνληθά θξηηήξηα: 

«Ο ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ… Ζ δηήγεζε αθνινπζεί δξφκνπο πνπ 

αλαθφπηνληαη απφ κηα θηλεκαηνγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα αιιά νδεγεί 

ζηαζεξά κέζα ζην βαζίιεην ηεο θαληαζίαο, ζαλ ε κπζνπιαζία λα είλαη ε 

κφλε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ δσή. χκθσλα κε έλα γλσζηηθφ πεδίν ηεο 

θβαληηθήο θπζηθήο θαζεηί πνπ γεπφκαζηε εκπεηξηθά γχξσ καο ζα 

κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο κηα πξνβνιή ελφο ζχκπαληνο κέζα ζε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνιιψλ θφζκσλ». Καη θαηαιήγεη ν ίδηνο ζην εξψηεκα: 

«Τπάξρεη πξαγκαηηθά ε πξαγκαηηθφηεηα;».
16 

           Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν νληνινγηθφο ξεαιηζκφο ηνπ Cavell εθθξάδεηαη κέζα 

απφ ην θάησζη:  

«Ζ θσηνγξαθία δηαηεξεί ηελ παξνπζία ηνπ θφζκνπ δερφκελε ηελ 

απνπζία καο απφ απηφλ. Ζ πξαγκαηηθφηεηα κέζα ζηελ θσηνγξαθία είλαη 

παξνχζα ζε κέλα, ελψ εγψ δελ είκαη παξψλ ζε απηήλ· θαη ν θφζκνο πνπ 

                                                 
16 

 Th. Angelopoulos, “Synthesis in Cinema”,  Scroope: Cambridge Architecture Journal, 18 

(2006), ζ. 20. 
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γλσξίδσ θαη βιέπσ αιιά ζηνλ νπνίνλ δελ είκαη εληνχηνηο παξψλ… είλαη 

έλαο θφζκνο ηνπ παξειζφληνο (world past)».
17 

Παξαηεξνχκε ζην παξαπάλσ θείκελν πσο ν ηξφπνο πνπ ν Cavell πξνζιακβάλεη ηνλ 

ξεαιηζκφ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο θσηνγξαθίαο δνκείηαη αληηθαηηθά. Απφ ηελ 

κηα ππάξρεη ε βεβαηφηεηα πσο ε θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα, φπσο πξνείπακε, έρεη 

ζρέζε κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, απφ ηελ άιιε φκσο ππάξρεη ε ακθηβνιία ηνπ θαηά 

πφζνλ ζε απηφλ ηνλ πξνβαιιφκελν θφζκν κπνξεί λα ππάξμεη ν ίδηνο ν ζεαηήο ηνπ, 

κηα ακθηβνιία πνπ θαζίζηαηαη βεβαηφηεηα. Γηα απηφ ην ιφγν, ν ίδηνο θαηαιήγεη ζην 

ζπκπέξαζκα πσο ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ. Δλ 

πξνθεηκέλσ, παξαηεξεί: 

«Σν θηικ είλαη ε θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ: … είλαη γεγνλφο φηη 

εδψ νη ζπλήζεηο αηζζήζεηο καο ηθαλνπνηνχληαη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ελψ ε πξαγκαηηθφηεηα δελ ππάξρεη… Ζ φξαζή καο αλαληίξξεηα αιιηψο 

ηθαλνπνηείηαη απφ ην λα βιέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Αιιά ην λα 

αξλεζνχκε, ζε ζθεπηηθηζηηθή βάζε, απιά απηήλ ηελ ηθαλνπνίεζε –ην λα 

αξλεζνχκε πσο απηφ δελ είλαη πνηέ πξαγκαηηθφηεηα, απηφ ην νπνίν ν 

θηλεκαηνγξάθνο πξνβάιιεη ζηελ νζφλε– είλαη κηα θάξζα ηνπ 

ζθεπηηθηζκνχ… Ζ αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ελδπλακψλεηαη 

ζηελ θσκσδία θαη κέζσ ηεο ζξεζθείαο, ή εξεπλάηαη απφ ηε θηινζνθία 

θαη κέζα ζηελ ηξαγσδία, νχηε ελδπλακψλεηαη νχηε δξαπεηεχεη κέζσ ηνπ 

θηικ· θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα πεη πσο δηαζθεδάδεηαη. Ζ εζηθή ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο ηνπ ζθεπηηθηζκνχ δελ είλαη φηη ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη έλα φλεηξν θαη νχηε πσο ε πξαγκαηηθφηεηα 

πεξηνξίδεη ηα φλεηξά καο. ηελ πξνβαιιφκελε πξαγκαηηθφηεηα… (ην 

θηικ) δεζκεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξηλ απφ εκάο».
18

  

             O Cavell εδψ επζέσο ηζρπξίδεηαη πσο ην ζηλεκά κε έλαλ ηξφπν ιεηηνπξγεί 

φπσο ε αλζξψπηλε καηηά: δηακνξθψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν βιέπεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ν ζεαηήο ιεηηνπξγψληαο σο ελδηάκεζνο θξίθνο πνπ θαζνξίδεη ην 

πεξηερφκελν ηεο ζέαζεο θαη ηνπ ζεάκαηνο ηνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ θάκεξα. Ο 

θηλεκαηνγξάθνο, δειαδή, δηακνξθψλεη ην βιέκκα καο γηα ηνλ θφζκν («δεζκεχεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πξηλ απφ εκάο»).  

                                                 
17 

 St. Cavell, The World Viewed, op. cit., ζ. 23.    
18 

 St. Cavell, op. cit., ζζ. 188-189. 
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             Ο Cavell επίζεο, ζχκθσλα κε ηνπο Rothman θαη Keane, αξλείηαη πσο ε 

θσηνγξαθία θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ηθαλνπνηνχλ ηελ εκκνλή καο κε ηνλ ξεαιηζκφ, 

«γηαηί ε εκκνλή καο δελ αθνξνχζε πνηέ ηνλ ξεαιηζκφ αιιά ηελ πξαγκαηηθφηεηα… 

Σν λα απνθαιείο ηε θσηνγξαθία ξεαιηζηηθή είλαη ζαλ λα απνθαιείο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ξεαιηζηηθή… Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξαγκαηηθή δελ είλαη 

ξεαιηζηηθή…».
19

 Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ζα πξνζπαζήζνπκε λα δνχκε αλ ε 

πξαγκαηηθφηεηα ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ εκάο ή φρη θαη αλ θαη‟ επέθηαζε ν 

θηλεκαηνγξάθνο είλαη πξνβνιή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είηε δχλαηαη λα επεξεάζεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηά καο. Πνιχ πεξηζζφηεξν ζα εμεηάζνπκε ην πψο ε θηλεκαηνγξαθηθή 

εηθφλα ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη πψο ε πξαγκαηηθφηεηα ζρεηίδεηαη κε 

ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα.       

           Ο θηλεκαηνγξάθνο φκσο δελ είλαη κφλν κηα ηέρλε πνπ ζπρλά πξνβάιιεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη έλα κέζν πξνβνιήο γηα ην πψο νη άλζξσπνη ζρεηίδνληαη 

κεηαμχ ηνπο. Πέξα απφ έλα κέζν ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, θαηά Cavell, ην νπνίν ην είδακε 

λα ακθηζβεηεί, ελ κέξεη, ηε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν καο, ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί  

λα γελλήζεη ην ζθεπηηθηζκφ γηα ηελ ίδηα ηε γλψζε ηνπ άιινπ αλζξψπνπ απφ εκάο. Ζ 

γλψζε (knowledge) ηνπ άιινπ αθνξά, πνιιέο θνξέο, ζηε γλψζε ησλ ζπλαηζζεκάησλ 

ηνπ άιινπ, ηεο ζθέςεο ηνπ άιινπ, ηεο επηζπκίαο ηνπ άιινπ. Σν αίηεκα φκσο γηα κηα 

ζπλζήθε ζρέζεο πνπ ζα ζπλαπαξηίδεη θνηλφηεηα κε ηνλ άιινλ αθνξά ηελ έλλνηα ηεο 

επαλαγλψξηζεο (acknowledgment). Δπηιέγσ απηή ηελ κεηάθξαζε ηνπ φξνπ, γηαηί ε 

έλλνηα ηεο ιέμεο acknowledgment δελ αθνξά ζε αλαγλψξηζε ζε ζρέζε κε ηα 

εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά δχν αλζξψπσλ, ψζηε λα νκνηάδεη κε ηελ νκεξηθή 

δηαδηθαζία αλζξψπσλ πνπ έρνπλ λα ηδσζνχλ πνιιά ρξφληα, κε απνηέιεζκα ν έλαο 

απφ ηνπο δχν είλαη είηε αιιαγκέλνο, είηε κεηακθηεζκέλνο είηε κεηακνξθσκέλνο. Σν 

αληίζεην κάιηζηα, κνηάδεη ε έλλνηα λα είλαη δεηνχκελν ησλ αλζξψπσλ πνπ πξαθηηθά 

δνπλ καδί θαη δηαβηνχλ ζην πεξηβάιινλ κηαο θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ηνπο θαζηζηά 

μέλνπο κεηαμχ ηνπο, γηα παξάδεηγκα έλα δεπγάξη πνπ ληψζεη φηη έρεη θξίζε ζηε ζρέζε 

ηνπ, ή ε ξήμε ηεο ζρέζεο ηνπ Βαζηιηά Λεξ κε ηελ θφξε ηνπ, πνπ εθθηλεί απφ θάηη 

πνπ κνηάδεη κε επηθνηλσληαθή παξεμήγεζε. Ζ επηζηξνθή κάιηζηα απφ ηελ θξίζε πνπ 

κπνξεί λα ελδερνκέλσο λα επαλαζπλδέζεη ηα πξφζσπα κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα 

                                                 
19 

 W. Rothman, M. Keane, Reading Cavell’s The World Viewed: A Philosophical Perspective 

on Film, Wayne State University Press, Detroit, 2000, ζ. 67.   
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επαλαζεκειίσζε ηνπ εαπηνχ εθάζηνπ έλαληη ηεο θνηλήο δσήο ηνπο, κηα αλαγλψξηζε 

εθ λένπ πσο ν έλαο κπνξεί λα γλσξίδεη ηνλ άιινλ, γλσξίδνληαο έηζη ηνλ εαπηφλ ηνπ, 

ηνλ πφλν ηνπ, ην αίζζεκα ηνπ, κηα δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ην ηδησηηθφ θνηλφ, ην 

κνλαδηθφ θαη κνλαρηθφ σο ζπιινγηθφ, κηα ηειηθψο επαλαγλψξηζε ησλ δχν.      

πγθεθξηκέλα παξαηεξεί ν Cavell:  

«Γλσξίδνληαο ην δηθφ ζνπ αίηεκα επαλαγλψξηζήο (acknowledgment) ζνπ 

απφ κέλα, κπνξεί λα κπεξδεπηψ απφ ην αίηεκά ζνπ γηα θάπνηα πξνθνξηθή 

έθθξαζε ηεο επαλαγλψξηζεο. Κάζε ιέμε κνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ηελ 

παξνπζία κνπ γλσζηή ζε ζέλα. Ζ εκπεηξία είλαη θνηλή. Γλσξίδσ πσο 

είκαη εδψ. Γλσξίδεηο πσο είκαη εδψ. Γλσξίδεηο πσο γλσξίδσ φηη ζνπ 

ρξσζηψ ηελ επαλαγλψξηζε. Γηαηί απηφ δελ είλαη αξθεηφ; Γηαηί θαινχκαη 

λα θάλσ θάηη, λα πσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε κηα 

ξεηή απνθάιπςε; Δπεηδή απηφ πνπ πξφθεηηαη λα επαλαγλσξηζηεί είλαη 

θάηη πάληνηε πνπ γίλεηαη ή δε γίλεηαη ζπγθεθξηκέλα· ε αθξηβήο πεξίπησζε 

ηεο άξλεζήο ζνπ απφ κέλα. Ο ζπγθεθξηκέλνο πφλνο ή ε ζπγθεθξηκέλε 

ηξαρχηεηα ή ν εγσηζκφο ή ε αλαγθαηφηεηα ή ην κίζνο ή ε επηζπκία πνπ 

καο ρσξίδεη, πξέπεη λα ηεο δνζεί ρψξνο λα δειψζεη ηελ απφζηαζή καο, 

άξα ηελ πηζαλφηεηα ηεο ζχλδεζήο καο. Απηφ είλαη βάιζακν, αιιά (ην 

βάιζακν) πξψηα πξέπεη λα αγγίμεη ηελ πιεγή».
20 

Παξαηεξνχκε πσο ζην παξαπάλσ θείκελν ε έλλνηα ηεο επαλαγλψξηζεο πξνυπνζέηεη 

ηελ απφζηαζε κεηαμχ δχν αλζξψπσλ, ελψ ε ίδηα απνηειεί ηε γέθπξα ηεο φπνηαο 

απφζηαζεο. 

           ε άιιν θείκελν ν Cavell δηαηππψλεη ηε ζθέςε: 

«Αιιά γηαηί ε ζπκπφληα εθθξάδεηαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν; Γηαηί ην γεγνλφο 

πσο ππνθέξεηο δηαηππψλεη έλα αίηεκα ζε κέλα. Γελ είλαη αξθεηφ φηη 

γλσξίδσ… πσο ππνθέξεηο –πξέπεη λα θάλσ ή λα απνθαιχςσ θάηη 

(νηηδήπνηε κπνξεί λα γίλεη). Με κηα ιέμε, πξέπεη λα ην επαλαγλσξίζσ, 

αιιηψο δε γλσξίδσ ηη ζεκαίλεη ην λα πνλάο ή ην λα πνλά θάπνηνο… 

Αιιά… ε ζπκπφληα κπνξεί λα κελ παξαζηεί. Οπφηε φηαλ ιέσ φηη εκείο 

πξέπεη λα επαλαγλσξίζνπκε ακνηβαία φηη ππνθέξνπκε θαη ην θάλνπκε 

απαληψληαο ζην αίηεκά καο γηα ζπκπφληα, δελ ελλνψ πσο πάληνηε 

                                                 
20 

 St. Cavell, The World Viewed, op. cit., ζ. 128. 
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ληψζνπκε ζπκπφληα νχηε πσο πάληνηε πξέπεη λα ληψζνπκε ζπκπφληα 

(sympathy). Σν αίηεκα κπνξεί λα κείλεη αλαπάληεην… Αλ θάπνηνο πεη φηη 

απηφ είλαη κηα απνηπρία λα επαλαγλσξίζεηο φηη ν άιινο ππνθέξεη, ζα 

κπνξνχζε βέβαηα απηφ λα ζεκαίλεη φηη έρνπκε απνηχρεη, ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο, λα γλσξίδνπκε φηη ππνθέξεη; Μπνξεί λαη ή κπνξεί θαη φρη. 

Σν λφεκα, σζηφζν, είλαη πσο ε έλλνηα ηεο επαλαγλψξηζεο κπνξεί λα 

απνδεηρζεί ην ίδην, ηφζν κέζα απφ ηελ απνηπρία ηεο φζν θαη κέζα απφ ηελ 

επηηπρία ηεο».
21

  

           Ζ θηλεκαηνγξαθηθή απνηχπσζε ηεο επαλαγλψξηζεο, ηφζν ηεο επηηπρίαο ηεο 

φζν θαη ηεο απνηπρίαο ηεο ζα δηεξεπλεζεί κέζα απφ ηελ ηαηλία Eyes Wide Shut ηνπ 

Stanley Kubrick. Ζ γακήιηα δσή ηεο Άιηο θαη ηνπ Μπηι ζα απνηειέζεη ην πεδίν 

έξεπλαο ηεο θαβειηαλήο επαλαγλψξηζεο. πγρξφλσο, ζα γίλεη κηα πιήξεο αλάιπζε 

ηεο ηαηλίαο ε νπνία κνηάδεη λα ζέηεη απφ κφλε ηεο κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζην ζθεπηηθηζκφ, ζηελ πξνζαξκνγή ινγνηερληθνχ βηβιίνπ ζε ηαηλία, ζηελ 

έλλνηα ηνπ κπζηηθνχ θαη ζην πψο απηφ δνκείηαη ηφζν ζε επίπεδν πινθήο φζν θαη ζε 

επίπεδν εηθφλαο, ζηελ πνιπζεκία ησλ εηθφλσλ ηεο.  

           Δπηπξφζζεηα, ν θηλεκαηνγξάθνο δελ ζέηεη κφλν ην δήηεκα ηεο γλψζεο ηνπ 

άιινπ αιιά θαη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηα ίδηα ηνπ ηα ιφγηα. Καηά 

πφζνλ, εληφο κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο πινθήο, ηα εθθεξφκελα ιφγηα ησλ αλζξψπσλ 

δχλαληαη λα νδεγήζνπλ ηνπο ήξσεο ζε κηα ζπλζήθε πνπ ζα ηνπο νδεγεί φιν θαη 

καθξχηεξα απφ απηφ πνπ νλνκάδνπκε πξαγκαηηθφηεηα είλαη απηφ πνπ θαινχκαζηε 

λα δηεξεπλήζνπκε. Απφ απηήλ ηελ άπνςε θαη κε εθαιηήξην ηνλ Wittgenstein, ε 

ζθέςε ηνπ νπνίνπ έρεη επεξεάζεη θαίξηα ηνλ Cavell, ζα πξνζεγγίζνπκε δεηήκαηα 

γισζζηθψλ παηγλίσλ έηζη φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηελ ηαηλία Κπλόδνληαο ηνπ 

Λάλζηκνπ. Παξαηεξψληαο πσο ε φιε πινθή βαζίδεηαη ζηελ ίδηα ηε ρξήζε ηεο 

γιψζζαο, ε νπνία εδξάδεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ θαη 

ζηελ πιήξε δηάξξεμε ηεο ζρέζεο ζεκαίλνληνο θαη ζεκαηλνκέλνπ, αλαθαιχπηνπκε 

πσο γισζζηθά παίγληα φπσο απηά πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Wittgenstein, γηα 

παξάδεηγκα «ιχλσ έλα πξφβιεκα πξαθηηθήο αξηζκεηηθήο», «παίδσ ζέαηξν», 

«ηξαγνπδψ ζην ρνξφ», ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία απνηεινχλ ζηνηρείν ηεο πινθήο.   

                                                 
21 

 St. Cavell, “Knowing and Acknowledging”, The Cavell Reader, επηκ. Stephen Mulhall, 

Blackwell, Cambridge, 1996, ζζ. 68-69. 
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           Σέινο, ν ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο ζέηεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ 

θηλεκαηνγξαθεκέλνπ αλζξψπνπ κε ηελ ίδηα ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζε. Θα κπνξνχζε 

ν θηλεκαηνγξάθνο λα καο απνμελψζεη απφ ηελ αλζξψπηλε ππφζηαζή καο; Με πνηνλ 

ηξφπν νη εζνπνηνί κνηάδνπλ κε ξνκπφη πνπ εθηεινχλ κηα πξνγξακκαηηζκέλε 

ζπκπεξηθνξά; Καηά πφζνλ κνηάδνπλ κε καξηνλέηεο; Ζ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα ηνπ 

αλζξψπνπ απνηειεί ινηπφλ κηα ξνκπνηηθή εηθφλα ηνπ πξαγκαηηθνχ αλζξψπνπ;  

      Δπίζεο, αλ έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δεηήκαηα πνπ έζεζε ν Cavell γηα ηελ απνπζία 

καο σο ζεαηψλ απφ ηελ θηλνχκελε εηθφλα είλαη ε δηζδηάζηαηε θχζε ηεο, ηφηε κε 

πνηνλ ηξφπν νθείινπκε λα πξνζεγγίζνπκε ελλνηνινγηθά ην νιφγξακκα; ηελ 

πεξίπησζε ηνπ νινγξακκαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ –θαη εθφζνλ απηφ απνηειεί 

πξνηεξαηφηεηα γηα ην δεκηνπξγφ ηνπ– ε αιεζνθάλεηά ηνπ ελδέρεηαη λα είλαη 

νινθιεξσηηθή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε ζθέςε ηνπ Cavell είηε δελ επαξθεί, είηε 

ρξεηάδεηαη λα εμειηρζεί απφ ηνπο επηγφλνπο ηνπ. Απηφ φκσο πνπ έρεη ζεκαζία είλαη 

πσο (εθφζνλ ππάξμεη) ν νινγξακκαηηθφο θηλεκαηνγξάθνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη ηνλ 

ηξφπν πνπ αληηιακβαλφκαζηε ηελ έλλνηα ηεο παξνπζίαο θαη ηεο απνπζίαο, ηελ 

έλλνηα ηνπ νξίνπ ηνπ ζαλάηνπ αιιά θαη ηε δηαρείξηζε ηεο απψιεηαο. Δπίζεο, ζηνλ 

νινγξακκαηηθφ θηλεκαηνγξάθν ζα ιείπεη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ πνπ ν Cavell 

δηαηππψλεη κε ηα εμήο ιφγηα γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν: «… έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ 

κπνξνχζεο λα πεηο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ν γηγαληηζκφο ησλ εηθφλσλ, πνπ ζε 

θάλνπλ λα θαίλεζαη κηθξνζθνπηθφο, πνπ ζε θάλνπλ λα θέξεζαη ζαλ κσξφ, πνπ ζε 

αθήλνπλ άθσλν».
22

 Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε έιεπζε ηνπ νινγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα 

κεηαηξέςεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζε ηέρλε ηνπ αλζξψπηλνπ κέηξνπ θαη κεγέζνπο θαη ζε 

έλα κέζν γλσξηκίαο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ ίδηνλ ηνπ ηνλ εαπηφ.  

   

      

     

           ηα 1971, ινηπφλ, ν κεηα-αλαιπηηθφο θηιφζνθνο Stanley Cavell, απνθαζίδεη 

λα γξάςεη έλα ζχληνκν εγρεηξίδην πάλσ ζην ζηλεκά κε ηίηιν The World Viewed. ε 

απηφ ην βηβιίν ζπλδέεη ηνλ Austin, ηνλ Wittgenstein θαη ηνλ Thoreau κε ηελ ηέρλε 

ηεο εηθφλαο. Ξεπεξλψληαο ην ζθφπειν ηεο εμαληιεηηθήο αλάιπζεο ησλ πιάλσλ, ησλ 

ηερληθψλ, ηεο θάκεξαο, ηεο ζεκεηνινγηθήο πξνζέγγηζεο, πεξηνξίδνληαο αιιά φρη 

                                                 
22 

 H. Kreisler, A philosopher goes to the movies: Conversation with Stanley Cavell, 2002 

(http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Cavell/cavell-con6.html).     

http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Cavell/cavell-con6.html
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εμαιείθνληαο ην δξφκν ηεο ςπραλαιπηηθήο εξκελείαο, πεξλά απφ ηελ εηθφλα ζην 

θείκελν δίλνληαο θηινζνθηθή εξκελεία ζηελ πινθή. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ είλαη 

αλζξσπνθεληξηθή θαη εξσνθεληξηθή, θαζψο αλαιχεη ηε δξάζε ησλ εξψσλ εληφο ηεο 

πινθήο. Απφ ηνλ Wittgenstein θάλεη ρξήζε ηελ έλλνηαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ή κε, ηνπ 

πφλνπ θαη ηνπ αηζζήκαηνο. Μπνξψ λα πνλέζσ ηνλ πφλν ζνπ; Μπνξψ λα αηζζαλζψ ην 

αίζζεκά ζνπ; ηεξηδφκελνο ζηελ έλλνηα ηεο ηδησηηθήο γιψζζαο θαη ηεο 

ηδησηηθφηεηαο ή κε ηνπ πφλνπ,
23

 εξκελεχεη φρη ηελ εηθφλα απφ κφλε ηεο αιιά δίλεη 

θηινζνθηθή εξκελεία ζηελ πινθή ηνπ ζελαξίνπ.
24

 ηα ζελάξηα ηνπ θιαζηθνχ 

ακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ δηαβιέπεη πηζαλφηεηεο θηινζνθηθήο εξκελείαο. 

Ξεπεξλψληαο ην εκπφδην ηεο ζνβαξνθάλεηαο, εμεηάδεη ην γεγνλφο φηη θηινζνθηθά 

δεηήκαηα κε εθιατθεπκέλν ηξφπν ή κε, παξνπζηάδνληαη ζηελ θηλνχκελε εηθφλα είηε 

κε πξφζεζε ζπλεηδεηή ηνπ δεκηνπξγνχ είηε θαη ηπραία. Αο κελ μερλνχκε φηη αθφκα 

θαη ζε επηζηεκνληθά πεηξάκαηα, ην ηπραίν θαη ην απξνζδφθεην κπνξνχλ λα 

αιιάμνπλ ηνλ ξνπ ηεο ίδηαο ηεο ηζηνξίαο ηεο ζθέςεο καο, πφζν κάιινλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ δεκηνπξγηθψλ πξνζέζεσλ, φπνπ ην ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν είλαη 

θαίξηαο, πνιιέο θνξέο, ζεκαζίαο θαη θαζηζηά ην ζηφρν ηνπ δεκηνπξγνχ ξεπζηφ θαη 

αλνηθηφ ζε αιιαγέο κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ 

παξέκβαζε ησλ άιισλ, είηε θάλνπκε ιφγν γηα ζπληειεζηέο/ζπλεξγάηεο είηε γηα ηελ 

ίδηα ηελ επηθαηξφηεηα είηε γηα ην ηπραίν εληχπσκα κηα άιιεο εθδνρήο ηεο θχξηαο 

ηδέαο.  

           Οη ηαηλίεο πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ, ζπλεζέζηεξα εξσηηθψλ δηαπινθψλ θαη 

πεξηπινθψλ, δηαρεηξίδνληαη ην ράζκα κεηαμχ ησλ θχισλ. Οπζηαζηηθά φκσο 

δηαρεηξίδνληαη ην ράζκα πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηε ρξήζε κηαο γιψζζαο ή ελφο 

ζπλαηζζήκαηνο πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπο ηδησηηθή θαη άξα αθνηλψλεηε 

πεξηνπζία ηνπο. ρεδφλ φια ηα θηλεκαηνγξαθηθά εηδχιιηα δηαρεηξίδνληαη ην 

αζχκπησην ησλ νηνλεί ηδησηηθνηήησλ. Οη ρσξηζκνί θαη νη επαλαπξνζεγγίζεηο δελ 

νθείινληαη ζε ηίπνηε άιιν παξά ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ ιφγνπ θαη ησλ 

                                                 
23 

 “Γελ είλαη αξθεηφ ην γεγνλφο φηη γλσξίδσ φηη ππνθέξεηο… Με ιίγα ιφγηα, πξέπεη λα ην 

επαλαγλσξίζσ, αιιηψο δε γλσξίδσ ηη ζεκαίλεη ην λα πνλάο”.  

St. Cavell, Must we mean what we say? A Book of Essays, Cambridge University Press, Cambridge, 

1976, ζ. 263. 
24

 _________, Pursuits Of Happiness: The Hollywood Comedy Of Remarriage, Film Studies, New 

York, Harvard, 1981, ζζ. 1-42. 
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αηζζεκάησλ, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ είηε σο κέζα γεθχξσζεο ηνπ δεχγνπο είηε σο 

ηξφπνη ιεθηηθήο θαη ςπρηθήο απνκάθξπλζήο ηνπ.  

           Χο απνηέιεζκα ηνπ παξαπάλσ ζπιινγηζκνχ, ν   Cavell  «απνθεξχζζεη» ηε 

γλψζε (knowledge) θέξλνληαο ζε πξψην πιάλν ηελ έλλνηα ηεο επαλαγλψξηζεο
25

 

(acknowledgment). Γλσξίδσ ηνλ άιινλ ζεκαίλεη λα πνλψ ηνλ πφλν ηνπ, λα 

αηζζάλνκαη ην αίζζεκα ηνπ θαη ζπγρξφλσο λα αθήλσ ηνλ εαπηφ κνπ αλνηρηφ ζην λα 

κε γλσξίζεη ν άιινο κε ηνλ ίδην ηξφπν. Ζ ζθεπηηθηζηηθή, θαηά Cavell, δηαδηθαζία 

ζπκίδεη ηελ άκπσηε ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εξψσλ, δειαδή 

ηελ ςπρηθή απηή απνκάθξπλζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηε γλψζε ηνπ εαπηνχ ηνπο αιιά 

θαη ηνπ άιινπ, πνπ ηζνδπλακεί κε ςπρηθή θελφηεηα/ςπρξφηεηα/απφζηαζε. Ζ 

επαλαγλσξηζηηθή δηαδηθαζία ζπκίδεη ηελ παιίξξνηα, δειαδή ηε ζπλάληεζε ησλ 

αλζξψπσλ, ην μεπέξαζκα ησλ ζπλφξσλ ηεο νηνλεί ηδησηηθφηεηαο θαη ηεο κνλαρηθήο 

δηαρείξηζεο ησλ αηζζεκάησλ. Δδψ φκσο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν νη φξνη 

επηθνηλσλίαο πνπ έρνπλ ηεζεί. Παξφιν πνπ νη φξνη επηθνηλσλίαο βξίζθνληαη ζε 

ζπλερή αλαδηαπξαγκάηεπζε απφ ηηο δχν πιεπξέο, εληνχηνηο κφλν κέζα απφ απηήλ ηε 

δηαδηθαζία εμαθξίβσζεο ελφο θνηλνχ ηφπνπ/ηξφπνπ εθθνξάο κελπκάησλ, κπνξεί ε 

επηθνηλσλία λα πξαγκαησζεί κε απζεληηθφ ηξφπν.
26

 Γελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ 

εθαξκνγή ζηελ θηλνχκελε εηθφλα, αιιά θαη ζε έλα ηθαλνπνηεηηθφ αξηζκφ έξγσλ ηνπ 

Shakespeare  ηεο ζέζεο ηνπ Wittgenstein, ν νπνίνο θαηαιήγεη ζην έξγν ηνπ 

Φηινζνθηθέο Έξεπλεο φηη ε ηδησηηθφηεηα ηνπ πφλνπ θαη ησλ αηζζεκάησλ απνηειεί 

κηα παξαλφεζε,  πνπ πξνθαιείηαη απφ ηελ ίδηα ηελ παξα-λνεηηθή θαη 

απνπξνζαλαηνιηζηηθή ρξήζε ηεο αλζξψπηλεο γιψζζαο.            

Ζ θηινζνθία, απφ ηελ άιιελ πιεπξά, ηεο θαζεκεξηλήο νκηιίαο ηνπ Austin 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ Cavell σο δηεηζδπηηθφ εξγαιείν εξκελείαο ηνπ 

                                                 
25 

 Δπηιέγσ απηή ηελ κεηάθξαζε ηνπ φξνπ, γηαηί ε έλλνηα ηεο ιέμεο acknowledgment δελ 

αθνξά ζε αλαγλψξηζε ζε ζρέζε κε ηα εμσηεξηθά ραξαθηεξηζηηθά δχν αλζξψπσλ, ψζηε λα νκνηάδεη κε 

ηελ νκεξηθή δηαδηθαζία αλζξψπσλ πνπ έρνπλ λα ηδσζνχλ πνιιά ρξφληα, κε απνηέιεζκα ν έλαο απφ 

ηνπο δχν είλαη είηε αιιαγκέλνο, είηε κεηακθηεζκέλνο είηε κεηακνξθσκέλνο. Σν αληίζεην κάιηζηα, 

κνηάδεη ε έλλνηα λα είλαη δεηνχκελν ησλ αλζξψπσλ πνπ πξαθηηθά δνπλ καδί θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη 

κηα νηθεηφηεηα πνπ ηνπο θαζηζηά μέλνπο ν έλαο ζηνλ άιινλ, γηα παξάδεηγκα έλα δεπγάξη πνπ ληψζεη 

φηη έρεη θξίζε ζηε ζρέζε ηνπ, ή ε ξήμε ηεο ζρέζεο ηνπ Βαζηιηά Λεξ κε ηελ θφξε ηνπ, πνπ εθθηλεί απφ 

θάηη πνπ κνηάδεη κε επηθνηλσληαθή παξεμήγεζε. Ζ επηζηξνθή κάιηζηα απφ ηελ θξίζε πνπ κπνξεί λα 

ελδερνκέλσο λα επαλαζπλδέζεη ηα πξφζσπα κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα επαλαζεκειίσζε ηνπ εαπηνχ 

εθάζηνπ έλαληη ηεο θνηλήο δσήο ηνπο, κηα αλαγλψξηζε εθ λένπ πσο ν έλαο κπνξεί λα γλσξίδεη ηνλ 

άιινλ, γλσξίδνληαο έηζη ηνλ εαπηφλ ηνπ, ηνλ πφλν ηνπ, ην αίζζεκα ηνπ, κηα δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά 

ην ηδησηηθφ θνηλφ, ην κνλαδηθφ θαη κνλαρηθφ σο ζπιινγηθφ, κηα ηειηθψο επαλαγλψξηζε ησλ δχν.      
26 

 R. Butler, “Stanley Cavell”, Film, Theory and Philosophy: The Key Thinkers, επηκει. Felicity 

Colman, Acumen, Durham, 2009, ζ. 150.    
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δξακαηνπνηεκέλνπ ιφγνπ. Μπνξεί έλα εθθψλεκα (utterance)  λα απνηειέζεη πξάμε 

απφ κφλν ηνπ; Απηή ε δηαρείξηζε ηεο αβεβαηφηεηαο πάλσ ζηε βεβαηφηεηα ηνπ ιφγνπ  

–πξνθνξηθνχ, επηζηεκνληθνχ, δξακαηνπνηεκέλνπ – ζπλέρεη ην ζχλνιν ηεο εξκελείαο 

ηνπ Cavell. Ο Austin, θπξίσο, θαη ν χζηεξνο Wittgenstein, δεπηεξεπφλησο,  ηνλ έρνπλ 

δηδάμεη φηη ε επηζηεκνληθή πξφηαζε θαη ην εθθψλεκα δνκνχληαη ζε έλα θαζεζηψο 

βεβαηφηεηαο θαη αβεβαηφηεηαο ζπγρξφλσο. Αλ ν ιφγνο ινηπφλ, κε ηα ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ζθνηεηλά θξηηήξηα ηνπ,
27

 είλαη ν θηλεηήξηνο κνριφο ηεο πινθήο, ηφηε νη 

ήξσεο ελεξγνχλ ζε έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην πνπ ζέηεη δηαξθψο ελ ακθηβφισ ηε 

βεβαηφηεηα ησλ ιφγσλ ηνπο.
28

 Δπίζεο, απαληψληαο ν Cavell ζην εξψηεκα ηνπ ηη είλαη 

θηλεκαηνγξάθνο, απνκαθξχλεηαη πνιχ απφ ηελ αληίιεςε  φηη ν θηλεκαηνγξάθνο 

είλαη αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γελ κπαίλεη θαλ ζην δίιεκκα αλ ν 

θηλεκαηνγξάθνο αλαπαξηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή απνηειεί κηα απνηχπσζε 

κπζνπιαζηηθή. Καη πνιχ πεξηζζφηεξν δελ αλαθέξεηαη θαζφινπ ζηελ αληίιεςε πνπ 

θαηαλνεί ηελ εηθφλα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο δηαθαλή.
29

 ληαο πην ζπγθεθξηκέλνο 

απφ άιινπο θηινζφθνπο πνπ πξνρσξνχλ ζε εμαληιεηηθή αλάιπζε ησλ ζεσξνχκελσλ 

βαζηθψλ ζπζηαηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ, φπσο ηνπ ρψξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ,
30

 φπσο o 

Derrida πνπ αθήλεη ακθίζεκεο θαη αληηθξνπφκελεο εξκελείεο,
31

 ν ακεξηθάλνο 

θηιφζνθνο ιέεη φηη φπσο κηα θσηηά ζε κηα θσηνγξαθία δελ κπνξεί λα ζε θάςεη,
32

 

έηζη θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ, είλαη ε απνπζία ηεο 

                                                 
27 

 St. Cavell, The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford 

University Press, New York, Oxford ,1979, ζζ. 1-37.  

 
28 

 R. Butler, op. cit., ζζ. 145-6.    

 
29 

 «Ζ θιαζηθή ξεαιηζηηθή ηαηλία θαζίζηαην δηαθαλήο, πξνζπαζνχζε δειαδή λα «ζβήζεη» θάζε 
ίρλνο ηεο «δνπιεηάο πάλσ ζην θηικ», θάλνληάο ην λα θαίλεηαη «θπζηθφ», αλαπαξάγνληαο έηζη ηνλ 

αφξηζην θαη κε ζεσξεηηθνπνηεκέλν θφζκν ηεο θνηλήο ινγηθήο, ηεο θπξίαξρεο ηδενινγίαο, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ Althusser”. ην R. Stam, R. Burgoyne, S. Flitterman-Lews (επηκ.), Νέεο Πξνζεγγίζεηο ζηε 

εκεησηηθή ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, (κεη. Δη. ηακαηνπνχινπ), Μεηαίρκην, Αζήλα, 2010, ζ. 209. 

 
30 

 J. Mullarkey, “Gilles Deleuze”, Film, Theory and Philosophy: The Key Thinkers, επηκ. F. 

Colman,  Acumen, Durham, 2009, ζ. 179.    
 
31 

 «Απηφ πνπ ε θσηνγξαθία πελζεί είλαη ζπγρξφλσο ν ζάλαηνο θαη ε επηβίσζε, ε απψιεηα θαη 

ε ζπλέρηζε ηεο δσήο…». ην J. Derrida, Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography, 

Stanford University Press, Stanford, 2010, ζ. xxxii.   

 
32 

 St. Cavell, The Claim of Reason, op. cit., ζ. 335. 

 



31 

 

 

 

πξαγκαηηθφηεηαο
33

 πνπ πξνβάιιεηαη. Απηφ πνπ πξνβάιιεηαη δελ ππάξρεη. Αλ δεηο ηε 

θσηνγξαθία ηεο γηαγηάο ζνπ, νπζηαζηηθά ζνπ ππελζπκίδεηαη ε απνπζία ηεο απφ 

θνληά ζνπ.  

           Πέληε ρξφληα κεηά ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ Cavell, o Οπκπέξην Έθν 

βξίζθεηαη ζηελ ίδηα θαηεχζπλζε αλάιπζεο κε απηήλ ηνπ ακεξηθαλνχ θηινζφθνπ 

πξνρσξψληαο φκσο πεξηζζφηεξν ηε ζθέςε ηνπ θαη θαηαιήγνληαο ζε κηα  

δηαθνξεηηθή δηαπίζησζε απφ απηήλ ηνπ Cavell:  

«Αο εμεηάζνπκε κηα δηαθήκηζε. Έλα απισκέλν ρέξη πνπ πξνζθέξεη έλα 

πνηήξη πνπ αθξίδεη κε θξεζθνζεξβηξηζκέλε κπχξα, ελψ έλα ιεπηφ 

ζηξψκα πάρλεο ζθεπάδεη ην γπαιί θαη κεηαθέξεη ακέζσο κηα αίζζεζε 

δξνζηάο… Γελ ππάξρεη νχηε κπχξα, νχηε πνηήξη ζηε ζειίδα, νχηε θαλ 

ην πγξφ θαη παγσκέλν επίζηξσκα. Αηζζάλνκαη θάπνηα νπηηθά 

εξεζίζκαηα, ρξψκαηα, ρσξηθέο ζρέζεηο, ζηηγκηφηππα θσηφο θαη ηα 

ζπληνλίδσ ζε κηα δεδνκέλε αληηιεπηηθή δνκή. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη 

φηαλ θνηηάδσ έλα πξαγκαηηθφ πνηήξη κπχξαο· ζπλδέσ θάπνηα 

εξεζίζκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ έλα αδφκεην αθφκα πεδίν θαη παξάγσ 

έλα perceptum πνπ βαζίδεηαη ζε κία πξνγελέζηεξε εκπεηξία».
34

  

Γηα λα θάλνπκε εδψ έλα ζρφιην ηφζν ζηε δηαπίζησζε ηνπ Cavell, φζν θαη ζε 

απηήλ ηνπ Έθν, κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε πσο ν Έθν εκκέλεη ζην πψο θαίλεηαη 

κηα θσηνγξαθία θαη κε πνηνπο κεραληζκνχο θάπνηνο ηελ πξνζιακβάλεη, ελψ ν Cavell 

εκκέλεη ζην αλ θάπνηνο πέξα απφ ην λα βιέπεη κηα θσηνγξαθία δχλαηαη λα έρεη ηελ 

εκπεηξία ηνπ εηθνληδφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Καλείο άιισζηε δελ κπνξεί λα πηεη κηα 

κπχξα απφ έλα ηππσκέλν ραξηί.   

           Γηαβαίλνληαο ηε γξακκηθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ, ζηα 1997, νη Richard Allen 

θαη Murray Smith εθδίδνπλ ην έξγν κε ηίηιν „„Film theory and Philosophy”, πνπ 

απνηειείηαη απφ ζεηξά άξζξσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν βηβιίν ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο 

γελέζιηνπο ηφπνπο ηεο θηινζνθίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ρεμηθέιεπζε ζε απηήλ ηελ 

έθδνζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε εηζαγσγή ησλ εθδνηψλ, πνπ κε επζχλνπην ηξφπν 

                                                 
33 

 «…ε θσηνγξαθία ελφο ζεηζκνχ… δελ αλαπαξηζηά έλα ζεηζκφ λα ζπκβαίλεη (επηπρψο)…». 

__________, The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film, Harvard University Press, New 

York, 1971, ζ. 17.  
34 

 Οπ. Έθν, Θεσξία ηεο εκεησηηθήο, κεη. Έ. Καιιηθαηίδε, Γλψζε, Αζήλα, 1988, ζ. 295.    
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παξνπζηάδνπλ ηξφπνπο θαη εθδνρέο ηεο  θηινζνθηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ.
35

  

           χκθσλα κε ηνλ Warren Buckland,
36

 ε εηζαγσγή ηνπο παξνπζηάδεη ηελ 

αλαιπηηθή θηινζνθία σο έλα κε δνγκαηηθφ πεδίν γλψζεο, ην νπνίν πξνζνκνηάδεη 

πεξηζζφηεξν ζε κηα κέζνδν επηρεηξεκαηνινγίαο θαη ζπιινγηζκνχ παξά ζε κηα 

άηεγθηε ηδενινγία. Ο Buckland παξαηεξεί φηη, κε βάζε απηή ηελ αλαιπηηθή ζθεπή, 

ζηελ εηζαγσγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξηδίνπ παξνπζηάδεηαη ε ζρέζε επεηξσηηθήο 

θηινζνθίαο (ηδηαηηέξσο ηνπ Althusser) κε ηε ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Να 

επηζεκάλνπκε φηη ζεκαληηθή, σο πξνεξγαζία, ππήξμε ε ζχλδεζε πνπ έθαλαλ νη 

Bordwell θαη Caroll ηεο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ αλαιπηηθή παξάδνζε 

θαη ηε θηινζνθία ελ γέλεη, εγθαηληάδνληαο ηελ έλλνηα ηεο κεηα-ζεσξίαο, πξάγκα πνπ 

πξνιείαλε ην έδαθνο γηα ηελ άλζηζε ηνπ θιάδνπ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90.
37 

Έλα απφ ηα πξψηα εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ είλαη πψο ν λένο θιάδνο 

ζπλδηαιέγεηαη κε ηνλ πξνγελέζηεξν. Μηιάκε γηα κηα ζπγθξνπζηαθή ζρέζε ή γηα κηα 

γφληκε αληηπαξάζεζε; Σν ζπγθεθξηκέλν εξψηεκα είλαη δχζθνιν λα απαληεζεί 

επζέσο. Σν κφλν ζρφιην πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε είλαη φηη ελψ ε θηινζνθία ηνπ 

ζηλεκά μεθίλεζε σο κηα πεξηζσξηαθή θσλή ηεο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα εδξαηψλεηαη ζην πέξαλ ηνπ Αηιαληηθνχ αθαδεκατθφ 

ρψξν αιιά θαη ζηε Βξεηαλία. Απηήλ ηελ ηάζε ηελ ελίζρπζε θαη ν Stanley Cavell, ν 

νπνίνο γεθχξσζε ην ρψξν ηεο θηινζνθίαο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ελψ νη Richard 

Allen θαη Murray Smith  είθνζη έμη ρξφληα κεηά  ηελ έθδνζε ηνπ “The World 

Viewed” ηνπ Cavell, γεθχξσζαλ ηε θηινζνθία κε ηε ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

θαη κάιηζηα ηελ αλαιπηηθή παξάδνζε ηεο θηινζνθίαο κε ην ζηλεκά. Γελ είλαη ηπραίν 

                                                 
35 

 R. Allen, M. Smith (επηκ.), Film Theory and Philosophy,   Oxford University Press, Oxford, 

New York, 1997, ζζ. 3-35.   
 
36 

 W. Buckland, “Problem Formation in the Analytic Philosophy of Film”, Film-Philosophy 

Journal, (5) 2001. www.film-philosophy.com/vol5-2001/n26buckland   
 
37 

 Καη νη δχν ηνπο, ζπλεθδίδνληαο ην έξγν Post-Theory, θπξίσο επέθξηλαλ ηνπο ζεσξεηηθνχο 

ηνπ θηικ, γηα ην γεγνλφο φηη ρξεζηκνπνηνχζαλ ζεσξίεο πνπ απνζθνπνχζαλ ζηελ θαηαζθεπή 

απζαίξεησλ γεληθεχζεσλ. ην ζηφραζηξφ ηνπο βξέζεθε ν αιηνπζεξηαλφο καξμηζκφο θαη ε ιαθαληθή 

ςπρνινγία. Αληηζέησο πξνζπάζεζαλ λα πξνηείλνπλ απαληήζεηο θάλνληαο ρξήζε ζεσξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο. Γελ ζθνπεχνπλ λα απαληήζνπλ θάζε εξψηεζε γηα θάζε είδνο 

θηλεκαηνγξάθνπ. Ξεθηλνχλ ηελ έξεπλα απφ ζπγθεθξηκέλα θηικ κε ζθνπφ λα εμεηάζνπλ ηελ ηζρχ ησλ 

«κεγάισλ» ζεσξηψλ. J. Frome, “Noel Carroll”, The Routledge Companion to Philosophy and Film, 

επηκ. P. Livingston, C. Platinga, Routledge, New York,  ζ. 334.    
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πσο ν Murray Smith παξαηεξεί πσο «απφ ηελ αξρή είρακε ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ 

πξνθαηάιεςε ελαληίνλ ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο πνπ ππήξρε ζην ρψξν ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ησλ ζρεηηδφκελσλ κε απηφλ πεδίσλ ζπνπδψλ».
38

 Γελ είλαη 

ηπραίν φηη γηα ηνπο ζηνραζηέο ηεο ηειεπηαίαο γεληάο, ν Cavell ζεσξείηαη θάηη 

παξαπάλσ απφ κηα επηξξνή. 

           Με απηφλ ηνλ ηξφπν ν θηλεκαηνγξάθνο ζπλδέεηαη κε ην θηινζνθηθφ απφζεκα 

γλψζεο, ην νπνίν φκσο δε ζρεηίδεηαη πάληα κε ηε βεβαησκέλε θαη πεηξακαηηθά 

απνδεδεηγκέλε αξκνλία θαη αηζζεηηθή, αιιά θαη κε έλα ζηνραζκφ πνπ ζέηεη 

εξσηήκαηα, ζπζρεηίδεη θαη θηλείηαη, φζν γξήγνξα θηλείηαη θαη ε θηλνχκελε εηθφλα.      

Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί ν θηλεκαηνγξάθνο, ηδηαίηεξα ζηελ παξαδνζηαθή ηνπ κνξθή, 

πέξα απφ ηερληθή, είλαη γλψζε· γλψζε ησλ αλζξψπηλσλ ζρέζεσλ, θαηαλφεζε ηεο 

ηδηνζπγθξαζίαο ηνπ άιινπ, επαλαγλψξηζε ηνπ εαπηνχ. πνπδή κάιηζηα ηεο 

απνθπγήο λα γλσξίδεη θάπνηνο ήξσαο ηνπο άιινπο, λα ηνπο θαηαλνεί, κε απνηέιεζκα 

λα απνθεχγεη ηειηθά λα γλσξίζεη ηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ. Δίλαη πάλσ απφ φια ηέρλε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ή θαιχηεξα, ηέρλε ησλ αλζξσπίλσλ ζρέζεσλ 

ζην πιαίζην κηαο πξαγκαηηθφηεηαο νηθείαο γηα ηνπο ζεαηέο.  

Σν αμηνπεξίεξγν κε ηνπο θηιφζνθνπο ηνπ θηικ είλαη ε πξνθαηάιεςή ηνπο γη' 

απηφ πνπ νλνκάδνπκε «πεηξακαηηθφ» θηλεκαηνγξάθν, φπσο παξαηεξεί θαη ν Daniel 

Barnett∙ απηφ ηζρχεη ηδηαηηέξσο γη' απηνχο πνπ αζρνινχληαη κε ην Wittgenstein θαη 

ηδηαίηεξα γηα ηαηλίεο πνπ σο ζέκα ηνπο έρνπλ ηελ ίδηα ηε θηινζνθία. Γηα ηελ 

αθξίβεηα, παξαηεξεί, θάλνληαο θξηηηθή ζηελ παξαπάλσ ηάζε, ιέγνληαο ηα εμήο:  

«Απηή ε πξνθαηάιεςε απέλαληη ζε φ,ηη νλνκάδεηαη πεηξακαηηθφ… είλαη 

έλα πεξίεξγν ραξαθηεξηζηηθφ αξθεηψλ θηινζφθσλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

θαη φζνλ αθνξά γηα φζνπο είλαη αθφινπζνη ηνπ Wittgenstein, απηφ κε 

πξνβιεκαηίδεη εηδηθφηεξα. Ο Wittgenstein εζηίαδε ζηελ γιψζζα, ην κέζν 

ηεο θηινζνθίαο per se. Γηαηί ζα έπξεπε ε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

λα αγλνεί ξεηά απηά ηα έξγα πνπ ζεσξνχληαη πσο αζρνινχληαη κε ην ίδην 

ην κέζν per se;»
39

  

                                                 
38 

 M. Smith, “Film Theory meets analytic philosophy, or film studies and l‟ affaire sokal”, 

Cinema: Journal of Philosophy and the moving image, 1 (2010), ζ. 112.  
39 

  D. Barnett, “If a Film Did Philosophy We Would n‟t Understand It”, Film-Philosophy, (11) 

2007, ζ. 139. 
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Αλ θαη θαίλεηαη ίζσο παξάδνμν, φπσο δηαπηζηψλεη θαη ν Barnett, ε αλαιπηηθή 

θαη κεηα-αλαιπηηθή παξάδνζε ζηε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κνηάδεη λα κελ 

επηηξέπεη ηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ελφο θηικ πνπ κνηάδεη κε ex cathedra κάζεκα 

θηινζνθίαο. Ίζσο γηαηί απηή ε αλαιπηηθή θαη κεηα-αλαιπηηθή παξάδνζε απερζάλεηαη 

ην αβέβαην, ην πνηεηηθφ θαη ην απζαίξεην ζηε θηινζνθία, ζηα φξηα πνιιέο θνξέο θαη 

ηεο πξνθαηάιεςεο, πξάγκα πνπ κπνξεί λα θξηζεί θαη αξλεηηθά.
40

 Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, έλαο «αθηινζφθεηνο», ζε πξψηε πξνζέγγηζε, θηλεκαηνγξάθνο έρεη κηα 

πεξηζζφηεξν νξζνινγηθή βάζε γηα ηε θηινζνθηθή εξκελεία, κηα ηζρπξή πξψηε 

αλάγλσζε, θαζψο εθθξάδεη θαλνληθφηεηεο πνπ ζα έιεγε θαλείο φηη κνηάδνπλ κε 

«ζπληαγή», πνπ είλαη επαιεζεχζηκε κέζσ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ είδνπο ηεο.  

Μηα «απιή» ηζηνξία, έλα αζηπλνκηθφ έξγν, γηα παξάδεηγκα, έρεη 

πξναπαηηνχκελεο  θαλνληθφηεηεο, άκεζα αλαγλσξίζηκεο θαη απφ ην ζεαηή θαη απφ ην 

θηιφζνθν. Αληί γηα πεηξακαηηθφ θηλεκαηνγξάθν έρνπκε θηλεκαηνγξάθν παγησκέλεο 

κνξθήο θαη εηδψλ πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ «πεηξάκαηα» δεκηνπξγηθά πνιιψλ 

δεθαεηηψλ, φζνλ αθνξά ζηελ εηθφλα ηνπ θαη πνιιψλ αηψλσλ, φζνλ αθνξά ζηε 

ζελαξηαθή πινθή ηνπ, αλ ππνζέζνπκε φηη ε πινθή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, δειαδή ην 

θείκελφ ηνπ, είλαη ηζηνξηθή ζπλέρεηα ηνπ ζεαηξηθνχ θεηκέλνπ. Μηα θηινζνθία πνπ 

επηηπρεκέλα ή κε, αλαδεηά ηελ εξκελεία ηεο ηεθκεξίσζεο ζε έλα πνιηηηζηηθφ πξντφλ 

ή ηνπιάρηζηνλ απηφ δηαηείλεηαη φηη κπνξεί λα θάλεη. Γηα λα ην θάλεη φκσο απηφ, έρεη 

αλάγθε απφ κηα ζηαζεξή αθήγεζε, κηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε θαη ηέινο. Έλα ζηέξεν 

ππ-έδαθνο αλάιπζεο. Έλα κνληέιν «θιαζηθνχ» θηλεκαηνγξάθνπ. Ο θηλεκαηνγξάθνο 

κέζα απφ ηελ αλαιπηηθή καηηά, νθείιεη λα «απαληήζεη» ζην εξψηεκα αλ πξνζθεχγεη 

είηε ζηε ινγηθή είηε ζηνλ θφζκν ηεο εκπεηξίαο. Δίλαη έλα εξψηεκα άιισζηε πνπ έρεη 

ζέζεη θαη ν Hume γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο επαγσγήο.
41

 Απφ ηε άιιε πιεπξά κπνξεί λα 

είλαη έλα λνεηηθφ/εηθνληθφ εξγαιείν πνπ επεξεάδεηαη απφ ηζηνξηθέο θαη θνηλσληθέο 

ζπλζήθεο. Ο θηλεκαηνγξάθνο, επνκέλσο, κπνξεί λα είλαη ε πνιιαπιή πεξηγξαθή ηεο 

εκπεηξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο. Μήπσο ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί επίζεο λα ζπλδεζεί 

κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ Schlick, πνπ απνηππψλνπλ ην ζηηγκηαίν παξφλ, έλα γεγνλφο ηεο 

                                                 
40 

 Αο κελ μερλνχκε φηη ν Κχθινο ηεο Βηέλλεο αζρνιήζεθε θπξίσο κε ηελ αιήζεηα ησλ 
επηζηεκνληθψλ πξνηάζεσλ, ηελ επαιεζεπζηκφηεηά ηνπο, ηνλ θαλφλα.  
41 

 C. Howson, Hume’s Problem: Induction and The Justification of Belief, Oxford University 

Press, Oxford, New York, 2003, ζζ. 94-108. 
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αηζζεηεξηαθήο καο αληίιεςεο θαη κφλν;
42

 Μήπσο ηειηθά θαη ν θηλεκαηνγξάθνο, 

φπσο θαη ν ινγηθφο εκπεηξηζκφο
43

 θηλνχληαη αλάκεζα ζηελ αηζζεζηνθξαηία
44

 θαη ην 

θνξκαιηζκφ;
45

 Ο θηλεκαηνγξάθνο απεπζχλεηαη ζηηο αηζζήζεηο καο, θπξίσο ζε δπν 

απφ απηέο, φξαζε θαη αθνή. Ζ πινθή φκσο πξνζιακβάλεηαη κέζσ ηεο ινγηθήο: 

«ζήκεξα είδα κηα ηαηλία επηζηεκνληθήο θαληαζίαο»∙ ε παξαπάλσ θξάζε δελ είλαη 

ηίπνηα άιιν απφ κηα αλαγλψξηζε ηεο θφξκαο, κηα απιντθή επίθιεζε ζηε ινγηθή  ή 

κηα ινγηθή επεμεξγαζία φζσλ έρνπλ πξνζιεθζεί απφ ηηο αηζζήζεηο καο, ρσξίο λα 

ππνλννχκε φηη ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα αλαιπζεί κέζσ πξνθαζνξηζκέλσλ 

θξηηεξίσλ απφιπηεο νξζνινγηθφηεηαο.  

Κνληνινγίο, αλ ν Wittgenstein πηζηεχεη φηη ε θηινζνθία είλαη κηα θξηηηθή ηεο 

γιψζζαο θαη φηη πξέπεη λα ζηξαθεί ζηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ γισζζηθνχ κέζνπ
46

 

πνπ δχλαηαη λα πξνθαιέζεη πιήζνο παξεμεγήζεσλ ζηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε 

(λα ζπκίζνπκε θαη φζα έρεη πεη ν Austin γηα ηηο επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο πνπ 

κπνξνχλ λα δηαζηξέςνπλ ηελ πξφζεζε ησλ επηθνηλσλνχλησλ κέζσ ηεο νκηιίαο),
47

 κε 

ηνλ ίδην ηξφπν ν Cavell εηζάγεη ζηελ αλάιπζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θπξίσο ηελ 

νκηινχκελε γιψζζα ηνπ,
48

 ην θείκελν, ηελ πινθή, ηελ ηθαλφηεηα θαη ηελ 
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 Γηα ηελ αλάθιεζε ηεο εηθφλαο σο κεζφδνπ (εθ)κάζεζεο ζην: M. Schlick, General Theory of 
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 Th. Botz-Bornstein, «Realism, Dream, and „Strangeness‟ in Andrei Tarkovsky», Film-
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 «…αθφκα θαη εθείλνη πνπ είλαη πξφζπκνη λα πηζηέςνπλ φηη νη ιεπηνκέξεηεο θάζε θίλεζεο 
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θαη αλάκεζα ζε απηνχο είλαη δχζθνιν λα βξεηο θάπνηνλ λα πηζηέςεη φηη ηα ιφγηα πνπ ιέγνληαη ζηελ 

ηαηλία ζα πξέπεη λα ειεγρζνχλ κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα… ηα ιφγηα ηεο ηαηλίαο … δειψλνπλ ηε κίκεζε 

ησλ θαζεκεξηλψλ ιέμεσλ, ησλ ιφγσλ ζηελ θαζεκεξηλή ζπδήηεζε. Ζ άξηηα εθκάζεζε ηεο 

θηλεκαηνγξαθίαο θαη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο δεκηνπξγίαο απαηηεί, αθνινχζσο, … κηα άξηηα εθκάζεζε 

απηνχ ηνπ ηξφπνπ ηεο κίκεζεο». St. Cavell, Pursuits of happiness:  Σhe Hollywood comedy of 

remarriage, op. cit., ζ. 11. 
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αληθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, σο ππφζεζε εξγαζίαο πνπ 

εθηπιίζζεηαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο. Ο Cavell είλαη ν πινεγφο ελφο εξεπλεηηθνχ 

ηαμηδηνχ απφ ηελ αξηζηνηειηθή ὄψιν ζηνλ λόγον (ζην γξαπηφ ιφγν ηνπ ζελαξίνπ θαη 

ζηνλ εθθσλνχκελν ιφγν ηεο νκηινχζαο ηαηλίαο), απφ ηελ εηθφλα ζην θείκελν, απφ ην 

αλζξσπνκνξθηθφ ζηνηρείν ζην λνεηηθφ.  

Δπνκέλσο, νη θηιφζνθνη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ή ηνπιάρηζηνλ απηνί πνπ 

ηζρπξίδνληαη φηη ζπγθξνηνχλ έλα ζπγθεθξηκέλν ξεχκα (θαη φρη νη θηιφζνθνη πνπ 

αζρνιήζεθαλ θαη κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν) έιθνληαη απφ ηνλ ξεαιηζκφ θαη ηελ 

επζχλνπηε ηζηνξία πνπ έρεη αξρή, κέζε, ηέινο, θαζψο θάηη ηέηνην απεηθνλίδεη ηελ 

πηζαλφηεηα κηαο θάπνηαο επηζηεκνληθήο επαιεζεπζηκφηεηαο θαηά ηελ εξκελεία ηνπ. 

Απηφ ην ξεχκα είλαη θπξίσο αγγινζαμνληθφ θαη αλαιπηηθήο επηξξνήο. Μηα δεχηεξε 

θαηεγνξία έρεη λα θάλεη κε ηνπο ζεσξεηηθνχο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ 

ζπγθξνηνχληαη ζηε βάζε ησλ πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ νπηηθψλ, αιιά θαη ησλ 

πνιιψλ θαη δηαθνξεηηθψλ επηζηεκνληθψλ πεδίσλ, πνπ, φκσο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, 

εληάζζνληαη ζηε ινγηθή ηεο εξκελείαο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο θαη κφλν, 

εκπιέθνληαο πνιιά ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πνιηηηθή πιεπξά ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ πνιηηηθή επηζηήκε. Ζ ηξίηε θαηεγνξία, 

δειαδή νη θηιφζνθνη πνπ αζρνιήζεθαλ θαη κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζπλήζσο 

ζπζρεηίδνπλ ηε θηινζνθηθή παξάδνζε ηεο επεηξσηηθήο Δπξψπεο κε ην ζηλεκά.
49

 Ζ 

πξψηε νκάδα αλαδεηά ηηο εξκελεπηηθέο ζηαζεξέο, ε δεχηεξε ηελ πνιχκνξθε 

αλαθνξά ζε δηαθνξεηηθά πεδία επηζηεκνληθήο ζθέςεο θαη πξαθηηθήο ζε επίπεδν 

εξγαιεηαθήο ρξήζεο θαη ε ηξίηε πξνζαξκφδεη ηε θηινζνθηθή παξάδνζε ηεο 

θεληξηθήο Δπξψπεο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εξκελεία θαη φρη ην αληίζεην.
50

  

Ο Cavell, ινηπφλ, αζρνιείηαη θαη κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Οπζηαζηηθά φκσο ε 

αληηθεηκεληθφηεηα κε ηελ νπνία ηνλ πξνζεγγίδεη ζπκίδεη πεξηζζφηεξν έλα 

                                                 
49 

 Ζ πεξίπησζε ηνπ Νηειέδ είλαη ραξαθηεξηζηηθή θαη ην έξγν ηνπ κλεκεηψδεο. Αλαθέξνκαη 
ζην G. Deleuze, Κηλεκαηνγξάθνο Η. Ζ εηθόλα-θίλεζε, κεη. Μ. Μάηζαο, επίκ. Γ. Πξεινξέληδνο,  Νήζνο, 

Αζήλα, 2009 θαη ζην G. Deleuze, Κηλεκαηνγξάθνο ΗΗ. Ζ ρξνλνεηθόλα, κεη. Μ. Μάηζαο, Νήζνο, 

Αζήλα, 2010. Παξφιν πνπ ζηε γεληθή βηβιηνγξαθία ηνπ Νηειέδ ππάξρνπλ δχν εγγξαθέο ηνπ Cavell 

(The World Viewed & Pursuits of  Happiness), εληνχηνηο νη πξνζεγγίζεηο ηνπο κνηάδνπλ πνιχ 

δηαθνξεηηθέο.    
 
50 

 Γηα ηελ ηζηνξία ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ θαη κεζνδνινγηψλ βι. C. Platinga, “Film 
Theory and Aesthetics: Notes on a Schism”, The Journal of Aesthetics and Art Criticism, (51)1993, 

ζζ. 445-454.    
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δηαλννχκελν πνπ αλαδεηά ηηο εξκελεπηηθέο ζηαζεξέο ελφο πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο. 

Οη  Deleuze θαη ν Derrida, γηα παξάδεηγκα, πξνζπαζνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηε ζεσξία 

ηνπο, αιιά θαη ηηο εθάζηνηε επηξξνέο ηνπο, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Καη εδψ βιέπνπκε 

ηελ νξηδφληηα αληίζεζε. Φηιφζνθνη έλαληη θηινζφθσλ ή, αλ ζέιεηε, ε κεηαθνξά ζηελ 

επηζηήκε θαη ζηελ επηζηεκνληθή αλάιπζε:
51

 εξκελεία ηνπ πνιηηηζκνχ κε βάζε ηα 

πξνυπάξρνληα επηζηεκνληθά κνληέια πνπ ν θαζείο ρξεζηκνπνηεί ή πεξηγξαθή θαη 

αλάιπζε ελφο θφζκνπ, έηζη φπσο απηφο είλαη, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε; 

Τπάξρεη ε πξαγκαηηθφηεηα αλεμάξηεηα απφ εκάο, νπφηε ν ξεαιηζηήο επηζηήκνλαο 

απιψο θαη απιά ηελ παξαηεξεί θαη ζπιιέγεη ηα ηεθκήξηα ή ν επηζηήκνλαο-εξεπλεηήο 

δηακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο δεκηνπξγηθήο  δχλακεο ηεο θαληαζίαο;
52

 

πσο παξαηεξεί ν Cazeaux, «ν ξεαιηζηήο είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ αληίιεςε πσο ε 

γλψζε απνηειείηαη απφ ηελ αλαθάιπςε ησλ αιεζεηψλ πεξί ηνπ θφζκνπ, ελψ ν 

αληηξξεαιηζηήο κηιά γηα ηε δεκηνπξγία ησλ θφζκσλ».
53

 Σν εξψηεκα πνπ κπνξεί λα 

ηεζεί, κε βάζε ηα παξαπάλσ, είλαη αλ ν θηλεκαηνγξάθνο απεηθνλίδεη ηνλ θφζκν καο ή 

δηακνξθψλεη ηνλ θφζκν καο, αληίζηνηρα. Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθά εξσηήκαηα πνπ 

πεγάδνπλ απφ ηελ ίδηα ηελ πξνβιεκαηηθή ηεο εξκελείαο. Καη ελδερνκέλσο άιπηα 

κέρξη ηψξα. Γηιήκκαηα πνπ πεξηγξάθνπλ κε αθξίβεηα φκσο ηηο ππάξρνπζεο 

πξνζεγγίζεηο. Με αθαηξεηηθφ ηξφπν εληνχηνηο, θαζψο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην 

ζχλζεηε, επζχλνπηα φκσο, γηα λα κπνξνχλ λα έρνπλ ζέζε ζε έλα εηζαγσγηθφ 

ζεκείσκα. Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ Cavell δείρλεη λα είλαη κηα ηίκηα πξνζπάζεηα 

ζπζρέηηζεο ησλ θηινζνθηθψλ επηξξνψλ ηνπ κε ην ζηλεκά. Ο θηλεκαηνγξάθνο φκσο 

δελ αζθπθηηά κέζα ζηε θφξκα ηεο ζεσξεηηθήο ζθεπήο ηνπ, αληηζέησο αθήλεη ηελ 

εηθφλα λα αλαπλέεη ειεχζεξα, ην λφεκα ηνπ ιφγνπ λα εμέξρεηαη αβίαζηα.  

Αλ ε θηινζνθία ηνπ Austin θαη ηνπ Wittgenstein, ζχκθσλα κε ηνλ Cavell, 

εθθξάδεη ηελ ίδηα ζηηγκή ηελ απφιπηε βεβαηφηεηα, αιιά θαη ηελ απφιπηε 

ακθηζβήηεζε ηεο ζεκαζίαο θάζε εθθνξάο κέζα ζε έλα επηθνηλσληαθφ πιαίζην, ζην 

                                                 
51 

  Cl. Cazeaux,  Metaphor and Continental Philosophy: From Kant to Derrida, Routledge, 

New York, 2007, ζζ. 133-149.  
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 Ibid., ζζ. 138-139.    
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νπνίν ελδερνκέλσο ειινρεχεη ε ζχγρπζε,
54

 αλ ε θηινζνθία έξρεηαη λα απαληήζεη θαη 

φρη λα επηβάιιεη, λα πεξηγξάςεη θαη φρη λα εξκελεχζεη, ηφηε δχλαηαη λα ζρεηηζηεί κε 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Αλ αθφκα ζηε ζχγρξνλε θηινζνθία ππάξρεη ε ηάζε λα 

δηεξεπλεζεί ην α-λφεην,
55

 ε θελφηεηα, ε αζηεηφηεηα,
56

 ηφηε ν θηλεκαηνγξάθνο 

απνηειεί έλα πεδίν δφμεο ιακπξφ γηα απηήλ. Ζ θηινζνθία δχλαηαη ηφηε λα 

πεξηγξάθεη αθφκα θαη ηελ αιήζεηα ηνπ.  

Οξηζκέλνη ζεσξεηηθνί ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έρνπλ αθξηβψο ηελ αληίζεηε 

αληίιεςε γηα απηή ηε ζρέζε. Γειαδή, φηαλ θάπνηνη εθθξάδνπλ ηελ πεπνίζεζε φηη ν 

θηλεκαηνγξάθνο θάλεη θηινζνθία, θάπνηνη άιινη έρνπλ ηε γλψκε φηη νη ζηαζψηεο 

απηήο ηεο ζρνιήο εκθνξνχληαη απφ πξνθαζνξηζκέλεο θηινζνθηθέο ζθέςεηο πνπ νη 

ίδηνη πξνβάιινπλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Σφηε, θαηά ηελ άπνςή ηνπο, ηα 

ζπκπεξάζκαηα δελ είλαη ηνπ δεκηνπξγνχ, αιιά ησλ ηδίσλ. Έρνπκε δειαδή λα 

θάλνπκε κε κηα πξνβνιή ηεο πξνβνιήο. Μάιηζηα θηάλνπλ ζην ζεκείν λα πνπλ φηη 

απηφο ν ηξφπνο εξκελείαο ζπκίδεη πεξηζζφηεξν ινγνηερληθή θξηηηθή. Βέβαηα 

αλαγλσξίδνπλ φηη ζηελ ηέρλε ππάξρεη ην ζηνηρείν ηεο θηινζνθίαο, ρσξίο φκσο απηφ 

λα ζεκαίλεη φηη ε ηέρλε θάλεη θηινζνθία.
57

   

πσο πξνείπακε, πέξα απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη απηή ε 

δηακάρε ζηνλ εηδηθφ, ην λα ηελ παξαθνινπζήζνπκε εμαληιεηηθά θαη θπξίσο ην λα 

πάξνπκε ζέζε, δελ έρεη θάπνηα πξνθαλή άιιε ρξεζηκφηεηα πέξα απφ ηελ γλψζε ησλ 

επηρεηξεκάησλ ησλ φπνησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. ην εξψηεκα αλ επσθειείηαη 

πεξηζζφηεξν ε θηινζνθία εηζεξρφκελε ζην πεδίν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ή επσθειείηαη 

ν ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο, δελ έρεη ζεκαζία λα απαληάκε. εκαζία έρεη λα 

ρεηξηδφκαζηε απνηειεζκαηηθά έλα λέν εξγαιείν πξνζέγγηζεο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο.  

                                                 
54 

 R. Butler, op. cit.  

 
55 

 Γηα ηηο ςεπδείο θαη α-λφεηεο δειψζεηο βι. J. L.Austin, op. cit., ζζ. 2-11. 

 
56 

 M. Wieczorek, «The Ridiculous, Sublime Art Of Slavoj Zizek» ζην Sl. Zizek, The Art of the 

Ridiculous Sublime: On David Lynch's Lost Highway, University of Washington Press, Washington, 

2000, ζζ. 2-7. 
57 

 «…αλ δσ ηελ ηαηλία Blade Runner θάησ απφ ηελ νπηηθή ησλ Wittgenstein/ Dennett, ηφηε 

έρσ πεξηζζφηεξν θηινζνθηθέο ζθέςεηο παξά θάλσ θηινζνθία… Δίλαη αιήζεηα πσο έρνπκε έλαλ 

κεραληζκφ πνπ κπνξεί λα εμεηάζεη κηα θηινζνθηθή νπηηθή, αιιά αλ θηάλνπκε ζε ζπκπεξάζκαηα, ηφηε 

απηά είλαη δηθά καο θαη φρη ηεο ηαηλίαο… Καηά ηελ άπνςή κνπ, ε ηδέα ηεο Σαηλίαο σο Φηινζνθίαο 

θηλείηαη πνιχ θνληά ζηε ινγνηερληθή θξηηηθή. Δπνκέλσο, ζε απηή ηελ πεξίπησζε, εξρφκαζηε 

αληηκέησπνη κε ην λα αλαιχζνπκε ηε δηαθνξά ηνπ ηξφπνπ πνπ ε ινγνηερλία ρεηξίδεηαη ηηο 

θηινζνθηθέο ζεκαηηθέο θαη ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν ε θηινζνθία θάλεη θηινζνθία». D. Barnett, op. 

cit., ζ. 140.  
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Αλαθεξζήθακε πην πάλσ ζην φηη ε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ δίλεη πεξηζζφηεξν ζεκαζία ζε απηφ πνπ απνθαινχκε «ξεαιηζκφ». 

Ο ίδηνο φκσο ν ξεαιηζκφο δελ κπνξεί λα ηδσζεί κνλνδηάζηαηα. Μηα επηθαλεηαθή 

αληίιεςε πεξί ξεαιηζκνχ, ζα έιεγε φηη ην ζηλεκά είλαη  αλαπαξάζηαζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Δδψ έρνπκε δχν ελζηάζεηο πνπ απνδνκνχλ ην επηρείξεκα: πξψηνλ, 

ε αλαπαξάζηαζε δελ είλαη απιά κηα αλαπαξάζηαζε, δελ είλαη θαλ θάπνην 

απείθαζκα. Έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζθνπνχο, ηδενινγηθνχο, αηζζεηηθνχο θαη 

ζπγθεθξηκέλε δνκή θαη ηερλνηξνπία. Δπνκέλσο ππάξρεη πξφζεζε πνπ πνιιέο θνξέο 

εληάζζεηαη ζε κηα πξνγξακκαηηθή αθνινπζία ηνπ έξγνπ, είηε κηιάκε γηα avant-garde 

ζηλεκά είηε γηα δηαθήκηζε ζαπνπληνχ. Αθφκα θαη ε θξάζε «βαζαλίδνκαη», φηαλ απηή 

γξάθεηαη σο γθξάθηηη, γχξσ απφ ηνπο δξφκνπο ηεο Οκφλνηαο, απνθηά 

πξνγξακκαηηθή δηάζηαζε αλαθεξφκελε επζέσο ζε έλα ζπγθεθξηκέλν αζηηθφ 

πεξηβάιινλ, πνπ δε ζέβεηαη πνιιέο θνξέο ηελ αμία ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο 

θαη δσήο.  

Γεχηεξνλ, θαηά πφζνλ ν ξεαιηζκφο είλαη «ξεαιηζηηθφο» θαη θαηά πφζνλ 

απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είλαη έλα δήηεκα πνπ νθείινπκε λα 

επαλεμεηάζνπκε. Ήδε ν ξεαιηζκφο πνπ αθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κπνξεί λα έρεη 

πνιιά επίζεηα: δηαθαλήο, αληηιεπηηθφο, νληνινγηθφο.
58

 Ο θηλεκαηνγξαθηζηήο 

επηιέγεη θαη δηακνξθψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ καο πξνβάιιεη: ν θσηηζκφο, ε 

θίλεζε ηεο θάκεξαο, ν ήρνο, ηo αζπξφκαπξν ή έγρξσκν θηικ απνηεινχλ κέζα 

αιεζνθάλεηαο ή κε αιιά θαη επζείαο παξέκβαζεο ζηνλ ηξφπν πνπ πξνβάιιεηαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα.  

Απηφο  ν ξεαιηζκφο δελ παχεη λα απεηθνλίδεη κηα έληερλε πξαγκαηηθφηεηα, 

ζηελ νπνία ν θηλεκαηνγξαθηζηήο έρεη άκεζε παξέκβαζε σο πξνο ηε δηακφξθσζή ηεο 

κέζσ ηεο ίδηαο ηεο νπηηθήο ηνπ. πσο ιέεη θαη ν Matthew Potolsky, αλάκεζα ζε 

άιια, «ν ξεαιηζκφο είλαη κηα εξκελεπηηθή πξνζέγγηζε ηεο κηκήζεσο», «εμαξηάηαη 

απφ ηελ ςεπδαίζζεζε πνπ πεξηέρεη έλα έξγν» θαη φηη κάιηζηα «ην ξεαιηζηηθφ έξγν 

είλαη ην πην παξαπιαλεηηθφ, (γηαηί είλαη) απηφ πνπ κηκείηαη κε ην θαιχηεξν ηξφπν ην 

επηθαηλφκελν».
59
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Livingston, C. Plantinga, Routledge, London, 2009, ζζ. 239-248.    
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Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, ζα ππελζπκίζσ ηελ πεξίπησζε ηεο 

ξεαιηζηηθήο θαη αληηξξεαιηζηηθήο κεηαθνξάο ζηελ επηζηήκε: θαηά ηε ξεαιηζηηθή 

κεηαθνξά, ππάξρεη έλαο αλαιινίσηνο θφζκνο σο πξνο εκάο, πνπ ηνλ παξαηεξεί ν 

αζηξνλφκνο/επηζηήκνλαο θαη ηνλ θαηαγξάθεη ν θηλεκαηνγξαθηζηήο, ζα πξνζέζεηα 

εγψ, κε αθξίβεηα. Aπφ ηελ άιιε πιεπξά ππάξρεη ε αληηξξεαιηζηηθή κεηαθνξά θαηά 

ηελ νπνία ν καζεκαηηθφο «θαηαζθεπάδεη» έλαλ θφζκν θαη κε ηε ρξήζε ηεο 

θαληαζίαο ηνπ, δειαδή απηνχ ηνπ ηδηαίηεξνπ ππνθεηκεληθνχ ζηνηρείνπ, θάλνληαο 

ινγηθέο ππνζέζεηο. κσο απηέο νη δχν αθεγήζεηο, δελ είλαη βέβαην φηη κπνξνχλ λα 

δηαρσξηζηνχλ κε απφιπην ηξφπν. Γηα παξάδεηγκα, ζην επίπεδν ηεο εηθφλαο σο 

αλαπαξάζηαζεο έρνπκε λα επηζεκάλνπκε φηη ιίγα ρξφληα κεηά ηελ αλαθάιπςε ηεο 

θσηνγξαθίαο, εκθαλίζηεθε ε ηάζε λα ρξεζηκνπνηείηαη απηή φρη γηα ηελ ιεπηνκεξή 

απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αιιά γηα ηελ αλάπιαζε ελφο λένπ εηθαζηηθνχ 

«ππνθεηκεληθνχ» θφζκνπ:  

«…νη «θαιιηηέρλεο-θσηνγξάθνη» εθείλσλ ησλ ρξφλσλ αθνινπζνχζαλ κηα 

ηάζε πνπ κπνξνχκε λα ηελ νλνκάζνπκε «δηαπιαζηηθή», γηαηί πξνεξρφηαλ 

απφ ηελ αλάγθε ηνπο λα ζπλζέηνπλ ειεχζεξα σξαίεο εηθφλεο, αληί λα 

απνηππψλνπλ ηε θχζε ζηελ πξσηνγελή κνξθή ηεο».  
60

  

Γειαδή, πνιιέο θνξέο, νη ίδηεο κεηαθνξέο ζηνλ πόιεκν ησλ επηζηεκώλ 

κπνξνχλ λα βξεζνχλ ηφζν ζην ξεαιηζηηθφ φζν θαη ζην αληηξξεαιηζηηθφ πεδίν ηεο 

επηζηεκνινγηθήο αλάιπζεο. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε θσηνγξαθία μεθίλεζε σο 

αθξηβήο, θαη κάιηζηα ιεπηνκεξεηαθή, απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πνιχ 

ζχληνκα απέθηεζε έλα πεξηερφκελν πνπ πεξηζζφηεξν ειεγρφηαλ απφ ηνλ 

ππνθεηκεληζκφ ηνπ θσηνγξάθνπ παξά απφ ηελ «αληηθεηκεληθφηεηα» ηνπ θπζηθνχ 

πεξηβάιινληνο.
61

 Πνιχ πεξηζζφηεξν ε θσηνγξαθία ηαπηίζηεθε, εθείλε ηελ επνρή, κε 

ηνλ αληηξεαιηζκφ παξά κε ηνλ ξεαιηζκφ, ζηνπ νπνίνπ ηε κήηξα ππνζέηνπκε φηη 

αλαηξάθεθε. Γειαδή, ζε γεληθέο γξακκέο, είλαη δχζθνιν λα μερσξίζνπκε ην 

ξεαιηζηηθφ απφ ην αληηξξεαιηζηηθφ αθήγεκα κε κεγάιε επθνιία θαη βεβαηφηεηα, 

                                                                                                                                           

 
60 

 ην S. Krakauer, Θεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ: ε απειεπζέξσζε ηεο θπζηθήο 

πξαγκαηηθόηεηαο, κεη. Γ. Κνχξηνβηθ,  Κάιβνο, Αζήλα, 1983, ζ. 27. 
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 Cl. Cazeaux, op. cit., ζ. 139. 
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πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη θαη ζηηο νπηηθέο αλαπαξαζηάζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ επηζηήκε 

αιιά θαη ζηα ίδηα ηα επηζηεκνληθά κνληέια.
62 

Σν λα αληηκεησπίδνπκε ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηε θσηνγξαθία σο 

αλαπαξαζηάζεηο καο νδεγεί ζηελ ππνηίκεζε απηνχ πνπ αλαπαξίζηαηαη. Σν ηαπεηλφ, 

ην θαζεκεξηλφ απνηεινχλ δπλάκεη ζηνηρεία  κηαο ππεξβαηνινγηθήο απνηχπσζεο, 

θαζψο θαη ην απιφ κπνξεί λα θαηαζηεί ππεξβαηηθφ. Οη πνιιαπιέο δπλαηφηεηεο ηνπ 

ζχγρξνλνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ έρεη μεθχγεη απφ ην ζηαηηθφ θάδξν ηνπ βσβνχ, απφ 

ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ρσξηθψλ νξίσλ ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο δσγξαθηθήο, κπνξνχλ 

λα εηζθέξνπλ έλα πιήζνο παξαδεηγκάησλ. Ο Μηθξόθνζκνο,
63

 ληνθηκαληέξ πνπ 

ζηεξίρζεθε ζηε δσή ησλ εληφκσλ δελ απνηάζεθε ζε θάπνηα απνκαθξπζκέλε θαη 

άθζαξηε αιήζεηα αιιά ζηελ κεγέζπλζε  ελφο θφζκνπ πνπ ππάξρεη θάησ απφ ηα 

πφδηα καο, απνδεηθλχνληαο φηη ην ππεξβαηηθφ κπνξεί λα είλαη θαη θνληηλφ θαη φηη ην 

θνληηλφ κπνξεί λα είλαη κεγαινπξεπέο θαη εμεδεηεκέλν θαηά ηελ κεγέζπλζή ηνπ. 

πσο παξαηεξεί ν Cavell:   

«Απηφ πνπ ν Emerson ελλνεί κε ην θνηλφ, ην νηθείν θαη ην άλεπ θχξνπο 

είλαη απηφ πνπ εγψ έρσ πεξηγξάςεη …  αλαιχνληαο ηε θηινζνθία ηεο 

θαζεκεξηλήο γιψζζαο… εκεηψλσ φηη φηαλ πεξηγξάθεη ηνλ εαπηφ ηνπ 

σο θάπνηνλ πνπ απνδεηά φρη ην πεξίθεκν, ην απνκαθξπζκέλν, ην 

ξνκαληηθφ, πξνθαλψο δελ ζθέθηεηαη φηη ε έκθαζε ζην άλεπ θχξνπο θαη 

ζην θνληηλφ είλαη αθξηβψο ην αληίζεην ηνπ ξνκαληηθνχ… (είλαη) απηφ 

πνπ κπνξνχκε λα απνθαιέζνπκε σο θπζηνγλσκία ηνπ θαζεκεξηλνχ, θάηη 

πνπ ν Kierkegaard απνθαιεί σο αληίιεςε ηνπ πςεινχ (sublime) ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Δδψ ζα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ρσξίο απηφ ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο πνπ εκπλεχζηεθε ν Emerson (θαη ν Thoreau), απφ ην 

θαζεκεξηλφ, ην θνληηλφ, ην άλεπ θχξνπο, ην νηθείν, θάπνηνο ζα ήηαλ 

δεζκεπκέλνο λα παξακέλεη ηπθιφο απέλαληη ζε θάπνηα απφ ηελ θαιχηεξε 
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 «Έρσ ππνζηεξίμεη φηη ηα επηζηεκνληθά κνληέια έρνπλ θνηλά ζεκεία κε ηε ινγνηερληθή 
κπζνπιαζία, θαη φηη επνκέλσο νη ζεσξίεο ηεο κπζνπιαζίαο κπνξνχλ λα αλαθεξζνχλ ζε δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε κνληεινπνίεζε». R. Frigg, «Fiction and Scientific Representation», Beyond Mimesis 

and Convention:  Representation in Art and Science, επηκ. R. Frigg θαη M. Hunter, Springer, 

Dordrecht, 2010, ζ. 135. 
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 Μηθξόθνζκνο, Νηνθηκαληέξ, 1996, γαιιηθή παξαγσγή, ζθελνζεζία Κι. Ννπξηληδαλί: Ζ 

εμεξεχλεζε ηνπ δσηθνχ κηθξφθνζκνπ ηεο ριφεο, ηδσκέλνπ ζε θιίκαθα εθαηνζηφκεηξνπ.  
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πνίεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηπθιφο απέλαληη ζηελ ίδηα ηελ 

κεγαινπξέπεηά ηνπ».
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43 

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ 

Ο ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΟ Ω ΑΠΟΤΙΑ ΣΗ 

ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΜΑΣΟΓΡΑΦΙΚΗ 

ΜΔΣΑΓΛΩΑ, H ΤΝΔΙΦΟΡΑ ΣΩΝ CAVELL ΚΑΙ DERRIDA 

ΚΑΙ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΗ ΑΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΑ 

 

1.1 Η ζεσξία θαη ε θηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ: κηα εηζαγσγηθή 

ζεώξεζε 

 

ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηε ζρέζε ηεο 

ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ηφζν ρξνληθά 

φζν θαη απφ άπνςεο πεξηερνκέλνπ. Δίλαη δχζθνιν λα αλαθεξζνχκε ζηε ζεσξία ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ, απνθιείνληαο ηε θηινζνθηθή δηάζηαζε θαη αθφκα δπζθνιφηεξν λα 

αλαθεξζνχκε ζηε θηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, απνθιείνληαο ηελ πξνγελέζηεξε 

θιεξνλνκηά ηεο ζεσξίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ.  

Γχν βαζηθέο έλλνηεο νξηνζεηνχλ ηε Θεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ. Καηά 

πξψηνλ, Θεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ είλαη απηή ε δηεπηζηεκνληθή, παξαδνζηαθά, 

πξνζέγγηζή ηνπ κε αθξαηθλή ζηφρν ηελ πνιχπιεπξε εξκελεπηηθή πξνζπέιαζε ηνπ 

θαιιηηερληθνχ πξντφληνο. Μπνξνχκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ ηζηνξία ηνπ, γηα ηε θχζε 

ηνπ ήξσα, γηα ηελ πινθή, γηα ηε ζεκεησηηθή ηεο εηθφλαο, γηα ηε ρξήζε ηεο θάκεξαο, 

γηα ηερληθέο φπσο ην κνληάδ, γηα ηελ ηερληθή ηεο δηαζθεπήο θαη ηεο πξνζαξκνγήο, 

φζνλ αθνξά ζην ζελάξην, γηα ηε ρξήζε ηεο κνπζηθήο, ζρεδφλ γηα ην ζχλνιν ησλ 

πηπρψλ ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο. Μνηάδεη λα δεκηνπξγείηαη ινηπφλ έλα ζπκπίιεκα 

ζεσξεηηθψλ θαη ηερληθψλ ιεπηνκεξεηψλ, ην νπνίν ζπλήζσο απνβιέπεη ζηελ εθ ησλ 

πζηέξσλ θαηαζθεπή ηεο  θαηά ην δπλαηφλ απφιπηεο (;) εξκελείαο ηνπ ζε ζρέζε κε 

ηελ αιήζεηα, κε ηε θχζε ηνπ κέζνπ, ησλ ηερληθψλ ηνπ, ηεο νπηηθήο απνηχπσζεο. Ζ 

ζεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ δειαδή θαζηζηά φινπο απηνχο ηνπο επηκέξνπο ηνκείο 

γλψζεο ζεξάπνληεο ζην θηήκα ηεο ηέρλεο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ. Δπίζεο, 

παξεκβαίλεη, πνιιέο θνξέο, ζην ρψξν ηεο απνηίκεζεο ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ησλ 

έξγσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε άλζηζε, ηεο ζεσξίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ έδεημε λα 
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εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή κεηαμχ Βφιγα θαη Γνπλάβεσο.
65

 Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα λα θαιιηεξγεζεί ππφξξεηα έλαο κχζνο, ν νπνίνο ηείλεη λα ιεηηνπξγεί θαη 

απνθιεηζηηθά: ε παξαγσγή ηεο γεξαηάο επείξνπ αληηκεησπίζηεθε σο ην κνλαδηθφ, κε 

ζθξαγίδα πξνζηαηεπφκελεο  –εθ ησλ πξνηέξσλ– πνηφηεηαο πξντφλ θηλνχκελεο 

εηθφλαο έλαληη απηνχ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Ακεξηθήο ή έλαληη απηνχ ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ πνπ δε ζεσξείηαη φηη έρεη λα επηδείμεη θάπνηα «κλεκεηψδε» 

αξηζηνπξγήκαηα, πάληα κε θάπνηεο εμαηξέζεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηνλ θαλφλα. 

πγθεθξηκέλα, απηή ε άπνςε ε νπνία ζπρλά εθθξάδεηαη σο δίθαην ή θαη ιηγφηεξν 

δίθαην παξάπνλν ησλ αλζξψπσλ ησλ γξακκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηε θηινζνθηθή 

δηάζηαζε ηνπ «ςπραγσγηθνχ» θηλεκαηνγξάθνπ απνηππψλεηαη ζηα ιφγηα ηνπ Daniel 

Shaw:  «Μηα απφ ηηο πνιιέο αηπρείο ζπλέπεηεο ηεο δηαίξεζεο ηεο ηέρλεο ζε πςειή 

θαη καδηθή ήηαλ ην γεγνλφο φηη ινγνηερληθά έξγα ζεσξήζεθαλ ηθαλά λα έρνπλ 

θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο, ελψ (γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 20
νπ

 αηψλα) ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζπαλίσο ζεσξνχηαλ θέληξηζκα γηα ηέηνηνπο ζνβαξνχο ζηφρνπο, κε 

εμαίξεζε ηηο θαιιηηερληθέο ηαηλίεο (art films), ζθελνζεηεκέλεο απφ ηνλ Bergman θαη 

ηνλ Godard».
66

 Ο Stanley Cavell, αληηζέησο, δείρλεη λα αίξεη ην φπνην ζχλνξν πνπ 

αθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ζηα δηαθνξεηηθά ηνπ είδε κε βάζε ηε ζνβαξφηεηα 

πνπ απηά αληηκεησπίδνληαη. πγθεθξηκέλα παξαηεξεί πσο «ην θηλεκαηνγξαθηθφ 

κέζν είλαη ηέηνην –απφ ηελ επνρή ησλ πξψησλ ηνπ αξηζηνπξγεκάησλ κέρξη ηε 

δεχηεξε δεθαεηία ηεο ηερλνινγηθήο ηνπ θαζηέξσζεο– πνπ κπνξνχζε λα αλακεηξεζεί 

κε ηε ζνβαξφηεηα ηνπ κνληέξλνπ, ρσξίο λα δηαηξεί ην θνηλφ ηνπ ζε πςειφ θαη 

ρακειφ ή ζε πξνρσξεκέλν θαη αθαιιηέξγεην».
67

 Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ν Cavell 

θάλεη κηα πνιχ ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ αθνξά ζηνλ ίδην ηνλ ηξφπν θαη ζηελ 

επνρή θαηά ηελ νπνία ηδξχζεθε ν θηλεκαηνγξάθνο θαη κε έλαλ ηξφπν απηφ αθνξά θαη 
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 Ζ γεξκαληθή, γαιιηθή θαη ζνβηεηηθή παξάδνζε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηφζν ζε πξαθηηθή φζν θαη ζε 

ζεσξία, ηφζν ζε ηζηνξηθή ζεκαζία φζν θαη ζην θνηλά απνδεθηφ αθαδεκατζκφ, ζηνηρεηψλεη θαη απηφ ην 

έξγν ηνπ δηακέλνληνο ζηηο ΖΠΑ (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο) S. Krakauer Θεσξία Σνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, πνπ 

παξφιν πνπ απνδνκεί ην έξγν ηνπ Bazin, εληνχηνηο εμαηξεί απφ ηα αηζζεηηθά παξαδείγκαηα, ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ηεο καδηθήο θαηαλάισζεο ηεο επνρήο ηνπ (θακία αλαθνξά ζηα γνπέζηεξλ, θακία, 

ζρεδφλ, αλαθνξά ζηα θσκεηδχιιηα). Απφ ηηο 61 νπηηθέο αλαθνξέο, 14 αλήθνπλ ζηελ παξαγσγή ησλ 

ΖΠΑ (Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), απφ ηηο νπνίεο απνπζηάδεη εληειψο νπνηαδήπνηε αλαθνξά ζε ηαηλίεο πνπ 

έρεη ηχρεη λα αλαιχζεη, γηα παξάδεηγκα, ν Cavell.    
66

 Dan. Shaw, "On Being Philosophical and Being John Malkovich", Journal of Aesthetics and Art 

Criticism, (64) 2006, ζζ. 111-112. 
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 St. Cavell, Philosophy: The Day After Tomorrow, The Belknap Press of Harvard University Press, 

Cambridge, Massachusetts, London, 2005, ζ. 14. 
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ζηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε. Θα κπνξνχζακε, ινηπφλ, λα ζπκπεξάλνπκε πσο ν 

θηλεκαηνγξάθνο εηζέξρεηαη ζηελ κνληέξλα επνρή ηεο ηέρλεο ρσξίο λα δηαηξεί ην 

θνηλφ, ζε θνηλφ πνπ απνδεηά ηελ εθδήηεζε θαη ζε θνηλφ πνπ απνδεηά ηελ 

ςπραγσγία.  

Απφ ηελ άιιε φκσο πιεπξά, απηφ πνπ θαίλεηαη λα κελ αθνξά ην θνηλφ, ίζσο 

ηειηθά αθνξά ηνπο εηδηθνχο πνπ αζρνινχληαη κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ θαηλφκελν. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν, έλα είδνο ςπραγσγηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζπκβαίλεη λα 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο κε έλαλ επηθαλεηαθφ ηξφπν αλάιπζεο ή 

απνπζίαο ζπζηεκαηηθήο έξεπλάο ηνπ. ζν θαη αλ ν δηαρσξηζκφο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζε θαιφ θαη θαθφ (εκπνξηθφ ή κε) θαίλεηαη έθθξαζε ηνπ ζπξκνχ, 

εληνχηνηο ηελ ζπλαληάκε ζε ζεκαληηθά εγρεηξίδηα κε αξθεηά πεηζηηθή ηεθκεξίσζε.
68

 

πγθεθξηκέλα ν Deleuze ππνζηεξίδεη ην εμήο δηαρσξίδνληαο ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζε 

θαθφ θαη ζε πξαγκαηηθφ: «Ο θηλεκαηνγξάθνο δελ θηλεί κφλν ηελ εηθφλα αιιά θαη ην 

κπαιφ. Κάπνηνο, κε θπζηθφ ηξφπν, πεγαίλεη απφ ηε θηινζνθία ζην ζηλεκά θαη απφ ην 

ζηλεκά ζηε θηινζνθία… Ο θηλεκαηνγξάθνο… πνηέ δε ζηακαηά λα αληρλεχεη ηα 

θπθιψκαηα ηνπ εγθεθάινπ… Ο θαθφο θηλεκαηνγξάθνο πάληνηε ηαμηδεχεη κέζα απφ 

ηα θπθιψκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ην θαηψηεξν εγθέθαιν: ε βία θαη ε 

ζεμνπαιηθφηεηα… –έλα κείγκα αλσθεινχο ζθιεξφηεηαο θαη νξγαλσκέλεο 

αληθαλφηεηαο. Ο πξαγκαηηθφο θηλεκαηνγξάθνο επηηπγράλεη άιιν είδνο βίαο, άιιν 

είδνο ζεμνπαιηθφηεηαο».
69

 Παξαηεξνχκε εδψ πσο ν Deleuze δε ζεκειηψλεη ην 

δηαρσξηζκφ ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εθθάλζεσλ κε γεσγξαθηθά θξηηήξηα αιιά κε 

θξηηήξηα πνηφηεηαο πνπ ηα εδξάδεη ζε λεπξνεπηζηεκνληθά θαηά ην δπλαηφλ ηεθκήξηα. 

Βιέπεη δειαδή ην πψο ιεηηνπξγεί ε ζέαζε ησλ ηαηληψλ απφ ηνπο αλζξψπνπο ζηελ 

εγθεθαιηθή ιεηηνπξγία εθάζηνπ θαη εθάζηεο θαη κε βάζε απηφ θάλεη ην δηαρσξηζκφ 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζε θαθφ θαη ζε πξαγκαηηθφ. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ θαηψηεξνπ εγθεθάινπ θαη ησλ ελζηίθησλ. Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα πνχκε πσο 
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 Ο Deleuze, ζε ζπλέληεπμή ηνπ ζην Cahiers du Cinéma, ζπλδέεη ηνλ θαθφ θηλεκαηνγξάθν κε ηνλ 
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ηελ ίδηα ζπλέληεπμε, πξν(ζ)βιέπνληαο κάιηζηα ζηελ αικαηψδε αλάπηπμε ησλ λεπξνεπηζηεκψλ 

δειψλεη: «Ο εγθέθαινο είλαη ελφηεηα. Ο εγθέθαινο είλαη νζφλε. Γελ πηζηεχσ πσο ε γισζζνινγία θαη 

ε ςπραλάιπζε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Αληηζέησο, ε βηνινγία ηνπ εγθεθάινπ –

ε κνξηαθή βηνινγία– κπνξεί. Ζ ζθέςε είλαη κνξηαθή». Gr. Flaxman (επηκ.), The Brain Is the Screen: 

Deleuze and the Philosophy of Cinema, University of Minnesota Press, Minneapolis, London, ζ. 366. 
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απηή ε αληίιεςε είλαη πνιχ ζεκαληηθή θαη αξθεηά δηαθνξεηηθή απφ απηή ηνπ Cavell. 

Οπζηαζηηθά ν Deleuze δηαπηζηψλεη πσο ππάξρεη ράζκα αλάκεζα ζηελ πςειή θαη ζηε 

ρακειή ηέρλε, άξα θαη αλάκεζα ζηνλ θαθφ θαη ζηνλ πξαγκαηηθφ θηλεκαηνγξάθν, 

ελψ εηδηθά γηα ηνλ Cavell o θηλεκαηνγξάθνο αλαθέξεηαη ζε έλα εληαίν θνηλφ ρσξίο 

δηαρσξηζκνχο παηδείαο. Ζ άπνςε ηνπ Cavell βαζίδεηαη ζε δηαθνξεηηθά θξηηήξηα 

έξεπλαο πνπ δε ζρεηίδνληαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ κέζνπ αιιά κε ην κέγεζνο ηεο 

απνδνρήο ηνπ απφ ην θνηλφ θαη κε ηελ ειεχζεξε ή ιηγφηεξν ειεχζεξε ζρέζε ηνπ κε 

ηε θηινζνθία. Σν ηειεπηαίν δελ ην αξλείηαη θαη ν Deleuze αιιά εθθηλεί έρνληαο ζην 

λνπ ηνπ ηελ πνηνηηθή ζηάζκηζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ σο ζεκαληηθή πιεπξά 

ηεο εξγαζίαο ηνπ.  

Γηα λα επηζηξέςνπκε φκσο ζην πξψην καο εξψηεκα, δελ είλαη ην γεγνλφο φηη 

ε ακεξηθαληθή παξαγσγή απνπζηάδεη, αιιά φηη ε θηινζνθηθή δηάζηαζε ηνπ 

Hollywood θαη θάπνησλ αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ πέξαλ ηνπ Αηιαληηθνχ κνηάδεη λα 

αγλνήζεθε ζπζηεκαηηθά.  

 Ο ηξφπνο πνπ νη ζεσξεηηθνί ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δηαρεηξίζηεθαλ φια ηα 

παξαπάλσ έρεη ηζηνξηθή ζρέζε κε ηα γεγνλφηα θαη ηηο εμειίμεηο θαηά ηηο δεθαεηίεο 

ηνπ ‟60 θαη ηνπ ‟70 θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηε ζεζκνπνίεζε ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ ζπνπδψλ (άξα θαη κε ηελ αθαδεκατθή απνδνρή ηνπο) θπξίσο ζηε 

Γαιιία. εκαληηθφηαηα πεξηνδηθά φπσο ην Cahiers du Cinéma επεξέαζαλ ην 

αθαδεκατθφ βξέθνο πξνο κηα αξθεηά ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε πνπ ζα αθνξνχζε 

θαη ζηελ επνρή ηεο ελειηθίσζήο ηνπ. Ζ έληνλε πνιηηηθνπνίεζε ηεο επνρήο δελ 

επεξέαζε κφλν ην ίδην ην πεξηερφκελν ησλ ηαηληψλ αιιά θαη ηελ νπηηθή ηεο 

αλάιπζήο ηνπο. Με έλαλ ηξφπν ν καξμηζηηθφο θνξκαιηζκφο ζπλδέζεθε κε ηελ 

ιαθαληθή ςπραλάιπζε, ην δνκηζκφ, ην κεηαδνκηζκφ, ηνλ ππαξμηζκφ αιιά θαη ην 

επξχηεξν θνηλσληθφ θαη πνιηηηθφ πεξηθείκελν ηνπ Μάε ηνπ '68, ην νπνίν ρξσκάηηζε 

πνιηηηθά ηνλ ηξφπν αλάιπζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κέζσ ηεο 

ζεσξίαο ηνπ.
70

 Απηφ είρε θαη έρεη σο απνηέιεζκα κε κεγάιε επθνιία ε ζεσξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ λα θηλείηαη ζην πεξηβάιινλ, γηα παξάδεηγκα, ησλ θεκηληζηηθψλ 

ζπνπδψλ, φζνλ αθνξά ζηε ζχλδεζή ηνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν ηδενινγηθφ 

πεξηερφκελν, ή ηεο ζεκεησηηθήο ηεο εηθφλαο, φζνλ αθνξά ζηε θνξκαιηζηηθή ηνπ 

ζέαζε.  
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Ζ ζεκεησηηθή αλάιπζε ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο εδξάδεηαη ζηε ζεσξία πεξί 

εκείνπ ηνπ Saussure γηα ηε γιψζζα αιιά θαη ζηε ζεκεησηηθή ηνπ πξαγκαηηζηή 

Peirce.
71

 Κάζε ζεκείν ζηε γιψζζα ζπλαπνηειείηαη απφ ην ζεκαίλνλ θαη ην 

ζεκαηλφκελφ ηνπ. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη ζηελ θηλνχκελε ή θσηνγξαθηθή εηθφλα. Ζ 

εηθφλα έρεη κηα θαηαιεπηή πιεπξά πνπ είλαη ην νπηηθφ θαη αθνπζηηθφ ζήκα ηεο, ην 

ζεκαίλνλ ηεο, ην νπνίν ελεξγνπνηεί κηα δηαλνεηηθή αλαπαξάζηαζε, ην ζεκαηλφκελφ 

ηεο. Κάλνπκε, νπζηαζηηθά, ιφγν γηα επέθηαζε ηεο γισζζνινγηθήο έξεπλαο ηεο ιέμεο 

ζηελ εηθφλα.
72

 Ο Barthes εμειίζζνληαο  απηφ ην κνληέιν «δηαίξεζεο» έγξαςε κηα 

ελδηαθέξνπζα πξαγκαηεία ζε ζρέζε κε ηε θσηνγξαθία ε νπνία θαη επεξέαζε 

πνιινχο. Σε θσηνγξαθία, ζχκθσλα κε απηφλ, κπνξνχκε λα ηε δνχκε σο studium, 

δειαδή σο κηα αλαθνξά ζηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο αιιά θαη ζην 

επίπεδν αλαθνξάο καο ζ‟ απηήλ, θάηη πνπ κπνξεί λα κειεηεζεί εμ αξρήο. Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, κπνξνχκε λα ηε δνχκε σο punctum. ε απηήλ ηε δεχηεξε εθδνρή ηεο ε 

θσηνγξαθία «ηξαπκαηίδεη» ην ζεαηή ηεο, θαζψο αλαθέξεηαη ζε θάπνην έληνλν βίσκά 

ηνπ. Σν studium είλαη θσδηθνπνηεκέλν, ην punctum φρη. To πξψην αλαθέξεηαη ζηε 

ζεσξία, ην δεχηεξν ζηελ πξνζσπηθή ζέαζε, γηα παξάδεηγκα, ηνπ πέλζνπο γηα ηα 

απνιεζζέληα πξφζσπα. 
73

 

 Σν φιν φκσο δήηεκα αθνξά ζηελ ίδηα ηε κεζνδνινγία: πφζν ζεκηηφ είλαη λα 

ράλνπλ ζε ηέηνην βαζκφ ηελ απηνλνκία ηνπο φινη απηνί νη δηαθνξεηηθνί ηνκείο, λα 

θνληνξηνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ; Απηφ κπνξεί λα εξκελεχεηαη σο κηα ζπλζήθε εζσζηξέθεηαο: φινη 

θαη φια αθηεξψλνληαη ζηελ εξκελεία ηνπ κέζνπ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ, αληί ην κέζν 

θαη ηα πξντφληα ηνπ λα εξκελεχνπλ ηνλ θφζκν καο. Μήπσο, δειαδή, ν 

Κηλεκαηνγξάθνο έρεη ζηξακκέλν ην νπηηθφ ηνπ δηάθξαγκα ζε εκάο; Μήπσο ζα 

έπξεπε λα ζηξέςνπκε ην βιέκκα καο ζην πψο ν Κηλεκαηνγξάθνο βιέπεη εκάο αληί λα 

ζηξέθνπκε ην εξκελεπηηθφ βιέκκα καο θαηά απνθιεηζηηθφηεηα ζην 

θηλεκαηνγξαθηθφ πξντφλ; Με ην «εκάο» ελλνψ ηνλ άλζξσπν, ην πεξηβάιινλ ηνπ, 

αζηηθφ ή κε, ηελ θνηλσλία, ηε θχζε, ηε θχζε καο, αθφκα θαη ηα κπζηθψο αλαπάληεηα 

εξσηήκαηά καο, ελ ηέιεη ην λνπ καο. Ση είλαη ε θηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, απφ 
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ηελ άιιε πιεπξά; Έρεη θαηαγσγηθή ζρέζε κε ηε Θεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ; 

Δμήιζε εθ ηεο κήηξαο ηεο; Τπάξρεη ζρέζε γνλετθή ή ιεηηνπξγνχζε πάληα εθ 

παξαιιήινπ; 

Δηδηθφηεξα, ζηελ αξρή ζησπεξά, κεηά ρσξίο αηδψ, ε θηινζνθία ππήξμε έλα 

πεδίν γηα ηνλ Κηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ν ίδηνο ν Κηλεκαηνγξάθνο ππήξμε αλνηρηφο 

ζε θηινζνθηθέο εξκελείεο. Καηά πξψηνλ, ππάξρνπλ θηλεκαηνγξαθηθά θηικ κε ζέκα 

ηε θηινζνθία ή ηνπο θηινζφθνπο (θηικ γηα ηνλ Wittgenstein
74

 θαη ηνλ Derrida
75

) 

αιιά απηή ε ζρέζε είλαη επζέσο εκθαλήο θαη δελ καο εμππεξεηεί εδψ.  

Πέξα απφ ηελ πξνζέγγηζε ελφο ζθελνζέηε ή ζελαξηνγξάθνπ ή αθφκα θαη 

ελφο παξαγσγνχ, (είηε κηιάκε γηα ηξία δηαθνξεηηθά πξφζσπα είηε αθφκα θαη γηα έλα 

πνπ ζπγθεληξψλεη ζην πξφζσπφ ηνπ
76

 θαη ηηο ηξεηο ηδηφηεηεο)
77
, ζε ζέκαηα 

θηινζνθίαο ή ζε θηινζφθνπο ππάξρεη θαη ε πξνζέγγηζε ησλ θηινζφθσλ ζηνλ 

Κηλεκαηνγξάθν. Έρνπκε κηα ζεηξά απφ θηινζφθνπο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνλ 

Κηλεκαηνγξάθν κε ζεκαληηθφηεξε πεξίπησζε, αιιά φρη κνλαδηθή, ηνλ Deleuze έσο 

θαη θάπνηα ζπαξάγκαηα ηνπ Derrida. ε απηήλ φκσο ηελ πεξίπησζε έρνπκε ην 

βάπηηζκα ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο ζηνπο γνεηεπηηθνχο βάιηνπο ηεο κεηακνληέξλαο 

πξνζέγγηζεο θαη ηεο κπεξμνληθήο αληίιεςεο αληίζηνηρα. Πέξα απφ ηηο αμηνζέβαζηεο 

εξκελείεο ηφζν ηνπ ελφο φζν θαη ηνπ άιινπ γηα ηελ θηλνχκελε εηθφλα, ελ πνιινίο 

ππφ ην θαζεζηψο απηήο ηεο νπηηθήο, ην θηικ εληέιιεηαη λα ρσξέζεη ζην ζαθάθη ηνπ 

Deleuze θαη λα (απν)πιαλεζεί ζηα θαξδηά πνπθάκηζα ηνπ Derrida. ε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε βξηζθφκαζηε ζην άιιν άθξν απφ απηφ ηεο ζεσξίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ: 

απφ ηε κνλφθζαικε ζηφρεπζε ζηνλ Κηλεκαηνγξάθν σο απηνζθνπφ, πεξλάκε ζηελ 
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ζρεδφλ ππνρξεσηηθή εθθηινζφθεζε ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο κέζσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

νπηηθήο εθάζηνπ ησλ θηινζφθσλ.  

Ζ θηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, ζπλεπψο, δελ είλαη αλαγθαζηηθά νχηε ε 

δηεπηζηεκνληθή πξνζέγγηζή ηνπ, δελ είλαη νχηε νηηδήπνηε έρνπλ γξάςεη νη εθάζηνηε 

θηιφζνθνη γηα απηφλ νχηε ε θηινζνθηθή ζεκαηνινγία εθάζηνπ έξγνπ. Σφζν ην έλα 

φζν θαη ην άιιν απνηεινχλ ίζσο έλα ρξήζηκν ππφ-βαζξν γηα ηε θηινζνθία ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ελδέρεηαη 

λα θάλεη ρξήζε θαη ησλ δχν παξαδφζεσλ, φπσο έλαο ινγνηέρλεο θάλεη ρξήζε ησλ 

κχζσλ, αιιά κέρξηο εθεί. 

 Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε ίδηα ε ζεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ έρεη φκνξεο κε ηε 

θηινζθία πιεπξέο θαη φηη, ηδηαίηεξα ζηε δεθαεηία ηνπ ‟80, ην πεδίν ηεο ή 

ηνπιάρηζηνλ ην πεδίν πνπ παξαδνζηαθά δηεξεπλνχζε, απαζρνιεί ηε θηινζνθία θαη 

ηνπο θηινζφθνπο.
78

 Πέξα απφ ηνπο Noel Carroll, Bordwell, Cavell, Smith θαη Allen 

πνπ έρνπλ πξναλαθεξζεί ζηελ εηζαγσγή, ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 2000 ν 

Mulhall (On Film)
79

 έζηξεςε έηη πεξαηηέξσ ην ελδηαθέξνλ ζηε θηινζνθία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. χκθσλα κε ηελ Δηξήλε ηάζε ήδε απφ ηηο απαξρέο ηεο γέλλεζεο 

ηεο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (1907) ζπκκεηέρεη θαζνξηζηηθά κε ηηο αλαιχζεηο 

ηνπ θαη ν θηιφζνθνο Bergson: «Απηήλ αθξηβψο ηε ρξνληά, έλαο θηιφζνθνο (Henri 

Bergson), δχν ζπγγξαθείο… θαη έλαο ζθελνζέηεο… κεηαζηξέθνπλ ηε ζπδήηεζε γηα 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν… ζηνπο ηξφπνπο θαη ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμήο ηεο».
80

  Φπζηθά 

δελ πξέπεη λα αγλννχκε φηη ην 1916 έλαο απφ ηνπο πξψηνπο –θαη θαηά πάζα 

πηζαλφηεηα ν πξψηνο– πνπ έγξαςε απνθιεηζηηθά κηα κνλνγξαθία γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ήηαλ ν Hugo Münsterberg, ν νπνίνο, αλ θαη ςπρνιφγνο, ππεξέηεζε 

κε ηε γξαθίδα ηνπ κηα λενθαληηαλή αληίιεςε πεξί αηζζεηηθήο, ζην έξγν ηνπ The 

Photoplay: A Psychological Study. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηνλ Don Fredericksen 

ν Münsterberg δελ αλέιπζε ην σξαίν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν σο σξαίν γηα κέλα πνπ ην 
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αληηθεηκέλνπ, ππνθεηκέλνπ ή κέζνπ είλαη επαλαζηαηηθφ θαηά ηνχην: κε πεηζηηθφ ηξφπν πεξηιακβάλεη 

ηαηλίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο κε κεγάιε εκπνξηθή απήρεζε ζηε θηινζνθηθή ηνπ αλάιπζε. Ζ 

ηεηξαινγία ηνπ Alien θαη ην Blade Runner απνηεινχλ ζηαζκφ γηα ηε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ κέζα ζην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν. St. Mulhall, On Film, Routledge, London, New 

York, 2002.  
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βιέπσ αιιά σο ην σξαίν γηα ηνλ θαζέλα, πηζηεχνληαο πσο ην σξαίν ζρεηίδεηαη κε 

«απφιπηεο, θαζνιηθέο θαη αηψληεο αμίεο» θαη πσο «ν θφζκνο ησλ αμηψλ είλαη ν κφλνο 

πξαγκαηηθφο θφζκνο», δηαρσξίδνληαο απηέο ηηο αηψληεο αμίεο ζε αμίεο ηεο 

ζπλνκηιίαο, ηεο ζπκθσλίαο, ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη ηεο νινθιήξσζεο.
81

 

Νσξίηεξα απφ απηφλ, φπσο πξνείπακε, θαη ν Bergson ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα 

(1907) δηεξεχλεζε θηινζνθηθά ην λέν θαιιηηερληθφ είδνο ή θαιχηεξα ην λέν 

θαιιηηερληθφ είδνο επέθηεηλε ηηο ίδηεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο έξεπλάο ηνπ. Ο Bergson 

δηαπηζηψλεη πσο «ν ξφινο ηεο δηάλνηαο είλαη λα επνπηεχεη πξάμεηο» θαη πσο κέζσ 

κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο «θάζε εζνπνηφο αλαθηά ηελ θηλεηηθφηεηά ηνπ» αιιά 

θαη φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή κέζνδνο «εμάγεη… κηα απξφζσπε, αθεξεκέλε θαη απιή 

θίλεζε…, ηελ εηζάγεη ζηε ζπζθεπή  θαη έηζη αλαζπγθξνηεί ηελ αηνκηθφηεηα θάζε 

ηδηαίηεξεο θίλεζεο δηα ηεο ζπλζέζεσο απηήο ηεο αλψλπκεο θίλεζεο κε ηηο 

πξνζσπηθέο ζηάζεηο», ζπκπεξαίλνληαο ελ ηέιεη πσο «ν κεραληζκφο ηεο 

ζπλεζηζκέλεο γλψζεο καο έρεη θηλεκαηνγξαθηθή θχζε».
82

 Δλψ φκσο ε θηινζνθία, 

ζρεδφλ, απφ ην μεθίλεκα ηεο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη παξνχζα, δελ 

εγθαζηδξχεη απηφλνκν ιφγν κέζα ζε απηήλ. Σν γεγνλφο πσο είλαη παξνχζα κέζα απφ 

ηελ παξνπζία ησλ Bergson θαη Münsterberg, δε ζεκαίλεη απηφ πνπ θαηά ηελ εμέιημή 

ηεο ζα παγησλφηαλ ζαλ γλσζηηθφο θιάδνο. Ο Deuleze, απηφ άιισζηε πξνζπαζεί λα 

θάλεη, λα ζπλερίζεη ην έξγν ηνπ Bergson ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κε ηνλ ηξφπν ηεο 

κνλνγξαθίαο, εζηηάδνληαο ζε απηφλ θαη πξνρσξψληαο ηε ζθέςε ηνπ. αλ λα 

πεξίκελε ην έξγν ηνπ πξψηνπ, πνιιέο δεθαεηίεο, δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο, ηελ 

έιεπζε ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηνπ κεηακνληεξληζκνχ, γηα λα εθηαζεί ζηε λεσηεξηθή 

επνρή κέζα απφ ηελ καηηά ηνπ δεχηεξνπ. κσο, πέξα απφ ηελ αλακθηζβήηεηε αμία 

ηεο νπηηθήο θαη ηνπ έξγνπ Deleuze θαη Bergson, απηφ δελ απνηειεί κηα ζπλεηδεηή θαη 

ζπζηεκαηηθή δεκηνπξγία ή πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο γλσζηηθνχ θιάδνπ, πνπ ζα 

εξεπλά ηε θηινζνθηθή δηάζηαζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά αμηνπνηεί ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν γηα λα απαληήζεη ζην πψο γλσξίδνπκε θάηη, γηα λα απαληήζεη ζην 

δήηεκα ηεο γλψζεο θαη φρη ζην ηη κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε κέζα απφ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. 
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Θα έιεγε θάπνηνο, ινηπφλ, πσο  παξ‟ φια απηά κφλν απφ ηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ ‟70 έρνπκε κηα κεηαηφπηζε ηεο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πξνο ηε 

θηινζνθία, ε νπνία πξψηε, θάπνηεο θνξέο, εθηνπίδεηαη απφ ηε δεχηεξε.   

Ζ θηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ ππφξξεηα ζηελ αξρή, θαη κε 

θαηεγνξεκαηηθή ζαθήλεηα ηειεπηαίσο, ζπλέδεζε θαη ζπλδέεη κε επηζηεκνληθφ ηξφπν 

ηα «λάκαηα» ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο, γηα παξάδεηγκα ησλ 

Russell, Moore θαη Quine, ησλ θηινζφθσλ ηεο γιψζζαο, ηνπ χζηεξνπ Wittgenstein 

θαη ηνπ Austin, αθφκα γεπφκελε αθξνζηγψο ηα πινχζηα γεχκαηα ηνπ ακεξηθάληθνπ 

πξαγκαηηζκνχ θαη ηεο ίδηαο ηεο πνιχπαζεο θηινζνθίαο ηεο επηζηήκεο κε ηελ πηζαλή 

εξκελεία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
83

  Με ηε θηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, θαζψο 

απηή εδξεχεη ζηα ζπγθεθξηκέλα ηέζζεξα πφδηα (αλαιπηηθή θηινζνθία, 

πξαγκαηηζκφο, θηινζνθία ηεο γιψζζαο, θηινζνθία ηεο επηζηήκεο), ειπίδσ λα 

επηζηξέθνπκε ζηα απιά. Γειαδή ην θαηά πφζνλ ν Κηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα ηδσζεί 

σο έλα πιέγκα θαλνληθνηήησλ πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε,
84

 ηελ 

ιεηηνπξγηθφηεηά (ηνπ)
85

 πνπ ζπλαηξεί ην νξζνινγηθφ θαη ην κεηαθπζηθφ 

ηνπνζεηψληαο ην ζ‟ έλα πξαγκαηηζηηθφ επίπεδν,
86

 ηε γισζζηθή ηνπ δηάζηαζε, 

δειαδή ν νκηινχκελνο ιφγνο κέζα ζην θηικ
87

 θαη ηέινο ε άξξεηε ζρέζε ηνπ κε ηελ 

επηζηήκε σο πινθή θαη σο νπζία.
88

 Ζ ζρέζε ζεσξίαο θαη θηινζνθίαο ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ ζπκίδεη πνιχ ηελ ηζηνξία κε ην απγφ θαη ηελ θφηα. Ηζηνξηθψο, ε 

ζεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ πξνεγείηαη ηεο θηινζνθίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ ε 

νπνία θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κεηξάεη θάηη πεξηζζφηεξν απφ είθνζη ρξφληα 

σο απηφλνκν γλσζηηθφ πεδίν, εληφλσο ακθηζβεηνχκελν. Ζ γελεαινγία φκσο ησλ 

επηζηεκψλ καο έρεη δηδάμεη φηη ε ρξνλνινγηθή πξνζέγγηζε δελ είλαη απφ κφλε ηεο 

αξθεηή. Ζ γελεαινγία απηή κπνξεί λα κηιήζεη γηα πνιιά δάλεηα. Άιισζηε ε ζεσξία 

ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, επεξεάζηεθε επζέσο απφ ηε ξσζηθή 
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ζθέςε, ηελ ςπραλάιπζε, ηελ πνηεηηθή ηνπ Αξηζηνηέιε, ηνλ γαιιηθφ Τπαξμηζκφ, ηνλ 

καξμηζκφ ηνπ Αιηνπζέξ θαη πνηθίιεο θηινζνθηθέο δηαζηάζεηο ηνπ ξεαιηζκνχ.
89

 

Δπνκέλσο δελ κπνξνχκε λα βάινπκε θξαγκνχο ζηε ζθέςε, πφζσ κάιινλ ζηελ 

εξκελεία θαη ζηελ αλάιπζε.
90

  

Έρσ ηελ άπνςε φηη ε θηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ απνθφπεθε απφ ηελ 

ίδηα ηε ζεσξία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ σο απηφλνκν πεδίν γλψζεο, φηαλ αλαδεηήζεθε 

κηα πην εμεηδηθεπκέλε πξνζέγγηζε ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο. Σν ίδην ζπλέβε ηνλ 19
ν
 

αηψλα ζηελ πνιηηηθή νηθνλνκία, φηαλ απνθφπεθε απφ ηε θηινζνθία.  

Ζ θηινζνθηθή καηηά ππήξρε πάληνηε κ‟ έλαλ ηξφπν κέζα ζηε ζεσξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, αιιά θαηαπηεδφηαλ θαη πεξηνξηδφηαλ ζ‟ έλαλ ξφιν ππνβνιέα. ηελ 

Ακεξηθή θαη γεληθφηεξα ζηνλ αγγινζαμνληθφ θφζκν δηακνξθψζεθαλ νη ζπλζήθεο γηα 

κηα απηφλνκε θσλή, κε ζπγθεθξηκέλε ζηφρεπζε θαη αλαιπηηθή επηξξνή. Δίλαη ε 

αληίιεςε πνπ αλαθαιχπηεη φηη αθφκα θαη ν πην «εκπνξηθφο» θαη ζεζεκαζκέλνο σο ν 

εθ ηελ πξψηεο φςεσο πην αθηινζφθεηνο θηλεκαηνγξάθνο ηνπ θφζκνπ, αθήλεη 

πεξηζψξην θηινζνθηθψλ εξκελεηψλ, αθξηβψο επεηδή είλαη θηλεκαηνγξάθνο κε 

θαλνληθφηεηεο επαλαιακβαλφκελεο, θηλεκαηνγξάθνο ζηαζεξήο ηξνρηάο.
91

 Οχηε ν 

ηξφπνο εξκελείαο, νχηε ην αληηθείκελν ηεο Φηινζνθίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ δε 

ζπζθνηίδνπλ ζθφπηκα ηελ νπζία ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ. Πξφθεηηαη γηα κηα 

επηζηξνθή ζηελ εξκελεία ησλ βαζηθψλ θαη εκθαλψλ ζεκείσλ ελφο 

θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, κε πξψηε ηελ ίδηα ηελ πινθή. 
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χκθσλα κε ηνλ Berys Gaut ε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θηλείηαη ζε 

ηξία επίπεδα ζε ζρέζε κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ πξντφλ.
92

 ην πξψην επίπεδν αλαιχεη 

ηε θχζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ κέζνπ, ζην δεχηεξν επίπεδν ηα θηλεκαηνγξαθηθά 

είδε, ζην ηξίην επίπεδν εξκελεχεη ιεπηνκεξψο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίεο. Ο Gaut είλαη 

απφ ηνπο ιίγνπο πνπ έζησ θαη κε ζπληνκία δίλεη κηα ηζηνξηθή πξνζέγγηζε ηνπ θιάδνπ 

αιιά θαη κε ζαθήλεηα πεξηγξάθεη ην πεξηερφκελν ηνπ γλσζηηθνχ πεδίνπ. Κάλεη ιφγν 

γηα ηελ πξψηε πξνζέγγηζε θηινζφθνπ πάλσ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, αλαθέξνληαο ηε 

κειέηε ηνπ Münsterberg, ζηα 1916, κε ηίηιν The photoplay: A psychological study, 

φπσο είδακε θαη πξνεγνπκέλσο. Κάλνληαο έλα άικα ρξνληθφ, ην νπνίν φκσο 

πξνδίδεη ηελ νπηηθή ηνπ, ζεσξεί ηελ δεθαεηία ηνπ ‟70 σο πξφδξνκε ηεο δεκηνπξγίαο 

ηεο Φηινζνθίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ. ε απηήλ ηε δεθαεηία μερσξίδεη ην έξγν ησλ 

Cavell, Sparshott, Sesonske. Ήδε ζηα 1994, παξαηεξεί ηε δεκηνπξγία ηνπ πεξηνδηθνχ 

Film and Philosophy. Αο παξαηεξήζνπκε φηη ην άξζξν ηνπ Gaut γξάθεηαη κφιηο ζηα 

1997, πξνδηθάδνληαο ηελ έθξεμε πνπ ζα αθνινπζνχζε. Δδψ ζα πξφζζεηα δχν αθφκα 

θνκβηθήο ζεκαζίαο πεξηνδηθά, ην Film-Philosophy θαη ην Cinema: Journal of 

Philosophy and the Moving Image, ην νπνίν εδξεχεη ζηελ Πνξηνγαιία.      

Χο πξνο απηή ηελ άπνςε πεξί γελεαινγίαο πνπ δηαηππψλσ, ελδερνκέλσο λα 

ππάξμεη ζεηξά δηαθνξεηηθψλ εθηηκήζεσλ. Τπάξρεη ε θαζηεξσκέλε αληίιεςε, ε νπνία 

φκσο δηαηππψλεηαη ελ ζεξκψ, θαηά ηελ νπνία ε εκθάληζε ηεο Φηινζνθίαο ηνπ 

Κηλεκαηνγξάθνπ δελ κεηξά πνιχ ρξφλν ζηα αθαδεκατθά πξάγκαηα θαη πσο ε 

θηινζνθία ηνπ ζηλεκά μεπήδεζε απφ ηε Φηινζνθία ησλ ηερλψλ θαη ηηο επηζηήκεο ηεο 

αηζζεηηθήο, ελψ ε ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ απνηειεί κία ππνελφηεηα ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ αθαδεκατθψλ ζπνπδψλ.
93

 Πέξα φκσο απφ απηή ηε θνξκαιηζηηθή 

νπηηθή, αλ θάπνηνο εμεηάζεη πξνζεθηηθά ηελ αληίζηνηρε βηβιηνγξαθία, ζα 

παξαηεξήζεη φηη, πνιιέο θνξέο, νη ίδηνη δηαλνεηέο πνπ έρνπλ ζέζε ζε έλα εγρεηξίδην 

θηινζνθίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, κπνξνχλ λα έρνπλ ζέζε θαη ζε έλα εγρεηξίδην 

ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Πνιινχο απφ απηνχο, επίζεο, δελ κπνξείο λα ηνπο 

απνθαιέζεηο θαλ θηινζφθνπο νχηε κε ηελ ηππηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Γηα παξάδεηγκα, 

νη Murray Smith θαη Richard Allen, πνπ έδσζαλ ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα ζηε 

θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πξνέξρνληαη απφ ην ρψξν ησλ Film Studies θαη ζε 
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θακηά πεξίπησζε δελ είλαη θαζεγεηέο Φηινζνθίαο, κε ηελ ηππηθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ο 

Noel Carroll, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη θαζεγεηήο ηεο θηινζνθίαο ησλ Σερλψλ, 

ρσξίο φκσο απηφ απφ κφλν ηνπ λα ζεκαίλεη θάηη γηα ηε γελεαινγία ηνπ είδνπο κε 

νπνίν αζρνιείηαη. Δλψ ν Cavell ππήξμε πνιχ ζεκαληηθφο θαζεγεηήο θηινζνθίαο θαη 

έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ελ δσή θηινζφθνπο.   

Οπζηαζηηθά, δελ ππάξρεη ζαθήο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ησλ δχν επηζηεκνληθψλ 

πεδίσλ πνπ κνηάδνπλ λα γεηηληάδνπλ κε ηέηνηνλ ηξφπν, πνπ ζνπ πξνμελεί εληχπσζε ε 

ηφζν ζξπινχκελε δηαρσξηζηηθή «ηζηνξηθή» ηνπο αθήγεζε. Καηά ηελ άπνςή κνπ, 

ινηπφλ, ε Φηινζνθία ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ απνθνιιήζεθε απφ ηε Θεσξία ηνπ, σο 

επέθηαζή ηνπ, σο ππνβφζθνπζα πξνυπάξρνπζα ηάζε ηνπ. Γελ είλαη ηπραίν, κάιηζηα, 

φηη ζηα πξψηκα βήκαηά ηνπο ηα θηινζνθηθά ζθηξηήκαηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

εηθφλαο επεξέαδαλ εμφρσο ηε ζπλεθηηθά δνκεκέλε κέρξη εθείλν ηνλ θαηξφ Θεσξία 

ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ θαη πνιχ ιηγφηεξν ηε Φηινζνθία ησλ Σερλψλ ελ γέλεη.
94

 Θα 

πξφζζεηα φηη ελψ ν θιάδνο δελ είλαη θπξίσο δηεπηζηεκνληθφο, κε ηε ηππηθή έλλνηα 

ηνπ φξνπ, εληνχηνηο νη εθπξφζσπνί ηνπ έρνπλ κηα δηεπηζηεκνληθή εθπξνζψπεζε ζηα 

πιαίζηα ησλ αλζξσπηζηηθψλ επηζηεκψλ. Ο David Sorfa θάλνληαο έλαλ απνινγηζκφ 

ηεο 20εηνχο πνξείαο ηνπ απνθιεηζηηθά ειεθηξνληθνχ πεξηνδηθνχ κε αξρεία αλνηρηήο 

πξφζβαζεο γηα φινπο, Film-Philosophy εμηζηνξεί πψο κηα πξνζπάζεηα πνπ μεθίλεζε 

απφ κηα ζπδήηεζε ζην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ην 1996, έθηαζε λα γίλεη έλα 

αθαδεκατθφ πεξηνδηθφ ην 2006 θαη ην 2016 λα μεθηλήζεη ε ζπλεξγαζία κε ην 

Παλεπηζηήκην ηνπ Δδηκβνχξγνπ θαη ηηο εθδφζεηο ηνπ, ρσξίο ην πεξηνδηθφ λα παχεη 

κέρξη ζήκεξα λα είλαη ειεθηξνληθφ θαη ηα αξρεία ηνπ αλνηρηά ζην θνηλφ.
95

 

Πξνζπαζψληαο λα νξίζεη ην πεξηνδηθφ αιιά θαη ην πεξηερφκελν ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ιέεη: «ην πεξηνδηθφ Film-Philosophy πεξηγξάθνπκε ηνπο εαπηνχο 

καο σο έλα αλνηρηήο πξφζβαζεο απηναμηνινγνχκελν αθαδεκατθφ πεξηνδηθφ πνπ 

είλαη αθηεξσκέλν ζηε ζρέζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηε θηινζνθία, 

πξάγκα πνπ κνπ θαίλεηαη θαιφ σο ζχλνςε ηνπ ηη ζα έπξεπε λα είλαη ε θηινζνθία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ σο γλσζηηθφ πεδίν… αλάκεζα ζηα κέιε καο έρνπκε έμνρνπο 

θηινζφθνπο. Έρνπκε ηελ ηάζε λα επλννχκε ηηο επεηξσηηθέο πξνζεγγίζεηο, αιιά 
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είκαζηε ην ίδην αλνηρηνί ζηελ αλαιπηηθή θηινζνθία. Ζ ηειεπηαία, θπζηθά, έρεη κηα 

καθξά παξάδνζε ζε ζρέζε κε ην πεδίν ηεο αηζζεηηθήο, ε νπνία απνηειεί ην βαζηθφ 

ελδηαθέξνλ ηνπ πεξηνδηθνχ. Παξ‟ φια απηά, ην πεξηνδηθφ ππνζηεξίδεη ηζρπξά πσο ν 

θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα θάλεη θηινζνθία… ν θηλεκαηνγξάθνο… είλαη ν ίδηνο 

θηινζνθία. Αλ απηφ ηζρχεη γηα φια ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα ή αλ κφλν κεξηθά 

θάλνπλ θηινζνθία, ή αλ θάπνηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα θάλνπλ θαθή θηινζνθία, φια 

απηά είλαη κέξνο ηεο παξνχζαο έξεπλάο καο. Φπζηθά, ηα παξαπάλσ ζέηνπλ ην 

εξψηεκα ηη είλαη ν θηλεκαηνγξάθνο (θαη θπζηθά ηη είλαη ε θηινζνθία), αιιά απηέο νη 

ζεκειηψδεηο εξσηήζεηο απνηεινχλ κέιεκα ηνπ πεξηνδηθνχ».
96

 Δπίζεο, επηζεκαίλεη 

πσο ν θηλεκαηνγξάθνο καο ελδηαθέξεη θαη απφ ηελ πιεπξά ηεο εζηθήο θηινζνθίαο,
97

 

ή πσο ε εζηθή θηινζνθία ζα έπξεπε λα ελδηαθέξεηαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. 

Γηαηππψλεη, επίζεο, ηελ άπνςε πσο ηφζν νη ζπνπδέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ φζν θαη ε 

ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ καδί κε ηε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ «έρνπλ 

λνκηκνπνηήζεη» ηελ ηάζε λα παίξλεη θάπνηνο ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζηα ζνβαξά.
98

 

Παξφιν πνπ παξαηεξεί, φπσο θαη εκείο, πσο ε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηε 

θηινζνθία θαη ηεο θηινζνθίαο κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν εθθηλεί απφ ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αηψλα, θαηά ηνλ David Sorfa, ηα πάληα μεθηλνχλ ην 1971 κε ην 

έξγν ηνπ Stanley Cavell  The World Viewed: Reflections on the Ontology of Film. 

Καηά ηελ άπνςή ηνπ, ε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ νθείιεη ζηνλ Cavell αιιά 

θαη κέζσ απηνχ ζηνλ Wittgenstein ηε ζρέζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε 

ην ζθεπηηθηζκφ.
99

  

Καηά ηελ άπνςή ηνπ, επίζεο, ηνπ David Sorfa, ππάξρνπλ δχν θηιφζνθνη πνπ 

πηζηεχνπλ πσο ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα θάλεη ή λα είλαη θηινζνθία, ν Gilles 

Deleuze θαη Stanley Cavell, ν πξψηνο κνηάδεη λα ρξεψλεηαη ζηε ζεσξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ελψ ν δεχηεξνο ζηε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
100

 Σέινο, 

παξαηεξεί πσο ε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη ην παξειζφλ θαη ην κέιινλ 

ηεο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θαη σο φξνο είλαη ε εμέιημε ηεο ίδηαο ηεο 

ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
101

 Απφ κεζνδνινγηθή άπνςε, ζε έλα πνιχ ελδηαθέξνλ 
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ηνπ άξζξν, ν Warren Buckland, ην 2001, θάλεη θξηηηθή ζην βηβιίν πνπ απνηέιεζε ηελ 

πξψηε, νπζηαζηηθά, νξγαλσκέλε θαηάζεζε ηεο θηινζνθηθήο δηάζηαζεο ηεο ζεσξίαο 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Κάλνπκε ιφγν γηα ην Film Theory and Philosophy πνπ 

απνηειεί κηα ζπιινγή άξζξσλ, ελ είδεη εγρεηξηδίνπ, ην νπνίν θαη εθδφζεθε απφ ηνπο 

Richard Allen θαη Murray Smith,
102

 βηβιίν πνπ έρνπκε πξναλαθέξεη θαη ζηελ 

εηζαγσγή. Ο Buckland θξίλεη ηελ φιε πξνζπάζεηα ζε ζρέζε κε ην αλ πιεξνί απηή ηα 

ηέζζεξα θξηηήξηα ηνπ Botha πεξί επηζηεκνληθήο εξκελείαο ησλ ζεσξεηηθψλ 

πξνβιεκάησλ. ην ηέινο ηνπ άξζξνπ ηνπ θαηαιήγεη
103

 φηη ζε γεληθέο γξακκέο ην 

πεξηερφκελν ζπκθσλεί κε ηα θξηηήξηα ηνπ Botha θαη φηη νη αλαγλψζηεο έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε έλα θείκελν πνπ έρεη νξζή ηεθκεξίσζε, ζπκπαγή αηδέληα ζεκάησλ 

θαη θαινζρεδηαζκέλε ζηξαηεγηθή παξνπζίαζεο ησλ ζεσξεηηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

ζίγνληαη. Ο Buckland δελ θάλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα ξαίλεη κε δάθλεο 

επηζηεκνληθήο κεζνδνινγίαο ην λεφηεπθην γλσζηηθφ πεδίν. Αλάγθε πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηνπο ζηαζψηεο ηνπ λένπ γλσζηηθνχ πεδίνπ λα επηβηψζνπλ θαη λα επεθηαζνχλ. 
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1.2 Η αλαιπηηθή παξάδνζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

 

Ζ ζρέζε ηεο θηινζνθίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ αλαιπηηθή παξάδνζή 

ηνπ είλαη ελ πξψηνηο παξάδνμε θαη πξνβιεκαηηθή. Ζ ηέρλε δελ απνδεηθλχεη ηηο 

αιήζεηεο ηεο. Καη αλ ζε θάηη ζπλαηλνχλ φιεο νη παξάκεηξνη ηεο αλαιπηηθήο 

θηινζνθίαο –εμαηξψληαο ηνλ χζηεξν Wittgenstein θαη ίζσο ηνλ Feyerabend
104

 αιιά 

θαη ηνπο εθπξνζψπνπο ηεο Νέαο Φηινζνθίαο ηεο Δπηζηήκεο–
105

 είλαη απηή ε 

πξνζπάζεηα αηηηνθξαηηθήο εξκελείαο ηεο επαιεζεπζηκφηεηαο ηεο γιψζζαο ηεο 

επηζηήκεο.  

Απφ απηήλ ηελ άπνςε ε ηέρλε ζεσξείηαη ακθίβνιν επηζηεκνληθήο 

αμηνπηζηίαο πεδίν. Ζ γλσζηαθή πξνζέγγηζε επηθεληξψλεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη 

δπλαηφλ λα ζπιιερζνχλ βέβαηεο εξκελείεο ηνπ θφζκνπ καο κέζσ ησλ 

κπζνπιαζηηθψλ αθεγήζεσλ. Σέρλεο ηεο αθήγεζεο είλαη θαηά πξψηνλ ε ινγνηερλία 

θαη θαηά δεχηεξνλ ν θηλεκαηνγξάθνο. Μπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο φ,ηη ηζρχεη γηα 

ηε ινγνηερλία κπνξεί λα ηζρχεη θαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν; Αλ απνδερζνχκε ηελ 

παξαπάλσ ππφζεζε σο αιεζή, επηζηεκνληθά επαιεζεχζηκνο είλαη κφλν ν 

αθεγεκαηηθφο θηλεκαηνγξάθνο θαη φρη ν πεηξακαηηθφο ή ην φπνην απνηέιεζκα 

ειεχζεξνπ ή κε, νπηηθνχ θαη δξακαηνπξγηθνχ απηνζρεδηαζκνχ.  

 Τπάξρεη, εληνχηνηο, ε αληίιεςε φηη νη κπζνπιαζηηθέο αθεγήζεηο κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ σο πεηξάκαηα ζθέςεσλ (thought experiments). Αλ ζηε θηινζνθία 

ρξεζηκνπνηνχκε κηθξέο αθεγήζεηο γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ ην αληηθείκελφ ηεο κέζσ 

ππνζέζεσλ εξγαζίαο, γηαηί λα κελ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην επηζηεκνληθά 

επαιεζεχζηκν ηξφπν ε ινγνηερλία θαη ν θηλεκαηνγξάθνο;
106

 Ζ ίδηα ε θηινζνθηθή 

ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίαο σο πξνζπνίεζε-ππφθξηζε (pretence) θαη σο ελ κέξεη 

πξνζπνίεζε-ππφθξηζε (semi-pretence) ελδπλακψλνπλ ην επηρείξεκα φηη ν 

θηλεκαηνγξάθνο σο έλα κπζνπιαζηηθφ παηρλίδη θαληαζίαο είλαη κηα εθ ησλ 

πξαγκάησλ εμάζθεζε ξφισλ πνπ επεθηείλνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθαιχπηεη ν 
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άλζξσπνο ηηο πνιιαπιέο ελ δπλάκεη δξάζεηο ηνπ.
107

 πγθεθξηκέλα, ν N. V. Leeuwen 

πεξηγξάθεη πψο ν αλζξψπηλνο λνπο νπηηθνπνηεί ηελ απεηιή, αθξηβψο γηα λα ηελ 

απνθχγεη. Πψο θάπνηνο δηαβάηεο αιιάδεη δξφκν, φηαλ ζπλαληήζεη έλα άγξην ζθπιί, 

αθξηβψο γηαηί νπηηθνπνηεί ηελ επίζεζε πνπ κπνξεί λα δερηεί απφ απηφ. Θα κπνξνχζε 

λα ιεηηνπξγήζεη ν θηλεκαηνγξάθνο κε παξφκνην ηξφπν; Να απνηειεί ελ ηνηο 

πξάγκαζη νπηηθνπνίεζε ησλ επηζπκηψλ θαη ησλ θφβσλ καο; Να απαληά ζηε θαληαζία 

εθάζηνπ ησλ ζεαηψλ αιιά θαη λα απνηειεί έλα πεδίν πεηξακαηηθήο εθαξκνγήο ησλ 

ίδησλ ησλ δπλάκεη πξάμεψλ καο; Θα παξαηεξνχζακε εδψ πσο πνιιέο θνξέο νη 

ζεαηέο ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ έρνπλ έληνλεο ζσκαηηθέο αληηδξάζεηο: λα 

θηλνχλ ην θεθάιη πξνο ηα πίζσ ζε κηα απεηιεηηθή εηθφλα, λα επηδνθηκάδνπλ ή λα 

απνδνθηκάδνπλ ιεθηηθά κηα επηινγή ηνπ ήξσα, λα θαληαζηψλνπλ κηα δηαθνξεηηθή 

επηινγή γηα ηελ πινθή. Μήπσο φιεο απηέο νη αληηδξάζεηο νθείινληαη ζηελ 

νπηηθνπνίεζε κηαο απεηιήο ή κηαο επηζπκίαο;
108

   

Ο Livingston
109

 ζεσξεί, θαη δελ είλαη ν κφλνο, φηη ην ελδηαθέξνλ ζε έλα 

θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν σο θνκκάηη  ηέρλεο θαη ην ελδηαθέξνλ ηνπ σο θνκκάηη 

θηινζνθίαο ελδέρεηαη λα βξεζνχλ ζε ζχγθξνπζε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Murray 

Smith
110

 πηζηεχεη φηη νη ζηφρνη θαη νη ζθνπνί ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο 

κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θηικ λα ιεηηνπξγήζεη σο θηινζνθία. Δδψ κπνξνχκε λα 

αλαθέξνπκε δχν παξαδείγκαηα απφ ην Hollywood. Σν All of me,
111

 θσκσδία πνπ 

βαζίδεηαη ζε λνπβέια ηνπ Edwin Davis, θαη ην Blade Runner,
112

 πνπ βαζίδεηαη ζε 

βηβιίν ηνπ Philip Dick. ηελ πξψηε πεξίπησζε, παξφιν πνπ ηίζεηαη ην δήηεκα ηνπ 

πξνζψπνπ, ηεο ζπλείδεζεο θαη ηεο πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο (ε ηζηνξία βαζίδεηαη 

ζηελ εηζδνρή κηαο μέλεο ζπλείδεζεο ζε άιιν ζψκα), ε αθεγεκαηηθή ηερληθή 
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 N. V. Leeuwen, “Imagination is Where the Action is”, The Journal of Philosophy,  CVIII (2011), 

ζζ. 55-77. 
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 Ibid. 
109

 Pr. Livingston, “Theses on Cinema as Philosophy”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 64 

(2006), ζζ. 11-18.  
110

 M. Smith, “Film Art, Argument and Ambiguity”, Journal of Aesthetics and Art Criticism, 64 

(2006), ζζ. 33-42.  
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επηθεληξψλεηαη πεξηζζφηεξν ζην λα δηαζθεδάζεη ην ζεαηή απνηειψληαο φρεκα 

θσκσδίαο θαη φρη θηινζνθηθήο ζθέςεο. Αληηζέησο, ε αθήγεζε ηνπ Blade Runner 

δείρλεη λα πξαγκαηεχεηαη πεξηζζφηεξν ηηο θηινζνθηθέο αλαδεηήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ έλλνηα ηεο ηαπηφηεηαο θαη ηνπ πξνζψπνπ, θαζψο ε αλζξσπφηεηα κάρεηαη 

ελαληίνλ ησλ ηερλεηψλ αληηγξάθσλ ησλ αλζξψπσλ. Δδψ ην θηινζνθηθφ δήηεκα δελ 

είλαη έλα απιντθφ κέζν δηαζθέδαζεο, αιιά ε νδεγνχζα δχλακε ζηελ θαηαζθεπή κηαο 

κπζνπιαζηηθήο αθήγεζεο.  

Σν παξαπάλσ, φκσο, αθνξά ζηε ζεκαηνγξαθία ηνπ θηικ θη φρη ζην θαηά πφζν 

κπνξνχκε λα επαιεζεχζνπκε κε αλαιπηηθφ ηξφπν ηελ αιήζεηα ηνπ ζηλεκά. Μπνξνχλ 

νη αθεγήζεηο ηνπ θηικ λα έρνπλ ηελ ίδηα επηζηεκνληθή πηζηφηεηα πνπ πεξηέρνπλ νη 

θηινζνθηθέο αθεγήζεηο; Γπζηπρψο γηα ηελ άπνςε πνπ ιέεη φηη ν θηλεκαηνγξάθνο 

κπνξεί λα απνηειέζεη θηλεκαηνγξαθηθφ κέζν, ζηελ αλαιπηηθή παξάδνζε, θάπνηνο 

νθείιεη λα παξέρεη ηνπο αθξηβείο ιφγνπο γηα ηα ζπκπεξάζκαηά ηνπ.
113

   

 Ο Samuel Guttenplan,
114

 απφ ηελ άιιε πιεπξά, ξίρλεη ηα ηείρε ησλ 

δηαρσξηζκψλ. Κάλνληαο θξηηηθή ζην γλσζηφ πηα βηβιίν ησλ Smith θαη Allen 

παξαηεξεί φηη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ αλαιπηηθήο θαη επεηξσηηθήο θηινζνθίαο είλαη 

δχζθνινο. Δίλαη πεξηζζφηεξν δηαρσξηζκφο ηζηνξηθφο θαη ζεζκηθφο παξά 

θηινζνθηθφο. Δπίζεο, παξαηεξεί φηη νη Smith θαη Allen είλαη ξεμηθέιεπζνη σο πξνο 

ηε ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο παξάδνζεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ε νπνία δελ ιεηηνπξγεί σο 

απηνζθνπφο αιιά σο κέζν, φρη σο απηφλνκε δηεξεχλεζε ησλ νξίσλ ηεο θηινζνθίαο 

ηεο επηζηήκεο αιιά σο κέζνδνο δηεξεχλεζεο ηεο ηέρλεο, ελ πξνθεηκέλσ ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ ρξήζε ηεο αλαιπηηθήο παξάδνζεο δελ είλαη απηνζθνπφο ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά κέζν. Ζ ρξήζε, φκσο, ηεο νπνηαζδήπνηε 

θηινζνθηθήο παξάδνζεο σο κέζνπ είλαη μέλε γηα νπνηνδήπνηε θηινζνθηθφ ξεχκα. 

Καηαιήγεη ν αξζξνγξάθνο ιέγνληαο φηη ε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

απεπζχλεηαη ζε πξφζσπα θάζε θηινζνθηθνχ ξεχκαηνο πνπ λνηάδνληαη γηα ηελ 

αιήζεηα ζε ζρέζε κε ην θηικ.  

                                                 
113

 «…ην θνηλφ κπνξεί λα κελ αληηιεθζεί ηε γεληθφηεξε θηινζνθηθή ζεκαζία κηαο θηλεκαηνγξαθηθήο 

αθήγεζεο… Γεχηεξνλ, αθφκα θαη έλαο θηινζνθηθά πεπαηδεπκέλνο ζεαηήο κπνξεί λα δπζθνιεπηεί λα 

ζρεκαηνπνηήζεη έλα αηηηνινγεκέλν επηρείξεκα ζηε βάζε ηεο αθήγεζεο… (έλα αθαδεκατθφ θείκελν) 

… φπσο παξνπζηάδεη κε αθξίβεηα ηε γεληθή νξζνινγηθή ρξήζε ελφο πεηξάκαηνο ζθέςεο. Δπίζεο, έλα 

αθαδεκατθφ θείκελν δελ έρεη ζηφρν λα δηαζθεδάζεη… νπφηε θάζε αληηπαξαγσγηθή απνκάθξπλζε ηεο 

ζθέςεο ηνπ ζπγγξαθέα ζπλήζσο απνθεχγεηαη… Ζ έιιεηςε πνπ έρεη ε ηαηλία ζηνλ ηνκέα ηεο 

εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ κε γεληθή ηζρχ θαη αθξίβεηα… πξνθαιεί πξφβιεκα». ην T. McClelland, 

“The Philosophy Of Film and Film Of Philosophy”, Cinema, 2 (2009),  ζ. 24.  
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 S. Guttenplan, op. cit.  
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Ο Morris Weitz,
115

 κε ηε ζεηξά ηνπ, πηζηεχεη φηη ε ηδέα ηεο ηέρλεο, 

γεληθφηεξα, είλαη αλνηρηή, θαζψο δελ ειέγρεηαη απφ αλαγθαίεο θαη ζπλεθηηθέο 

ζπλζήθεο. Οπζηαζηηθά, ε δεκηνπξγηθφηεηά ηεο ζξέθεη ην αλνηρηφ πεδίν ηεο. Ζ 

επηζηεκνληθή αηηηνθξαηία θαη ην αληίζηνηρν κνληέιν ηεο είλαη άζηνρε γηα ηελ 

αηηηνιφγεζε ηεο αηζζεηηθήο αμίαο ησλ πξντφλησλ ηεο ηέρλεο. ηελ αηζζεηηθή, ελ 

ηέιεη, ςάρλνπκε γηα ηελ εμήγεζε πνπ καο ηθαλνπνηεί. Σν θαηά πφζνλ κέζσ απηήο ηεο 

ζέζεο ν Weitz, θαη φρη κφλνλ απηφο, εκπεξηέρεη ηνλ ππνθεηκεληζκφ ζηε θηινζνθηθή 

απνηίκεζε ηεο ηέρλεο είλαη έλα δήηεκα πνπ κάιινλ πξνθαιεί απαηζηνδνμία παξά 

αηζηνδνμία γηα ηελ «επηζηεκνληθή» πηζηφηεηα ηεο αηζζεηηθήο αμηνιφγεζεο ελφο 

έξγνπ ηέρλεο, πξάγκα πνπ επηβεβαηψλεη θαη ν Hopkins.
116

  

Αλ ζεσξήζνπκε, θαη‟ αξρήλ, φηη ε αλαιπηηθή θηινζνθία θάλεη ζηξνθή πξνο 

ηελ κειέηε ηεο ίδηαο ηεο γιψζζαο ηεο επηζηήκεο, ηφηε κπνξνχκε λα πνχκε φηη 

αλάκεζα ζε άιια η θιλοζοθία ηος κινημαηογπάθος κάνει ζηποθή από ηην εικόνα 

ζηα γλωζζικά ηος ζηοισεία. Κη φηαλ ιέκε γιψζζα ηνπ δελ ελλννχκε ηελ νπηηθή ηνπ 

γιψζζα, αιιά ηνλ εθθεξφκελν έλαξζξν ιφγν θαη ηελ ππφζεζε-ζελάξην. Σν 

παξαπάλσ είλαη θαζαξή επηξξνή ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο πάλσ ζηελ 

επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, νπζηαζηηθά κηα θαβειηαλή 

παξαθαηαζήθε ζηηο ζπνπδέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ε νπνία φκσο εθθηλεί απφ ηελ 

αλαιπηηθή παξάδνζε.  

Αλ ππνζέζνπκε, ινηπφλ, φηη ην φλνκα δε ζεκαίλεη κφλν ην αληηθείκελν, αιιά 

φηη ην λφεκα κηα έθθξαζεο είλαη ε ρξήζε ηεο,
117

 ελδερνκέλσο ε «γιψζζα» ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ (σο πξνθνξηθή θαη εθθεξφκελε, σο γξαπηή θαη ζελαξηαθή),
118

  λα 
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 M. Weitz, “The Role of Theory in Aesthetics”, Philosophy Looks at the Arts, Contemporary 

Readings in Aesthetics, επηκ. J. Margolis, Temple University Press, Philadelphia, 1978, ζ. 127. 
116

 R. Hopkins, “How to be a Pessimist about Aesthetic Testimony”, The Journal of Philosophy, 3 

(2011), ζζ. 138-157. 
117

 «Σν λφεκα κηαο έθθξαζεο είλαη ε ρξήζε ηεο. Έηζη ζα κπνξνχζε λα ζπλνςηζηεί ε θαηλνχξηα ζεσξία 

ηνπ λνήκαηνο πνπ αληηηίζεηαη ζηνλ Tractatus, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε ζρέζε γιψζζαο-θφζκνπ 

ζεκειησλφηαλ ζηελ νλνκαζία: ζηα απιά ζηνηρεία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αληηζηνηρνχζαλ ηα απιά άηνκα 

ηεο γιψζζαο· ηα δεχηεξα νλφκαδαλ ηα πξψηα… Απηή ε απεηθνληζηηθή ζεσξία ηνπ λνήκαηνο είλαη 

ηψξα γηα ηνλ Wittgenstein έλα ιάζνο, έλα αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα κεηαθπζηθνχ κχζνπ… ε 

έλλνηα λόεκα είλαη φπσο ε έλλνηα παηρλίδη». Απφ ην εηζαγσγηθφ ζεκείσκα ηνπ Παχινπ 

Υξηζηνδνπιίδε ζην L. Wittgenstein, Φηινζνθηθέο Έξεπλεο, Παπαδήζεο, Αζήλα, 1977, ζ. 9.    
118

 Δίλαη θαιφ λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ηκήκα ηνπ ζελαξίνπ δε γξάθεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη σο 

πξνθνξηθφο ιφγνο, αιιά ππεξεηεί ηελ κπζνπιαζηηθή αλάγθε λα πεξηγξάςεη ην ρξφλν, ην ρψξν, ηελ 

έθθξαζε, ηε ζπλαηζζεκαηηθή θαηάζηαζε θαη απφιεμε, ηηο ζθελνζεηηθέο νδεγίεο αιιά θαη απηφ πνπ ελ 

γέλεη νλνκάδεηαη πινθή. Χο ηέηνην ην ζελάξην είλαη θνξέαο θαη ελφο ιφγνπ πνπ δελ εθθσλείηαη αιιά 

δξακαηνπνηείηαη κέζσ ηεο εηθφλαο θαη ηεο ππνθξηηηθήο εξκελείαο. Απηφ ην κέξνο ηνπ ιφγνπ, είλαη 

γξαπηφ κλεκείν απηνχ πνπ νλνκάδεηαη απξφζεθηα «νπηηθή» γιψζζα. Καηά ηελ άπνςή κνπ, φκσο ην 
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δεκηνπξγείηαη θαη λα πξνρσξά κέζα απφ ηηο νκνηφηεηεο θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ηελ 

δηέπνπλ. Σα παίγληά ηεο δελ απνηεινχλ κηα ζαθή –θαη κφλν– απεηθφληζε ηνπ εληαίνπ 

θφζκνπ καο, αιιά πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγνχλ σο κηα ππελζχκηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ 

πξαγκάησλ πνπ ηνλ ζπλζέηνπλ. Ζ γιψζζα κέζα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ε 

«γιψζζα» ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δχλαληαη λα απνηεινχλ κηα ζχλζεζε θαη απφ 

γισζζηθά παίγληα, αιιά απηφ ην ηειεπηαίν ζα αλαιπζεί ζε επφκελν θεθάιαην ηεο 

δηαηξηβήο.  

Ο Cavell απνηειεί ή πξνζπαζεί λα απνηειεί ην κεηαίρκην κεηαμχ ηεο 

επεηξσηηθήο θαη ηεο αγγινζαμνληθήο θηινζνθηθήο παξάδνζεο, θαζψο πξνζπαζεί λα 

είλαη έλαο παξάδνμνο γεθπξνπνηφο ησλ αληηθαηηθψλ πιεπξψλ ηεο θηινζνθίαο. Ο 

ίδηνο κάιηζηα ππνζηεξίδεη: 

«ηαλ πξσηνδηάβαζα ηελ… πεξίιεςε (ηνπ)… Emerson… θαη εηδηθφηεξα 

ην ξεηφ ηνπ “ην κεγάιν κεζεκέξη ζα είλαη ε Αγγιία κνπ ησλ αηζζήζεσλ (senses) 

θαη ηεο αληίιεςεο (αληίιεςεο)· ε λχρηα ζα είλαη ε Γεξκαλία κνπ ηεο κπζηηθήο 

θηινζνθίαο θαη ησλ νλείξσλ”, έλησζα πσο είρα κε κηαο πάξεη ηελ απφθαζε γηα ην 

ζθνπφ ηεο πξνζσπηθήο κνπ δσήο, λα βάισ καδί ηελ κέξα κε ηε λχρηα, ην ζψκα 

κε ηελ ςπρή·… ζαλ λα ζεξαπεχσ ην ράζκα κεηαμχ ησλ θηινζνθηθψλ 

παξαδφζεσλ ηεο Αγγιίαο θαη ηεο Γεξκαλίαο…, πξάγκα ην νπνίν έγηλε ηη θίλεηξν 

ηεο γξαθήο κνπ απφ ηα πξψηκα δείγκαηά ηεο έσο ηα ηειεπηαία».
119

   

ηελ αλαιπηηθή παξάδνζε ε γιψζζα ζηνρεχεη ζηελ εθθνξά πιεξνθνξηψλ αλζξψπσλ 

πνπ ζπλεξγάδνληαη θη έρνπλ απφιπην έιεγρν ησλ εθθνξψλ (utterances) ηνπο. Απφ ηελ 

άιιε, ζηελ επεηξσηηθή παξάδνζε, ε γιψζζα είλαη πεξηζζφηεξν κηα πεξηνρή 

ζχγθξνπζεο κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ, νη νπνίνη αλαθέξνληαη δηαξθψο ζηελ θνηλή ηνπο 

γιψζζα. ηελ πξψηε πεξίπησζε ε γιψζζα ράλεη ηελ θνηλσληθή ηεο δηάζηαζε κέζα 

απφ ηηο πξνζέζεηο ησλ ζπλνκηιεηψλ. ηε δεχηεξε πεξίπησζε, ν ζπιινγηθφο ηεο 

ξφινο είλαη πεξηζζφηεξν ηνληζκέλνο.
120

 Ο Cavell ζπλδέεη θαη ηηο δχν παξαδφζεηο 

αλαιχνληαο ηνλ θηλεκαηνγξάθν σο κέζν ζην νπνίν θαλεξψλεηαη ε δηπιή θχζε  θαη 

επηζθάιεηα ηεο γιψζζαο, απφ ηε κηα ε πξνζδνθία απφ ηε ρξήζε ηεο, απφ ηελ άιιε ν 

θίλδπλνο απφ ηε ρξήζε ηεο. ηελ πξψηε πεξίπησζε απερεί ηελ νξζή ιεηηνπξγία κηαο 

                                                                                                                                           
θείκελν πξνεγείηαη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε. Υσξίο θάπνην είδνο θεηκέλνπ ή κηαο έζησ γξαπηά 

απνηππσκέλεο θεληξηθήο ηδέαο, θηλεκαηνγξάθνο ελ γέλεη δελ κπνξεί λα γίλεη.   
119

 St. Cavell, The Senses of Walden: An Expanded Edition, University of Chicago Press, Chicago, 

1992, ζ. 149. 
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 L. Viefhues-Bailey, Beyond The Philosophers Fear: A Cavelian Reading of Gender, Origin and 

Religion in Modern Scepticism, Ashgate Publishing, London, New York, 2007, ζζ. 3-4. 
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θνηλφηεηαο αλζξψπσλ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ρσξίδεη αλζξψπνπο ή εθθξάδεη ηελ 

απφζρηζε ηνπ αηφκνπ απφ ην ζπιινγηθφ «είλαη».  

Ζ αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ε νπνία αθξηβψο επεηδή έρεη 

αλαθνξά ζηνλ Wittgenstein κε έλαλ ηξφπν απηναλαηξείηαη,
121

 είλαη απφ κφλε ηεο 

πξνβιεκαηηθή θαη σο πξνο ηνχην. Σν γεγνλφο φηη ν Wittgenstein αλαηξεί ηελ 

αηζζεηηθή απνηίκεζε ηνπ πξντφληνο αιιά θπξίσο ηελ εζηθή πιεπξά ηνπ,
122

 κέρξη ηνλ 

εξρνκφ ηεο ψξηκεο θηινζνθηθά ειηθίαο ηνπ είλαη θάηη πνπ αδπλαηίδεη ηε ζέζε ηεο 

έλαληη ηεο ζεσξίαο ηνπ Κηλεκαηνγξάθνπ. Αθφκα θαη φηαλ ζα αζρνιεζεί κε ηελ 

αηζζεηηθή, ζχκθσλα κε ηνλ Κσβαίν, ζα αθνινπζήζεη ηε γεληθή δήισζε φηη ε 

αηζζεηηθή είλαη πεξηγξαθηθή, πξάγκα πνπ αδπλαηίδεη ηελ ζπλήζε παξεκβαηηθφηεηα 

ηνπ θιάδνπ πάλσ ζην πεξηερφκελν
123

 ηνπ θαιιηηερλήκαηνο αιιά θαη ζηελ 

αμηνιφγεζή ηνπ.
124

  

 Καη ζε απηφλ ηνλ ηνκέα ν Cavell απνηειεί γέθπξα ησλ φπνησλ 

αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ. ληαο θαζεγεηήο ηεο αηζζεηηθήο, απέρεη απφ ηελ γαιιηθήο 

ζεσξίαο ηνπ cinema, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή δελ απνθεχγεη λα θάλεη εζηθέο θξίζεηο ζηηο 

αλαιχζεηο ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ζελαξίσλ. Κάλνληαο, άιιεο θνξέο, γεληθφηεξεο 

θαη άιιεο θνξέο, εηδηθφηεξεο αλαθνξέο εζηθήο θηινζνθίαο,
125

 εληνχηνηο, θαη κε 

φρεκα ηνλ πνιπζήκαλην θαη πνιπθχκαλην Wittgenstein, θξίλεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ εξψσλ θαη κε θξηηήξηα ζπκπεξηθνξάο αιιά θαη εζηθήο αμίαο ή 

απαμίαο, πξάγκα πνπ δε ζπλεζίδνπλ νη αλαιπηηθνί θηιφζνθνη. Δλψ ε αλαιπηηθή 

πξνζέγγηζε παξαδνζηαθά αγλνεί ηελ ηζηνξηθή παξάκεηξν, ν Cavell δελ ράλεη 

επθαηξία λα πεη φηη νη αζπξφκαπξεο ηαηλίεο ηνπ ‟30 θαη ηνπ ‟40 πνπ αγαπά, 

                                                 
121

 Ο χζηεξνο Wittgenstein ακθηζβεηεί ηελ επηζηεκνληθνπνίεζε ηεο θηινζνθίαο θαη αθήλεη αλνηρηέο 

δηφδνπο ζηελ αβεβαηφηεηα ηεο επηζηεκνληθήο ηεθκεξίσζεο. «Γελ έρεη πξνθαζνξηζηεί κία ηδαληθή 

αθξίβεηα…, πνπ λα ζε ηθαλνπνηεί» (ΦΔ, 88).  
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 «Γηα ηα Tagebücher  θαη ην Tractatus αηζζεηηθή, εζηθή, ινγηθή είλαη έλα θαη ην απηφ…: απνηεινχλ 

ζπλζήθεο λνήκαηνο ηνπ θφζκνπ… Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίνλ λνεκαηνδνηνχλ ηηο πεξί ηνπ θφζκνπ 

πξνηάζεηο είλαη άξξεηνο– δελ κπνξεί λα δηαηππσζεί κε πξνηάζεηο. Σα γεγνλφηα ηνπ θφζκνπ είλαη 

αρξσκάηηζηα. Ζ ζθνπηά απφ ηελ νπνία ηα ζεσξνχκε ηνπο πξνζδίδεη εζηθφ, αηζζεηηθφ ραξαθηήξα». 

Απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ Κσζηή Κσβαίνπ ζην L. Wittgenstein, Πεξί Σέρλεο Καη Αηζζεηηθήο, (επηινγή, 

εηζαγσγή, κεηάθξαζε, ζρφιηα, επηκέιεηα: Κσζηήο Κσβαίνο), Δθδφζεηο Αλδξένπ, Λεπθσζία, 2002, ζ. 

15.       
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 «Κη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν θηλεκαηνγξάθνο βειηηψλεηαη κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ηελ ηερλνινγηθή 
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 Γηα πεξηζζφηεξα βι. ζην Κσζηήο Κσβαίνο, Όζα Κπνθνξνύληαη ζηε Γιώζζα: Γνθηκέο ζηε 

Φηινζνθία ηνπ Wittgenstein, Καξδακίηζαο, Αζήλα, 1996, ζζ. 124-179.   
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εθθξάδνπλ ηε γπλαηθεία ρεηξαθέηεζε σο απφηνθν ησλ θνηλσληθψλ εμειίμεσλ, ηνπ 

Κξαρ θαη ηνπ θεκηληζκνχ. Δπίζεο, ελψ νη θηιφζνθνη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

αλαιπηηθήο ζθνπηάο ζεσξνχλ ηελ ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε γαιιηθφ θαηάινηπν 

πεξαζκέλσλ δεθαεηηψλ, ν Cavell ηείλεη λα ηελ απνθαιέζεη, ηνπιάρηζηνλ ηε θξνυδηθή 

ηεο πιεπξά, ηζφηηκν ζπλνκηιεηή ηνπ Kant, ηνπ Descartes, ηνπ Nietzsche, ηνπ 

Kierkegaard.
126

 Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ην έξγν ηνπ έρεη απνηειέζεη έλαπζκα 

θαη γηα ηελ ςπραλαιπηηθή ζεψξεζε
127

 ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θαη πιεπξέο ηεο 

θηινζνθίαο ηνπ έρνπλ απαζρνιήζεη θαη ηε ζενινγηθή επηζηήκε.
128

 Σέινο, εηδηθή 

κλεία έρνπλ θάλεη θαη εθπξφζσπνη ηεο επηζηήκεο ησλ θχισλ ζην θαβειηαλφ έξγν.
129

 

Ζ νηθνπκεληθφηεηά ηνπ έξγνπ ηνπ έρεη θάηη λα καο δηδάμεη. Απηφ ην θάηη δελ είλαη ην 

δνγκαηηθφ ραξάθσκα αιιά ε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ε πξαγκαηηζηηθή δηαρείξηζε ηεο 

ζχλζεζεο ησλ ηάζεσλ, ρσξίο ηίπνηα λα ηνλ νδεγεί λα απνιέζεη ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ 

ιφγν θαη ζθνπφ.  

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αλαιπηηθή ζθεπή ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηδηαίηεξα ε αγάπε πνπ δείρλνπλ ζηνλ χζηεξν Wittgenstein ηδίσο 

νη ακεξηθάλνη εξεπλεηέο ηνπ είδνπο –θαη ηνπ Cavell ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ– δελ 

είλαη άδνιε νχηε ηπραία. Μάιινλ είλαη ε ηζηνξηθή αληαπφδνζε πνπ ηνπ νθείινπλ γηα 

ηα θαιά ηνπ ιφγηα φζνλ αθνξά ζηελ ακεξηθαληθή θνπιηνχξα. Παξαηεξψληαο ν 

Wittgenstein ηελ αικαηψδε ηερλνινγηθή αλάπηπμε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, θνιαθεχεη 

ηνλ ακεξηθάληθν πνιηηηζκφ: «Σν ακεξηθάληθν, γεκάην αθέιεηα θαη βιαθεία, θηικ 

κπνξεί παξ‟ φιε ηνπ ηελ αθέιεηα, θαη κάιηζηα κέζσ απηήο ηεο αθέιεηαο, θάηη λα ζε 

δηδάμεη. Σν κε αθειέο, αιιά εμίζνπ ειίζην, εγγιέδηθν θηικ δελ κπνξεί λα ζε δηδάμεη 

ηίπνηε. Τπήξμαλ πνιιέο θνξέο πνπ απηφ ην βιαθψδεο ακεξηθάληθν θηικ κνχ έδσζε 

έλα κάζεκα».
130

 Ο ίδηνο, ζε άιιε επθαηξία, ζπλερίδεη: «Γελ κπνξψ λα θαληαζηψ θάηη 

πνπ λα κε γαιελεχεη πεξηζζφηεξν απφ έλα ακεξηθάληθν θηικ… Γεληθά, ην θηικ… 

κνηάδεη πνιχ κε ην φλεηξν θαη νη ζθέςεηο ηνπ Freud κπνξνχλ άκεζα λα εθαξκνζζνχλ 
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ζε απηφ».
131

 ε άιιν ζεκείν, κλεκνλεχεηαη απφ καζεηέο ηνπ πσο ν Wittgenstein 

ήηαλ καληψδεο θηλεκαηνγξαθφθηινο κε εκκνλή ζηηο γθαλγθζηεξηθέο θαη γνπέζηεξλ 

ηαηλίεο.
132

 Δπίζεο, αλαθέξεηαη λα ιέεη πσο ε απνζηξνθή ηνπ ζηα επξσπατθά θηικ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο πσο «εθεί ν θακεξακάλ παξεκβάιιεηαη ζπλερψο, ζαλ λα ζνπ 

ιέεη: θνίηα ηη έμππλνο πνπ είκαη».
133

 Σέινο, παξαηεξεί ν Engelmann πσο «ζε απηά ηα 

θηικ… ε ππφζεζε θνξπθσλφηαλ πάληνηε κε έλα άγξην θπλεγεηφ ηνπ θαθνπνηνχ, 

λίθε ηνπ θαινχ, απειεπζέξσζε ηνπ θνξηηζηνχ πνπ νη θαθνί είραλ απαγάγεη θαη 

“happy end”. Γηα ηνλ Wittgenstein φια απηά είραλ κεγάιε νκνηφηεηα κε ην γλήζην 

παξακχζη πνπ δελ είλαη άιιν απφ ηε δξακαηνπνίεζε ελφο νλείξνπ εθπιήξσζεο 

επηζπκηψλ… Σν λα θάλεηο κηα ηαηλία δίρσο επηπρή θαηάιεμε ζεκαίλεη πσο παξαλνείο 

ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ».
134

 Αξθεηνί θηιφζνθνη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ πξνζπαζνχλ λα επεθηείλνπλ αιιά θαη λα αλαιχζνπλ απηά ηα 

ειάρηζηα ζπαξάγκαηα, ηα νπνία ελ πξψηνηο αλαηξνχλ ηελ ινγηθνθαλή άπνςε πσο 

θάηη αθειέο θαη βιαθψδεο δελ έρεη δηδαθηηθή αμία.   

Γηαρξνληθά ηφζν ν Cavell φζν θαη νη ζηαζψηεο ηεο θηινζνθίαο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ αλαιχνπλ κε βάζε ηα παξαπάλσ ζπαξάγκαηα. Πξνθαλψο δελ είλαη 

νη κφλεο πεγέο ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη, αιιά απνηεινχλ έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο 

ζεκειηψδνπο κεζνδνινγίαο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ε αθέιεηα ησλ ακεξηθάληθσλ θηικ 

πνιιέο θνξέο παξνπζηάδεηαη σο πξνηέξεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ζρέζε ηνπο κε ηνλ 

θφζκν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Δπίζεο, ην γεγνλφο πσο κηα ακεξηθαληθή ηαηλία κπνξεί 

λα δηδάμεη θάπνηνλ, έρεη κεηνπζησζεί ζηελ έλλνηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ σο 

θηινζνθία, ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί λα δηδάμεη θηινζνθία.
135

 

Δπίζεο, ε ζρέζε ηνπ θηικ κε ηελ ςπραλάιπζε, πνπ πνιχ θαζαξά δηαθξίλεη ν 

Wittgenstein πσο ππάξρεη, έρεη επεξεάζεη, φπσο είπακε θαη λσξίηεξα, ηε θηινζνθία 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζε ζπλχπαξμε κε παξάιιειεο ζεκαηηθέο ηεο θαβειηαλήο 

ζθέςεο.
136
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    Πέξα φκσο απφ απηήλ ηελ αδπλακία ζηε κπζνπνηεκέλε εηθφλα ηνπ 

Wittgenstein λα βιέπεη γνπέζηεξλ, ε νπνία ππνβφζθεη ζηνλ έθδειν λαξθηζζηζκφ ελφο 

έζλνπο λα παηλεχεηαη γηα ηνλ πνιηηηζκφ ησλ καδψλ ηνπ, ρηίζηεθε κηα θηινζνθηθή 

ζεψξεζε ησλ ηερλψλ, ε νπνία εθθηλψληαο απφ ηνλ ακεξηθαληθφ θηλεκαηνγξάθν 

ζεκειηψλεη κηα «επηζηεκνληθφηεξε» ζέαζε θαη εξκελεία ησλ πνιηηηζηηθψλ πξντφλησλ 

γηα ηηο κάδεο ζηελ επνρή ηνπ κνληεξληζκνχ θαη ηνπ κεηακνληεξληζκνχ. ην πξφζσπν 

ινηπφλ ηνπ Cavell ε ζχλζεζε ησλ αληηζέζεσλ είλαη αλαγθαία γηα λα επηηεπρζεί ίζσο 

ην δηεηζδπηηθφηεξν θξάκα θηινζνθηθήο εξκελείαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ο ίδηνο είλαη 

ε απάληεζε ζηελ ίδηα ηε δνγκαηηθή αληίζεζε αιιά θαη ζηελ παξαδνμφηεηα ησλ εθ 

ησλ πξνηέξσλ αληηζέζεσλ.  

 

1.3 Cavell θαη Derrida ζηoλ ηόπν ηεο ζπλελλόεζεο 

 

Έλα απφ ηα πην γνεηεπηηθά debates πνπ αθνξνχλ ζηε θσηνγξαθία θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν είλαη, πξάγκα πνπ ήδε ζίμακε ζηνλ πξφινγν, θαηά πφζνλ θηλνχληαη 

ηα δχν κεγέζε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ ξεαιηζκνχ ή ηεο δηαπιαζηηθφηεηαο 

(formativeness). Καηά πφζνλ απηφ πνπ βιέπνπκε κέζα απφ ην θηικ ή κέζα απφ κηα 

θσηνγξαθία είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα ή κηα επίπιαζηε θαη θαηαζθεπαζκέλε απφ ηα 

πιηθά ηνπ θαληαζηηθνχ, εηθφλα; Ση νπζηαζηηθά βιέπνπκε ζε κηα θσηνγξαθία ή ζε 

έλα θηικ; Πνηα ε ζρέζε απηνχ πνπ βιέπνπκε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα;  

Φνβνχκαη φηη, φηαλ κηινχκε γηα απηφ ην δήηεκα, νπζηαζηηθά κηινχκε ή 

νπζηαζηηθά νδεγνχκαζηε ζηνπο Cavell θαη Derrida. Ο ηξφπνο πνπ πξνζεγγίδνπλ ηε 

θσηνγξαθία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ηίκηνο, αηηησδψο επαξθήο θαη πξνζεγγίδσλ  

ηελ ίδηα ηελ «νληνινγία» ηνπο. Με αθνξκή ην παξαπάλσ, ζα πεξηδηαβνχκε έλα κέξνο 

ηεο ζθέςεο ελφο θηινζφθνπ ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο, κε ηελ αλαιπηηθή ζθεπή, θαη 

ηνπ παηέξα ηεο απνδφκεζεο. πκπιεξσκαηηθά λα πσ φηη νη δπν απηέο πιεπξέο ηεο 

δηαλφεζεο, ζε ζπλδπαζκφ αιιά θαη ζε άπσζε, ζπληζηνχλ ηελ πνξεία ηεο αλζξψπηλεο 

ζθέςεο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ πξνεγνχκελνπ αηψλα.     

Ζ ζρέζε ηνπ Stanley Cavell θαη ηνπ Jacques Derrida είλαη απηή ηεο 

απφζηαζεο ή ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε ζπδήηεζεο, απφ κέξνπο ηνπ πξψηνπ είλαη 

αιήζεηα, πάλσ ζηα ζεκεία πνπ ν Cavell ληψζεη φηη θαη νη δχν γεηηληάδνπλ. Κπξίσο, 
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ινηπφλ, γηα ηνλ Austin.  Ο Cavell αθηέξσζε έλα νιφθιεξν άξζξν ηνπ
137

 πάλσ ζην 

Limited Inc
138

 θαη εηδηθφηεξα πάλσ ζην ζεκείν, φπνπ ν Derrida ακθηζβεηεί
139

 κέξε 

ηεο ζεσξίαο ηνπ Austin πεξί επηηειεζηηθφηεηαο (performativeness) ηεο γιψζζαο, 

ζεσξίαο θαηά ηα άιια πνπ ζηνίρεησλε ηελ ληεξηληηαλή έξεπλα. Ο Derrida απφ 

πιεπξάο ηνπ δελ αληαπαληά πνηέ ζηνλ Cavell θαη θάπνπ εθεί θαίλεηαη λα ηειεηψλεη ν 

ρξήζηκνο, ελδερνκέλσο, δηάινγφο ηνπ κε έλαλ εθπξφζσπν ηεο θηινζνθίαο ηεο 

θαζεκεξηλήο γιψζζαο.  

Φνβνχκαη, φκσο, φηη ηνπο δχν θηινζφθνπο ηνπο ελψλνπλ πεξηζζφηεξα 

πξάγκαηα απφ φζα ηνπο ρσξίδνπλ. Σν παξάιιειν ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ 

ςπραλάιπζε, ηελ νληνινγία ηνπ Heidegger, ηνλ Austin, ηελ ηδέα ηνπ πιαησληθνχ 

εηδψινπ, ηελ ελαζρφιεζε κε έλα πιήζνο θαιιηηερληθψλ εθθξάζεσλ (θαη νη δχν 

έρνπλ αλαιχζεη ζεαηξηθά θείκελα, ινγνηερληθά θείκελα, έρνπλ αζρνιεζεί κε ηε 

θσηνγξαθία θαη ηνλ θηλεκαηνγξάθν), ε ρξήζε θαη ν ηξφπνο ηεο γξαθήο θαη ηεο 

νκηιίαο, είλαη πνιιά απφ ηα θνηλά ηνπο πεδία. Καη νη δχν άλνημαλ ηελ αηδέληα ηεο 

ζπλνκηιίαο ηεο θηινζνθίαο κε πνιιέο πηπρέο ηεο αλζξψπηλεο λφεζεο θαη 

δεκηνπξγίαο. ε απηφ ην πεδίν, κάιηζηα, ζην πεδίν, δειαδή,  ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο 

αληηπαξάζεζεο, θηλνχληαη θαη νη δχν κέζα απφ ηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπλ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν. πγθεθξηκέλα, έρνπλ ηνπο πην πεηζηηθνχο νξηζκνχο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ ελψ εθθηλνχλ απφ εθ δηακέηξνπ αληίζεηεο αθεηεξίεο, εληνχηνηο 

δείρλνπλ λα ζπγθιίλνπλ «επηθίλδπλα».  

 

 

1.4 Η απνπζία ηεο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ε παξνπζία ηνπ θαληάζκαηνο 

Ο Cavell, ήδε απφ ηελ πξψηε έθδνζε ηνπ βηβιίνπ ηνπ, The World Viewed, 

απνθαιεί ηνλ θηλεκαηνγξάθν, σο απνπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ πξνβάιιεηαη. Ο 

Cavell δελ πηζηεχεη φηη ν θηλεκαηνγξάθνο ή ε θσηνγξαθία είλαη αλαπαξαζηάζεηο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο αιιά πξνβνιέο ηεο.
140

 Ο Derrida, απφ ηελ πιεπξά ηνπ, βιέπεη ηνλ 
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 St. Cavell, “Derrida‟s Austin and the Stake of Positivism”. ην St. Cavell, A Pitch of Philosophy: 

Autobiographical Exercises, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1994, ζζ. 77-86.    
138

 J. Derrida, Limited Inc, (κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά: Samuel Weber), Northwestern University Press, 

Evanston, Illinois, 1988.   
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 J. Derrida, op. cit., ζζ. 1-24. 
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 «Σν δήηεκα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζε θάζε πεξίπησζε, επηβιήζεθε ζε κέλα 

απφ ηελ εκπεηξία ησλ Panofsky θαη Bazin… Δπνκέλσο, ελδηαθέξζεθα λα αλαθαιχςσ ηη ήηαλ απηφ 

πνπ ιαλζαζκέλα εηπψζεθε απφ απηνχο, ή εηπψζεθε ρσξίο λα είλαη αλαγθαίν, κηιψληαο γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν σο “κηα δξακαηνπξγία ηεο Φχζεο” θαη κηιψληαο γηα “ην κέζν ησλ θηικ σο θαζαπηή 
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θηλεκαηνγξάθν σο κηα θαληαζκαηηθή
141

 παξνπζία/απνπζία, σο θάηη πνπ ππάξρεη θαη 

δελ ππάξρεη, σο έλα θάληαζκα, γηα ην νπνίν κπνξνχκε λα είκαζηε ην ίδην βέβαηνη ή 

αβέβαηνη  φηη είλαη εθεί.
142

 

Καηά πξψηνλ, ζα εμεγήζσ γηαηί βξίζθσ φηη νη δχν ζεσξήζεηο κνηξάδνληαη 

έλα θνηλφ θάζκα αληίιεςεο. ηελ καθξά ηζηνξία ηεο ζεσξίαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

έρεη ρπζεί πνιχ κειάλη, γηα λα πεξηγξάςεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα 

απνηππψλεη κε αιεζνθάλεηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο δσήο, ηεο 

θνηλσλίαο ή ησλ ηφπσλ. Απφ απηή ηελ άπνςε, θαη νη δχν ειίζζνληαη ζην ηαμίδη ηεο 

ηέρλεο, επηθεληξψλνληαο ζην εμφρσο αθξηβέο ζπκπέξαζκα: ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

καο πξνζθέξεη κηα πξνβαιιφκελε θηλνχκελε εηθφλα αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα 

απφιπηεο αιεζνθάλεηαο θαη επηηπρνχο κίκεζεο ηνπ αλζξψπηλνπ πεξηβάιινληνο, απφ 

                                                                                                                                           
πξαγκαηηθφηεηα”… Αιιά ζαθψο δελ είλαη αθξηβψο (ε πξαγκαηηθφηεηα) παξνχζα ζε εκάο αθφκα …, 

θαη φηαλ καο θαλεξψλεηαη ζηελ νζφλε. Δπνκέλσο, νδεγήζεθα ζην λα ζθεθηψ φηη απηφ πνπ θάλεη ην 

θπζηθφ κέζν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα κελ κνηάδεη κε θαλέλα άιιν ζηνλ θφζκν, βξίζθεηαη ζηελ 

απνπζία ηνπ πξάγκαηνο πνπ πξνθαιεί ηελ παξνπζία ηνπ ζε εκάο. Γειαδή, ζηε θχζε ηεο απνπζίαο καο 

απφ απηφ. ηε κνίξα ηνπ λα απνθαιχπηεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη ηε θαληαζία (φρη κέζα απφ ηελ 

θαζαπηή πξαγκαηηθφηεηα αιιά) κέζσ πξνβνιψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, πξνβνιέο, θαηά ηηο νπνίεο… ε 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ειεχζεξε λα εθζέζεη ηνλ εαπηφ ηεο». ην St. Cavell, The World Viewed, op. cit., 

ζ. 166.         
141

 Δδψ νθείινπκε λα αλαθέξνπκε ην ζρφιην ηνπ Κσζηή Παπαγηψξγε ζηε κεηάθξαζε ηνπ έξγνπ ηνπ 

Derrida Σα Φαληάζκαηα ηνπ Μαξμ. πγθεθξηκέλα αλαθέξεη: «Ο ζπγγξαθέαο εθκεηαιιεχεηαη ζε φιν 

ην κάθξνο ηνπ βηβιίνπ πνιιέο παξαιιαγέο ηεο ιέμεο θάληαζκα (fantasme, fantôme, fantomatique, 

spectre, spectral, revenant θηι.) κε κηα ειεπζεξία θαη ζπρλά κε κηα απζαηξεζία ηελ νπνία αθνινχζεζε 

πεηζήληα ν κεηαθξαζηήο. Μφλν ε ιέμε revenant απνδφζεθε σο ίζθηνο (ηνπ λεθξνχ) γηα λα πεξηνξηζηεί 

θάπσο ε ζχγρπζε». Ο ίδηνο ν Derrida δείρλεη λα δηαρσξίδεη κηα ζεηξά απφ ιέμεηο πνπ ζεκαίλνπλ ην 

ζηνίρεησκα απφ ηε ιέμε revenant. Δδψ ηνλ ηειεπηαίν φξν ηνλ απνθαιψ θάζκα, ελψ φινπο ηνπο 

άιινπο θάληαζκα θαη αληίζηνηρα αληηπαξαβάιισ ην επίζεην θαληαζκαηηθφ κε ην επίζεην θαζκαηηθφ. 

Με ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ν Derrida ζεκαίλεη φηη ε παξνπζία ηνπ θαληάζκαηνο εκπεξηέρεη κηα 

παξνπζία πνπ δελ είλαη κε ζάξθα θαη νζηά, εμαηξψληαο ηνλ φξν revenant απφ απηφλ ηνλ θαλφλα. Ζ 

αιήζεηα είλαη φηη δελ ην θάλεη μεθάζαξν, εληνχηνηο εμεγεί φηη ε ζέαζε ελφο πξάγκαηνο πνπ γίλεηαη 

νξαηφ κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ δελ είλαη νξαηφ κε ζάξθα θαη νζηά, θαηαηάζζεη ηελ ηερλνινγία 

ηεο εηθφλαο ζε κηα ζέαζε ηεο λχθηα. ην Ε. Νηεξηληά, Σα Φαληάζκαηα ηνπ Μαξμ: Σν Κξάηνο ηνπ 

Χξένπο, ε Γηεξγαζία Σνπ Πέλζνπο θαη ε Νέα Γηεζλήο, (κεη. Κσζηήο Παπαγηψξγεο), Δθθξεκέο, Αζήλα, 

1995, ζ. 8 θαη ζην J. Derrida, B. Stiegler, Echographies of Television: Filmed Interviews, (κεηάθξαζε 

ζηα αγγιηθά Jennifer Bajorek), Polity, Cambridge, 2002, ζ. 115.        
142

 «Απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρεη κηα ηερλνινγία ηεο εηθφλαο, ε νξαηφηεηα (visibility) θέξλεη ηε λχρηα. 

Δλζαξθψλεηαη ζην ζψκα ηεο λχρηαο, εθπέκπεη έλα λπρηεξηλφ θσο. Απηή ηε ζηηγκή ζε απηφ δσκάηην, ε 

λχρηα πέθηεη πάλσ καο… είκαζηε ήδε κέζα ζηε λχρηα, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε αηρκαισηηζηεί απφ 

ηα νπηηθά φξγαλα, πνπ δελ έρνπλ αλάγθε απφ ην θσο ηεο εκέξαο. Δίκαζηε ήδε θαληάζκαηα ηνπ 

“ηειενπηηθνπνηεκέλνπ”… θαληαζηείηε ηελ εκπεηξία πνπ είρα…, φηαλ δχν ή ηξία ρξφληα αξγφηεξα, 

αθνχ ε Pascale Ogier είρε πεζάλεη, παξαθνινχζεζα πάιη ην θηικ (Gostdance, Ken McMullen, 

1983),… μαθληθά είδα ην πξφζσπν ηεο Pascale… ζηελ νζφλε. Απάληεζε ζηελ εξψηεζή κνπ 

“Πηζηεχεηο ζηα θαληάζκαηα;”… “Ναη, ηψξα πηζηεχσ, λαη”. Πνην ηψξα; Υξφληα κεηά ζην Σέμαο. Δίρα 

ηελ ακήραλε αίζζεζε ηεο επηζηξνθήο ηνπ θαληάζκαηνο, ηνπ θαληάζκαηνο ηνπ θαληάζκαηφο ηεο λα 

επηζηξέθεη θαη λα κνπ ιέεη: “Σψξα… ηψξα… ηψξα… ζε απηφ ην ζθνηεηλφ δσκάηην, ζε άιιελ ήπεηξν, 

ζε άιινλ θφζκν, εδψ, ηψξα, πίζηεςέ κε, πηζηεχσ ζηα θαληάζκαηα”». ην J. Derrida, B. Stiegler, op. 

cit.,  ζζ. 115-120.         
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ηε κηα πιεπξά, απφ ηελ άιιε φκσο, ζηελ αβεβαηφηεηα φηη απηή ζπκβαίλεη ηψξα 

δίπια καο.  

Καη νη δχν αληηιήθζεθαλ, λσξίο, φηη νχηε ν θσηνγξαθηθφο θαθφο, νχηε ε 

θηλεκαηνγξαθηθή θάκεξα, κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηελ αλζξψπηλε καηηά, δειαδή 

ηε δπλαηφηεηα λα ππάξρεηο βιέπνληαο ηνλ θφζκν έμσ απφ ηελ έλλνηα ηεο 

θαηαγξαθήο ή ηεο ρεηξαγψγεζεο απηήο ηεο νπηηθήο θαηαγξαθήο, γηα θαιιηηερληθνχο 

θαη άιινπο ζθνπνχο. πλεπψο, ππήξμαλ αθξηβείο ζηελ απνηχπσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο. Απνηχπσζαλ κε κεγάιε αθξίβεηα ηελ πξαγκαηηθή αίζζεζε ηεο 

θηλνχκελεο εηθφλαο: νξαηή θαη κε νξαηή ζπγρξφλσο,
143

 ε εηθφλα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ σο απνπζία απηήο απφ εκάο θαη εκψλ απφ απηήλ.
144

  

Πέξα φκσο απφ ηηο νκνηφηεηεο, ηφζν ηα ζπκθξαδφκελα φζν θαη ε εθθίλεζε 

ηεο ζθέςεο είλαη αξθεηά δηαθνξεηηθά αιιά θαη δεκηνπξγνχλ δηαθνξεηηθά πεδία 

ζέαζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Γηα ηνλ Derrida, ε θσηνγξαθηθή εηθφλα, ζηελ ςεθηαθή 

                                                 
143

 «Απηφ πνπ ζπλερψο κε ζηνίρεησλε ζηε ινγηθή ηνπ θαληάζκαηνο (spectre) είλαη απηφ πνπ ζπλήζσο 

ππεξβαίλεη φιεο ηηο αληηζέζεηο κεηαμχ ηνπ νξαηνχ θαη ηνπ αφξαηνπ, ηνπ αηζζεηνχ θαη ηνπ κε 

αηζζεηνχ. Σν θάληαζκα είλαη ηφζν νξαηφ φζν θαη αφξαην, ηφζν θαηλνκεληθφ φζν θαη κε, έλα ίρλνο 

πνπ ζεκεηψλεη ην παξφλ κε ηελ απνπζία ηνπ πξνθαηαβνιηθά. Ζ θαζκαηηθή (spectral) ινγηθή είλαη de 

facto κηα απνδνκεηηθή ινγηθή. Δίλαη ην ζηνηρείν ηνπ ζηνηρεηνχ, πνπ ε απνδφκεζε βξίζθεη ην κέξνο 

πνπ είλαη πνιχ θηιφμελν ζε απηήλ, ζηελ θαξδηά ηνπ δψληνο παξφληνο, ζην ηαρχηεξν θαξδηνρηχπη ηνπ 

θηινζνθηθνχ». ην J. Derrida, B. Stiegler, op. cit., ζ. 117.    
144

 Ο Cavell ζηέθεηαη θαη ηζνξξνπεί (;) αλάκεζα ζηα δχν άθξα. Αξλείηαη ελ κέξεη απηφ πνπ ν ίδηνο 

νλνκάδεη σο κφδα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηεκνινγίαο θαη ηελ άλνδν ηεο ζχγρξνλεο 

επηζηήκεο, πνπ νδεγνχλ ζηελ αληίιεςε φηη θαλείο δελ κπνξεί λα δεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα σο έρεη, 

πξάγκα πνπ ην ζεσξεί σο έλα ζθεπηηθηζκφ πνπ επηβάιιεηαη απφ ηηο ζεσξίεο ηεο γλψζεο, ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο θαη ηνπ ξεαιηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα ν William Rothman θαη ε Marian Keane 

ζρνιηάδνπλ πάλσ ζε απηφ: «Ζ Λαθαληθή/Αιηνπζεξηαλή ζεσξεηηθή δνκή (framework), πνπ γηα ηφζν 

πνιχ θπξηάξρεζε ζηηο αθαδεκατθέο θηλεκαηνγξαθηθέο ζπνπδέο ζηελ Ακεξηθή, φπσο θαη ε 

ζεκεηνινγία, ε απνδφκεζε θαη ε πνιηηηζκηθή ζεσξία (cultural theory), είλαη παξαδείγκαηα ησλ 

ζεσξηψλ πνπ απνξξίπηνπλ ελ γέλεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα, επεηδή πηζηεχνπλ φηη είλαη κηα θαζαξά 

ηδενινγηθή θαηαζθεπή». Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Cavell δηαρσξίδεη ηελ έλλνηα ηεο πξνβνιήο απφ ηελ 

έλλνηα ηεο αλαπαξάζηαζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Απνζηξέθεηαη ηελ θνηλή άπνςε φηη, φηαλ ε 

δσγξαθηθή ζηακάηεζε λα αλαπαξηζηά πηζηά ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε θσηνγξαθία θαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζπλέρηζε ην έξγν ηεο. Αληηιακβάλεηαη φηη ε δσγξαθηθή αλαπαξηζηά, ελψ ε 

θσηνγξαθία πξνβάιιεη. Ζ θχζε ηνπ κέζνπ ηνπο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Γηα απηφλ ε θσηνγξαθία 

δελ είλαη ε νκνηφηεηα, ε ζθηά, ην αληίγξαθν, ην θάληαζκα. ε απηφ ην ζεκείν κάιηζηα παξαηεξνχκε 

θαη ηελ κεγαιχηεξε δπλαηή απφθιηζε κε ηελ άπνςε ηνπ Derrida. Σν κπζηεξηψδεο κε ηηο θσηνγξαθίεο 

αιιά θαη κε ηνπο ίδηνπο ηνπο αλζξψπνπο –άξα ζχκθσλα κε απηφ θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν– είλαη φηη 

θνηηνχκε πξάγκαηα ζηηο θσηνγξαθίεο πνπ δελ είλαη παξφληα. Καη απηφ απνηειεί ην βαζηθφ κπέξδεκα. 

Ζ θσηνγξαθία δελ αλαπαξάγεη ηελ παξνπζία ελφο αληηθεηκέλνπ αιιά νχηε αλαπαξηζηά ην ίδην ην 

αληηθείκελν. «Σν κπζηήξην ησλ θσηνγξαθηψλ είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα επηηξέπνπλ ζηα πξφζσπα θαη 

ζηα πξάγκαηα ηνπ θφζκνπ, λα παξνπζηάδνπλ, λα απνθαιχπηνπλ ηνλ εαπηφλ ηνπο». ια ηα παξαπάλσ 

ζην W. Rothman, M. Keane, Reading Cavell’s The World Viewed: A Philosophical Perspective on 

Film, Wayne State University Press, Detroit, 2000, ζζ. 54-62.      
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επνρή, έρεη εηεξνλνκία
145

 θαη ελδερνκέλσο επηηειεζηηθφηεηα,
146

 κε έλαλ ηξφπν 

δεκηνπξγεί έλα λέν θφζκν απφ κφλε ηεο.  

Απφ απηή ηελ άπνςε ε παξνπζία ηεο είλαη ε ζηηγκή πνπ έρεη αηρκαισηίζεη ην 

δηάθξαγκα ηνπ θαθνχ πνπ ηψξα δελ ππάξρεη. Οπζηαζηηθά, ην νπηηθφ πιηθφ είλαη ε 

απφδεημε ηεο αλππαξμίαο ηνπ, ην νπηηθφ αξρείν θαηαγξάθεη θάηη πνπ ηψξα δελ είλαη 

εθεί. Αλ ζεσξήζνπκε φηη έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν είλαη απφ ηνλ θφζκν καο, ηφηε 

απηή ε παξνπζία ηεο απνπζίαο δεκηνπξγεί κηα αβεβαηφηεηα φζνλ αθνξά ζηε ζρέζε 

ηνπ ίδηνπ ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ κε ηνλ θφζκν καο αιιά θαη κηα 

ππνβφζθνπζα αβεβαηφηεηα γηα ηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ ίδηνπ ηνπ θφζκνπ καο, έηζη 

φπσο ηνλ βιέπνπκε. Δίλαη φκσο έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν, έλα απνκεηλάξη ηνπ 

θφζκνπ καο, ηνπ νπνίνπ θφζκνπ καο πελζνχκε θαζεκεξηλψο ηε ζπλερή απψιεηά ηνπ; 

Πνηα είλαη αιήζεηα ε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν πνπ βιέπνπκε;  

Ο Derrida δελ θνβάηαη λα δειψζεη φηη ν θφζκνο θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηνλ 

ίδην ην ζάλαηφ ηνπ. «Αλήθνπκε ζην ζάλαην» (Nous nous devons à la mort),
147

 ιέεη 

θαη κπνξεί λα ζεκαίλεη είηε φηη αλήθεη ν έλαο ζηνλ άιινλ, είηε φηη αλήθεη ν έλαο ζηνλ 

άιινλ ζην ζάλαην ή κέρξη ζαλάηνπ ή θαη φια απηά καδί.
148

 Καη απηφ ζεκαίλεη φηη ν 

                                                 
145

 «… φηαλ δίλσ ζε θάπνηνλ ην βιέκκα κνπ, ηελ εηθφλα κνπ, ην θσηνγξαθεκέλν δηπιφηππν/ 

αληίγξαθν ηεο εηθφλαο κνπ, ηνπ δίλσ θάηη πνπ βιέπσ αιιά ην νπνίν εγψ ν ίδηνο δελ κπνξψ λα δσ. 

Απηή είλαη κηα πεξίπησζε εηεξνλνκίαο: Γίλσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ άιινλ αθξηβψο εθεί, φπνπ δελ  

κπνξψ λα δψζσ ηνλ εαπηφ κνπ ζηνλ εαπηφ κνπ, πνπ δελ κπνξψ λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ λα βιέπεη… 

Μπνξψ λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ σο ηδσκέλν (αληηθείκελν), αιιά δελ κπνξψ λα δσ ηνλ εαπηφ κνπ λα 

βιέπεη». J. Derrida, Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography, (εηζαγσγή: Gerhard 

Richter, κεηάθξαζε: Jeff Fort), Stanford University Press, Stanford, California, 2010, ζζ. 31-32.       
146

 ηελ ςεθηαθή επνρή, φπνπ ε θσηνγξαθία κπνξεί αλά πάζα ζηηγκή λα παξάγεηαη αιιά θαη λα 
ζβήλεηαη απφ ηε κλήκε ελφο κεραλήκαηνο, ν Derrida δειψλεη, κε θάπνηα επηθχιαμε, φηη ην λα 

θαηαγξάθεηο κηα εηθφλα γίλεηαη αδηαρψξηζην απφ ην λα ηελ παξάγεηο, θαζψο ράλεηαη ε αλαθνξά ηεο 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο ζε έλα εμσηεξηθφ θαη κνλαδηθφ αλαθεξφκελν αληηθείκελν. πγθεθξηκέλα 

ππνζηεξίδεη: «Αλ απηφ ήηαλ, ίζσο, πάληνηε ην δήηεκα, ρσξίο λα ην έρνπκε ζπλεηδεηνπνηήζεη, ζα 

εξρφκαζηαλ αληηκέησπνη κε κηα θσηνγξαθηθή επηηειεζηηθφηεηα, κηα ηδέα πνπ θάπνηνη ζα κπνξνχζαλ 

λα ηε ζεσξήζνπλ ζθαλδαιψδε θαη πνπ… πεξηπιέθεη, ρσξίο λα ην ιχλεη, ην πξφβιεκα ηεο αλαθνξάο 

(reference) θαη ηεο αιήζεηαο… πγθεθξηκέλνη θηλεκαηνγξαθηζηέο, ν Wim Wenders ή ν Peter  

Greenaway γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχλ ηερλνινγίεο παξαγσγήο ηεο εηθφλαο, ησλ νπνίσλ ην 

βαζηθφ πιηθφ δελ ζπλίζηαηαη ζην λα “παίξλνπλ” κηα εηθφλα (prise d‟ image)…». ην J. Derrida, op. 

cit., ζζ. 5-7.    
147

 «Μα πνηνο είλαη ν ζάλαηνο;… Ο άλζξσπνο πνπ έδσζε ην ρξφλν ηνπ (15 ρξφληα ζ.η.ζ.), γηα λα 

θσηνγξαθήζεη απηέο ηηο εηθφλεο ηεο Αζήλαο… είδε ζπγρξφλσο λα εμαθαλίδνληαη, θαζψο πεξλνχζε ν 

ρξφλνο, ηα κέξε πνπ θσηνγξάθεζε… δψληα (κέξε) πνπ ηψξα έρνπλ εμαθαληζηεί, έρνπλ αλαρσξήζεη. 

Σν ππαίζξην παδάξη ζηελ Αδξηαλνχ, γηα παξάδεηγκα, ην Neon Café, ζηελ Οκφλνηα, ηα πεξηζζφηεξα 

κνπζηθά φξγαλα ηνπ δξφκνπ θαη άιια… κηα πφιε πνπ έρεη πεζάλεη πάλσ απφ κηα θνξέο, ζε πνιιέο 

επνρέο… Σν λα δεηο ζήκεξα ζηελ Αζήλα ζεκαίλεη λα πξνζέρεηο, λα παξαθπιάο, λα παξαηεξείο, λα 

αληηθαηνπηξίδεηο ηνπο ζαλάηνπο ηεο». ην J. Derrida, Athens Still Remains: The Photographs of Jean-

François Bonhomme, (κεηάθξαζε Pascale-Anne Brault, Michael Naas), Fordham University Press, 

New York, 2010, ζ. 6.       
148

 Βι. ην πξψην ζρφιην ησλ κεηαθξαζηψλ ζηα αγγιηθά ζην J. Derrida, op. cit., ζ. 73.   
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θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε ίδηα ε καξηπξία απηήο ηεο παξνπζίαο ελφο θφζκνπ πνπ 

δειψλεη φηη πεζαίλεη. Δπίζεο, ζην έξγν ηνπ Σα Φαληάζκαηα ηνπ Μαξμ θάλνληαο κηα 

ζπλνιηθή επηζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγία ησλ media παξαηεξεί: «… ην medium κέζα 

ζην νπνίν ζεζπίδεηαη, ήηνη ην medium ησλ media (ε πιεξνθφξεζε, ν ηχπνο, ε 

ηειεπηθνηλσλία, ε ηερλν-ηειε-έθθξαζε, ε ηερλν-ηειε-εηθνληθφηεηα, απηφ πνπ 

δηαζθαιίδεη θαη θαζνξίδεη γεληθά ηε ρσξνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ε δπλαηφηεηα 

ηεο res publica θαη ε θαηλνκελνθξαηία ηνπ πνιηηηθνχ ζηνηρείνπ), απηφ ην ζηνηρείν 

δελ είλαη πνηέ νχηε δσληαλφ νχηε λεθξφ, πνηέ παξφλ νχηε απφλ, θαζκαηνπνηεί»,
149

 

ελψ ζε άιιν ζεκείν ιέεη: «…ε νζφλε θαηά βάζνο, ζην βάζνο πνπ είλαη, απνηειεί 

δνκή ηεο αθαληδφκελεο εκθάληζεο».
150

    

ε αληίζεζε κε ην παξαπάλσ, ν Cavell θάλνληαο ιφγν γηα ηελ απνπζία ηεο 

πξνβαιιφκελεο εηθφλαο, νπζηαζηηθά ζπλδέεη ηα αληηθείκελα πνπ βιέπνπκε ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα κε ηα αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ.
151

 Καηά 

πξψηνλ, έρνπκε ηελ αλαθνξά ζε θάηη πνπ επζέσο ππάξρεη, παξφιν πνπ ιείπεη. Σα 

αληηθείκελα ππήξμαλ, ε ιήςε έγηλε αιιά είλαη πξαγκαηηθή ηφηε πνπ έγηλε θαη 

απνηππψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ εθεί έιαβε ρψξα. Απφ απηή ηελ άπνςε 

ραξαθηεξίδεηαη απφ εληθφηεηα θαη δελ αθήλεηαη αλνηθηή ζε πνηθίιεο εξκελείεο ή 

αθφκα θαη λα δηεηζδχζεη ζηελ εξκελεία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο ε έλλνηα ηεο 

δηπινηππίαο ή ηεο ξέπιηθαο, φζνλ αθνξά ζηελ χπαξμή ηεο, ή πνιχ πεξηζζφηεξν ε 

έλλνηα ηνπ θαληάζκαηνο-ζηνηρεηνχ-ίρλνπο ηνπ Derrida. Καηά ηελ ζηηγκή ηεο 

πξνβνιήο ηεο, φκσο, ν θφζκνο ηεο εηθφλαο δελ ππάξρεη. Απφ απηή ηελ άπνςε, ν 

θηλεκαηνγξάθνο είλαη ε ζπζηεκαηηθή πξνβνιή απηνχ πνπ δελ ππάξρεη αιιά ππήξμε, 

πνπ ήηαλ θαη είλαη ηκήκα ηνπ θφζκνπ καο, αλαγλσξίζηκν απφ εκάο σο ζεαηέο θαη 

εχθνια αλαθεξφκελν ζηα αληηθείκελα ελφο πξαγκαηηθνχ θφζκνπ ή έζησ ελφο 

θφζκνπ πνπ αλαγλσξίδεηαη σο πξαγκαηηθφο. Απφ απηή ηελ άπνςε, ην θάδξν ηνπ 

πιάλνπ πεξηνξίδεη ηελ καηηά καο κέζα ζηα φξηά ηνπ, ρσξίο λα απνθιείεη ηνλ θφζκν 

πνπ πεξηβάιιεη ην θάδξν.      
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 Ε. Νηεξηληά, op. cit., ζ. 70. 
150

 _________, op. cit., ζ. 130. 
151

 «Σα αληηθείκελα ζπκκεηέρνπλ ζηε θσηνγξαθηθή παξνπζία ηνπο· ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

επαλαδεκηνπξγία (re-creation) ηνπο κέζα ζην θηικ· είλαη νπζηψδε (απαξαίηεηα) γηα ηε δεκηνπξγία 

(making of) ηεο παξνπζία ηνπο. Σα πξνβαιιφκελα αληηθείκελα ζε κηα νζφλε είλαη απφ ηε θχζε ηνπο 

απηνπαζή (reflexive), ππάξρνπλ/ ζπκβαίλνπλ σο απηναλαθνξηθά (self-referential), αληαλαθιψληαο 

πάλσ ζηα θπζηθά πξφηππά ηνπο (physical origins). Ζ παξνπζία ηνπο αλαθέξεηαη ζηελ απνπζία ηνπο, 

ζηε ζέζε ηνπο ζε έλαλ άιιν ρψξν». ην St. Cavell, The World Viewed, op. cit., ζ. xvi.    
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Αληηζέησο, ν Derrida είλαη μεθάζαξνο. Γε βιέπεη ηελ ηφζν ηαπηφζεκε ζρέζε 

ησλ θσηνγξαθηθψλ αληηθεηκέλσλ κε ηα αληηθείκελα ηνπ θφζκνπ καο. Πηζηεχεη φηη ε 

θσηνγξαθία δελ καο δίλεη λα δνχκε κφλν έλαλ θφζκν αιιά νπζηαζηηθά φηη ηνλ 

επηλνεί. Βιέπεη κηα δηπιή ιεηηνπξγία. Απφ ηε κηα λα ππάξρεη κηα ζρέζε κε ηνλ 

πξαγκαηηθφ θφζκν, ελψ απφ ηελ άιιε λα θαηαζθεπάδεηαη έλαο θφζκνο κέζσ θαη 

κέζα απφ ηε θσηνγξαθία.
152

     

Ο Cavell εθθηλψληαο απφ ηε θηινζνθία ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο
153

 θαη 

δαλεηδφκελνο απφ ην Heidegger ηελ ηδέα ηεο θνζκνζέαζεο ή  θνζκνζεψξεζεο 

(Weltanschauung),
154

 κέλεη ζε απηφ πνπ θαίλεηαη, αληιεί δχλακε απφ ηελ απηαμία 

ηνπ θαη δελ απνηείλεηαη ζηε «κεηαθπζηθή» θαη θαιά θξπκκέλε απφ ηα κάηηα ηνπ 

κέζνπ αλζξψπνπ «αεξηψδε» θχζε ηνπ κέζνπ.
155

 Απηφ πνπ απνπζηάδεη, φκσο, κπνξεί 

λα είλαη ην θάληαζκα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ; Σν θάληαζκα, ηνπιάρηζηνλ, δελ 

είλαη ελ δπλάκεη ε απνπζία ηνπ θαηλφκελνπ, είηε επεηδή θξχβεη, είηε επεηδή 

απνθαιχπηεη; Καηά πφζνλ νη έλλνηεο ηνπ θαληάζκαηνο θαη ηεο απνπζίαο ζπγθιίλνπλ; 

Ζ πξψηε ελέρεη ην πέλζνο, ε δεχηεξε φρη. Σν θάληαζκα ηαπηίδεηαη κε ην 

θαθφ, ην θαθέθηππν ηεο φπνηαο αιήζεηαο, ηεο φπνηαο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ 

εμαπαηεηηθνχ θαζξέπηε θάζε έλλνηαο, ηεο ζηξεβιήο (;) αγαζφηεηαο, ηνπ θελνχ.
156

 Αλ 

                                                 
152

 «Δίλαη έλαο ηξφπνο επηλφεζεο πνπ ηελ ίδηα ζηηγκή αιιάδεη αιιά θαη ππνθαζηζηά ην απνθαινχκελν 

σο πξαγκαηηθό». J. Derrida, Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography, op. cit., ζ. 42.  
153

 «Απφ κηα άπνςε, απηφ πξνζζέηεη ηνλ Cavell ζε απηνχο ηνπο επάξηζκνπο ακεξηθαλνχο θηινζφθνπο 

ησλ ηειψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, πνπ δνχιεπαλ κε ηελ λενπξαγκαηηζηηθή παξάδνζε, φπσο ν Richard Rorty, 

πνπ είρε επίζεο πξνζπαζήζεη κηα αιιαγή ζηελ αλαιπηηθή θηινζνθία απφ ηα κέζα, αληηθαζηζηψληαο 

ηνλ ηερληθφ ηεο θνξκαιηζκφ κε εμεδεηεκέλεο πεξηγξαθέο θαζεκεξηλψλ πξαθηηθψλ, ηδηαίηεξα 

γισζζηθψλ». ην J. Mullarkey , Refractions of Reality: Philosophy and the Moving Image, Palgrave 

Macmillan, London, 2009, ζ. 111.  
154

 «Γηαβάδνληαο ην Δίλαη θαη ν Χξόλνο, γηα αξρή, νδήγεζε ηνλ Cavell λα εκπηζηεπηεί ηηο πεγέο ηεο 

θαζεκεξηλήο γιψζζαο… Δίλαη πξάγκαηη κηα θξίζηκε εηζαγσγή ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ ηδέα ηνπ 

Heidegger πεξί ηνπ Weltanschauung… είλαη κηα άιιε ζεκαληηθή… παξνπζία πίζσ απφ ηελ ηδέα ηνπ 

Cavell φηη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη έλαο ηδσκέλνο θφζκνο», Ibid.    
155

 « Μηα ιέμε πξέπεη λα πσ εδψ γηα ηνλ ηίηιν. ηαλ έκαζα γηα ην άξζξν ηνπ Heidegger The Age of 

The World View, νη ίδηεο ιέμεηο πξφηεηλαλ ζε κέλα, απφ ηε γλψζε ηνπ Δίλαη θαη ν Χξόλνο κηα ζεηξά 

απφ δεηήκαηα– ζηελ επνρή θαηά ηελ νπνία ε θηινζνθηθή καο αληίιεςε ηνπ θφζκνπ απνηπγράλεη, 

πέξα απφ ην λα παίξλνπκε θαη λα θξαηάκε εηθφλεο ηνπ θαη λα απνθαινχκε απηέο ηηο εηθφλεο 

κεηαθπζηθή… Φπζηθά ζέισ ηελ αίζζεζε ηνπ   ζηνλ ηίηιν κνπ θαη ζπλεπψο έλησζα φηη πξνέθπςε 

θπζηθά ζηνλ ηξφπν πνπ ζθεθηφκνπλ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη βνεζήζεθα ζε απηφ απφ ηελ 

αληίιεςε ηνπ Heidegger». ην S. Cavell, The World Viewed, op. cit., ζ. xxiii.     
156

 «Ζ επηζπκία λα αγγίμεηο, ην απηηθφ απνηέιεζκα ή ε απηηθή ζπγθίλεζε, βίαηα θαινχλ ηελ επηζηξνθή 

(revenir), ζηα κέξε πνπ έρνπλ ζηνηρεηψζεη απφ ηελ απνπζία ηνπ. ε κηα ζεηξά απφ πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν ηζνδχλακεο ιέμεηο, πνπ κε αθξίβεηα νξίδνπλ ην ζηνίρεησκα, ην θάληαζκα (spectre), πνπ είλαη 

επδηάθξηην απφ ην θάζκα (revenant), κηιά γηα ην ζέακα (spectacle). Σν θάληαζκα είλαη πξψηα θαη 

θπξίσο θάηη πνπ είλαη νξαηφ. Πξνέξρεηαη απφ ην νξαηφ, αιιά απφ ην αφξαην νξαηφ, είλαη ε νξαηφηεηα 

ηνπ ζψκαηνο πνπ δελ είλαη παξνχζα κε ζάξθα θαη νζηά. Σν θάληαζκα (fantôme), δηαζψδεη ηελ ίδηα 

αλαθνξά ζην θαίλεζζαη, λα εκθαλίδεηαη γηα ηελ φξαζε, ζηελ ιάκςε ηεο εκέξαο, ζηε 

θαηλνκεληθφηεηα. Καη απηφ πνπ ζπκβαίλεη κε ηε θαληαζκαηηθφηεηα (spectrality, phantomality) θαη φρη 
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απηφ ην ζεσξήζνπκε ζσζηφ, είλαη ζαλ λα καο ππνδεηθλχεη ν γαιιναιγεξηλφο 

θηιφζνθνο φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη θπξίσο απαηειή γηα ηνπο 

ζεαηέο. Έρεη ηελ έλλνηα ηεο ηαρπδαθηπινπξγίαο θαη ηεο έληερλεο εμαπάηεζεο.
157

  

ηνλ Cavell o θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα άζθεζε αλεχξεζεο ηνπ πςεινχ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο (sublime of the ordinary), ηνπ απινχ αιιά θαη ηνπ απιντθνχ πνπ 

ζηέθνπλ δίπια καο κεγαιεησδψο. Με έλαλ ηξφπν ε νπηηθή ηνπ είλαη πην πεξηγξαθηθή, 

ιηγφηεξν αλαιπηηθή, θαη αλνηθηή ζην νπηηθφ εξέζηζκα θαη ζηελ εξκελεία ηνπ, ρσξίο 

λα πξνθαηαιάβεη ηνλ αλαγλψζηε κε ακθίζπκεο θαη ακθίζεκεο δηαπηζηψζεηο πεξί 

απνπζίαο/παξνπζίαο, πνπ φζν θαη ζηηβαξά λα δηαηππψλνληαη θαη λα ζρεκαηίδνληαη, 

ζηεξνχληαη ηεο ζαθήλεηαο κε ηελ νπνία δνκεί ηνλ νξηζκφ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ν 

Cavell, ν νπνίνο δε δηαηππψλεη ζρέζε αιήζεηαο κε ην θηλεκαηνγξαθηθφ απείθαζκα, 

δελ ηνπ ζπκπεξηθέξεηαη φπσο ην είδσιν ζηελ πιαησληθή ζπειηά ή αθήλνληαο έζησ 

απηφ ην ελδερφκελν αλνηθηφ ζε αληίζεζε κε ηνλ Derrida πνπ κηιψληαο γηα ηε 

θσηνγξαθία ιέεη ην εμήο: «Αλαδξνκηθά… ζα κπνξνχζακε ζπλεπψο λα 

επαλαζπλζέζνπκε ηελ αλάιπζε ή ηελ πεξηγξαθή απηνχ πνπ ππνηίζεηαη φηη είρε 

πξνεγεζεί σο… ηερλνινγία ηεο θσηνγξαθίαο. Θα κπνξνχζακε λα πάκε πίζσ φιν ην 

δξφκν πξνο ηελ πιαησληθή ζθηαγξαθία…, πξηλ ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ην νλνκάζεη 

απηφ ζπλνιηθά σο θσηνγξαθία. ,ηη έρεη πεξηγξαθεί σο έλα παηρλίδη ηεο ζθηάο θαη 

ηνπ θσηφο είλαη ήδε έλα ηξφπνο γξαθήο».
158

    

ηελ απνπζία ηνπ Cavell, ηίπνηα δελ ζξελείηαη σο ρακέλν, απνιεζζέλ, 

αλαρσξνχλ θαη ελ δπλάκεη λεθξφ. Γελ ππάξρεη πέλζνο. ηελ αεξηψδε 

θαληαζκαηηθφηεηα ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο ηνπ Γάιινπ θηινζφθνπ, ηα πάληα 

θαλεξψλνληαη σο πέλζνο ηεο παξνπζίαο/απνπζίαο, απηνχ πνπ είλαη παξφλ/απφλ.
159

 

ην πεδίν ηεο παξνπζίαο/απνπζίαο, ε απψιεηα θεξδίδεη, θαζψο είλαη ήδε κηα 

πηζαλφηεηα. ηνλ Cavell ν θηλεκαηνγξαθηθφο θφζκνο ππάξρεη αιιά φρη θαηά ηελ 

πξνβνιή ηνπ, κηα αληίιεςε πνπ κπνξεί λα ηδσζεί κε κεγαιχηεξε αηζηνδνμία ζε 

ζρέζε κε ηελ ληεξηληηαλή αιιειεπίδξαζε δσήο θαη ζαλάηνπ. Ο Cavell θαηαθάζθεη 

                                                                                                                                           
αλαγθαζηηθά κε ηε θαζκαηηθφηεηα (reverance), είλαη φηη θάηη γίλεηαη νξαηφ, πνπ είλαη νξαηφ κέρξη ηνπ 

ζεκείνπ πνπ δελ είλαη νξαηφ κε ζάξθα θαη νζηά». ην  J. Derrida, B. Stiegler, op. cit., ζ. 115.   
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 D. Appelbaum, Jacques Derrida’s Ghost: A Conjuration, State University of New York Press, 

Albany, New York, 2009, ζ. 61.  
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 J. Derrida, Copy, Archive, Signature: A Conversation on Photography, op. cit., ζ. 15.  
159

 «Απηφ πνπ βιέπεη θάπνηνο (ζε κηα θσηνγξαθία) ράζεθε θαη φ,ηη βιέπεη ηψξα είλαη ην μεςχρηζκα 

απηνχ πνπ πξέπεη λα ραζεί». Βι. __________, op. cit., ζ. 18.   
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ηελ απνπζία, ν Derrida ζηεξίδεη ηελ εξκελεία ηνπ ζηελ απνδφκεζε ελφο δίπνινπ 

αληηζεηηθψλ ελλνηψλ.   

Αιιά ηη αλαθαιχπηεηαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν; Πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ηνλ 

άιινλ/ελ; ηνλ ακεξηθάλν θηιφζνθν ε ζέαζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη ηεο 

θσηνγξαθίαο εδξάδεηαη ζε φ,ηη είλαη δπλαηφ. Πέξα απφ ηνλ κεηξηνπαζή ζρεηηθηζκφ 

ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ απνπζία ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο, ε αλαθάιπςε ηνπ άιινπ
160

 

είλαη ε ίδηα ε πνζεηή θαη εθπιεξψζηκε αλαθάιπςε ηεο ηέρλεο ή κηαο αλαθάιπςεο 

πνπ ιακβάλεη ρψξα κέζσ απηήο. Ζ αλαθάιπςε ηνπ άιινπ, ην αίηεκα ηνπ θνηλνχ 

ρψξνπ (communion) θαη ηεο θνηλφηεηαο (community),
161

 δελ είλαη κηα καθξηλή 

ζεσξεηηθή δηαβνχιεπζε ησλ θαλφλσλ ηεο ηέρλεο ηνπ ζηλεκά αιιά κέξνο θαη ζέκα 

ηεο ζελαξηαθήο γξαθήο αιιά θαη παξεπφκελφ ηεο. ηνλ Derrida ε αλαθάιπςε 

εζηηάδεηαη ζην ρψξν ηνπ αδχλαηνπ πνπ είλαη δπλαηφ λα αλαθαιπθζεί. Ζ εκπεηξία ηνπ 

άιινπ είλαη ε αλαθάιπςε ηνπ αδχλαηνπ ηεο ίδηαο ηνπ ηεο αλαθάιπςεο (ή 

απινχζηεξα ηεο αλαθάιπςήο ηνπ). 

πκπεξαζκαηηθά, ην θνηλφ ηνπο ζεκείν είλαη πσο θαη νη δχν αξλνχληαη ηελ 

άκεζα νληνινγηθή ζρέζε ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο κε ηελ 

ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ρσξίο λα γίλνληαη έξκαηα θάπνηνπ «ελαιιαθηηθνχ» 

ξεαιηζκνχ ή θάπνηαο ηδηαίηεξα γνεηεπηηθήο ςεπδαηζζεηηθήο ζεσξίαο. Σν ηζρπξφηεξν 

θνξηίν πνπ θέξνπλ θαη νη δχν είλαη ε ίδηα ηνπο ε απνδνρή ηεο ζρέζεο ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο κε ηνλ θφζκν, ελφο θφζκνπ πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Derrida επηζηξέθεη σο θάληαζκα, ζηελ πεξίπησζε ηνπ Cavell ελφο θφζκνπ πνπ 

ππήξμε κφλν θαηά ηελ θηλεκαηνγξαθηθή θαηαγξαθή ηνπ σο ηέηνηνο. Καη ζηνπο δχν, 

φκσο, ε θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα ππάξρεη ελ ηε απνπζία ηεο θαη κέζσ απηήο. Καη 

ζηνπο δχν, κέζν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δελ είλαη ε εηθφλα ηνπ, αιιά ε ππφκλεζε ηεο 

                                                 
160

 Ζ έλλνηα ηεο επαλαγλψξηζεο (acknowledgement) ηνπ άιινπ/εο, αλαθέξεηαη ηφζν ζηελ αλάιπζε 

ηεο πινθήο ησλ έξγσλ πνπ αλήθνπλ ζε απηφ πνπ νλνκάδεη Κσκσδία ηεο Γακήιηαο Δπαλαζύδεπμεο, 

φζν θαη ζε απηά πνπ νλνκάδεη Μειόδξακα ηεο Άγλσζηεο Γπλαίθαο. Ζ επαλαγλψξηζε βέβαηα δελ 

αθνξά κφλν ζηε ζρέζε αλζξψπνπ κε άλζξσπν αιιά θαη ζηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν ηνπ. 

Να ππελζπκίζσ φηη έρεη γίλεη θάπνηα ζχληνκε αλαθνξά ζηνλ πξφινγν θαη φηη ζα αθνινπζήζεη 

εμεηδηθεπκέλν θεθάιαην.   
161

 «Σν θηινζνθηθφ αίηεκα ζην ηη ιέκε θαη ε έξεπλα γηα ηα δηθά καο θξηηήξηα ζηε βάζε ηνπ ηη εκείο 

ιέκε, είλαη δηεθδηθήζεηο γηα ηελ χπαξμε θνηλφηεηαο. Καη ην αίηεκα γηα ηελ χπαξμε θνηλφηεηαο είλαη 

πάληνηε κηα έξεπλα γηα ηε βάζε πάλσ ζηελ νπνία απηή κπνξεί ή έρεη ήδε εγθαζηδξπζεί. Γελ κπνξψ λα 

πσ ηίπνηα πεξηζζφηεξν ζρεηηθά κε ηελ πεπνίζεζή κνπ, ηελ ινγηθή ε νπνία κνπ βγάδεη λφεκα. Γχλαηαη 

λα απνδεηρζεί πσο έρσ θάλεη ιάζνο, πσο ε πεπνίζεζή κνπ κε απνκνλψλεη απφ φινπο ηνπο άιινπο, απφ 

ηνλ εαπηφ κνπ. Πσο δε ζα είλαη ην ίδην ζαλ αλαθαιπθζεί πσο είκαη δνγκαηηθφο ή εγσκαλήο. Ζ 

επηζπκία θαη ε έξεπλα γηα θνηλφηεηα είλαη ε έξεπλα θαη ε επηζπκία γηα ινγηθή». ην St. Cavell, Claim 

of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy, Oxford University Press, Oxford, 1979, ζ. 

20.   
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απνπζίαο ηεο εηθφλαο απηήο. Καη ίζσο, φπσο ζα δνχκε παξαθάησ, απηφ είλαη θαη ην 

δξακαηνπξγηθφ θέληξν πνιιψλ έξγσλ κπζνπιαζίαο.   

Τπάξρεη φκσο κηα θνηλή παξάκεηξνο ζηελ «πξνβνιή κηαο πξαγκαηηθφηεηαο 

πνπ απνπζηάδεη» θαη ζην «παξεξρφκελν θάληαζκα» ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θαη 

θσηνγξαθηθήο εηθφλαο. Καη απηφ είλαη ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ. ρη ηεο ρξνληθφηεηαο 

πνπ δχλαηαη λα απνδψζεη ε ίδηα ε θηλνχκελε εηθφλα, αιιά ην ίδην ην βίσκα ηνπ 

ζεαηή πνπ πξνζπαζεί λα ζπγθξίλεη θάηη πνπ είρε ππάξμεη κε απηφ πνπ ππάξρεη ηψξα 

ζηε ζέζε ηνπ. Γηα ηνλ Cavell ην θηλεκαηνγξαθηθφ πιάλν ζηήζεθε σο ηέηνην, κε ηα 

αληηθείκελα ηνπ πξαγκαηηθνχ καο θφζκνπ, κε ηνπο εζνπνηνχο ηνπ, κε ηνπο 

θσηηζκνχο ηνπ. Τπήξμε σο πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηνπ. Σν ίδην 

θαη γηα ηνλ Derrida· νη θσηνγξαθίεο θαη ν θηλεκαηνγξάθνο απνδίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηεο ζηηγκήο πνπ καγλεηνζθνπήζεθαλ, ίζσο ην ίδην θαη γηα ηνλ 

Barthes.  

Καη νη ηξεηο «ζξελνχλ» ην ρξφλν πνπ πέξαζε, γηα ηα πξφζσπα πνπ ράζεθαλ 

αιιά έκεηλαλ δσληαλά σο απνπζία θαηά ηελ πξνβνιή ηνπο, ή σο πέλζηκεο εηθφλεο 

φζσλ έζβεζαλ, σο απνπζία θαη σο πέλζνο. Καη είλαη ν ρξφλνο πνπ βηψλεηαη εθ 

κέξνπο ηνπ ζεαηή σο απφζηαζε κεηαμχ ηεο πξνβνιήο ησλ ηεθηαηλνκέλσλ θαη ησλ 

ίδησλ ησλ ηεθηαηλνκέλσλ, θαζφηη γλσξίδεη ηελ εμήο απφιπηε αιήζεηα:  πσο φζα 

βιέπεη κπξνζηά ηνπ σο θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα είλαη πεπεξαζκέλα, απφ ηελ άπνςε 

πσο ε νπηηθή θαηαγξαθή ηνπο έγηλε ππνρξεσηηθά ζε παξειζφληα ρξφλν απφ απηφλ 

ζηνλ νπνίν απηφο ηα βιέπεη, ζε ρξφλν πξνηεξφρξνλν ζε ζρέζε κε ην παξφλ ηνπ. Ζ 

ίδηα ε εκπεηξηθή αληίιεςε φκσο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ην λα ηνλ βιέπνπκε δειαδή, 

γίλεηαη ζε ρξφλν ζχγρξνλν ηνπ παξφληνο καο. Απηφ είλαη έλα απφ ηα πην ζθνηεηλά 

ζηνηρεία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θαη θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, πσο ελψ ε ιήςε ηνπο 

ζπλέβε, ε ζέαζή ηνπο πνιιαπιαζηάδεηαη ζηνλ χζηεξν ρξφλν κέζσ ηεο ίδηαο ηεο 

παξνληηθήο εκπεηξίαο ηνπ θνηλνχ. Μνηάδεη κηα παξειζνληηθή ζηηγκή λα γίλεηαη 

δηαζηειιφκελε θαηά βνχιεζε ηνπ ζεαηή ζπγρξνληθή, δηαρξνληθή, παξνληηθή 

εκπεηξία, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη ηελ απνπζία, πξάγκα πνπ πξνυπνζέηεη ην πέλζνο.    
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1.5 Η γιώζζα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν: ν «κεηαδνκηζκόο» θαη ε «πεξηπέηεηα» ηεο 

θηινζνθίαο ηεο θαζεκεξηλήο γιώζζαο   

 

«Σψξα, ην θηικ είλαη κηα εηδηθή πεξίπησζε: πξψηνλ, επεηδή ην 

απνηέιεζκα ηεο παξνπζίαο είλαη πεξίπινθν απφ ην γεγνλφο ηεο θίλεζεο, ηεο 

θηλεηηθφηεηαο, ηεο αθνινπζίαο, ηεο ρξνληθφηεηαο· δεχηεξνλ, γηαηί ε ζρέζε ηνπ 

κε ην ιφγν είλαη πνιχ πεξίπινθε,… αθφκα θαη ζην βσβφ θηλεκαηνγξάθν ε 

ζρέζε ηνπ κε ηελ ιέμε είλαη πνιχ πεξίπινθε. Φαλεξά, αλ ππάξρεη κηα 

ηδηαηηεξφηεηα ζην θηλεκαηνγξαθηθφ κέζν, απηή είλαη μέλε πξνο ηε ιέμε. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαη ν πην νκηιψλ θηλεκαηνγξάθνο ππνζέηεη επαλεγγξαθή ηεο ιέμεο 

κέζα απφ ην ηδηαίηεξν θηλεκαηνγξαθηθφ ζηνηρείν πνπ δελ θπβεξλάηαη απφ ηε 

ιέμε. Αλ ππάξρεη θάηη ηδηαίηεξν ζην ζηλεκά θαη ζην βίληεν… είλαη απηή ε θφξκα 

ζηελ νπνία ν ιφγνο ηνπνζεηείηαη, εγγεγξακκέλνο ή ηνπνζεηεκέλνο, ρσξίο θαη‟ 

αξράο λα θπβεξλά ην έξγν. Δπνκέλσο, απφ απηή ηελ νπηηθή, κπνξνχκε λα βξνχκε 

ζην θηικ ηα κέζα λα μαλαζθεθηνχκε ή λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε φιεο ηηο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηεο ιέμεο θαη ηεο βσβήο ηέρλεο, έηζη φπσο ήξζαλ λα παγησζνχλ πξηλ απφ 

ηελ παξνπζία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ».
162

  

 

«…αθφκα θαη εθείλνη πνπ είλαη πξφζπκνη λα πηζηέςνπλ φηη νη 

ιεπηνκέξεηεο θάζε θίλεζεο θαη ζέζεο ηεο θάκεξαο κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο 

ζηνλ θαζνξηζκφ ηνπ ηη είλαη κηα ηαηλία, … αθφκα θαη αλάκεζα ζε απηνχο είλαη 

δχζθνιν λα βξεηο θάπνηνλ λα πηζηέςεη φηη ηα ιφγηα πνπ ιέγνληαη ζηελ ηαηλία ζα 

πξέπεη λα ειεγρζνχλ κε ηελ ίδηα ζνβαξφηεηα… ηα ιφγηα ηεο ηαηλίαο … 

δειψλνπλ ηε κίκεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ιέμεσλ, ησλ ιφγσλ ζηελ θαζεκεξηλή 

ζπδήηεζε. Ζ άξηηα εθκάζεζε ηεο θηλεκαηνγξαθίαο θαη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

δεκηνπξγίαο απαηηεί, αθνινχζσο, … κηα άξηηα εθκάζεζε απηνχ ηνπ ηξφπνπ ηεο 

κίκεζεο».
163

 

 

   Οη δχν αληίζεηεο, ζε πξψηε αλάγλσζε, απφςεηο πάλσ ζηε ζρέζε ηεο ιέμεο 

κε ηελ θηλεκαηνγξαθεκέλε εηθφλα ζπλαπνηεινχλ, κε ηνλ πην απιφ θαη πεξηεθηηθφ 
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 P. Brunette, D. Wills, (επηκ.), Deconstruction and the Visual Arts: Art, Media, Architecture, 

Cambridge, Cambridge University Press, Cambridge, 1994, ζζ. 13-14. 
163

 St. Cavell, Pursuits of happiness: Σhe Hollywood Comedy Of Remarriage, Harvard University 

Press,  1981, Cambridge, Massachussets, London, ζ. 11.    
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ηξφπν, ηελ πξνβιεκαηηθή γηα ηε ζρέζε δχν δηαθνξεηηθψλ ζρνιψλ ζθέςεο γηα ηε 

γιψζζα, αξρηθά, αιιά θαη γηα ηε ζρέζε ηεο κε ηελ ηέρλε, θαηά δεχηεξνλ. Σν πξψην 

παξάζεκα απνηειεί κηα απάληεζε ηνπ Derrida απφ ζπλέληεπμε πνπ έδσζε ζηνπο 

Peter Brunette θαη David Wills γηα ηεο «ρσξηθέο» ηέρλεο (spatial arts). Οη ίδηνη, ιίγα 

ρξφληα λσξίηεξα, είραλ ζπγγξάςεη ην κνλαδηθφ ίζσο εγρεηξίδην πνπ πξνζπάζεζε λα 

ζπλδέζεη ηνλ Γάιιν θηιφζνθν κε ηε ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
164

 

Καη νη δχν, νη Peter Brunette θαη David Wills, μεθηλνχλ ην βηβιίν ηνπο 

αληηπαξαβάιινληαο ηνλ θξηηηθφ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηνλ θξηηηθφ ηεο ινγνηερλίαο, 

ηελ εηθφλα κε ην θείκελν, έλα νιέζξην ιάζνο, ζην νπνίν ηνπο απαληάεη κε ηνλ ηξφπν 

ηνπ o ίδηνο ν Derrida ζε απηή ηε ζπλέληεπμε, παξφιν πνπ θαη ν ίδηνο ζηελ αδπλακία 

ηνπ λα εμεγήζεη ηνλ νκηινχληα θηλεκαηνγξάθν, ηνλ αληηπαξαβάιιεη κε ηε 

ινγνηερλία. Αιιά απηφ ην ηειεπηαίν αλαθέξεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πινθή ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ θαη φρη ζηε ιεηηνπξγία ηεο ιέμεο.  

ε απηφ ην ζεκείν, είλαη ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε φηη νχηε ν Derrida, νχηε 

ν Cavell, δίλνπλ ηα πξσηεία ζην ιφγν, ζηνλ εθθσλνχκελν, ζηε γξαθή. ε θακηά 

πεξίπησζε.  

Γηα ηνλ πξψην φκσο, ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη έλα θπξίσο νπηηθφ θαηλφκελν. 

Καη σο ηέηνην ηνπ απνθαιχπηεηαη. Καη φζν δχζθνιν είλαη θάπνηνο λα πξνζδψζεη 

θσλή ζηε δσγξαθηθή άιιν ηφζν δχζθνιν είλαη λα εμεγήζεη πψο πξνζδίδεηαη ν ιφγνο 

ζηελ θηλνχκελε εηθφλα. Ο ίδηνο πεξηζζφηεξν εθθξάδεη ηνλ αηθληδηαζκφ ηνπ έλαληη 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ: «Πξηλ απφ ηελ έιεπζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ππήξρε ε 

δσγξαθηθή, ε αξρηηεθηνληθή, ε γιππηηθή, θαη κέζα ζε απηέο ηηο ηέρλεο θάπνηνο ζα 

κπνξνχζε λα βξεη ηηο δνκέο πνπ έρνπλ ζεζκνπνηήζεη ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ ιφγνπ θαη 

ηνπ κε-ιφγνπ ζηελ ηέρλε. Αλ ε έιεπζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ επέηξεςε λα ζπκβεί 

θάηη πξαγκαηηθά θαηλνχξην, απηή ήηαλ ε πηζαλφηεηα ηνπ ζηλεκά λα παίδεη κε έλαλ 

άιινλ ηξφπν κε ηηο ηεξαξρίεο».
165

 Ζ νπηηθή ηνπ έρεη ζρέζε κε ηελ φςε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, κε ηελ εηθφλα ηνπ. Χο εηθφλα ππάξρεη έλαο έκκεζνο ζπζρεηηζκφο 

ηνπ κε ηε θσηνγξαθία ή ηε δσγξαθηθή, σο πινθή κε ηε ινγνηερλία. Αθφκα φκσο θαη 

απηή ε ηειεπηαία δηαπίζησζε είλαη ππφζεζε δηθή κνπ, θαζψο ηα παξαπάλσ δε 

δηεπθξηλίδνληαη απφ ηνλ ίδην.  
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 P. Brunette, D. Wills, Screen/Play: Derrida and Film Theory, Princeton, New Jersey, Princeton 

University Press, 1989.   
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 __________, _______, (επηκ.), Deconstruction and the Visual Arts: Art, Media, Architecture, op. 

cit., ζ. 14.  
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Γηα ηνλ Cavell, θηλεκαηνγξάθνο είλαη θαη ε πινθή. Μπνξεί λα κελ ην έρεη πεη 

ξεηά αιιά πεξηζζφηεξν ηα ηξία βηβιία ηνπ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ην έλα γηα ηα 

έμη έξγα ηνπ αίμπεξ, ζπκίδνπλ ζεκεηψζεηο δξακαηνπξγίαο παξά αλαιψλνληαη ζηελ 

εηθφλα, ζηελ πξνέιεπζή ηεο, ζηε ζρέζε ηεο κε ηε θσηνγξαθία θαη ηε δσγξαθηθή. Ο 

Cavell δείρλεη λα εκκέλεη ζε απηφ πνπ νλνκάδεηαη θαζεκεξηλφο ιφγνο θαη ζην πψο 

απηφο απνηππψλεηαη ζην θηικ αιιά θαη ζην ίδην ην θακίλη ζην νπνίν πεξηζηξέθνληαη 

νη ήξσεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ δελ είλαη άιιν παξά απηφ ηεο πινθήο. Μηαο 

πινθήο πνπ δελ ρεηξαγσγείηαη απφ θάπνηνλ παληνγλψζηε αθεγεηή αιιά κνηάδεη λα 

είλαη ζπληζηακέλε ησλ πξνζέζεσλ ησλ ίδησλ ησλ εξψσλ, ζαλ λα γξάθνπλ νη ίδηνη ηελ 

πνξεία ηεο κνίξαο ηνπο, ζαλ λα είλαη νη ίδηνη νη ζπγγξαθείο ηεο δσήο ηνπο, ησλ ιφγσλ 

ηνπο θαη ησλ έξγσλ ηνπο. Μέζα ζηηο αλαιχζεηο ηνπ Cavell δελ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

γίλεη θαηαλνεηή θαη πεξηγξαθείζα ε πξφζεζε ηνπ Γεκηνπξγνχ (πξάγκα πνπ 

βξίζθεηαη ελάληηα ζηηο πξνζέζεηο ηνπ γαιιηθνχ, θαη φρη κφλν, auteurism),
166

  ηνπ 

νπνίνπ ε δχλακε θαη ε απφιπηε ηζρχο
167

 ζπζηεκαηηθά αγλνείηαη, αιιά ε ίδηα γιψζζα 

ηνπ έξγνπ, σο πινθή θαη θαζεκεξηλφο ιφγνο, ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα απφ ηηο 

πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ.  

εκαληηθά πξσηεία ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν ηνπ θηικ αιιά θαη ζηε ζρέζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα έξρεηαη λα δψζεη θαη ν Pasolini κε κηα 

άπνςε πνπ γεηηληάδεη κε ηελ απηήλ ηνπ Cavell: «Οιφθιεξε ε δσή ζε φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο είλαη έλαο θπζηθφο θαη δσληαλφο θηλεκαηνγξάθνο. Χο πξνο απηφ 

ηζνδπλακεί γισζζηθά κε ηελ πξνθνξηθή γιψζζα ζηε θπζηθή ή βηνινγηθή ηεο 

ζηηγκή».
168

 

Απφ απηή ηελ ηειεπηαία άπνςε, βιέπσ κηα γεηηληάδνπζα νπηηθή κεηαμχ ηεο 

ληεξηληηαλήο  δηαθσξάο (différance) θαη ηεο ζθφπηκεο απνζηψπεζεο, απφ πιεπξάο 

ηνπ Cavell ησλ πξνζέζεσλ ηνπ δεκηνπξγνχ θαηά ηελ αλάιπζε ηνπ έξγνπ ηνπ. Καη νη 

δχν απνδέρνληαη, ν πξψηνο ζηα θείκελα, ν δεχηεξνο επξχηεξα, ηε δπλαηφηεηα ηνπ 

έξγνπ λα κάο κηιήζεη κε έλαλ ηξφπν απηφλνκν θαη καθξηά απφ ηελ εθπεθξαζκέλε 
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 «Αλάκεζα ζηηο πεξηζζφηεξεο θηλεκαηνγξαθηθέο βηνκεραλίεο, ν ζθελνζέηεο ζεσξείηαη ην κνλαδηθφ 

πξφζσπν πνπ είλαη ην πην ππεχζπλν γηα ηελ φςε θαη ηνλ ήρν ηνπ ηειηθνχ θηικ». D. Bordwell, Kr. 

Thompson, Film Art: An Introduction, McGraw-Hill, New York, 2010,  ζ. 13.   
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 Τπάξρεη ε ζπλήζεηα απφ πνιινχο θξηηηθνχο θαη ζεσξεηηθνχο λα δηαηππψλνπλ ηελ άπνςε φηη νη 

κείδνλεο ζθελνζέηεο είλαη δεκηνπξγνί (authors). A. Meskin, “Authorship”, The Routledge Companion 

to Philosophy and Film, op. cit., ζ. 13.    
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  M. H. Piault, Αλζξσπνινγία θαη θηλεκαηνγξάθνο: πέξαζκα ζηελ εηθόλα, πέξαζκα από ηελ εηθόλα, 

(κεηάθξαζε: Πειαγία Μαξθέηνπ, επηζηεκνληθή επηκέιεηα: Υξήζηνο Γεξκεληδφπνπινο), Μεηαίρκην, 

Αζήλα, 2008, ζ. 25.  



78 

 

 

 

πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Σν ίρλνο ζηε γιψζζα πνπ δηαξθψο δεκηνπξγεί έλα 

ξεπζηφ ζεκαζηνινγηθφ θνξηίν, πνπ απνκαθξχλεη ην θείκελν απφ ηηο εθπεθξαζκέλεο 

πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ, αιιά θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν Cavell πξνιείαλε 

ζηελ θηινζνθηθή θνλίζηξα φηη ηα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα κπνξνχλ λα θηινζνθνχλ 

θαη λα είλαη θηινζνθία απφ κφλα ηνπο,
169

 ρσξίο απηφ λα ζπλδέεηαη απαξαίηεηα κε ηηο 

απφιπηεο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ/δεκηνπξγψλ, είλαη νη κφλεο, ίζσο, ηφζν ξεηά 

εθπεθξαζκέλεο απφςεηο, κεηά απφ απηέο ησλ Barthes θαη Foucault
170

  πνπ 

δηαρσξίδνπλ ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ έξγνπ ηνπ, ηε 

δπλαηφηεηα ην πνιηηηζηηθφ πξντφλ λα θαλεξψλεη ηνπο πιάγηνπο ηξφπνπο λα εθθξάζεη 

θάπνηνο δεκηνπξγφο ηηο ελ ζησπή πξνζέζεηο ηνπ. Απηφ ην θαλάιη πνπ παξνρεηεχεη ηηο 

δνγκαηηθέο βεβαηφηεηεο ζηνλ θαλφλα ηεο δνκήο πνπ δίλεη θάπνην άιιν λφεκα ζηηο 

επγελείο πξνζέζεηο.  

       Καηά ηε γλψκε κνπ,  νη δχν δεκηνπξγνί ζπλαληψληαη πξφζθαηξα, είλαη ε 

αιήζεηα, αθνινπζψληαο δηαθνξεηηθνχο δξφκνπο. Ζ Toril Moi,
171

 ζε ζρεηηθφ άξζξν 

ηεο,  αλαθέξεηαη ζηε ζρέζε ηνπ «κεηαδνκηζκνχ» θαη ηεο θηινζνθίαο ηεο 

θαζεκεξηλήο γιψζζαο. χκθσλα κε απηήλ, θαη νη δχν ηάζεηο έρνπλ απνξξίςεη ηε 

κεηαθπζηθή, βιέπνπλ ηε θηινζνθία σο γξαθή, εμεηάδνπλ ηε ζρέζε ινγνηερλίαο θαη 

θηινζνθίαο θαη νη δχν ηάζεηο έρνπλ θαισζνξίζεη ηελ ςπραλάιπζε. Δληνχηνηο ν 

Cavell απνγνεηεχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη ν Derrida αγλνεί ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα.  

       Οη απνγνεηεχζεηο φκσο, απηέο δελ έρνπλ λφεκα. Ο Cavell δείρλεη λα κελ 

αληηιακβάλεηαη απηφ πνπ ε Toril Moi κπνξεί λα ην δεη πην ςχρξαηκα. Καη νη δχν 

θηιφζνθνη απνδέρνληαη ηελ χπαξμε ιαζψλ θαη παξεξκελεηψλ ζηε ρξήζε ησλ ιέμεσλ. 

Γηα ηνλ Derrida φκσο ε ζεκαζία είλαη έλα απνηέιεζκα ελφο ζπζηήκαηνο (system) 

πνπ ζηεξίδεηαη ζε κηα γεληθή ζεσξία. Γηα ηνλ Cavell ε ζεκαζία κηα ιέμεσο είλαη ε 

ρξήζε ηεο. Καη ε ζεκαζία ηεο θαη ε ρξήζε ηεο δε ζηεξίδνληαη απφ θαη ζε θακηά 

γεληθή ζεσξία.  

      Μέζα απφ απηφλ ηνλ ηξφπν, νη δχν θηιφζνθνη θαηαιήγνπλ ζηα δηθά ηνπο 

ζπκπεξάζκαηα φπσο:  
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 Δηδηθφηεξα ν ηξφπνο πνπ πξνρψξεζε ζηε θηινζνθηθή ηεθκεξίσζε ζηελ ηαηλία ηνπ Frank Capra It 
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 Βι. Σν S. Burke, The Death and Return of the Author: Criticism and Subjectivity in Barthes, 

Foucault and Derrida, Edinburgh University Press, Edinburgh, 2008. 
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 T. Moi, "They practice their trades in different worlds": Concepts in Poststructuralism 
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79 

 

 

 

 Πνηέ δελ είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ εθθέξνπκε, ν 

Derrida 

 Λίγν σο πνιχ είκαζηε βέβαηνη γηα ηε ζεκαζία ησλ εθθεξφκελσλ ιέμεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχκε, πέξα απφ ηα αηπρήκαηα θαη ηηο παξεξκελείεο, o 

Cavell.  

 

Καηφπηλ ηνχηνπ, είλαη ινγηθφ λα απνζηξέθεηαη ν Derrida ηελ θαζεκεξηλή 

γιψζζα, θαζψο απηή δελ πιεξνί ηηο ζπλζήθεο ελφο πεξηθεηκέλνπ πνπ ζα καο κείσλε 

απηή ηελ αλαζθάιεηα γηα ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε. 

Αθνινπζψληαο ηε δνκηζηηθή παξάδνζε, πξνζπαζεί λα απνδψζεη κηα έλλνηα ζε θάζε 

ιέμε, αλεπξίζθνληαο κηα εληθή θαη απζηεξά ειέγμηκε ζεκαζία γηα θάζε ζεκαίλνλ. 

Απηφ φκσο είλαη ζπαλίσο δπλαηφ. Ο Derrida δείρλεη λα κπαίλεη ζε απηή ηελ 

πεξηπέηεηα πξνο ράξηλ ηεο επηζηεκνληθήο αξηηφηεηαο ηεο έξεπλάο ηνπ, κηα έξεπλα 

πνπ ηνλ νδεγεί λσξίο λα θαηαιάβεη φηη ε ζεκαζία είλαη πιεζπληηθή θαη πνιιαπιή, 

θαη γηα απηφ είλαη ηαπηφζεκε κε ηε δηαθσξά θαη ην ίρλνο.  

Γηα ηνλ Cavell ελδερνκέλσο ε δηαθσξά είλαη ε πξνζπάζεηα κηα έλλνηαο λα 

εκπεξηέρεη φιεο ηηο δπλαηέο, παξειζνληηθέο, παξνληηθέο θαη κειινληηθέο (ρξνληθά) 

ιεθηηθέο πξάμεηο. Ο ηειεπηαίνο αλέρεηαη θαη πξνβάιιεη ηελ δηαθσξά σο κηα θπζηθή 

ιεηηνπξγία ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ, πξάγκα πνπ γηα απηφλ είλαη αξθεηφ. Ο Derrida 

εξκελεχεη κέζα απφ ηνλ θαλφλα, ν Cavell κέζσ ηνπ παξαδείγκαηνο.   

πκπεξαζκαηηθά, είλαη απνιχησο ινγηθφ, ν Derrida λα κε βιέπεη ηελ άκεζε 

ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ ιέμε ή αθφκα θαη φηαλ ηα θάλεη λα ην ζεσξεί 

απηφ παξάδνμν, ελψ ν Cavell ζρεδφλ λα εκκέλεη ζε απηφ. Ο πξψηνο δείρλεη λα αγλνεί 

ηελ αμία ηνπ θαζεκεξηλνχ ιφγνπ, ν δεχηεξνο απνγεηψλεη απηή ηελ αμία, σο 

πξσηεχνπζα αμία ηνπ ίδηνπ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ο πξψηνο εκκέλεη ζην «θείκελν» 

ηεο εηθφλαο, ελψ ν δεχηεξνο ζηε γιψζζα κέζα ζηελ εηθφλα. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ 

λα θαηαλνήζνπκε φηη είηε κε ηνλ έλαλ ηξφπν είηε κε ηνλ άιινλ, θαη νη δχν 

ακθηζβεηνχλ ηνλ απφιπην έιεγρν πνπ κπνξεί λα έρεη ν δεκηνπξγφο πάλσ ζην έξγν 

ηνπ. Καη νη δχν δηεξεπλνχλ ηηο άδειεο θαη ππνβφζθνπζεο πξνεθηάζεηο ηνπ 

θαιιηηερληθνχ πξντφληνο, πνπ δελ ειέγρνληαη απφ ηηο πξνζέζεηο ελφο θαη κφλνπ 

δεκηνπξγνχ αιιά απφ θάζε πηζαλή εξκελεία πνπ ελέρεη ε κεηά ηε δεκηνπξγία 

«αλάγλσζε» ηνπ θαιιηηερληθνχ έξγνπ.   
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1.6 Σέρλε θαη απξνζδηνξηζηία 

       

Ζ απξνζδηνξηζηία ζηελ ηέρλε έρεη βξεη ηνπο ζχγρξνλνπο εξεπλεηέο ηεο ζηα 

νλφκαηα ησλ Dario Gamboni θαη Robert Pepperell. Μάιηζηα ν πξψηνο κε ηε 

κνλνγξαθία ηνπ  Potential Images: Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art
172

 

θαη ζρεηηθά ζε ζχληνκν ρψξν έγξαςε έλα θείκελν πνπ δηαηξέρεη παξάιιεια ηφζν 

απηφ πνπ ζα νλνκάδακε αλεηθνληθή/κε αλαπαξαζηαηηθή εηθαζηηθή ηέρλε ή εηθαζηηθή 

ηέρλε πνπ έρεη σο ζέκα ηεο κηα εηθφλα κε έληερλε ακθηζεκία ή θαη πνιπζεκία, απφ 

ηνλ πξντζηνξηθφ άλζξσπν έσο θαη ηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα αιιά θαη ηε θηινζνθηθή, 

θπξίσο, ζεκειίσζε ηεο ακθίβνιεο θαη απξνζδηφξηζηεο εηθφλαο. Γε ζα ήζεια λα 

εηζέιζσ ζε κηα πεξίιεςε ηεο κνλνγξαθίαο, αιιά λα εζηηάζσ ζε δχν ή ην πνιχ ηξεηο 

επηζεκάλζεηο ηνπ.  

Καηά πξψηνλ, ίζσο ν Gamboni εθθξάδεη ηελ πην ζεκειηψδε έλλνηα ηνπ ηη 

είλαη απξνζδηφξηζην θαη ηη φρη. Δλ πξνθεηκέλσ απηφ δελ νξίδεηαη απφ ηνλ θαιιηηέρλε 

αιιά απφ ηνλ ζεαηή, ηνλ απνθαινχκελν ζηα αγγιηθά, onlooker.
173

 Θα αμηνπνηήζνπκε 

απφ ηα παξαπάλσ ηελ θνηλή πξαθηηθή ηνπ Gamboni αιιά θαη ησλ Quine θαη Cavell 

λα δίλεη ζεκαίλνπζα ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο παξαηήξεζεο. Δπίζεο, ζα 

επηζεκάλνπκε ηελ θνηλή ηνπ πξαθηηθή κε ηνπο Barthes θαη Derrida λα βιέπνπλ ηελ 

εξκελεία ηνπ έξγνπ φρη απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ αιιά απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

ζεαηή, ηνπ παξαηεξεηή, ηνπ αλαγλψζηε.  

Ζ παξαπάλσ κεζνδνινγία κπνξεί λα ππνζηεξηρζεί βηβιηνγξαθηθά 

πνηθηινηξφπσο, φκσο  απηφο ν δξφκνο είλαη θαζνιηθά ζσζηφο, γηαηί φζν θαη αλ κηα 

εηθφλα έρεη δεκηνπξγεζεί σο πνιχζεκε ή δπλεηηθή λα ελδπζεί πνιιά ζεκαηλφκελα 

(potential) απφ ηνλ ίδην ηνλ θαιιηηέρλε, αλ απηφ δελ γίλεη αληηιεπηφ απφ ην ζεαηή 

ηνπ έξγνπ, είλαη ζαλ λα κε έρεη ππάξμεη πνηέ ην ίδην ην έξγν σο πνιχζεκν/ακθίζεκν, 
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 D. Gamboni, Potential Images: Ambiguity and Indeterminacy in Modern Art, Reaktion Books, 

London, 2002.  
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 «Οη δπλεηηθέο εηθφλεο… είλαη απηέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ θαηάζηαζε ηνπ κπαινχ ηνπ ζεαηή θαη 

γίλνληαη απνιχησο ππαξθηέο ζε ζχκπλνηα κε ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαιιηηέρλε κφλν κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο 

ηνπ». ην Dario Gamboni, op. cit., ζ. 9.  
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ζαλ λα κελ έρεη γίλεη αληηιεπηή ε ηδηνζπζηαζία ηνπ.
174

 Απηή ηελ έλλνηα ηνπ έληνλνπ 

ππνθεηκεληζκνχ εξκελείαο ηνπ έξγνπ ζα ηελ αλαιχζνπκε παξαθάησ. 

Αο ζπζρεηίζνπκε ην παξαπάλσ κε θηινζνθηθέο θαη λεπξνεπηζηεκνληθέο 

έξεπλεο. Τπνζηεξίδεηαη απφ ηνπο λεπξνεπηζηήκνλεο πσο κε έλαλ ηξφπν νη Kant θαη 

Schopenhauer επηβεβαηψλνληαη ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηνπο πσο ε γλψζε είλαη 

ππνθεηκεληθή.  ην φηη δειαδή ν λνπο επηβάιιεη κηα έλλνηα (concept) ζηα 

εηζεξρφκελα ζήκαηα-εξεζίζκαηα (signals), έλαλ ηξφπν λα ηα εξκελεχεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Γειψλεηαη πσο ε θαηαλφεζε νπζηαζηηθά είλαη κηα εθαξκνγή ηεο ίδηαο ηεο 

εγθεθαιηθήο αληίιεςεο πάλσ ζηα εηζεξρφκελα ζήκαηα. Οη έλλνηεο ιεηηνπξγνχλ σο 

αιγφξηζκνη ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηεί ν εγθέθαινο γηα ηελ εξκελεία ησλ 

εηζεξρνκέλσλ εξεζηζκάησλ. Γηαθνξεηηθνί αιγφξηζκνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

δηαθνξεηηθέο νπηηθέο πεξηνρέο, φπσο γηα ηελ αληίιεςε «ηνπ ρξψκαηνο, ηεο θίλεζεο, 

ηνπ βάζνπο, ηεο γιψζζαο».
175

  

Αλ ζεσξήζνπκε ην παξαπάλσ αιεζέο θαη πεηζηηθφ, ηφηε ε ίδηα πνιχζεκε 

εηθφλα κε ηα πνιιαπιά νπηηθά ζήκαηα, δνθηκάδεη πάλσ απφ κηα έλλνηα-αιγφξηζκν 

ηνπ εγθεθάινπ ηε θνξά. Με έλαλ ηξφπν, δχλαηαη λα «βξαρπθπθιψλεη» ηνλ ηξφπν 

αληίιεςεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζεαηή. Αθφκα πεξηζζφηεξν, o ζεαηήο δχλαηαη «λα επηιέμεη» 

απηφ πνπ ζα δεη ζε κηαλ πνιχζεκε εηθφλα κε βάζε ηνπο δηακνξθσκέλνπο 

αιγνξίζκνπο-έλλνηεο πνπ θαηέρεη. Αλ ιάβνπκε ππφςε καο πσο θαλείο λνπο δελ 

κνηάδεη κε θαλέλαλ λνπ, ηφηε ε ίδηα ε εξκελεία ηεο πνιχζεκεο εηθφλαο βαζίδεηαη 

ζηηο λνεηηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ θάζε ζεαηή, πνπ κπνξεί λα δεη, λα κελ δεη, λα εζηηάζεη 

θαη λα παξαβιέςεη κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε απνδνρή ή κε, θαιιηέξγεηα ή κε, 

αιγνξηζκηθψλ ελλνηαθψλ ιεηηνπξγηψλ πξφζιεςεο ελφο νπηηθνχ εξεζίζκαηνο. ε 

απηήλ ηελ πεξίπησζε, ε γλψζε θαη εξκελεία ησλ θαιιηηερληθψλ έξγσλ γίλεηαη 

θπξίσο ππνθεηκεληθή, θαζψο θέληξν ηεο είλαη ην ίδην ην αληηθείκελν ηεο ηέρλεο, ν 

ππνθεηκεληθφο ζεαηήο-παξαηεξεηήο, απηφο ν απξόβιεπηνο λνπο.       

Ηζηνξηθά κηιψληαο, φια ή ζρεδφλ φια, θαηά ηνλ Gamboni, ηδηαίηεξα φζνλ 

αθνξά ζην βαζηθφ έξεηζκα ηεο δπηηθήο ηέρλεο μεθηλνχλ απφ ηελ Αλαγέλλεζε θαη 
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 «Δλ νιίγνηο πξέπεη λα πξάμεη ν ζπγγξαθέαο φπσο ν ηκπξεζηνληζηήο δσγξάθνο, πνπ ξίρλεη ζηνλ 

θακβά ηα απνιχησο απαξαίηεηα ζπζηαηηθά γηα λα δσ έλα κήιν, θαη αλαζέηεη ζε κέλα λα πξνζδψζσ 

ελ ηέιεη ζε απηφ ην πιηθφ ηελ νινθιεξσκέλε κνξθή ηνπ». J. Ortega Y Gasset, Αηζζεηηθό Σξίπηπρν, 

(κεηάθξαζε Αιίθε Βαζψλε), Printa, Αζήλα, 2011, ζ. 251. 
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 K. Friston, Chr. Frith, R. Dolan, C. Price, S. Zeki, J. Ashburner,W. Penny, Human Brain Function, 

Academic Press (2
ε
 έθδνζε), Cambridge, Massachusetts, 2003, ζ. 172.  
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ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ Leonardo Da Vinci.
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 Σα εληέρλσο αηειή ζρέδηα ηνπ Ηηαινχ 

κχζηε ησλ ηερλψλ θαη επηζηεκψλ αιιά θαη νη κειέηεο ηνπ πάλσ ζηα ζχλλεθα, ηφζν 

εηθαζηηθέο φζν θαη ζεσξεηηθέο, απνηεινχλ ίζσο ηελ πξψηε ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα 

ηεο δπηηθήο ηέρλεο λα κηιήζεη γηα ηελ απξνζδηνξηζηία κε φξνπο θπξίσο εκπεηξηθνχο.  

Αλ θάπνηνο ινηπφλ παξαηεξήζεη ηα ζχλλεθα πνπ αιιάδνπλ ζρήκα, ρξψκα θαη 

ζέζε ζρεκαηίδνληαο εηθφλεο πνπ κνηάδνπλ κε απεηθάζκαηα αληηθεηκέλσλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, ή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, απνηεινχλ 

έλαλ θακβά ηεο φπνηαο πηζαλήο εηθφλαο ν παξαηεξεηήο κπνξεί λα εηθάζεη, θαζψο 

κπνξεί λα δεη ζε απηά ηε δηαρξνληθή θαη απνιχησο θπζηθή εθδήισζε ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο.  

Δδψ φκσο έρνπκε λα παξαηεξήζνπκε πάιη θάηη. Ζ φιε δηαδηθαζία απνηειεί 

νπζηαζηηθά ζπλαίξεζε ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. ζνλ 

αθνξά ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θπζηθνχ θαηλνκέλνπ, θαλείο δελ κπνξεί λα ην 

ακθηζβεηήζεη σο πξαγκαηηθφ γεγνλφο θαη θαηά θχζε γελφκελν. ζνλ αθνξά φκσο 

ζηελ εξκελεία ηνπ απφ ην ζεαηή, εδψ εηζέξρεηαη κηα λέα παξάκεηξνο. Ζ ίδηα ε 

ππνθεηκεληθή ηνπ εξκελεία δίλεη ην πεξηερφκελν ηεο εξκελείαο ηεο θπζηθήο εηθφλαο. 

κσο ε ζπλαίξεζε ππνθεηκεληθνχ θαη αληηθεηκεληθνχ θφζκνπ έηη πεξαηηέξσ 

εκβαζχλεηαη, θαζψο ν ζεαηήο θαη κεηέπεηηα  δπλάκεη δεκηνπξγηθφο 

απνηππσηήο/εξκελεπηήο ηεο εηθφλαο ηεο απξνζδηνξηζηίαο, δεκηνπξγεί λεθειψδε 

ζεκεία πνπ ηα ζπλδπάδεη κε ζεκαηλφκελα ηνπ πιηθνχ ηνπ θφζκνπ, δειαδή ηνπ 

θφζκνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ ή κε ζεκαηλφκελα ηνπ πλεπκαηηθνχ ηνπ βίνπ.  

Άιινο «βιέπεη» άινγα, άιινο πξφζσπα, άιινο ζξεζθεπηηθά ζχκβνια. πσο 

θαη λα έρεη, ζηελ πιεπξά ηνπ ζεαηή –γηα λα κελ ην πεξηνξίζνπκε, αο ζθεθηνχκε ηη 

είλαη απηφ πνπ «βιέπεη» ν θάζε ζεαηήο ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ– παξαηεξνχκε  

εμνξζνινγηζκό ηνπ ππνθεηκεληζκνχ ηνπ, δειαδή ν ππνθεηκεληζκφο ηνπ ζεκειηψλεηαη 

απφ ηα αληηθείκελα ηεο πξαγκαηηθφηεηάο ηνπ, απφ ηα θνηλψο παξαδεθηά ζηνηρεία ηεο 

παηδεχζεψο ηνπ, απφ ηηο εκπεηξίεο ηεο αλαηξνθήο ηνπ, απφ ηα πιηθά ζεκεία ηνπ 

θαζεκεξηλνχ ηνπ βίνπ.  

Ζ πεξηψλπκε θαη ηφζν κπζψδεο θαληαζία πεξηνξίδεηαη ζε φζα ν ζεαηήο 

κπνξεί λα δεη, ζε φζα ηνπ επηηξέπεη ν θφζκνο ησλ εκπεηξηψλ ηνπ λα εηθάζεη. Θα 
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έιεγε θαλείο πσο κφλν φζνη ππνθέξνπλ απφ νπηηθή αγλσζία
177

 κπνξνχλ λα έρνπλ ηελ 

πξψηε θαη πξσηετθή εηθφλα ελφο θφζκνπ πνπ αιιάδεη, ή απηφ πνπ ιέεη ν 

Αγγειφπνπινο ζην Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα, ην πξψην αζψν βιέκκα ηνπ θαιιηηέρλε πνπ 

αλαθαιύπηεη ηνλ θφζκν (discovery of the world). Ζ αλαθάιπςε ελφο θφζκνπ πνπ 

ήδε ππάξρεη κέζα απφ ηελ αζψα νπηηθή ηεο πξψηεο θαιιηηερληθήο καηηάο είλαη θαη 

εδψ ην δεηνχκελν φπσο θαη ε φπνηα δπλάκεη θαη πηζαλή ηαχηηζε ζεκαίλνληνο θαη 

ζεκαηλνκέλνπ κέζα ζε κηα φκσο νξηνζεηεκέλε θαληαζία, φπσο απηή ιεηηνπξγεί, ηνλ 

16
ν
 αηψλα, ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο εηθαζηηθνχο θαιιηηέρλεο. 

O Malcolm Turvey, κε ηε ζεηξά ηνπ, παξαηεξεί πσο νη Epstein, Vertov, 

Balázs, Kracauer, ζχκθσλα κε ηελ νπηηθή ηνπ, πηζηεχνπλ πσο «ζπγθεθξηκέλεο 

θηλεκαηνγξαθηθέο ηερληθέο –ην θνληηλφ πιάλν, ε αξγή θίλεζε, ε ιήςε ζηαζεξψλ 

θσηνγξαθηψλ ηνπ ίδηνπ ζέκαηνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, ην κνληάδ– κπνξνχλ 

λα απνθαιχςνπλ ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ είλαη αφξαηα κε ηελ 

έλλνηα πσο είλαη αδχλαην γηα ην αλζξψπηλν κάηη λα ηα δεη ρσξίο βνήζεηα» πξάγκα 

πνπ θάλεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν  λα «είλαη κηα απνθαιππηηθή νπηηθή ηερλνινγία φπσο 

είλαη ηα κηθξνζθφπηα θαη ηα ηειεζθφπηα».
178

  Με απηήλ ηελ δηαπίζησζε ν Turvey 

επεθηείλεη ηα φξηα ηεο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ καο, ηεο εηθφλαο πνπ έρνπκε γηα ηελ 

ηέρλε, ηεο θαιιηηερληθήο εηθφλαο, έηζη φπσο παξάγεηαη απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο 

αιιά θαη απφ ηηο ηέρλεο ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Καηά πξψηνλ, ε 

ίδηα ε εηθφλα ηνπ θφζκνπ καο είλαη ελ κέξεη αφξαηε, θαζφηη νη αηζζήζεηο καο είλαη 

πεπεξαζκέλεο. Γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνχκε λα δνχκε πψο πεηάεη κε ιεπηνκέξεηα 

έλα ρειηδνλφςαξν έμσ απφ ην ζαιάζζην πεξηβάιινλ ηνπ, παξά κφλν κε ηε ρξήζε ηεο 

αξγήο θίλεζεο. Καηά δεχηεξνλ, ε εηθφλα πνπ παξάγεη ε ηέρλε, εηθαζηηθή ή άιιε, 

πξνζδνθά ζε απηήλ ηελ αθξίβεηα ή κε ησλ αηζζήζεψλ καο λα ηελ πξνζιάβεη. 

Γειαδή, θαζηζηά ηνλ παξαηεξεηή θξίζηκν θξηηή αθφκα θαη ηεο ακθηβνιίαο γηα ην ηη 

βιέπνπκε θαη γηα ην ηη κπνξεί λα δεη απηφο ν παξαηεξεηήο κε θπζηθνχο φξνπο θαη 

κέζα ζηα θπζηθά φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ. χκθσλα κε ηνλ Turvey, ππνζέηνπκε 

πσο θάζε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηάο καο δχλαηαη λα είλαη ακθίβνιε, πηζαλή θαη 

πξνζιεπηηθά αλνινθιήξσηε απφ ηελ πιεπξά ηνπ παξαηεξεηή. Καηά ηελ άπνςή ηνπ, 

κφλν ηα ηερληθά κέζα ηεο επηζηήκεο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κπνξνχλ λα 
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 ηελ πεξίπησζε ηεο νπηηθήο αγλσζίαο ν αζζελήο αδπλαηεί λα αλαγλσξίδεη αληηθείκελα ηνπ 

θαζεκεξηλνχ θφζκνπ ηνπ. ην M. Farah, Visual Agnosia, MA, MIT Press, Cambridge, 2004. 
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 M. Turvey, Doubting Vision: Film and the Revelationist Tradition, Oxford University Press, 

Oxford, 2008, ζ. 5.   
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θαηαζηήζνπλ ηελ εηθφλα απνθαιππηηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Γηαθνξεηηθά 

κνηάδνπκε σο παξαηεξεηέο λα ππνθέξνπκε απφ νηνλεί ηπθιφηεηα.            

Δπηπξνζζέησο, ν εηθαζηηθφο θαη αθαδεκατθφο εξεπλεηήο Robert Pepperell 

ζεκεηψλεη: «Ηζηνξηθά έρνπκε ηελ ηάζε λα έρνπκε δερηεί ηελ δηάθξηζε αλάκεζα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηε θαληαζία, κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν λα γίλεηαη αληηιεπηφο 

σο απηφο πνπ είλαη εθεί έμσ θαη κε ηνλ θαληαζηηθφ θφζκν ηνπ λνπ λα ζεσξείηαη πσο 

βξίζθεηαη εδψ κέζα, ζην θεθάιη. Χζηφζν, λεπξνεπηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ 

ζπγθεληξψζεθαλ θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο έρνπλ δείμεη φηη νη πεξηνρέο ηνπ 

εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ άκεζε αληίιεςε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ θφζκνπ 

ζπκπίπηνπλ κε πεξηνρέο ηνπ εγθεθάινπ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ απεηθφληζε ή ζηελ 

θαληαζίσζε αληηθεηκέλσλ. Με άιια ιφγηα, φζνλ αθνξά ζην κπαιφ, δελ ππάξρνπλ 

ρσξηζηά κέξε ηνπ πνπ έρνπλ λα θάλνπλ (απνθιεηζηηθά) κε ην πξαγκαηηθφ θαη ην 

θαληαζηηθφ… Σν εχξεκα απηφ κπνξεί λα έρεη ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο γηα ην πψο 

αληηιακβαλφκαζηε ηε ζρέζε κεηαμχ ηνπ κπαινχ καο θαη ηνπ θφζκνπ καο…».
179

  

Με βάζε ηα παξαπάλσ λεπξνεπηζηεκνληθά ηεθκήξηα, ζα πξνρσξήζνπκε ζηηο 

αθφινπζεο παξαηεξήζεηο. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ν Pepperell έρεη ηεθκεξησκέλε ζέζε, 

ηφηε θχζεη ν κεραληζκφο ηεο αλζξψπηλεο αληίιεςεο ηνπ «πξαγκαηηθνχ» θαη ηνπ 

«θαληαζηηθνχ» είλαη ν ίδηνο ή ηνπιάρηζηνλ, αλ θάλνπκε ιφγν γηα δχν κεραληζκνχο, 

ηφηε κεηαμχ ηνπο κνηξάδνληαη έλα ζεκαληηθφ θνηλφ ρψξν ζηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. 

Καη φρη κφλν απηφ αιιά θαηά πάζα πηζαλφηεηα ην αλζξψπηλν κπαιφ είλαη 

ξπζκηζκέλν λα κελ ηα δηαρσξίδεη, αιιά λα ηα δηαπιάζεη θαη λα ηα ζπλδέεη. Να 

κπνξεί δειαδή λα «δεη» ην απξνζδηφξηζην κέζα ζην πξαγκαηηθφ θαη ην πξαγκαηηθφ 

κέζα ζην απξνζδηφξηζην, θάλνληαο δηαξθείο ζπλάςεηο αλάκεζα ζηηο δχν πεξηνρέο, 

ινγηθέο ή ηπραίεο.  

ηελ απγή κάιηζηα απηψλ ησλ εμειίμεσλ πνπ αθνξνχλ ζηε λεπξνεπηζηήκε, ν 

εξεπλεηήο Κψζηαο Αλαζηαζίνπ αλαθέξεη πσο κέρξη ηψξα αζρνινχκαζηαλ είηε ζηελ 

απνιχησο κηθξή θιίκαθα ηνπ εγθεθάινπ, ζην επίπεδν ελφο λεπξψλα, είηε ζηελ 

απνιχησο εθηεηακέλε, πνπ αθνξά ζηε γλσζηαθή θαη ζπκπεξηθνξηζηηθή ιεηηνπξγία. 

Ζ εξεπλεηηθή  νκάδα, ζηελ νπνία αλήθεη ν Κψζηαο Αλαζηαζίνπ, αλαθάιπςε ην πψο 

ε ιεηηνπξγία ελφο θαη κφλν λεπξψλα επεξεάδεη ηε ζπλνιηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

εγθεθάινπ, πψο ην εηδηθφ επεξεάδεη ην γεληθφ ζηα πεξηζζφηεξα ζειαζηηθά θαη ζηνπο 
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Garde, επηκ. C. Ohlschlager, P. Capano, V. Borso, Verlag Transcript, Bielefeld, 2012. 
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πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο, απεηθνλίδνληάο ην κάιηζηα πξνζνκνησηηθά.
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πλαηξψληαο, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ηφζν ηνλ επαγσγηθφ φζν θαη ηνλ παξαγσγηθφ 

ηξφπν ζθέςεο, θαζφηη ην κνληέιν απηφ δέρεηαη ζπλερψο πιεξνθνξίεο πνπ θηλνχληαη 

ηφζν απφ ην γεληθφ (ζπλνιηθή ιεηηνπξγία εγθεθάινπ) ζην εηδηθφ (ιεηηνπξγία ελφο 

λεπξψλα) φζν θαη απφ ην εηδηθφ ζην γεληθφ ζπγρξφλσο, κπνξνχκε λα πνχκε πσο ζην 

άκεζν κέιινλ ελδέρεηαη λα ζπάζεη θαη ν παξαδνζηαθφο ηξφπνο επηζθφπεζεο θαη 

ειέγρνπ ηεο αιήζεηαο, ν παξαγσγηθφο θαη ν επαγσγηθφο.   

Μπξνζηά ζε ηέηνηεο εμειίμεηο δελ κπνξνχκε αθφκα λα ζηαζκίζνπκε ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξνζιακβάλνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αληηιακβαλφκαζηε ην 

θαληαζηηθφ, πφζσ κάιινλ ην απξνζδηφξηζην, πνιχζεκν, ακθίζεκν θαη πηζαλφ, ην 

νπνίν κνηάδεη λα θηλείηαη αλάκεζα ζην θαληαζηηθφ θαη ζην πξαγκαηηθφ. Ζ ζρέζε ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ κε ηνλ εγθέθαιν θαη ην λνπ είλαη αθφκα θάηη πνπ δηεξεπλάηαη 

δπλακηθά.  

Οη πξψηεο κάιηζηα ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο έγηλαλ απφ ηνλ νηθνλνκνιφγν 

Friedrich Hayek, ήδε ην 1953, ζην έξγν ηνπ The Sensory Order: An Inquiry into the 

Foundations of Theoretical Psychology, φπσο επηζεκαίλνπλ νη Κψζηαο Αλαζηαζίνπ 

θαη Adam S. Shai. ην θείκελν κειεηάηαη ν ζπζρεηηζκφο ηεο δφκεζεο ηεο 

ζπλείδεζεο, ηεο αληίιεςεο/πξφζιεςεο θαη ηεο ζπλεηδεηήο αληίιεςεο/πξφζιεςεο. 

Δηδηθφηεξα, αλ ιάβνπκε ππφςε πσο ε δνκή ηνπ αλζξψπηλνπ εγθεθάινπ είλαη 

αλνκνηνγελήο (inhomogeneity), πξάγκα πνπ ζέηεη πξνβιήκαηα ζηνπο επηζηήκνλεο 

θαη ζηα πεηξακαηηθά ηνπο ππνδείγκαηα θαη ζηα απνηειέζκαηα. Δληνχηνηο πηζηεχεηαη 

πσο ε πεηξακαηηθή λεπξνεπηζηήκε θαη ηα πνξίζκαηά ηεο κπνξνχλ λα απαληήζνπλ 

ζηα εξσηήκαηα ηεο ςπρνινγίαο θαη ηεο θηινζνθίαο, ζε εχζεην ρξφλν.
181

 Αθφκα φκσο 
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 M. W. Reimann, C. A. Anastassiou, R. Perin, S. L. Hill, H. Markram, Chr.  Koch, “A Biophysically 

Detailed Model of Neocortical Local Field Potentials Predicts the Critical Role of Active Membrane 

Currents”, Neuron 79 (2013), ζζ. 375-390. 
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 «… ε κειέηε ηεο ζπλείδεζεο κπνξεί λα δηαηξεζεί ζηελ κειέηε ησλ πεξηερνκέλσλ (contents) θαη 

ζηε κειέηε ηνπ επηπέδνπ (level). Σα πεξηερφκελα ηεο ζπλείδεζεο αλαθέξνληαη ζε απηά ηα αληηιεπηηθά 

αληηθείκελα πνπ έλα ππνθείκελν κπνξεί λα αληηιεθζεί, γηα παξάδεηγκα, φηαλ έλα ππνθείκελν 

αλαθέξεη πσο αληηιακβάλεηαη έλα δέληξν ζην νπηηθφ ηνπ πεδίν. Σν επίπεδν, φκσο, αλαθέξεηαη ζηε 

ζπλερή ζχλδεζε απφ ηνλ ρσξίο φλεηξα χπλν ζηε θπζηνινγηθή θαζεκεξηλή δσή ελφο αλζξψπνπ πνπ 

πεξπαηά… ε λεπξνεπηζηήκε βξίζθεηαη ηψξα ζην ζεκείν φπνπ νη βηνθπζηθέο θαη αλαηνκηθέο 

ιεπηνκέξεηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα λα θιείζνπλ ην ράζκα αλάκεζα ζηελ πεηξακαηηθή 

λεπξνεπηζηήκε, ηελ ςπρνινγία θαη ηηο ζεσξεηηθέο αλαδεηήζεηο… ε κεγάιεο εκβέιεηαο επηθνηλσλίαο 

ζην θινηφ αλάκεζα ζε ηνπιάρηζηνλ αξθεηά εθαηνζηά ηνπ αλζξψπηλνπ εγθέθαινπ… είλαη απαξαίηεζε 

ζπλζήθε γηα ηελ αλαπαξάζηαζε κηα ζπλεηδεηήο αληίιεςεο… νη ειεθηξηθέο πιεξνθνξίεο ηνπ 

εμσθπηηαξηθνχ κέζνπ ζε δψληεο νξγαληζκνχο ήηαλ αληζφηξνπεο θαη εθ θχζεσο  αλνκνηνγελείο».      

C.Α. Anastassiou , A.S. Shai, "Signals, Systems and Psyche", Micro-, Meso- and Marco-dynamics of 

the Brain, επηκ. G. Buzsaki & Y. Christen, Springer Verlag, 2016, ζζ. 107-156. 
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θαη αλ απηφ κειεηεζεί επηηπρψο θαη ελδειερψο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα δνχκε ζε 

χζηεξν ρξφλν πψο ιεηηνπξγεί ε ζπλείδεζή καο θαη νη κεραληζκνί πξφζιεςεο ζηελ 

ηέρλε θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.                

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πην ελδηαθέξνλ δήηεκα, έηζη φπσο παξνπζηάδεηαη 

απφ ηνλ Gamboni, είλαη ε ίδηα ε αλεηθνληθφηεηα/κε αλαπαξαζηηθφηεηα ηεο εηθφλαο. 

Δίηε κηιάκε γηα ηα δηαθνζκεηηθά κνηίβα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα «λεξά» ησλ 

καξκάξσλ ηεο Αγίαο νθίαο, είηε γηα ηα κνηίβα ησλ βηηξφ ή ησλ κνηίβσλ ελφο 

ηδακηνχ ηνπ αξρηηέθηνλα ηλάλ, ε αλεηθνληθφηεηα ζηνπο ζξεζθεπηηθνχο ρψξνπο πέξα 

απφ ην γεγνλφο φηη κεηαθέξεη ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπνπ λα απνθχγεη εηθαζηηθέο 

απνηππψζεηο ηνπ ζενχ ή λα ηηο πεξηνξίζεη, αο κελ μερλνχκε θαη ηελ εηθνλνκαρία 

φζνλ αθνξά ζην νξζφδνμν ρξηζηηαληθφ δφγκα,
182

 ζπγρξφλσο απνδίδνπλ κηα ηέρλε 

πνπ είηε αθήλεηαη ζηελ ηπραηφηεηα (λεξά ηνπ καξκάξνπ βαικέλα φκσο ζπκκεηξηθά 

απφ ηνπο ξσκηνχο ηερλίηεο), είηε είλαη απνηέιεζκα έληερλεο πξνζπάζεηαο (βηηξφ, 

δηάθνζκνο ζηα ηδακηά) απνηεινχλ ζαπκαζηά έξγα ηέρλεο πνπ δελ κηκνχληαη 

αλαγθαζηηθά ηε θχζε.
183

  

Γηα λα γίλσ πην ζαθήο, ε ίδηα ε επζεία γξακκή πνπ πνιινί αλεηθνληθνί 

δηάθνζκνη έρνπλ, δελ ππάξρεη ζηε θχζε, θαζψο ε επζεία γξακκή είλαη αλαθάιπςε 

ηεο επθιείδεηαο γεσκεηξίαο. Ση θεξδίδεη θάπνηνο κε έλα έξγν ηέρλεο πνπ δελ κηκείηαη 

ηε θχζε; Μα αθξηβψο απηφ. Σν έξγν ηνπ παχεη λα είλαη κίκεζε. Καηαξγεί ηε βαζηθή 

αξηζηνηειηθή νπηηθή πεξί εηθαζηηθνχ έξγνπ, ηελ ίδηα ηε ζηηγκή πνπ θαλείο δελ 

κπνξεί λα αξλεζεί φηη κπξνζηά καο έρνπκε έλα θάπνην εηθαζηηθφ έξγν πνπ 

ρξεζηκνπνηεί φιεο ηηο δπλαηέο ηερληθέο απεηθφληζεο, ρσξίο φκσο λα κηκείηαη θάπνην 

αληηθείκελν ηνπ θφζκνπ καο. Αλ απνκνλψλακε απηέο ηηο εηθφλεο ηέρλεο, ηφηε ζα 

είρακε ίζσο ηηο κφλεο ηέρλεο πνπ πξηλ ηελ επίζεκε έιεπζε ηνπ κνληεξληζκνχ 

επαλαζέηνπλ ην ζέκα πνπ έζημε ν Πιάησλ ζε ζρέζε κε ηελ «εμνξία» ησλ ηερλψλ απφ 

ηελ ηδαληθή πνιηηεία ηνπ θαη ελ πξνθεηκέλσ ησλ ηερλψλ πνπ απεηθνλίδνπλ ηα 

πξαγκαηηθά αληηθείκελα θαη πξφζσπα ηνπ θφζκνπ καο.  

Τπελζπκίδνπκε εδψ φηη ν Πιάησλ αξλείηαη ηελ σθέιεηα ησλ εηθαζηηθψλ 

ηερλψλ, θαζψο απέρνπλ ηξεηο βαζκίδεο απφ ηελ ηδέα, απφ ην αγαζφλ.
184

 Ζ 

                                                 
182

 Sp. Vryonis, “Byzantine Society and Civilization”, The Glory of Byzantium: Art and Culture of the 

Middle Byzantine Era A.D. 843-1261, επηκ. H.C. Evans, W.D. Wixom, The Metropolitan Museum of 

Art, New York, 1997, ζζ. 10-12.  
183

 D. Gamboni, op. cit., ζζ. 29, 41.   
184

 Πνιηηεία, X 597-599. 
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αλεηθνληθφηεηα ησλ εηθαζηηθψλ ηερλψλ, φπνπ θαη φπνηε απηή παξνπζηάδεηαη, ζα 

κπνξνχζε λα δηαηππσζεί θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, δειαδή σο κηα πξνζπάζεηα πνπ δε 

ζα νδεγήζεη ζηελ απνηχπσζε ηνπ θφζκνπ ηεο ακάζεηαο, ηνπ θφζκνπ ησλ ζθηψλ αιιά 

πνπ δεκηνπξγεί ήδε έλαλ θφζκν πνπ δελ ππάξρεη, έλα θφζκν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

αλερζεί ε θηινζνθηθή νξζφηεηα ηνπ Πιάησλα. Απηφ πνπ ππνζηεξίδσ είλαη φηη ζηε 

βάζε ηεο ε αλεηθνληθή/κε αλαπαξαζηαηηθή ηέρλε είλαη επηβεβαίσζε αιιά θαη άκεζν 

απνηέιεζκα ηεο πιαησληθήο απφξξηςεο ηεο θαιιηηερληθήο κίκεζεο. Αλ κάιηζηα 

δνχκε ηελ αλεηθνληθή/κε αλαπαξαζηαηηθή ηέρλε σο έλα ζχλνιν γεσκεηξηθψλ 

ζρεκάησλ, ηφηε δχζθνια ζα κπνξνχζε ν Πιάησλ λα κελ απνδερηεί ζηελ ηδαληθή ηνπ 

πνιηηεία ηελ έληερλε απνηχπσζε ηεο γεσκεηξηθήο ηέρλεο πνπ ηφζν ν ίδηνο πξνήγαγε 

σο ηδαληθή εθπαίδεπζε ηφζν ζχκθσλα κε ηα γξαπηά ηνπ φζν θαη ζχκθσλα κε ηελ 

παξάδνζε.
185

  

Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ ν Robert Pepperell ππνζηεξίδεη: «…ην 

θαηλφκελν ηεο νπηηθήο απξνζδηνξηζηίαο κπνξεί λα απνθαιχςεη θάηη ζρεηηθφ κε ην 

αξραίν πξφβιεκα ηνπ πψο ζρεηηδφκαζηε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ζ νπηηθή 

απξνζδηνξηζηία κάο δείρλεη θάηη ζε ζρέζε κε ηε θχζε ηνπ θφζκνπ, φπσο απηφο 

ππάξρεη πξηλ απφ αιιά θαη ζηε δηαδηθαζία πνπ ελλνηνινγηθά (conceptually) 

θαηεγνξηνπνηείηαη… Μαο ιέεη θάηη ζε ζρέζε κε ην πψο ε πξαγκαηηθφηεηα 

ζπγθξνηείηαη γηα εκάο θαη πψο ηα αληηθείκελα ζην θφζκν απνθηνχλ νληφηεηα γηα 

εκάο».
186

 Πξνρσξψληαο κάιηζηα ηελ ζθέςε ηνπ Gamboni, ππνζηεξίδεη πσο ε 

πξνζσπηθή εκπεηξία γίλεηαη κέξνο ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο.
187

     

Ο Deleuze επηζεκαίλεη κε ηελ ζεηξά ηνπ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ζπκίδνληαο 

ηνλ «ππνθεηκεληθφ» παξαηεξεηή ηνπ Gamboni:  

                                                 
185

 Πνιηηεία, X 521-542. 
186

 R. Pepperell, op. cit. 
187

 «Σν θαηλφκελν ηεο νπηηθήο απξνζδηνξηζηίαο αθνξά ηελ θαηά ηα θαηλφκελα επζεία ή άκεζε ζρέζε 

ηεο εμσηεξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην πψο αληηιακβαλφκαζηε απηήλ θαη ηελ αλαπαξηζηνχκε… 

Απηφο καο ππελζπκίδεη πσο φιε ε εκπεηξία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο είλαη δήηεκα εξκελείαο… 

πεξηζηαζηαθά ε γξήγνξε ζχιιεςε κηαο απεηθφληζεο είλαη απνγνεηεπηηθή θαη πηεδφκαζηε λα 

αγσληζηνχκε λα επαλαθέξνπκε ή λα αηζζαλζνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ θφζκνπ πνπ καο 

πεξηβάιιεη… έηζη βηψλνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φπσο ππάξρεη, πξηλ ηελ θαζνξίζνπκε… ν ηξφπνο 

πνπ ηα ζπζηήκαηα ηεο αληίιεςήο καο δνπιεχνπλ, γηα λα θαηαζθεπάζνπλ κηα παξνπζία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, απηφ είλαη θάηη πεξηζζφηεξν ππνθεηκεληθφ παξά αληηθεηκεληθφ… Γηα απηφ πηζηεχσ 

πσο ε απξνζδηνξηζηία είλαη ζεκαληηθή… γηα ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αληίιεςεο θαη ηεο ζρέζεο καο κε 

ηνλ θφζκν. αλ λα κελ κπνξνχκε πηα λα επηβάινπκε έλαλ εχθνιν δηαρσξηζκφ αλάκεζα ζηελ 

αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη ζηηο απνηππψζεηο καο γηα απηφλ. ε απηφ ην πιαίζην, ε ππνθεηκεληθή 

εκπεηξία γίλεηαη κέξνο ηεο αληηθεηκεληθήο πξαγκαηηθφηεηαο». R. Pepperell, op. cit.   
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«Σν γεγνλφο φηη ν θηλεκαηνγξάθνο δελ έρεη επ‟ νπδελί σο πξφηππν ηελ 

ππνθεηκεληθή θπζηθή αληίιεςε, νθείιεηαη ζηελ θηλεηηθφηεηα ησλ θέληξσλ 

ηνπ θαη ζηελ κεηαβιεηφηεηα ησλ θαδξαξηζκάησλ ηνπ, κέζσ ησλ νπνίσλ 

αλαθαηαζθεπάδεη ζπλερψο εθηελείο δψλεο, άθεληξεο θαη απνθαδξαξηζκέλεο. 

Έηζη, ηείλεη λα μαλαβξεί ην πξψην θαζεζηψο ηεο εηθφλαο-θίλεζεο, ηελ 

θαζνιηθή κεηαβνιή, ηελ νιηθή αληηθεηκεληθή θαη δηάρπηε αληίιεςε. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, θηλείηαη ακθίδξνκα. Χο πξνο ηελ ζθνπηά πνπ καο 

ελδηαθέξεη πξνο ην παξφλ, πεγαίλνπκε απφ ηελ αληηθεηκεληθή νιηθή 

αληίιεςε πνπ ζπγρέεηαη κε ην πξάγκα πξνο κία αληηθεηκεληθή αληίιεςε πνπ 

δηαθξίλεηαη απφ ην πξάγκα, κέζσ κηαο απιήο απαινηθήο ή αθαίξεζεο. 

Απηήλ αθξηβψο ηελ ππνθεηκεληθή κνλνζήκαληε αληίιεςε, απνθαινχκε 

αληίιεςε κε ηελ θπξηνιεθηηθή έλλνηα. Καη ε εηθφλα-θίλεζε πθίζηαηαη έηζη 

ηελ πξψηε ηεο κεηακφξθσζε: φηαλ ηελ αλαγάγνπκε ζε έλα θέληξν 

απξνζδηνξηζηίαο, γίλεηαη εηθφλα-αληίιεςε».
188

  

Έζησ θαη πεξηζηαζηαθά, έζησ θαη σο γελεηηθή δηαδηθαζία ηεο ίδηαο ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο, ν Deleuze ζεσξεί αλαγθαίν ην πέξαζκα ηεο εηθφλαο 

απφ ηελ ππνθεηκεληθή αληίιεςε κε ηελ αληίζηνηρε απξνζδηνξηζηία πνπ απηή 

πξνθαιεί ζηνλ ηξφπν πνπ θνηηάκε ηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ θφζκν. «Απηήλ αθξηβψο 

ηελ ππνθεηκεληθή κνλφθεληξε αληίιεςε, απνθαινχκε αληίιεςε κε ηελ 

θπξηνιεθηηθή έλλνηα».
189

   

Καζφηη απηή ε απξνζδηνξηζηία είλαη ε αλζξψπηλε δπλαηφηεηα λα 

αληηιακβάλεηαη θχζεη ηελ θηλνχκελε εηθφλα, απηή ε απξνζδηνξηζηία απνηειεί ηελ 

αληηθεηκεληθφηεηα ηεο αλζξψπηλεο καηηάο ζηα πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ζηα 

θαιιηηερληθά ζεάκαηα, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, έλαλ θηλεκαηνγξάθν πνπ θηλείηαη 

αζαθψο, απνθαδξαξηδφκελνο, εμαξζξνχκελνο, αεηθίλεηνο, αθξηβψο γηα λα κνηάζεη 

ζηνλ ηξφπν πνπ θνηηάκε, βιέπνπκε, αληηιακβαλφκαζηε, ζπλεηδεηνπνηνχκε. Σίπνηε 

άιιν. Ζ πνιπζεκία άιισζηε ζε έλα ζηαηηθφ θάδξν δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ην 

μεδίπισκα κηαο ηζηνξίαο, πνιιψλ ηζηνξηψλ, πνιιψλ εξκελεηψλ φρη ζηελ εηθφλα αιιά 

ζην λνπ ηνπ ζεαηή, πνπ δείρλεη λα πξνβάιιεη αιγνξηζκηθά μαλά θαη μαλά εθδνρέο ηεο 

ίδηαο (;) ηζηνξίαο. Σφηε ην ακθίζεκν/πνιχζεκν θαη αθχζηθν θάδξν θάλεη ην λνπ λα 

                                                 
188

 G. Deleuze, Κηλεκαηνγξάθνο Η: Ζ εηθόλα-θίλεζε, (κεηάθξαζε: Μηράιεο Μάηζαο), Νήζνο, 2009, 

Αζήλα, ζζ. 86-87. 
189

 Ibid.  
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ιεηηνπξγεί ζαλ έζσ θάκεξα πνπ πξνβάιιεη ελδερφκελεο ηζηνξίεο, εξκελείεο ηνπ 

νπηηθνχ εξεζίζκαηνο.  Αληηζέησο ν θηλεκαηνγξάθνο πξνβάιιεη θαη πξνβάιιεηαη σο ν 

θχζεη ηξφπνο λα βιέπνπκε… θαη απηφ ηνλ θάλεη ππνθεηκεληθφ θαη απξνζδηφξηζην, 

ζαλ ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο αληίιεςήο καο.   

        

1.7 Η απνπζία ηεο θαιιηηερληθήο εηθόλαο 

 

ε απηφ ην ππνθεθάιαην ζα επεμεξγαζηνχκε δχν ππνζέζεηο εξγαζίαο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε δχν θηλεκαηνγξαθηθά ειιεληθά έξγα. Θα πξνζπαζήζνπκε λα 

απνδείμνπκε φηη ελδερνκέλσο ε έλλνηα ηεο απνπζίαο θαη ηνπ θαληάζκαηνο, φληαο 

ελδερνκέλσο ζχκθπηε κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο ηέρλεο, πνιιέο θνξέο έρεη ππάξμεη ην 

ζεκαηηθφ θέληξν ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο αθήγεζεο. Ση ζπκβαίλεη, φηαλ ε ίδηα ε 

βαζηθή ζεκαηηθή ηεο ηζηνξίαο ζηνηρεηψλεηαη απφ ην απνπζηάδνλ ή θαληαζκαηηθφ 

έξγν ηέρλεο; Καη πψο απηφ κπνξεί λα γίλεη αληηιεπηφ απφ ηνλ ζεαηή; Μήπσο, ηειηθά, 

ην γεγνλφο φηη ε ίδηα ε θχζε ηεο ηέρλεο ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηελ απνπζία ηεο, 

πξνβαιιφκελε κέζα απφ ην ίδην ην δίπνιν παξνπζίαο θαη απνπζίαο, κε ηελ κε έλπιε 

παξνπζία ηεο κπξνζηά καο, ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε είλαη θάηη πνπ νη ίδηνη νη 

δεκηνπξγνί έρνπλ θαηαλνήζεη, κε απνηέιεζκα λα ην δηαπξαγκαηεχνληαη ζηα ίδηα 

ηνπο ηα έξγα;  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην έξγν ηνπ Αγγειφπνπινπ Σν Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα 

αζρνιείηαη ζην ζχλνιφ ηνπ κε ηελ αλεχξεζε ελφο ρακέλνπ θηικ ησλ αδειθψλ 

Μαλάθε, ελφο θηικ πνπ δελ αλαθηάηαη πνηέ, κε ηελ εκβιεκαηηθή ηειεπηαία ζθελή 

ηνπ έξγνπ λα ζηηγκαηίδεηαη απφ ηα παξάζηηα πάλσ ζην παλί ελφο κηζνγθξεκηζκέλνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζην κηζνβνκβαξδηζκέλν εξάγεβν. Δδψ ν Αγγειφπνπινο 

εζειεκέλα ή κε θάλεη έλα ππέξνρν ζρφιην πάλσ ζηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο ηελ νπνία ηελ πιαηζηψλεη θαη κε ην εμήο ζρφιην: «Γηαηί 

νλφκαζα ηνλ ήξσα σο Α; Ήηαλ κηα αιθαβεηηθή επηινγή. Κάζε θηλεκαηνγξαθηζηήο 

ζπκάηαη ηελ πξψηε θνξά πνπ θνίηαμε κέζα απφ ην νπηηθφ δηάθξαγκα ηεο θάκεξαο. 

Δίλαη κηα ζηηγκή πνπ δελ ηαπηίδεηαη ηφζν κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

αιιά κε ηελ αλαθάιπςε ηνπ θφζκνπ. Αιιά έξρεηαη κηα ζηηγκή, φπνπ ν 
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θηλεκαηνγξαθηζηήο μεθηλά λα ακθηβάιιεη γηα ηε δηθή ηνπ ηθαλφηεηα λα βιέπεη ηα 

πξάγκαηα, φηαλ δελ γλσξίδεη πηα αλ ην βιέκκα ηνπ είλαη νξζφ θαη αζψν».
190

  

Σν παξαπάλσ θείκελν κε δηάθνξεο κεηαιιαγέο ζα κπνξνχζαλ λα ην 

ζπλππνγξάςνπλ θαη νη δχν θηιφζνθνη. Ζ ακθηβνιία ηνπ θηλεκαηνγξαθηζηή λα βιέπεη 

ηα πξάγκαηα εληάζζεηαη κέζα ζην θνηλφ γηα ηνπο δχν θηινζφθνπο εθθξεκνχο 

δηπφινπ παξνπζίαο-απνπζίαο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο. Δπίζεο απνηειεί ζπρλή 

επηινγή ε ίδηα απηή ε ζεκαηηθή γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηνπ Αγγειφπνπινπ. 

πγθεθξηκέλα ν θξηηηθφο Γηάλλεο Μπαθνγηαλλφπνπινο ζρνιηάδνληαο ην έξγν ηνπ 

Αγγειφπνπινπ Αλαπαξάζηαζε (1970), ππνγξακκίδεη:  

«Ο Αγγειφπνπινο, φπσο θαη άιινη κνληέξλνη θηλεκαηνγξαθηζηέο, 

απνξξίπηεη ην κχζν ηνπ έξγνπ ηέρλεο ζαλ εληεινχο θαη αθέξαηνπ 

πξντφληνο… Ζ θξηηηθή ζηάζε ηνπ απέλαληη ζην ίδην ην έξγν παίξλεη ηελ 

κνξθή ηεο ακθηβνιίαο… κσο, ε ακθηβνιία ηνπ δελ αθνξά ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν απηφλ θαζ‟ εαπηφλ ζαλ γιψζζα, νχηε ζηελ ηθαλφηεηά ηνπ 

λα εθθξάζεη…».
191

  

Ο Αγγειφπνπινο, κεηά απφ 25 ρξφληα, απφ ηφηε πνπ εμέδσζε ηελ Αλαπαξάζηαζε  

απνθαζίδεη λα θάλεη ην κνηξαίν (;) βήκα θαη λα ακθηζβεηήζεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ ηέρλε, 

ηελ ίδηα ηνπ ηελ αληίιεςε πσο είλαη βέβαηνο γηα ην ηη βιέπεη πίζσ απφ ηελ θάκεξά 

ηνπ. Ζ ακθηβνιία ηνπ δελ αθνξά κφλνλ έλα θαιιηηερληθφ πξντφλ αιιά θαη ηελ ίδηα 

ηνπ ηελ ηέρλε ζηελ νιφηεηά ηεο, δειαδή νπζηαζηηθά θαη αιεζηλά, ηνλ ίδηνλ ηνπ ην 

ζθελνζεηηθφ ηνπ εαπηφ. Ο Αγγειφπνπινο ακθηβάιιεη γηα ηνλ Αγγειφπνπιν 

ζπκίδνληαο απηφ πνπ είπε ν Μσξίο Μεξιψ-Πνληχ γηα ηνλ εδάλ: «Γεξλψληαο (ν 

εδάλ), αλαξσηηέηαη κήπσο ε θαηλνηνκία ηεο δσγξαθηθήο ηνπ νθείιεηαη απιψο θαη 

κφλν ζε κηα δηαηαξαρή ηεο φξαζήο ηνπ».
192

     

Σν επφκελν παξάδεηγκα, ελψ απνηειεί έλα δείγκα εληειψο δηαθνξεηηθνχ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ είδνπο,
193

 ζε ζρέζε κε ην παξαπάλσ, κηα αζπξφκαπξε cult 

                                                 
190

 Σν θείκελν απηφ ζπλφδεπε ηελ πξψηε έθδνζε ηεο ηαηλίαο θαη πεξηγξάθεη ηελ πινθή ηνπ. Δληνχηνηο 

δελ κέλεη ζηελ επηθάλεηα ηεο ππφζεζεο, αιιά κέζα ζε ιίγεο γξακκέο αλαιχεη ηε βαζηθή ζχιιεςε ηνπ 

θεηκέλνπ, πάλσ ζην νπνίν θηλεκαηνγξάθεζε ν Αγγειφπνπινο.  
191

 Γ. Μπαθνγηαλλφπνπινο, «Τπνλφκεπζε θαη απξνζδηνξηζηία», Οη δέθα θαιύηεξεο ηνπ ειιεληθνύ 

ζηλεκά είλαη… έλδεθα, 30 ρξόληα παλειιήληα έλσζε θξηηηθώλ θηλεκαηνγξάθνπ, επηκ. ΠΔΚΚ, Αζήλα, 

2007, ζ. 22.  
192

 Μ. Μεξιψ-Πνληχ, Ζ ακθηβνιία ηνπ εδάλ: Σν κάηη θαη ην πλεύκα, (κεη. Αιέθα Μνπξίθε), Νεθέιε, 

Αζήλα, 1991, ζ. 27.  
193

 «Με άιια ιφγηα, ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί φηη ν λφκνο ηνπ (θηλεκαηνγξαθηθνχ) είδνπο, πνπ 

ππνγξακκίδεη ηελ πξνζπάζεηα λα θαζηεξψζεη θαηεγνξίεο κε ππνηηζέκελεο θαζαξέο ηηο γξακκέο ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπο, νπζηαζηηθά πξνθαιείηαη απφ ην αληίζεηφ ηνπ, δειαδή, ηελ κε πηζαλφηεηα λα 



91 

 

 

 

θσκσδία ηνπ Ρέλνπ Υαξαιακπίδε κε ηίηιν No Budget Story, εληνχηνηο –θαη απηφ ην 

ζεσξψ πνιχ ζεκαληηθφ– πξαγκαηεχεηαη πεξίπνπ ην ίδην δήηεκα. Έλαο θηιφδνμνο 

λένο θηλεκαηνγξαθηζηήο πξνζπαζεί λα γπξίζεη ην πξψην ηνπ Art Film. Βξίζθεη κηα 

νκάδα καθηφδσλ, πνπ ζέινληαο λα μεπιχλεη καχξν ρξήκα, ηνλ ρξεκαηνδνηεί. ε φιν 

ην έξγν ε αδπλακία ηνπ λένπ θηλεκαηνγξαθηζηή λα κπνξέζεη λα γπξίζεη αιιά θαη λα 

πξνβάιεη ην έξγν ηνπ είλαη παξνηκηψδεο, θάζε πξνζπάζεηά ηνπ θαηαιήγεη ζε 

πξνβνιή ιεπθψλ απφ ηα παξάζηηα εηθφλσλ, ζηελ θαηαζηξνθή ηνπ ζελαξίνπ ηνπ θαη 

ζηελ επίγλσζε απφ κέξνπο ηνπ ηεο αδπλακίαο ηνπ λα αθνινπζήζεη αιιά θαη λα 

πξαγκαηψζεη κηα κεγάιε αθήγεζε.  Ζ ίδηα ε ζεκαηνινγία ηεο θαιιηηερληθήο 

αδπλακίαο ηεο παξαγσγήο θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ πέξα απφ ηελ ίδηα ηε ιεπθή 

εηθφλα ζπκίδεη πνιχ έληνλα ην ζρφιην ηνπ Αγγειφπνπινπ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

ακθηβνιία γηα ην αλ κπνξείο λα βιέπεηο ηα πξάγκαηα κέζα απφ ην δηάθξαγκα ηεο 

θάκεξαο. Καηά πφζνλ ν θηλεκαηνγξάθνο αλήθεη ζην ζθνηάδη, ζηελ αλππαξμία θαη 

ζηελ απνπζία είλαη ζέκαηα πνπ άζειά ηνπ ζίγεη ν Ρέλνο Υαξαιακπίδεο.  

       

Α)Σο Βλέμμα ηος Οδςζζέα, η ςπόππηηη ζύνδεζή ηος με ηα θανηάζμαηα ηος 

Μαπξ και η άδεια οθόνη πος  «αποηελεί δομή ηηρ αθανιζόμενηρ εμθάνιζηρ». 

 

Γηα ηελ ηδέα κνπ δελ σξίκαζε ν αηώλαο καο.  

Δίκαη πνιίηεο πνιηηείαο πνπ κέιιεη λα ’ξζεη.
194

 

        

Σν Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα άξρηζε λα γπξίδεηαη, ζηα 1993, ελψ βγήθε ζηηο 

αίζνπζεο ζηα 1995. Θα πξέπεη, ελ πξψηνηο, λα πνχκε φηη είλαη κηα ηαηλία πνπ κηιά γηα 

ηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζηα Βαιθάληα, νπζηαζηηθά γηα ηελ ίδηα ηε 

«γιψζζα» ηνπ αιιά θαη ηε θχζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ αλάθιεζε ηνπ βιέκκαηνο 

ηνπ ζθελνζέηε σο θεληξηθνχ παξάγνληα ηεο δηακφξθσζεο ηεο ίδηαο ηεο αληίιεςεο 

πνπ έρνπκε πεξί ηεο ζχλζεηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είλαη θεληξηθνχ ελδηαθέξνληνο ζην 

έξγν. Αο κελ μερλάκε φηη ζηα 1995, πνπ πξνβιήζεθε ε ηαηλία, ενξηάδνληαλ ηα 100 

ρξφληα θηλεκαηνγξάθνπ θαη φηη ε ηαηλία μεθηλά κε ηελ πξψηε ηαηλία πνπ γπξίζηεθε 

                                                                                                                                           
ππάξρνπλ ζε κηα απαξάιιαρηε κε ηνλ εαπηφ ηνπο (self-identical) ελφηεηα. Γηα θάζε ίρλνο ζα 

δηαηξνχληαη πάληνηε θαη ζα ηνπο ιείπεη ε νιφηεηα πνπ ζα κπνξνχζε λα γελλήζεη νιφθιεξεο 

θαηεγνξίεο θαη είδε». P. Brunette, D. Wills, Screen/Play: Derrida and Film Theory, Princeton 

University Press, Princeton,  New Jersey, 1989, ζ. 46.    
194

 Απηά είλαη ηα ιφγηα ηνπ Μαξθήζηνπ ζην Βαζηιηά, φηαλ ν ηειεπηαίνο γπξεχεη απφ ηνλ πξψην λα ηνπ 

πξνζθέξεη ππεξεζίεο θαη ν Μαξθήζηνο αξλείηαη ζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ Φξ. ίιιεξ Γνλ Κάξινο. Φξ. 

ίιιεξ, Γνλ Κάξινο, (κεηάθξαζε Βαζίιε Ρψηα), Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα, 2008, ζ. 109.   
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πνηέ ζηα Βαιθάληα θαη αλήθεη ζηνπο αδειθνχο Μαλάθε Γπλαίθεο πνπ γλέζνπλ καιιί 

θαη πθαίλνπλ ζηνλ αξγαιεηό (1905), ελελήληα ρξφληα πξηλ απφ ηελ πξνβνιή ηεο 

ηαηλίαο ηνπ Αγγειφπνπινπ.  

Πξνθαλέζηαηα θαη πέξα απφ ηηο γελέζιηεο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

εκεξνκελίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζεκαηηθή ηεο ηαηλίαο, γελέζιηνο είλαη θαη ν ηφπνο 

δηαδξακάηηζεο ησλ γεγνλφησλ. Σα Βαιθάληα απνηεινχλ ην ζπκβνιηθφ ρψξν 

αλακφξθσζεο ηεο κεηαθνκκνπληζηηθήο Δπξψπεο. Ο ιεγφκελνο βαιθαληζκόο 

εθπξνζσπεί φρη κφλν ηηο ηζηνξηθέο ζεξησδίεο ελφο εκθπιίνπ πνιέκνπ αιιά θπξίσο 

ηελ ηάζε γηα ηνλ ειεχζεξν θαη άλαξρν απηνπξνζδηνξηζκφ εζληθψλ, πνιηηηζκηθψλ θαη 

πνιηηηζηηθψλ ηαπηνηήησλ.
195

 Μέζα ζηνλ πνιηηηζκηθφ ρψξν ηνπ βαιθαληζκνχ, ν 

νπνίνο αλαδχεηαη σο ηάζε ζηηο ηέρλεο, ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980, ηνπιάρηζηνλ 

δχν ηαηλίεο ζεκαίλνπλ θαη ηελ ζεκειίσζή ηνπ πηα σο αλαγλσξίζηκνπ ξεχκαηνο ησλ 

θαιψλ ηερλψλ, ην Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα ηνπ Αγγειφπνπινπ
196

 θαη ην Underground 

ηνπ Δκίξ Κνπζηνπξίηζα.
197

 Ζ ίδηα ε πινθή θαη δξακαηνπξγία θαηαδεηθλχνπλ ηελ 

ειεπζεξία απνηχπσζεο θαη πξνζδηνξηζκνχ ησλ Βαιθαλίσλ
198

 σο ελφο ρψξνπ, πνπ 

ιεηηνπξγεί ζαλ ιεπθφ ραξηί γηα ηνπο δχν δεκηνπξγνχο. Ο πξψηνο απνηππψλεη ηελ 

ειιεληθή καηηά ηνπ βαιθαληθνχ ηνπ ηαμηδηνχ, ελψ ν δεχηεξνο ηε ζεξβηθή 

ηδηνζπζηαζία ηνπ πνιηηηζκηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ απνηππψκαηνο. Γελ είλαη ηπραίν 

κάιηζηα πσο θαη νη δχν ηαηλίεο εθδφζεθαλ ην 1995 θαη «θνληαξνρηππήζεθαλ» γηα ην 

ρξπζφ θνίληθα ζην Φεζηηβάι ησλ Καλψλ ηελ ίδηα ρξνληά κε «εηηεκέλν» ηνλ 

Αγγειφπνπιν.
199

 πλεπψο, ινηπφλ, ζην βιέκκα ηνπ Οδπζζέα, αληηιακβαλφκαζηε ην 

                                                 
195

 M. Todorova, “The Balkans: From Discovery to Invention”,  Slavic Review,  53 (1994), ζζ. 453-

482. 
196

 Σν Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα, δξάκα, 1995, ζθελνζεζία: Θεφδσξνο Αγγειφπνπινο, ζπγγξαθείο: 

Θεφδσξνο Αγγειφπνπινο, Tonino Guerra, Πέηξνο Μάξθαξεο, Giorgio Silvagni, Kaii Tsitseli 

(κεηαθξάζεηο δηαιφγσλ), κεξνο, παξαγσγή: Θεφδσξνο Αγγειφπνπινο, Éric Heumann, Dragan 

Ivanovic, Herbert G. Kloiber, Saimir Kumbaro, Piro Milkani, Ivan Milovanovic, Amedeo Pagani, 

Lucian Pricop, Giorgio Silvagni / Paradis Films.   

 

  
197

 Kusturica, Emir, Underground. CiBY 2000 (Paris). Pandora Film (Frankfurt). Novo Film 

(Budapest). In collaboration with Komuna and RTS, Yugoslavia; Medirex/Etic, Czech Republic; 

Tchapline Films, Bulgaria, 1995.  
198

 M. Slugan, “Responses to Balkanism in Emir Kusturica‟s Život je čudo/Life is a Miracle 2004”,  

Studies in Eastern European Cinema, 2 (2004), ζζ. 37-48. 
199

 “… ν Αγγειφπνπινο, κε Σν βιέκκα ηνπ Οδπζζέα, καο δίλεη κηα νηθνπκεληθή, δηαρξνληθή καηηά, 

«θηινζνθηθνχ κεγέζνπο». Αξρηθά, ην ζέκα ηνπ δείρλεη λα κνηάδεη κ‟ εθείλν ηνπ Κνπζηνπξίηζα: ν 

δηακειηζκφο ησλ Βαιθαλίσλ. ηε ζπλέρεηα, φκσο, εμειίζζνληαη εξσηήκαηα γχξσ απφ ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή αζσφηεηα, ηε δπλαηφηεηα ή ηελ αδπλακία ζηελ θαηαγξαθή ηεο θξίθεο, ηελ νπζία 

ηνπ «λφζηνπ» θαη ηνπ ηαμηδηνχ. Ο Υάξβετ Κατηέι είλαη έλαο ζχγρξνλνο Οδπζζέαο πνπ αλαδεηά κηα 

ρακέλε θφπηα ηεο πξψηεο ηαηλίαο πνπ γπξίζηεθε ζηα Βαιθάληα… Απ‟ ηελ Διιάδα ζηελ Αιβαλία, θη 
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βιέκκα ηνπ Έιιελα πνπ θηλείηαη απφ ην λφην πξνο ην βνξά, απφ ηε δηθή ηνπ 

παξάδνζε ζηελ παξάδνζε ελφο ηφπνπ πνπ ζπλερψο αιιάδεη.             

Σν βιέκκα απηφ πεξηθέξεηαη ζε έλαλ θφζκν πνπ έρεη πεζάλεη πνιιέο θνξέο, 

ζηα ρεηκαδφκελα βαιθάληα ηνπ ‟90, γηα ηα νπνία κε επδηάθξηηεο ηζηνξηθέο 

αλαδξνκέο, κέζα απφ ην βιέκκα ηνπ ειιελνακεξηθαλνχ ζθελνζέηε θχξηνπ Α, θαη 

ππφ ηελ κπαθέηα ηνπ Αγγειφπνπινπ, ππελζπκίδεηαη φηη ην παηρλίδη ηεο παξνπζίαο-

απνπζίαο, είλαη έλα παηρλίδη πνπ ζπλέρεη ηφζν ηνλ θφζκν ηεο ηέρλεο φζν θαη ηελ 

θαηαζθεπή ησλ εχζξαπζησλ εζληθψλ ζπλεηδήζεσλ ησλ Βαιθαλίσλ. Δπεηδή δελ είλαη 

ζθνπφο καο λα θάλνπκε ή θπξίσο λα εκκείλνπκε ζε κηα ηζηνξηθή αλάιπζε ηεο 

ηαηλίαο, λα ππνζεκεηψζνπκε κφλν δχν ζηηγκέο πνπ ππνδειψλνπλ ηηο ζπλέπεηεο ησλ 

βίαησλ βαιθαληθψλ δηαηξέζεσλ, νη νπνίεο δηαηξέζεηο ζα κπνξνχζαλ λα βαζίδνληαη 

θαη ζε έλα θαληαζηαθφ επίπεδν: ε ειηθησκέλε πνπ ζπληαμηδεχεη κε ηνλ θχξην Α, γηα 

λα βξεη ηελ αδειθή ηεο ζηελ Αιβαλία πνπ έρεη λα ηε δεη απφ ηνλ εκθχιην (έρνπλ 

κφιηο «πέζεη» ηα ζχλνξα ησλ θνκνπληζηηθψλ θξαηψλ), ν εκθχιηνο ζηε 

Γηνπγθνζιαβία. 

Ζ πξψηε ζθελή ηεο ηαηλίαο απνηειεί ηελ πην επηηπρή νπηηθνπνίεζε ηεο 

έλλνηαο ηεο εμάξζξσζεο ηνπ ρξφλνπ, ή ηεο παξνπζίαο απηνχ ελ εμαξζξψζεη. Σν 

πιάλν είλαη αζπξφκαπξν, βιέπνπκε ηνλ Μαλάθε λα πξνζπαζεί λα θσηνγξαθήζεη έλα 

γαιάδην πινίν ζην Θεξκατθφ θφιπν. Πξηλ πξνιάβεη λα ην θάλεη, πεζαίλεη ζηα ρέξηα 

ηνπ ειηθησκέλνπ αθεγεηή πνπ ιεθηηθά εμηζηνξεί ηελ ηζηνξία ηνπο, ελψ ζην πιάλν 

θαίλεηαη θαη ν θχξηνο Α πνπ αθνχεη θαη βιέπεη 60 ρξφληα ηζηνξίαο λα πεξλνχλ 

κπξνζηά απφ ηα κάηηα ηνπ. Ζ παξνπζία 3 γελεψλ, ηνπ θχξηνπ Α, ηνπ ειηθησκέλνπ 

αθεγεηή θαη ηνπ θαληάζκαηνο ηνπ Μαλάθε πνπ βξίζθεηαη παξφλ ζην ρξφλν ηνπ 

θηικ, γηα λα πεζάλεη εθ λένπ κπξνζηά καο, ην πέξαζκα απφ ην αζπξφκαπξν θηικ ζην 

                                                                                                                                           
απφ θεη ζηε Ρνπκαλία, ηε Βνπιγαξία, ην Βειηγξάδη θαη, ηέινο, ην εξάγεβν, –«εθεί φπνπ αξρίδεη θαη 

ηειεηψλεη ν αηψλαο καο»– , ν Κατηέι ςαχεη ηα ζεκάδηα ηεο ηζηνξηθήο κλήκεο θη ν Αγγειφπνπινο 

αξπάδεη ηελ επθαηξία θαη κηιά γηα ηηο απαξρέο ηνπ ζηλεκά θαη ηελ θνηλή θαηαγσγή ησλ βαιθαληθψλ 

πξνβιεκάησλ– πξνβιεκάησλ, πνπ εθηίζεληαη σο νηθνπκεληθέο θαη δηαρξνληθέο αηρκέο, ή σο πιεγέο 

ζην ζψκα ηεο Ηζηνξίαο. Σν Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα ζεσξήζεθε, απφ πνιινχο έγθπξνπο θξηηηθνχο, ε 

θαιχηεξε ηαηλία ηνπ Φεζηηβάι θαη ην αδηαθηινλίθεην θαβνξί γηα ην Υξπζφ Φνίληθα, ε θξηηηθή φκσο 

επηηξνπή ηνπ απέλεηκε ην δεχηεξν βξαβείν. Σε βξαδηά ηεο απνλνκήο… δελ ήηαλ ιίγνη πνπ γηνπράηζαλ 

ηνλ Αγγειφπνπιν, φηαλ ηνλ είδαλ, ζπκσκέλν θαη θαηεθή, λα ιέεη μεξά: «Δίρα εηνηκάζεη έλα ιφγν γηα 

ην Υξπζφ Φνίληθα, αιιά ηψξα ηνλ μέραζα. Δπραξηζηψ γηα ηελ ππνδνρή!». Σελ επνκέλε, νη 

πεξηζζφηεξεο εθεκεξίδεο ππνγξάκκηδαλ ηνλ βαιθαληθό ζξίακβν, αιιά δελ έθξπβαλ ηελ εηξσλεία 

ηνπο γηα ηνλ Αγγειφπνπιν «πνπ πήξε ην Μεγάιν Βξαβείν κε ηηο άθξεο ησλ δαθηχισλ ηνπ» ή «γηα ην 

δεκηνπξγφ πνπ δελ μέξεη λα ράλεη»”. Οξ. Αλδξεαδάθεο, «Φεζηηβάι Καλλψλ»,, Κηλεκαηνγξάθνο ’95. 

Δηήζηνο νδεγόο. Κηλεκαηνγξάθνο-Βίληεν-Σειεόξαζε-Βηβιία-Γίζθνη, επηκειεηήο  Γεκήηξεο 

Κνιηνδήκνο, Παλειιήληα Έλσζε Κξηηηθψλ Κηλεκαηνγξάθνπ, Αζήλα, 1995, ζζ. 258-259.         
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έγρξσκν (ηζηνξηθή ππνζεκείσζε γηα ηελ εμέιημή ηνπ, άιισζηε), είλαη ίζσο ε πην 

ζχληνκε ζχλνςε ηεο ηζηνξηθήο δηάζηαζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, απφ ην απψηαην 

παξειζφλ ηνπ ζην ηζηνξηθφ παξφλ ηνπ.
200

 Μέζα ζηα ζχληνκα ιφγηα ηνπ αθεγεηή ηεο 

πξψηεο ζθελήο ηίζεηαη θαη ην ζεκαηηθφ θέληξν φιεο ηεο πινθήο: ηα ηξία 

αλεκθάληζηα θηικ ησλ αδειθψλ Μαλάθε. Καη ήδε κε απηφ ηνλ ηξφπν ην απνπζηάδνλ 

θαιιηηερληθφ βιέκκα, γίλεηαη θαη ην ζέκα ηεο ηαηλίαο.  

Γελ ππάξρεη θαιχηεξε ζηηγκή απφ φιν ην Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα, πνπ λα 

ζπλνκηιεί ηφζν κε ηνλ Derrida φζν θαη κε ηνλ Cavell. Αο ζεσξήζνπκε φηη ε έλλνηα 

ηνπ θαληάζκαηνο ζηνλ Derrida εκπεξηέρεη κηα ζεκαληηθή αίζζεζε κειινληηθφηεηαο. 

Σα θαληάζκαηά ηνπ δελ έξρνληαη απφ ην παξειζφλ, νχηε είλαη επηθαηξηθέο δηαζηάζεηο 

απφ ην παξφλ. Ο ίδηνο, αλαιχνληαο δηεμνδηθά ηελ έλλνηα ηνπ θαληάζκαηνο ζην 

Κνκκνπληζηηθφ Μαληθέζην, δηαπίζησζε φηη ην θάληαζκα ηνπ Μαξμ αλαθέξεηαη ζε 

κηα επεξρφκελε έλλνηα, απηή ηνπ θνκκνπληζκνχ.
201

 Μηινχκε γηα έλα θάληαζκα πνπ 

έξρεηαη απφ ην κέιινλ.
202

 Αλ ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα ζπλερήο παξνπζία 

θαληαζκάησλ, κήπσο θαη απηά είλαη θαληάζκαηα ηνπ επεξρφκελνπ  

θηλεκαηνγξάθνπ; Μήπσο ε θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε απνηππψλεη ην κέιινλ; Γελ έρσ 

ηελ πξφζεζε λα αλαθεξζψ ζε ηαηλίεο, ηερλνηξνπίεο, ζεκαηηθέο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε 

ελφο έληνλνπ θνπηνπξηζκνχ. Οχηε αλαγθαζηηθά κηινχκε εδψ γηα κηα ηερλνινγηθά 

εμειηζζφκελε «επηζηήκε» πνπ ζπλερψο καο μαθληάδεη. 

Ο θηλεκαηνγξάθνο ζπκίδεη ηελ επαλάζηαζε πνπ αλήθεη ζην κέιινλ πνπ 

έξρεηαη. ια απηά δε ιέγνληαη ηπραία αιιά έρνπλ κηα ζρέζε κε κηα δηφινπ 

επεμήγεηε θξάζε ηνπ Cavell, πνπ αθνξά ζην πψο ραξαθηεξίδεη ηελ πξνζζήθε 

ρξψκαηνο ζηα θηικ. Πηζηεχεη φηη απηή ε πξνζζήθε απνηειεί έλα εγγχο κέιινλ 

(immediate future)
203

  ή θαιχηεξα έλα θνληηλφ παξφλ. Πηζηεχεη ζπγθεθξηκέλα, φηη ην 

                                                 
200

 Απηή ηελ ηερληθή ηνπ Αγγειφπνπινπ, φζνλ αθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξαθηθφ ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηζηνξηθφ, ηελ απνθαιεί ν Andrew Norton σο ηερληθή ηεο θαηαζηξεθφκελνπ ρξφλνπ (time-destroying). 

Βι. A. Horton, The Films of Theo Angelopoulos: A Cinema of Conteplation, Princeton University 

Press, New Jersey, 1997, ζ. 185.   
201

 «Αιιά απηφ ηνπ νπνίνπ  ήηαλ ην θάληαζκα, ν θνκκνπληζκφο, εμ νξηζκνχ, δελ ήηαλ παξφλ. 

Πξνθαινχζε σο επεξρφκελνο θνκκνπληζκφο». J. Derrida, Σα Φαληάζκαηα ηνπ Μαξμ, op. cit., ζ. 53.  
202

 «Δθεί φπνπ έλησζα ηελ πεηξαζκφ λα θαηνλνκάζσ ηελ εκκνλή ελφο παξσρεκέλνπ παξφληνο, ηελ 

επηηξνθή ελφο λεθξνχ, κηα θαληαζησηηθή επαλεκθάληζε… ν Μαξμ αλαγγέιιεη θαη θαη επηθαιείηαη ηελ 

επηθείκελε παξνπζία». ___________, op. cit., ζ. 131. 
203

 «Σα έγρξσκα θηλεκαηνγξαθηθά έξγα, φηαλ ιεηηνπξγνχλ πέξα απφ ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο 

πνιπηέιεηαο ή ηεο ςπραγσγίαο θαη γίλνληαη κηα μεθάζαξε ζπλζήθε ηνπ κέζνπ, επίζεο επηηξέπνπλ ζην 

ρξψκα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ θφζκν. Αιιά απηφο ν θφζκνο δελ είλαη νχηε ν θφζκνο ηνπ παξειζφληνο 

νχηε ν θφζκνο πνπ γίλεηαη πεηζηηθφο σο πξαγκαηηθφο (make-believe). Δίλαη ν θφζκνο ελφο εγγχο 

κέιινληνο». Ακέζσο κεηά ν Cavell δίλεη θάπνηα θηλεκαηνγξαθηθά παξαδείγκαηα πνπ θαηά ηελ άπνςή 
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ρξψκα ζην θηικ δελ κεηαδίδεη κηα εηθφλα ηνπ παξειζφληνο, νχηε κηα πεηζηηθή εηθφλα 

ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα (make-believe). Δίλαη ζαλ λα απνδίδεη ην άκεζν 

κέιινλ πνπ έξρεηαη. Ο Cavell αθήλεη απηή ηελ έλλνηα ηεο κειινληηθφηεηαο θάπσο 

αζηήξηθηε θαη αβέβαηε, ζε αληίζεζε κε ηνλ Derrida πνπ αλαιχεη κε κεγάιε πξνζνρή 

ηελ έλλνηα ηνπ θαληάζκαηνο σο ειεπζφκελνπ-επεξρφκελνπ. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ζθελή ηνπ Αγγειφπνπινπ ζέηεη φια απηά ηα δεηήκαηα επί 

ηάπεηνο: ν εμαξζξσκέλνο ρξφλνο, ε θσηνγξαθία πνπ δελ βγαίλεη πνηέ (θαζφηη ην 

θάληαζκα ηνπ Μαλάθε πεζαίλεη κπξνζηά καο), ε ρξήζε ηνπ ρξψκαηνο γηα λα 

ππνδεισζεί ην ρξνληθφ γεθχξσκα 60 εηψλ, δίλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζην ρξψκα 

ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηελ κειινληηθφηεηά ηνπ, έηζη φπσο ηελ έρεη πεξηγξάςεη ν 

Cavell, ν πνιιαπιφο ζάλαηνο ηνπ Μαλάθε πάλσ ζην ζψκα κηα πφιεο πνπ έρεη 

ππνθέξεη πνιινχο ζαλάηνπο, ε ίδηα ε απνπζία ηεο απνηππσκέλεο θσηνγξαθίαο σο 

έλα παηρλίδη παξνπζίαο-απνπζίαο, σο κηα βεβαηφηεηα φηη ε θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα 

δελ είλαη πνηέ παξνχζα ζε εκάο θαη εκείο πνηέ παξφληεο ζε απηήλ, φπσο ζα έιεγε ν 

Cavell. Ζζειεκέλα ή φρη, ε ζπγθεθξηκέλε ζθελή ησλ ιίγσλ δεπηεξνιέπησλ 

ζπκππθλψλεη φιε απηή ηε ζχλζεηε πξνβιεκαηηθή.  

ην ακέζσο επφκελν δηάζηεκα, ν θχξηνο Α ζπλαληά ηελ Κάιη, πνπ δελ είλαη 

άιιε απφ ηελ Καιπςψ ηνπ νκεξηθνχ κχζνπ.
204

 Απφ απηήλ καζαίλνπκε ηα εμήο γηα ηα 

αδέιθηα Μαλάθε: «Οη αδειθνί Μαλάθε πξνζπαζνχζαλ λα καγλεηνζθνπήζνπλ κηα 

λέα επνρή, έλα λέν αηψλα. Γηα πάλσ απφ 60 ρξφληα, ηξάβεμαλ ζθελέο απφ πξφζσπα, 

πεξηζηαηηθά, κέζα ζηελ αλαηαξαρή ησλ Βαιθαλίσλ. Γελ λνηάζηεθαλ γηα ηα πνιηηηθά, 

εζληθά δεηήκαηα, ηνπο θίινπο ή ηνπο ερζξνχο. Δλδηαθέξζεθαλ γηα ηνπο αλζξψπνπο». 

Μέζα απφ απηέο ηηο γξακκέο ηνπ ζελαξίνπ βιέπνπκε ηελ αλάγθε ηεο ζηξνθήο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζηνλ άλζξσπν, ζηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, ζην θαζεκεξηλφ ηνπ 

βιέκκα. Γε ζα κπνξνχζε λα ζπκθσλήζεη πεξηζζφηεξν ν  Cavell κε απηφ· ε εκκνλή 

ηνπ Cavell ζην γεγνλφο φηη φ,ηη έρεη λα καο πξνζθέξεη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη απηφ 

ην άλνηγκά ηνπ ζην θφζκν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, είλαη παζίγλσζηε. Σν γεγνλφο φηη νη 

                                                                                                                                           
ηνπ ην ρξψκα επηηειεί ζηελ θαηαζθεπή ελφο θφζκνπ ηνπ κέιινληνο, ελφο θφζκνπ ζηνλ νπνίν 

εκπεξηέρεηαη ε πνηφηεηα ηεο κειινληηθφηεηαο. St. Cavell, The World Viewed, op. cit., ζ. 82.  
204

 Γηα ηε δξακαηνπξγηθή αιιά θαη αθεγεκαηηθή νκνηφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο ηαηλίαο ηνπ 

Αγγειφπνπινπ κε ηελ Οδχζζεηα ηνπ Οκήξνπ, δεο ην Fr. Létoublon, “Theo Angelopoulos in the 

Underworld”Barbara Graziosi, Emily Greenwood, (επηκ.), Homer in the Twentieth Century: Between 

World Literature and the Western Canon (Classical Presences), επηκ. Barbara Graziosi, Emily 

Greenwood, Oxford University Press, Oxford, New York, 2007, ζζ. 210-227.    
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πξψηεο ηαηλίεο ηεο αλζξσπφηεηαο είλαη απιέο actualités,
205

 φηη ν ίδηνο o Cavell 

πξνζεγγίδεη ηελ ςπραγσγηθή απιφηεηα κε κεγάιε ζνβαξφηεηα, κε δηζηάδνληαο  λα 

αλαιχζεη ην θαηλφκελν ηνπ Fred Astaire θάλνληαο ιφγν γηα ηελ ακεξηθαληθή 

θνπιηνχξα ζε ζρέζε κε ηνλ Kant, ηνλ Walter Benjamin θαη ην σθξάηε,
206

 γηα 

παξάδεηγκα, (ακθηζβεηψληαο θαίξηα ηελ έλλνηα ηνπ εθ ησλ πξνηέξσλ κε ζνβαξνχ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζηε θηινζνθηθή ηνπ ζθέςε),  δελ ζα κπνξνχζε λα βξεη θαιχηεξν 

δίδπκν αδειθφ απφ ηνλ Αγγειφπνπιν, ζε απηά ηα ιφγηα. 

Ζ ίδηα, φκσο, ε ηαηλία ηνπ Αγγειφπνπινπ δελ είλαη κηα απιή ηαηλία, θαη απηφ 

πνπ δηαθαίλεηαη απφ ηα ιφγηα ηνπ ζελαξίνπ δηαθεχγεη κέζσ ηεο θφξκαο ηνπ. Σα 

ιφγηα ηνπ πξνδίδνπλ κηα πξφζεζε πνπ δελ απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζρεδφλ ηξίσξε 

ηαηλία, κε ηε ραιαξή δηαρείξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ θαη ηεο γξακκηθφηεηαο ησλ 

γεγνλφησλ. Δλψ ν θχξηνο Α., αλαδεηά ηελ απιφηεηα, ην πξψην αζψν βιέκκα, ε 

εηθφλα ηελ νπνία πεξηέξρεηαη, πξνδίδεη ηνλ πξαγκαηηθφ ηνπ ραψδε θφζκν θαη ηελ 

πξαγκαηηθή ηνπ πξφζεζε: δελ κπνξεί λα δηαθχγεη, ην πξψην βιέκκα έρεη γηα πάληα 

ραζεί. Καη απηφ ιεηηνπξγεί σο δηαθσξά ή ίρλνο, κφλν πνπ απηή ηε θνξά ην ίδην ην 

θείκελν δελ πξνδίδεη ην δεκηνπξγφ ηνπ, αιιά ε νπηηθή δηαρείξηζε ηνπ πιηθνχ ηνπ, αο 

πνχκε ε νπηηθή ηνπ γιψζζα πξνδίδεη ηελ ίδηα ηελ πξφζεζε ηνπ δεκηνπξγνχ λα 

κηιήζεη  γηα ην πξψην απιό βιέκκα, ρσξίο λα είλαη απηφο απιόο.  

Ζ δεινχζα πξφζεζή ηνπ, δε δηαπηζηψλεηαη απφ ηε θφξκα ηνπ έξγνπ ηνπ. Ζ 

απιφηεηα,  ηελ νπνία ςάρλεη λα βξεη, θαζψο πξνζπαζεί λα πξαγκαησζεί κέζα απφ 

έλα πεξίπινθν θαη πνιπδαίδαιν θηλεκαηνγξαθηθφ ηαμίδη, εμ νξηζκνχ εθθεχγεη. Ζ 

δηαθεξπγκέλε ζέζε ππέξ ηεο απιφηεηαο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πιεγώλεηαη  θαη 

απνδνκείηαη απφ ηελ ίδηα ηε κνξθή ηνπ θηικ. Ο Έιιελαο ζθελνζέηεο, αλ θάπνηε ην 

γλψξηδε, έρεη μεράζεη πψο λα κηιάεη απιά.
207

       

                                                 
205

 Οη actualités είλαη κε κπζνπιαζηηθέο ηαηλίεο, πνπ κνηάδνπλ κε ηηο ηαηλίεο ηεθκεξίσζεο 

(ληνθηκαληέξ), κε ηε δηαθνξά φηη δελ έρνπλ κηα αλαθνξά ζε έλα γεληθφηεξν ζηφρν θαη ζθνπφ πνπ λα 

ελνπνηνχλ θαη λα δεκηνπξγνχλ κηα θάπνηα αθήγεζε. Θπκίδνπλ πεξηζζφηεξν θηλνχκελεο θσηνγξαθίεο 

πνπ κε ζηαζεξφ θάδξν «παξαηεξνχλ» θαη νπηηθνπνηνχλ έλα πνιχ ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο. Δπί 

παξαδείγκαηη, ε πξψηε ηαηλία ησλ αδειθψλ Μαλάθε δείρλεη ηηο πθάληξηεο ηεο Αβδέιιαο (ή 

Άβδειιαο), ρσξηνχ ησλ Γξεβελψλ. Αλάκεζα ζηηο εηθνληδφκελεο γπλαίθεο είλαη θαη ε γηαγηά ησλ 

αδειθψλ Μαλάθε. Ζ ηαηλία κλεκνλεχεηαη κε ηνλ ηίηιν Γπλαίθεο πνπ γλέζνπλ καιιί θαη πθαίλνπλ ζηνλ 

αξγαιεηό, 1905.  Βι. ην  M. Huret, Ciné actualités : histoire de la presse filmée, 1895-1980, H. 

Veyrier, Paris, 1984.    
206

 St. Cavell, Philosophy The Day After Tomorrow, op. cit., ζ. 82. 
207

 Ο Γεκεξνχιεο παξαηεξεί πψο ν εθέξεο ζην πνίεκα ηνπ Έλαο Γέξνληαο ζηελ Αθξνπνηακηά,  ελψ 

απνδεηά λα κηιήζεη απιά  (Γε ζέισ ηίπνηε άιιν παξά λα κηιήζσ απιά, λα κνπ δνζεί/ εηνχηε ε ράξε), 

θάλνληαο θξηηηθή ζηα πεξίπινθα εθθξαζηηθά κέζα, εληνχηνηο θαηαθέξλεη λα γξάςεη έλα απφ ηα πην 

κεγάια ζε φγθν θαη πινχζηα ζε εθθξαζηηθά κέζα πνηήκαηά ηνπ, απνδεηθλχνληαο πσο ην λα κηιήζεη 
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Ζ επίζθεςε ηνπ θχξηνπ Α ζην εκπφιεκν εξάγεβν, ε πξνζπάζεηά ηνπ, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ εβξατθήο θαηαγσγήο ππεχζπλν ηνπ εξεηπσκέλνπ θέληξνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ηεο πφιεο, λα βξνπλ ηε ζσζηή ρεκηθή θφξκνπια, πνπ ζα θάλεη ην 

ρακέλν θηικ ησλ Μαλάθε, ην παιηφηεξν ησλ Βαιθαλίσλ, λα μαλαπαηρηεί, ε 

δνινθνλία φιεο ηεο εβξατθήο νηθνγέλεηαο απφ παξαζηξαηησηηθνχο κέζα ζηελ νκίριε 

(ππφκλεζε ηνπ γεγνλφηνο φηη αθφκα θαη ν Β΄ παγθφζκηνο πφιεκνο, δελ θαζεχδεη 

αλαγθαζηηθά ζην παξειζφλ) θαη ε ηειεπηαία ζθελή, θαηά ηελ νπνία ζηέθεηαη 

κπξνζηά ζε κηα ιεπθή νζφλε ζην κηζνγθξεκηζκέλν θέληξν θηλεκαηνγξάθνπ, νδεγεί 

ηνλ θ. Α ζε έλαλ κνλφινγν εκπλεπζκέλν απφ ηελ Οδχζζεηα, ν νπνίνο κάιηζηα 

κνλφινγνο θαηαιήγεη κε ηε θξάζε: “This story never ends”.
208

 Ο Οδπζζέαο κηιά ζε 

κηα απνχζα Πελειφπε, κπξνζηά απφ κηα άδεηα θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε, ζε έλα 

θάληαζκα απφ ην κέιινλ πνπ ηνπ γελλά ηελ αλάγθε γηα έλα λέν ηαμίδη. Απηή ε 

ηειεπηαία θξάζε πξέπεη λα ηε δηαβάζνπκε ζηα ειιεληθά. ηα ειιεληθά ινηπφλ 

κπνξεί λα έρεη δχν δπλαηέο εξκελείεο, πξψηνλ φηη απηή ε ηζηνξία (σο πινθή) πνηέ 

δελ ηειεηψλεη, δεχηεξνλ, φηη ε Ηζηνξία πνηέ δελ ηειεηψλεη. Αο αλαινγηζηνχκε φηη Σα 

θαληάζκαηα ηνπ Μαξμ εθδφζεθαλ ζηα 1993, ηε ρξνληά πνπ ν Αγγειφπνπινο 

μεθηλνχζε ηα γπξίζκαηα ηεο ηαηλίαο ηνπ. Ζ πξνζπάζεηα ηνπ Derrida λα απαληήζεη 

ζην πεξί ηέινπο ηεο ηζηνξίαο,
209

 ζε έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ βηβιίνπ ηνπ, 

έξρεηαη λα ζπληαηξηάμεη κε ηελ αθξνηειεχηηα θξάζε ηνπ θχξηνπ Α ηεο ηαηλίαο ηνπ 

Αγγειφπνπινπ. Γελ κπνξνχκε λα πνχκε κεηά βεβαηφηεηαο αλ ν Αγγειφπνπινο θαη νη 

ινηπνί ζελαξηνγξάθνη είραλ δηαβάζεη ην βηβιίν ηνπ Derrida ή ην αληίζηνηρν ηνπ 

Fukuyama,
210

 πάλησο ε ζχκπησζε θαζίζηαηαη εληππσζηαθή. 

Καηφπηλ ηνχηνπ, ε ζθελή ηεο απνθαζήισζεο ηνπ αγάικαηνο ηνπ Λέληλ θαη ε 

ηνπνζέηεζή ηνπ ζε θνξηεγίδα πνπ δηαπιέεη ηνλ πνηακφ, απνθηά άιιε δηάζηαζε. ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ, κέζα ζηε θνξηεγίδα κε ηνλ απνθαζεισκέλν θαη εμαξζξσκέλν 

                                                                                                                                           
θάπνηνο απιά είλαη ην πην δχζθνιν πξάγκα. Βι. Γ. Γεκεξνχιεο, «Ζ απνδφκεζε ηνπ Derrida», Ζ 

πνιηηηθή θαη εζηθή ζθέςε ηνπ Jacques Derrida, επηκ. Γεξάζηκνο Καθνιχξεο, Αζήλα, Πιέζξνλ, 2016.  
208

 Απηφο ν κνλφινγνο απνηειεί έλα πνίεκα ηνπ ίδηνπ ηνπ Αγγειφπνπινπ. «ηαλ γπξίζσ, / ζα γπξίζσ 

κε ηα ξνχρα θαη η‟ φλνκα ελφο άιινπ./ Καλείο δε ζα κε πεξηκέλεη. / Καη αλ δε κε γλσξίζεηο θαη πεηο / 

“Γελ είζαη εζχ”, / ζα ζνπ δψζσ ζεκάδηα, λα πηζηέςεηο, / Σε ιεκνληά ζηνλ θήπν ζνπ. / Σν αθξηλφ 

παξάζπξν πνπ κπάδεη ην θεγγάξη. / Κη αθφκα ζεκάδηα ηνπ θνξκηνχ θαη ηεο αγάπεο./ Κη φηαλ αλέβνπκε 

ηξέκνληαο ζην παιηφ δσκάηην, / αλάκεζα ζ‟ έλα αγθάιηαζκα θη έλα άιιν, / αλάκεζα ζ‟ έλα θάιεζκα 

θη έλα άιιν, / ζα ζνπ δηεγνχκαη ην “ηαμίδη” φιε λχρηα / θη φιεο ηηο λχρηεο πνπ ζα ‟ξζνπλ. / Αλάκεζα 

ζ‟ έλα αγθάιηαζκα θη έλα άιιν, / αλάκεζα ζ‟ έλα θάιεζκα θη έλα άιιν, / φιε ηελ αλζξψπηλε 

πεξηπέηεηα, / ηελ πεξηπέηεηα πνπ πνηέ δελ ηειεηψλεη…». Γεψξγηνο Αξρηκαλδξίηεο, Θόδσξνο 

Αγγειόπνπινο. Με γπκλή θσλή, Αζήλα, Παηάθεο, 2013, ζζ. 93-94.  
209

 J. Derrida, op. cit., ζζ. 69-100. 
210

 Fr. Fukuyama, The End of History and The Last Man, Free Press, New York, 1992. 
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ζε θνκκάηηα Λέληλ, ν ίδηνο, πιάη ζην πειψξην καξκάξηλν θεθάιη ηνπ επαλαζηάηε, 

πιάη ζην θάληαζκά ηνπ, ηε λχρηα, δηαβάδεη ηελ ηζηνξία ησλ αδειθψλ Μαλάθε, κηα 

ηζηνξία πνπ αξλείηαη λα θνηκεζεί θαη αξλείηαη λα θνηκίζεη. ηνλ πνιηηηθφ 

επαλαζηάηε κηιά γηα ηελ θηλεκαηνγξαθηθή επαλάζηαζε ζε κηα ζθελή πνπ είλαη 

γεκάηε απνπζία: νη αδειθνί Μαλάθε ππάξρνπλ κφλν σο αλάκλεζε, ν Λέληλ σο 

εμαξζξσκέλν άγαικα, ε έλλνηα ηεο παηξίδαο εμαξζξσκέλε θαη απηή, θαζψο ε 

δηαδξνκή κέζα απφ ην πνηάκη δηαηξέρεη πνιιέο ρψξεο· ζηελ εξψηεζε ησλ 

ζπλνξηνθπιάθσλ πνπ εκθαλίδνληαη  κε πισηά κέζα, πξνο ηνλ θπβεξλήηε ηνπ 

πνηακνπινίνπ αλ κεηαθέξνπλ θάπνηνλ, ε απάληεζε ζε ηξεηο γιψζζεο είλαη 

«Καλέλα», κηα ζαθή αλαθνξά ζην κχζν ηνπ Πνιχθεκνπ. Οχηε ην Λέληλ, νχηε ηνλ 

Α., νχηε ηνπο αδειθνχο Μαλάθε. Καη νη ηέζζεξηο απνηεινχλ 4 θαληάζκαηα 

(fantômes) ρσξίο ζάξθα θαη νζηά, αλήθνπλ ζηε λχρηα, ζην ρξφλν ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο απνηχπσζεο. Πξφζσπα ελφο θφζκνπ πνπ ππάξρεη κφλν σο εηθφλα 

θαη δελ επεξεάδεη πηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα.
211

 Σέινο, πάλσ ζην ιεπθφ απφ ην ρηφλη 

βνπλφ ν ηαμηηδήο κηιά γηα ηνλ επεξρφκελν ζάλαην ηεο Διιάδαο. Σν ίδην ην ηνπίν 

ηνπνζεηείηαη κπξνζηά καο ζαλ ην άγξαθν ιεπθφ ραξηί ηεο ηζηνξίαο καο, πνπ πνηέ δελ 

ηειεηψλεη. Αο ζπκεζνχκε απηφ πνπ ιέεη γηα ηελ Αζήλα ν Derrida: ε Αζήλα έρεη 

πεζάλεη πάλσ απφ κηα θνξέο.
212

 Καη ε Διιάδα επίζεο. Καη ε ιεπθή νζφλε απφ 

παξάζηηα, θαζψο ην ρακέλν έξγν ησλ αδειθψλ Μαλάθε δελ κπφξεζε λα αλαζπξζεί 

απφ ην ηζηνξηθφ θαη θηικηθφ έξεβνο, ζηελ ηειεπηαία ζθελή, είλαη ην πξψην αζψν 

βιέκκα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ράζεθε. ια απηά δίλνπλ ηε γξαθίδα ζε καο, γηα 

λα γξάςνπκε ηελ ηζηνξία πνπ πάληα ειιείπεη θαη πάληα δηαθεχγεη, φηαλ έρνπκε ην 

ξφιν ηνπ ζεαηή. Καη απφ απηή ηελ άπνςε, ε θελή νζφλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη 

ην ίδην ην θάληαζκά ηνπ, ην νπνίν παίξλεη ρξψκα θαη ζρήκα κφλν απφ ην ίδην ην 

κέιινλ. Ο θχξηνο Α ην μέραζε, θαζψο θξφληηζε λα ραζεί ζε έλα ηαμίδη ζην παξειζφλ 

                                                 
211

 «Πξάγκαηη, ην έξγν ηνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ έλαλ εθπιεθηηθφ, ζθχδνληα ξεαιηζκφ, ζην πιαίζην 

ηνπ νπνίνπ… ε παξαδνζηαθή αληίζεζε κεηαμχ κπζνπιαζίαο θαη πξαγκαηηθφηεηαο ή ληνθηκαληέξ, έρεη, 

σο θαίλεηαη, θαηαξγεζεί ή αδξαλνπνηεζεί… Ίζσο απηή ε ίδηα ε δηεζηαικέλε ρξνληθφηεηα ησλ ηαηληψλ 

ηνπ Αγγειφπνπινπ λα δεκηνπξγεί απηφλ ηνλ ξεαιηζκφ, πνπ αλνίγεη ξσγκέο ζηε ζελαξηαθή 

αθεγεκαηηθή αθνινπζία ησλ γεγνλφησλ… ν ζθελνζέηεο επηδηψθεη λα αλαγάγεη, καθξνπξφζεζκα, 

απηή θαζαπηή ηε βξαδχηεηα θαη απηή θαζαπηή ηελ θίλεζε ζε απηφλνκα γεγνλφηα». Φξ. Σδέηκζνλ, 

«Σν παξειζφλ σο Ηζηνξία, ην κέιινλ σο θφξκα», Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο: 53ν Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, επηκ. Δηξήλε ηάζε, Δθδφζεηο Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ 

Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, 2012, ζ. 67.   
212

 J. Derrida, Athens, Still Remains, op. cit., ζζ. 6-7. 
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σο ακέηνρνο ηαμηδεπηήο. Αιιά γηα λα γλσξίζεη ε ςπρή ηνλ εαπηφ ηεο, πξέπεη λα δεη 

ηνλ εαπηφ ηεο.
213

  

Ο θ. Α ην μέραζε θαη ηψξα βξίζθεηαη κπξνζηά ζε έλα ιεπθφ θάδξν. Γε κέλεη 

παξά λα πηάζεη ην ρξσζηήξα ηνπ, ζε θάπνην άιιν ηαμίδη. Απηή ε ηζηνξία άιισζηε 

πνηέ δελ ηειεηψλεη.
214

    

 

 

 

 

 

 Β) No Budget Story
215

 και η διδασή ηος απλού   

 

Έλα εληειψο δηαθνξεηηθφ θηλεκαηνγξαθηθφ απνηχπσκα είλαη απηφ ηνπ Ρέλνπ 

Υαξαιακπίδε ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν ππφδεηγκα. Δληνχηνηο, θαη αθήλνληαο 

πίζσ καο ηελ θάπσο παξσρεκέλε ζέαζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κφλν απφ ηελ πιεπξά 

ησλ απζηεξά δηαθνξεηηθψλ εηδψλ ηνπ,
216

 αθήλνληαο πίζσ ηηο πξνθαηαιήςεηο πεξί 

πςεινχ θαη «ρακεινχ» θηλεκαηνγξάθνπ, είλαη δπλαηφλ λα δνχκε φηη ε ζεκαηηθή ησλ 

δχν έξγσλ είλαη θνηλή: ε αλαδήηεζε ελφο θηικ πνπ αξλείηαη λα ππάξμεη, κηαο εηθφλαο 

πνπ αξλείηαη λα ζρεκαηνπνηεζεί, κηαο νζφλεο πνπ παξακέλεη θελή ζε φιν ην θηικ, 

                                                 
213

 «Καὶ ςπρὴ εἰ κέιιεη γλψζεζζαη αὐηὴλ εἰο ςπρὴλ αὐηῇ βιεπηένλ», Πιάησλ, Αιθηβηάδεο, 133 Β΄. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε ηαηλία μεθηλά κε απηήλ ηε γξαπηή αλαθνξά.   
214

 «ην Σνπίν ζηελ νκίριε (1998), ε Βνχια, έλα έθεβν θνξίηζη, αθεγείηαη πξηλ θνηκεζνχλ ζηνλ 

κηθξφηεξν αδειθφ ηεο, φηαλ ηα βήκαηα ηεο κεηέξαο ηνπο πνπ πιεζηάδεη ηε δηαθφπηνπλ. Ο κηθξφο 

δηακαξηχξεηαη ιέγνληαο: “Απηή ε ηζηνξία δελ ζα ηειεηψζεη πνηέ!”. Πξφθεηηαη γηα κηα αζψα 

παξαηήξεζε, πνπ φκσο ραξαθηεξίδεη βαζηά ην επηθφ θαη ηδηαίηεξν χθνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Θ. 

Αγγειφπνπινπ. Ζ απνπζία ελφο ζπκβαηηθνχ «ηέινπο» κε ηελ νινθιήξσζε ησλ ηαηληψλ ηνπ θαη ε 

δηαξθήο δηα-πινθή επεηζνδίσλ ζεκαηηθψλ ηεο κηαο ηαηλίαο ηνπ κέζα ζηελ άιιε δεκηνπξγνχλ ηα 

αιιειέλδεηα θεθάιαηα ελφο ζπλερνχο, αλνινθιήξσηνπ έξγνπ, ελφο έξγνπ βαζηά απηνβηνγξαθηθνχ θαη 

πνιηηηζηηθά αιιεγνξηθνχ, ην νπνίν μεδηπιψλεηαη ζε έλα κεηαθπζηθφ επίπεδν, φπνπ ην πξαγκαηηθφ (ε 

ηζηνξία) θαη ην κπζηθφ (ε θαληαζία) δηαζηαπξψλνληαη θαη δηακνξθψλνπλ ην γεληθφηεξν, άλεπ νξίσλ, 

ηνπίν ηεο Διιάδαο». Δηξ. ηάζε, «Έλα θηλεκαηνγξάθνο ηεο πνίεζεο θαη ηεο Ηζηνξίαο», Θεόδσξνο 

Αγγειόπνπινο: 53
ν
 Φεζηηβάι Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, επηκ. Δηξήλε ηάζε, Δθδφζεηο Φεζηηβάι 

Κηλεκαηνγξάθνπ Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε, 2012, ζ. 11.    
215

 No budget story, θσκσδία, 1997, ζθελνζεζία: Ρέλνο Υαξαιακπίδεο, ζπγγξαθέαο: Ρέλνο 

Υαξαιακπίδεο, παξαγσγή: Ρέλνο Υαξαιακπίδεο, Νίθνο Βεξγέηεο.  

 
216

 «… ν λφκνο ηνπ (θηλεκαηνγξαθηθνχ) είδνπο (the law of genre), πνπ ππνγξακκίδεη ηελ πξνζπάζεηα 

λα θαζηεξψζνπκε θαηεγνξίεο κε ππνηηζέκελεο θαζαξέο γξακκέο δηαρσξηζκνχ κεηαμχ ηνπο, 

νπζηαζηηθά θηλεηνπνηείηαη απφ ην αληίζεηφ ηνπ, δειαδή ηελ αδπλακία λα ππάξρνπλ (ηα είδε) ζε ηέηνηα 

παλνκνηφηππε (self-indentical) ελφηεηα. Γηα θάζε ίρλνο πάληνηε ζα έρεη ήδε δηαηξεζεί θαη ζα ιείπεη ε 

ελφηεηα (wholeness) πνπ κπνξνχζε λα παξάγεη νιφθιεξεο θαηεγνξίεο θαη είδε». ην Peter Brunette, 

David Wills, Screen/Play: Derrida and Film Theory, op. cit., ζ. 46.    
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ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ πνπ κηιά γηα ην ίδην ηνλ θηλεκαηνγξάθν, ηε θχζε ηνπ, 

ηελ ηερληθή ηνπ, ην φξακά ηνπ, ηελ νπζία ηνπ. πγθεθξηκέλα παξαηεξεί ν Andrew 

Horton:  

«Ο Ρέλνο Υαξαιακπίδεο εηζέβαιε ζην ειιεληθφ ζηλεκά ην 1997 κε κηα 

„γηνξηηλή‟ ηαηλία… Χο ζελαξηνγξάθνο, πξσηαγσληζηήο, ζθελνζέηεο θαη 

παξαγσγφο, ν Υαξαιακπίδεο „παίδεη‟ ηνλ εαπηφλ ηνπ εθείλεο ηεο επνρήο 

(1996): έλαλ απέληαξν 26ρξνλν Έιιελα πνπ, φκσο, ζέιεη λα θάλεη 

θαιιηηερληθή ηαηλία. Θνιψλνληαο ηα φξηα αλάκεζα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη ηελ άλαξρε θαληαζία, ν Υαξαιακπίδεο δηακνξθψλεη έλα αζπξφκαπξν 

παξακχζη πνπ θαζειψλεη, ππεξβαίλεη ηνπο θαλφλεο δεκηνπξγίαο θαη 

παξαδνζηαθήο αθήγεζεο ηαηληψλ, ελψ παξάιιεια αληαλαθιά δηαθνξεηηθέο 

φςεηο θαη δπλαηφηεηεο ηνπ ειιεληθνχ αλδξηθνχ πξνηχπνπ. αλ απνηέιεζκα, 

εκθαλίδεηαη ν Υαξαιακπίδεο, αιεζηλφο ξηδνζπάζηεο… Αηρκαισηίδνληαο 

έλα επξχ θνηλφ… ην No Budget Story αληαλαθιά απηφ ην πλεχκα. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, ειάρηζηεο ειιεληθέο ηαηλίεο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ κπνξνχλ 

λα ζπγθξηζνχλ κ‟ απηήλ ηελ μαθληθή αλαγλψξηζε κέζα απφ ην γηνξηηλφ 

χθνο».
217

  

Σν ζρφιην ηνπ Υαξαιακπίδε, ν νπνίνο ππνγξάθεη θαη ην ζελάξην, είλαη 

ζαθέο. Ζ πξνζπάζεηα λα γελλεζεί έλα κεγάιν art film κε ιεθηά πνπ δελ ππάξρνπλ, 

κε ρξεκαηνδφηεζε πνπ παξάγεηαη απφ παξαζηηηθέο εξγαζίεο νδεγεί ηνλ ήξσά καο ζε 

κηα ζπλζήθε πνπ πεξηγξάθεη ν Derrida σο εμήο: «Πξφθεηηαη γηα κηα θαζκαηνπνηνχζα 

απελζάξθσζε. Δκθάληζε ηνπ ζψκαηνο ρσξίο ζψκα ηνπ ρξήκαηνο… κηαο δσήο ρσξίο 

πξνζσπηθή δσή θαη ρσξίο αηνκηθή ηδηνθηεζία».
218

 Οη απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

λεαξνχ ζθελνζέηε λα δείμεη έζησ θαη κηα θνξά κέξνο ηνπ θηικ, πέξα απφ ηελ 

θσκηθή πιεπξά ηνπ ζέκαηνο, ζπκίδεη ηε θχζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο, ε νπνία 

είλαη ζχκθπηε κε ηελ απνπζία ηεο, αθφκα θαη γηα ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ ηεο. Ο 

θφζκνο ηνπ θηικ ππάξρεη κφλν θαηά ηε ζηηγκή ηεο ιήςεο ηνπ απφ ηελ θάκεξα, κεηά 

απφ απηή ηε ζηηγκή, ε εηθφλα αλαθέξεηαη ζε έλαλ πξαγκαηηθφ θφζκν κε πξαγκαηηθά 

αληηθείκελα, ν νπνίνο δελ είλαη παξψλ ζε εκάο θαη εκείο δελ είκαζηε παξφληεο ζε 

απηφλ. Απφ ην έξγν πξνθχπηεη ε εμήο ηαπηφηεηα· θηλεκαηνγξάθνο = ε απνπζία ηνπ 

                                                 
217

 A. Horton, No Budget Story-Φηελά Σζηγάξα, Δθδφζεηο Μαξάζηα, Αζήλα, 2005, ζζ. 23, 26. 
218

 J. Derrida, op. cit., ζ. 57.  
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(θηλεκαηνγξάθνπ).
219

 Πέξα απφ ηελ ίδηα ηελ εηθφλα, θαλεξή είλαη ζε φιε ηελ ηαηλία 

ε εθθξεκφηεηα ηεο ίδηαο ηεο γξαθήο. Ζ γξαθνκεραλή ηνπ θεξέιπηδνο ζθελνζέηε 

ιεηηνπξγεί σο εθθξεκέο πάλσ απφ ην άζπξν ραξηί αθήλνληάο ην ιεπθφ, δχζηνθν 

αιιά δηαξθψο επαλεγγξάςηκν.  

Σν ζεκαληηθφηεξν κάζεκα γηα ην λεαξφ ζθελνζέηε δελ έξρεηαη απφ ηνπο 

άθαληνπο –θαη λεθξνχο απφ ρξφληα– δαζθάινπο ηνπ, αιιά απφ ηξία πξφζσπα πνπ 

ηνπ καζαίλνπλ ην πην ζεκαληηθφ κάζεκα, ηελ ίδηα ηελ (επη-)θνηλσλία κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα. Ο ρξεκαηνδφηεο ηεο ηαηλίαο, απηφο ν ξππαξφο έκπνξνο 

λαξθσηηθψλ, δίλεη ζην λεαξφ ζθελνζέηε ην θαιχηεξν κάζεκα. Αθνχ αλεβαίλνπλ ζην 

ξεηηξέ, ζθίδνπλ ην ζελάξην θαη αθήλνπλ ηα θνκκαηηαζκέλα ραξηηά ηνπ λα θηλεζνχλ 

ζηε θνξά ηνπ αλέκνπ, ζαλ λα ήηαλ ηα θνκκάηηα απφ έλα ραξηαεηφ ησλ εκκνλψλ. Ο 

ζθελνζέηεο εκβαπηίδεηαη κέζα ζην λάκα ηεο άξλεζεο ηεο γλψζεο.
220

 Κξπκκέλνο 

ζηελ νηνλεί ηδησηηθφηεηα ησλ εκκνλψλ θαη ησλ αηζζεκάησλ ηνπ, γξάθεη, φρη γηα λα 

επηθνηλσλήζεη, αιιά γηα λα ρσξηζηεί απφ ηνλ άιινλ, λα πεξηθξνπξήζεη ηελ 

ηδησηηθφηεηά ηνπ. Με έλα ζπκβνιηθφ ηξφπν, πνπ ζπκίδεη ηεξνηειεζηία, ν ξππαξφο 

καθηφδνο ξίρλεη ηα ηείρε απηήο ηελ απηνπαγίδεπζεο, δηδάζθνληαο ηνλ λεαξφ ηη 

ζεκαίλεη ε επίγλσζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ.
221

  

Σν δεχηεξν πξφζσπν πνπ «δηδάζθεη» ην ζθελνζέηε είλαη κηα ππέξγεξε θπξία, 

ε νπνία ηνπ δηεγείηαη ηελ θξπθή εξσηηθή ηεο ηζηνξία. Ο ζθελνζέηεο καζαίλεη λα 

δηαρεηξίδεηαη ηελ κλήκε ησλ αλζξψπσλ σο ζεκαίλνλ θνξηίν γλψζεο θαη θπξίσο λα 

                                                 
219

 «Σα αληηθείκελα θαη ηα πξφζσπα πνπ πξνβάιινληαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε είλαη 

πξαγκαηηθά. κσο δελ ππάξρνπλ (ηψξα). Ο ξφινο πνπ παίδεη ε πξαγκαηηθφηεηα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

θάλεη ηνλ θφζκν ηνπ θηικ κηα θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ (a moving image of skepticism)…, 

αιιά ε πηζαλφηεηα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ είλαη εγγελήο κέζα ζηηο ζπλζήθεο ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο. Σν 

φηη δε γλσξίδνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε βεβαηφηεηα είλαη έλα γεγνλφο πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ηη είλαη ε 

γλψζε γηα ηνπο αλζξψπνπο. Απηφ δε ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν θαη ηνπο 

εαπηνχο καο κέζα ζε απηφλ». W. Rothman, “The World Viewed: Reflections on the Ontology of 

Film”, Stanley Cavell, επηκειεηήο R. Eldridge, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, ζ. 207.      
220

 «Μηα απνηπρία λα γλσξίζεηο (a failure to Know) ζα κπνξνχζε λα ζεκαίλεη έλα θνκκάηη άγλνηαο, 

κηα απνπζία θάπνηνπ πξάγκαηνο, έλα ιεπθφ ραξηί. Μηα απνηπρία λα επαλαγλσξίζεηο (failure to 

acknowledge) είλαη ε παξνπζία θάπνηνπ πξάγκαηνο, ζχγρπζε, αδηαθνξία, αλαιγεζία, θνχξαζε, 

ςπρξφηεηα. Ζ πλεπκαηηθή θελφηεηα δελ είλαη έλα ιεπθφ ραξηί». St. Cavell, Must We mean What We 

Say?, Cambridge University Press, Cambridge, 1969, ζ. 264.   
221

 «Γηα ηνλ Cavell… απηέο νη αληηθξνπφκελεο βαζηθέο ηάζεηο εκπεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ επηδίσμε 

ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ (selfhood)  θαη ηεο επηδίσμεο ηεο (επη-)θνηλσλίαο (communion), ηεο 

θνηλφηεηαο (community), ηεο αγάπεο θαη ηνπ θνηλνχ. Αλαδεηψληαο θαη ηα δχν, θάπνηνο αθήλεηαη 

κεηαμχ ηεο απνθπγήο (avoidance) (ησλ άιισλ, ηνπ θνηλνχ, κε ηελ ηδέα πσο φ,ηη είλαη θνηλφ κε ηνπο 

άιινπο θαη ηνλ εαπηφ είλαη παξεθκαζκέλν, εθρπδατζκέλν, πεξηνξηζηηθφ θαη θελφ) θαη ηελ 

επαλαγλψξηζε (acknowledgement) (ησλ άιισλ, ηνπ θνηλνχ, απηνχ πνπ είλαη θελφ κε ηνπο άιινπο θαη 

ηνλ εαπηφ, πνπ ελεξγνπνηεί ηε ζθέςε, ηελ αλάθηεζε, ηε ζπδήηεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε)». ην R. 

Eldridge (επηκ.), Stanley Cavell, Cambridge University Press, Cambridge, 2003, ζ. 2.      
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καζαίλεη απφ ηα πξαγκαηηθά θαη φρη απφ ην εμσ-πξαγκαηηθά, απφ ηα θνληηλά θαη φρη 

απφ ηα απνκαθξπζκέλα. Σν βιέκκα ηνπ απφ ηνλ νκηριψδε νπξαλφ ησλ ζθέςεψλ ηνπ 

θαηεβαίλεη ζηε γε, ζην πςειφ ηνπ θαζεκεξηλνχ. Δίλαη απηφ πνπ απαηηεί ν Emerson 

λα μέξνπλ νη καζεηέο ηνπ, ην γεχκα ζην βαξέιη, ην γάια κέζα ζηελ θαηζαξφια, ηελ 

κπαιάληα κέζα ζην δξφκν, ηα λέα ηεο βάξθαο, ην βιέκκα ηνπ καηηνχ, ην ζρήκα θαη 

ηελ πεξπαηεζηά ηνπ ζψκαηνο, «φ,ηη κπνξνχκε λα απνθαιέζνπκε θπζηνγλσκία ηνπ 

θαζεκεξηλνχ (ordinary), έλαο ηξφπνο απηνχ πνπ ν Kierkegaard απνθαιεί σο ηελ 

αληίιεςε ηνπ πςεινχ ηνπ θαζεκεξηλνχ (sublime of the ordinary)»
222

 αιιά θαη απηφ 

πνπ παξαηεξεί θαη πεξηγξάθεη ν Cavell σο νηθείν.
223

 

Σν ηξίην πξφζσπν, είλαη κηα λέα θνπέια πνπ κέλεη ζην ξεηηξέ, ηελ νπνία θαη 

εξσηεχεηαη, αθνχ πξψηα ηελ θηλεκαηνγξαθεί. ηαλ, επηπρψο, ηα θηιφδνμα ζρέδηά 

ηνπ θαηαξξένπλ, εθπιεξψλεηαη ν έξσο, αθξηβψο γηαηί έρεη δηδαρηεί ηε γλψζε θαη ηελ 

επαλαγλψξηζε ηνπ άιινπ, φηαλ ην art film παξαπέκπεηαη ζηηο θαιέλδεο, ην θηικ ηεο 

εξσηηθήο ηζηνξίαο ηνπο, πνπ δελ είλαη θαζφινπ κπζνπιαζηηθή αιιά εμφρσο 

βησκαηηθή, πξνβάιιεηαη ζηελ απισκέλε κπνπγάδα, ζην ξεηηξέ. Ο λεαξφο 

ζθελνζέηεο επηπρεί κέζα ζηελ απηάξθε ιηηφηεηα ηεο δσήο ηνπ. Απαιιάζζεηαη απφ 

ην άγρνο δεκηνπξγίαο ελφο «κεγάινπ» έξγνπ. ε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν 

θηλεκαηνγξαθηθφ ππφδεηγκα, ν ίδηνο καζαίλεη λα κηιά απιά. Σα θηλεκαηνγξαθηθά 

ζπαξάγκαηα ηνπ έξσηφο ηνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηελ πξψηε ηνπ ηαηλία κε ηε κνξθή 

ελφο ειεχζεξνπ ληνθηκαληέξ δσήο. Χο κηα πξνβνιή ηεο αιήζεηαο, ε νπνία πξνήιζε 

απφ ηελ αιεζηλή δσή. Έρεη απειεπζεξσζεί απφ έλα θνξηίν γλψζεσλ, πνπ πηα δελ ηνπ 

ρξεηάδεηαη, κεηαμχ ηεο γλψζεο θαη ηεο επαλαγλψξηζεο, επηιέγεη ην δεχηεξν. Δπηιέγεη 

ην ηδησηηθφ ηνπ ζπλαίζζεκα λα ην θνηλνπνηήζεη, λα ην κνηξαζηεί, θαζψο καζαίλεη λα 

ηνλ κνηξάδνληαη.
224

 

Σν απφλ θηικ ηνπ, ή θαιχηεξα ην θάληαζκα ηνπ θηικ πνπ δελ έξρεηαη νχηε 

απφ ην παξειζφλ νχηε απφ ην κέιινλ, είλαη ην βαζηθφ δξακαηνπξγηθφ βάξνο πνπ 
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 St. Cavell, Emerson’s Transcendental  Studies, Stanford University Press, Stanford, 2003, ζ. 25.  
223

 «Απηφ πνπ ν Emerson ελλνεί κε ην θνηλφ, ην νηθείν θαη ην ρακειφ (low) είλαη απηφ πνπ ελλνψ… κε 

δηάθνξνπο ηξφπνπο… ππεξαζπηδφκελνο ηεο θηινζνθία απφ ηε ζθνπηά ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο, απφ 

ηε ζθνπηά  ησλ ιέμεσλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο. Με ην λα ζηεξίδεηαη ζην νηθείν θαη ζην ρακειφ, απηφο 

ν καζεηήο ηεο αλαηνιηθήο θηινζνθίαο (o Emerson) πξέπεη λα ελλνεί φηη αληηιακβάλεηαη ην νηθείν, ην 

ρακειφ φπσο θαη ηελ κειέηε ηνπ, ηνλ γθνπξνχ ηνπ. Δλψλεη ηε ζθέςε ηνπ κε ηε λέα πνίεζε θαη ηελ 

ηέρλε ησλ θαηξψλ ηνπ… ηε ινγνηερλία ηνπ θησρνχ, ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ παηδηνχ, ηε θηινζνθία ηνπ 

δξφκνπ, ην λφεκα ηεο δσήο ηνπ λνηθνθπξηνχ». ην St. Cavell, Pursuits of Happiness: The Hollywood 

Comedy of Remarriage, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1984, ζ. 14.    
224

R. Eldridge, op. cit.   
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αιιάδεη ηα ίδηα ηα πξάγκαηα. Απηή ε απνπζία, απηφ ην θηικ πνπ πνηέ δελ 

πξνβάιιεηαη, είλαη ην ζεκαηηθφ θέληξν φιεο ηεο αθήγεζεο. Αιιά εδψ απηή ε 

απνπζία, απηφ ην θάληαζκα πνπ θαηαηξχρεη σο ραίλνπζα έλλνηα ην κπαιφ θαη ηηο 

επηινγέο ηνπ πξσηαγσληζηή θιείλεηαη νξηζηηθά ζην παξειζφλ. Καζφηη ν 

Υαξαιακπίδεο θαηαθάζθεη απηή ηελ απνπζία ή θαιχηεξα ζπζηάδεη απηφ ην 

θάληαζκα, γηα λα θνηλσλήζεη κε ηνλ άιινλ, γηα λα ηνλ θαηαλνήζεη, λα πνλέζεη ηνλ 

πφλν ηνπ κε ακνηβαηφηεηα,
225

 απνκαθξχλνληαο απηφ ην θάληαζκα πνπ ηνλ θαινχζε 

λα γίλεη απνθιεηζηηθφο ηδηνθηήηεο ησλ αηζζεκάησλ ηνπ. 

Οχησο ή άιισο, φπσο ιέεη θαη ν Andrew Horton γηα ην Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα, 

πξάγκα πνπ ηαηξηάδεη αλέιπηζηα θαη ζε απηφ ην παξάηαηξν θηλεκαηνγξαθηθφ 

παξάδεηγκα, ε ηαηλία κπνξεί λα ηδσζεί σο κηα ηζηνξία αγάπεο, αγάπεο γηα κηα ηαηλία, 

ελφο πξνζψπνπ γηα ην άιιν, ελφο άληξα γηα κηα γπλαίθα.
226
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 «Σν λα γλσξίδσ φηη πνλάο είλαη ην λα έρσ επαλαγλσξίζεη φηη πνλάο… Γλσξίδσ ηνλ πφλν ζνπ κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ηνλ γλσξίδεηο θαη εζχ». St. Cavell, Must We mean What We Say?, op. cit., ζ. 266.   
226

 A. Norton, op. cit., ζ. 189.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΑΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΡΔΑΛΙΜΟ: Η ΦΙΛΟΟΦΙΚΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΙΚΗ ΣΩΝ QUINE ΚΑΙ CAVELL 

 

 2.1 Ο Quine, ε απποζδιοπιζηία ηεο κεηάθξαζεο θαη ε απποζδιοπιζηία ζηελ 

ηέρλε: Σν δήηεκα ηεο παηξόηεηαο ηνπ θαιιηηερληθνύ έξγνπ                                                         

 

Ζ έλλνηα ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζηελ ηέρλε δείρλεη λα είλαη κηα ππφξξεηε θνηλή 

ζεκαηηθή ηφζν γηα ηνλ Cavell φζν θαη γηα ηνλ Derrida. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη 

ηφζν ε έλλνηα ηνπ θαληάζκαηνο φζν θαη ε έλλνηα ηεο απνπζίαο κε έλα πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν ηξφπν ηέκλνπλ ηελ έλλνηα ηεο απξνζδηνξηζηίαο. 

 Δθθηλψληαο απηή ηε ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ηεο απξνζδηνξηζηίαο ζα 

δηεπθξηλίζνπκε θάηη. Ζ απξνζδηνξηζηία θαηά Quine δε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

απξνζδηνξηζηία ζηελ Σέρλε, εξεπλεηηθά αιιά θαη νπζηαζηηθά. Ζ απξνζδηνξηζηία ηνπ 

λνήκαηνο ηεο κεηάθξαζεο αιιά θαη ηεο ρξήζεο ηεο ίδηαο γιψζζαο απφ 

δηαθνξεηηθνχο ρξήζηεο
227

 παξνπζηάδεηαη σο έλα δνκηθφ ζηνηρείν ηφζν ηνπ λνήκαηνο 

φζν θαη ηεο κεηάθξαζεο, ελψ ε απξνζδηνξηζηία, εηδηθφηεξα ζηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο 

αιιά θαη ζην ζηλεκά είλαη ην απνηέιεζκα ηεο ζθφπηκεο πξφζεζεο ηνπ δεκηνπξγνχ λα 

απνδψζεη κηα εηθφλα πνπ ελέρεη ηελ αβεβαηφηεηα θαη νπζηαζηηθά ηελ απξνζδηνξηζηία 

ηεο θφξκαο πνπ εληέιιεηαη λα παξνπζηάζεη. Ζ ζακπή εηθφλα κε ην ακθίζεκν 

πεξίγξακκα πνπ ζε αθήλεη λα ππνζέηεηο πνιιαπιψο θαη ρσξίο βεβαηφηεηα ην 

αληηθείκελν ή ηα αληηθείκελα πνπ εηθνλίδνληαη, ή νη πνιχζεκεο ή δίζεκεο θηγνχξεο 

είλαη ε βαζηθή «ζρνιή» απξνζδηνξηζηίαο ζηελ ηέρλε, ζα ιέγακε. Σν ζέκα πνπ ζίγσ 

εδψ δελ αθνξά ελ πξψηνηο ηε δηαθνξεηηθή ζεκαηνινγία αιιά θαη θχζε ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο  –γηα παξάδεηγκα φηη ν Quine κηιά σο θηιφζνθνο ηεο γιψζζαο, ελψ 

έλαο δσγξάθνο σο θαιιηηέρλεο, ν πξψηνο εθθηλψληαο απφ ηε γιψζζα ν δεχηεξνο 

                                                 
227

 «Γχν άλζξσπνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη φκνηνη ζηηο γισζζηθέο ηνπο πξνδηαζέζεηο, φζνλ αθνξά ζηελ 

ιεθηηθή ζπκπεξηθνξά θάησ απφ φιεο ηηο πηζαλέο αηζζεηεξηαθέο δηεγέξζεηο, παξ‟ φια απηά ηα λνήκαηα 

ή νη ηδέεο πνπ εθθξάδνληαη ζηα παλνκνηνηχπσο πξνθαινχκελα θαη παλνκνηνηχπσο εθθεξφκελα ιφγηα, 

κπνξνχλ λα δηαθνξνπνηνχληαη ξηδηθά γηα ηνπο δχν απηνχο αλζξψπνπο ζε κηα πιαηηά γθάκα 

πεξηπηψζεσλ… ηα εγρεηξίδηα κεηάθξαζεο κηαο γιψζζαο ζε κηα άιιε, κπνξνχλ λα ζηεζνχλ κε 

απνθιίλνληεο ηξφπνπο, φινη ηαηξηαζηνί κε ην ζχλνιν ησλ ηάζεσλ ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ, αθφκα φκσο 

κε ηαηξηαζηνί κεηαμχ ηνπο». W.V.O. Quine, Word and Object (New Edition), Massachusetts Institute 

of Technology, Massachusetts, 2013, ζζ. 23-24.    
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θαηαιήγνληαο ζηελ εηθφλα– αιιά θπξίσο φζνλ αθνξά ζηελ ίδηα ηε κεζνδνινγία 

αλάιπζεο.  

Ο Quine παξαηεξεί ηε γιψζζα, παξαηεξεί ηε δηαδηθαζία ηεο κεηάθξαζεο, 

παξαηεξεί ηε δνκή θαη ηε δφκεζε ηεο έλλνηαο θαη σο απνηέιεζκα θαηαιήγεη ζην 

γεγνλφο φηη ηφζν ε κεηάθξαζε φζν θαη ε έλλνηα είλαη απξνζδηφξηζηεο. Ο 

θαιιηηέρλεο, αληηζέησο, θηλείηαη αληίζηξνθα απφ ηνλ Quine, θηάλεη ζηελ 

απξνζδηνξηζηία έρνληαο σο πξφζεζε απηήλ. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, ζηνλ 

ηκπξεζηνληζκφ, λα θαηαξγείηαη ην πεξίγξακκα θαη ε αθξίβεηα ηεο θφξκαο αιιά θαη 

ησλ ρξσκάησλ,
228

 ζην φλνκα ηεο γξήγνξεο εληχπσζεο πνπ αηρκαισηίδεη θεπγαιέα ην 

αλζξψπηλν κάηη, πάξαπηα είλαη πξφζεζε ηνπ θηλήκαηνο λα απνδψζεη απξνζδηφξηζηα 

ηε θφξκα, κηκνχκελν ηνλ ηξφπν πνπ ην αλζξψπηλν κάηη θαηαγξάθεη ηηο εηθφλεο ηνπ 

θφζκνπ, ηελ πξαγκαηηθή δπλαηφηεηα ηνπ καηηνχ λα βιέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Οη δξφκνη ησλ Quine θαη θαιιηηέρλε θάπνπ θαη θάπσο ζπλαληψληαη, φπσο θαη 

κε απηνχο ησλ Derrida θαη Cavell, ζρεκαηίδνληαο κηα ελδηαθέξνπζα δηαζηαχξσζε. 

κσο, πξηλ μεθηλήζνπκε, νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε απηή ηε δηαθνξά ζηελ κέζνδν. 

Θα πξνζπαζήζνπκε λα κειεηήζνπκε αλ ππάξρεη θάηη πνπ λα ζπλδέεη ην ζχλνιν ηεο 

θαιιηηερληθήο έθθξαζεο κε ηελ απξνζδηνξηζηία, θάηη πνπ λα βξίζθεηαη πέξα απφ ηνλ 

δεκηνπξγφ θαη ηηο πξνζέζεηο ηνπ θαη απφ ηηο πξνζιακβάλνπζεο ηνπ ζεαηή.  

ηε δηαδξνκή ζα ρξεηαζηνχκε ηε ζπλδξνκή κηα άιιεο επηζηήκεο, ηεο 

Ννκηθήο επηζηήκεο. ε άξζξν ηνπ Alan R. Durham
229

  βξίζθνπκε ηελ εμαηξεηηθή 

αλάιπζε πνπ νδεγεί ζην γεγνλφο φηη απφ ηε θχζε ηνπ απηφ πνπ απνθαινχκε σο 

authorship ζηα αγγιηθά, σο θαιιηηερληθή παηξφηεηα-ηδηνθηεζία ζηα ειιεληθά είλαη 

έλλνηα θαηαζηαηηθά απξνζδηφξηζηε. Δδψ έρεη πνιχ ελδηαθέξνλ απηή ε νπηηθή, γηαηί 

απηφ κπνξεί λα εκπίπηεη ζηελ απξνζδηνξηζηία ηεο έλλνηαο, θαηά πξψηνλ. Αλ 

ζεσξήζνπκε φηη ε θαιιηηερληθή παηξφηεηα-ηδηνθηεζία ελφο έξγνπ είλαη έλλνηα θαηά 

βάζε απξνζδηφξηζηε, νπζηαζηηθά εθθηλνχκε απφ κηα ζεκειηψδε παξαδνρή φηη ην ίδην 

ην απνηέιεζκα ηεο δεκηνπξγηθήο παξφξκεζεο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην δεκηνπξγφ είλαη 

απξνζδηφξηζην. Αλ θάηη ηέηνην αιεζεχεη, ηφηε κηινχκε γηα κηα απξνζδηφξηζηε 

νληνινγία ηεο ηέρλεο ή γηα ηελ νληνινγία ηνπ απξνζδηφξηζηνπ ζηελ ηέρλε. Αλ δελ 

                                                 
228

 «Οη θαιιηηέρλεο δελ πξνζπαζνχζαλ λα απνηππψζνπλ θάζε ιεπηνκέξεηα ησλ ζθελψλ πνπ 

δσγξάθηδαλ. Πεξηζζφηεξν πξνζπαζνχζαλ λα αηρκαισηίζνπλ ζηηγκέο ηνπ ρξφλνπ… ήζειαλ λα 

αηρκαισηίζνπλ ζπλαηζζήκαηα, δηαζέζεηο…». Kr. Hirschmann, Impressionism,  Reference Point Press, 

San Diego, ζζ. 6-7.  
229

 A. R. Durham, “The Random Muse: Authorship and Indeterminacy”, William and  Mary Law 

Review, 44 (2002), ζζ. 571-634. 
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κπνξνχκε λα απνθξππηνγξαθήζνπκε ηελ θαιιηηερληθή παηξφηεηα ελφο έξγνπ κε 

βεβαηφηεηα, ηφηε δελ έρνπκε πνιιέο πηζαλφηεηεο λα δηαβνχκε θαλέλαλ εχθνιν δξφκν 

πξνο ηε βεβαηφηεηα ηνπ ηη είλαη ην ίδην ην θαιιηηερληθφ πξντφλ. 

Δλ πξνθεηκέλσ, ην αθφκα πην εληππσζηαθφ πνπ θάλεη ν Durham είλαη ην 

γεγνλφο φηη ήδε ζηελ πξψηε αλαθνξά-παξάδεηγκα ηνπ πφζν δχζθνιν είλαη λα 

πξνζδηνξίζεη θάπνηνο κε βεβαηφηεηα ηελ έλλνηα ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο 

αλαθέξεηαη ζηελ κεηάθξαζε, αθνινπζψληαο, άζειά ηνπ ή εζειεκέλα, ηνπο δξφκνπο 

ηνπ Quine:  

«Οη κεηαθνξέο (γηα ηελ θαιιηηερληθή παηξφηεηα) φπσο ην “ζεκέιην” 

ππνζέηνπλ κηα έλλνηα ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο πνπ είλαη αλαιινίσηε, 

κε αθξίβεηα νξηζκέλε θαη απνιχησο ζηεξεή. Ζ θαιιηηερληθή παηξφηεηα, 

παξ‟ φια απηά, είλαη ηφζν ζπρλά ραξαθηεξηζκέλε απφ απηφ πνπ δελ είλαη, 

πνπ κεξηθέο θνξέο είλαη δχζθνιν λα πεηο, ζεηηθά (positively), ηη είλαη ε 

θαιιηηερληθή παηξφηεηα. θεθηείηε έλα ζπγγξαθέα πνπ εηνηκάδεη κηα λέα 

κεηάθξαζε ζηελ αγγιηθή γιψζζα ηεο Ηιηάδαο, κε ππνζεκεηψζεηο θαη 

εηζαγσγή πνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζηνξηθή έξεπλα ηνπ ζπγγξαθέα. Ο 

ζπγγξαθέαο δελ κπνξεί λα απαηηήζεη πλεπκαηηθφ δηθαίσκα απφ ην 

πξσηφηππν έξγν ή θαη ζε θάζε πιεπξά ηεο κεηάθξαζεο πνπ ην επίπεδν ηεο 

νξζφηεηαο επηβάιιεη… Αθφκε θαη νη επηινγέο (ηνπ κεηαθξαζηή) 

αληαλαθινχλ δεηήκαηα αηζζεηηθήο.. πνπ έρνπλ επεξεαζηεί… απφ κηα 

πνηθηιία απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο (factors): ηα βηβιία πνπ ν ζπγγξαθέαο 

έρεη δηαβάζεη, ηηο δηαιέμεηο πνπ έρεη παξαθνινπζήζεη… ε δηαδηθαζία 

(process) ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο (authorship) κπνξεί λα ηδσζεί 

ιηγφηεξν σο κηα ζπλεηδεηή θαη δεκηνπξγηθή δξάζε θαη πεξηζζφηεξν σο κηα 

κεραληθή ζπξξνή δπλάκεσλ (mechanical confluence of forces)».
230

  

Καη φκσο ην παξαπάλσ θείκελν δελ αθνινπζείηαη απφ ππνζεκεηψζεηο θαη 

πιείζηεο φζεο αλαθνξέο ζηνλ Barthes, ζηνλ Derrida θαη ζην Φνπθψ, αιιά ζε 

απνθάζεηο ακεξηθαληθψλ δηθαζηεξίσλ, ζε λφκνπο, ζε λνκηθά άξζξα, πνπ θαηά βάζε 

δελ απαζρνινχλ ηε θηινζνθία, ηνπιάρηζηνλ ζε πξψην επίπεδν.  

 Γηεπηζηεκνληθψο, φζνη επέιεμαλ ην «ζάλαην» ηνπ ζπγγξαθέα σο νπηηθή 

εξκελείαο ηνπ ινγνηερληθνχ θεηκέλνπ, επηβεβαηψλνληαη αθφκε κηα θνξά. Καη ηνπο 

                                                 
230

 ____________, op. cit., ζ. 571. 
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επηβεβαηψλνπλ, δπζηπρψο ή επηπρψο, θάπνηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζηελ άιιε 

πιεπξά ηνπ Αηιαληηθνχ. Γηα παξάδεηγκα, ζεκεηψλεη έλα δηθαζηήξην ζε κηα απφθαζή 

ηνπ: «Σα γεγνλφηα δελ νθείινπλ ηελ θαηαγσγή ηνπο (origin) ζε κηα πξάμε 

παηξφηεηαο. Ζ δηάθξηζε είλαη εδψ κεηαμχ ηεο δεκηνπξγίαο θαη ηεο αλαθάιπςεο: Σν 

πξψην πξφζσπν πνπ ζα βξεη θαη ζα αλαθέξεη έλα ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο, δελ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ην γεγνλφο, έρεη κφλν αλαθαιχςεη ηελ χπαξμή ηνπ…».
231

  Βιέπνπκε 

κηα δηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία ζέηεη δεηήκαηα πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ, ηελ ίδηα 

ζηηγκή, πνπ φκσο θάλεη ιφγν, θαηά πφζνλ απηφο ή απηή πνπ αληηγξάθεη απφ ηνλ 

θφζκν, κπνξεί λα έρεη ην δηθαίσκα λα ζεσξεί ην πλεπκαηηθφ ηεο/ηνπ έξγν σο δηθφ 

ηεο/ηνπ. Μήπσο ην έξγν απηφ αλήθεη ζηνλ θφζκν; Άξα ζην δεκφζην ρψξν θαη φρη 

ζηνλ ηδησηηθφ; 

Αλ επεθηείλνπκε ηελ παξαπάλσ λνκηθή ζπιινγηζηηθή, ην πξψην ην νπνίν 

ακθηζβεηεί είλαη ηελ ίδηα ηελ ζθιεξή έλλνηα ηεο παηξφηεηαο ελφο έξγνπ. Αλάκεζα 

ζε απηνχο πνπ πεξηγξάθνπλ, ρσξίο λα αλαθαιχπηνπλ θαη ζε απηνχο πνπ πεξηγξάθνπλ 

θάηη πνπ αλαθαιχπηνπλ, ε δηαθνξά είλαη ηφζν κηθξή, πνπ ζα έιεγε θαλείο φηη ε 

ζπγθεθξηκέλε δηθαζηηθή απφθαζε ελ δπλάκεη αίξεη ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο 

θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο, ηελ νπνία ηελ θαζηζηά απξνζδηφξηζηε –θαη θπξίσο, 

ακθηζβεηήζηκε αλά πάζα ζηηγκή.  

Μήπσο φκσο ε ίδηα ε θαιιηηερληθή παηξφηεηα, ην copyright, ν auteur, είλαη 

έλα αθφκα γισζζηθφ παίγλην; Αλ θηηάμνπκε ηε θξάζε «Ζ Ηιηάδα είλαη έξγν ηνπ 

Οκήξνπ», ηη αθξηβψο ελλννχκε θαη γηαηί ην εθθέξνπκε απηφ; Πξψηα-πξψηα, πνηνο 

ήηαλ ν κεξνο; Οπζηαζηηθά δελ γλσξίδνπκε ηίπνηε κε βεβαηφηεηα γηα απηφλ, νχηε 

δηεχζπλζε, νχηε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε πλεπκαηηθήο θαηνρχξσζεο ηνπ έξγνπ ηνπ, 

πξαγκαηηθά γλσξίδνπκε ην ηίπνηε κε απφιπηε βεβαηφηεηα. Άιινη πηζηεχνπλ πσο ν 

κεξνο ήηαλ έλαο, άιινη πσο νη ζπγγξαθείο ήηαλ πνιινί, άιινη πσο ήηαλ απφ ηε 

Υίν, άιινη απφ ηελ Ησλία. Πνιινί κάιηζηα δηαθσλνχλ θαη γηα ηνλ ίδην ην ρξφλν 

ζχλζεζεο ησλ νκεξηθψλ επψλ αιιά θαη γηα ηνλ ηξφπν ζχλζεζήο ηνπο.
232

 Σν απφιπην 

ράνο.   

Πνιχ πεξηζζφηεξν, αλ αγγίμνπκε ηηο ζεκαηηθέο ησλ νκεξηθψλ επψλ, είλαη 

δχζθνιν λα εζηηάζνπκε ζηελ πξσηνηππία ησλ έξγσλ. Σφζν νη επηθνί πνηεηέο, φζν 

                                                 
231

 ____________, op. cit., ζ. 572. 
232

 A. Lesky, Ηζηνξία ηεο αξραίαο ειιεληθήο ινγνηερλίαο, (κεηάθξ. Α. Σζνπαλάθε, 5
ε
 έθδνζε), 

Δθδφζεηο Κπξηαθίδε, Θεζζαινλίθε, 1990, ζει. 67-97. 
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θαη νη κεγάινη ηξαγηθνί, πήξαλ ηα ζέκαηά ηνπο απφ ιατθνχο  θαη ζξεζθεπηηθνχο 

κχζνπο ηνπ δσδεθάζενπ θαη ηεο παξάδνζεο ησλ εξψσλ.  

Ο κεξνο δηαζθεχαζε ηηο ζεκαηηθέο ηνπ ηξσηθνχ θχθινπ, ηνπιάρηζηνλ ζηα 

ζσδφκελα έπε, νη κεγάινη ηξαγηθνί ηφζν ηνπ ηξσηθνχ θχθινπ φζν θαη ηνπ ζεβατθνχ 

θχθινπ, θπξίσο. Αλ ζέινπκε λα είκαζηε απζηεξνί ζε φζα θαη γηα φζα ιέκε, φζνλ 

αθνξά ζην ζε πνηνλ ή ζε πνηαλ αλήθεη κηα πξσηφηππε ηδέα, ηφηε ην ίδην ην μεθίλεκα 

ηεο επξσπατθήο ινγνηερλίαο δελ είλαη θαζφινπ κα θαζφινπ ζπκβαηφ κε ηελ φςηκε 

έλλνηα ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο.  

Οη αξραίνη Έιιελεο ηξαγσδνί ππήξμαλ δηαζθεπαζηέο ηζηνξηψλ πνπ ην θνηλφ 

γλψξηδε εθ ησλ πξνηέξσλ θαη επηδίσμαλ απηήλ ηε ζρέζε πξσηίζησο, γηα λα κελ 

απνμελψλνπλ ηνλ ιαφ ηνλ ίδην απφ ην αθξφακα θαη ην ζέακά ηνπο. Ηζηνξίεο πνπ ήηαλ 

κέξνο ηεο παξάδνζεο θαη κεηέπεηηα ηεο εγθχθιηαο παηδείαο ησλ ειεπζέξσλ πνιηηψλ 

ησλ πφιεσλ θξαηψλ ήηαλ νη βαζηθέο ζεκαηηθέο ησλ θεηκέλσλ απηψλ. Ζ ζεκαληηθή 

ζπκκεηνρή ζηε ζπγγξαθή δελ αθνξνχζε ζηελ πξσηνηππία, θαζψο ηα έξγα απηά 

πξνζπαζνχζαλ λα ηνλίζνπλ ηα θνηλά δηαρξνληθά πνιηηηζκηθά ζηνηρεία ησλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ, αιιά θπξίσο ζηε δηαρείξηζε σο πξνο ηε κνξθή αιιά θαη ηελ ίδηα 

ηελ εθδνρή ηνπ κχζνπ πνπ επηιέγεηαη. Ζ δηαθνξνπνηεηηθή δχλακε κεηαμχ ησλ 

αξραίσλ ζπγγξαθέσλ δελ είλαη ζην ηη αιιά ζην πώο. Γελ είλαη ζηελ νπζία ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ηεο αθήγεζεο αιιά ζηελ κνξθή, ζηελ αηζζεηηθή, ζην ζηπι, ζηνλ 

ηξφπν. Καη απηφο ν ηξφπνο γίλεηαη ε νπζία. ηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, νη αξραίνη 

ηξαγσδνί δηαθνξνπνηνχληαλ ζε ζρέζε κε ηελ εθδνρή ηνπ κχζνπ πνπ ζα δηάιεγαλ σο 

δξακαηνπξγηθφ πεξηερφκελν. 

Γηα λα απαληήζνπκε ζην εξψηεκα πνπ ζέζακε παξαπάλσ, ηειηθψο κνηάδεη ε 

θξάζε  «Ζ Ηιηάδα είλαη έξγν ηνπ Οκήξνπ» λα είλαη γισζζηθφ παίγλην; Καη αλ λαη, ζε 

πνηνπο θαλφλεο ππαθνχεη; Γηαηί άιινη ήηαλ νη θαλφλεο επηθνηλσλίαο ζηελ Αζήλα ησλ 

Πεηζηζηξαηηδψλ θαη άιινη νη θαλφλεο ζηελ Αζήλα ηνπ ζήκεξα. Ση ζα κπνξνχζαλ λα 

ελλννχλ νη αξραίνη Αζελαίνη γηα ηελ παηξφηεηα ησλ νκεξηθψλ επψλ; ίγνπξα θάηη 

πνιχ δηεπξπκέλν. Κάηη πνπ ζίγνπξα απνηεινχζε έλαλ ζπκθπξκφ κχζνπ θαη ιφγνπ 

θαη πνιχ πεξηζζφηεξν κηα ραιαξή ζρέζε κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο αθεγεκαηηθήο 

πξσηνηππίαο. ην επηθνηλσληαθφ πιαίζην ηεο αξραίαο Αζήλαο, ε νπνία έδσζε θαη ηελ 

πξψηε ζηεξεφηππε γξαπηή έθδνζε ησλ νκεξηθψλ επψλ ζηελ αλζξσπφηεηα θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο ηπξαλλίαο ηνπ Πεηζίζηξαηνπ, ε θξάζε απηή κπνξεί λα ζεσξεζεί αιεζήο, 

ιακβάλνληαο ππφςε πσο ιεπηνκέξεηεο ηερληθήο θχζεο πεξί πλεπκαηηθψλ 
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δηθαησκάησλ δελ ππήξραλ εθείλε ηελ επνρή. Αληηζέησο, ζηε ζχγρξνλε Αζήλα, ζηελ 

Αζήλα ησλ ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη ησλ ηδησηψλ, ε θξάζε απηή δελ είλαη θαζφινπ 

αθξηβήο, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ. Γηα λα ηνπο πσ ζπλνπηηθά, δελ 

κπνξνχκε λα είκαζηε βέβαηνη γηα ηελ αιήζεηα ηεο θξάζεο, α) γηαηί δελ γλσξίδνπκε 

κε βεβαηφηεηα ην ζπγγξαθέα, β) δελ γλσξίδνπκε ηνλ ρξφλν θαη ηξφπν ζχλζεζεο ησλ 

έξγσλ ηνπ, γ) δελ έρνπκε θάπνηα αληηθεηκεληθή θαη εμσηεξηθή καξηπξία πσο 

ζπγθεθξηκέλνο άλζξσπνο έγξαςε ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, δ) γηαηί ν ίδηνο ν 

ζπγγξαθέαο δελ έρεη θαηαγξαθεί λα δειψλεη ελψπηνλ ηξίησλ θαη ηνπ λφκνπ, 

εγγξάθσο ή πξνθνξηθά, πσο ζπγθεθξηκέλν έξγν είλαη δηθφ ηνπ. Ακθηβάιισ κάιηζηα 

αλ κπνξνχκε λα απνδερηνχκε ηε θξάζε αθφκα θαη σο παίγλην, γηαηί ακθηβάιισ αλ 

ππαθνχεη ζηνπο λνκηθά θαη θνηλσληθά απνδεθηνχο θαλφλεο πεξί θαιιηηερληθήο 

παηξφηεηαο ζήκεξα. Αθφκα φκσο θαη αλ ηελ απνδερηνχκε σο παίγλην, ε ίδηα ε 

θξάζε είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Μνηάδεη κε έλα πνχιη, ην νπνίν ζηελ πξψηε 

πεξίπησζε βξίζθεηαη ζην παηρλίδη ηνπ ηαβιηνχ, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ζην παηρλίδη 

ηεο ληάκαο. Οη ζπλζήθεο θαη νη θαλφλεο δχλαληαη λα αιιάδνπλ δξακαηηθά. 

Αλ ην παξαπάλσ ηζρχεη φκσο, ηη είλαη απηφ πνπ ζπλέρεη, ζπγθξαηεί θαη 

δηαησλίδεη ηε θήκε ηέηνηνπ είδνπο θαιιηηερληθψλ έξγσλ έσο ζήκεξα; ρη ίζσο ην 

γισζζηθφ παίγλην αιιά ε ίδηα ε κνξθή δσήο πνπ ελδέρεηαη λα ζπλέρεη έλα ζχλνιν 

γισζζηθψλ παηγλίσλ. Παξαηεξείηαη ινηπφλ πσο «ν Ludwig Wittgenstein ζα γξάςεη 

ζηε ζειίδα 280 ησλ Φηινζνθηθώλ Δξεπλώλ: “Δθείλν πνπ πξέπεη λα δερηνχκε ην 

δνζκέλν, είλαη ζα κπνξνχζε θαλείο λα πεη –κνξθέο δσήο”. Σν δεηνχκελν φκσο είλαη 

πψο νξίδνπκε απηφ ην ζπκβάλ σο δεδνκέλν. Μήπσο δειαδή ππάξρνπλ γισζζηθά 

παίγληα πνπ επηηξέπνπλ ηε δηαηχπσζε ελφο πιαηζίνπ εκθάληζεο κηαο ηέηνηαο έλλνηαο; 

Μήπσο θαη ε ίδηα ε αθεηεξία ησλ παηγλίσλ λα αλήθεη ζηελ ίδηα ηάμε θαη θαηεγνξία 

κε απηήλ ηεο κνξθήο δσήο;».
233

   

Γηα λα ην δηεπξχλνπκε, πνηα είλαη ε αθεηεξία θάζε επηθνηλσλίαο; Δίλαη ε ίδηα 

ε γιψζζα ή ε γιψζζα είλαη ην απνηέιεζκα απηήο ηελ αλάγθεο;  ε θάζε πεξίπησζε, 

θαη αλ δερηνχκε πσο ε γιψζζα είλαη ε ρξήζε ηεο, ην κφλν ζηαζεξφ ζεκείν ηεο 

φπνηαο επηθνηλσλίαο, ηνπ φπνηνπ παηγλίνπ, είλαη ην ίδην ην γισζζηθφ κέζν. 
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 Θ. αθειιαξηάδεο, «Καλνληζηηθφηεηα θαη κνξθέο δσήο. Ο χζηεξνο Wittgenstein». Αλαθνίλσζε 

ζην ζπλέδξην πνπ νξγάλσζε ν ηνκέαο Φηινζνθίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κε ζέκα 
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χκθσλα κε ηελ Κηληή, ε κνξθή δσήο κπνξεί λα είλαη ην ίδην ην γισζζηθφ 

παηρλίδη, ηα ζηνηρεία ζπκπεξηθνξάο, έλα πνιηηηζηηθφ κφξθσκα, έλαο δσλ νξγαληζκφο 

(πξσηφγνλεο ζηάζεηο θαη αληηδξάζεηο ζε θαηλφκελα θαη εξεζίζκαηα).
234

 Ζ Kathleen 

Emmet, κε ηε ζεηξά ηεο καο ππελζπκίδεη πσο ζχκθσλα κε ηνλ Stanley Cavell νη 

κνξθέο δσήο κπνξεί λα είλαη εθθξάζεηο ελδηαθέξνληνο, ζπλαηζζήκαηνο, ηξφπνη 

απάληεζεο, δηαθνξεηηθέο ρξνηέο/πηπρέο ηνπ ρηνχκνξ, ηεο ζπνπδαηφηεηαο 

(significance), ηνπ εμσθξεληθνχ (outrageous), ηνπ ηη είλαη επίπιεμε, ζπγρψξεζε, 

ηζρπξηζκφο, παξάθιεζε, επεμήγεζε.
235

 ε θάζε πεξίπησζε είηε επηιέμνπκε ηελ 

πξψηε ζηελή εξκελεία ησλ κνξθψλ δσήο ηεο Κηληή είηε ηε δεχηεξε δηαζηαιηηθή ηνπ 

Cavell, κπνξνχκε λα πνχκε πσο νη κνξθέο δσήο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε εθθάλζεηο 

πνιηηηζηηθψλ, πνιηηηζκηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ, ινγηθψλ, ινγηθνθαλψλ 

ζπκπεξηθνξψλ, ησλ νπνίσλ ε βάζε είλαη ε ίδηα ε γιψζζα. 

Αο κελ καο μελίζεη ε ιέμε ζπκπεξηθνξά, θαζφηη πέξα απφ ην γεγνλφο πσο ζε 

απηή εζηηάδεη θαη ε Kathleen Emmet, επηπξνζζέησο ν αθειιαξηάδεο παξαζέηεη:  

«Ζ έλλνηα ηεο πξαθηηθήο είλαη θαζνξηζηηθή γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ  

γισζζηθψλ παηγλίσλ, θαζψο ν ηξφπνο εθθνξψλ καο απνηειεί κέξνο ηεο 

αλζξψπηλεο πξαθηηθήο θαη ππφθεηηαη ζηνπο ίδηνπο παξάγνληεο πνπ 

θαζνξίδνπλ ηελ πξαθηηθή ζπλνιηθά. Δθείλν φκσο πνπ επηδηψθεηαη είλαη ε 

θαηαλφεζε ησλ πιαηζίσλ εθθνξάο. Ζ πξαθηηθή σο ζπγθξνηεζηαθφ ζηνηρείν 

ησλ γισζζηθψλ εθθνξψλ ζπλδπάδεηαη κε ηελ ηθαλφηεηά καο λα δίλνπκε 

εμεγήζεηο γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ λνήκαηνο πνπ δειψλεηαη απφ ηηο 

παξαπάλσ εθθνξέο. Ζ έθθιεζε γηα “θαιά νξηζκέλεο” έλλνηεο απνηειεί 

αίηεκα ηεο αλαιπηηθήο θηινζνθίαο. Οη χζηεξεο θηινζνθηθέο απφςεηο ηνπ 

Wittgenstein δείρλνπλ φηη ην βάξνο απνδίδεηαη ζην πξαμενινγηθφ 

ζηνηρείν».
236

          

ην επίπεδν ηεο πξάμεο θαη επεηδή ζηφρνο κνπ εδψ δελ είλαη λα πξνζπειάζσ 

ηελ φλησο δχζθνια νξηδφκελε έλλνηα ηεο κνξθήο δσήο– θαη ζην επίπεδν ηνπ 

πνιηηηζκνχ, νη άλζξσπνη ζπλεζίδνπλ λα ιέλε ηζηνξίεο. Μήπσο ην λα ιέσ κηα ηζηνξία, 

λα αθεγνχκαη, κάιηζηα κηα ηζηνξία κχζνπ, είλαη ην ζπλερέο επαλαιακβαλφκελν κηαο 

πξαθηηθήο πνπ βξίζθεηαη πξηλ απφ ηα ίδηα ηα γισζζηθά παίγληα; Μήπσο νη ίδηεο νη 
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 Β. Κηληή, Kuhn & Wittgenstein: Φηινζνθηθή Έξεπλα ηεο Γνκήο ησλ Δπηζηεκνληθώλ Δπαλαζηάζεσλ, 

κίιε, Αζήλα, 1995, ζ. 208.  
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 Κ. Emmet, “Forms of life”, Philosophical Investigations, 13 (1990), ζ. 213.  
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 Θ. αθειιαξηάδεο, op. cit.   
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αθεγήζεηο απνηεινχλ κηα κνξθή δσήο; Μήπσο απνηεινχλ έλα πξνγελέζηεξν ζηάδην, 

έλα απφζεκα γισζζηθήο χιεο πνπ κεηαηξέπεηαη ζηελ πξάμε, ζε γισζζηθφ παίγλην;  

ε θάζε πεξίπησζε νη αθεγήζεηο ελφο ιανχ, απφ ηα ιατθά παξακχζηα έσο ηα 

γξαπηά κλεκεία ηνπ, δελ ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθξνηεζνχλ παξά κφλν απφ ην γεγνλφο 

πσο απνηεινχλ κηα θάπνηα κνξθή δσήο, θάηη πνπ επηπξφζζεηα ππνθχπηεη ζε κηα 

αλαγθαηφηεηα, ζε θαλφλεο, δεζκεχζεηο θαη ππεπζπλφηεηεο.
237

  Καη απηφ δελ είλαη 

ηίπνηε άιιν απφ ηελ ίδηα ηελ αθεγεκαηηθή ζπλέρεηα, κηα ηζηνξία κε αξρή, κέζε, 

ηέινο.  

Γελ ελλννχκε κηα γξακκηθή αθήγεζε ρσξίο αλαδξνκέο (flashbacks) θαη 

πξφδξνκεο παξεθβάζεηο, θάηη ηέηνην κάιινλ είλαη αθχζηθν θαη γηα ηελ ίδηα ηελ 

δηαπηζησκέλε αλζξψπηλε αθεγεκαηηθή πξαθηηθή, αιιά ελλννχκε κηα αθήγεζε 

θαηαλνεηή, επκεγέζε, κε ζαθή ηελ ηξηκεξή ηεο δηαίξεζε (αξρή, κέζε, ηέινο).  

Κάηη ηφζν ηζρπξά επαλαιακβαλφκελν σο γισζζηθφ γεγνλφο δελ ζα κπνξνχζε 

παξά λα είλαη κηα κνξθή δσήο, έλα ζηνηρείν ζπκπεξηθνξάο, έλα πνιηηηζηηθφ 

κφξθσκα, κηα πξσηφγνλε αλάγθε, κηα επεμεγεκαηηθή, ζπνπδαία, ζπλαηζζεκαηηθή, 

ζπγρσξεηηθή, επεμεγεκαηηθή, παξαθιεηηθή, ζνβαξή ή ηιαξή αθήγεζε, κηα θάπνηα 

κνξθή δσήο. Γισζζηθά παίγληα απηήο ηεο δσήο δχλαληαη λα είλαη ην παξακχζη ηεο 

γηαγηάο, έλα κπζηζηφξεκα, ην ζελάξην ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ.  

Δλ πξνθεηκέλσ θαη φζνλ αθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ππελζπκίδνπκε εδψ 

απηφ πνπ είπε ν Cavell φηη ε θσηνγξαθία, σο ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ είλαη απφ ηνλ θφζκν καο,
238

 απνθεχγνληαο βέβαηα λα κηιήζεη γηα 

αληίγξαθν αιιά πεξηζζφηεξν γηα κηα πξνβνιή ηεο εηθφλαο ηνπ θφζκνπ καο.  

Δληνχηνηο, ην αλ θάπνηεο θνξέο ν θηλεκαηνγξαθηζηήο «αληηγξάθεη» θάηη απφ 

ηνλ θφζκν καο ή «δεκηνπξγεί» θάηη πνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί γλήζην, είλαη θάηη πνπ 

ηίζεηαη ζε ζπλερή δηαβνχιεπζε θαη θνβνχκαη φηη ππνζθάπηεη θάζε έλλνηα ζηεξεήο 

θαη βέβαηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο. πγθεθξηκέλα νη William Rothman θαη 

Marian Keane ζρνιηάδνληαο ηελ θαβειηαλή ζθέςε πάλσ ζην ηη είλαη ν 

θηλεκαηνγξάθνο, παξαηεξνχλ πεξί ηνπ ζέκαηνο ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο ηεο 

ηαηλίαο: «Ζ έκθαζε ηεο ζεσξίαο πεξί ηνπ auteur, καο αλαγθάδεη λα αλαγλσξίζνπκε 

έλα γεγνλφο ζρεηηθφ κε ηηο θηλεκαηνγξαθηθέο ηαηλίεο, ηνπ νπνίνπ ε πξνθάλεηα 

(obviousness) ηνχ επέηξεςε λα παξακείλεη απαξαηήξεην αιιά καο απνκαθξχλεη απφ 
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ην λα αλαγλσξίζνπκε άιιε αηζζεηηθή πξφηαζε αθφκα πην απαξαηήξεηε κέζα ζηε 

πξνθάλεηά ηεο –φηη δειαδή κηα ηαηλία πξνέξρεηαη απφ άιιεο ηαηλίεο. Σν θηικ φπσο 

θάζε κνξθή ηέρλεο, έρεη κηα εζσηεξηθή (internal) ηζηνξία, ηηο δηθέο ηνπ παξαδφζεηο 

κέζα απφ ηηο νπνίεο νη ζθελνζέηεο αληηιακβάλνληαη ηελ ηδηνζπζηαζία ηνπο 

(individuality)».
239

  

Δδψ παξαηεξνχκε έηη πεξαηηέξσ ηελ πνιιαπιή απνκάθξπλζε απφ ηνλ θφζκν 

καο. ρη κφλν ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα αλαθαιχπηεη ηνλ θφζκν καο –νπφηε 

αιήζεηα πνηα είλαη ε πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία ελφο θφζκνπ πνπ ήδε ππάξρεη;–
240

 αιιά 

φπσο πξνζθπψο πεξηγξάθνπλ νη William Rothman θαη Marian Keane, φηη ν θφζκνο 

κηαο ηαηλίαο είλαη αθφκα πεξηζζφηεξν ν θφζκνο πνιιψλ άιισλ ηαηληψλ, φιν απηφ ην 

κείγκα επηξξνψλ πνπ ζπλαπνηειεί ηελ ηδηαηηεξφηεηα ελφο θαιιηηέρλε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Δδψ δεκηνπξγείηαη ην εμήο ζρήκα:  

 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία θηλεκαηνγξαθηθνύ έξγνπ > θηλεκαηνγξαθηθό έξγν > 

πεξηερόκελν θηλεκαηνγξαθηθνύ έξγνπ > πξνβνιή ηνπ θαζεκεξηλνύ θόζκνπ σο 

αλαθάιπςή ηνπ > ην θηλεκαηνγξαθηθό πεξηερόκελν ηεο κηαο ηαηλίαο έρεη ηελ 

πξνέιεπζή θαη από άιιεο ηαηλίεο νη νπνίεο απνηεινύλ θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο 

ππόξξεηεο πξνβνιέο ηνπ θαζεκεξηλνύ θόζκνπ από πνιιά ππνθείκελα-θαιιηηέρλεο. 

 

Δπνκέλσο  ε θαιιηηερληθή δεκηνπξγία είλαη απφ ηε θχζε ηεο ηφζν πνιχ-

ππνθεηκεληθή θαη ζηε ξεαιηζηηθή ηεο πιεπξά ηφζν δεισηηθή ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, 

ψζηε ην κφλν βέβαην είλαη πσο ε παηξφηεηα ηνπ ελφο θαη κφλνπ έξγνπ είλαη θαηά 

θαλφλα ην κφλν αβέβαην πξάγκα. 

Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε φηη ε εθεχξεζε –θαη ζε θακηά πεξίπησζε ε 

αλαθάιπςε– ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ πάλσ ζε έξγα ηέρλεο είλαη εληειψο 

πξφζθαηε. ην κεζαίσλα νη θαιιηηέρλεο θαηά θαλφλα δελ ππνγξάθνπλ ηα έξγα ηνπο, 

ζηελ Αλαγέλλεζε θαη ζηνλ πξψηκν θαη χζηεξν θιαζηθηζκφ δελ ζπληζηά ληξνπή 

θάπνηνο ζπλζέηεο λα δαλεηζηεί έλα κνπζηθφ ζέκα απφ έλαλ άιιν ζπλζέηε.
241
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 Ηδηαίηεξα ζε απηφλ ηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ απνθαινχκε «ξεαιηζηηθφ». 
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 Απηφ πξέπεη λα ην εληάμνπκε ζηελ επαλαιεπηηθφηεηα ηεο ίδηαο ηεο κνπζηθήο, σο πξνο ηηο θφξκεο, 

ηηο θιίκαθεο, ηα παξφκνηα ζέκαηα. Βι. E. H. Margulis, On repeat: How music plays the music, Oxford 

University Press, New York, 2014.   
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Δίλαη ε επνρή, φπνπ ππάξρεη έλα θνηλφρξεζην πιηθφ γηα ηνπο δεκηνπξγνχο, 

πξάγκα πνπ είλαη απνιχησο ινγηθφ, ρσξίο θάπνηνο λα εγθαιεί ηνλ άιινλ γηα θινπή 

πλεπκαηηθήο πεξηνπζίαο. αλ λα ππάξρεη ήδε απφ ηφηε κηα δηαρσξηζηηθή γξακκή 

αλάκεζα ζηνλ θαιιηηέρλε θαη ζην έξγν ηνπ. Κάηη πνπ πνιινχο αηψλεο κεηά, 

ζεκειηψλεηαη θαη θηινζνθηθά: «Υσξίο ακθηβνιία πάληα απηφ έηζη ήηαλ. ζν 

ζπληνκφηεξα έλα γεγνλφο γίλεηαη αληηθείκελν αθήγεζεο ρσξίο θάπνηα νπηηθή πνπ λα 

δξα απεπζείαο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά ακεηάβαηα… ηειηθά έμσ απφ θάζε 

ιεηηνπξγία ρξήζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπκβφινπ, απηή ε απνζχλδεζε ζπκβαίλεη, ε θσλή 

ράλεη ηελ θαηαγσγή ηεο, ν ζπγγξαθέαο εηζάγεηαη ζην δηθφ ηνπ ζάλαην, ε γξαθή 

μεθηλά».
242

  

Ζ απνζχλδεζε θεηκέλνπ θαη ζπγγξαθέα θαη κάιηζηα ηεο ζρέζεο θαηαγσγήο 

(origin) θεηκέλνπ απφ ην ζπγγξαθέα είλαη θάηη πνπ απνηχπσζε ν Barthes κε 

ξηδνζπαζηηθφηεηα θαη επεξέαζε ηνλ Derrida αιιά θαη κηα νιφθιεξε γεληά δηαλνεηψλ 

θαη κειεηεηψλ ηνπ θεηκέλνπ. Σν παξαπάλσ απφζπαζκα απφ ην «Θάλαην ηνπ 

πγγξαθέα», άξζξν ηνπ 1967, έξρεηαη λα ζπλνκηιήζεη ηφζν κε ηε λνκηθή εθδνρή ηεο 

απξνζδηνξηζηίαο ηεο θαιιηηερληθήο παηξφηεηαο φζν θαη κε ηελ εκπεηξία ελφο 

αλαγλψζηε/εξεπλεηή έλαληη ηνπ ίδηνπ ηνπ ινγνηερληθνχ έξγνπ. Καηά ηελ άπνςή κνπ, 

έλαληη νπνηνπδήπνηε θαιιηηερληθνχ έξγνπ.
243

  

Σφζν ν Barthes φζν θαη ν Alan R. Durham βιέπνπλ έλα έξγν απνθνκκέλν 

απφ ην δεκηνπξγφ ηνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα ιέμε ζηελ νπνία νη ίδηνη δελ 

κπνξνχλ λα δνπλ θάπνηα ζχλδεζε καδί ηνπ, ηελ θαηαγσγή-origin. Άιισζηε, ε άπνςε 

πεξί πνιηηηζηηθνχ πξντφληνο ελέρεη θαη ηνλ ίδην ηνλ ηξφπν πνπ νη άλζξσπνη ην 

πξνζιακβάλνπλ: έλαλ αλζξσπνθεληξηζκφ θαη αλζξσπνκνξθηζκφ. Σα έξγα ηέρλεο 

κνηάδνπλ κε παηδηά ησλ δεκηνπξγψλ ηνπο. Άξα έρνπλ κηα θαηαγσγή ε νπνία δε 

ζπλδέεηαη κφλν κε έλα πξφζσπν αιιά θαη κε ην βηνγξαθηθφ πεξηβάιινλ ηνπ 

πξνζψπνπ, νπφηε είλαη παηδηά κηα ηζηνξηθήο επνρήο θαη κηαο ηζηνξηθήο αλάγθεο. 

Σαπηίδνληαη κε ηελ έλλνηα ηεο γνλετθφηεηαο, σο παηδηά θάπνηνπ γνληνχ. Απηή ηελ 
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 R. Barthes, Image-Music-Text, New York, Hill and Wang, New York, 1977, ζ. 142.  
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 Ο ίδηνο ν Cavell παξαηεξεί φηη ππάξρνπλ δχν ηξφπνη  λα ζπκεζεί θαη λα αλαιχζεη θάπνηνο κηα 

ηαηλία, ν πξψηνο ηξφπνο είλαη εληειψο απνθνκκέλνο απφ βηνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία θαη ν άιινο 

θαζαξά εμαξηεκέλνο απφ απηά. Ο ακεξηθαλφο θηιφζνθνο πηζηεχεη φηη θαη νη δχν ηξφπνη είλαη 

ηζνδχλακνη: «…ν ηξφπνο λα κειεηήζεηο ηηο ηαηλίεο είλαη θπξίσο λα ηηο ζπκάζαη φπσο ηα φλεηξα. 

Αληίζεηα κε ηα φλεηξα, ππάξρνπλ θαη άιινη ηζνδπλάκσο ζεκειηψδεηο ηξφπνη λα πξνζεγγίζεηο ηηο 

ηαηλίεο, φπσο ην λα δηαβάζεηο ηα ζελάξηά ηνπο θαη λα κάζεηο ηελ επξχηεξή (outer) ηνπο ηζηνξία θαη 

βιέπνληάο ηεο μαλά, κεηξψληαο θαη ρξνλνκεηξψληαο ηηο ζθελέο ηνπο». D. Lackey, “Reflections on 

Cavell‟s Ontology of Film”,  Journal Of Aesthetics And Art Criticism,  32 (1973), ζ. 273.   
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αληίιεςε αίξεη ν Barthes, φηαλ αλαθαιχπηεη πηπρέο ηεο ινγνηερλίαο, φπνπ θάηη 

ηέηνην δελ ηζρχεη.  

Γελ ππάξρεη ζεκαληηθφηεξε νπηηθή ηνπ έξγνπ απφ απηήλ πνπ ηελ απνκνλψλεη 

απφ ηηο πξνζέζεηο ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ. Έλα έξγν κε απξνζδηφξηζηε θαηαγσγή, ρσξίο 

παηξφηεηα, είλαη έλα έξγν πνπ πεξηζζφηεξν ζπκίδεη απφηνθν κηαο θπζηθήο 

δηαδηθαζίαο, απηή πνπ νλφκαζε ν Alan R. Durham σο  κεραληθή ζπξξνή δπλάκεσλ. 

πγρξφλσο εγείξεηαη έλα άιιν ζεκειηψδεο δήηεκα: θαηά πφζνλ ν θαιιηηέρλεο ή ν 

θηιφζνθνο, ή έζησ απηνί πνπ πηζηεχνπλ φηη είλαη θαιιηηέρλεο θαη θηιφζνθνη, θαηά 

πφζνλ, ινηπφλ, είλαη απινί παξαηεξεηέο ή δεκηνπξγνί ελφο πξσηφηππνπ έξγνπ, 

ζθέςεο, έλλνηαο.  

πγθεθξηκέλα, ν Quine παξαηεξεί γηα ηνλ εαπηφ ηνπ: «Οη θξηηηθέο έρνπλ πεη 

φηη απηή ε ζέζε (πεξί απξνζδηνξηζηίαο ηεο κεηάθξαζεο) είλαη απνηέιεζκα ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ κνπ. Μεξηθνί έρνπλ πεη φηη είλαη κία reductio ad absurbum ηνπ 

ζπκπεξηθνξηζκνχ κνπ. Γηαθσλψ κε ηε δεχηεξε άπνςε, ζπκθσλψ κε ηελ πξψηε. Καη 

πξνρσξψ παξαπέξα ιέγνληαο φηη ε ζπκπεξηθνξηζηηθή πξνζέγγηζε είλαη 

ππνρξεσηηθή. ηελ ςπρνινγία θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ή λα κελ είλαη 

ζπκπεξηθνξηζηήο αιιά ζηελ γισζζνινγία δελ ππάξρεη άιιε επηινγή. Ο θαζέλαο απφ 

εκάο καζαίλεη ηε γιψζζα ηνπ παξαηεξψληαο ηελ γισζζηθή ζπκπεξηθνξά άιισλ 

αλζξψπσλ αιιά θαη εθζέηνληαο ηε δηθή ηνπ αβέβαηε γισζζηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ 

παξαηήξεζε ηξίησλ, νη νπνίνη είηε ηελ επηβεβαηψλνπλ, είηε ηε δηνξζψλνπλ. 

ηεξηδφκαζηε απζηεξά ζηελ αλνηρηή (overt) ζπκπεξηθνξά θαη ζε πεξηζηάζεηο 

παξαηεξήζηκεο».
244

  

Ζ παξαηήξεζε ηεο πεξίζηαζεο ειινρεχεη θαη ζηελ θαβειηαλή αληίιεςε ηνπ ηη 

είλαη θσηνγξαθία θαη θηλεκαηνγξάθνο. Δλ πξνθεηκέλσ κηιψληαο γηα ηελ κπζηεξηψδε 

θχζε ηεο θσηνγξαθίαο, σο πξνο ην γεγνλφο φηη πξνβάιιεη απηφ πνπ απνπζηάδεη ηελ 

ίδηα ζηηγκή πνπ απηφ ην ζπλδένπκε κε ηνλ αλαγλσξίζηκν πιηθφ θαη αλζξψπηλν θφζκν 

πνπ καο πεξηβάιιεη, θάλεη ηνπο William Rothman, Marian Keane λα δηαηππψζνπλ ην 

εμήο: «ηαλ μερλνχκε πφζν κπζηεξηψδεηο είλαη νη θσηνγξαθίεο, πφζν δηαθνξεηηθέο 

είλαη απφ άιια πξάγκαηα, μερλνχκε θάηη απφ ηελ αμία ηνπο. ηαλ μερλνχκε απηφ, 

μερλνχκε πφζν κπζηεξηψδεηο είκαζηε (πφζν δηαθνξεηηθνί είλαη νη άλζξσπνη απφ 

άιιεο δψζεο ππάξμεηο, πφζν δηαθνξεηηθνί είκαζηε κεηαμχ καο). Ξερλνύκε λα 

                                                 
244

 W.V.O. Quine, “Indeterminacy Of Translation Again”, The Journal Of Philosophy, 84 (1987), ζ. 5.   
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αμηνινγήζνπκε (to value) ηηο ίδηεο καο ηηο δσέο, ηε δηθή καο εκπεηξία. Ξερλνχκε 

θάηη απφ ηελ αμία πνπ αθνξά ζηνλ άλζξσπν».
245

  

Καη νη ηξεηο ζηνραζηέο (Quine, Rothman, Keane), απφ ηελ πιεπξά ηεο 

θηινζνθίαο ηεο γιψζζαο, δίλνπλ εμαηξεηηθή ζεκαζία ζηελ έλλνηα ηεο παξαηήξεζεο, 

ζηελ πξαθηηθή ηεο ηδίαο εκπεηξίαο ηεο παξαηήξεζεο. Ση απνθνκίδνπκε απφ ηελ 

πξαθηηθή ηεο παξαηήξεζεο, πνηα είλαη ε εκπεηξία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο παξαηήξεζεο 

(observation), πψο κπνξνχκε λα πεξηγξάςνπκε ην απνηέιεζκα ηεο εκπεηξίαο απηήο; 

Ση απνθνκίδνπκε απφ ηελ παξαηήξεζε ηεο γισζζηθήο ζπκπεξηθνξάο, ηη 

απνθνκίδνπκε απφ ηελ παξαηήξεζε κηαο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο; Καη νη ηξεηο 

αθνινπζνχλ ηελ ίδηα κεζνδνινγία, πξνζαξκνζκέλε ζηελ γιψζζα θαη ζηελ εηθφλα 

αληίζηνηρα. Καη νη δχν βιέπνπλ ηνλ εαπηφλ ηνπο σο παξαηεξεηή θαη κεηέπεηηα 

πεξηγξάθνληα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο έξεπλάο ηνπο. Καη θπξίσο δελ εζεινηπθινχλ 

έλαληη ηεο ίδηαο ηεο εκπεηξίαο ηεο παξαηήξεζεο θαζψο γηα ηνλ Cavell, γηα 

παξάδεηγκα, «ε ζεσξία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα αξλείηαη ηε ζχγρπζε 

πνπ καο πξνθαιεί ε εκπεηξία πνπ έρνπκε κε ηηο θσηνγξαθίεο…» 
246

 θαη ζε ειεχζεξε 

κεηαγξαθή ε ζεσξία δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ππεθθπγή ηεο ελδερφκελεο 

ζχγρπζεο πνπ κπνξεί λα καο πξνθαιέζεη ε ίδηα ε εκπεηξία ηεο παξαηήξεζεο.     

Καηαιεθηηθά, κπνξνχκε λα πνχκε φηη νη ηέζζεξεηο πηα θηιφζνθνη (Quine, Cavell, 

Rothman, Keane), ελεξγνχλ σο παξαηεξεηέο θπξίσο θαη ιηγφηεξν σο δεκηνπξγνί 

(authors) κηαο ζεσξίαο. Πεξηγξάθνπλ θαη δελ αλαιχνπλ, θηάλνληαο απηή ηελ 

πεξηγξαθή ηεο εκπεηξίαο ζηα φξηά ηεο: απφ ηελ κηα πιεπξά ν Quine γπξεχεη λα βξεη 

κέζσ ηεο παξαηήξεζεο κηα ξηδηθή κεηάθξαζε θαη κηα ζαθψο πξνζδηνξηζκέλε έλλνηα 

πνπ δελ κπνξεί ζπλήζσο λα ηελ επηβεβαηψζεη ε εκπεηξία θαη απφ ηελ άιιελ πιεπξά ν 

Cavell δελ πξνβαίλεη ζε «κπζνπιαζίεο» ξεαιηζηηθέο ή άιιεο πεξί ηνπ ηη είλαη ε 

θσηνγξαθία θαη ν θηλεκαηνγξάθνο αιιά απνηείλεηαη ζηελ ίδηα ηελ εκπεηξία, φηαλ 

φιεο νη «ζεσξίεο» «θεξχζζνληαη» έθπησηεο. «Ο Cavell είλαη έλαο θηιφζνθνο πνπ 

εμεξεπλά ηελ πξαγκαηηθφηεηα εμεξεπλψληαο ηη ιέκε, (εμεξεπλψληαο) πνηεο είλαη νη 

εηθφλεο ησλ θαηλνκέλσλ καο».
247

 Σφζν ν Quine φζν θαη ν Cavell πξνζπαζνχλ λα 

θσηίζνπλ ηελ εκπεηξία καο, νδεγψληαο καο ελψπηνλ ηεο.    
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 W. Rothman, M. Keane, op. cit., ζζ. 59-60. 
246

 Ibid. 
247

 W. Rothman, M. Keane, op. cit., ζ. 66. 
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2.2. Δπηζηεκνινγηθόο θαη θηλεκαηνγξαθηθόο ξεαιηζκόο: ζρέζεηο θαη απνθιίζεηο. 

                                                                                      

Μηιψληαο γηα ξεαιηζκφ, κηιψληαο ζηνλ ξεαιηζκφ, κηιψληαο ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ή γηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Αγγειφπνπινο δείρλεη λα είλαη 

ξηδνζπαζηηθφηεξνο απφ πνιινχο ζεσξεηηθνχο ηνπ είδνπο: «Γελ ππάξρεη ηέηνην 

πξάγκα φπσο ε δηρνηφκεζε (ηνπ έξγνπ) ζε θφξκα θαη πεξηερφκελν, ηέηνηα δηιήκκαηα 

δελ ππάξρνπλ».
248

 Οπζηαζηηθά αλαθεξφκελνο ζε θφξκα θαη πεξηερφκελν πιαγίσο 

θάλεη θξηηηθή ζε φιε ηελ αλάιπζε ηεο εηθφλαο σο γιψζζαο, ε νπνία εηθφλα θαη 

γιψζζα, ζχκθσλα κε απηήλ ηελ νπηηθή, απνηεινχληαη απφ ζεκεία πνπ απηά κε ηε 

ζεηξά ηνπο ζπλαπνηεινχληαη απφ ζεκαίλνληα θαη ζεκαηλφκελα.  

Αληηζέησο ηζρπξίδεηαη πσο ε δηάθξηζε ηνπ ζεκείνπ ζε ζεκαίλνλ θαη 

ζεκαηλφκελν, νπζηαζηηθά δηράδεη, δηρνηνκεί θάηη πνπ θαηά ηελ άπνςή ηνπ ππάξρεη εμ 

νινθιήξνπ, αδηαίξεηα ελ ηε γελέζεη ηνπ. Αληηζέησο ε θφξκα θαη ην πεξηερφκελν, αλ 

θάπνηνο ηνπιάρηζηνλ δεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε, πηζηεχεη 

πσο ιεηηνπξγνχλ αληαγσληζηηθά κεηαμχ ηνπο, δεκηνπξγψληαο δηιήκκαηα ζηνλ ίδηνλ 

ηνλ δεκηνπξγφ. Θεαηήο θαη δεκηνπξγφο, έρνληαο κπξνζηά ηνπο απηήλ ηε δηαίξεζε, 

κπνξεί λα βξεζνχλ ζε ζχγρπζε: λα πξνζέμνπλ ηε ζεκαζία ή ηνλ θαιιηηερληθφ ηξφπν, 

ηελ αξηζηνηειηθή ὄςηλ ή ηελ δηάλνηαλ. O Αγγειφπνπινο δηαβιέπεη πσο ὄςηο θαη 

δηάλνηα δχλαληαη λα είλαη έλλνηεο θαη αμίεο αδηαίξεηεο.  

Δλψ, φκσο, ε δηθή ηνπ ηέρλε κνηάδεη αδηαίξεηε, εληνχηνηο ν ίδηνο απνθαιχπηεη 

πσο ε ηέρλε ηνπ πξνέξρεηαη απφ έλαλ πνιπζρηδή εαπηφ: «Σα δηθά κνπ δηαβάζκαηα ή 

νη εκπεηξίεο κνπ, ηα νπηηθά ζηηγκηφηππα πνπ δέρνκαη απφ ην άκεζν πεξηβάιινλ κνπ, 

νη αζπλείδεηεο επηινγέο ησλ νπνίσλ ηα  θίλεηξα ηζρπξά αληηηίζεληαη ζε κηα 

νξζνινγηθή εμήγεζε, δεκηνπξγνχλ έλα ακάιγακα, έλα δίθηπν πξνηαγκάησλ πνπ 

επηηάζζνπλ ην ηη εγψ ζα πξφηεηλα σο έλα απνηέιεζκα ζχλζεζεο».
249

  

Ήδε ν Αγγειφπνπινο, κε ηελ ηειεπηαία ηνπ θξάζε, έρεη ζέζεη ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ εξκελεηψλ ηνπ ξεαιηζκνχ επί ηάπεηνο. Σα νπηηθά ζηηγκηφηππα απφ ην 

πεξηβάιινλ ηνπ εληάζζνληαη ζε κηα εκπεηξηνθξαηηθή ζέαζε ηνπ θφζκνπ ηνπ, ηα 

δηαβάζκαηα ζηελ λνεηηθή, νη αζπλείδεηεο επηινγέο ζηελ ςπραλάιπζε.  

                                                 
248

 Th. Angelopoulos, “Synthesis in Cinema”,  Scroope: Cambridge Architecture Journal, 18 (2006), 
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Αθφκα πεξηζζφηεξν, αλ δνχκε ηνλ ξεαιηζκφ ζηελ επηζηήκε, κπνξνχκε λα 

ζπκεζνχκε απηφ πνπ ιέεη ν Arda Denkel: «Μάιινλ, απηά πνπ πεξηέρνπλ αιήζεηα 

ζχκθσλα κε ηνλ επηζηεκνληθφ ξεαιηζκφ, είλαη γεγνλφηα πνπ αθνξνχλ ζην θφζκν 

ησλ κε παξαηεξήζηκσλ, δειαδή, ησλ αδηφξαησλ κηθξψλ νληνηήησλ, πνπ έρνπλ ηελ 

δηπιή ππφζηαζε ζσκαηηδίνπ-θχκαηνο θαη θηλνχληαη άηαθηα ζην ρψξν».
250

 Ή φπσο ην 

ιέεη ν Αλαπνιηηάλνο, αληρλεχνληαο ην αληηθείκελν ηεο θηινζνθίαο, ε αληηθεηκεληθή 

πξαγκαηηθφηεηα θαηά ηνλ Καξηέζην είλαη απηή ησλ λνεηηθψλ εηθφλσλ καο ή 

ζχκθσλα κε ηελ άπνςε ηνπ Berkeley αθφκα θαη φηαλ ε αιήζεηα εξείδεηαη ζε 

εκπεηξηθά δεδνκέλα, ηειηθψο θαζίζηαηαη εζσηεξηθφ ζπζηαηηθφ.
251

  

Με ιίγα ιφγηα, ε άξζε ηεο «δηαίξεζεο» ελφο έξγνπ ζε θφξκα θαη πεξηερφκελν 

δειψλεη εμφρσο θάηη πνπ αθνξά ζην πψο πξνζιακβάλνπκε ηνλ θφζκν καο, ην 

πεξηβάιινλ καο, ηα πξάγκαηα θαη ηα πξφζσπα ηνπ θφζκνπ καο. Αλ ηελ θφξκα ηελ 

βιέπνπκε θαη ην πεξηερφκελν ην θαηαλννχκε θαη ζεσξήζνπκε πσο απηή ε δηαίξεζε 

είλαη επίπιαζηε, ηφηε ηφζν ε εκπεηξία φζν θαη ε λφεζε κνηάδνπλ λα ζπκπιέθνληαη.   

Γηα λα γίλεη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ ην παξαπάλσ, είλαη δχζθνιν λα απνδείμνπκε 

κέζσ ελφο πεηξάκαηνο, εηδηθά ζηελ πξφζιεςε ηεο ηέρλεο, πψο ν ζεαηήο, πφζσ 

κάιινλ ν δεκηνπξγφο, δεκηνπξγεί ή πξνζιακβάλεη νπηηθά ζήκαηα κε ζαθή ην 

δηαρσξηζκφ ζεκαηλφλησλ θαη ζεκαηλνκέλσλ ηνπο. Γηα ην δεκηνπξγφ Θεφδσξν 

Αγγειφπνπιν, κνξθή θαη πεξηερφκελν θηλνχληαη εληαία σο πξνο ηε ζχλζεζή ηνπο.   

πγθεθξηκέλα, ν θφζκνο ησλ ηεθκεξίσλ ηεο εκπεηξίαο θαηά Αγγειφπνπιν δελ 

κπνξεί λα ζπγθξηζεί κε ην θηινζνθηθφ εχξνο ηεο έλλνηαο, θαζψο κηιά θπξίσο γηα 

νπηηθά εξεζίζκαηα πνπ θπξίσο ιεηηνπξγνχλ σο εκκνλέο παξά σο ξνή αλεμάληιεηε 

γλψζεο ηνπ θφζκνπ καο ή γλψζεο απφ ηνλ θφζκν καο. Γηα ηνλ δεκηνπξγφ ηέρλεο, 

πνιιέο θνξέο, ηα νπηηθά ζθηξηήκαηα είλαη κέξνο ελφο επαλαιακβαλφκελνπ ζε ηαθηά  

ρξνληθά θηλεκαηνγξαθηθά δηαζηήκαηα κνηηβηθνχ ζέκαηνο. Ζ φςε, δειαδή, ηνπ 

θφζκνπ κέζα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη κηα λνεηηθή επηινγή ή αθήλεηαη ζηελ 

ηπραηφηεηα.  
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 A. Denkel, «Σν πξφβιεκα ηεο ζπκθηιίσζεο», Νεύζηο, 7 (1998), ζ. 77.  
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Δπί παξαδείγκαηη, ην γεγνλφο πσο νη πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο ηαηλίεο ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ είλαη ινπζκέλεο απφ ηνλ ήιην ηνπ θαινθαηξηνχ έρεη λα θάλεη 

κε ηνλ ηξφπν θαη ην ρξφλν ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ Δζληθφ Κέληξν 

Κηλεκαηνγξάθνπ θαη απφ ην γεγνλφο πσο ζηνλ θαηξφ ηεο πινχζηαο ηειενπηηθήο 

παξαγσγήο, νη ηερληθνί ήηαλ δηαζέζηκνη, ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. Σν παξαπάλσ ζα ην 

νλνκάδακε θαηξνζθνπηθή-(επί-)θαηξηθή ηπραηφηεηα.  

Αληηζέησο, εκκνληθά, ν Αγγειφπνπινο, ζπλεηδεηά, δεκηνπξγεί ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα κνηηβηθά: ν ζπλλεθηαζκέλνο θαηξφο, ε βξνρή, ην ρηφλη, ε νξεηλή 

ζηέξθα γε, ηα νξεηλά ρσξηά είλαη εηθαζηηθή ηνπ επηινγή, ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε 

λεαληθή ηνπ εκπεηξία ηεο εηθφλαο ελφο επεηξψηηθνπ ρσξηνχ.
252

 Με έληαζε, 

πξνζήισζε θαη πάζνο, αλακέλνληαο ηηο κεηαβνιέο ηνπ θαηξνχ, ν Αγγειφπνπινο 

αληηζηξέθεη ηελ ηνπξηζηηθή θαη θαηά Διχηε εηθφλα ηεο ζεξηλήο λεζησηηθήο Διιάδαο 

αθξηβψο ζην αληίζεηφ ηεο. ρη κφλν απηφ, αιιά θαηά δήισζή ηνπ, ην ζπλεξγείν ηνπ 

μερνξηαξηάδεη θάζε ίρλνο ρακειήο βιάζηεζεο ηνπ νξεηλνχ ηνπίνπ, ρξσκαηίδνληαο 

αθφκα ην ίδην ην έδαθνο κε θαθέ ζθνχξν ρξψκα, γηα λα απνδνζεί φζν ην δπλαηφλ κηα 

άηνλε ρξσκαηηθή παιέηα «θπζηθνχ» ρξψκαηνο.
253

  

πλαηξψληαο φιεο ηηο αληηθαηηθέο ηάζεηο ηέρλεο, απνηείλεηαη ζηνλ 

θιαζηθηζκφ, νπζηαζηηθά ζηνλ παηέξα ηνπ ξεαιηζκνχ, ρξεζηκνπνηψληαο φιεο ηηο 

θιηκαθψζεηο ηνπ. Αληρλεχεη ηηο αξκνληθέο ηζνξξνπίεο ηεο ειιελνξσκατθήο ηέρλεο, 

φπσο απηέο έρνπλ πεξηγξαθεί απφ ηνλ Βηηξνχβην, θάλνληαο ρξήζε ηεο ρξπζήο ηνκήο. 

Καη ελψ ν Ηθηίλνο θαη ν Νηα Βίηζη θαη θπξίσο ε κεζνδνινγία ηνπο βξίζθνληαη ζην 

ζεκέιην ηνπ έξγνπ ηνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή, φπσο ππνζηεξίδεη, αληηθαηηθά, 

ζνπξεαιηζηηθά ζηνηρεία εηζάγνληαη, ηα νπνία γηα ιίγν ρξφλν δηαξξεγλχνπλ ηελ 

ηζνξξνπία ηεο νπηηθήο ζχλζεζεο, ρσξίο φκσο λα ηελ αλαηξέπνπλ. Σελ ίδηα ζηηγκή, ν 

Βηηξνχβηνο, ζπλαηξείηαη κε ηνλ Μαγθξίη θαη ηνλ Νηαιί, νη άλζξσπνη κε ηηο νκπξέιεο 

άιισζηε, θνηλφηαην κνηίβν ζηηο ηαηλίεο ηνπ, θαηά ηελ άπνςή κνπ έρνπλ απνθνπεί 

                                                 
252

 «Κάπνηε πήγα ζε έλα ρσξηφ ηεο Ζπείξνπ. Ήηαλ έλα βξνρεξφ απφγεπκα κε νκίριε. Οη πέηξεο ήηαλ 

καχξεο, νη γπλαίθεο ήηαλ ληπκέλεο ζηα καχξα θη έλα εξσηηθφ ηξαγνχδη αθνπγφηαλ απφ έλα θαθελείν. 

Απηή ε εηθφλα ζεκάδεςε ηε δνπιεηά κνπ. Γχξσ απφ απηή ηε ζθελή γπξίδσ πάληα». Γ. Αξρηκαλδξίηεο, 

Θεόδσξνο Αγγειόπνπινο: κε γπκλή θσλή, Δθδφζεηο Παηάθε, Αζήλα, 2013, ζζ. 52-53.   
253

 «Καη έηζη, έρνπκε γε ζε ρξψκα γθξίδν βαζχ, γθξίδν νπξαλφ θαη γθξηδφκαπξα ζπίηηα. ιεο απηέο νη 

ζπλζέζεηο γίλνληαη κελ επηηφπνπ αιιά πξνυπάξρνπλ. Γελ μέξσ γηαηί ην θάλσ θάζε θνξά, αιιά ην 

θάλσ». ________________, op. cit., ζ. 70.   
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απφ ηνπο πίλαθεο ηνπ πξψηνπ. Σειηθψο, ινηπφλ, ε «αληηθεηκεληθή» πξαγκαηηθφηεηα 

ζπλαηξείηαη κε ηελ «ππνθεηκεληθή».
254

  

πγθεθξηκέλα, ν Αγγειφπνπινο ιέεη: «Ο ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη κηα 

δηαπξαγκάηεπζε κεηαμχ ηνπ πξαγκαηηθνχ θαη ηνπ θαληαζηηθνχ… Ζ δηήγεζε 

αθνινπζεί δξφκνπο πνπ αλαθφπηνληαη απφ κηα θηλεκαηνγξαθηθή πξαγκαηηθφηεηα 

αιιά νδεγεί ζηαζεξά κέζα ζην βαζίιεην ηεο θαληαζίαο, ζαλ ε κπζνπιαζία λα είλαη ε 

κφλε πξαγκαηηθφηεηα ζηελ δσή. χκθσλα κε έλα γλσζηηθφ πεδίν ηεο θβαληηθήο 

θπζηθήο θαζεηί πνπ γεπφκαζηε εκπεηξηθά γχξσ καο ζα κπνξνχζε λα εξκελεπηεί σο 

κηα πξνβνιή ελφο ζχκπαληνο κέζα ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνιιψλ θφζκσλ». Καη 

θαηαιήγεη ζην εξψηεκα πνπ ε ίδηα ε θηινζνθία έρεη ζέζεη πξψηε: «Τπάξρεη 

πξαγκαηηθά ε πξαγκαηηθφηεηα;».
255

 Καη απηφ είλαη ην πην δχζθνια απαληήζηκν αιιά 

θαη ζπγρξφλσο θξίζηκν εξψηεκα θάζε θηλεκαηνγξαθηθνχ δεκηνπξγνχ θαη θάζε 

θηινζφθνπ, άιισζηε… 

ζνλ αθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, κπνξνχκε λα απνδειηηψζνπκε πιείζηνπο 

φζνπο ξεαιηζκνχο κε εληππσζηαθά επίζεηα,
256

 νη νπνίνη δελ αθνινπζνχλ κφλν ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίνλ αιιάδεη ν θηλεκαηνγξάθνο κε ηα ρξφληα, αιιά θπξίσο ηνλ ηξφπν 

πνπ ε θηινζνθία θαη ε επηζηήκε απφ αηψλα ζε αηψλα, απφ δεθαεηία ζε δεθαεηία, 

αιιάδεη ηνλ ηξφπν πξφζιεςεο ηελ ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Αθφκα θαη ε 

βεβαηφηεηα πσο ν Auerbach βξήθε ζηνπο θιαζηθνχο ζπγγξαθείο ηεο αξραηφηεηαο 

εθείλν ην ξήγκα πνπ δηαρσξίδεη ηελ κπζνπιαζία απφ ηελ πηζηή απεηθφληζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο –εθείλεο ηηο ξεαιηζηηθέο ζεάζεηο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ κέζα απφ ηελ 

αξραία ειιελνξσκατθή ινγνηερλία– είλαη πεξηζζφηεξν θαληαζηαθέο παξά αιεζηλέο 

επηηεχμεηο ηνπ. Αλ ζέινπκε λα είκαζηε αθξηβνιφγνη, ν Auerbach βξήθε ηηο δπλάκεη 

αλαπαξαζηαηηθέο αιιά θαη αλαπιαζηηθέο νπηηθέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
257
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 «πρλά ζηε δνπιεηά κνπ, απηή ε θαηαλφεζε ηεο ζχλζεζεο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ εμεξεχλεζε 

ησλ αξκνληθψλ ηζνξξνπηψλ φπσο ε ρξπζή ηνκή. Δδψ θαη εθεί… ζρεδφλ ζνπξξεαιηζηηθά ζηνηρεία 

εηζάγνληαη, έλαο άλζξσπνο πνπ θξαηά ηελ αλνηρηή νκπξέια ηνπ ζε έλα δσκάηην ή ε μαθληθή 

εκθάληζε κηαο νκάδαο αλζξψπσλ κε θίηξηλα αδηάβξνρα ζε κηα κέξα ρσξίο βξνρή, ζηνηρεία πνπ 

ρξνληθά ηαξάδνπλ ηελ ηζνξξνπία ηεο ζχλζεζεο». Th. Angelopoulos, op. cit., ζ. 18.   
255

 __________________, op. cit., ζ. 20. 
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 χκθσλα κε ηνλ Andrew Kania, νη θηλεκαηνγξαθηθνί ξεαιηζκνί είλαη νη εμήο: ν θσηνγξαθηθφο 

ξεαιηζκφο, ν νληνινγηθφο ξεαιηζκφο, ν αληηιεπηηθφο ξεαιηζκφο, ν ξεαιηζκφο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο 

θηι. A. Kania, “Realism”, The Routledge Companion to Philosophy and Film, επηκ. Paisley Livingston 

θαη Carl Plantinga, Routledge, Abingdon, 2009, ζ.ζ. 237-248.  
257

 Ο ίδηνο ν Auerbach δηαηππψλεη ηελ εμήο άπνςε, γηα ηνλ «ξεαιηζκφ» ηνπ Οκήξνπ, γηα παξάδεηγκα: 

«Ζ ζπλεζηζκέλε θαηεγνξία πσο ν κεξνο δελ ιέεη ηελ αιήζεηα, δελ αθαηξεί ηίπνηε απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθή επηηπρία ηνπ έξγνπ ηνπ. Γε ρξεηάδεηαη λα βαζίζεη ηελ αθήγεζή ηνπ ζηελ ηζηνξηθή 

πξαγκαηηθφηεηα  ε δηθηά ηνπ πξαγκαηηθφηεηα έρεη κεγάιε δχλακε απφ κφλε ηεο: καο παγηδεχεη, 
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Αλ κάιηζηα ιάβνπκε ππφςε καο θαη ηελ νπηηθή ηνπ E.R. Dodds γηα ηελ 

ππαξθηή ζρέζε ησλ αξραίσλ Διιήλσλ κε ην παξάινγν, ηφηε απηφ δείρλεη πσο ε ίδηα 

ε πεγή ηνπ νξζνχ ιφγνπ –πνπ παγθνίλσο ζεσξείηαη ν αξραίνο ειιεληθφο πνιηηηζκφο– 

αλ δελ έρεη επηκνιπλζεί απφ αλνξζνινγηθά ζρήκαηα απ‟ αξρήο, εληνχηνηο εμήρζε 

κέζα απφ ηελ αληηδηαζηνιή ηεο κε απηά θαη θπξίσο ζπλππήξμε κε απηά. Ο Dodds 

επηζεκαίλεη ην (ινγηθφ) παξάδνμν ηεο πιαησληθήο-ζσθξαηηθήο αληίιεςεο πνπ 

ζρεδφλ απνθζεγκαηηθά εθθξάδεηαη σο εμήο ζην Φαίδξν: «Σα κεγαιχηεξα αγαζά κάο 

έξρνληαη δηά ηεο καλίαο».
258

 Παξάδνμε, θαζψο γηα ηελ αληίιεςε ηεο επνρήο, ε καλία 

ήηαλ θνηλσληθά θαηαθξηηέα ζχκθσλα κε ηνλ Dodds. Έλα, κάιηζηα, απφ ηα ηέζζεξα 

είδε ηεο καλίαο ήηαλ θαη ε πξνθεηηθή πνπ αθνξνχζε ζην ζεφ Απφιισλα.
259

 

Αλαθεξφκαζηε ζε απηήλ, θαζφηη ην λα καο πείζεη θάπνηνο ή θάπνηα πσο ζε 

θαηάζηαζε ελζνπζηαζκνχ (θαηνρήο ηνπ/ηεο απφ ην πλεχκα ηνπ ζενχ) κπνξεί λα 

πξνβιέςεη ηα κειινχκελα, είλαη θάηη ζεκειηψδεο γηα ηελ δφκεζε κηαο ζξεζθεπηηθήο 

παξάδνζεο ζε θάζε πνιηηηζκφ, ελψ θαιείηαη λα εθθξάδεηαη φρη κφλν απφ πξνζσπηθά 

δεδνκέλα (φπσο ζπκβαίλεη, γηα παξάδεηγκα, ζηελ καλία ηνπ έξσηα ή ηεο ηέρλεο) 

αιιά απξφζσπα, θαζφηη ν πξνθήηεο θαιείηαη λα είλαη ν ελδηάκεζνο κέζα απφ ηνλ 

νπνίνλ κηιά ν ζεφο, άξα νθείιεη πάλσ απφ φια λα θαηαξγεί ην ίδην ηνπ ην πξφζσπν, 

ηνλ ίδηνλ ηνπ ηνλ εαπηφ.  

Τπάξρνπλ, επίζεο, δχν κφλν εθδνρέο: λα δχλαηαη θάπνηνο λα πεη ηα 

κειινχκελα ή λα κε δχλαηαη λα ηα πεη. Πάλσ-θάησ, έρνπκε θαη ηνλ ηξφπν απφδεημεο 

ηεο αιεζείαο ησλ κειινπκέλσλ, θαζφηη ην ίδην ην κέιινλ απνδεηθλχεη ηελ αιήζεηα 

ηνπ πξνθεηεχεηλ. Δπηπξφζζεηα, ηα καληεία ζηελ αξραία Διιάδα απνηεινχζαλ έλα 

ζηαζεξφ δίθηπν έθθαλζεο ηεο πνιηηηζκηθήο δσήο ρσξίο πνιιέο αιινηψζεηο θαηά ην 

πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. Μεηά απφ κεξηθέο ζειίδεο, ινηπφλ, ν ίδηνο ν Dodds θαηαιήγεη 

ελ πξνθεηκέλσ ζρεηηθά κε ηνλ «ελζνπζηαζκφ» ηεο Ππζίαο: «Οη απνθξίζεηο πξέπεη 

ζπλεπψο λα ήζαλ πξντφληα κηαο ζπλεηδεηήο θαη ζθφπηκεο απάηεο θαη ην θχξνο ηνπ 

Μαληείνπ πξέπεη λα ζηεξηδφηαλ ελ κέξεη ζε κηα ζαπκάζηα ππεξεζία πιεξνθνξηψλ 

                                                                                                                                           
πθαίλνληαο νιφγπξά ηεο ηνλ ηζηφ ηεο θη απηφ είλαη αξθεηφ. Ο πξαγκαηηθφο θφζκνο ζηνλ νπνίν καο 

παξαζέξλεη κε ηε καγεία ηνπ, ζηέθεηαη ρσξίο θακηά βνήζεηα, δε δεηάεη ηίπνηε απφ ηνλ εμσηεξηθφ 

θφζκν». ην D. Grant, (κεηάθξαζε: Ηνπιηέηηα Ράιιε, Καίηε Υαηδεδήκνπ), Ρεαιηζκόο: Ζ Γιώζζα ηεο 

Κξηηηθήο, Δξκήο, Αζήλα, 1972, ζ. 105.  
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 E. R. Dodds, Οη Έιιελεο θαη ην Παξάινγν (κεηάθξαζε: Γηψξγεο Γηαηξνκαλσιάθεο), Ηλζηηηνχην 

ηνπ Βηβιίνπ - Α. Καξδακίηζα, (Β΄ έθδνζε αλαζεσξεκέλε), Αζήλα, 1996, ζ. 59.    
259

 Ibid. 
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θαη ελ κέξεη ζηε καδηθή πιαζηνγξαθία ησλ ρξεζκψλ θαηφπηλ ενξηήο».
260

 Γειαδή 

πίζσ απφ ηελ «αλνξζνινγηθή» εθζηαηηθή καλία ησλ πξνθεηψλ νπζηαζηηθά ππάξρεη 

κηα πξαθηνξεία πνιιψλ επηπέδσλ, κηα πνιπζρηδήο ππεξεζία πιεξνθνξηψλ. 

Ο H.W. Parke παξαηεξεί, κε ηε ζεηξά ηνπ, ελζσκαηψλνληαο απφςεηο ηεο 

θξηηηθήο γξακκαηείαο, ζρεηηθά κε ηηο πξνθεηείεο ηεο Ππζίαο ζε ζρέζε κε ηνπο 

απνηθηζκνχο ησλ Διιήλσλ: «…νη Γειθνί απέβεζαλ έλα είδνο γξαθείνπ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ απνηθηαθή εμάπισζε. Απφ πξνεγνχκελε πξνζθπγή ηδξπηψλ 

θαη ηηο δηεγήζεηο ησλ ηαμηδεπηψλ ζην λαφ νη ηεξείο, θαηά ηε ζεσξία απηή, ζπλέιεγαλ 

θαη νξγάλσλαλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έκπαηλαλ χζηεξα ζηηο απαληήζεηο ηεο 

Ππζίαο».
261

 Με ιίγα ιφγηα, ε έλζεε πξνθεηηθή καλία ήηαλ πξνθάιπκκα κηαο 

πνιπζρηδνχο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ ξχζκηδε ην ίδην ην καληείν ζε ζπλελλφεζε κε 

ηηο κεηξνπφιεηο.  

Δίλαη ζεκαληηθφ φκσο λα εμεηάζνπκε φρη κφλν ηνλ ξεαιηζκφ ηεο αξραίαο 

ειιεληθήο ηέρλεο αιιά θαη ην πνηα πξαγκαηηθφηεηα εληέιιεηαη απηφο ν ξεαιηζκφο λα 

απνηππψζεη. Καη θπξίσο αληηιακβαλφκαζηε φηη βξηζθφκαζηε κπξνζηά ζην παξάδνμν 

κηα καληαθή ηέρλε φπσο ε πξνθεηεία λα είλαη καληαθή ή λα παξνπζηάδεηαη σο ηέηνηα, 

γηα λα ζθεπαζηεί ε νξζνινγηθή ιεηηνπξγία ησλ καληείσλ, σο θνξέσλ εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θαη δηαρείξηζεο πιεξνθνξηψλ; Αλ ππνζέζνπκε πσο κέζσ απηνχ ηνπ 

παξαδείγκαηνο  ηκήκαηα ηνπ παξαιφγνπ νπζηαζηηθά απνθηνχλ νξζνινγηθή νπζία, 

ηφηε κπνξνχκε λα δνχκε ηηο απαξρέο ηνπ δπηηθνχ νξζνινγηζκνχ, σο παξάδνμεο, 

αληηθαηηθέο θαη νπζηαζηηθά δπζεξκήλεπηεο. Γηαηί αλ ππάξρνπλ ξήγκαηα ζην ηη είλαη 

ινγηθφ θαη ηη παξάινγν ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο, θαληαζηείηε κε ηη πιήγκαηα 

αλνξζνινγηζκνχ έρεη ζηνιηζηεί ν θιαζηθφο «ξεαιηζκφο», δειαδή ν ξεαιηζκφο ηεο 

αξραίαο ειιεληθήο ηέρλεο. Καη πνιχ πεξηζζφηεξν αλ ππνζέζνπκε πσο ε καλία είλαη 

ην θαίλεζζαη θαη ε ινγηθή ην είλαη ηνπ ίδηνπ πξάγκαηνο.                  

Άιισζηε, απηή ε γείσζε, ε φζκσζε κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα ηεο δσήο 

ελδερνκέλσο λα εμαπαηά ηνλ αλαγλψζηε, ν νπνίνο λνκίδεη πσο έρεη κηα εληχπσζε ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ αξραίνπ θφζκνπ. Απηή ε εληχπσζε πσο θάπνηνο δηαβάδεη, 

βιέπεη, αληηιακβάλεηαη θάηη σο πξαγκαηηθφ λα είλαη θαη ε ίδηα ε ηζρπξή εμαπαηεηηθή 

δχλακε ησλ «ξεαιηζκψλ».   
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__________, op. cit., ζ. 67 
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 H.W. Parke, Διιεληθά Μαληεία, (κεηάθξαζε Αληψλε Βνζθνχ), Δθδφζεηο Καξδακίηζα, Αζήλα, 

1979, ζ. 57.   
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Οη ζεσξίεο ηνπ ξεαιηζκνχ ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα παξαδείγκαηα ζηελ 

επηζηήκε. Ζ κία γπξεχεη λα αληηθαηαζηήζεη ηελ άιιελ, ελψ κάιινλ ζπλππάξρνπλ γηα 

πνιχ θαηξφ, πξηλ ε κία ζεσξία λα ζεσξεζεί παιηνκνδίηηθε έλαληη ηεο άιιεο. Καη 

ελέρεη φιν απηφ πνπ ε Βάζσ Κηληή απνθαιεί σο ηξαχκα ηνπ αλνξζνινγηζκνχ γηα ην 

επηζηεκνληθφ παξάδεηγκα.
262

  

ην γλσζηηθφ λαξθνπέδην ηεο αηζζεηηθήο ην ηξαχκα ηνπ αλνξζνινγηζκνχ 

κνηάδεη κε θαλφλα, ελψ ν ππνζθειηζκφο παιηφηεξεο ζεσξίαο θαη ε αληηθαηάζηαζή 

ηεο κε λεφηεξε κνηάδεη λα είλαη έηη πεξαηηέξσ δίρσο πεηζηηθή αηηηνιφγεζε. Απφ ηνλ 

ξεαιηζκφ ηνπ  Auerbach έσο ηνλ ξεαιηζκφ ηνπ Potolsky, πέξα απφ ηελ παξαηήξεζε 

ηεο εμέιημεο ησλ ηερλψλ, δελ έρνπκε θάπνηα ζαθή αηηηνιφγεζε (πνιχ πεξηζζφηεξν, 

αλ απηή ππνζηεξηδφηαλ θαη πεηξακαηηθά), γηαηί ε κία ζεσξία ξεαιηζκνχ ζεσξείηαη 

πην νξζή απφ κηα άιιε. ιε απηή ε δηαδηθαζία κνηάδεη πεξηζζφηεξν κε απηφ πνπ 

ιέεη γηα ηνλ van Fraasen ε Κηληή: «Ζ ξεηνξηθή απηή εκπεξηέρεη ηελ ηαθηηθή ηεο 

άξλεζεο θάζε γλήζηαο αιιαγήο».
263

 Σν πξάγκα θαζίζηαηαη φιν θαη πην πεξίπινθν, 

φηαλ ε Κηληή παξαδέρεηαη πσο «θηινζνθηθέο ηδέεο ζα κπνξνχζαλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ κπζηηθηζηηθέο ή ππφ έλα νξηζκέλν πξίζκα αλνξζφινγεο, νη 

επηζηήκνλεο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί φηη παξεξκελεχνπλ, δηαζηξεβιψλνπλ ή φηη 

εθαξκφδνπλ ηηο θηινζνθηθέο ηδέεο πνπ δαλείδνληαη ζε αλνξζφινγε πξννπηηθή».
264

 

Αλ ε θηινζνθία δελ κπνξεί λα ζεξαπεχεη ην αλνξζνινγηθφ ηξαχκα ηεο επηζηήκεο, 

κπνξνχκε λα θαληαζηνχκε πφζν δηεπξπκέλα ραίλεη ην αλνξζνινγηθφ ηξαχκα ηεο 

αηζζεηηθήο θαη ηεο ζεσξίαο ησλ ηερλψλ.  

Πνιχ πεξηζζφηεξν απηφ δηεπξχλεηαη, αλ θάπνηνο ιάβεη ηνηο κεηξεηνίο ηελ 

παξαθάησ άπνςε:  

«Οη Friedman θαη van Fraassen αηζζάλνληαη ηελ αλάγθε λα παξάζρνπλ κηα 

νξζνινγηθή δηθαηνιφγεζε ηεο κεηάβαζεο απφ ην έλα παξάδεηγκα ζην 

άιιν… ήκεξα, φηαλ έρεη κεζνιαβήζεη ν κνληεξληζκφο ζε φιν ιίγν-πνιχ ην 

εχξνο ηεο ηέρλεο θαη ησλ γξακκάησλ –ζηε κνπζηθή, ζηα εηθαζηηθά, ζηε 

ινγνηερλία, αιιά θαη ζηε θηινζνθία ήδε απφ ηελ επνρή ηνπ Kant– φηαλ έρεη 

κεζνιαβήζεη δειαδή ε ξήμε κε ηηο ζπλεθηηθέο, θαζεζπραζηηθέο εηθφλεο θαη 
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αθεγήζεηο ηηο νπνίεο θαηαζθεχαδε ε παξάδνζε, γηαηί πξέπεη… ε θηινζνθία 

λα ζέζεη ζηνλ εαπηφ ηεο έλα ηέηνην αίηεκα;».
265

  

Καη ελλνεί ην αίηεκα ηεο νξζνινγηθήο δηθαηνιφγεζεο ηεο κεηάβαζεο απφ ην έλα 

παξάδεηγκα ζην άιιν. αλ λα κνιχλεη ε ίδηα ε ηέρλε, κε ηελ κνληεξληζηηθή ηεο 

εθδνρή κάιηζηα, ην επξχ ζψκα ηεο λφεζεο αιιά θαη ηελ επηζηήκε θαη ηα 

παξαδείγκαηά ηεο κε ην ηφ θάπνηαο «δχλακεο» πνπ ελαληηψλεηαη ζηελ ινγηθή. 

Ο Paul Feyerabend πξνρσξά έλα βήκα πην πέξα παξαηεξψληαο πσο νη ηέρλεο 

θαη νη επηζηήκεο κνηάδνπλ λα ράλνπλ ακνηβαία ηελ απηνλνκία ηνπο:  

«Φαίλεηαη πσο νη επηζηήκεο θαη νη ηέρλεο κνηάδνπλ λα κελ είλαη ηφζν 

απζηεξά δηαρσξηζκέλεο, φζν ήηαλ πξηλ απφ ηξηάληα ρξφληα. Δίλαη πνιχ ηεο 

κφδαο λα κηιάκε γηα ηελ επηζηεκνληθή δεκηνπξγηθφηεηα θαη γηα ηε ζθέςε 

πνπ εηζέξρεηαη κέζα ζε έλα έξγν ηέρλεο. Ζ ηέρλε πνπ παξάγεηαη κέζα απφ 

ηνπο ππνινγηζηέο, ηα κνξθνθιάζκαηα (fractals), ε ειεθηξνληθή κνπζηθή, ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζέηνπλ ην δήηεκα ηεο κεηαθνξάο θαη  ηεο εηθφλαο 

(imagery), ελψ φιν ην εγρείξεκα ηεο απνδφκεζεο έρεη κεηψζεη πεξηζζφηεξν 

ηελ ηάζε γηα αθξηβείο ηαμηλνκήζεηο».
266

  

Ο θηλεκαηνγξάθνο ηνπνζεηείηαη κάιηζηα, ζχκθσλα κε ηνλ Paul Feyerabend, ζηηο 

ηέρλεο πνπ εκπιέθνληαη θαη ζπκπιέθνληαη κε ηελ επηζηήκε, πνπ γθξεκίδνπλ ην φξην 

κεηαμχ ηέρλεο θαη επηζηήκεο.      

ην θέληξν απηνχ ηνπ κνληεξληζηηθνχ αλεκνζηξφβηινπ κνηάδεη λα επηθξαηεί 

εζπρία, φπσο ζε φινπο ηνπο αλεκνζηξφβηινπο άιισζηε. Ζ ηέρλε θαη ε «Σέρλε», ν 

θηλεκαηνγξάθνο θαη ηα εηθαζηηθά, δείρλνπλ λα θηλνχληαη ειεχζεξα επηβεβαηψλνληαο 

φια ηα ππνδείγκαηα πνπ πξνθχπηνπλ, ηφζν απφ ην παξειζφλ φζν θαη απφ ην κέιινλ, 

ηφζν απφ ην θαζεκεξηλφ φζν θαη απφ ην καθξηλφ, ηφζν απφ ην ρζεο φζν θαη απφ ην 

ζήκεξα. Κάησ απφ απηφ ην πξίζκα, φινη νη δηαθνξεηηθνί ξεαιηζκνί ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ελίνηε αληηκάρνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ σο πξνο ηε ζεσξεηηθή 

νξζφηεηά ηνπο, κνηάδνπλ κε κηα κάηαηε πξνζπάζεηα επηθξάηεζεο ηεο νπηηθήο ηνπ 

θάζε ζεσξεηηθνχ θαη φρη ηεο νπζίαο ηνπ δεηήκαηνο. Οπζία άιισζηε γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν είλαη ε ίδηα ε πξαγκάησζή ηνπ ή ίδηα ε επίλεπζε ηεο ηειηθήο 

πξνβνιήο ηνπ. Καη εθεί, ην ηειηθφ πξντφλ δχλαηαη λα επηβεβαηψζεη ηελ φπνηα ζρέζε 
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ηνπ κε ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν, ηελ φπνηα ζρέζε ηνπ κε ηνλ νπνηνλδήπνηε 

«ξεαιηζκφ».  

Τπελζπκίδνληαο πσο ζην θέληξν ηνπ κνληεξληζηηθνχ αλεκνζηξφβηινπ φια 

είλαη ήζπρα, ν Frederic Jameson ζπκπιεξψλεη: «…ρξεηαδφκαζηε ηελ έλλνηα ηνπ 

κεηακνληεξληζκνχ, φηαλ ηφζα ζεκειηψδε ζηνηρεία ζηελ αηζζεηηθή ηνπ 

ζεσξεηηθνπνίεζε θαηαιήγνπλ λα είλαη αληίγξαθα ηνπ παιηνκνδίηηθνπ 

κνληεξληζκνχ;»,
267

 ζπκίδνληαο θαη απηφο ηνλ Paul Feyerabend θαη ηελ άπνςή ηνπ 

πεξί ησλ επηζηεκνληθψλ παξαδεηγκάησλ θαη ην ζεσξεηηθφ πινπξαιηζκφ θαη θπξίσο 

ηελ αλάγθε γηα ζεσξεηηθφ πινπξαιηζκφ.
268

 Ζ αλαθνξά εδψ γίλεηαη αθξηβψο, γηα λα 

απνκπζνπνηεζεί ε έλλνηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηνπ λένπ, ην νπνίν κπνξεί λα 

απνζεκειηψζεη ξηδνζπαζηηθά ην ρηεζηλφ ζεσξεηηθφ πξφηαγκα. 

Οπζηαζηηθά ν Jameson παξαηεξεί πσο ε ηέρλε δξα κε πην γελεηηθνχο, ζα 

ιέγακε, ξπζκνχο, θαζψο αθαηξεηηθά ην έλα ξεχκα γελληέηαη κε ζεκέιην ην 

πξνεγνχκελν ή ζε αληίζεζε κε ην πξνεγνχκελν. Με ηελ ίδηα ινγηθή καο θαιεί λα 

απεθδχζνπκε ηνλ ξεαιηζκφ απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπ ηζηνξηθή αληίθαζε κεηαμχ ηεο 

επηζηεκνινγηθήο θαη αηζζεηηθήο ηνπ έθθαλζεο, ηδίσο δεκηνπξγψληαο θαη 

ζπκπιεξψλνληαο έλαλ θελφ ρψξν πνπ ζρεκαηίδνπλ νη δπν πιεπξέο ηνπ.
269

 Πξνηείλεη 

ηελ αλαλέσζε ηεο έλλνηαο, αληηζηξέθνληαο ηε ζηεξενηππηθή αληίιεςε πσο ν 

κνληεξληζκφο είλαη αληίζεηε έλλνηα ηνπ ξεαιηζκνχ. «πκβαηηθά, ν ξεαιηζκφο 

ζπζηάζεθε ζε φξνπο παζεηηθνχ αληηθαηνπηξηζκνχ θαη αληηγξαθήο, εμαξηψκελνο απφ 

θάπνηα εμσηεξηθή πξαγκαηηθφηεηα…».
270

 Ο ίδηνο πηζηεχεη πσο ν ξεαιηζκφο πξέπεη 

λα ηδσζεί σο δεκηνπξγηθή πξάμε, σο έλαο παηγληψδεο θαη πεηξακαηηθφο ηξφπνο 
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αληηγξάθνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο.
271

 Πνιχ πεξηζζφηεξν γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, ν 

ξεαιηζκφο κπνξεί λα ηδσζεί σο «κηα δηαδηθαζία αλαθάιπςεο φπσο ε επηζηήκε», «κηα 

ζπζηεκαηηθή πίζηε ζε θάηη, ζηε γιψζζα, ζηνλ άλζξσπν, ζηε ζπιινγηθή 

θαληαζία».
272

 Ο ρψξνο κεηαμχ αηζζεηηθήο θαληαζίαο θαη ζηείξαο αληηγξαθήο ηνπ 

εμσηεξηθνχ θφζκνπ είλαη κάιινλ ν θφζκνο ηεο αλαθάιπςεο θαη ηεο «αλαπαξαγσγήο 

απηψλ ησλ θξπθψλ θαηεγνξηψλ πνπ κηινχλ ζε εκάο ηε ζηηγκή ζηελ νπνία εκείο 

θαληαδφκαζηε πσο εθθξάδνπκε ηνπο εαπηνχο καο ή ηηο αιήζεηεο καο».
273

  

Ο Terry Eagleton, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκππθλψλεη φιε ηνπ ηελ άπνςε 

πεξί ξεαιηζκνχ ζε έλα άξζξν ηνπ πνπ νπζηαζηηθά απνηειεί θξηηηθή ζην κλεκεηψδεο 

έξγν ηνπ Auerbach Ρεαιηζκόο. Φαίλεηαη πσο ην ζπγθεθξηκέλν έξγν ηνπ Auerbach  

απνηειεί ηε Βίβιν ησλ απαληαρνχ ξεαιηζκψλ θαη ξεαιηζηψλ, κε απνηέιεζκα θάζε 

λέα αλάγλσζή ζνπ ή επαλέθδνζή ηνπ λα απνηειεί θαη κηα επαλεθθίλεζε ζπδεηήζεσλ 

ή αληηπαξαζέζεσλ. Με αθνξκή απηφ ην βηβιίν ν Terry Eagleton ληψζεη ειεχζεξνο λα 

εθθξάζεη αλνηρηά ηελ άπνςή ηνπ πεξί ηνπ ξεαιηζκνχ. Αθνχ επηζεκάλεη πσο «ν 

ξεαιηζκφο είλαη έλαο απφ ηνπο πην απξνζδηφξηζηνπο θαιιηηερληθνχο φξνπο»,
274

 

ππελζπκίδεη πσο ζχκθσλα κε ηνλ Μπξερη «ν ξεαιηζκφο είλαη ε ζρέζε πνπ έρεη ην 

έξγν κε ην θνηλφ ηνπ».
275

 Γηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο ν ξεαιηζκφο «αλαπαξηζηά ηνλ 

θφζκν ζε ζπκθσλία κε ηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο ηεο πξαγκαηηθήο δσήο λα 

αλαπαξίζηαηαη… αιιά ππάξρεη κηα πνηθηιία ηέηνησλ ηξφπσλ ζε θάζε πνιηηηζκφ».
276

 

Καηαιήγεη κάιηζηα, πσο «δελ κπνξνχκε λα ζπγθξίλνπκε κηα θαιιηηερληθή 

αλαπαξάζηαζε κε ην πψο ν θφζκνο είλαη, θαζψο ην πψο ν θφζκνο είλαη, είλαη έλα 

δήηεκα αλαπαξάζηαζεο».
277

 Ο Eagleton κάιηζηα, κε εθπιεθηηθφ ηξφπν, ζπλδέεη ηελ 

απνπζία ηνπ εαπηνχ απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ θφζκνπ: 

«Αλ ε πεγή ηεο αλαπαξάζηαζεο είλαη ν εαπηφο, είλαη ακθίβνιν αλ ν εαπηφο 

κπνξεί λα αηρκαισηηζηεί κέζα ζηε δηθή ηνπ ζέαζε ηνπ θφζκνπ… ν εαπηφο 

δηαθηλδπλεχεη λα βξεζεί έμσ απφ ην θάδξν ησλ δηθψλ ηνπ 

αλαπαξαζηάζεσλ… Σν αλζξψπηλν ππνθείκελν γίλεηαη ην ηπθιφ ζεκείν ζην 
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θέληξν ηεο εηθφλαο, ε απνχζα αηηία ελφο θφζκνπ πνπ έξρεηαη λα 

παξνπζηαζηεί».
278

   

Καηά ηελ άπνςή κνπ ν ξεαιηζκφο ζηελ ηέρλε απνηειεί έλα πξφβιεκα 

απηνγλσζίαο, ην νπνίν πξφβιεκα είλαη νπζηαζηηθά θαη ν θεληξηθφο ζθνπφο ηεο 

θηινζνθίαο, ν άλζξσπνο λα γλσξίζεη ηνλ εαπηφλ ηνπ. Αλ ν ηξφπνο πνπ βηνινγηθά θαη 

θπζηνινγηθά βιέπνπκε, είλαη απηφο ησλ νθζαικψλ καο, αλαδεηθλχεηαη ην εμήο 

πξφβιεκα: ελψ νη νθζαικνί κπνξνχλ λα δνπλ ηα πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ 

εκάο, ηα έκςπρα, ηα άςπρα, ηνπο άιινπο θαη επηκέξνπο θάπνηα ηκήκαηα ηνπ ζψκαηφο 

καο, νπζηαζηηθά νη ίδηνη νη νθζαικνί καο δελ κπνξνχλ λα δνπλ ην πξφζσπφ καο, ην 

βαζηθφ δηαθνξνπνηεηηθφ ζηνηρείν ηεο ηαπηφηεηάο καο, νη νθζαικνί καο δελ κπνξνχλ 

λα δνπλ εκάο. Απηφ νδεγεί ζπλεπψο ζηε δεκηνπξγία κηαο «εαπηηθήο» νπηηθήο 

ηαπηφηεηαο πνπ είλαη θνκκάηη ηεο εηθφλαο πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εκάο. Ζ εηθφλα πνπ 

έρνπκε γηα ηνλ εαπηφλ καο είλαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ νη άιινη γηα εκάο, ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε,  ελψπηνλ ελφο θαηφπηξνπ, κπνξνχκε λα δνχκε έλα απείθαζκα 

ηνπ εαπηνχ καο, έλα θαζξέθηηζκα θαη απηφ φρη αθξηβέο.   

Δθεί ε ηέρλε έρεη λα παίμεη απηφλ ηνλ ξφιν ηεο ςεπδαίζζεζεο, πσο κέζσ 

απηήο βιέπνπκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη αθφκα ρεηξφηεξα ηνλ εαπηφλ καο. Αλ ν 

θηλεκαηνγξάθνο θαη γεληθά ε θάκεξα είλαη ε πην «ξεαιηζηηθή» πεγή ζέαζεο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, αλ ππνζέζνπκε πσο  αθφκα θαη εθεί κνηξαδφκαζηε ηελ εηθφλα ελφο 

θφζκνπ θαη πνιχ πεξηζζφηεξν βιέπνπκε ζην θάδξν ην πξφζσπφ καο, ζε απηήλ ηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε βιέπνπκε κε ηα ίδηα καο ηα κάηηα φρη ηνλ εαπηφλ καο αιιά 

θάπνηα αληαλάθιαζε απηνχ.  

Μνηάδεη κε ηνλ θαζξέθηε πνπ ηα αλαπαξηζηά φια αλεζηξακκέλα ζηνλ 

νξηδφληην άμνλα, θαζφηη αλαηνκηθά ν νθζαικφο δελ κπνξεί λα δεη ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη 

απηφ απνηειεί ηελ ελαξθηήξηα πξφζεζε ηνπ αλζξψπνπ λα δεη θαη λα γλσξίζεη 

ελαγσλίσο ηνλ ίδηνλ ηνπ ηνλ εαπηφ. Σν αίηεκα, δειαδή, γηα απηνγλσζία εθθηλεί, 

ελδερνκέλσο, απφ ηε βηνινγηθή αδπλακία ν εαπηφο λα δεη ηνλ εαπηφ ηνπ. Δπεηδή 

απνηπγράλεη ε εηθνληζηηθή ζέαζε ηνπ εαπηνχ απφ ηνλ εαπηφλ, νπζηαζηηθά 

ππνθαζηζηνχκε απηήλ ηελ αλάγθε, αλά ηνπο αηψλεο, κε ηελ αλάγθε ζέαζεο ηεο 

ςπρήο, ηνπ άιινπ, ηνπ κεηαθπζηθνχ, ηνπ θπζηθνχ θ.ε. Γηα απηφ «ν ξεαιηζκφο κπνξεί 

λα γίλεη έλα ηερληθφ, κνξθηθφ, επηζηεκνινγηθφ ή νληνινγηθφ δήηεκα».
279
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Ο ξεαιηζκφο γνεηεχεη ηα λνήκνλα δίπνδα ηεο νηθνπκέλεο, ηνπο αλζξψπνπο. Ο 

Eagleton ζπκπιεξψλεη: «Ο ξεαιηζκφο ππνηίζεηαη πσο είλαη κηα απάληεζε ζην καγηθφ 

θαη ζην κπζηήξην, αιιά ελδέρεηαη λα είλαη έλα εμαίξεην παξάδεηγκά ηνπο. Ίζσο νη 

ξίδεο ηνπ ζαπκαζκνχ καο γηα νκνηφηεηα, θαζξέθηηζκα, δηπινηππία λα ζηεξίδνληαη ζε 

θάπνηα… ηεξνηειεζηία επηθνηλσλίαο ησλ αλζξψπσλ κε ην απείζαξρν πεξηβάιινλ 

ηνπο».
280

 Ση ζπκβαίλεη φκσο αλ ε καηηά καο πάζρεη κελ κπνξψληαο λα πεηχρεη ηε 

ζέαζε ηνπ εαπηνχ;  ε ηη πξάγκα ηειηθά ηα κάηηα θαη ε ηέρλε ρξεζηκεχνπλ πέξα απφ 

ηελ παξαπιάλεζε ή απνπιάλεζε απφ ηελ φπνηα αιήζεηα; Ή αθφκα ρεηξφηεξα απφ 

ηελ θαζνδήγεζε λα απνθαινχκε θάηη σο πξαγκαηηθφ, ελψ απέρεη παξαζάγγαο απφ 

απηφ; Σα πξάγκαηα είλαη απιά. Σα κάηηα δελ βιέπνπλ κφλν. Ο Cavell ιέεη πσο «ηα 

κάηηα είλαη ηφζν γηα λα θιαίλε φζν θαη γηα λα βιέπνπλ… λα αλαγλσξίδνπλ άιινπο 

αλζξψπνπο, λα αληηιακβάλνληαη πιηθά αληηθείκελα».
281

  

Ζ ηέρλε εκπιέθεηαη κε απηφ ην ζπζηαηηθφ ηεο ζπγθίλεζεο. Ζ ηέρλε πξνρσξά 

κε ηνλ έξσηα θαη ε θηινζνθία κε ηελ ινγηθή. ια ηα ζσκαηηθά πγξά, ν ηδξψηαο, ηα 

ζάιηα, ηα δάθξπα, ηα εξσηηθά πγξά είλαη αληηθείκελα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε 

ηέρλε. Γηα απηφ απνηείλεηαη ζηελ πγξαζία ησλ καηηψλ, ζηε ζπλαηζζεκαηηθή έγεξζε, 

ζηελ έληερλε παζνπνηΐα ηνπ θνηλνχ. ην πάζνο, ζηα πάζε. Αθφκα θαη φηαλ ν 

Οηδίπνδαο απηνηπθιψλεηαη, κπνξεί λα ζξελεί, κπνξεί λα θιαίεη. Καη απηφ ζην νπνίν 

απνηείλεηαη ν θαιιηηερληθφο ξεαιηζκφο δελ είλαη ζηελ πηζηφηεηα ηεο αληηγξαθήο, 

αλαπαξάζηαζεο, πηζηήο πξνβνιήο ηνπ θφζκνπ αιιά ζηελ επαλάιεςε ησλ 

ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ, νη νπνίεο γεκίδνπλ ηηο εηθφλεο απηέο. ηελ κίκεζε 

ησλ ζπλαηζζεκαηηθψλ παξαζηάζεσλ θαη πνξεία ησλ γεγνλφησλ ηεο θαζεκεξηλήο καο 

δσήο. Καη εδψ ην ζελάξην ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έρεη λα παίμεη έλα ζεκαληηθφηαην 

ξφιν ζηελ επηηπρία ή ζηελ απνηπρία απηήο ηεο κίκεζεο.   

Ο ξεαιηζκφο κπνξεί θαη λα είλαη απηή ε επαλάιεςε ησλ ζπγθηλήζεσλ ηεο 

ειπίδαο, ηεο δσήο, ηεο απψιεηαο, ηεο εζηθήο θάζαξζεο. ρη ε εηθφλα, αιιά ε πινθή 

θαη ην θείκελν είλαη θνξείο απηήο ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο αλαπαξάζηαζεο. Ζ 

εηθφλα θαηαληά κέζν. Ζ ηέρλε, ζε ηειεπηαία αλάιπζε, αξθνχλησο ξεαιηζηηθά 

απαληά ζηνπο βαζηθνχο θφβνπο ηνπ αλζξψπνπ, πσο ακαξηάλεη (ζθάιιεη), πσο είλαη 

ζλεηφο. «Οη άλζξσπνη νθείινπλ λα δνπλ ζε θαζεζηψο εηξσλείαο. Να απνδέρνληαη ην 

                                                 
280

 Ibid. 
281

 G. E. Bruns, Tragic Thought At The End of Philosophy: Language, Literature and Ethical Theory, 

Northwestern University Press, Evanston, Illinois, 1999, ζ. 185.  



128 

 

 

 

αηεθκεξίσην ηεο χπαξμήο ηνπο… δψληαο ζηε ζθηά ηνπ ζαλάηνπ. Σίπνηε δελ 

απεηθνλίδεη πην γιαθπξά ην πφζν αρξείαζηνη είκαζηε, απφ ηελ ίδηα καο ηε 

ζλεηφηεηα».
282

              

Γελ έρεη ζεκαζία, ινηπφλ, αλ ν θηλεκαηνγξάθνο ηειηθά είλαη «πξντφλ 

ςεπδαίζζεζεο» ή πνιχ πεξηζζφηεξν ιεηηνπξγεί σο «κηα αλαγθαζηηθή ςεπδαίζζεζε» 

ή φπσο ππνζηεξίδεη ν Κνπζέινθ πσο έρεη σο πιηθφ «ηε δσή ζε φιεο ηηο εθδειψζεηο 

ηεο, ηελ απζεληηθή ηεο πξαγκαηηθφηεηα» πνπ κεηαζρεκαηίδεηαη ζε ηέρλε κέζσ ηνπ 

κνληάδ θαη ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ.
283

 Ζ ζρέζε κε απηφ πνπ νλνκάδεηαη «ξεαιηζκφο» 

κνηάδεη θπζηθή γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν, αλ αλαινγηζηνχκε πσο «ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 

αηψλα ν θηλεκαηνγξάθνο ιεηηνχξγεζε απνθιεηζηηθά ζην πιαίζην ηνπ ιατθνχ 

ζεάκαηνο γηα ηα ππνηειή θνηλσληθά ζηξψκαηα… κέζα απφ ην ζέακα αλαθαινχζε γηα 

ηνπο μεξηδσκέλνπο θαηνίθνπο ησλ πφιεσλ, πξψελ αγξφηεο, κλήκεο ησλ ιατθψλ ηνπο 

ηειεηνπξγηψλ θαη παξαδφζεσλ (ζηλέ-βαξηεηέ)». Καη πνιχ πεξηζζφηεξν, φηαλ ην 

παξαπάλσ αθνινπζήζεθε ηζηνξηθά απφ «… κνληέια ζεάκαηνο, ηηο ηαηλίεο ζπλέρεηαο, 

ηελ πεξηπέηεηα, ην γνπέζηεξλ θαη ζην αζηπλνκηθφ θηικ…».
284

 Καη θακηά θνξά ην 

ηζηνξηθά πξνθαλέο ξπζκίδεη θαη ηελ επηθξαηνχζα ζεσξεηηθή αληίιεςε θαη ηελ 

ςπρνινγία ηνπ θνηλνχ θαη γίλεηαη εχθνια θαλφλαο αθφκα θαη ζην αθαδεκατθφ 

αθξναηήξην. Ζ ηφζν εχθνιε ζχλδεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηνλ ξεαιηζκφ ήηαλ 

αλαπφδξαζηε, ηνπιάρηζηνλ γηα ηζηνξηθνχο ιφγνπο.  

Ο Cavell φκσο, δείρλεη λα έρεη κηα πην «ξεαιηζηηθή» άπνςε γηα ηνλ ξεαιηζκφ 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ Cavell, ε βάζε, φπσο έρεη πξνιερζεί, 

ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ κέζνπ είλαη θσηνγξαθηθή. Μηα θσηνγξαθία αιιά θαη κηα 

θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα ζπλεπάγεηαη πάληνηε ηελ παξνπζία ηνπ ππφινηπνπ θφζκνπ 

πνπ δελ απεηθνλίδεηαη κέζα ζην θαξέ. Ζ ηαηλία «εθηνπίδεη», ινηπφλ, αλζξψπνπο θαη 

αληηθείκελα πνπ πξνβάιινληαη ζηελ νζφλε απφ ηνλ θφζκν, απφ απηφ πνπ νη 

θηιφζνθνη ζα νλφκαδαλ  αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηή φκσο δελ είλαη κφλν ε 

απφδεημε γηα ηνλ Cavell, ηεο χπαξμεο ηνπ νληνινγηθνχ ξεαιηζκνχ ησλ ηαηληψλ αιιά 

θαη ε αξρή ζπκθηιίσζεο ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ θφζκν.  

Οη ηαηλίεο καο επηηξέπνπλ λα δνχκε ηνλ αζέαην θφζκν, σο ηξίηα πξφζσπα, 

θαη απηφ ζέηεη ζε θίλεζε ηε δηαλνεηηθή δηαδηθαζία πνπ ζα καο θέξεη πίζσ ζηνλ 
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θφζκν θαη ζα επηβεβαηψζεη ηε ζπκκεηνρή καο ζε απηφλ. Ο Cavell επηκέλεη πσο ν 

ζεκειηψδεο ξεαιηζκφο ηεο ηαηλίαο θάλεη ηελ ηέρλε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κηα ηέρλε 

ζηνραζηηθή, κηα δηαλνεηηθή θαη πλεπκαηηθή άζθεζε κε ζηφρν λα απνθαηαζηήζνπκε 

ηε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν. Ο αζέαηνο θφζκνο ησλ ηαηληψλ δελ είλαη ηίπνηε άιιν, 

ζχκθσλα κε ηνλ David Macarthur,
285

 παξά ε απίζαλε είζνδφο καο ζην θαζεκεξηλφ, 

απηφ πνπ ν Wittgenstein απνθαιεί θξπκκέλν θαη αζέαην, αθξηβψο γηαηί είλαη απιφ 

θαη νηθείν. πγθεθξηκέλα, ν Wittgenstein παξαηεξεί ζην έξγν ηνπ Φηινζνθηθέο 

Έξεπλεο:  

 

«Οη απφςεηο ησλ πξαγκάησλ πνπ γηα καο είλαη νη πην ζπνπδαίεο, θξχβνληαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ απιφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηά ηνπο. (Απηφ δελ κπνξεί 

θαλείο λα ην πξνζέμεη, – γηαηί ην έρεη ζπλέρεηα κπξνζηά ηνπ). Σα 

πξαγκαηηθά ζεκέιηα ηεο έξεπλάο ηνπ δελ ηα πξνζέρεη θαλείο, εθηφο αλ 

θάπνηε απηφ ηνπ έθαλε εληχπσζε. – Πνπ ζεκαίλεη: δελ καο θάλεη εληχπσζε 

εθείλν, πνπ κηα θαη ην δεη θαλείο, είλαη ην πην εθπιεθηηθφ θαη ην πην 

εληππσζηαθφ».
286

      

       

χκθσλα κάιηζηα κε ηνλ ίδηνλ ηνλ Macarthur, ηέζζεξα πξάγκαηα θάλνπλ ηνλ 

θφζκν ηνπ θαζεκεξηλνχ, αζέαην: ε ζπλήζεηα, ε νηθεηφηεηα, ε έιιεηςε πξνζνρήο θαη 

ε αλία.
287

 «Απηφ είλαη ην αφξαην πνπ ν θηλεκαηνγξάθνο… ην θαζηζηά νξαηφ».
288

 

πσο παξαηεξεί αλαθεξφκελνο ζε παξάζεκα ηνπ Wittgenstein, ζην νπνίν ν 

ηειεπηαίνο αλαθέξεηαη ζηελ ζεαηξηθνπνίεζε
289

 ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο, 

θαηαιήγεη πσο απηή είλαη ε δπλαηφηεηα ζηελ νπνία ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί 
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ζχκθσλα κε ηνλ Cavell, λα καο δψζεη απηήλ ηελ «κπζηεξηψδε» θαη ζπγρξφλσο 

«ππέξνρε» ζπλζήθε ζέαζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο.
290

  

Καηά ηελ άπνςή ηνπ ε ζέαζε ησλ εκςχρσλ θαη κε ζηνηρείσλ ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ ην θηικ έρεη ηελ πνίεζή ηεο ή ηνπιάρηζηνλ ηε δηαχγεηά 

ηεο. Σν θνηλφ γηα απηφλ, αληηιακβάλεηαη/πξνζιακβάλεη ηελ πνίεζε ηνπ 

θαζεκεξηλνχ, κηα πξφζιεςε πνπ ιφγσ ηεο θχζεο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ κέζνπ είλαη 

αλνηρηή ζε φινπο. Ζ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα εθδεκνθξαηίδεη ηε γλψζε απηήο ηεο 

πξφζιεςεο.
291

 Καη απηή είλαη ε νξαηή δχλακή ηεο. Να πξνζεγγίδεη ηελ θαζεκεξηλή 

κε νξαηή πνίεζε ηεο δηαχγεηαο ελφο θφζκνπ θαζεκεξηλνχ, ηνπ θφζκνπ καο πνπ ιφγσ 

ηεο θζνξνπνηνχ ζπλήζεηαο κέλεη αφξαηνο ζε εκάο, ζηε δηάξθεηα ηεο κέξαο καο. Σν 

θηικ κάο θαζίδεη θάησ, σο ηξίηνπο, κπξνζηά ζηελ ίδηα καο ηε δσή. Καη έηζη 

καζαίλνπκε λα ηελ αλαγλσξίδνπκε, λα ηε γλσξίδνπκε, λα εθηηκνχκε ηελ πνίεζή ηεο, 

λα ζπκθηιησλφκαζηε κε ην επέθεηλα ηνπ ηφζνπ θνληηλνχ θφζκνπ καο θαη ηέινο λα 

ηελ επαλαγλσξίδνπκε. Καη εδψ δηαθξίλνπκε ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ 

αλάκεζα ζην θαζεκεξηλφ θφζκν ηνπ θαη ζηνλ ζθεπηηθηζκφ. Σελ ίδηα ζηηγκή πνπ ν 

άλζξσπνο κε ηελ θηινζνθηθή θαη εζηθή ζθεπή αηψλσλ ληψζεη ηθαλφο λα θαηαλνήζεη 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, απφ ηελ άιιελ πιεπξά, ε ζθεπηηθηζηηθή παξάδνζε, κε εγήηνξα 

ηνλ Καξηέζην, ζχκθσλα κε ηνλ Cavell, επηηίζεηαη «ζηελ θνηλή καο γισζζηθή 

θαηνηθία θαη ζηα ζπλήζε θξηηήξηα πνπ απαζρνινχλ ηελ έλλνηα ηεο γλψζεο». 

πγθεθξηκέλα ν David Macarthur παξαηεξεί: 

 

«ε φιν ην εχξνο ηεο εξγαζίαο (ηνπ Stanley Cavell) ην ζέκα ηεο 

αλνηθεηφηεηαο ηνπ νηθείνπ –ην κε νξαηφ κέζα ζην νξαηφ– ζηνηρεηνζεηείηαη 

ζην πιαίζην ηεο δηηηήο καο ζρέζεο κε ην θαζεκεξηλφ σο εηθφλα ηφζν ηεο 

ςεπδαίζζεζεο αιιά θαη ηεο απειεπζέξσζεο απφ ηελ ςεπδαίζζεζε φζν θαη 

ηεο πεξίπινθεο δηαιεθηηθήο ζρέζεο αλάκεζα ζην θαζεκεξηλφ θαη ζην 

ζθεπηηθηζκφ. Ο Cavell εξκελεχεη ηηο παξαδνζηαθέο απεηιέο ηνπ 

θαξηεζηαλνχ… ζθεπηηθηζκνχ –πνπ ζέηεη ξηδνζπαζηηθέο ακθηβνιίεο ζε 

ζρέζε κε ην αλ ν εμσηεξηθφο θφζκνο… είλαη κε πξαγκαηηθφο, παξά κφλν 

φλεηξα θαη ςεπδαηζζήζεηο– ζε φξνπο κηαο επίζεζεο ζηελ θνηλή θαηνηθία ηεο 
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γιψζζαο, ζπγθεθξηκέλα, ζηα ζπλήζε θξηηήξηα πξνο ρξήζε ηεο έλλνηαο ηεο 

γλψζεο».
292

  

     

Ζ θαζεκεξηλή γιψζζα είλαη κηα ιεηηνπξγνχζα γιψζζα ζε αληίζεζε κε ηελ 

«κεηαθπζηθή» θαηά ηνλ Wittgenstein γιψζζα φπνπ ν ίδηνο πξνηείλεη «λα κελ ιέκε 

ηίπνηα εθηφο απφ απηφ πνπ κπνξεί λα εηπσζεί, δειαδή πξνηάζεηο ησλ θπζηθψλ 

επηζηεκψλ... θαη θάζε θνξά πνπ θάπνηνο άιινο ζα ήζειε λα πεη θάηη κεηαθπζηθφ, λα 

ηνπ ππνδείρλνπκε πσο άθεζε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο πξνηάζεηο ηνπ ρσξίο λα ηνπο 

πξνζδψζεη κηα ζεκαζία».
293

 Ο άλζξσπνο, φπσο δηαπηζηψλεη ν Macarthur, βξίζθεηαη 

αλάκεζα ζηελ πηζαλφηεηα λα εκπηζηεπηεί, λα αθνχζεη, λα θαηαλνήζεη, λα δεη ηνλ 

θφζκν θαη ηελ γιψζζα ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, αλαθαιχπηνληαο ηνλ ίδηνλ ηνλ 

θφζκν θαη αλάκεζα ζηε ζθεπηηθή αληίιεςε πσο ν θφζκνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο ηνπ, 

ε εηθφλα ηνπ, ν ήρνο ηνπ, νη ιέμεηο ηνπ δελ είλαη αληηιεπηά.
294

  

πσο παξαηεξεί ν William Rothman, ν Cavell εξεπλά θηινζνθηθά ηη ιέκε 

ζρεηηθά κε ηα θαηλφκελα κηαο ηαηλίαο, γηα ην πνηεο είλαη νη δηθέο καο εηθφλεο απφ ηηο 

ηαηλίεο θαη ην πψο κπνξνχκε λα θάλνπκε απηήλ ηελ εκπεηξία θαλεξή ζε εκάο ηνπο 

ίδηνπο. Ο Cavell φκσο, ζχκθσλα κε ηνπο Rothman θαη Keane, αξλείηαη πσο ε 

θσηνγξαθία θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ηθαλνπνηνχλ ηελ εκκνλή καο κε ηνλ ξεαιηζκφ, 

«γηαηί ε εκκνλή καο δελ αθνξνχζε πνηέ ηνλ ξεαιηζκφ αιιά ηελ πξαγκαηηθφηεηα… 

Σν λα απνθαιείο ηε θσηνγξαθία ξεαιηζηηθή είλαη ζαλ λα απνθαιείο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ξεαιηζηηθή… Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πξαγκαηηθή δελ είλαη 

ξεαιηζηηθή… ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αθξηβψο απηή, γηα ηελ νπνία νη άλζξσπνη 

έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα ακθηβάιινπλ. Ζ πηζαλφηεηα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, 

δηαπιεθφκελε θαη δηαιεγφκελε κε ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα είλαη εζσηεξηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλζξψπηλεο γλψζεο».
295

 Οη Rothman θαη Keane, εξκελεχνληαο 

ηε ζθέςε ηνπ Cavell, πηζηεχνπλ πσο ν θφζκνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δελ κπνξεί λα 

μερσξίζεη απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα ιέγνληαο πσο «ηα αληηθείκελα θαη ηα πξφζσπα 

ηεο ηαηλίαο εκθαλίδνληαη αιεζηλά γηα ηνλ απιφ ιφγν πσο είλαη αιεζηλά».
296
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ε αληίζεζε κε ηελ άπνςε ηνπ Cavell, βξίζθεηαη ν Mario Slugan, ν νπνίνο 

ζεσξεί πσο ην γεγνλφο πσο ν ακεξηθαλφο θηιφζνθνο εθθηλεί ηελ θηλεκαηνγξαθηθή 

ηνπ έξεπλα απφ ηελ θαζεκεξηλή γιψζζα, νπζηαζηηθά ηνλ νδεγεί ζηε ζχλδεζε ηεο 

θσηνγξαθίαο κε ην εηθνληδφκελν πξφζσπν ή αληηθείκελν, πξάγκα πνπ ν ίδηνο ην 

ζεσξεί ιαλζαζκέλν γηα ηελ νξζή εξκελεία ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο. 

«Δλδερνκέλσο… δειψζεηο φπσο „απηή είλαη ε θσηνγξαθία ηεο κεηέξαο ζνπ‟ 

ζπζθνηίδνπλ θαη παξαπιαλνχλ ηνλ Cavell».
297

 Καηά ηνλ Mario Slugan, ε εηθφλα πνπ 

έρεη ζπιιεθζεί απφ ηελ θάκεξα δελ έρεη νληνινγηθή ή άιιε ζρέζε κε ην πξαγκαηηθφ 

αληηθείκελν, απιά ν Cavell δείρλεη λα αγλνεί ζηελ αλάιπζή ηνπ, ή θαιχηεξα λα 

ππνηηκά, φπσο ζα έιεγα εγψ, ην θπζηθφ κέζν ηεο θσηνγξαθίαο, δειαδή ηελ ίδηα ηελ 

εηθφλα.
298

 Ο Slugan πηζηεχεη πσο ν Cavell έρεη ππνηηκήζεη ηνλ Bazin ιφγσ ηεο 

θχξηαο ελαζρφιεζήο ηνπ κε ηε θηινζνθία ηεο γιψζζαο, ηνλ χζηεξν Wittgenstein θαη 

ηνλ Austin, ηνπνζεηψληαο ηα θξηηήξηα ηνπ πψο είλαη ην λα ιέκε θάηη ζε ζρέζε κε ηα 

θξηηήξηα ηνπ πψο είλαη λα ην βιέπνπκε. Ο Mario Slugan απνθαιχπηεη θάηη πνπ 

έρνπκε μεράζεη γηα ηηο απαξρέο ηεο νπηηθήο ηνπ Cavell, ην νπνίν ην έρνπκε αλαθέξεη 

θαη παξαπάλσ, αιιά εδψ κπνξνχκε λα επηκείλνπκε ζηελ αλάιπζή ηνπ, πσο ν Cavell 

κνηάδεη λα εθθηλεί απφ ηε γιψζζα θαη φρη απφ ηελ εηθφλα. Να παξαδερηνχκε, επίζεο, 

πσο ν Mario Slugan έρεη απνιχησο δίθην. Ζ κφλε δηαθσλία καο είλαη πσο απηφ δελ 

είλαη επηιήςηκν γηα ηνλ ίδην ηνλ Cavell θαη ηελ νπηηθή ηνπ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. O 

Mario Slugan παξαηεξεί έκκεζα πσο ν Cavell είλαη «κνιπζκέλνο» απφ ηελ 

επηζηεκνινγία θαη ηελ αλαιπηηθή θηινζνθία. Απφ ηελ εκκνλή ηνπ λα βξίζθεηαη ζηελ 

πιεπξά ηεο γιψζζαο θαη φρη ζηελ πιεπξά ηεο εηθφλαο. ζν θαη παξάδνμνο έσο θαη 

πνηεηηθφο, θάπνηεο θνξέο, είλαη ν θηινζνθηθφο ηνπ ιφγνο, εληνχηνηο είλαη δηεμνδηθά 

αλαιπφκελνο αλαδεηψληαο ηελ επαιήζεπζε, ηελ αιεζνηηκή ησλ ιφγσλ ηνπ, ηελ 

απφιπηε αιήζεηα ησλ φζσλ ιέεη. Σα θείκελά ηνπ είλαη ηφζν επψδπλα ειέγμηκα απφ 

ηνλ ίδην, κε απνηέιεζκα λα βιέπνπκε ηνλ έιεγρν ησλ ίδησλ ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ κε 

ηελ κνξθή ελφο ζπλερνχο εμαληιεηηθνχ ζηνραζηηθνχ θεηκέλνπ. Μφλν πνπ απηφ 

αλαλεψλεη ηε ζέαζε θαη ηεο ίδηαο εηθφλαο ζε αληίζεζε κε φ,ηη πηζηεχεη ν Slugan.  

Θα ξηςνθηλδχλεπα ηε ζέζε πσο ε άπνςε ηνπ Bazin  γηα ηνλ ξεαιηζκφ, ηελ 

νπνία δείρλεη λα ππεξαζπίδεηαη ν Slugan, ην γεγνλφο δειαδή φηη «ζπλεπάγεηαη ηελ 
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απηφκαηε γέλεζε ηεο εηθφλαο, πνπ έρεη σο ζηφρν λα πξνζδψζεη ζε απηήλ ηελ εηθφλα 

…ηδηφηεηεο… πνπ είλαη παξφκνηεο κε ηελ θπζηθή (αλζξψπηλε) αληίιεςε»
299

 θαη πσο 

ην αληηθείκελν πνπ θάπνηνο βιέπεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, είλαη ζαλ λα βιέπεη ην ίδην 

ην πξαγκαηηθφ αληηθείκελν, αθνξά κηα πνιχ πξψηκε ζέαζε ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο 

ζέαζεο. Απεηθνλίδεη έλαλ εξεπλεηή πνπ ζακπψλεηαη απφ ην ίδην ην κέζν θαη φρη ηελ 

νπζία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Δλφο ζεαηή πνπ ζηέθεηαη ελεφο κπξνζηά ζηελ θηλνχκελε 

εηθφλα, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Ζ έθπιεμή ηνπ έγθεηηαη αθξηβψο ζε απηφ, δειαδή 

ζην γεγνλφο πσο κπξνζηά ηνπ βιέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηά ηνπ. Καη κνηάδεη κε ηελ 

αληίδξαζε ελφο ζεαηή ηνπ κε νκηινχκελνπ θηλεκαηνγξάθνπ.  

Ο Cavell δελ κπνξεί λα κείλεη ζε απηήλ νπηηθή, νπζηαζηηθά πξνρσξεί ζηελ 

αλάιπζε ηνπ κέζνπ. ηελ αλάγλσζε ελφο νκηινχκελνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ελφο 

θηλεκαηνγξάθνπ πνπ σξηκάδεη φζν σξηκάδεη θαη ε αλαιπηηθή θηινζνθία, ελφο 

θηλεκαηνγξάθνπ  πνπ ζε αλαγθάδεη φπσο θαη ε θηινζνθία λα ζηξαθείο θαη ζην 

γισζζηθφ κέζν. Καη ζηελ παξαδνζηαθή δξακαηνινγία, θαη ζηελ εξκελεία ησλ 

ραξαθηήξσλ, θαη ζηελ αλάιπζε ηεο πινθήο. Σν κέζν ηεο εηθφλαο έρεη κηα πξνθάλεηα 

κε κηα δηαχγεηα πνπ ιακππξίδεη, ρσξίο απηή απφ κφλε ηεο λα είλαη φιε ε νπζία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ. Γηα έλαλ θηιφζνθν ηεο γιψζζαο ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί κηα 

δηζδηάζηαηε απεηθφληζε θαη ηεο ιεθηηθήο θαη εμσιεθηηθήο επηθνηλσλίαο, έλα πεδίν 

αλζξψπηλσλ επαθψλ θάησ απφ ηελ νπηηθή ησλ Austin, Wittgenstein θαη Quine. Ο 

ξεαιηζκφο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δελ είλαη κνλνδηάζηαηα ε εηθφλα ηνπ αιιά ην 

ζχλνιν ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηνλ 

θφζκν καο, ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηελ ηέρλε, ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα 

ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί, πξνρσξψληαο ηε 

ζθέςε ηνπ Cavell, κίκεζε θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίνλ νη άλζξσπνη επηθνηλσλνχλ, 

κηα κίκεζε ηεο αλζξψπηλεο επηθνηλσλίαο.     

Πνηα φκσο είλαη ε ζρέζε πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη ίδηνη νη θηλεκαηνγξαθηθνί 

ήξσεο κε ηελ «πξαγκαηηθφηεηα»; ηελ αλαδήηεζε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

ξεαιηζκψλ ν Keith Dromm άζειά ηνπ εηζθέξεη ζηελ φιε ζπδήηεζε. Αλαιχνληαο ηνλ 

ξφιν ηνπ ληεηέθηηβ ζηα film noir ηνλ θαηεγνξηνπνηεί ζε δχν είδε: α) ζηνλ εξεπλεηή 

εγθιήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ινγηθή ηνπ γηα ηελ επίιπζε ηνπ φπνηνπ αηλίγκαηνο, 

ρξεζηκνπνηψληαο κάιηζηα ηελ επαγσγηθή κέζνδν αλαδήηεζεο ηεο αιήζεηαο, β) θαη 
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ζε απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηεί θαζαξή βία, γηα λα θηάζεη ζην ζηφρν ηνπ.
300

 Ο ίδηνο 

φκσο, πέξα απφ απηήλ ηελ ηφζν ζρεκαηηθή θαη αθαηξεηηθή δηαίξεζε ησλ 

αζηπλνκηθψλ εξεπλεηψλ παξαηήξεζε πσο ζπρλά νη ραξαθηήξεο ησλ film noir 

ππεξέβαηλαλ ηφζν ηελ ινγηθή φζν θαη ηε βία ρξεζηκνπνηψληαο ηελ δηαίζζεζε, ηελ 

εηθαζία, ηα πξναηζζήκαηα. πγθεθξηκέλα ζπλδέεη απηή ηε ραξαθηεξηζηηθή κέζνδν 

ησλ ληεηέθηηβ ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κπζνπιαζίαο κε ηελ χζηεξε θηινζνθία ηνπ 

Wittgenstein
301

 πνπ «θάλεη ιφγν γηα ηνλ θεληξηθφ ξφιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε δηαίζζεζε, ην έλζηηθην… ηηο πξσηφγνλεο αληηδξάζεηο».
302

  

Δπηπξνζζέησο, ζα κπνξνχζακε φκσο λα δνχκε ηνλ ηξφπν πνπ θαλείο 

αληηκεησπίδεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ γεγνλφηνο έηζη φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη ζην Σractatus κε ηελ απφθαλζε: «Ο θφζκνο είλαη ε νιφηεηα ησλ 

γεγνλφησλ, φρη ησλ πξαγκάησλ».
303

 ηελ εηζαγσγή κάιηζηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

Wittgenstein o Russell δηαηππψλεη ηελ άπνςε πσο ηα γεγνλφηα είλαη απηά πνπ 

θάλνπλ ηηο πξνηάζεηο αιεζείο ή ςεπδείο.
304

 Θα ήηαλ ηαηξηαζηφ ινηπφλ λα δνχκε ηνλ 

αζηπλνκηθφ εξεπλεηή σο θάπνηνλ πνπ αλαδεηά ηελ αιήζεηα, ζηε ζέζε ηνπ ζα 

κπνξνχζε λα ήηαλ νπνηνζδήπνηε απφ εκάο, είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ επηζηήκνλα είηε 

κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ θηινζφθνπ είηε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ζθεπηφκελνπ αλζξψπνπ. Ο 

εξεπλεηήο εδψ δελ πξνζπαζεί λα θάλεη ηίπνηε άιιν απφ ην λα αληηιεθζεί θαη λα 

εξκελεχζεη ηκήκα ηνπ θφζκνπ κέζσ ησλ γεγνλφησλ πνπ ζηελ πεξίπησζή ηνπ 

ζπλήζσο είλαη έλα έγθιεκα πξνο επίιπζε. Μπνξεί λα θάλεη φπνηα ππφζεζε ζέιεη, 

εληνχηνηο ζην ηέινο ε νπνηαδήπνηε πξφηαζε ή πξνηάζεηο πνπ ζα έρεη εθθέξεη ζα 

θξηζνχλ σο αιεζείο ή ςεπδείο απφ ηα ίδηα ηα πξαγκαηηθά γεγνλφηα πνπ ζα έξζνπλ λα 

επηβεβαηψζνπλ ή λα απνξξίςνπλ ηηο δηαηππσκέλεο πξνηάζεηο. Ζ αιήζεηα δε ζα θξηζεί 

απφ ηα πξάγκαηα θαη κφλν, ίζσο ζηελ αζηπλνκηθή ινγνηερλία θαη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν έλα πξάγκα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζηνηρείν, φκσο θαη εθεί ε 

αιήζεηα θξίλεηαη σο ηέηνηα απφ ηα γεγνλφηα. Έηζη θαη αιιηψο ην γεγνλφο πσο ε 

έξεπλα ηνπ Cavell, εξείδεηαη ελ πνιινίο ζηε θηινζνθία ηεο γιψζζαο ηνπ 

Wittgenstein, νδήγεζε κηα ζεηξά απφ εξεπλεηέο ζηε ζηνίρηζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ 
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θαηλνκέλνπ κε ηε θηινζνθία ηνπ δεχηεξνπ. κσο, ε ηξηκεξήο δηαίξεζε πνπ άζειά 

ηνπ πξνηείλεη ν Keith Dromm ζε ζρέζε κε ηνλ ραξαθηήξα ησλ ληεηέθηηβ θαη ηελ 

πξνζέγγηζε ηεο αιήζεηαο, είλαη αθαηξεηηθά θαη ε δηαίξεζε πνπ αλά ηνπο αηψλεο ε 

ίδηα ε θηινζνθηθή ζθέςε πξνηείλεη.  

Απφ ηελ κηα πιεπξά, ε ρξήζε ηεο ινγηθήο, ηεο επαγσγηθήο κάιηζηα, ζπκίδεη 

ηελ πιαησληθή-ζσθξαηηθή κέζνδν αλαθάιπςεο ηεο κηαο θαη κνλαδηθήο αιήζεηαο. 

Δπίζεο, κπνξεί λα ζπκίδεη ην λνπ ηνπ έιινγνπ φληνο θαη ηνπο ξαζηνλαιηζηέο. Ο 

βίαηνο αζηπλνκηθφο εξεπλεηήο αθήλεηαη λα πξνζιάβεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κέζσ ηεο 

ξνήο ησλ εκπεηξηψλ, βαζίδνληαο ηελ αλαθάιπςε ηεο αιήζεηαο ζηελ εκπεηξία, ζηηο 

αηζζήζεηο θαη ζηε ζσκαηηθή επαθή. Ο εξεπλεηήο πνπ βαζίδεηαη ζην έλζηηθην κνηάδεη 

κε ηνλ αληηξξεαιηζηή, κε απηφλ πνπ δελ εκπηζηεχεηαη ζε θακηά πεξίπησζε νχηε ην 

λνπ ηνπ θαη ηηο λνεηηθέο ηνπ ζπλάςεηο, νχηε ηα θαηλφκελα ησλ αηζζήζεψλ ηνπ. 

Ακθηβάιιεη γηα φια, θαζνδεγείηαη απφ εζσηεξηθέο παξνξκήζεηο, ιεηηνπξγεί 

αληίζηξνθα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο απνκάγεπζεο, καγεχνληαο ηνπο ζεαηέο-

αλαγλψζηεο. Ζ «καγεία» απμάλεηαη φζν πεξηζζφηεξν απμάλεηαη θαη ε απφθιηζε 

αηηίνπ θαη αηηηαηνχ ζηηο επηιχζεηο ησλ αηληγκάησλ ηνπ. Λεηηνπξγεί ηφηε ν ήξσαο 

ηειεηνπξγηθά ελψπηνλ ηνπ «θνηλνχ» ηνπ, θαζψο ε ππφζεζε ηνπ εγθιήκαηνο ιχλεηαη 

ζρεδφλ «καγηθά». Ζ φιε απηή δηαδηθαζία εθιακβάλεηαη απφ ην θνηλφ σο επίιπζε 

αηλίγκαηνο ζε ινγηθφ θελφ, ζε αδηέμνδε επαγσγή ρσξίο νξζή, αιεζή θαη έγθπξε 

γελίθεπζε. Σν ηξηθ ηφηε πηζηεχεηαη πσο έρεη ππεξληθήζεη ηελ ινγηθή. αλ ν 

πξσηαγσληζηήο λα βξίζθεη ηε ιχζε κέζσ θάπνηνπ θσηηζκνχ, επίλνηαο θαη πξφλνηαο 

ζετθήο. αλ ν ίδηνο λα είλαη ν απφ κεραλήο ζεφο ηνπ εαπηνχ ηνπ, ζαλ λα ηαπηίδεηαη κε 

θάπνηα εμσ-νξζνινγηθή δχλακε πνπ ζπξψρλεη ηα πξάγκαηα πξνο ηε ιχζε ηνπο.   

χκθσλα κε ηε λεπξνεπηζηεκνληθή νπηηθή, ν ληεηέθηηβ πνπ απνηείλεηαη ζηελ 

ινγηθή ζπκίδεη έλα άηνκν κε αξηζηεξή εγθεθαιηθή πιεπξίσζε δεμηφρεηξα, κε έληνλε 

ηελ ινγηθή ιεηηνπξγία ηνπ ηξφπνπ ζθέςεο ηνπ (δηαλνεηηθφ θαη αλαιπηηθφ άηνκν), 

ελψ απηφο πνπ απνηείλεηαη ζηε δηαίζζεζε, ζπκίδεη έλα άηνκν κε δεμηά εγθεθαιηθή 

πιεπξίσζε, αξηζηεξφρεηξα, πνπ ζηεξίδεηαη ζην ππνζπλείδεην θαη ζηε 

δεκηνπξγηθφηεηα.
305

  Άιισζηε, ν ηξφπνο πξφζιεςεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο αθφκα θαη 

απφ ηελ επηζηήκε πνηθίιιεη, πφζσ κάιινλ απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Ο Πέηξνο 

Φαξαληάθεο παξαζέηεη απφςεηο πνπ δηαηππψλνπλ ηελ πίζηε πσο «ε επηζηήκε μεθηλά 
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ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξσηεχνπζεο ηδηφηεηεο ηεο ζπλεζηζκέλεο αληίιεςεο θαη ζηε 

ζπλέρεηα δαλείδεηαη έλλνηεο –φπσο π.ρ. είλαη ην βάξνο, ε ζεξκφηεηα, ην θσο– απφ 

ηελ θαζεκεξηλή νκηιία, ππνβάιινληάο ηηο ζε βαζκηαία εθιέπηπλζε… Δπφκελν 

είλαη, πνιιέο ιεπηνκέξεηεο αηζζεηεξηαθψλ ιεπηνκεξεηψλ… λα απαιείθνληαη 

εληειψο. Ζ ζχιιεςε ηέηνησλ γλσξηζκάησλ είλαη… δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζεί 

θαηφπηλ εμεηδηθεπκέλεο επεμεξγαζίαο, κε θηινζνθηθφ αηζζεηήξην».
306

 Ο θφζκνο ησλ 

αηζζήζεσλ, ην πεξίθεκν θηινζνθηθφ αηζζεηήξην, ε εκπηζηνζχλε ζηελ ινγηθή, ζην 

λνπ, ζηελ εκπεηξία, ζην έλζηηθην, φιεο απηέο είλαη εθδνρέο ελφο ηξφπνπ πξνζέγγηζεο 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή ηεο γλψζεο ηνπ θφζκνπ πνπ εθ θχζεσο ελέρεη ηελ 

αβεβαηφηεηα αιιά φρη ηελ απφιπηε αληθαλφηεηα λα ζεαζεί, απφ έλαλ ή πνιινχο. Ζ 

πξνζπάζεηα αιιά θαη ηα κέζα γλψζεο ελφο θφζκνπ πνπ εκπεξηέρεη εκάο, ηνπο 

άιινπο, ηα αληηθείκελα, ε πξνζπάζεηα γλψζεο εκψλ, ησλ άιισλ, ησλ αληηθεηκέλσλ 

αιιά θαη ελ γέλεη ηνπ θφζκνπ, ζπζηήλεηαη απφ ηελ παξνπζία φισλ ησλ παξαπάλσ. 

Καη θάζε κία απφ απηέο ηηο πξνζεγγίζεηο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη θαη έλαλ άιινλ 

«ξεαιηζκφ».   

ε ηειηθή αλάιπζε, ν John Searle παξαηεξεί πσο ν ξεαιηζκφο ζηελ πξφηεξε 

κνξθή ηνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή άπνςε πσο ν θφζκνο καο ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ 

ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ έρνπκε εκείο γηα απηφλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ φ,ηη θαη λα 

πηζηεχνπκε γηα ηνλ θφζκν καο, ηα πηζηεχσ καο, απηά ζα ηνλ αθήζνπλ αλεπεξέαζην 

ελ ηέιεη. «ηαλ φινη πεζάλνπκε θαη φιεο νη αλαπαξαζηάζεηο (καο γηα ηνλ θφζκν) 

πεζάλνπλ καδί καο, νη πεξηζζφηεξεο πιεπξέο ηνπ θφζκνπ ζα κείλνπλ εληειψο 

αλεπεξέαζηεο».
307

 ε απηή ηελ «ξηδνζπαζηηθή» αληίιεςε ν εμσηεξηθφο θφζκνο 

ππάξρεη αλεμάξηεηα απφ ηε γιψζζα, ηελ πξφζιεςε, ηα πηζηεχσ, ηε ζθέςε. Ζ φιε 

αληίιεςε ηνπ Searle έξρεηαη ελ κέξεη ζε αληίζεζε κε απηήλ ηνπ Cavell θαη ελ κέξεη 

είλαη ζχκθσλε, φηαλ ππνζηεξίδεη πσο «ν ξεαιηζκφο … δελ έρεη ζρέζε κε ηε ζεσξία 

ηεο αιήζεηαο, κε ηελ επηζηήκε, κε ηε γιψζζα. Ο ξεαιηζκφο είλαη κία νληνινγηθή 

ζεσξία πνπ ιέεη πσο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη εμ νινθιήξνπ αλεμάξηεηε απφ ηηο 

αλαπαξαζηάζεηο καο».
308

  

Ζ ζηεξεφηππε παξαδνρή ηνπ Searle νκνηάδεη κε ηελ αληίιεςε ηνπ Cavell, 

φζνλ αθνξά ζηελ νληνινγηθή ζρέζε θηλεκαηνγξαθηθψλ εηθφλσλ κε ηα πξάγκαηα ή 
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ηα πξφζσπα, ηα νπνία ππάξρνπλ αλεμάξηεηα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν θαη ηηο εηθφλεο 

ηνπο, παξφιν πνπ ζρεηίδνληαη σο ηέηνηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ξεαιηζκφο ρσξίο 

επηζηήκε θαη γιψζζα κνηάδεη λα αλζίζηαηαη ησλ επεθηάζεσλ αιιά θαη ζεκειίσλ ηεο 

θαβειηαλήο ζθέςεο. Απφ ηα παξαπάλσ, αο ζπγθξαηήζνπκε ην εμήο εξψηεκα: Ζ 

θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα, σο πξνβνιή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ επεξεάδεη θαη ζε 

πνηνλ βαζκφ; Δπηθαηξηθά ή δηαρξνληθά; Με πνην ηξφπν ινηπφλ, ε θηλεκαηνγξαθηθή 

εηθόλα κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ πξαγκαηηθόηεηα;   

ηα παξαπάλσ ζα κπνξνχζε θάπνηνο λα απαληήζεη πσο ν ξεαιηζκφο ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν δελ είλαη νχηε πηζηή αληηγξαθή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο νχηε είλαη 

ςεπδαίζζεζε. Ση είλαη ινηπφλ; Μηα δεκηνπξγηθή κίκεζε, ε νπνία κπνξεί κεηξίσο λα 

επεξεάζεη θαη ηνλ θφζκν καο. Καη έηζη θαλείο πηζηεχεη πσο επηιχεη ην δήηεκα. Δίλαη 

φκσο ζαλ λα απαληάεη πσο είλαη θαη ηα δχν.  

Τπάξρεη φκσο ε ζηηγκή πνπ πξέπεη λα παξαδερηνχκε έλα ζθάικα αηψλσλ. 

Καιψο ή θαθψο, ηα αληίζεηα δελ έρνπλ πάληνηε ζπκπιεξσκαηηθή ζρέζε νχηε θαλ 

δηαιεθηηθή. Πνιιέο θνξέο ην έλα γπξεχεη λα εμνληψζεη ην άιιν. Ζ δεκηνπξγηθή 

κίκεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ζπκίδεη ηε ζθεπηηθή παξάδνζε θαη ηελ άπνςε ηεο 

Μάξγθαξεη Γνπίιευ «φηη ε ζθεπηηθηζηηθή πξαθηηθή, πνπ δελ επηθπξψλεη θαλέλα απφ 

ηα δχν αληίζεηα, νδεγεί κέζσ ηνπ δπηζκνχ θαη ηνπ παξαδφμνπ ζηε κπζηηθηζηηθή ζέζε 

ηεο επηθχξσζεο θαη ησλ δχν… γηα απηήλ ν ζθεπηηθηζκφο είλαη ε πξνεηνηκαζία γηα ηε 

κπζηηθηζηηθή ζξεζθεία».
309

 Ο θηλεκαηνγξάθνο, δειαδή, ζα πξέπεη λα είλαη είηε ην 

έλα είηε ην άιιν. Δίηε ζα είλαη πηζηή απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, είηε ζα είλαη 

πξντφλ ςεπδαίζζεζεο. Ζ δεκηνπξγηθή κίκεζε κνηάδεη λα ζπλζέηεη ηα δχν αληίζεηα ζε 

κηαλ έλλνηα. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ε κίκεζε παξαπέκπεη ζηελ πηζηή αληηγξαθή ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο απφ ηελ ηέρλε, ελψ ην επίζεην δεκηνπξγηθή κηιά γηα ηελ έληερλε 

επέκβαζε πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πνπ θάλεη ν ίδηνο ν θαιιηηέρλεο. 

Αλαθχπηεη ην εξψηεκα, ινηπφλ, αλ ε ηέρλε θαη ν θηλεκαηνγξάθνο ελέρεη 

κπζηηθηζκφ. Δίλαη απηή ε αλνξζφινγε επηθχξσζε θαη ησλ δχν αζχκπησησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ, ηεο απνηχπσζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο θαη ηεο ςεπδαίζζεζεο; Μήπσο 

ε ζρέζε ηνπ ζεάηξνπ, γηα παξάδεηγκα, κε ηε ζξεζθεία δελ είλαη κφλν ηζηνξηθή αιιά 

θαη νπζηαζηηθή; Αλ ζεσξήζνπκε πσο ν θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα είλαη ζπγρξφλσο 
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θαη ςεπδαίζζεζε θαη απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, νπζηαζηηθά απνηεηλφκαζηε 

ζε κηα κεηαθπζηθή ηεο ηέρλεο, ζαλ ηνλ αζηπλνκηθφ εξεπλεηή πνπ ρξεζηκνπνηεί αληί 

ηνπ λνπ, ηελ πίζηε ηνπ ζε ελέξγεηεο δίρσο εκθαλή ινγηθή, ζε απηφ πνπ νλνκάδεη 

δηαίζζεζε. 

Πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ ζα παξαζέζνπκε ηελ άπνςε ηνπ Υξήζηνπ 

Γεξκεληδφπνπινπ, ε νπνία θαη αλαθέξεηαη ζην ηέινο ηνπ άξζξνπ ηνπ γηα ηε 

ξεαιηζηηθή νπηηθή ηνπ ζνπξεαιηζηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ζηε ζέζε ηνπ Geoffrey Hill: 

«Ο θηλεκαηνγξάθνο έρεη γίλεη γηα ην κνληέξλν θφζκν ν ζπιινγηθφο θαζεδξηθφο λαφο 

κηαο πξσηφγνλεο ζπκκεηνρηθήο ιαηξείαο… ην θηικ δελ είλαη παξά κηα πξνέθηαζε 

ηεο πην ελδφκπρεο θαη αξρατθήο καο ζπλείδεζεο… Σν ζθνηεηλφ ζπήιαην ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ ζπκίδεη ηελ ηειεηνπξγηθή ζηνά, ην ππφγεην ηεο κχεζεο, ηε ζθνηεηλή 

λχρηα ηεο ςπρήο, ηελ θνηιηά ηνπ θήηνπο, ηνλ αιρεκηθφ ηάθν ή ηελ εξεκηά ηνπ 

λπρηεξηλνχ ηαμηδηνχ… Δίλαη ε θξήλε ηεο βάπηηζεο, φπνπ ν ζθεπηηθηζκόο καο 

θαηαπνληίδεηαη ζε κηα κεηξηθή ζάιαζζα δένπο θαη ζαπκαζκνύ».
310

 Ο ίδηνο 

ηζρπξίδεηαη πσο «ζηνλ θηλεκαηνγξάθν… δελ αλαπιάζνπκε κηα εηθφλα ζηε θαληαζία 

θαηά ην δνθνχλ, ε εηθφλα είλαη εθεί έηνηκε θαη είλαη ππνρξεσκέλε λα κνηάδεη κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα γηα λα ζεσξεζεί σο πξαγκαηηθή… Ίζσο ινηπφλ γηα πνιινχο ν 

θηλεκαηνγξάθνο λα κελ είλαη απφδξαζε απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα αιιά αθξηβψο ην 

αληίζεην».
311

 Με ηελ ππφκλεζε λα κελ ηελ πάζνπκε φπσο ν εδάλ, ηνπ νπνίνπ «ε 

αθξαία πξνζήισζε ηνπ ζηε θχζε θαη ζην ρξψκα… ε αθνζίσζή ηνπ ζηνλ νξαηφ 

θφζκν ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα θπγή απφ ηνλ αλζξψπηλν θφζκν, σο 

αιινηξίσζε ηεο αλζξψπηλεο ππφζηαζήο ηνπ»
312
, λα πνχκε πσο απηή ε εκκνλή ζηνλ 

νξαηφ θφζκν είλαη απηφ πνπ κπνξεί λα εμαξζξψζεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν απφ ην 

αλζξψπηλν ζηνηρείν ηνπ, λα ην θάλεη λα ράζεη ηε ραξά ηεο αλαθάιπςεο, λα παχζεη λα 

καο εμνηθεηψλεη κε ην αλνίθεην ηνλ νηθείσλ πξαγκάησλ.  

Γπξεχνπκε πάληα ηελ πξψηε αζψα καηηά ησλ πξαγκάησλ θαη φρη ηα πξάγκαηα 

ηα ίδηα, άιισζηε… Καη ηα πξάγκαηα ελφο πεξηβάιινληνο πνπ «ξεαιηζηηθά» απνδίδεη 

φιεο ηηο πηπρέο ησλ ζπλαηζζεκάησλ, παζεκάησλ, ζθαικάησλ ηνπ αλζξψπνπ, σο 

θεληξίζκαηα ζπλαηζζεκαηηθά απφ ηελ πξαγκαηηθή δσή γηα ηελ πξαγκαηηθή δσή. 

Έλαληη απηήο ηεο επαλαβίσζεο ηνπ βηψκαηνο ε εηθφλα είλαη κφλν έλαο θακβάο, έλα 
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άδεην πιάλν πνπ θαινχκαζηε λα γεκίζνπκε. Ο θηλεκαηνγξάθνο δελ έρεη ζηξακκέλν 

κφλν ην νπηηθφ ηνπ δηάθξαγκα ζε καο, αιιά καο θαιεί λα γίλνπκε νη ζθελνζέηεο ηεο 

δηθήο ηνπ δσήο, κέζσ ησλ δσψλ καο.         

Γελ είλαη ηπραίν πνπ ε εζηθή θαη ε ηέρλε πξνβιεκαηίδεη έληνλα ηνπο 

επηζηεκνιφγνπο, γεληθφηεξα, θαη ηνλ Wittgenstein, εηδηθφηεξα.
313

 Δίλαη πνπ ε εζηθή 

θαη ε ηέρλε θξίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ αληζηνξηθή ηαχηηζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηνλ 

αζαλαζία. Καη απηφ ε επηζηήκε δελ ην ζπγρσξεί εχθνια. 

 

2.3  Ο νληνινγηθόο ξεαιηζκόο ηνπ Cavell 

Σν πψο ν Cavell αληηιακβάλεηαη ηελ πξνβνιή ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κέζα απφ 

ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα είλαη θάηη πνπ έρνπκε αλαθέξεη θαη ζην πξνεγνχκελν 

θεθάιαην. Δδψ ζα ππελζπκίζνπκε πσο γηα ηνλ Cavell ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί 

ηελ θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, απφ ηελ άπνςε πσο ελψ ν πξνβαιιφκελνο 

θηλεκαηνγξαθηθφο θφζκνο δείρλεη αληηθείκελα θαη πξφζσπα ηνπ θαζεκεξηλνχ καο 

βίνπ, εληνχηνηο εκείο σο ζεαηέο απνπζηάδνπκε απφ ηελ πξνβαιιφκελε 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά θαη ν πξνβαιιφκελνο θφζκνο απνπζηάδεη απφ εκάο πνπ ηνλ 

βιέπνπκε. Σν ηειεπηαίν δε ζπκβαίλεη κφζν ζε φζνπο έρνπλ ηελ ηχρε ηεο ζέαζεο ηνπ 

πξνβαιιφκελνπ θφζκνπ αιιά θαη ζε φζνπο έρνπλ ηελ επζχλε ρεηξηζκνχ κηαο 

θάκεξαο πνπ θάλεη ιήςεηο απφ ηνλ θφζκν καο.   

ε θάζε πεξίπησζε, ζα μεθηλήζνπκε εδψ παξαζέηνληαο έλα θείκελν ηνπ ίδηνπ 

ηνπ Cavell πνπ κνηάδεη λα επεθηείλεη ηελ παξαπάλσ ζέζε:  

«Οηηδήπνηε θαη θάπνηνο λα ελλνεί κε ηελ „νπζία‟ ελφο θαιιηηερληθνχ κέζνπ, 

ε νπζία ηνπ κπνξεί κφλν λα εμεηδηθεπηεί απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπ ίδηνπ ηνπ 

… κέζνπ. Ζ δήισζε πεξί ηεο νπζίαο ηνπ ζηλεκά πνπ αθνχγεηαη ζπρλά είλαη 

πσο απηή απνηειείηαη απφ „θσο θαη θίλεζε‟… Δλ πξνθεηκέλσ, δελ έρσ δεη 

αληηθείκελα  λα απνηεινχληαη νπζησδψο απφ θσο θαη θίλεζε (θαη νπζησδψο 

απφ ηίπνηε άιιν) πνπ λα κε έρνπλ θεληξίζεη, επεηδή θέξνπλ ηε δχλακε ηεο 

ηέρλεο. Καη θαζψο ηα αληηθείκελα ηνπ ζηλεκά πνπ έρσ δεη θαη ηα νπνία κε 

έρνπλ θεληξίζεη, θαζψο θέξνπλ ηε δχλακε ηεο ηέρλεο, φια αλαληίξξεηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θηλνχκελεο εηθφλεο δσληαλψλ αλζξψπσλ θαη 

πξαγκαηηθψλ αληηθεηκέλσλ ζε αιεζηλνχο ρψξνπο, μεθίλεζα ηελ έξεπλά κνπ 

                                                 
313
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αλαδεηψληαο πνηνλ ξφιν ε πξαγκαηηθφηεηα παίδεη ζε απηήλ ηελ ηέρλε… 

ππάξρεη κηα, ιίγν ή πνιχ, αζαθήο θαη δηάρπηε δηαλνεηηθή κφδα, πξνθαλψο 

επηθπξσκέλε απφ ηελ ηζηνξία ηεο επηζηεκνινγίαο θαη ηελ άλνδν ηεο 

κνληέξλαο επηζηήκεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία δελ… κπνξνχκε πνηέ λα 

δνχκε ηελ πξαγκαηηθφηεηα φπσο είλαη· θαη ππάξρεη κηα εξκελεία ηεο 

ηζηνξίαο ησλ αλαπαξαζηαηηθψλ ηερλψλ… πσο κε ηελ επηλφεζε ηεο 

θσηνγξαθίαο θαη κε ηνλ εξρνκφ ησλ θηλνχκελσλ εηθφλσλ… ε ηέρλε έρεη 

παξαηηεζεί απφ ηελ αλαπαξάζηαζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο… ε γεληθή 

απφξξηςε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο βαζίδεηαη ζε ζεσξίεο (ηεο γλψζεο, ηεο 

επηζηήκεο, ηεο ηέρλεο, ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηνπ ξεαιηζκνχ) ησλ νπνίσλ ε 

δχλακή ηνπο λα πείζνπλ είλαη ηζρπξφηεξε απφ ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Γλψξηδα πσο ε αληίζηαζή κνπ… ρξσκαηίδεηαη απφ ηηο αλαγλψζεηο ηνπ 

Wittgenstein θαη ηνπ Heidegger… γηα λα νξίζσ ην ρψξν πνπ ν ζθεπηηθηζκφο 

εκπλέεη, ζαλ λα πξφθεηηαη ε απεηιή ηνπ λα είλαη ην ίδην απνθαιππηηθή γηα 

ηελ αλζξψπηλε ζθέςε φπσο είλαη απφ κφλε ηεο ε επηζηήκε».
314

   

ην παξαπάλσ θείκελν ν Cavell κνηάδεη λα εγθηβσηίδεη φιε ηε ζεσξεηηθή ηνπ 

ελαζρφιεζε ζε ζρέζε κε ηνλ ξεαιηζκφ –ή γηα λα ην δηαηππψζνπκε, φπσο ν ίδηνο 

ην ιέεη– ηε ζρέζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο κε ην θαιιηηερληθφ κέζν. Ζ βαζηθή ηνπ 

ζθέςε, φπσο παξαηεξνχκε, είλαη ε απφιπηε ακθηζβήηεζε πσο ε πξαγκαηηθφηεηα 

δελ κπνξεί λα ηδσζεί αληηθαζηζηψληαο απηήλ ηελ ακθηζβήηεζε κε ην ζθεπηηθηζκφ 

ν νπνίνο δελ ακθηζβεηεί αιιά ακθηβάιιεη γηα ηε ζρέζε καο κε ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηνπο άιινπο. 

Ο ζθεπηηθηζκφο, ινηπφλ, φζνλ αθνξά ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα, 

εδξάδεηαη ζηελ ιεηηνπξγία ηεο θσηνγξαθηθήο εηθφλαο, αξρηθά, ε νπνία, ζχκθσλα 

κε ηνλ Cavell, «μεπέξαζε ηελ ππνθεηκεληθφηεηα…: κέζσ ηνπ απηνκαηηζκνχ, 

απνκαθξχλνληαο ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα απφ ην θαζήθνλ ηεο 

αλαπαξαγσγήο».
315

 Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ν Cavell αλαγλσξίδεη ζηε θσηνγξαθία 

θαη θαη‟ επέθηαζε ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα, ηε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο 

κέζσ ηνπ απηνκαηηζκνχ ηεο κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ππνζθειίδεη ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα απηνχ πνπ ρεηξίδεηαη ηελ θάκεξα θαη λα θαζηζηά αληηθεηκεληθή 

ηελ πξνβνιή ηνπ θφζκνπ καο θαηά απηφλ ηνλ ηξφπν. Καηά ηελ άπνςή ηνπ θαη 
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παξαζέηνληαο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε δσγξαθηθή θαη ε θσηνγξαθία ζε ζρέζε 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, παξαηεξεί ην εμήο: 

«…ε θσηνγξαθία δελ αληαγσληδφηαλ πνηέ ηε δσγξαθηθή. Απηφ πνπ ζπλέβε 

ζε θάπνηα ζηηγκή ήηαλ πσο ε αλαδήηεζε ηεο νπηηθήο πξαγκαηηθφηεηαο 

(visual reality), ή ηεο „κλήκεο ηνπ παξφληνο‟ (φπσο ν Baudelaire ην 

δηαηππψλεη), δηαρσξίζηεθε. Γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ πίζηε ηεο ζρέζεο καο 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, γηα λα δηαηεξήζνπκε ηελ παξνπζία καο, ε 

δσγξαθηθή απνδέρεηαη ηελ ππνρψξεζε ηνπ θφζκνπ (καο). Ζ θσηνγξαθία 

δηαηεξεί ηελ παξνπζία ηνπ θφζκνπ απνδερφκελε ηελ απνπζία καο απφ 

απηφλ».
316

     

Σν ελδηαθέξνλ κε ηελ παξαπάλσ ζέζε είλαη πσο φζν πην «πηζηή» θαη 

«αληηθεηκεληθή» είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θαιιηηερληθνχ κέζνπ (ηεο θσηνγξαθίαο 

θαη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο θάκεξαο) ηφζν πεξηζζφηεξν ε ζρέζε κε ηνλ θφζκν καο 

γίλεηαη κηα ζρέζε έληνλα ζθεπηηθηζηηθή. ζν πην αδηακεζνιάβεηε κπνξεί λα είλαη 

ε παξνπζία ηνπ θφζκνπ καο ζηε θσηνγξαθηθή θαη ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα, 

ηφζν πεξηζζφηεξν ε αδηακεζνιάβεηε απηή πξνβνιή ηνπ θφζκνπ καο εδξάδεηαη 

ζηελ απνπζία καο απφ απηφλ ηνλ πξνβαιιφκελν θφζκν. Ζ απνπζία καο απηή 

ζπλίζηαηαη, θαηά ηελ άπνςή καο, ζην γεγνλφο φηη ν άλζξσπνο δε ρξεζηκνπνηεί πηα 

έλαλ ρξσζηήξα πνπ ελεξγεηηθά πξνζπαζεί λα αλαπαξαζηήζεη ηελ νπηηθή 

πξαγκαηηθφηεηα αιιά έλαλ κεραληζκφ ν νπνίνο είλαη κεραληζκφο ιήςεο θαη 

πξνβνιήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ν άλζξσπνο ιεηηνπξγεί 

ή δχλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη σο αληηθεηκεληθφο παξαηεξεηήο ηεο ίδηαο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο, ρσξίο λα παξεκβαίλεη ελεξγεηηθά ζηε δηακφξθσζή ηεο. 

Παξαηεξεί ν Cavell ζρεηηθά:  

«Οη θσηνγξαθίεο δελ είλαη ρεηξνπνίεηεο· είλαη κεραληθά θαηαζθεπαζκέλεο. 

Καη απηφ πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί κεραληθά είλαη κηα εηθφλα ηνπ θφζκνπ. 

Σν αλαπφδξαζην γεγνλφο ηνπ κεραληζκνχ ή ηνπ απηνκαηηζκνχ ζηε 

δεκηνπξγία απηψλ ησλ εηθφλσλ… είλαη ε εκκνλή καο κε ηνλ ξεαιηζκφ… ε 

θσηνγξαθία ηθαλνπνίεζε… ηελ αλζξψπηλε επρή πνπ ηζρπξνπνηήζεθε ζηε 

Γχζε απφ ηελ επνρή ηεο Μεηαξξχζκηζεο, λα απνδξάζνπκε απφ ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα θαη ηελ κεηαθπζηθή απνκφλσζε– κηα επρή, γηα λα 
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βξνχκε ηε δχλακε λα πξνζεγγίζνπκε απηφλ ηνλ θφζκν…, γηα λα 

εθθξάζνπκε ηελ πίζηε καο ζηνλ άιινλ (other)».
317

      

Σν ελδηαθέξνλ, ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε, κε ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ε 

θσηνγξαθία ζηνλ άλζξσπν είλαη πσο ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε άξζε ηεο 

ππνθεηκεληθφηεηαο δεκηνπξγεί κηα δηάζηαζε κεηαμχ ηνπ αλζξψπνπ θαη ηνπ 

πξνβαιιφκελνπ θφζκνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή ε δηάζηαζε απηή δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λα εθθξάζεη ν άλζξσπνο ηελ πίζηε ηνπ ζηνλ άιινλ άλζξσπν. 

αλ λα είλαη απαξαίηεηε απηή ε απφζηαζε, γηα λα κπνξέζεη ν άλζξσπνο λα 

πξνζεγγίζεη ηνλ θφζκν ηνπ θαη ηνλ άιινλ. Ζ θσηνγξαθηθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή 

εηθφλα ινηπφλ δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο ζθεπηηθηζκνχ γηα ηε ζρέζε καο κε ηνλ 

θφζκν καο θαη ηνπο άιινπο, απνηειεί εθαιηήξην γηα κηα λέα πξνζέγγηζή ηνπο.  

Σν παξαπάλσ ην δηαπηζηψλεη αιιά θαη ην αλαιχεη πεξαηηέξσ θαη ε 

Temenuga Trifonova: 

«Κνληνινγίο, ν Cavell ππνζηεξίδεη πσο ε απφζηαζε θαη ν δηαρσξηζκφο καο 

απφ ηνλ θφζκν, αθξηβψο, ζπληζηά ηελ απφιπηε απφδεημε ηεο χπαξμήο ηνπ… 

Παξαδόμσο, ε αηηία ηνπ ζθεπηηθηζκνύ καο, –ε απόζηαζή καο ή αθόκα θαη ε 

απνπζία καο από ηνλ θόζκν– ζπληζηνύλ ηελ άξηζηε άξλεζε ηνπ ζθεπηηθηζκνύ. 

Σν θηικ απηφκαηα καο ζψδεη απφ ην ζθεπηηθηζκφ… φρη κφλν επεηδή 

ηθαλνπνηεί ηε ζπλζήθε πσο ν θφζκνο δελ είλαη κνλάρα κηα ππνθεηκεληθή 

αλαπαξάζηαζε αιιά „επεηδή ην ηθαλνπνηεί  απηφ ρσξίο λα πξέπεη εγψ λα 

θάλσ θάηη, επεηδή ην ηθαλνπνηεί επρφκελνο. Με κηα ιέμε, καγηθά‟. Ο 

απηνκαηηζκφο ηεο θσηνγξαθίαο θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ δελ ηθαλνπνηεί ηελ 

εκκνλή καο κε ηνλ ξεαιηζκφ κε ηελ έλλνηα ηεο „παξαγσγήο κηαο 

απεηθφληζεο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο‟· πεξηζζφηεξν, ν απηνκαηηζκφο 

ηθαλνπνηεί ηελ επηζπκία καο γηα λα απνδξάζνπκε απφ ηελ 

ππνθεηκεληθφηεηα… Ζ απφιπηε απφδεημε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ηνπ θφζκνπ 

απαηηεί γηα ηνλ Cavell… ηελ απνπζία καο απφ απηφλ, κηα απνπζία πνπ ηελ 

εγγπάηαη ε απηφκαηε θχζε ηεο θσηνγξαθηθήο αλαπαξαγσγήο».
318

        

Ζ απηφκαηε θχζε ηεο θσηνγξαθηθήο θαη θηλεκαηνγξαθηθήο αλαπαξαγσγήο δελ 

εδξάδεηαη κφλν ζηελ απνπζία καο απφ ηνλ πξνβαιιφκελν θφζκν αιιά θαη ζηελ 

                                                 
317

 _______, op. cit., ζζ. 20-21. 
318

 Temenuga Trifonova, “Film and Skepticism: Stanley Cavell on the Ontology of Film”, Ontologia 

del Cinema (46), 2011, ζ. 202.  



143 

 

 

 

απνπζία ηεο θάκεξαο απφ ηελ ίδηα ηελ εηθφλα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο: «Κάπνηνο 

κπνξεί λα ληψζεη πσο πάληνηε ππάξρεη κηα θάκεξα πνπ έρεη κείλεη έμσ απφ ηελ 

εηθφλα».
319

 Σν κεραληθφ αίηην ηεο ιήςεο ηεο εηθφλαο απνπζηάδεη θαη απηφ θαηά 

ηελ πξνβνιή ηεο. Σν ηειεπηαίν καο νδεγεί ζηε δηαπίζησζε πσο ε παξνπζία ηεο 

θάκεξαο ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα δε ζπκβαίλεη ζε επίπεδν νπηηθφ αιιά ζε 

επίπεδν επηινγψλ θαη ηερληθψλ ιήςεο. Ο ίδηνο ν κεραληζκφο ηεο θάκεξαο 

δεκηνπξγεί ηελ απαξαίηεηε απφζηαζε ηφζν απφ ηνλ θφζκν καο φζν θαη ηνπ ίδηνπ 

ηνπ κεραληζκνχ ηεο απφ ηελ πξνβνιή ηνπ. Μηα απφζηαζε πνπ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ηηο ζπλζήθεο πξνζέγγηζεο εθ λένπ ηνπ θφζκνπ καο. Μηα απφζηαζε 

απαξαίηεηε πνπ ζεξαπεχεη ηε ζρέζε καο κε ηνλ θφζκν καο, αθξηβψο επεηδή καο 

θαζηζηά ελεξγνχο ζηελ επαλαπξνζέγγηζή ηνπ. Μηα απφζηαζε πνπ καο ελεξγνπνηεί 

λα αξλεζνχκε ηελ ίδηα ηελ απφζηαζε θαη ηελ απνπζία καο απφ απηφλ.  

πλνςίδνληαο, ν  νληνινγηθφο ξεαιηζκφο ηνπ Cavell εδξάδεηαη ζην 

αληηζεηηθφ δίπνιν παξνπζίαο-απνπζίαο. Ο θηλεκαηνγξαθηθφο θφζκνο είλαη απφ 

ηνλ θφζκν καο, έρεη νληνινγηθή ζρέζε καδί ηνπ, θαζψο θαλείο δελ αξλείηαη ηε 

ζρέζε ηεο εηθφλαο ηνπ κε απηφλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, πξφθεηηαη γηα έλαλ θφζκν 

πεξαζκέλν/παξσρεκέλν, θαζψο θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ, εκείο σο ζεαηέο 

απνπζηάδνπκε απφ απηφλ. Ζ απνπζία θαη ε απφζηαζή καο απφ ηνλ πξνβαιιφκελν 

θφζκν είλαη ε ζπλερήο απφδεημε, ην αθξηβέο ηεθκήξην ηεο χπαξμήο ηνπ.          
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

Σν κπζηηθό ζηελ Σέρλε θαη ε ηειεπηαία ηαηλία ηνπ Κηνύκπξηθ (Οη 

Wittgenstein, Pasolini, Cavell γηα όζα απνζησπώληαη) 

 

3.1 Η θηινζνθηθή ζεκειίσζε ηνπ ακεξηθαληθνύ θηλεκαηνγξάθνπ 

Θα ππελζπκίζνπκε εδψ πσο ε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζέηεη ην 

δήηεκα ηεο ζρέζεο καο κε ηνλ θφζκν αιιά θαη ην θαηά πφζνλ ν θηλεκαηνγξάθνο 

ζέηεη θηινζνθηθά αηηήκαηα. Σν ελδηαθέξνλ κε ηνλ Cavell θαη ηνπο επηγφλνπο ηνπ 

είλαη πσο απηφ ην δηεξεπλνχλ μεθηλψληαο θπξίσο απφ ηνλ ακεξηθαληθφ 

θηλεκαηνγξάθν. Σαηλίεο φπσο ην Matrix, ην Fight Club, ην Memento
320

 αιιά θαη ην 

Eternal Sunshine of the Spotless Mind ζεσξνχληαη πσο έρνπλ πινχζηα θηινζνθηθή 

δηάζηαζε θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν, έρνπλ εξεπλεζεί πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο 

θηινζφθνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.
321

 Δπίζεο, ηαηλίεο φπσο ην Alien,
322

 ην Blade 

Runner αιιά θαη ην Total Recall έρνπλ θαη απηέο δηεξεπλεζεί σο ηαηλίεο πνπ κπνξνχλ 

λα έρνπλ πινχζηα θηινζνθηθή εξκελεία. Οη παξαπάλσ φκσο ηαηλίεο, ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο ζέηνπλ ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο 

κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξάγκα πνπ απνηειεί θαη απηή βαζηθή ζεκαηηθή 

ηεο θηινζνθίαο ηνπ Cavell. Πάληνηε φκσο ε ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ζπκπιέθεηαη θαη κε ηελ ίδηα ηε θαληαζία πνπ εκπεξηέρεη ην 

θηλεκαηνγξαθηθφ κέζν πνπ ζηελ πεξίπησζε ηνπ Cavell απηφ κεηαζρεκαηίδεηαη ζηε 

δπλάκεη ζρέζε ηνπ κέζνπ κε ην ππεξβαηηθφ:  

«Σν ζηλεκά ηνπ Υφιπγνπλη, γηα παξάδεηγκα, έρεη εκκνλή κε ην λα 

αληηπαξαζέηεη ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν ζηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο φρη κφλν 

ζηα πην πξνθαλή παξαδείγκαηα φπσο ηνπ Matrix αιιά επίζεο θαη ζηηο 

ηαηλίεο ηξφκνπ, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ κεηαηξνπή/κεηαιιαγή ηνπ 

εαπηνχ θαη ηνπ θφζκνπ, ζηηο ηαηλίεο ηεο γακήιηαο επαλαζχδεπμεο,… θαη ζηα 

κηνχδηθαι ζηα νπνία ππάξρεη ζνιή ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ θαζεκεξηλνχ 

θφζκνπ θαη ελφο ηδαληθνχ, αξκνληθνχ θφζκνπ. Καζψο θαηαξξέεη ην 
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„θαληαζηηθφ‟ κέζα ζην „ππεξβαηηθφ‟ θαη ζην „ππεξθπζηθφ‟, ν Cavell 

δηαπηζηψλεη πσο ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη θαληαζηηθφο απφ ηε ζηηγκή πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζπλερή ακθηβνιία αλάκεζα ζην εκπεηξηθφ θαη ζην 

ππεξβαηηθφ/ππεξθπζηθφ, ζηε δηαίξεζε αλάκεζα ζηνλ θφζκν φπσο είλαη θαη 

ζην ηη ζέινπλ λα γίλνπλ νη ραξαθηήξεο ελφο θηικ. Ζ θαληαζία γηα ηνλ 

Cavell… πεξηγξάθεη ηελ αλζξψπηλε επηζπκία ε νπνία εθ θχζεσο ππεξβαίλεη 

ηνλ θφζκν φπσο είλαη… Ζ θαληαζία… έρεη ηε δχλακε λα αλαζχξεη θαη 

επνκέλσο λα απνδεηθλχεη… ηελ πξαγκαηηθφηεηα άιισλ πηζαλψλ θφζκσλ 

θαη άιισλ πηζαλψλ λνψλ».
323

         

 ηαλ φκσο ν Cavell γξάθεη κνλνγξαθίεο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν εκκέλεη θαη 

ζε θάηη άιιν: ζην γεγνλφο πσο ν θηλεκαηνγξάθνο ζέηεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο 

ελφο/κηαο κε ηνλ άιινλ/ελ, ηεο γλψζεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα πξφζσπν γηα έλα άιιν 

πξφζσπν. πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ Cavell ηφζν ε θσκσδία ηεο γακήιηαο 

επαλαζχδεπμεο φζν θαη ην κειφδξακα ηεο άγλσζηεο γπλαίθαο ζέηνπλ ζην θέληξν 

ηνπο ην δήηεκα ηεο γλψζεο. Απηφ πνπ ζέηεη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη ην θαηά πφζνλ ν 

άληξαο κπνξεί λα γλσξίζεη ηε γπλαίθα θαη ην αληίζεην ζηα πιαίζηα κηαο ζπληξνθηθήο 

ζρέζεο. ε έλα αξθεηά επέιηθην γλσζηηθφ πεδίν παξαηεξνχκε πψο ην δήηεκα ηεο 

γλψζεο γίλεηαη θεληξηθφ απφ ηνλ ίδηνλ ηνλ ακεξηθαληθφ θηλεκαηνγξάθν, έλα γεγνλφο 

πνπ έξρνληαη νη ίδηνη νη θηιφζνθνη λα ην επηζεκάλνπλ θαη λα ην αλαιχζνπλ.  

πγθεθξηκέλα νη ακεξηθαληθέο ηαηλίεο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1930 θαη ηνπ 1940 

πνπ αλαιχνληαη ζην έξγν ηνπ Cavell Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy 

of Remarriage είλαη νη αθφινπζεο: Adam’s Rib, The Awful Truth, Bringing Up 

Baby, His Girl Friday, It Happened One Night, The Lady Eve, and The Philadelphia 

Story. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη ηαηλίεο πνπ θπξίσο αλαιχνληαη ζην έξγν ηνπ 

Contesting Tears: The Hollywood Melodrama of the Unknown Woman είλαη νη 

αθφινπζεο: Letter from an Unknown Woman, Now-Voyager, Stella Dallas. Καη εδψ 

νη ηαηλίεο απηέο αλήθνπλ ζηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν (δεθαεηία ηνπ 1930 θαη ηνπ 

1940). Σα δχν απηά έξγα ηνπ Cavell πνπ εθδφζεθαλ ζηε δεθαεηία ηνπ 1980 

δηεξεπλνχλ, θαηά πξψηνλ, ην παξειζφλ ηνπ ακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, θαηά 

δεχηεξνλ, «αλαθαιχπηνπλ» θαη ζπζηήλνπλ ζην αλαγλσζηηθφ θνηλφ δχν λέα 

θηλεκαηνγξαθηθά είδε. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ λα 
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εξκελεχζεη ηα δχν απηά είδε κέζσ ηεο θηινζνθίαο. Κάησ απφ απηήλ ηελ νπηηθή ν 

Cavell πξνζπαζεί λα ζεκειηψζεη θηινζνθηθά, κε ζπλεηδεηφ ηξφπν, ηνλ ακεξηθαληθφ 

θηλεκαηνγξάθν. Οη παξαπάλσ, ινηπφλ, κνλνγξαθίεο ηνπ Cavell αιιάδνπλ ηνλ ηξφπν 

πνπ νη δηαλννχκελνη θαη ζπγθεθξηκέλα νη θηιφζνθνη ηεο Ακεξηθήο βιέπνπλ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν.O Cavell δίλεη ην έλαπζκα λα ζπλδεζεί ν ακεξηθαληθφο 

θηλεκαηνγξάθνο θαη λα εξκελεπζεί κέζα απφ ηε θηινζνθία. Θεσξνχκε ηε ζπκβνιή 

ηνπ θνκβηθήο ζεκαζίαο, θαζψο ρξνληθά ε ηάζε απηή, φπσο έρνπκε πεη θαη ζηελ 

εηζαγσγή, εθθηλεί ζηε δεθαεηία ηνπ 1990, ελψ κνηάδεη λα βηψλεη θνξχθσζε ζηνλ 21
ν
 

αηψλα.  

Σα Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά, ινηπφλ, έρνπλ επηιεγεί κε βάζε ηα παξαπάλσ 

θξηηήξηα. Πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί 

κεηαηρκηαθή, θαζψο εθδίδεηαη 2 έηε πξηλ ηε δχζε ηνπ 20
νπ

 αηψλα (1999) θαη απνηειεί 

ηελ ηειεπηαία ηαηλία ηνπ Κηνχκπξηθ, πηζηεχνπκε πσο εγθηβσηίδεη απφ κφλε ηεο φιεο 

ηηο παξαπάλσ ζεκαηηθέο πνπ άγγημε ν ίδηνο ν Cavell θαηά ηε θηινζνθηθή ζεκειίσζε 

ηνπ ακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ: ην δήηεκα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, ηεο ακθηβνιίαο 

δειαδή πνπ γελληέηαη γηα ηε ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ην δήηεκα 

ηεο γλψζεο ηνπ άλδξα γηα ηε γπλαίθα θαη ην αληίζεην, ζηα πιαίζηα κηαο 

ζπληξνθηθήο/γακήιηαο ζρέζεο θαη ηέινο ην δήηεκα ηεο επηζπκίαο, ην νπνίν θαιεί 

ηνπο ήξσεο λα ζπλδεζνχλ κε έλαλ άιινλ πηζαλφ θφζκν. Άξα, κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ζα αληρλεχζνπκε ηνλ ηξφπν πνπ βαζηθέο ζεκαηηθέο ηεο 

θηινζνθηθήο ζθέςεο ηνπ Cavell κπνξνχλ λα εμππεξεηήζνπλ ζε κηα φζν ην δπλαηφλ 

ζηηβαξή εξκελεία ηεο ηαηλίαο. Σέινο, ζα αλαιχζνπκε δηεπξπκέλα κηα ζεκαληηθή 

ηαηλία ηεο ακεξηθαληθήο παξαγσγήο πξνζπαζψληαο θαη εκείο λα εηζθέξνπκε ζηε 

ζπδήηεζε ηεο ζρέζεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ησλ ΖΠΑ κε ηε θηινζνθία.           

 

3.2 Σν κπζηηθό ζηελ ηέρλε θαη ε ηέρλε ηνπ κπζηηθνύ: ε βηηγθελζηατληθή νπηηθή 

Τπάξρνπλ δχν είδε κπζηηθψλ, ην κπζηηθφ ην νπνίν γλσξίδνπκε, 

ζπλεηδεηνπνηνχκε θαη γηα ην νπνίν επηιέγνπκε λα κελ κηιήζνπκε, θαη ην κπζηηθφ γηα 

ην νπνίν δελ κπνξνχκε λα κηιήζνπκε, γηαηί δελ ην γλσξίδνπκε. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε, κηινχκε γηα κπζηηθή γλψζε, ζηε δεχηεξε πεξίπησζε γηα ηελ απνπζία 

νπνηαζδήπνηε γλψζεο. Τπάξρεη θαη κηα άιιε, ζξεζθεπηηθή αληίιεςε ηνπ κπζηηθνχ, 

ε νπνία αθνξά ζην βίσκα ην νπνίν θάπνηνο δελ κπνξεί λα κεηαδψζεη κε ιφγηα ή 
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δηδαρή ζηνπο άιινπο.
324

 Γηα ηελ έλλνηα ηνπ κπζηηθνχ ζηε ζξεζθεία δε ζα 

αλαθεξζνχκε πεξηζζφηεξν. 

Απηφο ν απιφο δηαρσξηζκφο ζθηαγξαθεί θαη ηε δξακαηηθή ηξηθινπνδηά πνπ 

βάδεη ε αλζξσπφηεηα ζην ίδην ηεο ηνλ εαπηφ. Απνθαιεί κπζηηθφ είηε ηελ ελνρή είηε 

ηελ αδπλακία. Ο άλζξσπνο δελ αλέρεηαη ηνλ άλζξσπν λα ζθάιιεη θαη θπξίσο λα κελ 

γλσξίδεη. Άιισζηε πφζνπο ηέηνηνπο ειέγρνπο έρνπκε ζηα εθπαηδεπηηθά θαη 

επαγγεικαηηθά καο ζπζηήκαηα, ειέγρνπο γλψζεσλ, ζηάδηα πνπ απνξξίπηνπλ ή 

επηδνθηκάδνπλ αλζξψπνπο κε θξηηήξην ηελ ίδηα ηε γλψζε. Ο άλζξσπνο ζηέθεηαη 

ελεφο θαη θάπνηεο θνξέο ζπκπιεγκαηηθφο κπξνζηά ζην κπζηηθφ, ζε απηφ πνπ 

γλσξίδεη αιιά δελ επηιέγεη λα ην εθθέξεη θαη ζε απηφ πνπ δελ κπνξεί αθφκα λα 

γλσξίζεη. Ζ άκεζε ιχζε είλαη ε ζησπή, ε αλάγθε γηα ζησπή, ε επηβνιή ηεο ζησπήο. 

Ζ ζησπή ζηε ζξεζθεία είλαη ηξφπνο άζθεζεο, ε νκηιία άιισζηε θαη ε εθινγίθεπζε 

κπνξεί λα νδεγήζεη εχθνια ζε πεηξακαηηζκνχο θαη ακθηζβεηήζεηο θαη γηα απηφ ην 

ιφγν ε ζησπή είλαη ε κφλε ιχζε. ε θάπνηα εθπαηδεπηηθά κνξθψκαηα απαγνξεχεηαη 

λα κηιήζεηο ζε δεκφζηνπο ρψξνπο, ε ηάμε, ην δφγκα δελ δέρεηαη ηελ νρινβνή κηαο 

πιαηείαο, ην άθνπζκα έζησ κηαο αγνξάο. Ζ ζησπή, επίζεο, ηεο επηζηήκεο είλαη 

επηινγή, φηαλ απηή δελ έρεη εζηθφ έξεηζκα, απφγλσζεο. ζν θαη «πνηεηηθά» θαη 

αιιεγνξηθά λα απνδίδεηαη απφ ηνλ Wittgenstein, γλσξίδνπκε πσο ν επηζηεκνιφγνο 

«κχζηεο» ηνπ κπζηηθνχ βξίζθεηαη ζηξηκσγκέλνο ζηα ζθνηληά ηεο απξνζπέιαζηεο 

γλψζεο. Σν κπζηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζκνπ καο είλαη άιισζηε ην ίδην ηνπ γεγνλφο ηεο 

χπαξμήο ηνπ.
325

 Σν κπζηηθφ ζηνηρείν, πάιη, δελ ιέγεηαη κε ιφγηα, αιιά δείρλεηαη,
326

 

ελψ ε ζησπή επέξρεηαη γηα φζα θαλείο δελ κπνξεί λα κηιά.
327

 Γηαηί ν  Wittgenstein 

γλσξίδεη πσο είλαη αδχλαην λα ρξεζηκνπνηνχκε απνθιεηζηηθά πξνηάζεηο ησλ 

θπζηθψλ επηζηεκψλ αιιά θαη πνιχ πεξηζζφηεξν «αθφκα θαη αλ δνζνχλ απαληήζεηο 

ζε φιεο ηηο δπλαηέο επηζηεκνληθέο εξσηήζεηο, ηα πξνβιήκαηα ηεο δσήο καο δε ζα ηα 

έρνπκε θαλ αγγίμεη».
328

  πσο κάιηζηα παξαηεξεί ε Άλλα Λάδνπ «ην θπξηφηεξν 

εξγαιείν κε ην νπνίν εθνδίαζε ν Wittgenstein ηνπο θαιιηηέρλεο είλαη ε «λνπζεζία» 

γηα ην αλαπφδξαζην ηεο κεηαθνξάο ηνπ ηδησηηθνχ εξεζίζκαηνο ζηνλ πξαγκαηηθφ 
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θφζκν, σζηφζν, καδί κε κηα πξνηξνπή λα ζησπνχλ αλ δελ κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ κε 

ζαθήλεηα απηφ πνπ ζθέθηνληαη ή αηζζάλνληαη».
329

  

Γηαηί φκσο ρξεηαδφκαζηε ην κπζηηθφ; Πψο ην ρξεζηκνπνηνχκε; Πνηα ε ζρέζε 

ηνπ κε ηελ ηέρλε; Σν κπζηηθφ είλαη ην αφξαην ή ην κπζηηθηζηηθφ; Δδψ, ζα 

ζεθψζνπκε ην γάληη θαη ζα πνχκε πσο φρη, ην κπζηηθφ δελ έρεη ζρέζε ηφζν κε ην 

ζξεζθεπηηθφ κπζηηθηζκφ. Γηαηί ν ζξεζθεπηηθφο κπζηηθηζκφο είλαη ην δεηνχκελν 

θνκκάηη θάζε ζξεζθείαο πνπ ζπλδέεη ηνπο πηζηνχο κε φ,ηη πην αλνξζφινγν ζα 

κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί θαλείο, γηα παξάδεηγκα, κε ηελ άκσκε ζχιιεςε, ηελ 

κεηελζάξθσζε, ηε ζεαλζξψπηλε θχζε, ζηελ απνδνρή πσο θάπνηνο κπνξεί λα θάλεη 

ππεξθπζηθά ζαχκαηα, λα αλαζηεζεί θ.ν.θ. πσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά ν 

Σεξηπιιηαλφο: «Ο πηφο ηνπ Θενχ ζηαπξψζεθε· απηφ δε θέξλεη φλεηδνο, επεηδή είλαη 

επνλείδηζην. Καη ν πηφο ηνπ Θενχ απέζαλε· απηφ είλαη άμην πίζηεο, επεηδή είλαη 

παξάινγν. Καη κεηά ηνλ εληαθηαζκφ ηνπ αλαζηήζεθε· απηφ είλαη βέβαην, επεηδή 

είλαη αδχλαην».
330

  

ε θάζε πεξίπησζε, θαη κέρξη ηα παξαπάλσ λα ιάβνπλ επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε, πξάγκα πνπ πνηέ δελ πξέπεη λα ην ζεσξνχκε εληειψο απίζαλν, απηφ 

πνπ ζπλδέεη ηνπο πηζηνχο ζηα παξαπάλσ δφγκαηα δελ είλαη ε ινγηθή, αιιά ν ίδηνο ν 

κπζηηθηζκφο θαη ν ηξφπνο πνπ απηφο επηδξά ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ δηαθνξά ηνπ 

κπζηηθνχ απφ ηνλ κπζηηθηζκφ, είλαη πσο ην πξψην ελδερνκέλσο έρνπκε πξφζεζε λα 

ην πξνζπειάζνπκε, ελψ ην δεχηεξν ην ζεσξνχκε δεδνκέλα απξνζπέιαζην, ρσξίο λα 

απνδεηνχκε ηεθκεξίσζε, παξά κφλν απηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηα ίδηα καο ηα 

βηψκαηα. Σν πξψην καο θεληξίδεη ηε ζθέςε, ην δεχηεξν καο ιπηξψλεη, θαζψο καο 

θαζεζπράδεη πσο ε ζθέςε δε ρξεηάδεηαη λα ηπξαλληζηεί, θαζφηη απηφ δελ είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηνπ κπζηηθηζκνχ, ηνλ νπνίν ηνλ δέρεζαη βησκαηηθά θαη φρη ινγηθά, 

ζπλαηζζεκαηηθά θαη φρη δηεξεπλεηηθά. 

Σν κπζηηθφ, ινηπφλ, είλαη απηφ πνπ δχλαηαη λα αληρλεπζεί ζε χζηεξν ρξφλν, 

ζε παξφληα ρξφλν φκσο ηαπηίδεηαη κε ηε ζησπή θαη ην αφξαην. Δλψ ν Παδνιίλη έρεη 

ζπλνκηιήζεη εμφρσο κέζσ ηνπ έξγνπ ηνπ κε ην ζξεζθεπηηθφ κπζηηθηζκφ, κηιάεη γηα 

ην κπζηηθφ ζηνηρείν ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ ζηλεκά, ρσξίο λα ην νξίδεη ν ίδηνο έηζη 

κε ην παξαθάησ θείκελν:  
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«Οη κνξθέο ηεο ινγνηερληθήο αθήγεζεο δελ είλαη κφλν ηερληθν-γισζζηθέο: 

ε γξαπηή ζειίδα πεξηέρεη επίζεο νξηζκέλεο κνξθέο πνπ είλαη κε ιεθηηθέο 

θαη σο εθ ηνχηνπ αόξαηεο. Θα θέξσ σο παξάδεηγκα ηελ εμέιημε ηεο 

αλάπηπμεο ελφο ραξαθηήξα, ή ηα εμειηζζφκελα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

ςπρνινγίαο ηνπ… ε ζηξνπθηνπξαιηζηηθή θξηηηθή είλαη δπλαηφλ λα 

απνθαιχςεη αθφκα θαη απηά ηα εζσηεξηθά δεδνκέλα, αλ θαη κφλν κε κηα 

αθεξεκέλε νξαηφηεηα ή ζην πιαίζην ζηαηηζηηθήο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή αθήγεζε, επεηδή ν δεκηνπξγφο ηεο ηαηλίαο επηιέγεη θαη 

παξνπζηάδεη νξηζκέλεο ζηηγκέο απφ ηε δσή ελφο ραξαθηήξα, ελψ ην 

ππφινηπν κέλεη κέζα ζην θηικ, ζηηο ζπξξαθέο θαη ζηηο ιήςεηο ηνπ θηικ. 

Μεηαμχ ελφο ραξαθηήξα πνπ εκθαλίδεηαη λα γειά ζηελ πξψηε ζεθάλο ηεο 

ηαηλίαο, θαη κεηά εμαθαλίδεηαη, γηα λα επαλεκθαληζηεί κφλν λα θιαίεη  ζηελ 

ηξίηε ζεθάλο, ππάξρεη κηα ςπρνινγηθή δίνδνο πνπ δελ έρεη κηα 

νπηηθναθνπζηηθή κνξθή, κνινλφηη είλαη σζηφζν κηα κνξθή ηεο ηαηλίαο. 

Χζηφζν, ν ζεαηήο δελ θαηαλνεί απηφ ην πέξαζκα απφ ην γέιην ζηα δάθξπα 

σο κηα κνξθή/θφξκα: απηφο (ν ζεαηήο) ζρεηίδεηαη κε απηφ αθξηβψο ζαλ λα 

ήηαλ έλα θαηλφκελν ηεο δσήο (ηνπ)… Χζηφζν, ν ζεαηήο αληηκέησπνο κε 

φζα απνθιείνληαη απφ ηελ ηαηλία (δειαδή, ηηο κνξθέο ηεο ηαηλίαο πνπ είλαη 

κε νπηηθναθνπζηηθέο) (πηνζεηεί)… ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηεί γηα λα 

εξκελεχζεη ηε ζπκπεξηθνξά ελφο αηφκνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα… Αθξηβψο 

φπσο ζε κηα άπεηξε αθνινπζία ιήςεο εηθφλαο, πνπ είλαη ε ίδηα ε 

πξαγκαηηθφηεηα, ζην ζηλεκά ε αθήγεζε απνηειείηαη απφ κηα αθνινπζία 

ζπκπεξηιήςεσλ (inclusions) θαη απνθιεηζκώλ (exclusions)… πξέπεη λα 

ζπλάγνπκε ην ζπκπέξαζκα πσο ε πξψηε αηζζεηηθή απφθαζε γηα έλα 

ζθελνζέηε είλαη ηη ζα ζπκπεξηιάβεη ζε κηα ηαηλία θαη ηη ζα απνθιείζεη».
331

   

Ο θηλεκαηνγξάθνο, ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παδνιίλη έρεη ζηνηρεία θαλεξά 

θαη ζηνηρεία αφξαηα. εκεία πξνθαλή θαη ζεκεία κπζηηθά. Σν ηη βγαίλεη ζηελ 

επηθάλεηα θαη ην ηη θξχβεηαη ην απνθαζίδεη ν ζθελνζέηεο, ν δεκηνπξγφο, ν νπνίνο 

ζχκθσλα κε ηνλ Παδνιίλη είλαη απηφο πνπ έρεη ηελ πιήξε γλψζε κηαο ηαηλίαο, θαη 

απηψλ πνπ νπηηθναθνπζηηθά θαίλνληαη θαη απηψλ πνπ δε θαίλνληαη. Βέβαηα, απηφ ην 
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ηειεπηαίν ζα κπνξνχζακε λα ην ακθηζβεηήζνπκε, θαζφηη κεηά απφ εθαηνληάδεο 

ψξεο κνληάδ θαη άξα κηαο δηαδηθαζίαο αθαίξεζεο θαη κεηαβνιήο ζηνηρείσλ ηεο 

ηαηλίαο, ακθηβάιινπκε αλ ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο κπνξεί λα έρεη πιήξε θαη απφιπηε 

ζπλείδεζε ηνπ ηη κέλεη νπηηθναθνπζηηθά θαη ηνπ ηη αθήλεηαη λα ππνλνεζεί. 

Δληνχηνηο, ν ίδηνο ν Παδνιίλη πηζηεχεη ζηελ απφιπηε δχλακε πνπ έρεη έλαο 

δεκηνπξγφο γηα λα ειέγμεη ν ίδηνο ην έξγν ηνπ. 

            Ζ ιεγφκελε αηζζεηηθή επηινγή ησλ απνθιεηζκψλ έρεη λα θάλεη κε ην γεγνλφο, 

γηα παξάδεηγκα, πσο –πξάγκα πνπ επηζεκαίλεη θαη ν Παδνιίλη– πσο κέρξη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1950 ήηαλ ζπάλην ην θαηλφκελν νη εξσηηθέο ζθελέο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ λα εκθαλίδνπλ γπκλή ζάξθα ή πνιχ πεξηζζφηεξν λα δείρλνπλ ηελ 

ίδηα ηελ εξσηηθή πξάμε. Ζ αηζζεηηθή ηεο επνρήο έδεηρλε ηνλ έξσηα κέζσ ελφο 

θηιηνχ, ελψ ηα ππφινηπα απνθφπηνληαλ απφ ηελ ηαηλία θαη αθήλνληαλ ζηε θαληαζία 

ηνπ ζεαηή.
332

 Ζ ηαηλία, ινηπφλ, ππνλννχζε κηα εξσηηθή ζπλνπζία, ε νπνία έιεηπε απφ 

ην ηειηθφ θηικ. Κάηη εληειψο θπζηνινγηθφ ζηε θχζε, γηλφηαλ θαη γίλεηαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο απαγνξεπκέλνο θαξπφο, θάηη ην κπζηηθφ, θάηη ην απνθιεηζκέλν 

ζηελ ηαηλία.   

ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην κπζηηθφ εδψ ζε πνηνλ απφ ηνπο δχν νξηζκνχο 

εκπίπηεη; Πξνθαλψο αλαθέξεηαη ζηνλ νξηζκφ πεξί θξπθήο γλψζεο, πεξί ελνρηθήο 

γλψζεο, πεξί κπζηηθνχ ειέσ αηδνχο. Απηφ κε «επηζηεκνινγηθά» θξηηήξηα. Με 

θαιιηηερληθά θξηηήξηα θάηη έιεηπε απφ ηελ ηαηλία. Ή αθφκα πεξηζζφηεξν, ην 

παξαπάλσ απνδεηθλχεη πσο ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη απφ ηε δσή θαη φρη ε δσή ε ίδηα. 

Ο ζεαηήο, αλαιφγσο ηνπ ζέκαηνο θαη ηνπ ζεάκαηνο, κπνξεί λα πξνβάιιεη 

δηαθνξεηηθέο ππνζέζεηο ή ζπκπεξάζκαηα γηα ηα θνκκάηηα πνπ έρνπλ απνθιεηζηεί ή 

θαη αθφκα λα κελ ηα ιάβεη θαζφινπ ππφςε ηνπ. ε θακηά πεξίπησζε φκσο ν 

θηλεκαηνγξάθνο αιιά θαη ζπλνιηθά ε ηέρλε δελ κνηάδεη κε κηα δηάθαλε αξέλα, φπνπ 

φινη κπνξνχλ λα ηα δνπλ φια. Καη ίζσο φινη δελ κπνξνχλ λα ηα δείμνπλ φια. Αο 

επηζεκάλνπκε εδψ ηα νπηηθναθνπζηηθά ζήκαηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ 

επηζεκαίλεη ν Παδνιίλη θαη αο απνθαιέζνπκε ηα κε νπηηθναθνπζηηθά ζήκαηα ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ σο κπζηηθά ή σο ην κπζηηθφ κέξνο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.   
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Ο Cavell, επίζεο, κε ηε ζεηξά ηνπ, ζεσξεί ην δηάβαζκα θαη ην γξάςηκν σο 

ηξφπν λα ζρεηίδεζαη κε ηνλ θφζκν ζνπ.
333

 Γηα απηφλ ηα παξαπάλσ είλαη πλεπκαηηθέο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνπλ ηε ιέμε κε ηνλ θφζκν (word-world),
334

 ηε ζησπή κε ηελ 

αλαρψξεζε φρη απφ ηνλ θφζκν αιιά απφ ηελ αηειέζθνξε πξνζπάζεηα λα ηνλ 

θαηαλνήζεηο κέζα απφ ηε γιψζζα κε ζηφρν ηελ επηζηξνθή θαη ηελ εθθνξά λέσλ 

ιέμεσλ πνπ ζα επεθηείλνπλ ηε ζρέζε ζνπ κε ηνλ θφζκν. Ζ θαζεκεξηλή γιψζζα ελ 

ηέιεη ίζσο δελ καο ρσξίδεη αιιά καο ελψλεη κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. Δίλαη 

δπλαηφλ φκσο νη ιέμεηο λα καο παγηδεχνπλ; ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζησπνχκε, γηα 

λα αθνχζνπκε ηνλ θφζκν θαη λέεο ιέμεηο λα έξζνπλ ζηε δσή. Μηα δηαδηθαζία 

αλαρσξήζεσλ θαη επηζηξνθψλ, απηή είλαη ε γλψζε ηνπ θφζκνπ, ζπκίδνληαο έληνλα 

ηηο επηινγέο θαη ηνπο απνθιεηζκνχο ηνπ Παδνιίλη. Οη επηζηξνθέο ηνπ Cavell 

πξαγκαηψλνληαη ιεθηηθά, θαζφηη εθθέξνληαη, νη απνζησπήζεηο δελ εθθέξνληαη, 

ειιείπνπλ, πξνεηνηκάδνπλ ηηο λέεο ιέμεηο, ηελ απαξαίηεηε ζησπή γηα ηελ νκηιία πνπ 

καο ζπλδέεη κε ηνπο άιινπο θαη ηνλ θφζκν καο, κε ηελ θνηλφηεηα ησλ πξαγκάησλ.
335

 

Αλ δελ ππήξραλ απηέο νη ζησπέο, νη αθαηξέζεηο, ζα λφκηδε θαλείο πσο ν ζπλερήο 

ιφγνο, ε ζπλερήο θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα ζα ππεξηφληδαλ ηελ πξνζσπηθή απφθιηζε, 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ εαπηνχ έλαληη ηνπ θνηλνχ θφζκνπ. Αθαηξέζηε, ζησπήζηε, γηα 

λα ελσζνχκε μαλά επαλαβεβαηψλνληαο ηε ζρέζε κε ηνλ θφζκν θαη ηνπο άιινπο. Γηα 

απηφ άιισζηε ρξεηάδνληαη νη λνεκαηηθέο παχζεηο πινθήο ζηηο ηαηλίεο, γηα απηφ νη 

θηιφζνθνη νθείινπλ λα ζησπνχλ, γηα λα κπνξνχλ λα αθνχλε, φπσο ην θνηλφ πνπ ηνπ 

επηηξέπεηαη λα ππνζέηεη θαη λα ζθέθηεηαη, λα επαληδξχεη ζπλερψο ηε ζρέζε ηνπ κε 

ηελ ηαηλία. Γηα ηε δεκηνπξγία κέζσ ησλ ζησπψλ θαη ησλ απνζησπήζεσλ ελφο θφζκνπ 

δηθνχ καο, ελφο θφζκνπ θνηλνχ. ησπάηε, γηα λα κελ ραζνχκε ζηηο ιέμεηο, γηα λα 

αθήζνπκε ηηο λέεο ιέμεηο θαη εηθφλεο λα επαλαζπλδεζνχλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, κε 

ηνλ θφζκν καο.  

Ο Cavell πάεη έλα βήκα παξαθάησ ηε ζησπή θαη ην κπζηηθφ, έηζη φπσο απηφ 

εθθξάδεηαη ζην ηέινο ηνπ Tractatus Logico-Philosophicus, βιέπνληαο ηε ζησπή σο 

άλσ ηειεία, σο πξνεηνηκαζία γηα ηελ εθθνξά πιήζνπο λέσλ ιέμεσλ πνπ ζα 
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πξνβάιινπλ ηνλ θφζκν καο θαη πξνβάιινληαη ζηνλ θφζκν καο εθ λένπ. Απαληά 

επζέσο ζην γηαηί πξέπεη θάπνηνο λα ζσπαίλεη: κα γηα λα επηζηξέθεη ζην ιφγν. Ο 

Cavell κηιψληαο γηα ηε ζησπή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, παξαηεξεί πσο ν βσβφο 

θηλεκαηνγξάθνο πξνέβαιιε έλαλ θφζκν ζησπήο, έλαλ θφζκν φκσο άκεζεο 

θαηαλφεζεο απφ ηνπο ζεαηέο.
336

 Γηα απηφλ ε νκηινχζα ηαηλία κηκείηαη έηη πεξαηηέξσ 

ηνλ θφζκν καο, γηαηί πεξηέρεη θαη ζθελέο ρσξίο δηαιφγνπο, φρη εμαηηίαο ηεο 

αδπλακίαο ησλ εξψσλ λα πνπλ θάηη, αιιά γηαηί απηνί επηιέγνπλ λα ζησπήζνπλ 

πηα.
337

 Δδψ ε ζησπή είλαη θάηη παξαπάλσ απφ κηα άλσ ηειεία, είλαη κηα επηινγή 

έθθξαζεο. Ζ ζησπή θαη ν ιφγνο κνηάδνπλ λα θηλνχληαη αληηζεηηθά αιιά θαη λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη. Δηδηθά ν πξψηνο ζηνρεχεη ζηελ αλάδεημε ηνπ αλείπσηνπ 

κέζσ κηαο εκπεηξίαο πνπ αλέξρεηαη ηεο αλάγθεο ηνπ εθθεξφκελνπ θαη εηπσκέλνπ 

ιφγνπ.
338

  

Σν ηδηαίηεξν ζηνηρείν ηεο νκηινχζαο ηαηλίαο είλαη αθξηβψο απηφ, πσο νη 

ζησπέο ηεο δελ αθνξνχλ ζηε ζθπξειάηεζε αλαγθαζηηθά θάπνηνπ κπζηηθνχ αιιά 

ζηελ επηινγή ησλ νπηηθψλ κέζσλ ηεο λα δείρλνπλ ηηο πξάμεηο, δειαδή «ην 

νληνινγηθφ γεγνλφο φηη νη δξάζεηο πνπ θηλνχληαη (κέζα απφ ηελ)… πξφζεζε θαη ηε 

ζπλέπεηα, φηη ηα φξηά ηνπο είλαη ηα δηθά καο, φηη ε αηνκηθή ζεκαζία ηεο πξάμεο 

(φπσο απηή κηαο ιέμεο) ηίζεηαη ζην φηη είλαη απηφ ην έλα θαη φρη φια ηα άιια πνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ εηπσζεί ή γίλεη εδψ θαη ηψξα, φηη ε κνίξα ηνπο (φπσο θαη ε ηχρε 

ησλ ιέμεσλ) πξέπεη λα ιακβάλνληαη έμσ απφ ηνλ έιεγρφ καο, απηφ είλαη ην θπζηθφ 

φξακα ηεο ηαηλίαο».
339

  

Απηή ε γλψζε ηνπ αλείπσηνπ
340

 είλαη ε γλψζε ηεο ζησπήο ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, ν νπνίνο απνηππψλεη ηνλ θφζκν ηεο ζησπήο, φηαλ ζέιεη, ηνλ θφζκν 

ηεο ελφηεηαο δξάζεο θαη νκηιίαο, φηαλ ην επηιέγεη. Μηα νκηινχζα εηθφλα πνπ καο 

νκηιεί κέζσ ηεο δξάζεο θαη ηεο αθεγεκαηηθήο ηεο ειεπζεξίαο, ρσξίο λα νκηιεί, παξά 

κφλν δείρλνληαο απηή ηε δξάζε –πφζν πξνζθπψο εδψ ε ζησπή ηνπ Wittgenstein 

κεηαηξέπεηαη ζε επηινγή– απνηειεί γηα  ηνλ Cavell απηνζρεδηαζκφ ηνπ λνήκαηνο.
341

 

Αιιά θαη πφζν εληππσζηαθφο ν ζπγρξνληζκφο δξάζεο θαη νκηιίαο, ε έλλνηα ελφο 

ρξφλνπ πνπ σο ζεαηήο δελ ζπγρξνλίδεηαη κε ην παξφλ ζνπ, εληνχηνηο ην αλαγλσξίδεηο 
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σο παξφλ ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ ηεο πξνβαιιφκελεο εηθφλαο. Καη ε ζρέζε ζνπ 

καδί ηνπο λα είλαη ην θνξπθαίν κπζηηθφ πνπ δελ κπνξεί λα απνηππσζεί κε ιφγηα, 

γηαηί είλαη ε πξνβνιή ελ ηέιεη ηεο ζρέζεο ζνπ κε ηνλ ίδην ηνλ θφζκν ζνπ.  

Σέινο, είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ε ίδηα ε ζπγθξφηεζε ηνπ 

κπζηηθνχ ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηελ πνιιαπιφηεηα ηεο εξκελείαο  ελφο 

πεπεξαζκέλνπ θφζκνπ:  

«ηελ πξψηκε δνπιεηά ηνπ, ν Wittgenstein αλέπηπμε ηελ πξψηε εκπεηξία, φηη 

ν θφζκνο ππάξρεη κέζα απφ ηε δπλακηθή ηδέα πσο ην κπζηηθφ είλαη ε 

αίζζεζε ελφο θφζκνπ πνπ απνηειεί έλα πεξηνξηζκέλν ζχλνιν, κηα αίζζεζε 

ελφο θφζκνπ πνπ θιείλεηαη κέζα απφ φιεο ηηο πηζαλέο θφξκεο ησλ αιεζηλψλ 

δειψζεσλ… (ζην χζηεξν έξγν ηνπ) ν θφζκνο ηφηε πξέπεη θάπνηνο λα 

απνδερηεί… πσο απνηειείηαη απφ κηα άπεηξε ζεηξά πηζαλψλ ζεκαληηθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο εκπεηξίαο».
342

  

ε θάζε πεξίπησζε, πεξλάκε απφ ηνλ ιφγν, ζηελ πξψηκε θάζε, ζηελ εκπεηξία, ζηελ 

χζηεξε θάζε, ζπκίδνληαο ηελ δηπιή θχζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, πνπ κπνξεί λα 

απνηείλεηαη φπνηε ζέιεη ζην ρψξν ησλ εκπεηξηψλ θαη ζην ρψξν ηεο νκηινχζαο 

εηθφλαο, αμηνπνηψληαο ηεο αίζζεζε ηνπ κπζηηθνχ ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο θαη 

θαιιηηερληθήο ηνπ πνιιαπιφηεηαο. 
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 Ch. Altieri, “Wittgenstein on consciousness and language: a challenge to Derridean literary theory”, 

Wittgenstein, Theory and the Arts, επηκ. Richard Allen θαη Malcolm Turvey, Routledge, London, New 

York, 2001, ζ. 246.  
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3.3 Eyes Wide Shut (Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά), ε ηζηνξία πίζσ από ηελ ηζηνξία 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία δελ είλαη κνλάρα κηα ηαηλία εξσηηθήο θξίζεο θαη 

απφθξηζεο ζε απηήλ ηελ θξίζε ελφο δεπγαξηνχ πνπ δεη ζην Μαλράηαλ. Γελ είλαη απφ 

κφλε ηεο ε θηλεκαηνγξαθηθή ελαζρφιεζε κε ηελ πηψζε ηεο κεγαιναζηηθήο ηάμεο 

ηεο Ακεξηθήο ζε παξάδνμε ζήςε. Καη θπξίσο, δελ είλαη αθφκα κηα ηαηλία γηα ηνλ 

εξσηηζκφ θαη ηηο θξπθέο ηνπ γαξγαιηζηηθέο απσζεκέλεο καο αλάγθεο θαη κφλν. Δίλαη 

θπξίσο κηα πξνζαξκνγή (adaptation) κηαο λνπβέιαο πνπ δεκνζηεχηεθε γηα πξψηε 

θνξά, ην 1926 ζηε γεξκαληθή γιψζζα, ζηε Βηέλλε, ζε ζελάξην ελφο 

θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ πνπ πξαγκαηεχεηαη ηελ ππφζεζε ηνπ βηβιίνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ηνπ ηέινπο ηνπ 20
νπ

 ζηε Νέα Τφξθε, ζηα αγγιηθά γηα κηα 

ακεξηθαληθή παξαγσγή, πνπ απνηειεί θαη ηελ ηειεπηαία ηαηλία ηνπ ηάλιευ 

Κηνχκπξηθ. Άιισζηε ζε φιεο ηεο πξνζαξκνγέο ησλ βηβιίσλ πνπ θάλεη ν 

ζπγθεθξηκέλνο ζθελνζέηεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, παξαηεξνχκε πσο δελ ηνλ 

ελδηαθέξεη θαζφινπ ε ππνδνρή πνπ είρε απφ ην θνηλφ ην βηβιίν, ηελ επνρή πνπ απηφ 

εθδφζεθε, νχηε ν ηζηνξηθφο ρξφλνο ζηνλ νπνίν ην βηβιίν αλαθέξεηαη, νχηε ζε πνην 

είδνο αλήθεη.
343

 

πσο παξαηεξεί ν Θνδσξήο νχκαο «ην παληξεκέλν δεπγάξη ηεο ηαηλίαο… 

δεη ζηε ξνπηίλα ηνπ έγγακνπ βίνπ. Οη δχν ζχδπγνη βιέπνπλ κε αδηαθνξία ν έλαο ηνλ 

άιινλ. ην πάξηπ ηνπ πνιπεθαηνκκπξηνχρνπ ίληευ Πφιαθ… θιεξηάξνπλ απφ εδψ 

θαη απφ ‟θεη, ν θαζέλαο απφ ηελ κεξηά ηνπ… ηαλ γπξλνχλ ζπίηη ηνπο, πξνθαλψο 

θάπσο εξεζηζκέλνη απφ ηα θιεξη, θάλνπλ έξσηα, φκσο ε γπλαίθα, φπσο πξνδίδεη ην 

βιέκκα ηεο, παξακέλεη απνζηαζηνπνηεκέλε».
344

  Απηή ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ 

δεχγνπο είλαη πνπ ζκηιεχεη ηελ φιε δξακαηνπξγία. Απηή ε απφζηαζε, νπζηαζηηθά, 

είλαη θαη ην ζέκα ηεο ηαηλίαο, ε απφζηαζε κεηαμχ άλδξα θαη γπλαίθαο, ην κπζηήξην 

ηεο έλσζεο αιιά θαη ηεο απνκάθξπλζήο ηνπο κέζα ζηα πιαίζηα ηεο κπζνπιαζίαο, 

κέζα ζην πιαίζην ηεο ίδηαο ηεο δσήο. 

Ο Arthur Schnitzler, 73 ρξφληα πξηλ ηελ έκπλεπζε ηνπ Κηνχκπξηθ λα 

κεηαθέξεη έξγν ηνπ ζηε κεγάιε νζφλε, έγξαςε ην κπζηζηφξεκα κε ηίηιν Traumm 

Novel (ζηα αγγιηθά ην έξγν νλνκάδεηαη Dream Story, ελψ ζηα ειιεληθά Όλεηξν-

                                                 
343

 E. Pezzotta, Stanley Kubrick: Adapting the Sublime, University Press of Mississippi / Jackson, 

2013, ζ. 23. 
344

 Θ. νχκαο, Κηλεκαηνγξάθνο θαη Έξσηαο, Αηγφθεξσο, Αζήλα, 2005, ζ. 268.  
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Ηζηνξία). Ζ πξνζαξκνγή ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε ζελάξην δελ είλαη κηα απιή 

ππφζεζε, ε πεξίθεκε δηαδηθαζία ηνπ adaptation είλαη κηα επίπνλε αιιά θαη ζπλήζεο 

δηαρείξηζε ηνπ ακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ, αλεμάξηεηνπ ή κε.
345

 

Γελ ζα κπνξέζνπκε λα θαηαλνήζνπκε ηηο πξνζέζεηο ησλ δεκηνπξγψλ ηεο 

ηαηλίαο, αλ δελ κπνξέζνπκε λα αληηιεθζνχκε ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζπγγξαθέα ηνπ 

πξσηφηππνπ έξγνπ. Ο εβξαην-απζηξηαθφο ζπγγξαθέαο, θάηνηθνο ηεο Βηέλλεο, ελψ 

μεθίλεζε κηα θηιφδνμε θαξηέξα ηαηξνχ ζε λνζνθνκεία, ηελ εγθαηέιεηςε ζε βξαρχ 

ρξφλν, κεηά ην ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ, γηα λα γίλεη ζπγγξαθέαο δερφκελνο πειάηεο, 

ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ, κφλν ζην ηδησηηθφ ηνπ ηαηξείν, σο ιαξπγγνιφγνο. Ζ επηξξνή 

πνπ ηνπ αζθεί ε ζπγγξαθή αιιά θαη ν Φξφπλη, πξηλ απφ φια, αιιάδεη ηνλ ίδην ηνπ 

ηνλ επαγγεικαηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Σνλ αιιάδεη εθ ζεκειίσλ, θαζφηη ην θνηλσληθφ 

θαη θηινζνθηθφ ηνπ είλαη αιιάδεη δξακαηηθά. Ο ίδηνο δελ είλαη πηα ν ίδηνο. Αθφκα θαη 

ζηελ πεξίνδν πνπ αζθεί ηελ ηππηθή ηαηξηθή εκθαλίδεη έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

ςπρηαηξηθή, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα ηαηξηθά ηνπ θείκελα αζρνινχληαη έληνλα θαη κε 

ην δήηεκα ηεο χπλσζεο.
346

 Πιάη ζε απηή ηελ αιιαγή εκθαλίδεηαη θαη ε 

παξεκπίπηνπζα ηαπηφηεηα ηνπ ζπγγξαθέα. Γξάθεη κηα ζεηξά απφ βηβιία πνπ 

πξνθαινχλ ηε ζπληεξεηηθή θνηλσλία ηεο Βηέλλεο. Άιια απαγνξεχνληαη, άιια 

ινγνθξίλνληαη.  

ηαλ ν Schnitzler γξάθεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν, αθήλεη ζηνηρεία ηνπ 

βηνγξαθηθνχ ηνπ δηάρπηα κέζα ζε απηφ. Ο βαζηθφο ήξσαο είλαη γηαηξφο, πνπ 

εξγάδεηαη ζην ηδησηηθφ ηνπ ηαηξείν φπσο θαη ν ίδηνο θαη πεξηνδηθά ζε θξαηηθφ 

λνζνθνκείν, ελψ ν θίινο ηνπ κνπζηθφο έρεη εγθαηαιείςεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηελ 

ηαηξηθή. Ο Schnitzler κνηάδεη λα βξίζθεηαη δηάρπηα δηαηξεκέλνο αλάκεζα ζε απηέο ηηο 

δχν πξνζσπηθφηεηεο, ζηελ επαγγεικαηηθή εηνηκφηεηα ηνπ ηαηξνχ, ζηε δηαηζζεηηθή 

θαη ξηςνθίλδπλε θχζε ηνπ κνπζηθνχ, φπσο ηνπιάρηζηνλ παξνπζηάδνληαη έηζη απφ ηε 

                                                 
345

 Δίλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε πσο ε ηερληθή ηεο πξνζαξκνγήο ινγνηερληθνχ έξγνπ ζε ηαηλία 

είλαη ζπλεζέζηαηε δηαδηθαζία, ήδε απφ ηηο απαξρέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Γηα παξάδεηγκα, ζηα 1900, 

κεηξνχκε ήδε ηέζζεξηο ηαηλίεο, αλάκεζά ηνπο, γηα παξάδεηγκα, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζεαηξηθνχ 

αξηζηνπξγήκαηνο ηνπ αίμπεξ, Ρσκαίνο θαη Ηνπιηέηα, φπσο επηζεκαίλεη ε Deborah Cartmell. (Βι. D. 

Cartmell (επηκ.), A Companion to Literature, Film, and Adaptation, Blackwell Publishing, 2012, ζ. 2). 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Stephen Follows κεηαμχ ησλ εηψλ 1994 θαη 2013, νη πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο 

δελ ζηεξίδνληαη ζε πξσηφηππα ζελάξηα ζηελ Ακεξηθή. Σν 51% ησλ ηαηληψλ απνηεινχλ πξνζαξκνγή 

κπζηζηνξεκάησλ, θπξίσο, άξα, ε πιεηνςεθία ησλ πξνηηκήζεσλ ησλ παξαγσγψλ νδεγεί ζην δξφκν ηεο 

πξνζαξκνγήο ελφο ινγνηερληθνχ έξγνπ αληί γηα έλα πξσηφηππν ζελάξην. (Βι. 

https://stephenfollows.com/highest-grossing-movie-adaptations/ ).  
346

 H.H. Herzog, «“Medizin ist eine Weltanschauung”: On Schnitzler‟s Medical Writings»,  A 

companion to the works of Arthur Schnitzler, επηκέιεηα D.C.G. Lorenz, Camden House, 2003, ζ. 233-

234.  
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γξαθίδα ηνπ. Άιισζηε θαη ν ίδηνο εγθαηέιεηςε ηελ ζπζηεκαηηθή εμάζθεζε ηεο 

ηαηξηθήο ράξηλ ηεο ζπγγξαθήο.   

Γηάρπηε είλαη θαη ε επηξξνή ηνπ απφ ηνλ Φξφπλη. Γηα παξάδεηγκα, ν ηίηινο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ παξαπέκπεη ζε απηφ. Ζ ηζηνξία ηνπ είλαη κηα έξεπλα πάλσ 

ζην φλεηξν, ζην ππνζπλείδεην, ζηηο θξπθέο θαη κπζηηθέο νξκέο ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο. 

Άιισζηε, φια μεθηλνχλ απφ ην φλεηξν θαη ηε θαληαζίσζε ηνπ δεχγνπο θαη απφ απηήλ 

ηελ ακνηβαία απνθάιπςε, ηνπιάρηζηνλ ζην βηβιίν, ησλ θαιά θξπκκέλσλ εξσηηθψλ 

επηζπκηψλ ηνπο γηα ηξίηα πξφζσπα. πσο δηαπηζηψλεη θαη ε Elizabeth Loentz «ν 

Φξφπλη αλαγλσξίδεη ζηνλ Arthur Schnitzler ηελ αδειθή ςπρή ηνπ», θαζφηη «ν  

Φξφπλη έγξαςε ζηνλ Schnitzler, ζηηο 14 Μάε 1922, φηη αηζζάλζεθε ζαλ λα γλψξηδε ν 

Schnitzler δηαηζζεηηθά, ηη ν ίδηνο είρε αλαθαιχςεη κφλν κέζσ ηεο επίπνλεο θιηληθήο 

κειέηεο: ηηο αξρέο ηεο ςπραλάιπζεο».
347

  

Σν ππνζπλείδεην ρηππά δπλαηά θαη ξπζκηθά ζηνλ παικφ ηεο πινθήο. Υσξίο 

ηελ παξαπάλσ αλαθνξά, ηίπνηε δελ κπνξεί λα ηδσζεί ζην κέηξν πνπ ηνπ αλαινγεί. 

Αθφκα θαη ζην ηειηθφ θηικ, πίζσ απφ ηνλ Σνκ Κξνπδ, βξίζθεηαη ν θαγραζκφο ηνπ 

λίηδιεξ θαη ηνπ Φξφπλη γηα έλα απφ ηα κεγαιχηεξα κπζηήξηα ηνπ αλζξψπηλνπ 

κπαινχ, απηφ ησλ επηζπκηψλ, ησλ νλεηξψμεσλ, ηνπ θαζ‟ εκάο εξσηηθνχ άιγνπο. 

Δπίζεο, ην κπζηζηφξεκα δηεξεπλά ηηο ζρέζεηο αλδξφο θαη γπλαηθφο, ηηο ζπλζήθεο ηεο 

έγγακεο δσήο, ηελ επηηφπηα αλαθάιπςε θαη απνθάιπςε ησλ απφθξπθσλ εξσηηθψλ 

έιμεσλ ζε έλα πεξηβάιινλ, φπνπ ν γακήιηνο φξθνο εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

δηαθηλδχλεπζήο ηνπ, εθεί φπνπ ειινρεχνπλ νη επηζπκνχληεο ηελ μέλε ζάξθα. Μηα 

ηζηνξία γηα ην ηξαχκα ησλ ζρέζεσλ. Ο Frederic Raphael, ν άλζξσπνο πνπ 

πξνζάξκνζε ην βηβιίν ζε ζελάξην καδί κε ηνλ Κηνχκπξηθ, παξαιιειίδεη ηε 

γεξκαληθή ιέμε Traum κε ηελ αξραία ειιεληθή ηξαῦκα, ζαλ έλα φλεηξν λα κπνξεί λα 

καο κηιήζεη γηα έλα ηξαχκα.
348

 

Αλ δελ αληηκεησπίζνπκε ηελ ηειηθή ηαηλία σο έλα πξντφλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

βηβιίνπ, είλαη ζαλ λα αθξσηεξηάδνπκε ηελ ίδηα ηελ πξνζπάζεηα εξκελείαο ηεο. 

Γπζηπρψο, πνιινί θξηηηθνί ηέρλεο δείρλνπλ κηα δπζαλεμία ζην λα πεξηεγεζνχλ ζην 

ιαβχξηλζν ηεο ζθέςεο θαη ηεο εξεπλεηηθήο πνξείαο ελφο δεκηνπξγνχ, ιακβάλνληαο 

σο δεδνκέλν ην απνιχησο ηειηθφ πξντφλ. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, εδψ αθφκα 

                                                 
347

 E. Loentz, “The Problem and Challenge of Jewishness in the City of Schnitzler and Anna O.”, A 

companion to the works of Arthur Schnitzler, επηκ. D.C.G. Lorenz, Camden House, 2003, ζ. 79. 
348

 Fr. Raphael, εηζαγσγή ζηελ αγγιηθή κεηάθξαζε ηεο λνπβέιαο Arth. Schnitzler, Dream Story, 

Penguin Books, 1999, ζζ. v-vi. 
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πεξηζζφηεξν, ην κπζηζηφξεκα ηνπ Schnitzler απνηειεί ηελ ππφξξεηε δηήγεζε πίζσ 

απφ ηελ ηαηλία, πνπ αλ θάπνηνο δελ αθνχζεη ηε δηήγεζε απηή σο ςίζπξν θαη σο 

ππνβνιέα έρεη απνιέζεη έλα θχξην θνκκάηη ηεο ζεκαζίαο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Βιέπνληαο θάπνηνο ηελ ηαηλία απηή ρσξίο λα είλαη ππνςηαζκέλνο γηα ην παξαζθήληφ 

ηεο, είλαη εχθνιν λα αληηιεθζεί ηε ζρέζε κε ηελ ηξαγσδία. Θα κπνξνχζακε λα ηελ 

νλνκάζνπκε θηλεκαηνγξαθηθή ηξαγσδία  γηα ηνλ παξαθάησ ιφγν. Δλψ κέρξη πεξίπνπ 

ην ήκηζπ ηεο ηαηλίαο κάιινλ έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ειαθξηά ηαηλία αλζξσπίλσλ 

ζρέζεσλ, ηνπιάρηζηνλ επηθαλεηαθά, (έλαο γάκνο πνπ βξίζθεηαη ζε θξίζε, νη 

άλζξσπνη πνπ θηλνχληαη ζε επηθνηλσληαθή ραζκσδία, ε επηζπκία, ην θιεξη, κε κηα 

πινθή απιή θαη ξένπζα), μαθληθά φια αιιάδνπλ, φηαλ ν ήξσαο εηζέξρεηαη ζην 

κπζηαγσγηθφ ζπίηη.  

Σν πξψην κηζφ ηεο ηαηλίαο αθνινπζεί ηελ εμήο δηάηαμε πινθήο: φηαλ νη 

άλζξσπνη απνκαθξχλνληαη εξσηηθά, αλαδεηνχλ ηνλ έξσηα κεηαμχ αγλψζησλ. Απηφ 

κνηάδεη λα είλαη κηα αηηηψδεο αθνινπζία γεγνλφησλ πνπ κπνξεί λα ζρεκαηνπνηεζεί 

σο εμήο:  

 

Πίζηε  θινληζκφο ηεο πίζηεο  παξάιιειεο εξσηηθέο ηζηνξίαο κε άιια πξφζσπα 

ηνπ κέρξη πξφηηλνο έγγακνπ δεχγνπο  απηζηία (σο πξαγκαηηθφηεηα ή σο 

πηζαλφηεηα). 

      

Κάζε ηαηλία εξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζα κπνξνχζε λα αθνινπζεί απηή ηελ 

δηαδηθαζία απφθιηζεο: εξσηηθή ζχγθιηζε ηνπ δεχγνπο  θξίζε ηεο ζρέζεο  

απφθιηζε ηνπ δεχγνπο. Αλ ε ηαηλία είλαη κηα ηαηλία ρσξηζκνχ, ε απφθιηζε 

εδξαηψλεηαη, αλ είλαη κηα ηαηλία επαλαζχδεπμεο, ε πινθή δείρλεη ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε λα ιεηηνπξγεί ζαλ θπζαξκφληθα: χγθιηζε Απφθιηζε  χγθιηζε 

(κεηά ζπγρψξεζεο ή κέζσ κηαο αλαβαπηηζκέλεο ζρέζεο).
349

 Οθείινπκε λα 

πξνζέμνπκε φκσο ην εμήο: ε γακήιηα ή κε ζχδεπμε ηνπ δεχγνπο ζηελ αξρή ελέρεη ελ 

ζπέξκαηη φιεο ηηο αηηίεο ηεο κεηέπεηηα απφθιηζεο ηνπ δεχγνπο, ελψ ε ζχγθιηζε ζην 

ηέινο, αο ηελ πνχκε ζχγθιηζε 2, δελ είλαη κφλν κηα επαλαθνξά ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζρέζεσλ ζηελ πξφηεξε κνξθή αιιά κηα δηαπξαγκαηεπφκελε επαλαπξνζέγγηζε, κηα 

                                                 
349

 St. Cavell, Pursuits of happiness, op. cit.   
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αλά(ζ)ηαζε ζρέζεσο, κηα ακνηβαίσο ζπλεηδεηή επηινγή. Δηδηθά ζε απηήλ ηελ ηαηλία, 

ην ππνζπλείδεην, ζην ηέινο, κνηάδεη λα θάλεη ππεξρεηιίζεηο ζην ζπλεηδεηφ θφζκν.  

Σα παξαπάλσ κε έλα ηξφπν κπνξνχλ λα βξεζνχλ θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηαηλία. κσο, ζε ζρέζε κε κηα νπνηαδήπνηε ηαηλία απηνχ ηνπ είδνπο ππάξρεη έλα 

εχξεκα ζην ζελάξην, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο ηνκή ζηελ ίδηα ηελ αθήγεζε. Ζ 

επίζθεςε ζηε ζθνηεηλή γηνξηή, ζην ζπίηη κε ηνπο κεηακθηεζκέλνπο επηβήηνξεο θαη 

ηηο κεηακθηεζκέλεο εξσκέλεο ιεηηνπξγεί σο αξηζηνηειηθή πεξηπέηεηα, αιιάδεη ηελ 

εξκελεία ησλ φζσλ έρνπλ ζπκβεί έσο ηψξα, πξνθαινχλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζεαηή γηα 

απηφ πνπ έπεηαη. Σίπνηε δελ είλαη φπσο πξηλ. Σν ίδην ηέρλαζκα ρξεζηκνπνηεί θαη ην 

ίδην ην βηβιίν. πγθεθξηκέλα ν Αξηζηνηέιεο ππνζηεξίδεη πσο «πεξηπέηεηα είλαη ε 

κεηαβνιή ησλ φζσλ γίλνληαη κέζα ζην έξγν ζην αθξηβψο αληίζεηφ ηνπο».
350

 Ο 

ήξσαο, κπαίλνληαο ινηπφλ ζην ζπίηη ησλ νξγίσλ πηζηεχεη πσο ζα έρεη κηα εχθνιε 

εκπεηξία απηζηίαο, εληνχηνηο εηζέξρεηαη «παξάλνκα» ζε κηα νξγάλσζε πνπ έρεη ηελ 

εμσηεξηθή εκθάληζε παξαζξεζθεπηηθήο νκάδαο, αλαγλσξίδεηαη ζχληνκα σο μέλν 

ζηνηρείν, απνκνλψλεηαη, απνθαιχπηεηαη, απεηιείηαη θαη εθδηψθεηαη. Απφ ηε ζηηγκή 

απηή θαη κεηά ε ηαηλία δελ κνηάδεη πηα κε έλα ειαθξφ εηδχιιην αιιά κεηαηξέπεηαη ζε 

κηα ηαηλία αγσλίαο (ζξίιεξ;), ε ραξά θαη πξνζδνθία πνπ έδηλε ζηνλ πιεγσκέλν 

πξσηαγσληζηή ην εξσηηθφ παηρλίδηζκα κε ηελ απηζηία κεηαηξέπεηαη ζε πξνζσπηθφ 

ηνπ εθηάιηε. Ο ίδηνο ν έξσηαο αληί γηα ειπίδα γίλεηαη ελνρή θαη πνιιαπιαζηάδεη ηελ 

αγσλία ηνπ γηα ηε ζπδπγηθή ηνπ ζρέζε, ηελ νπνία ηε ληψζεη ήδε θινληζκέλε, πξψηα 

γηαηί είλαη ν ίδηνο θινληζκέλνο. Με ζχλνξν απηφ ην «αθεγεκαηηθφ» ξήγκα, ε ηαηλία 

κνηάδεη λα ρσξίδεηαη ζε δχν δηαθνξεηηθέο ηαηλίεο. Αλάκεζα ζε άιια, ην ζεκείν 

ηνκήο αιιάδεη πιήξσο ηε δπλαηφηεηά καο λα εληάμνπκε ην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν ζε 

ζπγθεθξηκέλν είδνο. Θα κπνξνχζε θάπνηνο λα ην πεη εξσηηθφ ζξίιεξ; Πξνρείξσο 

άιινη ην έρνπλ εληάμεη ζην δξάκα, άιινη ζηελ ηαηλία κπζηεξίνπ, άιινη ζην ζξίιεξ. 

Ή είλαη αθφκα κηα δπζηνπηθή ηαηλία ηνπ Κηνχκπξηθ;
351

  κσο κηα ηφζν θαιά 

                                                 
350

 «Ἔζηη δὲ πεξηπέηεηα κὲλ ἡ εἰο ηὸ ἐλαληίνλ ηῶλ πξαηηνκέλσλ κεηαβνιὴ». 

Αξηζηνηέιεο, Πνηεηηθή 1452a (πεγή: Αξηζηνηέινπο Πνηεηηθή, εηζαγσγή-κεηάθξαζε-ζρφιηα Γεκεηξίνπ 

Λππνπξιή, γελ. επηκ. έθδ. Μαξίλα Λππνπξιή,  Εήηξνο,  Θεζζαινλίθε 2008).  
351

 Ζ Elisa Pezzotta παξαηεξεί ηα πνιιά δηαθνξεηηθά είδε θηλεκαηνγξάθνπ κε ηα νπνία έρεη 

αζρνιεζεί ν Κηνχκπξηθ: επηζηεκνληθή θαληαζία, δπζηνπηθφ θηικ, ηαηλίεο επνρήο, ηαηλίεο ηξφκνπ, 

κεηακνληέξλεο ηαηλίεο γηα ην Βηεηλάκ, ζξίιεξ. Δπίζεο παξαηεξεί πσο ε δηήγεζή ηνπ δελ αθνινπζεί ηε 

ζπλήζε αιπζίδα αηηίνπ-απνηειέζκαηνο φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο ηνπ Hollywood. Σν 

ηειεπηαίν πηζηεχσ πσο ζπζθνηίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ πξνζπάζεηά καο λα κπνξέζνπκε λα 

εληάμνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο. ε θάζε πεξίπησζε ην είδνο δελ κνηάδεη λα 

είλαη έλα θαη κφλν, ηα ΜΔΚ έρνπλ έληνλα ζηνηρεία ζξίιεξ, δπζηνπίαο, εξσηηθνχ θηικ, ρσξίο λα ιείπεη 

θαη καθξηλή αλαθνξά απφ άπνςε αηζζεηηθήο ζηηο ηαηλίεο επνρήο. El.  Pezzotta, op. cit. , ζζ. 153-154.   
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δνκεκέλε αξηζηνηειηθή πεξηπέηεηα πνπ βάδεη ζε δηαθηλδχλεπζε θπξίσο ην δξακαηηθφ 

είδνο ηνπ εγρεηξήκαηνο, κφλν έλαο θιαζηθφο λνπο κπνξεί λα ην έρεη θηηάμεη. 

Κνηηψληαο ηα βηνγξαθηθά ησλ ζπληειεζηψλ θαη δεκηνπξγψλ θαλείο 

αλαθαιχπηεη ην ππφζηξσκα θιαζηθήο παηδείαο ζε θάπνηνπο απφ απηνχο. Ο Schnitzler 

έρεη απνθνηηήζεη απφ ην Αθαδεκατθφ Γπκλάζην ηεο Βηέλλεο (Akademiegymnasium), 

κε ηελ παζίγλσζηε αλζξσπηζηηθή ηνπ θαηεχζπλζε, ελψ ζηελ επνρή ηνπ ζπγγξαθέα 

έρεη γηα καζεηέο φινπο ηνπο γφλνπο ηεο αθκάδνπζαο αζηηθήο εβξατθήο ηάμεο ηεο 

πφιεο,
352

 ελψ αθφκα πεξηζζφηεξν, ν ζπγγξάςαο καδί κε ηνλ Κηνχκπξηθ ην ζελάξην 

ηεο ηαηλίαο Frederic Raphael έρεη θηινινγηθέο ζπνπδέο, ν νπνίνο Raphael αλάκεζα ζε 

άιια (κπζηζηνξηνγξάθνο, ζελαξηνγξάθνο), έρεη κεηαθξάζεη ηελ Οξέζηεηα
353

 αιιά 

θαη ηηο Βάθρεο
354

 θαη ηελ Μήδεηα ζηα αγγιηθά,
355

 ελψ κνηάδεη λα γλσξίδεη αξθεηά 

θαιά θαη ηελ λέα Διιάδα, φπσο απνδεηθλχεη θαη ην κπζηζηφξεκά ηνπ Α Double 

Life.
356

 Ζ έληνλε κάιηζηα παξνπζία ηεο κάζθαο ζε φιν ην θείκελν αιιά θαη ζηελ 

ηαηλία ελέρεη, νχησο ή άιισο, απηήλ ηελ έληνλε ζρέζε κε ην δηνλπζηαθφ ζηνηρείν 

ηνπιάρηζηνλ ζε επίπεδν νπηηθφ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε πσο ν 

Κηνχκπξηθ ζέιεη λα κεηαθέξεη απηή ηε λνπβέια ζηνλ θηλεκαηνγξάθνπ ήδε απφ ην 

1971!
357

 Μάιηζηα, ζηελ πξψηε πξνζέγγηζε Κηνχκπξηθ θαη Ράθαει, ν ηειεπηαίνο 

θαλεξψλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα γξάςεη έλα ζελάξην κε ζέκα παξκέλν απφ ηνλ αξραίν 

ειιεληθφ πνιηηηζκφ θαη κάιηζηα ηελ Ζιέθηξα,
358

 έηζη φπσο ηελ έρεη ζθηαγξαθήζεη 

ζην βηβιίν ηνπ ν Henry Treece.
359

 Πνιχ πεξηζζφηεξν φκσο, νη δχν βαζηθνί ήξσεο ηεο 

ηαηλίαο θαη ε κνίξα ηνπο βξίζθνληαη ζηα ρέξηα ησλ «ζεψλ». Ο ηξφπνο πνπ βιέπνπλ 

ηα πξάγκαηα κνηάδεη λα είλαη ηδηαίηεξα εμαπαηεηηθφο φζνλ αθνξά ζηελ νπζία ησλ 

πξαγκάησλ, γεγνλφο πνπ απνηειεί ηελ πξψηε χιε ησλ ηξαγηθψλ εξψσλ, ηνπ 

ζηνηρείνπ ηεο πιάλεο ηνπο. Απηφ πνπ δηαξθψο εθθεχγεη απφ ην βιέκκα ηνπο είλαη ε 

ίδηα ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ γίλεηαη ην αίηεκά ηνπο. Πφηε μεθηλά ην φλεηξν, πνχ 

                                                 
352

 Βι. D.C.G. Lorenz, op. cit. 
353

 Fr. Raphael θαη K. McLeish (κεηάθξαζε), The serpent son : Oresteia, Aeschylus, Cambridge 

University Press, New York, 1979. 
354

 _______________________ (κεηάθξαζε), Euripides,  Bacchae, Nick Hern Books, London, 1998. 
355

 _______________________(κεηάθξαζε), Euripides,  Medea, Nick Hern Books, London, 2000. 
356

 Γηα παξάδεηγκα, αλαθέξεη ζην θεθάιαην 19 κπζηζηνξήκαηφο ηνπ ηελ επίζθεςή ηνπ ζηελ Διιάδα 

ηεο δηθηαηνξίαο, ιεπηνκέξεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ ηνπηθή αγνξά ξνχρσλ θαη θαγεηψλ (κεδέο, 

ινπθνχκηα), ζηελ αλεξρφκελε ηνπξηζηηθά Μχθνλν αιιά θαη ζηελ απψιεηα ηεο πνιηηηθήο ειεπζεξίαο 

ζηελ Διιάδα ηεο επνρήο. Fr. Raphael, A Double Life, Catbird Press, North Haven, 1993, ζζ. 140-148. 
357

 El. Pezzotta, op. cit., ζ. 22. 
358

 Fr. Raphael, Eyes Wide Open: A Memoir of Stanley Kubrick, Ballantine Books, New York, ζ. 14.  
359

 H. Treece, Electra, The Bodley Head, 1963. 
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αξρίδεη ν θφζκνο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο; Να δερφκαζηε ηα θαηλφκελα ή λα 

ακθηβάιινπκε γηα απηά; Μπνξνχκε λα εκπηζηεπφκαζηε ηφζν ηηο αηζζήζεηο φζν θαη 

ην κπαιφ καο; Να εκπηζηεπφκαζηε ηνπο άιινπο ή φρη;  

ια απηά δεκηνπξγνχλ έληνλα ηελ επηζπκία ζην δεπγάξη λα αλαθαιχςεη ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ θξχβεηαη πίζσ απφ ηα θαηλφκελα. Μφλν πνπ φζνλ αθνξά ζηνλ 

ηαηξφ, φηαλ ηελ απνθαιχπηεη, δείρλεη λα θνξά θαη απηή κάζθα. Ζ κφλε 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ αλαθαιχπηεη είλαη πσο ε εππξεπήο θνηλσλία κνηάδεη λα θξχβεη 

θαιά ηηο πνκπέο ηεο. Σφηε, ην αίηεκα γηα κηα αιήζεηα, γηα θάπνηα αιήζεηα, γηα κηα 

αιεζηλή ζρέζε κε ηα πξάγκαηα θαη ηα πξφζσπα γίλεηαη ην αιεζηλφ αίηεκα, εηδηθά 

φηαλ θάπνηνο/α αληηιακβάλεηαη φηη ν πην μέλνο/ε είλαη ν/ε δηπιαλφο/ή ηνπ.    

Δπηπιένλ, ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία δνκήζεθε ζε έλα πεξηβάιινλ αθξηηνκπζηψλ, είηε ζε 

θαζεζηψο αλαδήηεζεο ηερληθψλ, είηε ζε θαζεζηψο θαιιηηερληθήο πξφζεζεο, κε 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα απνπλέεη ηελ έλλνηα κπζηηθνχ, ηελ έλλνηα ησλ ζθνηεηλψλ 

ζεκείσλ ηνπ βίνπ καο. Ζ έλλνηα ηνπ κπζηηθνχ δνκείηαη πνιιαπιψο: κέζα απφ ηελ 

επηθξάηεηα ηνπ νλείξνπ θαη ηεο εξσηηθήο θαληαζίσζεο, κέζα απφ ηελ ελδφκπρε 

ζέιεζε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε λα ζέιεη λα πξνζαξκφζεη ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν 

ζε θηλεκαηνγξαθηθφ ζελάξην πνιιέο δεθαεηίεο πξηλ απφ ηελ πξαγκάησζή ηνπ, 

πξάγκα πνπ πξνθαλέζηαηα δεκηνχξγεζε έλα ζπλερή εμειηθηηθφ εζσηεξηθφ δξφκν θαη 

φζκσζε ηνπ Κηνχκπξηθ κε ην ζπγθεθξηκέλν κπζηζηφξεκα, απνθαιχπηνληαο ηελ 

πξφζεζή ηνπ ζε πνιχ ιίγνπο αλζξψπνπο, κέζα, ηέινο, απφ ηελ κπζηηθφηεηα κε ηελ 

νπνία ρεηξίζηεθε ν ίδηνο ηελ φιε απηή ηειεπηαία δνπιεηά ηνπ εηδηθφηεξα ζε επίπεδν 

ζελαξίνπ. 

Σν βηβιίν ηνπ Frederic Raphael
360

 πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηνλ 

Κηνχκπξηθ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, βξίζεη απφ ηελ θαιιηεξγνχκελε 

κπζηηθνπάζεηα ηνπ ίδηνπ ηνπ ζθελνζέηε πξνο ηνπο πην ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπ. Σν 

βηβιίν μεθηλά κε ηε θξάζε πσο ζηα 1994 ε Warner Bros έςαρλε ην ζελαξηνγξάθν 

θαη ζπγγξαθέα F. Raphael γηα θάηη πνπ δελ ηνπ απνθαιππηφηαλ.
361

 ηαλ πηα έγηλε 

θαζαξφ πσο ζα ζπλεξγαδφηαλ κε ηνλ Κηνχκπξηθ, απηφο ηνπ έζηεηιε ρσξίο λα ηνλ 

πξνεηδνπνηήζεη νχηε θαλ γηα ηελ κνξθή ηνπ θεηκέλνπ πνπ ζα έθηαλε ζηα ρέξηα ηνπ, 

έλα κπζηζηφξεκα ζηελ αγγιηθή γιψζζα, απφ ην νπνίν φκσο είραλ αθαηξεζεί επίηεδεο 

                                                 
360

 Frederic Raphael, Eyes Wide Open: A Memoir of Stanley Kubrick, Ballantine Books, New York, 

1999.  
361

 ______________, op. cit., ζ. 1.  
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νπνηαδήπνηε ζηνηρεία πνπ ζα παξέπεκπαλ ζηνλ ηίηιν θαη ζην ζπγγξαθέα.
362

 Μάιηζηα 

νξγίδεηαη, φηαλ αλαθαιχπηεη ν Raphael ην ζπγγξαθέα ηνπ θεηκέλνπ, ζηελ πνξεία ησλ 

ζπδεηήζεψλ ηνπο.
363

 ζν κάιηζηα ζπλνκηινχζαλ γηα ηελ κνξθή θαη ην είδνο ηνπ 

έξγνπ, ν ζθελνζέηεο έλησζε λα κελ έρεη θακηά ζπγθεθξηκέλε άπνςε γηα ηίπνηε απφ 

ηα δχν, ή ηνπιάρηζηνλ δελ ηελ απνθάιππηε. Γελ είπε νχηε ζηηγκή πσο ζα αλέβαδε έλα 

αζηπλνκηθφ, γηα παξάδεηγκα, έξγν ή κηα ηαηλία πεξηπέηεηαο, δελ ηνλ πξντδέαδε γηα 

ηελ αηζζεηηθή ή ηελ εηθφλα πνπ θαληαδφηαλ θαη φηαλ θάηη δελ ηνπ άξεζε, έκνηαδε λα 

κε γίλεηαη ζαθήο γηα ην ηη ήηαλ απηφ θαη κε ηη ήζειε απηφ λα αληηθαηαζηαζεί.
364

 Γηα 

ην κφλν πνπ ήηαλ ζίγνπξνο ήηαλ ν ρξφλνο: ε Βηέλλε ηνπ κεζνπνιέκνπ έπξεπε λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ηε Νέα Τφξθε ησλ ηειψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα. Γηα ηνλ ηξφπν φκσο δε 

γλψξηδε ή έδεηρλε πσο δελ γλψξηδε ηίπνηε. Πέξα απφ ηελ έλλνηα ηνπ κπζηηθνχ, 

ινηπφλ, ήηαλ ζαθψο απξνζδηφξηζην ην ηη ήζειε ν ζθελνζέηεο απφ ηνλ ίδην ηνπ ηνλ 

εαπηφ θαη απφ ην ζελαξηνγξάθν ή ηνπιάρηζηνλ έηζη παξνπζηαδφηαλ ελψπηνλ ηνπ 

ζπλεξγάηε ηνπ. Σν παξαπάλσ νδεγνχζε ηνπο δχν άλδξεο ζε κηα ζπλερή επαλεγγξαθή 

ηνπ ζελαξίνπ, ην νπνίν αλ θαη ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή δελ έρεη πάλσ απφ ελελήληα 

ζειίδεο, ηειηθψο είραλ γξαθηεί θαηά ηελ πνξεία εθαηνληάδεο ζειίδεο, απφ ηηο νπνίεο 

πξνέθπςε ην ηειηθφ θείκελν. αλ λα είρε ππνβάιεη ν Κηνχκπξηθ ην ζπγγξαθέα ηνπ, 

φπσο έθαλε ζπρλά θαη κε ηνπο εζνπνηνχο, ζε έλα ζπλερή απηνζρεδηαζκφ, ζε θάπνην 

βαζαληζηηθφ  γισζζηθφ παίγλην. Ο Raphael, αμηνπνηψληαο ηελ θιαζηθή ηνπ παηδεία, 

παξνκνίαδε, κάιηζηα, ηνλ εαπηφλ ηνπ κε ην ίζπθν, ελψ ν ίδηνο απνθαιεί ηνλ 

Κηνχκπξηθ σο έλαλ Πξσηέα πνπ «εκκνληθά απνθεχγεη λα είλαη ν εαπηφο ηνπ».
365

 

κσο ε θξπςίλνηα αιιά θαη ε έιιεηςε ζπλαηζζεκαηηθήο γελλαηνδσξίαο ηνπ 

Κηνχκπξηθ έλαληη ηνπ ζελαξηνγξάθνπ ηνπ ήηαλ παξνηκηψδεο, αλ πηζηέςνπκε ηνλ 

Raphael. Σφζν πνιχ ψζηε θαη ζε αλζξψπηλν επίπεδν έκνηαδε λα ρεηξίδεηαη πξάγκαηα 

θαη αλζξψπνπο κε ηελ απαξαίηεηε γηα απηφλ δηαρείξηζε ηνπ ίδηνπ ηνπ θαιιηηερληθνχ 

δεκηνπξγήκαηνο σο κπζηηθνχ θαη απξνζδηφξηζηνπ απφ ηνλ ίδην ην δεκηνπξγφ ηνπ, 

ηνλ ίδηνλ δειαδή. Μάιηζηα, απηφ δελ εθθξαδφηαλ κφλν κέζα απφ ηελ έθθξαζε 

δηαξθψλ αδηεμφδσλ θαη άγλνηαο αιιά θαη θαηαθαηηθά θαη εκθαηηθά: γηα παξάδεηγκα, 

ήηαλ γηα απηφλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ λα ππάξρεη απφ πιεπξάο ηνπ ζελαξηνγξάθνπ 

θάπνηα χθαλζε ελφο θάπνηνπ κπζηηθνχ πνπ λα ζπλδέεηαη κε ηα φξγηα ζην ζπίηη. Ζ 
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χθαλζε ηνπ κπζηηθνχ ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, είλαη δνκηθφ ζηνηρείν ηνπ έξγνπ, 

φπσο θαη ε ακθηβνιία γηα βαζηθέο πηπρέο ηνπ έξγνπ, φπσο γηα ηνλ αλ απηφ πνπ 

θαίλεηαη σο ππφζεζε θαη εηθφλα είλαη πξαγκαηηθφ ή νλεηξηθφ, αλζξψπηλν ή 

εμσαλζξψπηλν, πξντφλ θαληαζίαο ή πξαγκαηηθήο λνζεξφηεηαο εδνληθψλ αλζξψπσλ. 

Αθφκα θαη ε δπλαηφηεηα πνπ έδηλε ν ίδηνο ν ζθελνζέηεο ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ λα 

ακθηβάιινπλ γηα απηφλ, ηηο πξνζέζεηο ηνπ, ηηο γλψζεηο ηνπ. Αιιά θαη ζε επίπεδν 

κνξθήο, φηαλ ν Frederic ξσηάεη ηνλ Κηνχκπξηθ ηη είδνπο ηαηλία ζέιεη λα θάλεη, 

ιακβάλεη ηελ απνζηνκσηηθή απάληεζε: «Έρεηο δεη ηελ ηειεπηαία κνπ ηαηλία;». 

Δλλννχζε ην Full Metal Jacket. Καη ν ζελαξηνγξάθνο, σο πνιχ θαιφο θιαζηθφο 

θηιφινγνο πνπ είλαη, ηνπ απαληά πσο ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία είλαη θηηαγκέλε, ψζηε 

λα κελ αλήθεη ζε θαλέλα είδνο, νχηε ηξαγσδία, νχηε θσκσδία, ελδερνκέλσο κηα 

ηαηλία εμφρσο θπληθή απξνζδηνξίζηνπ είδνπο. Απεπζπλφκελνο ζηνλ Κηνχκπξηθ ιέεη 

πσο «ην ζπλνιηθφ ηεο ζρήκα (θφξκα) ζπλίζηαην ζην γεγνλφο φηη αξλείηαη λα έρεη έλα 

ζπλνιηθφ ζρήκα… αξλήζεθεο ζην ζεαηή ηελ παξακηθξή ειπίδα λα έρεη κηα δεχηεξε 

επθαηξία λα ππνζέζεη ηηο πξνζέζεηο ζνπ. Οχηε ηξαγσδία, νχηε θσκσδία. Οχηε 

θιάκαηα, νχηε γέιηα. Σαηλία πνπ αςεθά ηηο θαηεγνξίεο. Ο Αξηζηνηέιεο ζα ην 

κηζνχζε απηφ».
366

 Ο Κηνχκπξηθ εζειεκέλα θαηεγνξηνπνηείηαη σο θηλεκαηνγξαθηζηήο 

δπζηνπηθψλ ηαηληψλ, θαζψο ππεξηνλίδεη ηα αξλεηηθά ζηνηρεία ησλ ππαξρνπζψλ 

θνηλσληψλ, δίρσο λα πξνηείλεη κηα ιχζε, είηε άιιεο ηαηλίεο ηνπ αλαθέξνληαη ζε έλα 

δνθεξφ κέιινλ, ην νπνίν επηθηλδχλσο κέιιεηαη λα έξζεη. Απηφ ην θαιιηηερληθφ 

ππφδεηγκα ηνλ βνεζά λα κε ζηαζεξνπνηεί ηελ αθεγεκαηηθή ηνπ θφξκα πάλσ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ξάγεο θαη πνιχ πεξηζζφηεξν λα εθηξνρηάδεη ηελ αθήγεζή ηνπ, φηαλ 

θαη φπνηε απηφο ην ζειήζεη ζε παξάηαηξεο θηλεκαηνγξαθηθέο εθθάλζεηο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία πνπ εμεηάδνπκε, απφ ηελ αξρή, θαη πνιχ νξζά 

φζνλ αθνξά ζηελ αθαδεκατθή ηνπ θαηάξηηζε αιιά θαη ηελ θνηλή ινγηθή, ν Frederic 

Raphael ηνπ επηζεκαίλεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν είηε ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο κηα 

θξνυδηθή έξεπλα πάλσ ζην φλεηξν, νπφηε ε θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ απνηχπσζε ζα 

πξέπεη λα κνηάδεη κε ηελ αθήγεζε ελφο νλείξνπ θαη κε ηηο ειεπζεξίεο πνπ απηφ 

επηηξέπεη, είηε ζα πξέπεη λα ηδσζεί σο απνιχησο ξεαιηζηηθή ηαηλία ρσξίο θακηά λχμε 

ζην φλεηξν.
367

 Ο ζθελνζέηεο κνηάδεη λα κε ζπγθηλείηαη απφ ηνλ παξαπάλσ 

δηαρσξηζκφ. Μάιηζηα, επηιέγεη λα αλαθεξζεί νπηηθά θαη ιεθηηθά ηφζν ζην φλεηξν 
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φζν θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, δεκηνπξγψληαο κηα ζπλζήθε εγθηβσηηζκέλνπ νλείξνπ 

ή νλείξσλ κέζα ζην πιαίζην κηαο ξεαιηζηηθήο, θαηά ην δπλαηφλ, αθήγεζεο. Ο 

Κηνχκπξηθ κνηάδεη λα πξνζπαζεί λα θαηαξξίςεη θάζε θαλφλα πνπ ηνπ πξνζθέξεηαη 

σο αζθαιήο ιχζε. Γελ ηνλ ελδηαθέξεη, άιισζηε, ε ίδηα ε έλλνηα ηεο αζθάιεηαο κέζσ 

ηεο δεκηνπξγίαο, δελ εξεζίδεηαη απφ απηήλ. Δπίζεο, δελ ηνλ ελδηαθέξεη, γηα αθφκα 

κηα θνξά ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ δσή, λα θηηάμεη κηα ηαηλία πνπ λα ζπκίδεη κε 

επθνιία ην είδνο κηαο άιιεο ηαηλίαο. Γελ αθνινπζεί θφξκεο, λφξκεο, επθνιίεο. Σηο 

ζπάεη εμ αξρήο, θαη γηα απηφ ην ιφγν νη ηαηλίεο ηνπ κνηάδνπλ λα είλαη ζπγθεξαζκφο 

δηαθνξεηηθψλ θνξκψλ ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε.  

Γηα παξάδεηγκα, ζην Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά, είλαη ζαθέο πνηνο είλαη ν ηφπνο 

θαη ν ρξφλνο ηεο ηαηλίαο. κσο δελ είλαη θαζφινπ ζαθέο πσο απηή ε ηαηλία 

απνηππψλεη κηα νπνηαδήπνηε ακεξηθαληθή θνηλσλία, ή έζησ ηελ αζηηθή ηάμε ηεο 

Νέαο Τφξθεο, ή θαη αθφκα ηελ αηζζεηηθή ηεο. Αληηζέησο δνκείηαη ζε κηα θνηλσλία 

πνπ ζπκίδεη κηα θάπνηα ζχγρξνλε θνηλσλία, ηεο νπνίαο φκσο νη θαηαβνιέο είλαη 

αβέβαηεο θαη πνιππνίθηιεο. Γνκνχληαη φια κέζσ ησλ αληηθάζεσλ: απφ ηε κηα 

πιεπξά, ηνικεξέο, επγεληθέο θαη ππνκνλεηηθέο γπλαίθεο, αλεμαξηήησο επαγγέικαηνο, 

θνηλσληθήο θαη κνξθσηηθήο δηαζηξσκάησζεο, κε απηνπεπνίζεζε θαη πξσηνβνπιίεο, 

απφ ηελ άιιε πιεπξά, άλδξεο κε ακθηβνιίεο θαη κπζηηθά, ηδησηηθνί γηαηξνί κε 

πςειέο ακνηβέο κε δηάζεζε γηα λπρηνπεξπαηήκαηα θαη ακέηξεηα ρξήκαηα γηα 

μφδεκα, ε απνςίισζε ηελ ίδηα ζηηγκή ηεο νηθνγέλεηαο (ειάρηζηεο αλαθνξέο ζηα 

ηέθλα), ε απνζέσζε ηνπ εξσηηζκνχ ηνπ δεχγνπο, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή ειινρεχεη ε 

κέγηζηε ληξνπή γηα ηελ απνθάιπςε απηνχ ηνπ ακνηβαίνπ εξσηηζκνχ, ε απνθάιπςε 

ηνπ πξνζψπνπ ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ άιινπ αιιά θαη ε ηφζν αλαγθαία ρξήζε ηεο 

κάζθαο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο έλλνηαο ηνπ νλείξνπ πνπ καζθαξεχεη θάζε είδνο 

ππφξξεηεο επηζπκίαο ζε έλα επίπεδν παξαβνιήο θαη ζπλεηξκηθνχ πξνζσπηθνχ 

παξακπζηνχ. Άιισζηε ε ίδηα ε ηαηλία ζην ηέινο ηεο απνηειεί πξφηαζε άξζεο ηνπ 

αλζξψπνπ πάλσ θαη πέξα απφ ην φλεηξν, πέξα θαη πάλσ απφ ηε κάζθα: Ζ επηζπκία 

λα γίλεη πξάμε (fuck!).
368

 ρη ζηα φλεηξα, φρη ζηηο κπζηηθέο εηαηξείεο θαη ζηα φξγηά 

ηνπο αιιά εδψ θαη ηψξα ζηελ εληφο γάκνπ εξσηηθή ζπλεχξεζε.               

                                                 
368

 Ζ αθξνηειεχηηα ιέμε ηεο ηαηλίαο, ηνπ ζελαξίνπ, ηνπ ίδηνπ ηνπ Κηνχκπξηθ, πξηλ απηφο πεζάλεη, πξνο 

ηελ ίδηα ηελ αλζξσπφηεηα, είλαη ε παξάθιεζή ηνπ λα ζπάζνπκε ηνπο παξαπιαλεηηθνχο θαζξέπηεο ηεο 

πξνζπνίεζεο, ησλ νλείξσλ (ζπλεηδεηψλ, ππνζπλείδεησλ, αζπλείδεησλ), ησλ ξφισλ ηεο θνηλσλίαο 

(ηεο πφξλεο, ηεο ζπδχγνπ, ηνπ γηαηξνχ θηι.), ησλ βνιηθψλ παξακπζηψλ πνπ εθινγηθεχνπλ ηελ 

ακνηβαία ζηέξεζε, ηηο νξκεκθπηηθέο απαγνξεχζεηο. Απηέο νη ηειεπηαίεο σο αλάγθεο, κάιηζηα, αλ δελ 
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3.4 Η πεξηπέηεηα ηεο πξνζαξκνγήο (adaptation) θαη ε πεξηπέηεηα ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνύ ζθεπηηθηζκνύ 

 

 Βηβιίν «Όλεηξν Ηζηνξία» Σαηλία «Μάηηα εξκεηηθά θιεηζηά» 

Γεσγξαθηθφο ρψξνο Βηέλλε Νέα Τφξθε 

Ηζηνξηθφο ρξφλνο Μεζνπφιεκνο         Σέιε 20νπ αηψλα 

Δπνρηθφο ρξφλνο Βηελλέδηθν θαξλαβάιη         Υξηζηνχγελλα 

 

πσο ιέκε ζην κνληέξλν κπζηζηφξεκα αιιά θαη ζην ζηλεκά, φ,ηη νθείιεη λα 

είλαη αληηθείκελν δξάζεο, είλαη θαιφ λα κε γίλεηαη αληηθείκελν ηεο αθήγεζεο. 

Αθνινπζψληαο απηήλ ηελ αξρή ν Κηνχκπξηθ αιιά θαη ην ζελάξην ηεο ηαηλίαο, ην 

πξνινγηθφ θνκκάηη ηνπ δηεγήκαηνο ην νπνίν απνηειεί αληηθείκελν δηαιεθηηθήο 

αθήγεζεο κεηαμχ ηνπ ήξσα θαη ηεο εξσίδαο ηνπ δηεγήκαηνο, ηνπ αληίζηνηρνπ 

κπζηζηνξεκαηηθνχ αλδξφγπλνπ δειαδή, νπζηαζηηθά ζηελ εθδνρή ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, ην βιέπνπκε κπξνζηά ζηελ νζφλε καο. ε αληίζεζε κε ην 

βηβιίν, εληφο πεξίπνπ 10 ιεπηψλ απφ ηελ αξρή ηεο πξνβνιήο έρνπλ εκθαληζηεί 

ζρεδφλ φινη νη βαζηθνί ήξσεο ελψπηφλ καο, πξάγκα πνπ πεξηγξάθεηαη σο πξνζήθνλ 

ζηνλ θηλεκαηνγξάθν,
369

 θάηη πνπ ζην βηβιίν δε ζπκβαίλεη ζε θακηά πεξίπησζε.  

Πξαθηηθά, ν ρνξφο θαη ε ακνηβαία εξσηηθή εμνκνιφγεζε ηνπ δεχγνπο πνπ ζην 

βηβιίν απνηεινχλ έλα εληαίν θεθάιαην, ζην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν ζπλαξκνινγείηαη 

απφ δχν δηαθξηηέο ζθελέο, απηήλ ζηελ αίζνπζα ρνξνχ θαη απηήλ εληφο ηεο 

θξεβαηνθάκαξαο. Να ζεκεησζεί πσο εδψ, θαηά ηελ άπνςή κνπ, ε ζθελή ζηελ 

αίζνπζα ρνξνχ, έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αξρή κηα άιιεο ηαηλίαο ηνπ Κηνχκπξηθ πνπ 

απνηειεί πάιη κεηαθνξά βηβιίνπ ζε θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν, ζπγθεθξηκέλα ηεο 

Λνιίηαο ηνπ Νακπνχθνθ, ε νπνία μεθηλά κε έλαλ ζρνιηθφ ρνξφ. Οπζηαζηηθά, 

κηινχκε γηα κηα εζσηεξηθή «δηαθεηκεληθφηεηα» κεηαμχ ησλ δχν ηαηληψλ. πσο 

παξαηεξεί ε Elisa Pezzota, ζηηο ηαηλίεο ηνπ Κηνχκπξηθ, «ε κεηαθνξά ηνπ ρνξνχ» 

                                                                                                                                           
εθθξαζηνχλ πξψηεο ή θαηά θαηξνχο ζπλερίδνπλ λα αλαζηέιινληαη, απνζηεξνχλ ηνλ άλζξσπν απφ ηελ 

ίδηα ηε λνεηή, ηδεαιηζηηθή θαη ηδαληθή ζρέζε ηνπ κε ηελ αγάπε, θαζφηη αγάπε ρσξίο ζεμνπαιηθή 

επηθαηξνπνίεζε απηήο δε δχλαηαη λα καθξνεκεξεχζεη κεηαμχ δχν. Καη απηή ε ζπλνπζηαζηηθή 

επηθαηξνπνίεζε κνηάδεη λα είλαη ην ζεκέιην θάζε κνλνγακίαο.      
369

 χκθσλα κε ην Syd Field, κέζα ζηα πξψηα 10 ιεπηά κηαο ηαηλίαο, πξέπεη λα έρεη γίλεη μεθάζαξν ην 

πνηνο είλαη ν βαζηθφο ηεο ήξσαο, ην ζέκα ηεο, ε πεξηξξένπζα δξακαηηθή θαηάζηαζε ηνπ κχζνπ. Βι. S. 

Field, Σν ζελάξην: ε ηέρλε θαη ε ηερληθή, Κάιβνο, Αζήλα, 1986, ζ. 75.  
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αιιά θαη ε παξνπζία ηνπ είλαη ζεκαίλνπζα ζε αξθεηέο ηαηλίεο ηνπ δεκηνπξγνχ.
370

 

πγθεθξηκέλα, γηα ην Eyes Wide Shut παξαηεξεί πσο «…πσο ε Άιηο (Νηθφι 

Κίληκαλ) ρνξεχεη βαιο κε έλαλ Οχγγξν πνπ δε γλσξίδεη, ελψ δχν κνληέια… 

πξνζπαζνχλ λα ηπιίμνπλ ηνλ άληξα ηεο κέζα ζε έλα ρνξφ μεκπαιηζηηθφ… (ελψ) ζην 

ζπίηη ησλ νξγίσλ ε κεηαθνξά ηνπ ρνξνχ θπξηαξρεί ζε φιεο ηηο ζθελέο… (ζ)ην 

πεξίεξγν ηειεηνπξγηθφ κε ηηο… έληεθα γπλαίθεο…».
371

 Δπίζεο, ε πξνβνιή ηνπ ρνξνχ 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην ζθελνζέηε λα ζπλδέζεη κνπζηθά ηηο δχν επνρέο θαη πεξηνρέο 

πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη, απφ ηελ κηα ηε Βηέλλε ηνπ 19νπ αηψλα, απφ ηελ άιιελ ηε 

Νέα Τφξθε ηνπ 20νπ αηψλα. Μνπζηθή ζχλδεζε γίλεηαη κέζσ ελφο θνκκαηηνχ 

γξακκέλνπ ζε ¾, φπσο αθξηβψο κεηξάηαη ην βηελλέδηθν βαιο, κφλν πνπ απνηειεί 

θνκκάηη ηνπ νζηαθφβηηο, ην νπνίν απνηειεί κέξνο ηεο πεξίθεκεο Jazz Suite γηα 

νξρήζηξα πνηθίιεο κνπζηθήο, ην νπνίν ην νλνκάδεη ν ίδηνο ν ζπλζέηεο σο Βαιο αξ. 2.  

Ο Κηνχκπξηθ ρξεζηκνπνηεί έλα θνκκάηη χζηεξν ηεο επνρήο πνπ γξάθηεθε ην βηβιίν 

αιιά πξφηεξν ηεο επνρήο πνπ γπξίζηεθε ε ηαηλία αθξηβψο γηα λα γεθπξψζεη ην φπνην 

ρξνληθφ θαη πνιηηηζκηθφ ράζκα. Άιισζηε, κε έλαλ ηξφπν, ε πνιππνιηηηζκηθή 

αλαθνξά ηνπ έξγνπ βξίζθεη ζην ζπγθεθξηκέλν κνπζηθφ έξγν ηνλ νξηζκφ ηεο. Έλαο 

Ρψζνο, ν νζηαθφβηηο, γξάθεη «απζηξηαθφ» βαιο κε έλα ζχλνιν νξγάλσλ πνπ 

δχλαηαη λα παξαπέκπεη ζε νξγαληθφ ζχλνιν ηεο ηδαδ. Ζ Νέα Τφξθε, κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, απνηειεί ηελ επέθηαζε θαη ηεο θεληξνεπξσπατθήο θνπιηνχξαο πέξαλ ην 

αηιαληηθνχ, φπσο αθξηβψο ην βαιο γξάθεηαη απφ έλαλ γφλν ηεο πεξηθέξεηαο ηεο 

Δπξψπεο, έλαλ αιιφθνζκν Ρψζν. Ζ επξσπατθή θνπιηνχξα βξίζθεηαη ζε ζπλερή  

αλαπαξαγσγή, πξνζαξκνγή, αιιαγή απφ ηνπο αιιφηξηνπο επηγφλνπο ηεο, κε ηνλ 

Κηνχκπξηθ λα θηλεί ηελ κπαθέηα ζην λέν αζηηθφ θέληξν πνπ αθηηλνβνιεί, πνπ δελ 

είλαη πηα ε Βηέλλε ηνπ Μεζνπνιέκνπ, αιιά ε Νέα Τφξθε ησλ ΖΠΑ, έλα θέληξν 

φκσο ζην νπνίν ειινρεχεη έλα θπξίαξρν πξφβιεκα: πψο πξαγκαηεχεηαη θάπνηνο ηα 

έλνρα κπζηηθά ηνπ; Πνιχ πεξηζζφηεξν, ελψ ζην βηβιίν ππάξρεη ε ακνηβαία 

απνθάιπςε ηνπ δεχγνπο γηα ην πφζν ηνπο πξνο ηξίηα πξφζσπα, ζηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή πξνζαξκνγή, ν ζχδπγνο αθνχεη άθσλνο, επλνπρηζκέλνο, ζε 

θαηάζηαζε αθαζίαο θαη ζνθ ηελ ηζηνξία ηεο ζπδχγνπ ηνπ πνπ απνηειεί κηαλ 

νλείξσμε (;) ή κηα πξαγκαηηθή ηζηνξία, θαηά ηνλ ρξφλν ησλ θνηλψλ ηνπο δηαθνπψλ. 

Δλψ ζην βηβιίν ν γηαηξφο πεξηγξάθεη θαη απηφο κηα δηθή ηνπ απσζεκέλε επηζπκία, 

                                                 
370

 El. Pezzotta, op. cit.,  ζ. 3.  
371

 El. Pezzotta, op. cit.,  ζ. 97.  



166 

 

 

 

ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εθδνρή, ην «ηζρπξφ» θχιν κνηάδεη εληειψο αλίζρπξν. Ίζσο, 

απηφο είλαη ν ηξφπνο γηα λα δηθαηνινγήζεη ν Κηνχκπξηθ εληέρλσο ηηο λπρηνδηαβάζεηο 

ηνπ ήξσά ηνπ θαη θπξίσο ηελ αλάγθε ηνπ γηα απηέο. πσο παξαηεξεί θαη ν Θσκάο 

νχκαο «ην αλαπάληερν, ηζρπξφ ζνθ δεκηνπξγεί κηα εηθφλα-έκκνλε ηδέα ζην κπαιφ 

ηνπ ζπδχγνπ: ε γπλαίθα ηνπ λα θάλεη ζεμ κε ηνλ άιιν! Ο θινληζκφο ηνλ νδεγεί ζε 

κηα αγρψδε πεξηπιάλεζε».
372

  Απφ απηήλ ηελ άπνςε ην αθήγεκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ηαηλίαο κνηάδεη λα εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ αίηηα θαη απνηειέζκαηα:
373

 1
ν
 

αίηην, ε αλαπάληερε απνθάιπςε ηεο Άιηο, κε 1
ν
 απνηέιεζκα, ην «αλαπάληερν, ηζρπξφ 

ζνθ» / 2
ν
 αίηην, ην ίδην ην ηζρπξφ ζνθ, κε 2

ν
 απνηέιεζκα, ηελ εηθφλα-έκκνλε ηδέα / 3

ν
 

αίηην, ε εηθφλα-έκκνλε ηδέα, κε 3
ν
 απνηέιεζκα, ηελ αγρψδε πεξηπιάλεζε ηνπ Μπηι. 

Καζψο κε έλαλ ηξφπν θάλνπκε παξάιιειε «αλάγλσζε» βηβιίνπ θαη ζελαξίνπ, γηα λα 

βξνχκε αιιαγέο, κεηαζρεκαηηζκνχο, πξνζζαθαηξέζεηο, αο μεθηλήζνπκε απφ ηελ 

αξρή ηεο ινγνηερληθήο αθήγεζεο. Ζ ινγνηερληθή αθήγεζε δελ μεθηλά κε θάπνην 

πξσηφηππν θείκελν ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα αιιά κε ηελ αλάγλσζε απφ ηελ κηθξή 

θφξε ηνπ ηαηξνχ ελφο απνζπάζκαηνο απφ ηηο «Υίιηεο θαη κία λχρηεο», θαηά ηελ νπνία 

αλάγλσζε ε κηθξή απνθνηκηέηαη, κε απνηέιεζκα ε ππεξέηξηα λα πάξεη ηελ κηθξή θαη 

λα ηε βάιεη γηα χπλν. Απηή ε ζθελή έρεη κεηαβιεζεί ζην ζελάξην, θαζφηη ε 

ππεξέηξηα έρεη κεηαβιεζεί ζε baby sitter, ελψ ε κηθξή δεηά ηελ άδεηα απφ ηνπο 

γνλείο ηεο λα δεη ηνλ Καξπνζξαχζηε ζηελ ηειεφξαζε. Δδψ ε πξνζαξκνγή θηλείηαη 

ζε πξψην επίπεδν απφ ην βηβιίν ζηελ ηειεφξαζε, ζέινληαο λα επελδχζεη ζηελ 

αιιαγή επνρήο αιιά θαη ζην γεγνλφο πσο ε ηαηλία δηαδξακαηίδεηαη κέζα ζηα 

Υξηζηνχγελλα, πξάγκα πνπ θάλεη ηελ ηζηνξία ηνπ Καξπνζξαχζηε πην ηαηξηαζηή ζηε 

επνρηαθή πεξίζηαζε ζε ζρέζε κε ηα αξαβηθά παξακχζηα πνπ παξαπέκπνπλ ζε έλαλ 

θφζκν εμσηηθφ. ε δεχηεξν επίπεδν, ην ζελάξην επελδχεη πνιηηηζηηθά ζε άιιν 

επίπεδν απφ απηφ ζην νπνίν επελδχεη ην βηβιίν. Με ην άθνπζκα ηεο ιέμεο 

«Καξπνζξαύζηεο» πηζαλφηαηα ην πξψην εξέζηζκα πνπ θαηαρσξείηαη πνιηηηζκηθά 

είλαη ην δηάζεκν κπαιέην ηνπ Σζατθφθζθη, δεκηνπξγψληαο θαη εδψ κηα πνιηηηζκηθή 

γέθπξα κεηαμχ ηεο Νέαο Τφξθεο ησλ ηειψλ ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε ηελ επξσ-ξσζηθή 

θνπιηνχξα ησλ ηειψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα (ν Σζατθφθζθη ζπλζέηεη ην έξγν ζηα 1892), 

αιιά θαη κε κηα επνρή πνπ είλαη ζχγρξνλε ηνπ λίηδιεξ, πξάγκα πνπ ελ πνιινίο 
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αηζζεηηθά πξνζπαζεί λα πξαγκαηψζεη ηφζν ν Κηνχκπξηθ φζν θαη ν Ράθαει. Μφλνλ ν 

δείθηεο ηεο ψξαο κέλεη ίδηνο: ζηηο 9 ην κηθξφ θνξίηζη πξέπεη λα πάεη γηα χπλν ηφζν 

ζην βηβιίν φζν θαη ζηελ ηαηλία. Μηα κηθξή ππφκλεζε εδψ, ηφζν ην βηβιίν φζν θαη ε 

ηαηλία εθθηλνχλ κε ηνλ χπλν ηνπ κηθξνχ θνξηηζηνχ (ζην βηβιίν απνθνηκηέηαη 

δηαβάδνληαο παξακχζη επξηζθφκελε κεηαμχ χπλνπ θαη μχπληνπ γηα θάπνηα 

δεπηεξφιεπηα ηεο ψξαο, ελψ ζηελ ηαηλία ην κφλν πξάγκα πνπ δηεπζεηείηαη ζηελ αξρή 

ηεο είλαη ην πφηε ζα θνηκεζεί ε κηθξή). Γελ κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηπραία ηνχηε 

ηε δηεπζέηεζε, θαζφηη πξηλ απφ ηνλ χπλν ηεο κηθξήο πξνεγείηαη ε επαθή ηεο κε ηελ 

ινγνηερλία ζην βηβιίν, κε ην κπαιέην ζηελ ηαηλία πνπ σζηφζν θαη απηφ ζηεξίδεηαη 

ζηελ ινγνηερλία. Ήδε απφ ην μεθίλεκα ηφζν ν πξσηφηππνο ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ 

φζν θαη νη ζελαξηνγξάθνη ζπλδένπλ ηελ ηέρλε κε ην φλεηξν, ηα φζα βιέπεηο κε κάηηα 

αλνηρηά κε φζα βιέπεηο κε κάηηα θιεηζηά ζην πιαίζην κηαο αζψαο παηδηθήο ςπρήο 

πνπ δχλαηαη λα εγγξάςεη ηνλ θφζκν ζην μεθίλεκα ηεο δσήο ηεο ρσξίο ηελ ελήιηθε 

αληίιεςε. Πέξαλ ηνχηνπ, ήδε ζηελ πξψηε ζειίδα ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη ε θξάζε πνπ 

αθνξά ζηνπο γνλείο θαη ιέεη «ηα ρέξηα ησλ γνληψλ αγγίρηεθαλ κεηαμχ ηνπο…, κε έλα 

ηξπθεξφ βιέκκα πνπ δελ απεπζπλφηαλ κφλν ζην παηδί, ηα κάηηα ηνπο 

ζπλαληήζεθαλ».
374

 ην ζελάξην ηα βιέκκαηα ησλ δχν ζπδχγσλ δε ζπλαληηνχληαη 

ζρεδφλ πνηέ ζηελ πξψηε ζθελή ηεο ηαηλίαο. Μάιηζηα ε ζχδπγνο παξαπνληέηαη ζηελ 

ηαηλία πσο ν άλδξαο ηεο νχηε θαλ ηελ θνηηάδεη. Θα ιέγακε κάιηζηα πσο φιε απηή ε 

θηλεκαηνγξαθηθή ζθελή κέζα ζην ζπίηη είλαη ζθελή, φπνπ ζπλεηδεηά ν Μπηι θαη ε 

Άιηο επηδηψθνπλ λα κελ θνηηάμεη ν έλαο ηνλ άιινλ ζηα κάηηα, είλαη ζθελή ζηελ 

νπνία ζθηαγξαθείηαη ε απφζηαζή ηνπο, ε εξσηηθή θαη πξνζσπηθή ηνπο θξίζε πνπ 

ειινρεχεη. Απηή ε επηινγή ησλ ζελαξηνγξάθσλ λα θάλνπλ ην αθξηβψο αληίζεην απφ 

απηφ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην βηβιίν, ζην μεθίλεκα ηεο ηαηλίαο, απνηειεί ίζσο κηα απφ 

ηηο θχξηεο ζεκαηηθέο ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ, πνπ δηαθνξνπνηνχκελν απφ ην 

πξσηφηππν βηβιίν αιιάδεη ξηδηθά ηε βαζηθή πινθή. Απηφ ζπλερίδεηαη θαη ζηε ζθελή 

ηνπ ρνξνχ, γηα ηελ νπνία ην πξσηφηππν βηβιίν γξάθεη «… νη δχν ζχδπγνη, 

επραξηζηεκέλνη… ζαλ δχν εξαζηέο αλάκεζα ζε άιια εξσηεπκέλα δεπγάξηα… 

θνπβέληηαζαλ… θηιηθά θαη δεζηά, ζαλ λα είραλ γλσξηζηεί κφιηο, ζε κηα ραξηησκέλε 

παξσδία θιεξη, αληίζηαζεο θαη ηειηθήο απνδνρήο».
375
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επηιέγνπλ κηα άιιε δηάζηαζε αθήγεζεο, θαζψο ζπλερίδνπλ λα εθζέηνπλ ζην θαθφ 

ηελ ακνηβαία ςπρξφηεηα θαη ηελ αδηαθνξία ηνπ δεχγνπο, σο πξναλάθξνπζκα ηεο 

πξνυπάξρνπζαο θξίζεο πνπ ζα θνξπθσζεί. Ζ ζπδήηεζή ηνπο κεηά ηε λχρηα ηνπ 

ρνξνχ, δηαθφπηεηαη απφ έλα ηειεθψλεκα πνπ ηνλ θαιεί λα πάεη ζε έλαλ αζζελή ηνπ 

πνπ έρεη ήδε πεζάλεη θαη πξέπεη λα βεβαηψζεη ην ζάλαηφ ηνπ, ελψ ζην βηβιίν 

ελεκεξψλεηαη πξνθνξηθά γηα ην γεγνλφο πσο έλαο αζζελήο ηνπ βξίζθεηαη ζε πνιχ 

θαθή θαηάζηαζε. 

Δλδηαθέξνπζεο είλαη νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγεη ν λίηδιεξ ζηελ αηζζεηηθή 

ηνπ Κηνχκπξηθ. Δλ πξνθεηκέλσ, εηζεξρφκελνο ν γηαηξφο ηνπ βηβιίνπ ζην ζπίηη 

παξαηεξεί έλαλ πίλαθα πνπ «έδεηρλε έλαλ αμησκαηηθφ θαβάια ζην άινγν, πνπ 

θαηέβαηλε θαιπάδνληαο έλα ιφθν», εθεβηθφο πίλαθαο ελφο καηαησκέλνπ  

δσγξάθνπ.
376

 ην ίδην ζπίηη επίζεο παξαηεξεί κηα κέηξηα ιηζνγξαθία πνπ 

αλαπαξηζηνχζε έλαλ αμησκαηηθφ κε ιεπθή ζηνιή κε μίθνο ηξαβεγκέλν λα εθνξκά 

ελαληίνλ ελφο αφξαηνπ ερζξνχ.
377

 Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί γηα ηνλ Κηνχκπξηθ πεγή 

έκπλεπζεο, θαζψο ζε πνιιέο ζθελέο ηνπ έξγνπ ηνπ «εγθηβσηίδεη» ζηα πιαίζηα ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ ηνπ θάδξνπ κηθξφηεξα θηλεκαηνγξαθηθά δσγξαθηθά θάδξα πνπ 

αλνίγνπλ κπξνζηά ζηα κάηηα καο ηε δπλαηφηεηα λα βιέπνπκε φρη κφλν θάηη 

εηθαζηηθφ πνπ ιεηηνπξγεί δηαθνζκεηηθά ζηα πιάλα ηνπ αιιά θαη σο νπέο πνπ 

ζπλζέηνπλ κηα λέα εηθφλα πνπ δξα σο δηπινηππία, σο πιάλν κέζα ζην πιάλν, σο 

εηθφλα πάλσ θαη κέζα ζηελ εηθφλα κε ηπραίεο ή ιηγφηεξν ηπραίεο παξακέηξνπο. ια 

ηα έξγα πνπ ρξεζηκνπνηεί είλαη κάιηζηα ηεο γπλαίθαο ηνπ Christine Kubrick, ηα 

νπνία ζα δνχκε πψο ελδερνκέλσο λνεκαηνδνηνχλ παξαθάησ ηελ ίδηα ηελ πινθή ηεο 

ηαηλίαο.   

Μηα πξνζαξκνγή πνιχ ζπγθεθξηκέλε, ηελ νπνία μερσξίδεη θαη ν ίδηνο ν 

Raphael, θαζψο πηζηεχεη πσο ελέρεη ιαλζάλνληα αληηζεκηηηζκφ αθνξά ζηε 

ζπλάληεζε ηνπ ήξσα ζην δξφκν κε κέιε αιακαληθήο  θνηηεηηθήο έλσζεο αξξέλσλ, ε 

νπνία ηνλ πξνθαιεί θαη κε ζσκαηηθή βία (έλαο απφ ηνπο λεαξνχο πέθηεη πάλσ ηνπ). 

ηελ ηαηλία απηφ κεηαηξέπεηαη ζε κηα νκάδα απφ ιεπθνχο λεαξνχο πνπ έλαο απφ 

απηνχο πέθηεη επάλσ ηνπ θαη ηνλ απνθαιεί «αδειθή». ηελ πξψηε πεξίπησζε ηνπ 

βηβιίνπ ν Raphael πηζηεχεη πσο ν ήξσαο δέρεηαη επίζεζε ιφγσ ηεο εβξατθήο ηνπ 

θαηαγσγήο απφ εζληθηζηέο Αιακαλνχο, ε νπνίνη φκσο δελ πξνρσξνχλ ζε ζαθή 
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ιεθηηθή απνηχπσζε απηήο ηεο ππφζεζεο. Ο Raphael απηφ ην ζηεξίδεη ζηελ εβξατθή 

θαηαγσγή ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπγγξαθέα, ζην θιίκα ηεο επνρήο αιιά θαη ζηελ ππφζεζε 

πσο «ν ήξσαο ηνπ Traumnovelle είλαη γηαηξφο πνπ γηα πξνθαλείο ιφγνπο κνηάδεη κε 

ην ζπγγξαθέα» ζπκίδνληαο θαη ηελ παξαδνρή ηνπ λίηδιεξ πσο θάπνηεο απφ ηηο 

ηζηνξίεο ηνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξία ηεο δσήο ηνπ.
378

  Ο ίδηνο ν Raphael, ζην 

ζελάξην, απηή ηε ζθελή ηελ κεηαηξέπεη ζε αςηκαρία ηνπ Μπηι κε ζπκκνξία ιεπθψλ 

αλδξψλ (απφ θνιιεγηφπαηδα άξαγε;) κάιινλ ζπληεξεηηθήο ξεηνξηθήο, νη νπνίνη ζε 

αληίζεζε κε ηελ ηαηλία εθθξάδνληαη ιεθηηθά ζην πξφζσπν ηνπ Μπηι ελαληίνλ ηεο 

νκνθπινθηιίαο. Σφζν ζηελ ηαηλία φζν θαη ζην βηβιίν ν ήξσαο παξακέλεη ζησπειφο 

θαη δελ απαληά ζηελ πξφθιεζε. ηελ ηαηλία κάιηζηα ε πξφθιεζε γίλεηαη απέλαληη 

ζηνλ αλδξηζκφ ηνπ Μπηι, νινθιεξψλνληαο ηνλ νηνλεί επλνπρηζκφ ηνπ απφ ηα ίδηα ηα 

γεγνλφηα, εζηηάδνληαο ζηελ ελδερφκελε πιεγή πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ 

έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ ληψζεη γηα ηε ζχδπγφ ηνπ, δεκηνπξγψληαο θαη 

δηθαηνινγψληαο ηελ αλάγθε ηνπ γηα επηβεβαίσζε. ηαλ κάιηζηα ζα βξεζεί ζην ζπίηη 

ησλ ηεξνηειεζηηψλ, ελψ ζην βηβιίν δελ απνθαιχπηεηαη ε ηαπηφηεηά ηνπ, ζηελ ηαηλία 

ν Μπηι βγάδεη κεηά απφ δηαηαγή ηελ κάζθα, θάλνληαο ηνλ λα κνηάδεη έηη πεξαηηέξσ 

κε εηηεκέλν πεξηεγεηή ζηνλ θφζκν νξγαλσκέλσλ κπζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ 

ηα κέιε δηαηεξνχλ ηελ αλσλπκία ηνπο, ελψ ν ίδηνο έρεη απνθαιχςεη πνηνο είλαη. 

Δπίζεο, ελψ ζην βηβιίν αθφκα θαη ζε απηήλ ηελ χζηαηε ψξα ν ήξσαο κνηάδεη πην 

ελεξγεηηθφο ιέγνληαο «πνηνη θη αλ είζηε, θχξηνη, ν θαζέλαο απφ ζαο θάλεη κηα άιιε 

δσή, εθηφο απφ απηήλ εδψ. Δγψ φκσο, δελ ππνδχνκαη θαλέλα ξφιν θη αλ ην έρσ 

θάλεη κέρξη ηψξα απφ αλάγθε, ηψξα παχσ λα ην θάλσ»
379
,  ελψ ζηελ αληίζηνηρε 

ζθελή ηεο ηαηλίαο κνηάδεη πνιχ πην παζεηηθφο θαη αλίζρπξνο.  

Ζ κεηαθνξά επίζεο ηνπ επνρηθνχ ρξφλνπ απφ ην ηέινο ηνπ ρεηκψλα, ηέιε 

Φιεβάξε, θαη ηηο βηελλέδηθεο απνθξηέο, ζην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην, πιεζίνλ ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ, πέξα απφ ηελ πξνθαλή πξνηίκεζε ζε κηα ζεκαληηθφηεξε ενξηή ησλ 

Ακεξηθάλσλ, απηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, θαζφηη ζηηο ΖΠΑ ε αληίζηνηρε γηνξηή είλαη 

ην Halloween, ην νπνίν ενξηάδεηαη ην θζηλφπσξν, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηα 

Υξηζηνχγελλα απνηεινχλ κηα κεγαιχηεξε ζξεζθεπηηθή θαη εκπνξηθή γηνξηή, 

ζπγρξφλσο είλαη ε αθνξκή νη ζελαξηνγξάθνη θαη ν ζθελνζέηεο λα θηλεζνχλ κεηαμχ 

ησλ αληηζέζεσλ αιιά θαη κέζσ απηψλ. Μέζα ζηελ θαξδηά ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ζηε 
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γέλλεζε ηνπ ζσηήξα απφ ηελ παξζέλν Μαξία, θξχβνληαη νη πην ιεξσκέλεο ελνρηθέο 

ζθέςεηο ηνπ λνπ αιιά θαη ησλ επηζπκηψλ. Ζ «θαιή» θνηλσλία ηεο Νέαο Τφξθεο 

ενξηάδεη ηα Υξηζηνχγελλα  αιιηψο θαη γηα ηελ αθξίβεηα δηηηψο: επζεβψο θνηλσληθά, 

αζεβψο θξπθά. αλ νπαδνί αξραίαο πνιπζετζηηθήο ζξεζθείαο, αξλνχκελνη ζαξθί ην 

ίδην ην πξφζσπφ ηνπο, θνξνχλ ηε κάζθα ηεο παλνξγηαζηηθήο έθζηαζεο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή, ζαλ κπζηηθνί θαιιηθάληδαξνη πνπ ειινρεχνπλ θάησ απφ ηα πφδηα καο, 

αθήλνπλ ηηο κπζηηθέο επηζπκίεο ηεο ζάξθαο λα παξαβηάζνπλ ην άιιν κπζηήξην, απηφ 

ηνπ γάκνπ. Σελ ίδηα ζηηγκή ην ρξηζηνπγελληάηηθν άζηξν ηεο Βεζιεέκ κπνξεί λα 

ηδσζεί αθφκα επθνιφηεξα ζαλ απνθξπθηζηηθή πεληάιθα. Ζ πνιπζεκία εδψ ησλ 

ζπκβφισλ ελέρεη πνιιαπιή εξκελεία ησλ ίδησλ ησλ γεγνλφησλ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ 

ζπληζηνχλ γεγνλφο πνιχζεκν ηα ίδηα, παξάγνληαο παξάιιειεο αθεγεκαηηθέο 

ηξνρηέο.    

Ζ Pezzotta φκσο παξαηεξεί θαη θάηη αθφκα. πρλά νη πξσηαγσληζηέο ηνπ 

Κηνχκπξηθ, είλαη «παζεηηθνί πεξηπαηεηέο ησλ δηεγεηηθψλ ηνπο θφζκσλ», 

«παγηδεπκέλνη ζε έλαλ νλεηξηθφ θφζκν, εμνπζηαδφκελνη απφ ηνπο αηζζεηηθνχο 

θαλφλεο ηνπ ζθελνζέηε».
380

 Ο ήξσάο καο ζηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, απηφ θάλεη, 

αθήλεηαη ζε κηα πεξηπιάλεζε ρσξίο απνθαζηζηηθφηεηα, ρσξίο απνθάζεηο, κε κηα 

πξαγκαηηθφηεηα γχξσ ηνπ, πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνλ πξνηξέπεη λα ακθηβάιιεη γηα ηελ 

ίδηα ηεο ηελ αιήζεηα, ςάρλνληαο ηε δηθή ηνπ αιήζεηα, πξαγκαηεπφκελνο ηηο ίδηεο ηνπ 

ηηο επηζπκίεο. Ο Σνκ Κξνπδ, εδψ, καο ζπκίδεη θάηη πνπ έρεη πεη ν Cavell γηα ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, φηη είλαη δειαδή ε θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ.
381

 Ο Cavell 

εμεγεί θαη εμεγείηαη: «Ζ αίζζεζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ γίλεηαη αληηθείκελν 

εθκεηάιιεπζεο απφ ηελ θσκσδία θαη ηε ζξεζθεία, ή πνπ εμεξεπλάηαη απφ ηε 

θηινζνθία θαη ηελ ηξαγσδία, νχηε ελδπλακψλεηαη, νχηε εθθεχγεη κέζσ ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ˙ θάπνηνο ζα έιεγε πσο εθεί δηαζθεδάδεηαη. Ζ εζηθή ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο ηνπ ζθεπηηθηζκνχ δελ είλαη φηη ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη 

έλα φλεηξν, νχηε πσο ε πξαγκαηηθφηεηα πεξηνξίδεη ηα φλεηξά καο… Σν λα γλσξίδεηο 

πφζν πνιχ ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη αλνηρηή ζηα φλεηξά καο είλαη ζαλ λα γλσξίδεηο 

πφζν ε πξαγκαηηθφηεηα πεξηνξίδεηαη απφ ηα φλεηξα πνπ έρνπκε εκείο γηα απηήλ».
382

 

Ζ ηδέα κηαο αηειεχηεηεο απνξίαο γηα ην πνηα είλαη ε πξαγκαηηθφηεηα, πψο απηή 
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νξηνζεηεί ηελ πξαγκαηηθφηεηά καο, πψο ηα φλεηξά καο δηακνξθψλνπλ ηελ εηθφλα καο 

γηα απηή, δελ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ βξεη θαιχηεξν εθθξαζηή απφ απηήλ ηελ ηαηλία 

ζην πξφζσπν ηνπ ήξσά ηεο. Καη ζπγθεθξηκέλα δε ζα κπνξνχζε ε θξάζε «ν 

θηλεκαηνγξάθνο σο θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ» λα βξεη πξνζθνξφηεξν 

ήξσα γηα ηελ ίδηα ηελ νπηηθνπνίεζε θαη δξακαηνπνίεζε απηήο ηεο ζπλζήθεο. Ο ίδηνο 

ν Σνκ Κξνπδ πνπ ελζαξθψλεη ηνλ νξζνπεδηθφ Μπηι, θαζίζηαηαη ε έλζαξθε θχζε ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, φπσο ηε θχζε απηή πεξηγξάθεη ν Cavell. Ο Μπηι κνηάδεη λα είλαη ν 

ίδηνο «ε θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ». Ο πεξηπιαλψκελνο γηαηξφο 

πεξηπιαληέηαη ζε κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ελέρεη θαη ππέρεη ζπλερή κπζηήξηα, έλνρα 

κπζηηθά, απνζησπήζεηο, νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα ηνπ εληείλεη ην ζθεπηηθηζκφ, 

νηηδήπνηε ζα κπνξνχζε λα ηνλ θάλεη λα ακθηβάιιεη γηα ηε ζπλζήθε θαη ηελ νπηηθή 

θάησ απφ ηελ νπνία βιέπεη ηνλ θφζκν. Ο Μπηι πεξηπιαληέηαη θαη πιαλάηαη. 

Πεξηπιαληέηαη γηα λα αλαθαιχςεη ηα φξηα ηεο πιάλεο ηνπ. Ο ήξσαο, ν ίδηνο ζαλ 

θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, παγηδεπκέλνο κέζα ζε έλαλ ξφιν, πνπ κε ηε 

ζεηξά ηνπ είλαη παγηδεπκέλνο κέζα ζην θηλεκαηνγξαθηθφ κέζν, έρεη επάξηζκα 

κπζηήξηα λα ιχζεη: ηη αθξηβψο ελλννχλ ηα δχν γπλαηθεία κνληέια πνπ ζέινπλ λα ηνλ 

νδεγήζνπλ εθεί πνπ ην νπξάλην ηφμν ηειεηψλεη, ηη ζεκαίλεη ην Fidelio, πνηα είλαη ε 

γπλαίθα πνπ ηνλ πξνζεγγίδεη ζην ζπίηη ησλ νξγίσλ, πνηνο ν ξφινο ηνπ Zingler. Καη 

ελψ ην βηβιίν αθήλεη ιηγφηεξν λνεκαηηθά θελά, ν Κηνχκπξηθ επηιέγεη λα ηα δηεπξχλεη 

είηε κε ηηο απνζησπήζεηο είηε κε ηα ίδηα ηα ιφγηα ησλ εξψσλ. 
383

 Δπίζεο, ν Μπηι 

πιαλάηαη θαηά ηελ ιχζε ησλ φπνησλ κπζηεξίσλ ηεο δσήο ηνπ. Πιαλάηαη απφ 

ςεπδεπίγξαθεο εξσηηθέο ππνζρέζεηο –πνηέ άιισζηε δελ βξίζθεη ηελ εξσηηθή επηπρία 

εθηφο ηνπ γάκνπ ηνπ–, πιαλάηαη απφ αλζξψπνπο πην ηζρπξνχο απφ απηφλ 

κεηαηξεπφκελνο ζε άζπξκά ηνπο άζειά ηνπ, πιαλάηαη απφ ηνλ παιηφ ηνπ θίιν θαη 

ζπκθνηηεηή, πιαλάηαη απφ ηελ εμνκνιφγεζε ηεο ίδηαο ηεο γπλαίθαο ηνπ, πιαλάηαη, 

ηέινο, απφ ηελ ίδηα ηελ αληίιεςή ηνπ, θαζψο ηα αηζζεηήξηα φξγαλά ηνπ δελ κνηάδνπλ 

λα κπνξνχλ λα ηνλ νδεγήζνπλ ζε θακηά βέβαηε εξκελεία ησλ γεγνλφησλ.    

Ο θηλεκαηνγξάθνο σο εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ δε βξίζθεη κφλν ην 

δεκηνπξγφ ηνπ ζηνλ Κηνχκπξηθ αιιά θάηη πην βαζχ απφ απηφ. Ο Καξηέζηνο 

παξαηεξεί πσο ε θίλεζε είλαη θάηη πνπ δελ κπνξεί λα ηεζεί ζε ακθηζβήηεζε, 

εληνχηνηο ην ρξψκα θαη ε ζεξκφηεηα κπνξεί. πγθεθξηκέλα επηζεκαίλεη πσο « ζν 
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γηα ηηο ηδέεο ησλ ζσκαηηθψλ πξαγκάησλ… φζα αληηιακβάλνκαη ζαθψο θαη δηαθξηηψο 

ζε απηέο είλαη ιηγνζηά…, ην κέγεζνο, ή ε έθηαζε ζε κήθνο, πιάηνο θαη βάζνο… θαη 

ε θίλεζε ή ε κεηαβνιή ηεο ζέζεο απηήο», ελψ ζπλερίδεη ηζρπξηδφκελνο πσο «ηα 

ππφινηπα… φπσο ην θσο θαη ηα ρξψκαηα, νη ήρνη, νη νζκέο, νη γεχζεηο, ε ζεξκφηεηα 

θαη ην ςχρνο… ηα ζθέθηνκαη κε ηφζε ζχγρπζε θαη αζάθεηα, ψζηε αγλνψ θαη αλ 

είλαη αιεζηλά ε ςεχηηθα».
384

  Ζ εηθφλα ελφο άλδξα πξσηαγσληζηή αλίθαλνπ λα 

εξκελεχζεη ηνλ θφζκν ηνπ είλαη ε πξαγκαηηθή εηθφλα ηνπ ζεαηή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

ν νπνίνο είλαη βέβαηνο κφλν γηα ην γεγνλφο πσο ε εηθφλα πνπ βιέπεη θηλείηαη. Καη 

ελψ ν ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο έρεη μνδέςεη πνιχ ρξφλν, ρξήκα, γλψζε γηα λα γίλεη 

φζν ην δπλαηφλ πην αιεζνθαλήο (κέζσ ησλ ζθεληθψλ, ησλ νπηηθψλ εθέ, ησλ 

θίιηξσλ ζηηο θάκεξεο), ηειηθά κνηάδεη ην πξψην ηνπ ραξαθηεξηζηηθφ, δειαδή ε 

δπλαηφηεηα πνπ δίλεη ζην ζεαηή λα βιέπεη κηα εηθφλα πνπ θηλείηαη, λα είλαη ην πην 

ηζρπξφ θνκκάηη ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηα Μάηηα 

Δξκεηηθά Κιεηζηά παξαηεξνχκε ηνλ αρφ ηεο αλάζαο ηνπ πξσηαγσληζηή λα αθήλεη 

έλα κηθξφ «ζχλλεθν» πγξαζίαο ζην πεξηβάιινλ, πξάγκα πνπ καο θάλεη λα 

ππνζέηνπκε πσο «εθεί» θάλεη θξχν, θάηη φκσο πνπ δελ κπνξνχκε λα ην πξνζιάβνπκε 

κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο. Δίκαζηε κφλν ζίγνπξνη πσο βιέπνπκε κηα θηλνχκελε εηθφλα, 

δελ είκαζηε βέβαηνη πσο ηα πξφζσπα πνπ βιέπνπκε ζην θηικ δνπλ κε θάπνηνλ ηξφπν, 

αλ ηα αληηθείκελα είλαη κέξνο θάπνηνπ ζθεληθνχ ή θάπνηαο πξαγκαηηθφηεηαο. 

Ακθηβάιινπκε γηα ηα φξηα ηεο δηθήο καο αληίιεςεο θπξίσο. Ζ θίλεζε φκσο ηεο 

εηθφλαο είλαη ην πξψην θαη ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ δελ κπνξνχκε λα 

ακθηζβεηήζνπκε γηα απηφ πνπ έρνπκε κπξνζηά απφ ην κάηηα καο. Σν παξαπάλσ 

δήηεκα εθθηλεί απφ ην ηη είλαη ην «εθεί» θαη ηη ην «εδψ» γηα έλαλ ζεαηή. 

πγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο αλ ηαπηηζηνχκε κε ην ζεαηή, 

αληηιακβαλφκαζηε ην «εδψ» σο ηψξα θαη ην «εθεί» σο παξειζφλ, ην πξψην σο θάηη 

ην αιεζηλφ, ην δεχηεξν σο ςεπδαίζζεζε, ην πξψην σο θάηη ην ζίγνπξν θαη ζηέξεν 

ελψ ην δεχηεξν σο πξντφλ κπζνπιαζίαο. ιν φκσο ην παξαπάλσ ην 

αληηιακβαλφκαζηε κέζα ζηε ινγηθή κηαο ξηδηθήο κεηαθνξάο θαηά ηελ νπνία ν 

θηλεκαηνγξάθνο αληηπαξαηίζεηαη κε ηε δσή καο. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, ν πξψηνο 

κνηάδεη λα είλαη καθξηλφο, λεθξφο θαη ςεχηηθνο ελψ ε δσή καο θνληηλή, δσληαλή θαη 

αιεζηλή. Τπάξρεη φκσο θαη ε αθξηβψο αληίζεηε ηάζε. Ο ζεαηήο λα βιέπεη ηνλ 
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θηλεκαηνγξάθν ζαλ κέξνο ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ δσήο, λα αληηδξά θαη λα 

ζπκπεξηθέξεηαη έλαληη απηνχ, ζαλ  λα κελ ππάξρεη ην «εδψ» θαη ην «εθεί». αλ απηφ 

πνπ βιέπεη λα είλαη επέθηαζε ηεο πξαγκαηηθήο ηνπ δσήο θαη ζαλ ε πξαγκαηηθή ηνπ 

δσή λα αιιάδεη απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν. αλ λα βηψλεηαη, δειαδή, ν 

θηλεκαηνγξάθνο ζαλ θάηη αδηάζπαζην κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ δσή. Καη απηφ κπνξεί 

κέρξη ελφο ζεκείνπ λα αιεζεχεη, θαζψο έρεη παξαηεξεζεί πσο έλα θηλεκαηνγξαθηθφ 

έξγν κπνξεί λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ θάπνηνο ληχλεηαη, δηαζθεδάδεη, δηαβάδεη, 

ηξψεη, αληηιακβάλεηαη ηα πξάγκαηα. Άξα, είλαη πηζαλφλ ε ίδηα καο ε δσή λα 

κεηαβάιιεηαη απφ ηελ θηλνχκελε εηθφλα, θαζψο είλαη δπλαηφλ ην ίδην λα ζπκβαίλεη 

θαη ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ε θηλνχκελε εηθφλα θηλεί 

εκάο.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, αλ απνκαθξχλνπκε ηνλ θηλεκαηνγξάθν απφ ηε 

δσή καο, αλ πάςνπκε λα ηνλ αληηπαξαβάιινπκε κε ηε δσή καο, ηφηε 

αληηπαξαβάιινληαο, ζπγθξίλνληαο, εξσηψληαο γηα ηε δσή καο κέζα απφ ηελ ίδηα ηε 

δσή, ηελ θνηλσλία, ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο άιινπο, ηφηε ππάξρεη ην ελδερφκελν λα 

θηάζνπκε ζε ακθηβνιία ηφζν γηα εκάο φζν θαη γηα ηνπο άιινπο φζν θαη γηα φζα καο 

πεξηβάιινπλ. Μνηάδεη απηή λα είλαη ε θχζε καο, κηα θχζε ακθηβνιίαο γηα ηελ ίδηα 

καο ηε θχζε. Ο θηλεκαηνγξάθνο, νπζηαζηηθά, νπηηθνπνηεί ηελ ίδηα καο ηελ 

ακθηβνιία αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα λα ακθηβάιινπκε. Καη θπξίσο απηφ πνπ ιέεη ν 

Καξηέζηνο θαη κνηάδεη λα είλαη, ζθφπηκα ή κε, ε θχξηα ζεκαηηθή φινπ ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ηνπ Κηνχκπξηθ:  

«ε φια ηνχηα πξνζέζεζα δχν αηηίεο ακθηβνιίαο πνιχ γεληθέο. Ζ πξψηε 

ήηαλ φηη δελ ππάξρεη ηίπνηα απφ φζα αηζζάλνκαη μχπληνο πνπ λα κελ κπνξψ 

θακηά θνξά λα λνκίζσ φηη ηα αηζζάλνκαη θαη ελφζσ θνηκάκαη· θαη θαζψο 

δελ πίζηεπα φηη φζα κνπ θαίλεηαη λα αηζζάλνκαη θνηκηζκέλνο  

παξεηζθξένπλ εληφο κνπ απφ πξάγκαηα πνπ βξίζθνληαη έμσ απφ κέλα, δελ 

έβιεπα γηαηί λα ην πηζηεχσ κάιινλ γηα φζα κνπ θαηλφηαλ λα αηζζάλνκαη 

μχπληνο».
385

  

Σν παξαπάλσ απνηειεί θαη ν βαζηθφ δξακαηνπξγηθφ πιηθφ ηεο ελ ιφγσ ηαηλίαο. 

πλεηδεηά ε αζπλείδεηα, ν Μπηι πεξλά ηα ¾ ηεο ηαηλίαο πξνζπαζψληαο λα 

θαηαλνήζεη αλ ην φλεηξν ηεο ζπδχγνπ ηνπ είλαη αιεζηλφ ή φρη, αλ επεξεάδεη κε 
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θάπνηνλ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθή ηνπο δσή, αλ έλα φλεηξν είλαη κφλν έλα φλεηξν ή αλ 

ην φλεηξν καο θαιχπηεη ή καο απνθαιχπηεη. Αλ ην λα επηζπκνχκε, λα ζέινπκε κπνξεί 

λα ζεκαίλεη ην ίδην πξάγκα ηφζν ζηνλ χπλν φζν θαη ζην μχπλην καο. Καη αλ απηφ καο 

νξίδεη, πεξηνξίδεη, δηεπξχλεη, ιπηξψλεη, ρεηξαγσγεί.  

ε απηφ ην ζεκείν ην ίδην κπνξνχκε λα αλαξσηεζνχκε θαη γηα ηνλ ίδηνλ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν, θαηά αλαινγία. Πεξλάκε δεθάδεο ψξεο ηεο δσήο καο κπξνζηά ζηηο 

θηλνχκελεο εηθφλεο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο ηέρλεο αλαξσηψκελνη γηα ην ίδην 

πεξηερφκελν φπσο θαη ν Μπηι, αλ απηφ πνπ βιέπνπκε είλαη αιεζηλφ ή φρη, αλ 

επεξεάδεη κε θάπνηνλ ηξφπν ηελ πξαγκαηηθή καο δσή, αλ ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη 

κνλάρα θηλεκαηνγξάθνο ή αλ ην ζηλεκά καο θαιχπηεη ή καο απνθαιχπηεη, κέζα απφ 

ηε δηαπίζησζε ησλ αξεζθεηψλ θαη ησλ απαξεζθεηψλ καο.  

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν, ε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία δελ εγθηβσηίδεη κφλν ην 

δήηεκα ηνπ νλείξνπ αιιά θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ίδηνπ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Δίλαη 

κηα ηαηλία γηα ηε θχζε θαη ηελ νπζία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, γηα ηε θχζε ηνπ 

ζθεπηηθηζκνχ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δηδηθφηεξα απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα 

νλνκάζνπκε σο εηθφλα, απηφ πνπ ζα κπνξνχζακε λα πεξηζπιιέμνπκε σο κηα θάπνηα 

εηθφλα έρεη απηφ ην ζηνηρείν: ηε δχλακε λα κεηέξρεηαη πνηθίια είδε εξκελεηψλ πνπ 

δπλάκεζα λα ηηο δψζνπκε. Ο Μπηι ακθηβάιιεη γηα φζα βιέπεη, γηα λα ακθηβάιινπκε 

θαη εκείο καδί ηνπ γηα ηελ ίδηα ηνπ ηελ ακθηβνιία, πξνζπαζψληαο κε ζεκέιην ιίζν 

απηήλ ηελ θαηάζηαζε λα πξνζεγγίζνπκε ηνλ θφζκν καο κέζα απφ απηήλ ηελ 

αίζζεζε, ηελ αίζζεζε κηαο ακθηβνιίαο πνπ είλαη πξνζεισκέλε ζηελ αλεχξεζε ηεο 

αιήζεηαο, κηαο αιήζεηαο πνπ δε ζρεηίδεηαη κε ηε γλψζε αιιά κε ηελ επαλαγλψξηζε 

ηεο ζρέζεο πνπ έρνπκε κε απηήλ. Ζ πεξηπιάλεζε, δειαδή, ηνπ Μπηι είλαη αθξηβψο 

απηφ, δειαδή ε απφδεημε πσο ε ίδηα ε θίλεζή ηνπ κέζα ζην ρψξν είλαη ην πην 

αιεζηλφ πξάγκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαη λα ιεθζεί κέζα απφ ηηο αηζζήζεηο απφ 

έλαλ παξαηεξεηή, κηα θίλεζε πνπ δχλαηαη λα κνηάδεη κε ηελ αλαζθαθή ηεο αιήζεηαο, 

κε ηνλ θάκαην ηεο αλεχξεζήο ηεο. Ζ θίλεζή ηνπ ζην ρψξν είλαη ε κφλε θίλεζε ηνπ 

λνπ ηνπ πνπ γίλεηαη απνδεθηή, αλ ζεσξήζνπκε πσο ν λνπο ηνπ επηηάζζεη απηήλ ηε 

ζσκαηηθή ηνπ θίλεζε.  

Αθνινχζσο, ην επφκελν ζχκα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ είλαη ηα ίδηα ηα ιφγηα, ηα 

θξηηήξηα πνπ έρνπκε γηα απηά ηα ιφγηα, ε πξνζπάζεηά καο λα έρνπκε εληαία θξηηήξηα 
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θαηαλφεζεο θαη αιιεινθαηαλφεζεο ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ.
386

 Γηα λα γίλσ πην 

ζαθήο, ζα επηζεκάλσ πσο θπζηθά ην λα βιέπεη θάπνηνο έλα φλεηξν,  σο βίσκα, δελ 

έρεη ζρέζε κε ηε γισζζηθή επηθνηλσλία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο, ην λα δηεγεζεί 

έλα φλεηξν ζε θάπνηνλ άιινλ, αλαβηβάδεη απηή ηελ πξάμε ζε γισζζηθφ παίγλην κε 

ηνλ ππνηηζέκελν ηίηιν εδψ «Γηεγνχκαη ην φλεηξφ κνπ ζην ζχληξνθφ κνπ». Θα 

κπνξνχζακε λα εμεηδηθεχζνπκε έηη πεξαηηέξσ ηνλ ηίηιν ηνπ γισζζηθνχ παηγλίνπ: 

«Πεξηγξάθσ ζην ζχληξνθφ κνπ κηα εξσηηθή θαληαζίσζε-φλεηξν πνπ δελ αθνξά 

απηφλ αιιά άιινλ άλδξα». Σν γισζζηθφ παίγλην κεηαηξέπεηαη ζηα ρέξηα ηεο Άιηο ζε 

θάηη πνιχ εμεδεηεκέλν, θαζψο ζα κπνξνχζε ζε γεληθέο γξακκέο λα αλήθεη ζηελ 

νηθνγέλεηα ηνπ παηγλίνπ πνπ αλαθέξεηαη απφ ηνλ Wittgenstein κε ηνλ ηίηιν 

«Αθεγνχκαη έλα πεξηζηαηηθφ»
387
,  κφλν πνπ εδψ ην πεξηζηαηηθφ είλαη θάηη πνπ 

πεξηγξάθεη κηα επηζπκία λα ζπκβεί θάηη, πνπ θαηά πάζα πηζαλφηεηα δε ζπλέβε, ελψ 

ε αθήγεζε γίλεηαη ελψπηνλ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνζψπνπ ην νπνίν δελ είλαη βέβαην 

πσο κπνξεί λα θαηαλνήζεη απηφ πνπ αθνχεη. Γηαηί απηφ πνπ αθνχεη αθνξά ζε έλα 

ζπλαίζζεκα ελφο άιινπ πξνζψπνπ, ην νπνίν αθφκα θαη αλ ππνζέζνπκε πσο ην 

ζπλαίζζεκά ηνπ θαη ν ηξφπνο πνπ ην εθθξάδεη δελ είλαη θάηη ην ηδησηηθφ, φκσο 

κπνξεί λα ηδσζεί απφ απηφλ σο θάηη ηέηνην, θαζψο ε θαιά θξπκκέλε επηζπκία πίζσ 

απφ ηε κάζθα ηεο ζεκλήο θαη πηζηήο ζπληξφθνπ δελ κπνξεί παξά λα ηνπ θινλίζεη ηε 

βεβαηφηεηα, θαηά πξψηνλ, γηα ηελ εηιηθξηλή ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπο, κηα 

ιεθηηθή επηθνηλσλία εηψλ. Καηά δεχηεξνλ, απηφ πνπ δηαθπβεχεηαη είλαη ην 

θαλνληζηηθφ πιαίζην απηήο ηεο επηθνηλσλίαο. Μνηάδεη νη δχν πξσηαγσληζηέο λα κελ 

έρνπλ φρη θνηλνχο θαλφλεο ζηε γισζζηθή ηνπο επηθνηλσλία αιιά θνηλνχο θαλφλεο 

ζηε ζρέζε ηνπο, πξάγκα πνπ επεξεάδεη θαη ηε γισζζηθή ηνπο επηθνηλσλία. Αλ 

ζεσξήζνπκε πσο, γηα ηνλ Wittgenstein δελ «ππάξρεη ζηνλ θφζκν κηα εμσγισζζηθή 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη ηελ χπαξμε ησλ γισζζηθψλ θαλφλσλ 

θαη λα πεξηγξάςεη ηηο δπλαηέο εξκελείεο γη‟ απηνχο»
388

 ζα ηζρπξηζηνχκε πσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεχγνπο, αλ φρη ε εμσγισζζηθή ηνπο πξαγκαηηθφηεηα, 

αιιά ε πξαθηηθή ηνπ θνηλνχ ηνπο ζρεηίδεζζαη δε ζέηεη θνηλνχο θαλφλεο, πξάγκα πνπ 

πξνβάιιεηαη θαη ζηε γισζζηθή ηνπο επηθνηλσλία. Απηφ δνθηκάδεηαη πξσηίζησο ζηα 
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Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά. Αλ ε πεξηγξαθή ηνπ νλείξνπ είλαη ε αξρή ηνπ δξάκαηνο, ην 

ελαξθηήξην ιάθηηζκα ηεο πινθήο, ηφηε κήπσο απηφ απνηειεί απφ κφλν ηνπ ηελ αξρή 

κηαο παξεμήγεζεο; Ση θαηάιαβε πξαγκαηηθά ν Μπηι απφ φζα ηνπ είπε ε Άιηο; Σν 

γεγνλφο πσο απηή ηνπ πεξηέγξαςε έλα φλεηξφ ηεο, απηφ ζεκαίλεη πσο πξαγκαηηθά ηνπ 

πεξηέγξαςε θάηη ην πξαγκαηηθφ; Ζ Άιηο φκσο ηνπ κίιεζε γηα θάηη αιεζηλφ θαη φρη 

γηα θάηη πξαγκαηηθφ. Σν αιεζηλφ ελέρεη έληνλα ηελ νπηηθή γσλία ηνπ αλζξψπνπ πνπ 

ην αληηιακβάλεηαη θαη ην εθθξάδεη, ελψ ην πξαγκαηηθφ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ελφο 

γεγνλφηνο πνπ δχζθνια θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ακθηζβεηήζεη επί κέξνπο αιιά 

κφλν ξηδηθά. Απηφ πνπ κνηάδεη λα δηαζηξέθεη θαη λα ηαπηίδεη ν Μπηι είλαη ην αιεζηλφ 

απφ ηελ πιεπξά ηεο Άιηο κε ην πξαγκαηηθφ. Φπζηθά, θάηη πνπ κπνξεί λα είλαη 

αιεζηλφ γηα θάπνηνλ ελδέρεηαη λα επεξεάζεη ηελ ίδηα ηνπ θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Δλδερνκέλσο  ν Μπηι κεηέξρεηαη ηεο ζθέςεο πσο αλ ε γπλαίθα ηνπ επηζπκεί αιεζηλά 

έλαλ άιινλ άλδξα είλαη πηζαλφλ απηφλ ηνλ άιινλ άλδξα λα ηνλ είρε ήδε ζην θξεβάηη 

ηεο ή ην ρεηξφηεξν, λα ηνλ έρεη απφ εδψ θαη πέξα. Σνχην φκσο είλαη κηα απζαίξεηε 

ππφζεζε πνπ ν Μπηι δελ κπνξεί κε βεβαηφηεηα λα ειέγμεη ινγηθά, παξαζπξφκελνο 

απφ ην ζπλαίζζεκα ηεο αλαζθάιεηαο, θαζφηη ηα ζπλαηζζήκαηα πνιιέο θνξέο 

ληχλνληαη κε ινγηθνθαλείο παξαινγηζκνχο. Σν δεχηεξν πξάγκα πνπ ηνλ ζνθάξεη 

είλαη ε ίδηα ε ρξνληθή απφζηαζε ηεο χπαξμεο ηνπ ίδηνπ ηνπ νλείξνπ θαη ηεο 

απνθάιπςήο ηνπ. Σνλ ζνθάξεη ε ίδηα ε έλλνηα ηνπ κπζηηθνχ, ηνπ απφθξπθνπ, ηνπ γηα 

ηφζα ρξφληα άξξεηνπ «κπζηηθνχ». Καη εδψ φκσο ν Μπηι θαη ε Άιηο δελ κνηξάδνληαη 

ηα ίδηα θξηηήξηα επηθνηλσλίαο. Ζ Άιηο κηιά γηα θάηη πνπ επηζχκεζε θάπνηε, κίιεζε 

γηα θάηη πνπ νλεηξεχηεθε θάπνηε σο πξντφλ απηήο ηεο επηζπκίαο, εληάζζνληάο ην ζε 

απηά πνπ είλαη δχζθνιν λα απνθαιπθζνχλ ζε κηα έγγακε ζρέζε κεηαμχ ηνπ 

αλδξφγπλνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν Μπηι αθνχεη ηα ιφγηα ηεο Άιηο σο θάηη πνπ 

επηζπκεί ζπλερψο, σο θάηη πνπ βίσζε αιεζηλά θαη φρη κφλν σο φλεηξν –

δηαηππψλνληαο κάιηζηα ηε ζέζε πνπ κνηάδεη κε απηήλ ηνπ Νηεθάξη πσο έλα φλεηξν 

δελ είλαη κφλν έλα φλεηξν αιιά κηα δηαδηθαζία ζπλεηδεηνπνηεκέλεο πξφζεζεο θαη 

επηζπκίαο–, ηα αθνχεη επίζεο σο κηα ππφζεζε απηζηίαο πξαγκαηηθήο ηφζν ζην 

παξειζφλ φζν θαη ζην κέιινλ, ηα εξκελεχεη σο πξαγκαηηθή πξνδνζία, θαζψο 

πξνβάιιεη ζην λνπ ηνπ ηε θαληαζίσζε ηεο γπλαίθαο ηνπ σο θάηη πξαγκαηηθφ πνπ 

έρεη ήδε ζπκβεί ζηε δηθή ηνπ ζπλείδεζε άξα θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα: ε γπλαίθα 

ηνπ θάλεη έξσηα κε άιινλ άλδξα. Μέζα ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή εηθφλα εγθηβσηίδεηαη 

ε εκκνλή ηνπ Μπηι λα «βιέπεη» ην φλεηξν ηεο γπλαίθαο ηνπ κέζα ζην κπαιφ ηνπ, 
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θάλνληαο ηελ πξνβνιή ηνπ θφβνπ ηνπ κέζα ηνπ ζε κνξθή εηθφλαο. αλ έλα ζηλεκά 

ηνπ κπαινχ ηνπ πνπ ηνλ ζηνηρεηψλεη θαη ηνλ νδεγεί ζε ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα. αλ έλα παξαζηξαηεκέλν cogito πνπ δηαζηξέθεη ηελ ίδηα ηελ χπαξμή 

ηνπ. Δπηπξφζζεηα, ν εξρνκφο απηνχ ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, ζηα γξαπηά θαη ζηελ 

θηλνχκελε εηθφλα, ζαξψλεη ηα πάληα, ην ζεφ, ηελ εμνπζία, θαζηζηψληαο αλαζθαιείο 

θαη λεπξηθνχο, εδψ θαη αηψλεο, φινπο ηνπο άλδξεο πνπ θακψλνληαη πσο άξρνπλ. 

Απηή ε αλαζθάιεηα κνηάδεη κε έλα αίηεκα γηα κηα ξηδηθή αλαθάιπςε κηαο λέαο 

αζθάιεηαο. Μέζα ζε απηφ ην θιίκα ν Μπηι θνηηά θάησ απφ δηαθνξεηηθφ θαθφ ηε 

γπλαίθα ηνπ αιιά θαη ηηο γπλαίθεο, γηα λα αλαθαιχςεη ίζσο ηε Γπλαίθα, γηα λα 

επαληδξχζεη ηνλ εαπηφλ ηνπ θαη ηε γπλαίθα καδί. Ίζσο κηα φςε ηνπ ζθεπηηθηζκνχ 

είλαη ε ηάζε πνπ δεκηνπξγεί ζηνλ ήξσα λα εζηηάζεη ζηελ νκνηφηεηα θαη ζηε δηαθνξά 

ησλ δχν θχισλ, λα βεβαηψζεη ηελ εαπηφηεηα άληξα θαη γπλαίθαο. Ο ζθεπηηθηζκφο 

άιισζηε ρσξίδεη ηε ζχγρξνλε επνρή απφ ηελ παιηά δηεθδηθψληαο ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

κνλαδηθφηεηαο/ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ ππνθεηκέλνπ αζρέησο θχινπ.
389

 Ζ ζπγθξφηεζε 

ηνπ ππνθεηκέλνπ, ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ θαηέρεη θαη γλσξίδεη πσο ν ίδηνο είλαη 

θπζηθφ πξφζσπν νδεγεί ζε αιιαγή ηεο αληίιεςεο πεξί θχισλ, θαζφηη αλ φινη 

ραίξνπλ απηνχ ηνπ ραξαθηεξηζηηθνχ, ηεο κνλαδηθφηεηαο θαη ηδηαηηεξφηεηαο ηνπ θάζε 

εαπηνχ, ηφηε απηή είλαη κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππεξβαίλεη ηα θχια θαη ηνπνζεηεί 

ηηο αληηιήςεηο πεξί εαπηνχ ζε ίζν χςνο. αλ ηνπο θαηαδχηεο πνπ εθθηλνχλ απφ ην 

ίδην χςνο βαηήξα. πσο φκσο νη θαηαδχηεο έηζη θαη νη άλζξσπνη ελεξγνχλ, αζρέησο 

ηνπ θχινπ πνπ θέξνπλ, κέζα ζηελ ίδηα αληίθαζε: ελεξγψληαο, μεδηπιψλνπλ ηνλ 

εαπηφλ ηνπο απέλαληη ζηνπο άιινπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαη απηνί θαη νη άιινη 

κνηξάδνληαη ελ ζπγθξίζεη ην κφλν θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο: ην γεγνλφο πνπ ν έλαο 

είλαη άγλσζηνο ζηελ άιιελ θαη ε κία ζηνλ άιινλ. Βέβαηα εδψ έρνπκε λα 

παξαηεξήζνπκε πσο ήδε ππάξρεη κηα κεηαθνξηθή αληίιεςε πεξί ηνπ ελφο θαη ηνπ 

άιινπ. Πνηνο/α είκαη εγψ, πνηνο/α είλαη ε άιιε/νο;  Δίκαη εγψ εδψ θαη είλαη ν άιινο 

εθεί, είκαη εγψ κε ηελ άιιελ καδί, ηνπηθά, γεσγξαθηθά, ςπρνζπλαηζζεκαηηθά, 

ζεμνπαιηθά; Ζ ζπλεχξεζε ησλ δχν είλαη ρσξηζκφο, φηαλ απηή ζηακαηά, είλαη 

ζχκπξαμε-ζπλεξγαζία, πφηε ηειεηψλεη, πφηε αξρίδεη; Δίλαη ν γάκνο κηα κεηαθνξηθή 

                                                 
389
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αξρή θαη ην δηαδχγην ε κεηαθνξηθή ιήμε ηνπ; ε ηειεπηαία αλάιπζε, ίζσο έλα απφ 

ηα πην πεξίπινθα απιά δεηήκαηα είλαη ην πψο ππάξρνπκε κε ηελ άιιελ/νλ, ρσξίο ηελ 

άιιελ/νλ, εμαηξψληαο ή εκπεξηθιείνληαο ηνλ άιινλ/ελ.  

Ο άιινο θαη ε άιιε δηαθνξνπνηνχληαη θαηά Cavell: ν άλδξαο ακθηβάιιεη 

(θξπθά), ε γπλαίθα ππνθέξεη θαλεξά φληαο φκσο ζνθή εζσηεξηθά. Ζ γπλαίθα, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, δελ ακθηβάιιεη θαη απηφ πξνθαιεί θφβν (ζηνλ άλδξα). Ο άλδξαο 

θαη ε γπλαίθα δε ράλνπλ ν έλαο ηελ άιιε κε ηνλ ίδην ηξφπν: ε γπλαίθα ράλεη ην 

δάζθαιφ ηεο, ελψ ν άληξαο ράλεη ηελ ίδηα ηελ απφδεημε πσο κπνξεί λα δηδάμεη ηε 

γπλαίθα.
390

 Γελ κπνξνχκε λα αμηνινγήζνπκε πνηα απφ ηηο δχν απψιεηεο είλαη ε πην 

ηζρπξή γηα ηνλ έλαλ θαη ηελ άιιελ. Δπνκέλσο, ε ακθηβνιία, ε αλαζθάιεηα ηνπ Μπηι 

είλαη ε δηθή καο αλαζθάιεηα ηνπ λα εξκελεχνπκε ηα δχν κεγαιχηεξα κπζηήξηα ηεο 

δσήο καο: ηνλ εαπηφλ καο, ηε/ηνλ ζχληξνθφ καο, ηελ θαζεκεξηλή δσή. Πξνο 

επίξξσζε ηεο παξαπάλσ ακθηβνιίαο ν ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο καο νδεγεί ζε κηα 

ακθηβνιία πνπ «ρσξίδεη ηηο ζθέςεηο καο απφ ηα αληηθείκελα».
391

 ην θφβν καο έλαληη 

ηεο θαζεκεξηλφηεηαο, ηνπ γάκνπ, ελφο ζπλαηζζήκαηνο πνπ εθηπιίζζεηαη ηφζν ζην 

κειφδξακα φζν θαη ζηελ θσκσδία. Μέζα ζην γάκν, κέζα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν πνπ 

ζην ζεκαηηθφ ηνπ θέληξν ηνπνζεηείηαη ν γάκνο –ηα Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά άιισζηε 

είλαη έλα ηππηθφ παξάδεηγκα– δνθηκάδεηαη θαη ε ίδηα ε χπαξμε ηνπ αλζξψπνπ: 

ππάξρεη, πψο ππάξρεη, κε πνηνπο ππάξρεη, γηα πνηνπο ππάξρεη; Σν γεγνλφο πσο 

ππάξρνπκε κπνξεί κάιηζηα λα απνδεηρηεί κέζα απφ ηελ παξαπάλσ δξαζηεξηφηεηα. Ο 

γάκνο, ινηπφλ, είλαη κέζν αλαθάιπςεο ηεο χπαξμεο ηνπ άιινπ λνφο (other mind), 

ηνπ λνφο ηνπ άιινπ, ηεο ζθέςεο ηνπ.
392

 Πψο εγψ ζηνράδνκαη γηα ην ην πψο απηφο/ή 

ζθέθηεηαη; Πψο εγψ ζθέθηνκαη γηα ην γεγνλφο φηη απηφο/ε ζθέθηεηαη; Δπίζεο, πψο 

εγψ ζθέθηνκαη γηα ην ηη απηφο/ε ζθέθηεηαη. Ζ ακθηβνιία χπαξμεο ησλ άιισλ, 

άιισζηε, «θαηαζηξέθεη» θηλεκαηνγξαθηθά πνιινχο ήξσεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θαη 

θνληεχεη λα «θαηαζηξέςεη» θαη ηνλ Μπηι.  

Ο Μπηι, σο γλήζηνο ζθεπηηθηζηήο, έρεη έλα ζπκπαζεηηθφ έιεγρν ησλ φζσλ 

ζθέθηεηαη, φκσο δελ είλαη θαζφινπ ζίγνπξνο γηα φζα ζθέθηεηαη ε ζχδπγφο ηνπ. Γελ 
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 T. Gould, “Stanley Cavell and the Plight of the Ordinary”, Images in Our Souls: Cavell, 

Psychoanalysis and Cinema, Images in Our Souls: Cavell, Psychoanalysis and Cinema, op. cit., ζ. 

109. 
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είλαη επίζεο βέβαηνο αλ φζα βιέπεη ηα νλεηξεχεηαη ή ηα βηψλεη –γηα απηφ άιισζηε ζε 

φιε ηελ ππφζεζε είλαη απελήο αλαδεηεηήο ηεο αιήζεηαο, βάδνληαο κάιηζηα ζε 

θίλδπλν θαη ηελ ίδηα ηε ζσκαηηθή ηνπ αζθάιεηα αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηεο 

νηθνγέλεηάο ηνπ. Ζ ακθηβνιία χπαξμεο ηνπ κπαινχ ηεο ζπδχγνπ ηνπ εδψ 

κεηαθξάδεηαη ζε δπζθνιία ειέγρνπ ηνπ κπαινχ ηεο απφ απηφλ, ζε αδπλακία 

απνθξππηνγξάθεζεο ησλ φζσλ ζθέθηεηαη θαη επηζπκεί. Άιισζηε, κέρξη ζήκεξα, 

απηή είλαη κηα απφ ηηο πην αξξσζηεκέλεο αλάγθεο ελφο αλζξψπνπ, φρη κφλν λα ζέιεη 

λα ειέγρεη αιιά θαη λα γλσξίδεη ην κπαιφ ηνπ άιινπ αιιά θαη λα ιεηηνπξγνχλ δχν 

κπαιά σο έλα έρνληαο πεηχρεη ηελ παξάιιειε ιεηηνπξγία ηνπο. Σν εξψηεκα, 

νπζηαζηηθά, ηεο χπαξμεο ηνπ κπαινχ ηνπ άιινπ είλαη ην εξψηεκα πνπ απεπζχλεηαη 

θπξίσο ζην βέβαην ζχλνξν πνπ ρσξίδεη ην έλα πλεχκα απφ ην άιιν, ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ ελφο κπαινχ απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ άιινπ. Σεο χπαξμεο αθφκα ηνπ ελφο ζε 

αληίζεζε κε ηνλ άιινλ. ε ηειεπηαία αλάιπζε, αθφκα θαη αλ ν Μπηι πηζηεχεη πσο ε 

γπλαίθα ηνπ δελ ηνλ απάηεζε, εληνχηνηο απηφ απνδεηθλχεη πσο θαηέρεη κφλν ηε 

βεβαηφηεηα χπαξμεο ηνπ ζψκαηφο ηεο θαη φρη ηνπ πλεχκαηφο ηεο.
393

 Καη απηή ε 

ηειεπηαία ζπλζήθε ηνλ εμνπζελψλεη θαη ηνλ πξνθαιεί. Καη γηα απηφ ςάρλεη λα βξεη 

ηε ζθέςε ηεο γπλαίθαο ηνπ κέζα ζηηο ζθέςεηο άιισλ γπλαηθψλ. Οπζηαζηηθά απηφ 

πνπ παληξεχεηαη έλαο άλδξαο ζε κηα γπλαίθα είλαη ην ζψκα ηεο, θαζφηη ην κπαιφ ηνπ 

κέλεη καθξηά απφ ην κπαιφ ηεο. Απηνχ ηνπ είδνπο ν ζθεπηηθηζκφο αλαπηχζζεηαη 

εληφο πνιιψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ γάκσλ.  

Να ππνγξακκίζνπκε εδψ πσο ν Μπηι κνηξάδεηαη θάπνηα ζηνηρεία ηνπ 

ηξαγηθνχ ήξσα. Δίλαη κάιινλ έλα εζηθφο θαη ηθαλφο άλζξσπνο ν νπνίνο βηψλεη κηα 

άζρεκε θαη άβνιε ζηηγκή ζην γάκν ηνπ, κηα κάιινλ άηπρε ζηηγκή. Σνχηε ε ζηηγκή 

ελεξγνπνηεί ζηνλ Μπηι ηελ αλάγθε ηεο ειεχζεξεο αλαδήηεζεο, κηαο αλαδήηεζεο ελφο 

ςπρηθά θνπξειηαζκέλνπ αλζξψπνπ, πξνδνκέλνπ, πνπ ελδέρεηαη λα πξνθαιεί ηε ιχπε 

ησλ ζεαηψλ. Καη απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν πξνδνκέλνο απηφο άλζξσπνο βάδεη ζε 

θίλδπλν ηε δσή ηε δηθή ηνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, πξάγκα πνπ πξνθαιεί ην θφβν 

ησλ ζεαηψλ γηα ηελ ηχρε ηνπ. Ο Μπηι νθείιεη ινηπφλ ζαλ ηξαγηθφο ήξσαο λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηηο εζηθέο ηνπ πνηφηεηεο, γηα λα αληαπνθξηζεί ζε απηήλ ηελ 
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πξνζσπηθή θξίζε αιιά θαη ζηελ θξίζε ζην γάκν ηνπ. Γίλεηαη παηγληψδεο, αθήλεηαη ή 

πξνζπαζεί λα αθεζεί ζηηο απνιαχζεηο, δνθηκάδεη θαη δνθηκάδεηαη, πξνζπαζεί λα βξεη 

ηελ αιήζεηα. Αθφκα θαη ζηηο εκπινθέο ηνπ πνπ ελέρνπλ απηζηία έλαληη ηεο γπλαίθαο 

ηνπ, δελ νινθιεξψλεη εξσηηθή ή άιιε επαθή, ζρεδφλ πεξλά κέζα απφ ηηο απνιαχζεηο 

παξακέλνληαο ππεχζπλνο θαη ζεβαζηηθφο ηφζν απέλαληη ζηε γπλαίθα ηνπ φζν θαη 

απέλαληη ζηηο γπλαίθεο πνπ γλσξίδεη. Δλδηαθέξεηαη θαη κνηάδεη ζε γεληθέο γξακκέο 

ππεχζπλνο, ζπλεηφο θαη ερέθξσλ.
394

 

κσο ππάξρεη κηα άιιε ηδηφηεηα ηνπ Μπηι, ε νπνία δίλεη κηα άιιε νπηηθή 

ζηελ πινθή. Ο Μπηι είλαη επηζηήκνλαο θαη ζηε λεσηεξηθή θαη κεηαλεσηεξηθή επνρή 

ην ηειεπηαίν ζχκα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ είλαη ε ίδηα ε επηζηήκε. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

θηικ, ην γεγνλφο φηη είλαη γηαηξφο κνηάδεη κε κηθξή παξαθσλία, πξνβάιιεηαη 

ειάρηζηα θαη κάιινλ κνηάδεη ε ηδηφηεηα απηή λα κελ νινθιεξψλεη ηνλ ήξσα σο 

ραξαθηήξα. Ζ επηζηήκε ηνπ έρεη κεηαβιεζεί ζε κηα κεραληζηηθή εξγαζία, ε νπνία 

έρεη απνθνπεί απφ ηα πξαγκαηηθά εξσηήκαηα ηεο δσήο ηνπ. Ζ ινγηθή, ν νξζφο ιφγνο 

ηεο επηζηήκεο δε δχλαληαη λα δψζνπλ ζηνλ Μπηι θάπνηα απάληεζε ζηα εξσηήκαηά 

ηνπ. Γε δχλαηαη ν ίδηνο λα δηαρεηξηζηεί νξζνινγηθά ηε δήιηα ηνπ, ην ελδερφκελν λα 

έρεη κνηξαζηεί ηε γπλαίθα ηνπ κε άιινπο άξξελεο, ρσξίο απηφο λα ην μέξεη. Ή ην 

αθφκα ρεηξφηεξν, λα κελ έρεη ζπκβεί απηφ αιιά εδψ θαη θαηξφ ε γπλαίθα ηνπ λα έρεη 

απηήλ ηελ επηζπκία. Ο Μπηι, ινηπφλ, δελ απερεί κφλν ηελ εηθφλα ηνπ κεζήιηθα ζε 

θξίζε αιιά θαη ηνπ επηζηήκνλα ζε αδηέμνδν. Απφ ηνπο ππεξήξσεο ησλ κέζσλ ηνπ 

20
νπ

 αηψλα, φπνπ κέζσ απηψλ νη θαιιηηέρλεο αιιά θαη νη αλαγλψζηεο ζαπκάδνπλ ηε 

δχλακε ησλ επηζηεκνληθψλ πεηξακάησλ πάλσ ζηνπο αλζξψπνπο, θηάλνπκε ζηα ηέιε 

ηνπ 20
νπ

 ν ζαπκαζκφο απηφο λα κεηξηάδεηαη θαη λα πεξηγξάθεηαη αληηζέησο 

θηλεκαηνγξαθηθά σο απειπηζία ηνπ επηζηήκνλα κπξνζηά ζηηο εζηθέο ζπλέπεηεο ησλ 

πεηξακάησλ ηνπ: ηαηλίεο φπσο ην Jurassic Park
395

 θαη ην Αγάπε κνπ, ζπξξίθλσζα ηα 

παηδηά
396

 απνδίδνπλ απηήλ αθξηβψο ηελ αγσλία. Ζ επηζηήκε θαη ν επηζηήκνλαο δελ 

έρνπλ φια ηα εξγαιεία ίαζεο ησλ αλζξψπηλσλ αδηεμφδσλ, ελψ ε αλεχζπλε ρξήζε ηεο 
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επηζηήκεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε λέα αδηέμνδα. Ο Μπηι, ν γηαηξφο, δελ κπνξεί λα 

γηαηξέςεη ηα δηθά ηνπ ηξαχκαηα. Καη γηα απηφ κέλεη άθσλνο κπξνζηά ζην δξάκα ηνπ, 

ρσξίο απαληήζεηο, ζαλ αλεμχπλεηνο.
397

  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, αλ ζεσξήζνπκε πσο έλα επηηπρεκέλν θηικ αλαθαιεί 

ζην ζεαηή ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηφο δεκηνπξγεί ηελ καθξνπξφζεζκε κλήκε 

ηνπ,
398

 ζα πξέπεη λα δνχκε ηα Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά σο κηα ηαηλία πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηελ κλήκε, ην φλεηξν αιιά θαη ηελ έλλνηα ηεο επαλαγλψξηζεο. πσο θάζε φλεηξν 

έηζη θαη θάζε ηαηλία έρεη κηα ηπραία ή κηα ιηγφηεξν ηπραία πινθή. Ζ εθθίλεζε 

κνηάδεη ίδηα, ππάξρεη πάληα έλαο «ήξσαο» πνπ πξνζπαζεί λα κάζεη θάηη πνπ δελ 

μέξεη, πξνβάιινληαο έηζη ην ηππηθφ πξφβιεκα ηεο γλψζεο. Δλ πξψηνηο, φκσο, ζηα 

Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά ηίζεηαη ην πξφβιεκα πνπ εθθίλεζε ηε δπηηθή παγθφζκηα 

ινγνηερλία θαη δελ είλαη άιιν απφ ην πψο αληηδξά ν ζχδπγνο έλαληη ηεο απηζηίαο ηεο 

γπλαίθαο ηνπ. Απηή είλαη κηα απφ ηηο πην θαίξηεο ζεκαηηθέο. πσο ε απηζηία ηεο 

Διέλεο νδήγεζε ζηελ κεηαθίλεζε ελφο ζηξαηνχ θαη ζηε δεκηνπξγία ελφο πνιέκνπ, 

έηζη ε ελδερφκελε απηζηία ηεο Άιηο θηλεί, ζπγθηλεί θαη επαλαθθηλεί ηνλ Μπηι πξνο 

άγλσζηεο φκσο ζε απηφλ θαηεπζχλζεηο. ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ Μπηι ν αληίδειφο 

ηνπ βξίζθεηαη κέζα ζην φλεηξν ηεο Άιηο θαη έηζη ν αληίπαινο είλαη ρσξίο ζάξθα 

παξά κφλν ζαλ κηα καθξηλή θαληαζίσζε. Ο Μπηι δε δχλαηαη λα ληθήζεη έλα 

θάληαζκα, κηα ππφξξεηε επηζπκία, έλα απσζεκέλν ηεο Άιηο, κηα θαληαζίσζε, γηαηί 

απηφο είλαη πξψηα απφ φια ζην κπαιφ ηεο Άιηο. Πψο κπνξεί, ινηπφλ, θάπνηνο λα ηα 

βάιεη κε ηε κλήκε ελφο αλζξψπνπ θαη λα θαηαληθήζεη ηελ αλείπσηε επηζπκία ηεο 

άιιεο; Σν φλεηξν ηεο γπλαίθαο ηνπ κνηάδεη κε έλα εγθηβσηηζκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ 

έξγν ην νπνίν πξνβάιιεηαη ελψπηνλ ησλ καηηψλ ηνπ Μπηι πνπ φπσο ε ηέρλε σο 

γεληθή ιεηηνπξγία «αληαλαθιά ηελ επηζπκία καο πίζσ ζε καο ζαλ κηα εηδηθή κνξθή 

γλψζεο ζρεηηθή κε ηνλ αληηθεηκεληθφ θφζκν, ε νπνία φκσο απνηειεί ην δηπιφηππν 

πνπ ελζσκαηψλεη ην παξειζφλ καδί κε ην κέιινλ»,
399

 έηζη θαη ην φλεηξν ηεο 

                                                 
397

 Δδψ ρξεζηκνπνηψ κηα ιέμε απφ ηελ λέα ειιεληθή ινγνηερλία, έηζη φπσο ηε ρξεζηκνπνηεί ν 

νισκφο ζην πνίεκα ηνπ Ζ ηξειή Μάλα. Ο Μπηι εδψ κνηάδεη κε θάπνηνλ πνπ δελ κπνξεί λα μππλήζεη, 

ζε θαηάζηαζε ελδηάκεζε κεηαμχ χπλνπ θαη ζαλάηνπ. «Γπν αδέιθηα δχζηπρα / Κνηκνχληαη θάηνπ / Σνλ 

αλεμχπλεηνλ / Όπλν ζαλάηνπ…».   
398

 «Ο θηλεκαηνγξάθνο αλαδνκεί ηηο πλεπκαηηθέο δηαδηθαζίεο κέζσ ησλ νπνίσλ νη αηνκηθέο ζηηγκέο 

ηεο εκπεηξίαο ελζσκαηψλνληαη ζε επξχηεξεο κνλάδεο ζηαζεξνχ λνήκαηνο… ηα γεγνλφηα κπνξνχλ λα 

απνκνλσζνχλ, επηιερζνχλ, αλακεηρζνχλ, θαηαλνεζνχλ θαη επαλαηνπνζεηεζνχλ έηζη φπσο φηαλ νη 

εζσηεξηθέο θαη νξγαλσηηθέο δηαδηθαζίεο δνκνχλ ηηο εκπεηξίεο καο δεκηνπξγψληαο ηηο 

καθξνπξφζεζκεο κλήκεο καο».S. R. Palombo, “Hitchcock‟s Vertigo: The Dream Function in Film”, 

Images in Our Souls: Cavell, Psychoanalysis and Cinema, op. cit., ζ. 47.  
399

 S.R. Palombo, op. cit., ζ. 59.   
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γπλαίθαο ηνπ ηνλ θάλεη λα αλαζχξεη κηα δηαδηθαζία επαλάιεςεο ηνπ παξειζφληνο 

ηνπ ζπδπγηθνχ ηνπ βίνπ κε άιιε παξαιιαγή ηνπ αθεγήκαηφο ηνπ: ηνλ απάηεζε ε 

γπλαίθα ηνπ, επηζχκεζε φλησο θάπνηνλ άιινλ θαη ηη ζα ζπλέβαηλε ζηε ζρέζε ηνπ, αλ 

απηφ ην κάζαηλε ηε ζηηγκή πνπ ζπλέβαηλε; ε απηφ ην εξψηεκα πξνζπαζεί λα 

απαληήζεη. Δδψ ν ζθεπηηθηζκφο πξνβάιιεη θαη πξνζβάιιεη εληππψζεηο, επηζπκίεο θαη 

απσζεκέλεο αιήζεηεο. Καλείο δελ κπνξεί λα γλσξίδεη πψο, πνηνο θαη κε πνηνπο ζα 

ήηαλ, αλ γλψξηδε θάηη ηφηε ην νπνίν ην καζαίλεη εηεξνρξνληζκέλα. Σν δήηεκα εδψ 

εληνπίδεηαη θαη ζηελ έλλνηα ηνπ θαηξνχ θαη ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ.  

Καηά απηφλ ηνλ ηξφπν ν Μπηι κνηάδεη κε ηνλ Άκιεη, ν νπνίνο βηψλεη ην 

ρξφλν ηνπ σο εμαξζξσκέλν. Ζ αθήγεζε ηνπ νλείξνπ ηεο Άιηο πξνο ηνλ Μπηι κνηάδεη 

λα εμαξζξψλεη ην δηθφ ηνπ ρξφλν. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε θαληαζίσζε ηεο Άιηο 

απνηειεί κηα ιεηηνπξγία ηεο θαληαζίαο, αθφκα θαη αλ ελέρεη θάπνην εμσηεξηθφ 

εξέζηζκα (ηνλ έλζηνιν άλδξα), αθφκα θαη αλ αθνξά ζε απσζεκέλε επηζπκία, αλ 

φκσο πνχκε πσο είλαη πξντφλ απηήο ηεο απινχζηεξεο δηαδηθαζίαο –ζαλ λα ιέεη κηα 

παξαβνιή ή έλα παξακχζη ζηνλ Μπηι ζαλ πξνζηαηεπηηθή κακά, γηα λα ηηκσξήζεη 

ηελ αδηαθνξία ηνπ πξνο ην πξφζσπφ ηεο θαη ηηο επηζπκίεο ηεο– ζπκίδνπκε πσο ε θαηά 

Kant θαληαζία έρεη εμφρσο ρξνληθή πιεπξά. Ζ θαληαζία δίλεη ζηνλ άλζξσπν ηε 

δπλαηφηεηα λα αλαθαιέζεη ην παξειζφλ ηνπ ζην παξφλ, λα δεκηνπξγήζεη κηα 

ελφηεηα παξειζφληνο θαη παξφληνο.
400

 Αλ κάιηζηα ζεσξήζνπκε πσο ε γλψζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ Kant, ππφθεηηαη ζην ρξφλν, ε ξσγκή ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνθαιεί ε 

θαληαζίσζε ηεο Άιηο ηνλ θάλεη λα ακθηζβεηεί πξψηα απφ φια ηα απηά πνπ 

πξαγκαηηθά γλσξίδεη. Μνηάδεη ε γλψζε ηνπ λα κελ κπνξεί λα παξαθνινπζήζεη ηηο 

εηεξνρξνληζκέλεο απνθαιχςεηο ηεο Άιηο εμαλαγθάδνληάο ηνλ λα αλαζεσξήζεη βίαηα 

απηφ πνπ λφκηδε πσο γλψξηδε γηα ην γάκν ηνπ. Ζ εκκνληθή επαλαθνξά ηνπ νλείξνπ 

ηεο γπλαίθαο ηνπ ζην κπαιφ ηνπ αθνξά ζην παξειζφλ, ην νπνίν έξρεηαη λα ελσζεί κε 

ην παξφλ. Καη επεηδή απηφ πνπ θινλίδεηαη είλαη ε ίδηα ηνπ ε γλψζε γηα ηα πξάγκαηα, 

αθηεξψλεη ηνλ πεξηζζφηεξν ρξφλν ηεο πινθήο ηεο ηαηλίαο ζηελ αλαδήηεζε ηεο 

αιήζεηαο, αθφκα θαη αλ απηφ κπνξεί λα ηνλ νδεγήζεη ζηνλ φιεζξν. Σν παξφλ φκσο 

δελ κέλεη αλεπεξέαζην, θαζφηη ε ππεξβαηηθή δχλακε ηεο θαληαζίαο (ηεο Άιηο) 

                                                 
400

 «…ε ππεξβαηηθή θαληαζία είλαη δηακνξθσηήο ηνπ ρξφλνπ… Απηήλ ηελ απαίηεζε ηελ επηζηξνθήο 

ηνπ παξειζφληνο ζην παξφλ… ν Kant ηελ έθαλε απνιχησο ζαθή. Ζ πξάμε ηεο θαληαζίαο θαζηζηά 

δπλαηή απηή ηελ αλάθιεζε θαη ηε ζχλδεζή ηεο κε ην παξφλ... Ζ ελφηεηα ηνπ παξειζφληνο θαη ηνπ 

παξφληνο απνηειείηαη, ζηελ Καληηαλή δήισζε, απφ δχν ζηνηρεία ηεο θαζαξήο ζχλζεζεο. Ζ πξψηε 

είλαη δηαηζζεηηθή σο πξάμε θαληαζίαο, ε δεχηεξε είλαη θαληαζηηθή θαζαπηή».  C.M. Sherover, 

Heidegger, Kant and Time, Indiana University Press, Bloomington, London, 1971, ζ. 186-187.  
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δηακνξθψλεη ην ρξφλν (ηνπ Μπηι). Έηζη ν Μπηι μαλαγελληέηαη, δνθηκάδεη θαη 

δνθηκάδεηαη, ζαλ ελήιηθν παηδί, κε ηελ πεξηέξγεηα ελφο παηδηνχ αιιά θαη κε ηελ 

επζχλε ελφο ελήιηθα.                      

 

3.5 ηε κάρε ησλ ζπκβόισλ-«Γηαβάδνληαο» ηα ζεκεία θαη ηα ζύκβνια 

      

Πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζνπκε ηε ζπγθεθξηκέλε ηαηλία, είλαη δχζθνιν λα 

θάλνπκε ιφγν γηα ηα ζεκεία, ρσξίο λα αλαθεξζνχκε ζηα ζχκβνια. Ο Κηνχκπξηθ 

παίδεη καδί καο φρη γηα λα καο θξχςεη θάηη αιιά γηα λα ην δειψζεη επθξηλψο πσο καο 

ην θξχβεη κπξνζηά απφ ηα κάηηα καο. Σα νπηηθά ζεκεία ζηα Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηξφπν πνιχ θνληηλφ κε απηφ πνπ ν Umberto Eco νλνκάδεη 

πνιηηηζκηθφ ζπλεηξκφ, είηε κέζα απφ έλα ζπκβαηηθφ θαη θσδηθνπνηεκέλν ζχλδεζκν 

αλάκεζα ζην ζήκα θαη ζην ζπλαίζζεκα, είηε σο πνιηηηζκηθά σο ζπκβαηηθφ ζεκείν 

γηα ηνλ απνζηνιέα.
401

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, θαη ε ζεσξία ηνπ R. Barthes ζα 

κπνξνχζε λα ρξεζηκνπνηεζεί εδψ είηε κέζσ ηνπ studium θαη ηνπ punctum,
402

 είηε 

πεξηζζφηεξν κε ηελ εγγξαθή ηνπ ζεκείνπ 1 (ηνπ πξνθαλνχο) κέζα ζε έλα ζεκείν 2 

πνπ ππνβφζθεη θαη κε ην νπνίν ζπλδέεηαη, δειαδή κέζσ ελφο ζεκεησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο β΄ βαζκνχ.
403

 Σέινο, ζα δνχκε φιε ηελ πινθή ηεο ηαηλίαο, ζαλ λα 

επξφθεηην γηα κηα αιιεγνξία-κεηαθνξά.   

                                                 
401

 «Πνιινί θαιιηηέρλεο έρνπλ ζεσξεηηθνπνηήζεη έληνλα ην γεγνλφο φηη κηα νξηζκέλε γξακκή κπνξεί 

λα ππνδειψζεη … κηα αίζζεζε δχλακεο, κηαλ άιιε αίζζεζε αδπλακίαο… θ.ν.θ… Χζηφζν ηέηνηα 

θαηλφκελα κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ απφ ηε ζεκεησηηθή ζε δχν πεξηπηψζεηο: α) φηαλ ην αθξηβέο 

απνηέιεζκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ έλα εξέζηζκα θαηαρσξείηαη πνιηηηζκηθά, νπφηε ην εξέζηζκα δξα 

σο ζπκβαηηθφ ζεκείν γηα ηνλ απνζηνιέα, φρη φκσο γηα ηνλ παξαιήπηε, δηφηη ν πξψηνο δηαζέηεη έλα 

είδνο θψδηθα εξεζηζκάησλ· β) φηαλ έλα δεδνκέλν απνηέιεζκα νθείιεηαη ζαθψο ζε έλαλ πνιηηηζκηθφ 

ζπλεηξκφ θαη φηαλ έλα ζήκα δελ ππνβάιιεη αηζζήκαηα ράξηηνο εμαηηίαο κηα θπζηθήο θαη θαζνιηθήο 

δνκήο ηνπ λνπ, αιιά εμαηηίαο ελφο ζπκβαηηθνχ θαη θσδηθνπνηεκέλνπ ζπλδέζκνπ αλάκεζα ζην ζήκα 

θαη ζην ζπλαίζζεκα· ζηε δεχηεξε απηή πεξίπησζε, έρνπκε λα θάλνπκε κε κηα ζεκεηαθή δηαδηθαζία, ε 

νπνία φκσο δελ είλαη εηθνληθή». ην Οπ. Έθν, Θεσξία ηεο εκεησηηθήο, (κεη. Έθε Καιιηθαηίδε), 

Γλψζε, Αζήλα, ζζ. 310-311.  
402

 «… είλαη ην studium, πνπ δε ζεκαίλεη, ηνπιάρηζηνλ ακέζσο étude (ζπνπδή), αιιά ηελ πξνηίκεζε 

ζε θάπνηνλ…: δηφηη κε ηελ παηδεία κνπ ζπκκεηέρσ ζηα πξφζσπα, ζηηο εθθξάζεηο, ζηηο ρεηξνλνκίεο, 

ζην δηάθνζκν ζηηο πξάμεηο… Σν studium είλαη… ηνπ άζηαηνπ γνχζηνπ: κ‟ αξέζεη / δελ κ‟ αξέζεη… 

Σν δεχηεξν ζηνηρείν έξρεηαη λα ζπάζεη… ην studium… απηφ είλαη πνπ θεχγεη απφ ηε ζθελή ζαλ 

βέινο θη έξρεηαη λα κε δηαπεξάζεη. Τπάξρεη ζηα ιαηηληθά κηα ιέμε γηα ηνχηε ηελ πιεγή… Απηφ ην 

δεχηεξν ζηνηρείν… ζα η‟ νλνκάζσ επνκέλσο punctum… To punctum κηαο θσηνγξαθίαο είλαη ην 

ηπραίν πνπ, απφ κφλν ηνπ, κε θεληά (αιιά θαη κε κειαληάδεη κε πφλν)». R. Barthes, Ο θσηεηλόο 

ζάιακνο, (κεη. Γηάλλεο Κξεηηθφο), Γλψζε, Αζήλα, ζζ. 42-44.       
403

 «Έλα εμψθπιιν ηνπ πεξηνδηθνχ Paris-Match απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1950 είλαη ην πην 

δηάζεκν παξάδεηγκα ηνπ Μπαξη. Ζ θσηνγξαθία ζην εμχθπιιν (=ζλ1) απεηθνλίδεη… έλα αθξηθαλφ 

λέγξν ζηξαηηψηε λα ραηξεηά ηε γαιιηθή ζεκαία (=ζκ1). ‟ έλα δεχηεξν επίπεδν φκσο ηα ζεκαηλφκελα 

απηήο ηεο εηθφλαο… είλαη πνιχ πινπζηφηεξα· ζην δεχηεξν απηφ επίπεδν ππνδειψλεηαη… φηη ε Γαιιία 
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Θα ζεσξήζνπκε δεδνκέλν πσο ηα ζχκβνια δελ έρνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ηαηλία κηα ρξήζε πεξηβάιινληνο ή ζπκπιεξψκαηνο. Σα ζχκβνια ζε απηήλ ηελ ηαηλία 

«δηεγνχληαη» κηαλ παξάιιειε εμσθεηκεληθή ηζηνξία.  

     Σν παξαπάλσ δεδνκέλν καο νδεγεί ζην λα δεκηνπξγήζνπκε ην θάησζη ζρήκα κε 

ηξία αθεγεκαηηθά επίπεδα. 

 

Αθεγεκαηηθά ζηξψκαηα θαη ππνζηξψκαηα, νη ηξεηο αθεγεκαηηθέο γξακκέο ηεο 

ηαηλίαο: 

       

____________________ζχκβνια_________________________________________ 

      

____________________ζελάξην__________________________________________ 

     

_____________________βηβιίν__________________________________________ 

Οπζηαζηηθά, έρνπκε ηξεηο αθεγεκαηηθέο γξακκέο. Απηή πνπ ιεηηνπξγεί σο 

ππφζηξσκα αιιά θαη βάζε ή ςίζπξνο ηεο ηειηθήο αθήγεζεο είλαη ην ίδην ην βηβιίν 

θαη ε πινθή, ε νπνία δηαηεξείηαη, παξαιιάζζεηαη, δηαζηξεβιψλεηαη, 

κεηαζρεκαηίδεηαη απφ ηνπο δχν ζελαξηνγξάθνπο ζην δεχηεξν επίπεδν αθήγεζεο ζηε 

κνξθή ηνπ ζελαξηαθνχ θηικ. Σα ζχκβνια, αληηζέησο, εδψ δελ έρνπλ κηα νπηηθή 

ρξήζε αιιά θπξίσο κηα αθεγεκαηηθή. Θα ην εμεγήζνπκε φιν απηφ, αλαιχνληαο ην 

έξγν αλά ζθελή. Υσξίδνπκε ρνλδξηθά ην έξγν ζε δχν κέξε. Σν πξψην κέξνο είλαη 

απηφ πνπ κνηάδεη έληνλα κε θσκεηδχιιην θαη είλαη γεκάην εμνκνινγήζεηο θαη 

εξσηηθέο εμεξεπλήζεηο, ελδερφκελεο απηζηίεο θαη θιεξη κε ηξίηα πξφζσπα. Σν 

δεχηεξν κέξνο είλαη γεκάην απφ έληαζε, κπζηηθά, θξπκκέλεο ακαξηίεο, θπληθφηεηα, 

αλεζηθφηεηα, ηειεηνπξγίεο, απνθξπθηζκφ, ελδερφκελε απψιεηα δσήο. ην ηέινο ηνπ 

δεχηεξνπ κέξνπο έρνπκε θαη ηελ «θάζαξζε», αιιά απηή ζα αλαιπζεί ρσξηζηά. Ζ 

ρξήζε φκσο ησλ ζπκβφισλ θαζηζηά φιν ην έξγν κηα αδηαρψξηζηε ελφηεηα. Σα 

νπηηθά ζήκαηα είλαη ζαλ λα ζνπ ιέλε απφ ηελ αξρή πσο απηφ πνπ βιέπεηο δελ είλαη 

απηφ πνπ θαίλεηαη. Σα ζχκβνια κπνξεί λα κε γίλνληαη θαηαλνεηά απφ ηελ αξρή, 

                                                                                                                                           
είλαη κηα κεγάιε απνηθηαθή απηνθξαηνξία πνπ πεξηιακβάλεη ηνπ λέγξνπο ηεο Αθξηθήο θηι. (ζκ2). Γηα 

λα ππνλνεζεί ην λέν απηφ λφεκα (ζκ2) φιν ην ζεκείν 1 ιεηηνπξγεί ηψξα σο ζεκαίλνλ ηνπ ζκ2. ε 

πξψηε αλάγλσζε ινηπφλ…, ε εηθφλα ζεκαίλεη θπξηνιεθηηθά απηφ πνπ εηθνλίδεη· ζε δεχηεξε 

αλάγλσζε φκσο… ε εηθφλα έρεη… κηα ζεηξά απφ ηδενινγηθέο ζπλεθδνρέο». π. Μνζρνλάο, Ηδενινγία 

θαη Γιώζζα, Παηάθεο, Αζήλα, 2005, ζζ. 90-91. 
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εληνχηνηο ππνβάιινπλ ζπλαηζζεκαηηθά θαη λνεηηθά ην ζεαηή θαη ζίγνπξα δελ είλαη 

εθεί, γηα λα αλαγλσζζνχλ θαη κφλν, αιιά θπξίσο, γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ηελ 

θαηάιιειε αηκφζθαηξα ελ φςεη ηεο επηθείκελεο αιιαγήο ηεο ίδηαο ηεο πινθήο. 

Θα μεθηλήζνπκε ιακβάλνληαο ππφςε ηε δεχηεξε ηξηρνηφκεζε ησλ ζεκείσλ 

θαηά ηνλ Charles Sanders Peirce. Ο Peirce ρσξίδεη ηα ζεκεία ζε εηθφλεο, δείρηεο θαη 

ζχκβνια.
404

 Γηα ηελ επθνιία ηεο αλάιπζήο καο ζα ζεσξήζνπκε, ελ πξψηνηο, πσο 

ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο έρνπκε λα θάλνπκε κε ζπκβνιηθά ζεκεία, ηα νπνία ππάξρνπλ 

δπλάκεη ζπκβνιαίνπ, απνδερφκελνη πσο έλα ηέηνην ζεκείν δελ έρεη θαλέλα 

ππαξμηαθφ δεζκφ κε ην αληηθείκελφ ηνπ αιιά πσο είλαη ζπκβαηηθφ θαη έρεη ηελ ηζρχ 

ελφο λφκνπ.
405

  

Ζ ιατθή κπζνινγία ηνπ δηαδηθηχνπ ζπλδέεη φιε ηελ ηαηλία κε ηελ εθθιεζία 

ηνπ αηαλά ησλ ΖΠΑ, εθθηλψληαο απφ ην γεγνλφο πσο ζρεδφλ ζε θάζε ζθελή 

ππάξρεη ην βαζηθφ ζχκβνιν ηεο ζπγθεθξηκέλεο «εθθιεζίαο», πνπ δελ είλαη άιιν απφ 

ην νπξάλην ηφμν κε ηα 7 ρξψκαηα ηεο ίξηδαο. Αιεζεχεη πσο φια ηα ρξηζηνπγελληάηηθα 

δέληξα πνπ εκθαλίδνληαη ζηελ ηαηλία έρνπλ απηήλ ηε δηαθφζκεζε (ιακπηφληα 

ρξηζηνπγελληάηηθνπ δέληξνπ κε ηα 7 ρξψκαηα ηεο ίξηδαο) αιιά θαη γεληθφηεξα ε 

ρξσκαηηθή παιέηα απηήο ηεο ηαηλίαο παξαπέκπεη ζπλερψο ζε απηήλ ηελ ρξσκαηηθή-

ζπκβνιηθή εκκνλή. Γηα ηελ νηθνλνκία ηεο ινγηθήο, δελ κπνξψ λα κηιήζσ γηα θακηά 

«εθθιεζία», ην κφλν πνπ κπνξψ λα πσ είλαη πσο ε εκκνλή ηνπ Κηνχκπξηθ είλαη κηα 

εκκνλή λα δεκηνπξγήζεη έλα πεξηβάιινλ απνθξπθηζκνχ. Σα ζχκβνια δελ είλαη κφλν 

νπηηθά αιιά ζεκαηνδνηνχληαη θαη απφ ιέμεηο, πξνθεξφκελεο ή γξακκέλεο. Έηζη, 

φηαλ ζην ρνξφ θιεξηάξεηαη απφ δχν κνληέια ν πξσηαγσληζηήο, ε κία απφ απηέο ηνπ 

ιέεη ην δπζεμήγεην: «Θεο λα θηάζνπκε κέρξη ην ηέινο ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ;». Δθείλε 

ηε ζηηγκή, νη ζελαξηνγξάθνη έρνπλ επέκβεη ζηελ πινθή, βάδνληαο ζηε ιεθηηθή ρξήζε 

έλα ζχκβνιν ηεξνηειεζηηθφ θαη ζξεζθεπηηθφ. Απνδεζκεπφκελνη απφ ηελ 

αλαγθαηφηεηα λα ππεξεηήζνπκε κέρξη ηέινπο ηα θνπηζνκπνιηά, ην νπξάλην ηφμν 

είλαη πχιε γηα πνιιέο εξκελείεο. Ζ βαζηθή ηνπ ρξήζε εκθαλίδεηαη ζην βηβιίν ηεο 

Γελέζεσο θαη είλαη ε ππφζρεζε ηνπ Θενχ πσο δελ ζα μαλαδνθηκάζεη ηνπο πηζηνχο 

ηνπ κε έλαλ λέν θαηαθιπζκφ. Ζ αιιαγή επνρήο, ε θίλεζε απφ ηελ αζηάζεηα ζηε 

ζηαζεξφηεηα, απφ ην ρακφ ζηε δσή εκπιέθεηαη θαη εδψ. Με κηα φκσο άιιε δηάζεζε. 

                                                 
404

 P. Wollen, Ζ ζεκεηνινγία ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, (κεη. Πνιχθαξπνο Πνιπθάξπνπ), Αζήλα, Κάιβνο, 

ζ. 89.   
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Σελ απειεπζέξσζε ησλ αλζξψπσλ απφ ηελ ελνρή ηεο επηζπκίαο, ηε δηάβαζε απφ ηελ 

επνρή ησλ ελνρηθψλ απσζεκέλσλ ζηελ επνρή ησλ απνθεθαιπκκέλσλ επηζπκηψλ, απφ 

ηελ επνρή ηεο απηζηίαο ζηελ επνρή ηεο πίζηεο, απφ ηελ επνρή ηεο αλνηθεηφηεηαο 

ζηελ επνρή ηεο εκπηζηνζχλεο. ε ηειεπηαία αλάιπζε, παξνπζηάδεηαη ε ζπκθηιίσζε 

κεηαμχ Θενχ θαη Αλζξψπνπ, ε έλλνηα ηεο ίδηαο ηεο ζπγρψξεζεο.
406

 Έλαο άιινο 

ςπραλαιπηήο-ζπγγξαθέαο, ν Αλδξέαο Δκπεηξίθνο, ην έρεη απνθαιέζεη σο επίγεηα 

Δδέκ κε αζώνπο όθεηο.
407

  

Ήδε, ην πξψην «αλίεξν» άγγηγκα ηνπ πξσηαγσληζηή κε ηξίηα πξφζσπα έρεη 

ηε δηθή ηνπ ζπκβνιηθή ζεκαζία. Μήπσο ε ειεπζεξηφηεηα ησλ ζρέζεσλ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ ίδηα ηελ ειεπζεξία; Ση είλαη ην ηέινο ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ παξά κηα 

εμηζνξξφπεζε ηεο ινγηθήο θαη ησλ επηζπκηψλ; ηνλ ίδην ρνξφ θαη ρψξν, ε ζχδπγνο 

δέρεηαη ην θιεξη απφ έλαλ ψξηκν Οχγγξν. Λίγν πξηλ ην θιεξη, ν Κηνχκπξηθ θάλεη κηα 

εληππσζηαθή ζηξνθή ηεο θάκεξάο ηνπ θαηά 180 κνίξεο, απφ ην πξνθίι ηεο 

πξσηαγσλίζηξηαο ζηελ πιάηε ηεο, απφ ην θαίλεζζαη ζην είλαη, απφ ηνλ κπξνζηά 

θφζκν, ζηνλ πίζσ, ηνλ κπζηηθφ. Πάλσ απφ ηηο θεθαιέο ηεο Κίληκαλ θαη ηνπ 

εζνπνηνχ πνπ ππνδχεηαη ηνλ Οχγγξν, εγγξάθνληαη δηαθνζκεκέλεο ζηνλ απέλαληη 

ηνίρν εχζρεκεο πεληάιθεο, ππνδειψλνληαο πξνο ηα πνχ ζα ηξαβήμεη ε έξεπλα ησλ 

θξπκκέλσλ. Ζ πεληάιθα εδψ ππνζεκεηψλεη ηελ είζνδν ησλ εξψσλ ζε έλαλ θφζκν 

πνπ νη απφθξπθεο επηζπκίεο ηαπηίδνληαη κε ηνλ ίδηνλ ηνλ απνθξπθηζκφ. ε έλαλ 

θφζκν πνπ νη άλζξσπνη δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν απφ ην λα θξχβνπλ ηε 

ζεμνπαιηθφηεηά ηνπο πίζσ απφ ζχκβνια, αθξηβψο γηα λα ηελ απνδερηνχλ νη ίδηνη σο 

ξφιν θαη φρη σο νπζία. Ο Οχγγξνο πίλεη επηδεηθηηθά ην θξαζί ηεο πξσηαγσλίζηξηαο, 

θνηλσλψληαο ζπκβνιηθά κε ηα ίδηα ηεο ηα πγξά. Ζ πξψηε επηθνηλσλία είλαη 

εμσιεθηηθή θαη νπζηαζηηθά είλαη ζπκβνιηθά θνηλσλία πγξψλ, δε δπλάκεη εξσηηθψλ, 

έηζη φπσο εμειίζζεηαη ν δηάινγνο. Ζ αλαθνξά ηνπ δπλάκεη επηβήηνξα ζην δπηηθφ 

Κάκα νχηξα, δειαδή ζην έξγν ηνπ Οβίδηνπ Ars Amatoria (Ζ εξσηηθή ηέρλε), ε 

νπνία δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ έλα εγρεηξίδην απηζηίαο γηα ηηο γπλαίθεο ηεο Ρψκεο 

αιιά θαη κηα ελδειερήο πεξηγξαθή εξσηηθψλ ζηάζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πηζαλέο 

                                                 
406

 Σδίλ Κνχπεξ, Λεμηθό Παξαδνζηαθώλ πκβόισλ: Ο θόζκνο ησλ ζπκβόισλ, ε ηζηνξία θαη ε εμέιημή 

ηνπο από ηελ πξντζηνξηθή επνρή κέρξη ησλ αηώλα καο, (κεηάθξαζε Αλδξέαο Σζαιίθεο), Πχξηλνο 

Κφζκνο, Αζήλα, 1992, ζ. 369.   
407

 «Καη ην πνπιί επηζηξέθεη πάιη/Ξαλαγπξίδεη/ε δέλδξα φπνπ ηπιίζζνληαη αζψνη φθεηο/Οπδείο 

πνληίθεμ ηεο θνιάζεσο ηνπο νξίδεη/Καλέλαο δαίκνλαο δελ ηνπο πξνζηάδεη… Καη ην πνπιί ζηεο γεο ηα 

δέλδξα επηζηξέθνληαο/Σα θάλεη δέλδξα ηεο Δδέκ/Καη γίλεηαη πνπιί ηεο Παξαδείζνπ…».  

Α. Δκπεηξίθνο, Αη Γελεαί Πάζαη ή ε ζήκεξνλ σο αύξηνλ θαη σο ρζεο, Δθδφζεηο Άγξα, Αζήλα, 1984, ζ. 

156.   
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ζσκαηνδνκέο ησλ δχν εξαζηψλ, απερεί ηελ ίδηα ηελ θιαζηθή παηδεία ησλ Raphael 

αιιά θαη λίηδιεξ. Ζ βίαηε έλσζε ηεο πεληάιθαο κε ηε ξσκατθή εξσηηθή 

ινγνηερληθή παξάδνζε, δελ είλαη ηπραία. Ο Κηνχκπξηθ, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ αηψλα, 

θηηάρλεη κηα ηαηλία επαλαδηαπξαγκάηεπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ επξσπατθνχ πνιηηηζκνχ 

κέζα απφ ηα κάηηα ηεο Ακεξηθήο. Ζ Ακεξηθή, ζηα ηέιε ηνπ 20νπ, 

επαλαλνεκαηνδνηείηαη απφ ηα ζχκβνια θαη ηα θιαζηθά πξφηππα ηνπ 

ειιελνξσκατθνχ πνιηηηζκνχ. Απηφ θάλεη ηελ ηειεπηαία ηνπ ηαηλία πην επξσπατθή 

θαη πην «ειιεληθή» απφ φιεο. 

Φπζηθά, ε πξσηαγσλίζηξηα δελ αθήλεηαη ζηηο ζειήζεηο ηνπ επηδέμηνπ 

Οχγγξνπ ζπλνκηιεηή ηεο, ζπκβνιηθά φκσο έρνπκε εηζέιζεη ζηνλ θφζκν ησλ 

απφθξπθσλ, ζηε δηαθηλδχλεπζε ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο, ζηνλ πεληαιθηθφ άλζξσπν 

ηνπ Βηηξνπβίνπ, ν νπνίνο αιρεκηζηηθά αιιά θαη ινγηθνθαλψο (θαη απηή είλαη 

άιισζηε ε ηξαγσδία ηεο ζράζεο ηνπ ίδηνπ ην αλζξψπνπ, ε δηαίξεζή ηνπ ζε ινγηθφ 

θαη επηζπκεηηθφ ςπρηθφ απφζεκα) ςάρλεη λα βξεη ηελ ηζνξξνπία ηνπ αλάκεζα ζηνλ 

νπξάλην παηέξα φζν θαη ζηελ κεηέξα γε,
408

 ηφζν ζην πλεχκα φζν θαη ζην ζψκα.
409

 

Σφζν απφ ηνλ έπαηλν ηνπ λνπ φζν θαη απφ ηελ ελνρή ηνπ ζψκαηνο, φπσο απηφ 

εμειίρζεθε ζηελ κεηαρξηζηηαληθή επνρή. ηελ επνρή ηεο ελνρήο. Σν νπξάλην ηφμν ζα 

κπνξνχζε λα είλαη κηα λέα παξεγνξεηηθή ππφζρεζε ηνπ «παηέξα» καο γηα ηα 

επηζπκεηηθά ζθάικαηά καο; Καη κήπσο ν θαξπφο ηεο γλψζεο ππήξμε ν θαξπφο ηεο 

γλψζεο ηεο επηζπκίαο; Καη κήπσο απηή ε επηζπκία ελέρεη απηφλ ηνλ εγσηζκφ; Να 

επηζπκείο έλαλ άιινλ θφζκν απφ απηφλ πνπ ζνπ έρεη παξαδψζεη ν ζεφο-παηέξαο;  

Ζ πεληάιθα, ινηπφλ, δε ζα πξέπεη λα κείλεη ζε έλα επίπεδν θηελνχ 

απνθξπθηζκνχ. Καηά ηελ άπνςή κνπ, ε επαλάιεςε ηνπ ζπκβφινπ απηνχ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηνπ αλζξψπνπ. Χο ζχκβνιν ην νπνίν έρεη θηηαρηεί κε 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα απνηππψλεη ηε ρξπζή ηνκή (ηνλ αξηζκφ θ), ην νπνίν ζηα 

ρέξηα ηνπ Leonardo Da Vinci κεηαηξέπεηαη ζε ζχκβνιν ή κέζν πνπ απνηππψλεη ηελ 

έλλνηα ηεο ρξπζήο ηνκήο πάλσ ζην ίδην ην αλζξψπηλν ζψκα θαη ζηηο αλαινγίεο ηνπ, 

                                                 
408

 «Κάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ππνζέζεη φηη νη Αηγχπηηνη ηηκνχλ πεξηζζφηεξν ην ηξίγσλν, 

παξνκνηάδνληαο κε απηφ φιν ην ζχκπαλ, φπσο θαη ν Πιάησλαο ζηελ Πνιηηεία ρξεζηκνπνηεί απηφ ην 

ζπκβνιηζκφ ζπληάζζνληαο ην γακήιην δηάγξακκα. Δθείλν ην ηξίγσλν έρεη ηελ θαηαθφξπθε πιεπξά 

ηξία, ηέζζεξα ηε βάζε θαη πέληε ηελ ππνηείλνπζα κε φ,ηη πξνέξρεηαη απφ απηά… Γηαηί ν αξηζκφο ηξία 

είλαη ν πξψηνο πεξηηηφο θαη ηέιεηνο. Σν ηέζζεξα είλαη ην ηεηξάγσλν απφ ηελ άξηηα πιεπξά ηεο 

δπάδαο. Καη ην πέληε πξνζηδηάδεη άιινηε ζηνλ παηέξα θαη άιινηε ζηελ κεηέξα, θαζψο πξνέξρεηαη απφ 

πξφζζεζε ηεο ηξηάδαο θαη ηεο δπάδαο». Πινχηαξρνο, Ίζηο θαη Όζηξηο, (κεη. Γεψξγηνο Αζ. Ράπηεο), 

Εήηξνο, Αζήλα, 2003, ζ. 249 (§43).     
409

 Σδ. Κνχπεξ, op. cit., ζ. 391. 
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πξάγκα πνπ ν Ηηαιφο ην θάλεη αθξηβψο, αθνινπζψληαο ηηο καζεκαηηθέο αλαινγίεο 

ηνπ Βηηξνχβηνπ, Λαηίλνπ αξρηηέθηνλα, είλαη έλα ζχκβνιν θαζαξά αλζξψπηλν, θαζφηη 

θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ άλζξσπν, ν νπνίνο άλζξσπνο έρεη «αλαθαιχςεη» ηε ρξπζή 

ηνκή ζηνλ ίδηνλ ηνπ ηνλ εαπηφ, ζην ίδην ηνπ ην ζψκα.
410

 Ζ ρξήζε ηνπ απφ ηνλ 

Κηνχκπξηθ είλαη κηα ρξήζε ππελζχκηζεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο, ησλ παζψλ ηνπ, 

ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο σο κέζν αιιά θαη αληηθείκελν ηεο ηέρλεο, ηνπ αλζξψπηλνπ 

ζψκαηνο πνπ φζν θαη ηέιεην κπνξεί λα είλαη, είλαη ηφζν επάισην έλαληη ησλ 

επηζπκηψλ ηνπ. Γηαηί ε δεχηεξε ζράζε ηνπ αλζξψπνπ είλαη πσο φζν θαη ηέιεηα 

αλαινγηθφ είλαη ην ζψκα ηνπ νπηηθά, άιιν ηφζν ε ζπλαηζζεκαηηθή, επηζπκεηηθή 

αιιά θαη ζεμνπαιηθή ηνπ δηαρείξηζε ζην ζπξψρλεη ζηα φξηά ηνπ, ζηνλ θάκαην ησλ 

ζθαικάησλ θαη ηεο ακαξηίαο. θάικαηα θαη ακαξηίεο πνπ θάλνπλ ηνλ άλζξσπν λα 

ληξέπεηαη γηα ην ζψκα ηνπ.  Καη ε ληξνπή είλαη έλα αξρέγνλν ζπλαίζζεκα ην νπνίν ν 

άλζξσπνο δελ κπνξεί εχθνια λα θαηαπλίμεη.
411

 Ζ ηειεπηαία ζράζε είλαη απηή: ην 

ζψκα γηα ηνλ ίδην ηνλ άλζξσπν είλαη έλα ζεκαληηθφ δείγκα πξνζσπηθήο ηαπηφηεηαο 

γηα ην νπνίν δχλαηαη λα ζαπκάδεηαη, ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή είλαη θαη ε αηηία γηα ηελ 

ληξνπή πνπ αηζζάλεηαη γηα απηφ. Γηα λα ραξεί ν άλζξσπνο ην ζψκα ηνπ ρσξίο ελνρέο, 

ζα πξέπεη λα ην απνμελψζεη απφ ηελ ίδηα ηελ ηαπηφηεηα, ην φλνκά ηνπ θαη ην 

πξφζσπφ ηνπ, γηα λα κελ αηζζαλζεί ηελ ληξνπή θαηαζηξαηήγεζεο θνηλσληθψλ 

θαλφλσλ κέζσ ηνπ ζψκαηφο ηνπ. Ζ πεληάιθα σο αλζξψπηλν ζψκα ζηελ πεξηνρή ηεο 

δηαθηλδχλεπζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζηελ πεξηνρή ηεο ελνρήο είλαη ην ίδην 

ην ζέκα ηεο ηαηλίαο.  

Ζ θαηαζθεπή ελφο θαιιηηερληθνχ έξγνπ κε βάζε ηνλ ίδηνλ ηνλ άλζξσπν θαη 

ηηο αλαινγίεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ δελ είλαη θάηη πξσηφηππν. Ήδε ζην 15
ν
 αηψλα, ζρέδην 

εθθιεζίαο ηνπ αξρηηέθηνλα Francesco di Giorgio έρεη ζρεδηαζηεί κε βάζε ηηο 

αλαινγίεο ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο.
412

 Σνχηνο ν «αλζξσπνθεληξηζκφο» δελ είλαη 

κνλάρα κηα αηζζεηηθή επηινγή αιιά κηα θηινζνθηθή επηινγή. Ο άλζξσπνο δελ 

κεηέρεη ζε θάπνηα ζπληερλία επαγγεικαηηψλ ηεο ηέρλεο κε αλψλπκν ηξφπν, θάησ απφ 

ηε ζθέπε ηεο ελνξίαο, ηνπ άξρνληα θαη ηνπ Θενχ, φπσο ζπλεζηδφηαλ ζην Μεζαίσλα 

–γηα απηφ έρνπκε θαη ηα πνιππνίθηια έξγα αλσλχκσλ δεκηνπξγψλ ηεο πεξηφδνπ– 
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 Βι.Indra Mc Ewen, Vitruvius : writing the body of architecture, The MIT Press, Cambridge, 

Massachusetts, London, 2002. 
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 A. Montes-Sanchez, “Shame, recognition and love in Shakespeare ‟s King Lear”, Azafea. Rev. 

Filos., 16 (2014), ζζ. 73-93. 
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 Aniela Jaffé, “Symbolism in the Visual Arts”,  Men and his Symbols, επηκ. Carl G. Jung, Anchor 

Press-Doubleday, New York, 1964, ζ. 243.  
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αιιά επηζθνπψληαο ηνλ θφζκν κέζσ ηεο επηζηήκεο, ηεο ινγηθήο θαη ηεο αηηηφηεηαο 

πξνβαίλεη ζηελ πην επαλαζηαηηθή πξάμε πνπ ζηνλ ηνκέα ηεο ηέρλεο δελ είλαη άιιε 

απφ ην γεγνλφο πσο ν θαιιηηέρλεο ππνγξάθεη ηα έξγα ηνπ. Αλ ε ηέρλε είλαη ε 

επέθηαζε ηεο ζείαο δεκηνπξγίαο, ηφηε ν θαιιηηέρλεο ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηνπ, ζην 

πιαίζην ηεο ζλεηφηεηάο ηνπ, επαγγειιφκελν ηελ επέθηαζε ηεο ζείαο δεκηνπξγίαο 

κέζα απφ ην δηθφ ηνπ έξγν πάλσ ζηε γε θαη κέζα απφ ην ίδην ηνπ ην ζψκα. ηελ 

αλαγέλλεζε ν άλζξσπνο επηζηξέθεη ζηε γε θαη ζην ζψκα ηνπ
413

 θαη ην παξάδεηγκα 

ηεο εθθιεζίαο πνπ δχλαηαη λα ζρεδηαζηεί κε βάζε ηηο αλζξψπηλεο ζσκαηηθέο 

αλαινγίεο είλαη ραξαθηεξηζηηθφ, θαζφηη ην ίδην ην αλζξψπηλν ζψκα γίλεηαη ην κέζν 

πνπ πεξηγξάθεη ην ζείν.  

Ζ πεληάιθα, ινηπφλ, ηνπ Κηνχκπξηθ δελ νκλχεη ζε έλαλ δεκψδε 

απνθξπθηζκφ, γηαηί αλ ζπλέβαηλε θάηη ηέηνην απηφ ζα ήηαλ αξθεηά εκθαλέο, αιιά 

ζηελ ππφξξεηε πξφζεζε ηνπ ζθελνζέηε λα δεκηνπξγήζεη έλα έξγν γηα ηνλ άλζξσπν 

θαη ην ζψκα ηνπ, γηα ηελ ελνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ηεο 

ελνρήο. Ζ ελνρή ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην θνηλσληθά επηηξεπηφ 

ιεθηηθφ παηρλίδη ή ηελ επίζθεςε ζην ζπίηη κηαο ηεξφδνπιεο, ελψ ε ζεμνπαιηθφηεηα 

ηεο ελνρήο εθθξάδεηαη κέζα απφ ην νξγηαζηηθφ έξσηα ν νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ 

εθθξάδεηαη κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε ηνπ πξνζψπνπ θαη ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ εαπηνχ. 

Ζ πεληάιθα είλαη εδψ ην ίδην ην αλζξψπηλν ζψκα πνπ κεηέξρεηαη φισλ ησλ 

παξαπάλσ ρξήζεσλ.       

Ζ επφκελε ζθελή αθνξά ζηελ εμνκνιφγεζε γηα ηηο εξσηηθέο επηζπκίεο ηεο 

ζπδχγνπ πξνο ηνλ ηαηξφ. Δηζέξρνληαη ζηελ θξεβαηνθάκαξα ζρεδφλ γπκλνί, 

θαπλίδνπλ καξηρνπάλα (πξάγκα πνπ δελ κπνξεί παξά λα ζπλδπαζηεί κε ζηνηρείν 

κέζεμεο) θαη ε εμνκνιφγεζε αξρίδεη. Σν ρξψκα πνπ θπξηαξρεί ζηε ζθελή αιιά θαη 

ζρεδφλ ζε θάζε επηθνηλσλία εζσηεξηθνχ ρψξνπ ηνπ δεπγαξηνχ είλαη ην κπιε θαη ην 

θφθθηλν. Σν κπιε είλαη ην ςπρξφ ρξψκα, ην ρξψκα ηνπ πλεχκαηνο θαη ηεο απνρήο 

απφ ηηο επηζπκίεο ηεο ζάξθαο, ελψ ην θφθθηλν είλαη αθξηβψο ην αληίζεην.
414

 

Φπρνινγηθά αιιά θαη αηζζεηηθά ηα ρξψκαηα απηά ζεσξνχληαη ηα πην αληηζεηηθά ζε 

φιε ηε ρξσκαηηθή παιέηα. Φπζηθά, ν ίδηνο ν ζπλδπαζκφο ησλ ρξσκάησλ πξνηηκάηαη 

απφ ην Υφιπγνπλη (άιισζηε ζπλαπαξηίδνπλ ηα ρξψκαηα ηεο ακεξηθαληθήο ζεκαίαο), 

εδψ φκσο δειψλνπλ απηή ηελ πξνβιεκαηηθή ζρέζε επηθνηλσλίαο ηνπ δεχγνπο, πφηε 

                                                 
413

 __________, op. cit.,  ζ. 244.  
414

 Σδ. Κνχπεξ, op. cit., ζζ. 578-579. 
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ζεξκή, πφηε ςπρξή, πφηε ζρέζε ψζεο, πφηε ζρέζε άπσζεο. ε απηήλ ηε ελδηάκεζε 

θαηάζηαζε, φπνπ θάπνηνο βξίζθεηαη κεηαμχ ηνπ χπλνπ θαη μχπληνπ, θαίλεηαη πσο ν 

Snitchler έρεη επελδχζεη θάηη πεξηζζφηεξν. χκθσλα κε κηα αλάιπζε, ζηα έξγα ηνπ 

αλαδηαηππψλεηαη ε Mittelbewusstsein ηνπ Φξφπλη, δειαδή ε ελδηάκεζε ζπλείδεζε, 

θαζψο, αλ θαη δελ αξλείηαη ηελ χπαξμε ηνπ αζπλεηδήηνπ, εληνχηνηο επηζεκαίλεη ηε 

ζεκαζία ηεο Mittelbewusstsein, θαζφηη ζε απηή εδξάδνληαη ηφζν νη κεραληζκνί ηεο 

ζπκπεξηθνξάο φζν θαη νη απσζεκέλεο κλήκεο.
415

 Μλήκεο πνπ εδψ θαλεξψλνληαη 

ακνηβαίσο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θαη νη δχν ήξσεο έρνπλ ζπλείδεζε ησλ φζσλ 

θέξλνπλ ζηελ κλήκε ηνπο. Σελ ψξα πνπ ν ήξσαο αθνχεη άθσλνο ηηο θαληαζηψζεηο 

ηεο γπλαίθαο ηνπ, αθνχγεηαη ην ηειέθσλν. Έλαο πειάηεο ηνπ έρεη θχγεη απφ ηε δσή, 

πξέπεη λα βεβαηψζεη ηνλ ζάλαηφ ηνπ. Φεχγεη. Σν ηαμί πνπ ηνλ νδεγεί ζηνλ πξννξηζκφ 

ηνπ πεξλά πάλσ απφ ηελ ισξίδα ηνπ άδεηνπ δξφκνπ, πνπ έρεη κηα ηεξάζηηα επηγξαθή 

πάλσ ηεο: FIRE LANE. Πξνθαλψο, ζηελ Νέα Τφξθε είλαη ε ισξίδα ηνπ δξφκνπ γηα 

ηα ππξνζβεζηηθά. ην έξγν καο φκσο κπνξνχκε ειεπζέξσο λα ην κεηαθξάζνπκε σο 

δψλε ππξφο. Οπηηθά, απφ εθεί θαη πέξα, ν πξσηαγσληζηήο εηζέξρεηαη ελ αγλνία ηνπ 

ζηα επηθίλδπλα εδάθε ησλ παζψλ. Μέρξη ζηηγκήο, έρνπκε δεη ην ζήιπ ζε αξθεηέο 

εθθάλζεηο ηνπ, θπξίσο ζηε κνξθή ηεο κάλαο θαη ηεο θφξεο. Ζ δψλε ππξφο ζηελ 

νπνία εηζέξρεηαη ηαπηίδεηαη κε ηελ είζνδφ ηνπ ζηνλ θξπθφ θφζκν ηεο γπλαηθείαο 

ζπκπεξηθνξάο, σο κέζν κάιηζηα αλαγλψξηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ εαπηνχ. Ζ θφξε ηνπ 

απνζαλφληνο πειάηε ηνπ, εθπξνζσπεί ηελ αλχπαληξε θαη άπαηδα κεζήιηθα γπλαίθα, 

ε νπνία ηνπ εθκπζηεξεχεηαη ηνλ έξσηά ηεο ζε κηα ζθελή πνπ είλαη ινπζκέλε απφ ην 

κπιε θφλην, ην ρξψκα ηεο ςπρξφηεηαο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ κε αληαπφθξηζή ηνπ 

ζηνλ έξσηά ηεο. Ακέζσο κεηά έξρεηαη ζε επαθή κε κηα πφξλε, χζηεξα κε κηα Λνιίηα 

εξσηηθά ελεξγή έθεβε, ηηο νπνίεο θαη δελ αγγίδεη. Γελ είλαη ηπραίν πσο ην καγαδί ζην 

νπνίν αγνξάδεη ηελ κεηακθίεζή ηνπ, γηα λα εηζέιζεη ζην κπζηηθφ ζπίηη, νλνκάδεηαη 

Οπξάλην Σφμν. Καη ηέινο εηζεξρφκελνο ζην κπζηηθφ ζπίηη γλσξίδεη ηε γπλαίθα σο 

ηεξνηειεζηηθφ εξγαιείν, σο πξνζθεξφκελε εξσηηθή ηξνθή ζηνπο ζηαζψηεο κηαο 

θάπνηαο άγλσζηεο ζξεζθείαο (;).
416

 Σελ είζνδν ζην ζπίηη ηελ δίλεη ν θίινο ηνπ 

                                                 
415

 D.C.G. Lorenz, op. cit., ζ. 15. 
416

 Δκκέλνληαο ν Κηνχκπξηθ ζηε ζπλεξγαζία ηνπ κε ην ζελαξηνγξάθν Fr. Raphael ζην δήηεκα ηνπ 

ζπηηηνχ αιιά ηνπ θιίκαηνο ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κεηαθνξάο ησλ νξγίσλ θαη ςάρλνληαο   κηα 

ζελαξηαθή ηδέα πνπ ζα θάιππηε ηηο απαηηήζεηο ηνπ, νδήγεζε ην ζελαξηνγξάθν ηνπ λα ζθαξθηζηεί έλα 

πνιχ ξεαιηζηηθφ ηέρλαζκα. Ο Raphael έζηεηιε κε θαμ έλα δήζελ δηαβαζκηζκέλν έγγξαθν ηνπ FBI γηα 

κηα νκάδα νπαδψλ ηνπ δνινθνλεκέλνπ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Κέλεληπ νη νπνίνη είραλ απαξηίζεη κηα 

ζέρηα κε ην φλνκα Free θαη νπνίνη ππνηίζεηαη πσο νξγάλσλαλ ηέηνηεο γηνξηέο, νη νπνίεο φκλπαλ ζηνλ 
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πηαλίζηαο, ν νπνίνο ηνπ δίλεη θαη ηνλ θσδηθφ πξφζβαζεο ζην ζπίηη: Fidelio. Γελ είλαη 

παξά ην φλνκα ηεο κφλεο φπεξαο πνπ έγξαςε ν Μπεηφβελ, κηα φπεξα πνπ πκλεί δχν 

αγαζά, ηελ πίζηε ζηηο αξρέο ηεο ειεπζεξίαο, έηζη φπσο απηέο δηακνξθψζεθαλ ζην 

Γηαθσηηζκφ, ηελ πίζηε ζηνλ έξσηα, θαζφηη παξαθνινπζνχκε ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

Λενλφξαο, ε νπνία έρεη παξνπζηαζηεί σο άληξαο κε ην φλνκα Fidelio, γηα λα ζψδεη ην 

ζχδπγφ ηεο Φινξεζηάλ απφ ηε θπιαθή θαη ην ζάλαην αιιά θαη απφ ηα δίρηπα ελφο 

άδηθνπ δεζπνηηζκνχ.
417

 

Δδψ ν ζπκβνιηζκφο έρεη πάκπνιια ζπκθξαδφκελα. Απφ ηε κηα, ε 

ζεκαηνινγία ηνπ Φηληέιην σο φπεξαο θαη σο πινθήο αγγίδεη ην δηηηφ ζπκθξαδφκελν 

ηνπ ίδηνπ ηνπ Γηαθσηηζκνχ. Απφ ηελ κηα, ηε ινγηθή, απφ ηελ άιιε ηελ επαηζζεζία 

(φπσο ηηηινθνξείηαη θαη ην γλσζηφ έξγν ηεο Austen),
418

 απφ ηελ κηα ηνλ νξζφ ιφγν 

ησλ εγθπθινπαηδηζηψλ, απφ ηελ άιιε ηελ αλάγθε φρη κφλν γηα ειεπζεξία πνιηηηθή 

αιιά θαη γηα εξσηηθή (βι. ηα έξγα ηνπ Νηε αλη), απφ ηελ κηα φρη κφλν ηελ 

αλαδήηεζε ηεο δηθαηνζχλεο αιιά θαη ηελ αλαδήηεζε ηνπ ζπλαηζζήκαηνο (αο 

ζπκεζνχκε πψο ν πξψηνο ησλ δηαθσηηζηψλ Ρνπζζψ επαλαδηαπξαγκαηεχεηαη ην ίδην 

ην ζπλαίζζεκα θαη ην ζέβεηαη φζν θαη ηε λνεηηθή ηθαλφηεηα). 
419

 Ζ Λενλφξα-

Φηληέιην νκλχεη ηφζν ζηελ πνιηηηθή απειεπζέξσζε φζν θαη ζηελ εξσηηθή, 

δειψλνληαο ηε γπλαηθεία ηεο ηαπηφηεηα, επηιέγνληαο ε ίδηα ην ηαίξη ηεο. Δξσηηθή 

ειεπζεξία θαη πνιηηηθή είλαη έλα θαη ην απηφ. Ζ Λενλφξα γίλεηαη Φηληέιην, γηα λα 

μαλαγίλεη Λενλφξα. Γελληέηαη, πεζαίλεη, μαλαγελληέηαη, γηα λα ληθήζεη ζηελ πνιηηηθή 

θαη ζηνλ έξσηα. Τπεξβαίλεη ην θχιν ηεο, είλαη ε ίδηα θαη ηα δχν θχια. Γίλεηαη 

άληξαο, γηα λα ειεπζεξψζεη ηνλ άληξα ηεο.  

                                                                                                                                           
ειεχζεξν έξσηα. ιν απηφ εληζρχεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε ησλ δεκηνπξγψλ ηεο ηαηλίαο λα 

δνκήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ κπζηηθνχ αθφκα θαη κε δήζελ ξεαιηζηηθά ζηνηρεία ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο. 

Ο Κηνχκπξηθ μαθληάζηεθε, κέρξη ν Raphael λα ηνλ βεβαηψζεη πσο ην έγγξαθν πνπ ηνπ έζηεηιε ήηαλ 

δηθή ηνπ επηλφεζε, ε νπνία φκσο ζε θάζε πεξίπησζε, αθφκα θαη σο ππφζεζε εξγαζίαο γνληκνπνίεζε 

ίζσο ηελ πην πξνθιεηηθή ζθελή ηεο ηαηλίαο θαη θπξίσο απηή πνπ πξνβιεκάηηδε ηνλ ίδην ην ζθελνζέηε 

γηα ηελ ίδηα ηεο ηελ αηζζεηηθή αιιά θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηε ζπλνιηθή πινθή. Fr. Raphael, op. cit., ζζ. 

146-148.    

   
417

 B. Fisher, Fidelio, Opera Journeys Mini Guide Series, 2002.  
418

 J. Austen, Λνγηθή θαη Δπαηζζεζία, (κεηάθξαζε: Αιεμάλδξα Παπαζαλαζνπνχινπ), κίιε, Αζήλα, 

2001. 
419

 «ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18
νπ

 αηψλα, παξαηεξνχκε ηδηαίηεξα ζην έξγν ηνπ Ρνπζζψ θαη ηνπ Νηηληεξφ, 

κηα αλαγέλλεζε ηνπ ιπξηζκνχ, θαη ηε θαληαζίαο, πνπ επί έλαλ αηψλα είρε θαηαδηθαζηεί ζε ζησπή ππφ 

ηελ θαηαπίεζε ηεο νξζνινγηθήο ζθέςεο», ζην Αληψλεο Βιαβηαλφο θ.ά. (ζπιινγηθφ έξγν), Ηζηνξία ηεο 

Δπξσπατθήο Λνγνηερλίαο από ηηο αξρέο ηνπ 18
νπ

 έσο θαη ηνλ 20
ν
 αηώλα, ΔΑΠ, Πάηξα, 2000, ζ. 39.  
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Ζ επηινγή ηνπ νλφκαηνο Fidelio δελ είλαη ηπραία. Πξνέξρεηαη απφ ηε ιαηηληθή 

ιέμε fides, ε νπνία ζεκαίλεη ηελ πίζηε. Ήδε απηφ πέξα απφ ην γεγνλφο πνπ ελέρεη ε 

ίδηα ε εμέιημε ηνπ έξγνπ, ε πξνζπάζεηα δειαδή ηνπ Κηνχκπξηθ λα δψζεη κηα 

ςεπδνζξεζθεπηηθή εθδνρή ζην έξγν ηνπ, δεκηνπξγεί κηα εμίζνπ αληηζεηηθή θαη 

αληηθαηηθή θαηάζηαζε. Ζ ιέμε πνπ ζεκαίλεη «έκπηζηνο», «πηζηφο» ζα απνηειέζεη 

κηα πχιε γηα ηνλ πξσηαγσληζηή πνπ κεηά ηελ έιεπζή ηνπ απφ απηήλ ζα δνθηκαζηεί ε 

ίδηα ηνπ ε πίζηε ζηε ζπδπγηθή ηνπ θιίλε. Καηά ηελ είζνδφ ηνπ ζην κπζηηθφ ζπίηη, ν 

ήξσαο πέθηεη πάλσ ζε κηα ηεξνηειεζηία. Έληεθα γπκλέο γπλαίθεο κε θαιπκκέλα ηα 

πξφζσπά ηνπο, θαζηζκέλεο ζε θχθιν –φινη άιισζηε εληφο ηνπ ζπηηηνχ θνξάλε 

πεξίηερλεο κάζθεο πνπ παξαπέκπνπλ άκεζα ζην θαξλαβάιη ηεο Βελεηίαο, άιιε κηα 

πξνθαλή αλαθνξά ζηελ επξσπατθή θνπιηνχξα– ζεθψλνληαη φξζηεο θαη επηιέγνπλ 

εξαζηέο, κφλν φηαλ θάπνηνο κεηακθηεζκέλνο ηεξέαο θηππήζεη ηε βέξγα ηνπ ζηε γε.  

Ζ δηνλπζηαθή θαη ειεπζίληα αλαθνξά είλαη πξνθαλήο. Σν κπήμηκν ηνπ μχινπ 

ζηε γε ζπκίδεη ην άξνηξν-θαιιφ ηεο παηξηαξρηθήο θνηλσλίαο, πνπ ζπέξλεη ηε γε, πνπ 

αλαπαξάγεη ην είδνο ηνπ, θαη θάλεη ηηο λέεο γπλαίθεο λα θπηξψζνπλ κέζα απφ ηε γε, 

θφξεο ηνπ θνζκηθνχ ζήιπ, ηεο Γαίαο, γηα λα αλαπαξαρζνχλ απφ μέλνπο θαιινχο. 

εκαληηθφ εδψ λα πξνζζέζνπκε πσο ν έξσο είλαη νξγηαζηηθφο –φξγηνλ είλαη άιισζηε 

ην ηεξνηειεζηηθφ δξψκελν ησλ Διεπζίλησλ κπζηεξίσλ θαη ν νξγαζκφο εηπκνινγηθφ 

παξάγσγφ ηνπ– δειαδή δελ είλαη κηα ζρέζε δχν αλζξψπσλ αιιά κηα ζρέζε πνιιψλ 

αλζξψπσλ κεηαμχ ηνπο πνπ θαηά πξψηνλ έρνπλ αξλεζεί ηελ ίδηα ηνπο ηελ εαπηφηεηα, 

ηελ ηαπηφηεηά ηνπο, ηελ αλαθνηλσζηκφηεηά ηνπο ζην θνηλσληθφ ηνπο πιαίζην.
420

   

Ζ κάζθα, απφ ηελ άιιελ πιεπξά, παξαπέκπεη ζηελ ππφθξηζε, δειαδή ηα 

άηνκα έρνπλ αθεζεί λα θαηαιεθζνχλ απφ κηα άιιε πξνζσπηθφηεηα, θξχβνληαο ηε 

δηθή ηνπο. Αλ κηινχζακε γηα γλήζηα δηνλπζηαθή ιαηξεία, ζα θάλακε ιφγν γηα ηελ 

έλσζή ηνπο κε ηνλ ιαηξεπφκελν ζεφ. Ο έξσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε δελ είλαη 

κεηαμχ πξνζψπσλ αιιά κεηαμχ ζσκάησλ κε αλεμηρλίαζηε ηαπηφηεηα. Σα ζψκαηα 

ησλ αλζξψπσλ γίλνληαη ην θάιπκκα ηεο αλσλπκίαο ησλ πξνζψπσλ, νη ίδηεο νη 

εξσηηθέο αλάγθεο εμνξίδνληαη ζηε ρψξα ηεο ελνρήο, ζηε ρψξα ηεο κε 

πξνζσπηθφηεηαο, αθξηβψο γηα λα ηθαλνπνηνχληαη απηέο νη αλάγθεο δίρσο ελνρή. Ζ 

απνκάθξπλζε ηεο γπλαίθαο-ηεξνπξγηθνχ εξγαιείνπ πνπ ζα ιπηξψζεη ηνλ 

πξσηαγσληζηή γηα ηελ απξέπεηά ηνπ λα εηζέιζεη ιαζξαίσο ζηελ ηεξνηειεζηία, 

                                                 
420

 Θ. αθειιαξηάδεο, «Φηινζνθηθφο Λφγνο θαη Ννεηηθά Φαηλφκελα». Φηινζνθείλ, 15 (2017), ζ. 325.  
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απνκαθξχλεηαη απφ έλαλ άλδξα ν νπνίνο θνξά ην θνπζηνχκη ησλ ηαηξψλ πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα ζεξαπεχζνπλ ηελ παλνχθια, θαηά ηνλ κεζαίσλα, θαη ην νπνίν 

θνπζηνχκη ηνπο πξνζηάηεπε απφ ην λα θνιιήζνπλ ηελ αξξψζηηα νη ίδηνη. Σν ίδην ην 

θνπζηνχκη παξαπέκπεη ζην ζπκβνιηζκφ ηεο θνπέιαο πνπ ππνρξεσηηθά 

απνκαθξχλεηαη, σο κηάζκαηνο πνπ δελ πξέπεη λα κνιχλεη ην ππφινηπν 

«εθθιεζίαζκα» απφ ηνλ ηαηξφ, ελψ νπηηθά ν ηειεπηαίνο κνηάδεη κε φξζην δξεπάλη 

ράξνπ, ην νπνίν κνηάδεη λα κελ πξνκελχεη ηίπνηε θαιφ γηα ηελ ίδηα ηελ θνπέια θαη 

ηε δσή ηεο. Σα ζπκθξαδφκελα ηνπ Κηνχκπξηθ κνηάδνπλ λα έρνπλ πνιιαπιαζηαζηηθφ 

ραξαθηήξα.   

Δπηζηξέθνληαο ν πξσηαγσληζηήο ζηελ νηθία ηνπ, θινληζκέλνο, αλνίγεη ηελ 

πφξηα. Πξψηε θνξά, βιέπνπκε ην λνχκεξν ηνπ δηακεξίζκαηφο ηνπ: 5Α. Ο νμπδεξθήο 

ζεαηήο αληηιακβάλεηαη πσο ν ήξσαο βξίζθεηαη ζε απφιπην θίλδπλν, ζην κέζν κηαο 

πεληάιθαο-παγίδαο. Ο ζθελνζέηεο κεηαθέξεη ην ζχκβνιν ηεο πεληάιθαο απφ ην 

νπηηθφ ζεκαίλνλ ζην αξηζκνγξακκαηηθφ ηνπ (✰  5Α), φπσο πξνεγνπκέλσο έρεη 

ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχκβνιν ηνπ νπξάληνπ ηφμνπ νπηηθά, ιεθηηθά (ζηνλ πξνθνξηθφ 

ιφγν) αιιά θαη σο γξαπηή ιέμε.  

Ο ήξσάο καο αλαζπληάζζνληαο ηηο δπλάκεηο ηνπ αξρίδεη λα δηεξεπλά ην ηη 

ζπλέβε ηελ πξνεγνχκελε λχρηα. χληνκα δέρεηαη επζείεο απεηιέο γηα ηνλ ίδηνλ θαη 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. Ζ ππνβφζθνπζα έληαζε δεκηνπξγεί ζπλζήθεο ςπρνινγηθνχ 

ζξίιεξ. ην απφγεην ηεο έληαζεο, ν Μπηι πιαλάηαη κφλνο ηνπ ζηνπο δξφκνπο ηεο 

Νέαο Τφξθεο, ρακέλνο, απνξεκέλνο, αλίθαλνο λα θαηαλνήζεη πνηα είλαη ε ίδηα ε 

πξαγκαηηθφηεηα. αλ λα ακθηβάιιεη γηα φινπο θαη γηα φια. Δθείλε ηε ζηηγκή, ππφ 

ηνπο ήρνπο ηνπ έξγνπ γηα πηάλν ηνπ Georgy Ligeti “Musica Ricercata”, ην νπνίν 

θνκκάηη πεξηέρεη κφλν δχν λφηεο (κη δίεζε, θα δίεζε, ζρέζε εκηηνλίνπ) έρνπκε κηα 

εληππσζηαθή ζθελή. Παξ‟ φιε ηελ απιή ζχλζεζε, ην χθνο ηεο κνπζηθήο θαζηζηά ηε 

ζθελή έηη πεξαηηέξσ αγσληψδε.  

ηηο ςειέο ηνληθά λφηεο βεκαηίδεη ν ήξσαο, ζηηο ρακειέο ν κεγαιφζσκνο 

άληξαο πνπ ηνλ αθνινπζεί. Ζ ζσκαηηθφηεηα ηνπ δεχηεξνπ ζπκίδεη έλα φξζην θέξεηξν 

ή έλαλ δσληαλφ-λεθξφ ππεξδχλακν νλ. Γελ αιιάδεη ρξφλν βεκαηηζκνχ, θηλείηαη 

αξγά, ζαλ απνλεθξσκέλνο ή ζαλ ξνκπφη ζε απηφκαηε ιεηηνπξγία θαη ζπγθεθξηκέλε 

απνζηνιή: λα εθθνβίζεη ηνλ Μπηι. ηαλ ν ήξσαο ζηακαηά, ζηακαηά θαη απηφο, φηαλ 

μεθηλά, μεθηλά θαη απηφο. Ο κεγαιφζσκνο άληξαο είλαη ε θηλνχκελε εηθφλα ηνπ 

θφβνπ, είλαη ν ίδηνο ν θφβνο. Ο Μπηι θνληνζηέθεηαη κπξνζηά ζε έλα καγαδί ηχπνπ, 
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αγνξάδεη κηα εθεκεξίδα, παξαηεξεί ηνλ κεγαιφζσκν άληξα λα πεξλά ην δξφκν. 

ηέθεηαη κπξνζηά ηνπ κπξνζηά απφ κηα δηαζηαχξσζε. ην πιάλν, ην ζήκα ηεο 

ηξνραίαο κε ην ραξαθηεξηζηηθφ STOP εθθξάδεη σο γξαπηφ κήλπκα απηφ γηα ην νπνίν 

έρεη πξνεηδνπνηεζεί ν ίδηνο κηα θνξά πξνθνξηθψο, κηα θνξά γξαπηψο (κε επηζηνιή): 

ζηακάηεζε ηψξα φιεο ηηο έξεπλεο. ηελ εθεκεξίδα πνπ θξαηάεη αρλνθέγγεηαη κηα 

ιέμε: Lucky. Σπρεξφο ινηπφλ, έσο ηψξα. Δηζέξρεηαη ζε έλα κπηζηξφ-θαθέ, ζηελ 

είζνδν ηνπ νπνίνπ ε δηαθφζκεζε παξαπέκπεη ζην πξνζθέθαιν ηνπ εσζθφξνπ, δχν 

δηαθξηηά θέξαηα ζε κνξθή ρξηζηνπγελληάηηθνπ ζηνιηδηνχ. Δληφο ηνπ κπηζηξφ-θαθέ 

δεηά έλαλ θαπνπηζίλν, ελψ αθνχγεηαη κνπζηθή ελφο requiem (ε αλαθνξά ζηελ 

επξσπατθή θνπιηνχξα θαη ζε αληίζηνηρεο νλνκαζίεο πνπ ηελ ππελζπκίδνπλ, 

ζπλερίδεηαη), αλνίγεη ηελ εθεκεξίδα. Ο ηίηινο γξάθεη: Lucky to be alive. Δληφο ηεο 

εθεκεξίδαο αλαγηγλψζθεη ηελ κνηξαία είδεζε: πξψελ βαζίιηζζα νκνξθηάο λεθξή 

απφ ππεξβνιηθή δφζε λαξθσηηθψλ. Σν εμψθπιιν εμεγείηαη απφ ην εζψθπιιν, νη 

κέζα ζειίδεο απνθαιχπηνπλ απηφ πνπ θξχβεηαη απφ ην θαίλεζζαη ηνπ εμσθχιινπ, 

θαλεξψλνπλ ηελ αηηία ηεο ηχρεο ηνπ. 

 

Αηηία: απηή ιπηξψζεθε γηα ζέλα Αηηηαηφ: εζχ είζαη ηπρεξφο πνπ δεηο. 

 

πλνςίδνληαο, ηα ζχκβνια είλαη ηα εμήο: νπξάλην ηφμν (ρξσκαηηθή 

αλαπαξάζηαζε ησλ 7 ρξσκάησλ, νπηηθφ ζχκβνιν, γξαπηφ ζχκβνιν, ιεθηηθή 

αλαθνξά), πεληάιθα (✰, 5Α), fire lane (δψλε ππξφο), STOP (ιεθηηθή αλαθνξά, 

γξαπηή ιέμε ζε επηζηνιή, ζχκβνιν ηξνραίαο), κάζθα, ράξνο-ηαηξφο, θνπέια-κίαζκα, 

lucky to be alive (εμψθπιιν εθεκεξίδαο). Σα παξαπάλσ ζχκβνια ζθηαγξαθνχλ κηα 

ηζηνξία απφ κφλε ηεο. Ο ήξσάο καο μεθηλά κε ηελ ππφζρεζε ελφο θαιχηεξνπ θφζκνπ 

(νπξάλην ηφμν), εηζέξρεηαη ζηνλ θφζκν ηεο αιρεκείαο θαη ηνπ απφθξπθνπ 

(πεληάιθα), ζηελ δψλε ππξφο (fire lane – θφιαζε), ζηνλ ρψξν ηεο κάζθαο θαη ηεο 

ππφθξηζεο, βιέπεη κε ζπκβνιηθφ ηξφπν ηνλ ζάλαην (ράξνο-ηαηξφο), ηνπ δεηείηαη λα 

ζηακαηήζεη λα θάλεη έξεπλεο (STOP), εμέξρεηαη αιιά θαη εηζέξρεηαη απφ ην ίδην ηνπ 

ην ζπίηη, ην νπνίν είλαη πεληαιθηθφ (5Α), ελψ ηειηθά ζα πξέπεη λα ληψζεη πσο είλαη 

ηπρεξφο πνπ δεη (Lucky to be alive). Ζ αιιεινπρία ησλ ζπκβφισλ κάο πξνζθέξεη κηα 

λέα ηζηνξία ή κηα λέα εθδνρή ηεο ηζηνξίαο.  

Σέινο, αλ αλαηξέςνπκε ηελ πξψηε καο ππφζεζε πσο έρνπκε λα θάλνπκε κε 

ζχκβνια θαη λα ηα δνχκε σο ζεκεία, ηφηε κπνξνχκε γηα θάζε έλα απφ ηα παξαπάλσ 
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λα έρνπκε ηελ αθφινπζε εθδνρή. Ζ θξάζε fire lane σο ζεκείν 1 έρεη ζεκαηλφκελν 1 

ηελ ισξίδα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα ππξνζβεζηηθά νρήκαηα. Δληφο φκσο ηνπ 

ζεκαηλνκέλνπ 1 ελδέρεηαη λα έρνπκε έλα ζεκείν 2 κε ελδερφκελν ζεκαηλφκελν 2 –

εηδηθά αλ ιάβνπκε ππφςε πσο απηήλ ηελ ισξίδα ηε δηαηξέρεη ην ηαμί ζην νπνίν 

βξίζθεηαη κέζα ν Μπηι– πσο ν πξσηαγσληζηήο εηζέξρεηαη ζηε δψλε ηνπ ππξφο. Σα 

ρξψκαηα ηεο ίξηδαο, ην νπξάλην ηφμν σο ζεκαηλφκελν 1 παξαπέκπεη ζε έλα γήηλν 

θιηκαηνινγηθφ θαηλφκελν, ζηα πιαίζηα φκσο ελφο απζαίξεηνπ ζπκβνιαίνπ δχλαηαη 

λα έρεη σο ζεκαηλφκελν 2 ην λφεκα πνπ απνθηά απηφ ζηελ Παιαηά Γηαζήθε. Σν 5
Α
 

ζηελ πφξηα ελφο δηακεξίζκαηνο έρεη σο ζεκαηλφκελν 1 ηελ ιεηηνπξγία κηαο 

πιεξνθνξηαθήο επηγξαθήο, σο ζεκαηλφκελν 2 φκσο ηελ απνθξπθηζηηθή ιεηηνπξγία 

ηεο εληφο ηεο πινθήο. Σν αζηέξη ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, ζε πξψην επίπεδν, έρεη σο 

ζεκαηλφκελν 1 ην αζηέξη ηεο Βεζιεέκ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο δηαθνζκεηηθφ 

ζηνηρείν ηεο ζπγθεθξηκέλεο ενξηήο, σο ζεκαηλφκελν 2 φκσο ηνλ αξηζκφ ηεο ρξπζήο 

ηνκήο, ε νπνία παξαπέκπεη ζηνλ άλζξσπν αιιά θαη ζηηο αλαινγίεο ηνπ ζψκαηφο ηνπ. 

Σν ηαμί σο ζεκείν έρεη έλα πνιχ γλσζηφ ζεκαηλφκελν γηα ην ζχγρξνλν θφζκν, ζε 

έλα φκσο δεχηεξν επίπεδν ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί κε ηνλ ςπρνπνκπφ πνπ νδεγεί 

ηνλ Μπηι ζε έλαλ άιινλ θφζκν. Ζ ιέμε Fidelio απνηειεί κηα ιέμε κε ζεκαηλφκελν 1 

ηελ φπεξα ηνπ Μπεηφβελ, σο ζεκαηλφκελν 2 φκσο ηνλ αγψλα γηα ηνλ έξσηα, ηελ 

πίζηε αιιά θαη ηελ ίδηα ηελ κχεζε ζηελ πίζηε.  

ε δχν πεξηπηψζεηο, ζεκεία ηεο γξαπηήο γιψζζαο ιεηηνπξγνχλ ζαλ ιεδάληα-

ζρφιην-ππφηηηινο γηα ηνλ ίδην ηνλ ήξσα, ζπκίδνληαο έληνλα απηφ πνπ έρεη 

ππνζηεξίμεη ν Barthes: «ήκεξα, ζην επίπεδν ηεο καδηθήο επηθνηλσλίαο, θαίλεηαη 

ζαθψο φηη ην γισζζηθφ κήλπκα είλαη παξφλ ζε φιεο ηηο εηθφλεο: σο ηίηινο, σο 

ιεδάληα, σο άξζξν εθεκεξίδαο, σο δηάινγνο ηαηλίαο…».
421

 Ζ εθεκεξίδα κε ην 

πξνθαλέο ζεκαηλφκελφ ηεο σο κέζν θαζεκεξηλήο πιεξνθφξεζεο, εληνχηνηο 

ιεηηνπξγεί κε ην πξσηνζέιηδφ ηεο σο κέζν ζρνιηαζκνχ ηεο ίδηαο ηεο κνίξαο ηνπ 

ήξσα: «Σπρεξφο πνπ δεηο». Δπίζεο, ε ηξνραία πηλαθίδα (STOP) ζην πιαίζην ελφο 

ζεκαηλνκέλνπ 2 δελ απνηππψλεη κηα απιή ηξνραία εληνιή αιιά έλα θέιεπζκα πξνο 

ηνλ ήξσα λα ζηακαηήζεη.  

Κάπνηεο απφ ηηο παξαπάλσ ζθελέο κπνξνχλ λα ηδσζνχλ κέζα απφ ην 

δηαρσξηζκφ πνπ θάλεη ν Barthes ζηηο αλαιχζεηο ηνπ πάλσ ζηηο θσηνγξαθίεο ζε 

                                                 
421

 R. Barthes, Δηθόλα-Μνπζηθή-Κείκελν, (κεη. Γηψξγνο παλφο), Πιέζξνλ, Αζήλα, 1998, ζ. 46.   
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studium θαη punctum. Σνικάκε λα πνχκε πσο ζηε ζθελή, φπνπ ην ηαμί θηάλεη έμσ 

απφ ην ζπίηη ησλ ηεξνηειεζηηψλ, ην ζθίζηκν ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο ζηε κέζε απφ ηνλ 

Μπηι απνηειεί έλα punctum. ηε ζθελή ζην Sonata Café, punctum ελδερνκέλσο 

είλαη ην γεγνλφο πσο ν Nick Nightingale γξάθεη ηε ιέμε Fidelio ζε κηα ηαπεηλή 

ραξηνπεηζέηα. ηε ζθελή ηνπ ρνξνχ ζην ζπίηη κε ηηο 11 καζθνθφξεο γπλαίθεο, ην 

ρηχπεκα ηνπ ξαβδηνχ ζην έδαθνο ιεηηνπξγεί ηφζν ερεηηθά φζν θαη νπηηθά σο 

punctum. ηε ζθελή ηεο εμνκνιφγεζεο, ηφζν ηα βνπξθσκέλα κάηηα ηεο Άιηο φζν θαη 

ζε πξψην πιάλν ε βέξα ζην ρέξη ηεο αιιά θαη ν αέξαο πνπ θπζά ήζπρα ηηο θνπξηίλεο 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ σο punctum.  

Αλ ζα κπνξνχζακε λα δηαρσξίζνπκε ηηο παξαπάλσ ζθελέο θαηά Έθν, φζνλ 

αθνξά ζην αθξηβέο εξέζηζκα πνπ πξνθαιείηαη απφ έλα ζεκείν, ηφηε κπνξνχκε λα 

πνχκε πσο ε ηαχηηζε ηνπ νδεγνχ ηαμί κε ηνλ ςπρνπνκπφ απνηειεί έλα κήλπκα 

ζπκβαηηθφ γηα ηνλ απνζηνιέα αιιά φρη γηα ηνλ παξαιήπηε. Αληηζέησο ε κάζθα αιιά 

θαη ην Fidelio, κφλν ζην άθνπζκά ηνπ θαη φρη θαηά ηελ εηθνλνπνίεζή ηνπο, 

δεκηνπξγνχλ έλα δεδνκέλν εξέζηζκα πνπ νθείιεηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν πνιηηηζκηθφ 

ζπλεηξκφ, πνπ κέξνο ηνπ θνηλνχ κνηξάδεηαη κε ηνλ απνζηνιέα. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, νη επηγξαθέο STOP, Fire Lane, 5
Α
 ζην δεχηεξν επίπεδν ησλ ζεκαηλνκέλσλ 

ηνπο είλαη ζπκβαηηθά γηα ηνλ απνζηνιέα θαη φρη γηα ηνλ παξαιήπηε, ελψ ν 

πνιηηηζηηθφο ηνπ ζπλεηξκφο είλαη αδχλακνο. Αθφκα θαη ε ρξήζε ηεο πεληάιθαο κε ηα 

δεπηεξεχνληα ζεκαηλφκελά ηεο είλαη κάιινλ δχζθνιν λα κελ είλαη ζπκβαηηθά κφλν 

γηα ηνλ απνζηνιέα, κε ηνλ ηξφπν πνπ ν απνζηνιέαο, ν Κηνχκπξηθ, ηελ εκπιέθεη κε ηε 

γηνξηή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ.        

πλνςίδνληαο, ζα παξαζέζνπκε έλα θνκκάηη ηνπ θεηκέλνπ ηνπ λίηδιεξ: «… 

ν Φξίληνιηλ… είπε ζηνλ ακαμά ηνπ λ‟ αθνινπζήζεη ηε λεθξνθφξα πνπ βξηζθφηαλ 

κπξνζηά ηνπο… Κάησ καθξηά,… βπζηζκέλε ζηελ θαηαρληά, έβιεπε ηελ πφιε λα 

ιακππξίδεη κε ρίιηα θψηα. Ξαθληθά… ε άκαμα έζηξηςε… θη άξρηζαλ λα 

θαηεθνξίδνπλ… ρη, δελ κπνξψ λα γπξίζσ… Ο δξφκνο κνπ είλαη πξνο ηα εκπξφο, 

αθφκα θαη αλ νδεγεί ζην ζάλαηφ κνπ… “Σν πνιχ πνιχ λα ράζσ ηε δσή κνπ… θαη 

γηα κέλα, απηή ηε ζηηγκή, αμίδεηο κηα ηέηνηα ζπζία”».
422

 Σα παξαπάλσ απφζπαζκα 

καο βάδεη ζε ππνςίεο πσο ε φιε αθήγεζε, ηνπιάρηζηνλ ηνπ ινγνηερληθνχ βηβιίνπ, 

αθνξά ζε κηα κεηαθνξηθή ηζηνξία πνπ δε ζρεηίδεηαη κφλν κε ην φλεηξν αιιά θαη κε 

                                                 
422

 A. λίηδιεξ, op. cit., ζζ. 46-48. 
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έλα «κπζηθφ» ηαμίδη. Σν ηαμίδη απηφ κνηάδεη λα εθθηλεί απφ ηνλ πάλσ θφζκν (έβιεπε 

ηελ πφιε…), ηνλ θφζκν ησλ δσληαλψλ, πξνο ηνλ θάησ θφζκν. Σν γεγνλφο κάιηζηα 

πσο ν ήξσαο είλαη έηνηκνο αθφκα θαη λα πεζάλεη ζην φλνκα ηνπ έξσηα, λα ζπζηαζηεί, 

φπσο ιέεη ραξαθηεξηζηηθά, ζπκίδεη έληνλν ην αληίζηνηρν νξθηθφ ηαμίδη. Σν γεγνλφο 

πσο ε άκαμά ηνπ ζπκίδεη έληνλα λα νδεγείηαη ή λα θαζνδεγείηαη απφ ηνλ ςπρνπνκπφ 

ράξνληα δειψλεηαη ξεηψο κε ηε θξάζε «είπε ζηνλ ακαμά ηνπ λ‟ αθνινπζήζεη ηε 

λεθξνθφξα πνπ βξηζθφηαλ κπξνζηά ηνπο» αιιά θαη κε ηελ πιεξνθνξία «θη άξρηζαλ 

λα θαηεθνξίδνπλ», θάλνληαο θαηαλνεηή ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο θαηάβαζεο. ηνλ 

νξθηθφ κχζν, ν Οξθέαο δελ πξέπεη λα θνηηάμεη θαηά πξφζσπν ηελ Δπξπδίθε, γηα λα 

ηελ πάξεη καδί ηνπ ζηνλ πάλσ θφζκν. Δδψ, ινηπφλ, ε ρξήζε ηεο κάζθαο ζην ζπίηη 

δχλαηαη λα εμππεξεηεί απηήλ ηελ αθεγεκαηηθή πηπρή. Δμαζθαιίδεη πσο ν ήξσαο δε 

ζα δεη ην πξφζσπν πνπ πνζεί. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, ε ζχληνκε πινθή πνπ αθνξά 

ζην ζπίηη έρεη ηελ ίδηα θαηάιεμε κε εθείλε ηνπ Οξθέα. Ο άλδξαο ράλεη ηε γπλαίθα 

πνπ πνζεί, νινθιεξσηηθά, θαζψο απηή πεζαίλεη. Ο ίδηνο ν Οξθέαο επηζηξέθεη ζην 

θφζκν ησλ δσληαλψλ θαη ν ήξσαο ζην θφζκν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο έρνληαο απνιέζεη 

θαη νη δχν ηε δπλαηφηεηα λα πνζνχλ.  

 

3.6 Η επαλαγλώξηζε (acknowledgement) ζηα Μάηια Επμηηικά Κλειζηά θαη ζην 

Βαζιλιά Ληπ 

Θα εμεηάζνπκε, ηέινο, ην ζπγθεθξηκέλν θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν κέζα απφ ηελ 

νπηηθή ηνπ δεχγνπο. Ζ νπηηθή απηή καο θαηεπζχλεη ζηνλ θαβειηαλφ φξν ηεο 

επαλαγλψξηζεο  (acknowledgement). Απηφ ην πξάηηνπκε, γηα λα νινθιεξψζνπκε, 

απφ ηελ κηα πιεπξά, ηελ αλάιπζε ηεο ηαηλίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πξάηηνπκε, 

γηα λα επηζεκάλνπκε πσο ε βαζηθή ζεκαηηθή ηεο ηαηλίαο δελ είλαη ε ηζρχο ηεο 

εηθφλαο ηεο θαη ησλ ζπκβφισλ ηεο αιιά θπξίσο ε ζρέζε ηνπ Μπηι κε ηελ Άιηο εληφο 

ελφο γάκνπ πνπ κνηάδεη λα θιπδσλίδεηαη. Δλφο γάκνπ πνπ νθείιεη λα ηδσζεί θάησ 

απφ κηα λέα ζθνπηά, ελφο γάκνπ πνπ νθείιεη νπζηαζηηθά λα επαλαγλσξηζηεί, γηα λα 

πεξάζεη απφ ηε ζπλζήθε απνθπγήο ηεο αγάπεο ζε έλα θαζεζηψο επαλαγλψξηζήο ηεο. 

Οπηηθά, ζα εζηηάζνπκε ζηελ ίδηα ηελ καηηά ησλ πξσηαγσληζηψλ κέζα ζην έξγν. Καη 

απηήλ ηελ καηηά ζα ηελ εμεηάζνπκε κέζα απφ ηελ θαβειηαλή αλάιπζε ηνπ Βαζηιηά 

Λεξ, αλαγλσξίδνληαο πσο θαη ζε απηφ ην έξγν ζεκαηηθφ θέληξν είλαη ηα κάηηα, ε 

καηηά θαη ε αγάπε.    
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ε ηη, ινηπφλ, ρξεζηκεχνπλ ηα κάηηα; Γηα λα βιέπνπκε ή γηα λα πεξπαηάκε; 

Γηα λα θαηαιαβαίλνπκε ή γηα λα ακθηβάιινπκε; Γηα λα δηαβιέπνπκε, γηα λα 

επηβιέπνπκε, γηα λα επηθεληξψλνπκε, γηα λα απνζηξέθνπκε ή γηα λα ζηξέθνπκε ηελ 

πξνζνρή; ε ηη αθξηβψο ρξεζηκεχνπλ ηα κάηηα; Γηα λα ξίρλνπλ κφλν καηηέο; Σα κάηηα 

καο, νπζηαζηηθά, δηράδνληαη αλάκεζα ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηελ επηλφεζε. Σα κάηηα 

καο είλαη πφξηα εηζφδνπ θαη φρη εμφδνπ. Καη θπξίσο, ηα κάηηα θιαίλε, θαη απηφ είλαη 

κηα ρξήζε πνπ ζνιψλεη ηελ νπηηθή αιιά εθθξάδεη ην ελ πνιινίο θαηαζπθνθαληεκέλν 

ζπλαίζζεκα.  

Ο Κηνχκπξηθ, εκθαλίδεη φισλ ησλ εηδψλ ηα κάηηα. Σα κάηηα ηεο απνζηξνθήο, 

ζηελ αξρή ηνπ έξγνπ, ζηε ζθελή κέζα ζηελ ηνπαιέηα, ε ζχδπγνο θάζεηαη ζηε 

γαιιηθή ηνπαιέηα, ν ζχδπγνο είλαη γπξηζκέλνο πιάηε. Ζ πξψηε απνδεηά ηελ 

πξνζνρή, ν ίδηνο επηβεβαηψλεη ηελ νπηηθή απνζηξνθή ηνπ επαηλψληαο ηελ εκθάληζε 

ηεο γπλαίθαο ηνπ, ρσξίο θαλ λα ηελ θνηηάμεη, πξάγκα πνπ ε Άιηο ην επηζεκαίλεη ζηνλ 

Μπηι. Δίλαη ζαθέο πσο ν ζχδπγνο βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο ζχγρπζεο, ε ζηάζε ηνπ 

ζψκαηφο ηνπ θαη ε νπηηθή απνζηξνθή απφ ηε γπλαίθα ηνπ θαηαξγνχλ ηνλ 

εθθεξφκελν έπαηλν, αθνχ «νχηε θαλ δελ κε έρεηο θνηηάμεη».  

Σα κάηηα ή ε καηηά ηνπ ηζρπξνχ είλαη επίζεο παξνχζα θαη παξφληα ζηελ 

ηαηλία κέζα απφ ην ξφιν ηνπ Είλγθιεξ. Ζ καηηά ηνπ ηζρπξνχ βιέπεη ηα πξάγκα απφ 

χςνο, ζρεδηάδεη ηελ κνίξα ηνπ άιινπ θαη επνπηεχεη ηηο έλζαξθεο καξηνλέηεο ηνπ. Σα 

κάηηα θαη ε καηηά ηεο πξφθιεζεο θαη ηνπ θιεξη είλαη δηάρπηε ζην θηικ. Αλαπάληερα, 

καηηέο ιαγλείαο δηαρένληαη παληνχ. Ζ καηηά, επηπξφζζεηα, πίζσ απφ ηε κάζθα είλαη 

καηηά πνπ δελ βιέπεηαη. Μαηηά απεηιεηηθή, καηηά θξπθή, θαηά ην δνθνχλ 

δηαηζζαλφκελε θαη εμφρσο ππνθεηκεληθή. Έρνληαο αληαιιάμεη ην πξφζσπν κε ην 

πξνζσπείν θνηηάο ζαλ λα είζαη θάπνηνο άιινο. Καη έηζη ζε θνηηνχλ θαη νη άιινη, 

δχζθνιε θαη δχζηνθε ε αλαγλψξηζε. Αλζξψπσλ, πεδίνπ, ρψξνπ.  

Σν λα βιέπσ φλεηξα, ελψ θνηκάκαη, είλαη επίζεο ηξφπνο λα βιέπσ πξνο ηα 

κέζα ή απφ ηα κέζα. Σα εηθνλνπνηεκέλα θιάο κπαθ ελαιιάζζνληαη κε ηηο νλεηξψδεηο 

εηθφλεο θαη θάηη πνπ νλεηξεχηεθεο επεξεάδεη ηελ ίδηα ηελ αληίιεςή ζνπ γηα ηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Σν ελδηαθέξνλ κε ηα φλεηξα άιισζηε δελ είλαη ην θαηά πφζνλ είλαη 

ππαξθηά ζπκβάληα ηεο δσήο ή ελδφκπρεο επηζπκίεο αιιά θπξίσο ην γεγνλφο πσο ν 

άλζξσπνο έρεη αλαπηχμεη εγγελψο ηελ ηθαλφηεηα λα ηα βιέπεη, ρσξίο βηνινγηθψο λα 

βιέπεη. Σν γεγνλφο πσο ν άλζξσπνο νπηηθνπνηεί θαη αλαπαξάγεη απηφ πνπ βιέπεη, 
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ρσξίο λα βιέπεη ζηελ  πξαγκαηηθφηεηα, ελδερνκέλσο απνδεηθλχεη πφζν θχζεη είλαη ε 

δηαδηθαζία ηεο ζέαζεο. 

Σέινο, ηα βνπξθσκέλα κάηηα, φρη ηα θιακέλα, είλαη εδψ, ππνδειψλνληαο ηελ 

εμφρσο ζπλαηζζεκαηηθή ρξήζε ηνπ βιέκκαηνο. Νηψζσ, θιαίσ, κε βιέπνπλ, 

απνθαιχπηνκαη, ελ ηέιεη ληξέπνκαη. Μέζα απφ ην βιέκκα φκσο θαζξεθηίδεηαη θαη 

κηαλ άιιε ζπλζήθε. Μπνξψ λα πνλέζσ ηνλ πφλν ζνπ; Πνιχ πεξηζζφηεξν, ηη είλαη 

απηφ πνπ ζε θάλεη λα πνλάο; Πνην είλαη ην φξγαλν πνπ πξνθαιεί ην ηξαχκα; Καη ηη 

ζπκβαίλεη, φηαλ είκαζηε θαη νη δπν ηξαπκαηηζκέλνη; Ζ ζπγθεθξηκέλε ηαηλία 

εηζέξρεηαη ζην πεδίν ησλ ζρέζεσλ ελφο αλδξφγπλνπ εληφο γάκνπ. Απηφ πνπ 

νλνκάδνπκε απιντθά ξνπηίλα, είλαη νπζηαζηηθά ν εθιατθεπκέλνο νξηζκφο ηεο 

νηθεηφηεηαο πνπ ξνπθά ηα πξάγκαηα ηεο θαζεκεξηλφηεηαο ζε έλαλ θφζκν 

ζπλαηζζεκαηηθήο αλππαξμίαο. Σα πην θνληηλά καο πξάγκαηα ζπλήζσο δελ ηα 

βιέπνπκε. Ο γάκνο δείρλεη λα είλαη ην ηέιεην πεδίν νηθνδφκεζεο ησλ ζρέζεσλ πνπ 

φζν εμνηθεηψλνληαη, ηφζν ράλνπλ ηελ αμία ηνπο ελψπηνλ ησλ αλζξψπσλ θαη ελψπηνλ 

ηνπ βιέκκαηνο ησλ αλζξψπσλ.  

Δθθηλψληαο απηήλ ηελ πξνζπάζεηα ζα παξαζέζσ δχν θείκελα, ην πξψην είλαη 

ηνπ Stanley Cavell θαη ην δεχηεξν ηνπ Θαλάζε Λάγηνπ:  

 

«Ζ δηαίζζεζή κνπ είλαη πσο ν εξρνκφο ηνπ ζθεπηηθηζκνχ, φπσο 

πξνβάιιεηαη ζηνπο ηνραζκνχο ηνπ Καξηέζηνπ, ππάξρεη ήδε ζε πιήξε 

ππφζηαζε ζην αίμπεξ απφ ηελ επνρή ησλ κεγάισλ ηξαγσδηψλ, ζηα πξψηα 

ρξφληα ηνπ 17
νπ

 αηψλα, ζε κηα γεληά πνπ πξνεγήζεθε ηνπ Καξηέζηνπ… Σν 

δήηεκα πνπ ηίζεηαη δελ είλαη πηα… πψο λα νδεγεζεί θάπνηνο θαιχηεξα ζε 

έλαλ αβέβαην θφζκν˙ ην δήηεκα πνπ ππνλνείηαη είλαη ην πψο θάπνηνο κπνξεί 

λα δεη ζε έλαλ απνζεκειησκέλν θφζκν. Ο ζθεπηηθηζκφο καο είλαη ε 

ιεηηνπξγία ηεο δηθήο καο ρσξίο φξην επηζπκίαο».
423

  

 

«Ο εμεγεξκέλνο αθνινπζεί ηελ αληίζεηε πνξεία απφ ηνλ Hamlet. Γελ 

ππαθνχεη ζην ιφγν ηνπ θαληάζκαηνο, ζην θέιεπζκά ηνπ θαη ζηελ ηζηνξηθή 

απνζηνιή πνπ ηνπ αλαζέηεη… Γηα ηνλ εμεγεξκέλν ην εξψηεκα είλαη άιιεο 

                                                 
423

 St. Cavell, Disowning Knowledge In Six Plays of Shakespeare, Cambridge University Press, 

Cambridge, 1987, ζ. 3.   
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ηάμεο. Ρσηά πψο ζα απνιαχζεη ηε δσή ηνπ θαη φρη αλ αμίδεη λα ηε 

δήζεη…».
424

 

 

ε θάζε πεξίπησζε ε ζρέζε ηνπ Καξηεζηαλνχ θεπηηθηζκνχ κε ηηο ηξαγσδίεο 

ηνπ αίμπεξ έρνπλ εδψ κηα ιεηηνπξγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ ίδηα ηελ έλλνηα ηεο 

επηζπκίαο. Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη μαλά θαη μαλά ζηηο αλζξψπηλεο θνηλσλίεο θαη 

ζρέζεηο, ην νπνίν είλαη εμφρσο δήηεκα ιεηηνπξγηθφ θαη κεηέπεηηα θηινζνθηθφ, 

αλζξσπνινγηθφ, θνηλσληνινγηθφ, είλαη πψο κπνξεί λα ζπληαηξηαζηεί ε πξνζσπηθή 

επηπρία κε ηε ζπιινγηθή επηπρία θαη αθφκα πεξηζζφηεξν πψο δχλαηαη ε επηπρία ηνπ 

ελφο λα είλαη επηπρία ησλ δπν. Ο Cavell πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη απηή ηε δηαδνρή 

κε δχν ηερληθνχο φξνπο: ηελ απνθπγή ηεο αγάπεο θαη ηεο επαλαγλψξηζεο 

(acknowledgment).  

Γηα ηνλ Cavell, ζηελ έξεπλά ηνπ γηα ην Βαζηιηά Λεξ ηνπ αίμπεξ, νη 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο πεξλάλε θαη κέζα απφ ηελ θαζεκεξηλή θπξηνιεθηηθή ρξήζε ησλ 

καηηψλ πνπ εθθξάδνπλ ζπλαίζζεκα, θιαίλε θαη αλαγλσξίδνπλ ηνπο άιινπο.
425

 ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, νη αλαθνξέο ζηα αλζξψπηλα κάηηα είλαη πάκπνιιεο: 

 

 

 

Λεξ 

Υάζνπ απφ ηα κάηηα κνπ! 

Κελη 

Καιχηεξα, άλνημέ ηα, Λεξ, θη άζε λα κείλσ πάληα ην αζπξάδη ηνπ καηηνχ ζνπ ην 

πηζηφ.
426

 

… 

Φξάγθνο 

… απηή πνπ σο ηψξα κφιηο ήηαλε ραξά ησλ νκκαηηψλ ζνπ…
427

  

… 

Κνξδέιηα 

                                                 
424

 Θ. Λάγηνο, Stirner, Nietzsche, Foucault: Ο Θάλαηνο ηνπ Θενύ θαη ην Σέινο ηνπ Αλζξώπνπ, Futura, 

Αζήλα, 2012, ζ. 143.   
425

 Stanley Cavell, op. cit., ζζ. 44-45. 
426

 Οπίιιηακ αίμπεξ, Ο Βαζηιηάο Λεξ, (κεη. Βαζίιεο Ρψηαο), Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα, 2007 

(αλαηχπσζε), ζ. 24.   
427

 ______________, op. cit., ζ. 27.  
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… κάηη γεκάην δεηηαληά.
428

 

  … 

Κνξδέιηα 

… κε κάηηα πγξά ζαο ραηξεηά ε Κνξδέιηα…
429

  

… 

Γνλεξίιε 

Γελ είλαη ιίγν φ,ηη είδακε ζήκεξα.
430

  

… 

Δδκφλδνο 

… κα απφ ηηο καηηέο πνπ ηνπ ‟ξημα βξίζθσ πσο δελ θάλεη λα ηνπ ξίμεηο εζχ θακηά… 

… 

Γιφζηεξ 

Γηα λα ηδψ… 
431

 

… 

Λεξ 

εθψλεηο θηφιαο κάηη επάλσ κνπ, ζθπινηφκαξν;
432

 (43) 

… 

Λεξ 

… Ο Λεξ έηζη βαδίδεη, έηζη κηιάεη; Πνχ είλαη ηα κάηηα ηνπ;  

… 

Λεξ  

Θα κε ηδείο θαη πάιη κε η‟ αλάζηεκα πνπ εζχ ζαξξείο πσο ην παξάηεζα γηα πάληα. 

Θα ην ηδείο, ζ‟ην ιέσ. 

 

Γνλεξίιε 

Σα είδεο, θχξηε;
433

 (52)  

… 

Αικπάλεο 

                                                 
428

 Ibid. 
429

 ______________, op. cit.,  ζ. 29. 
430

 ______________, op. cit., ζ. 30. 
431

 ______________, op. cit., ζ. 32. 

 
432

 ______________, op. cit., ζ. 43. 
433

 ______________, op. cit., ζ. 52. 
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Πφζν καθξηά ηα κάηηα ζνπ βιέπνπλε δελ κπνξψ λα πσ…
434

  

ηακαηνχκε εδψ ηηο αλαθνξέο ζηα κάηηα, ζηα δάθξπα, ζηελ φξαζε. Παξαηεξνχκε 

πσο είλαη πάκπνιιεο θαη ε ζπρλφηεηά ηνπο κεγάιε, ψζηε δελ κνηάδεη λα είλαη ηπραία.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζπκπησκαηηθά ή ιηγφηεξν ζπκπησκαηηθά, ε ηαηλία πνπ 

εμεηάδνπκε έρεη ηελ ιέμε «κάηηα» ζηνλ ίδην ηεο ηνλ ηίηιν, ηίηιν πνπ έδσζε ζηελ 

ηαηλία ν ίδηνο ν Κηνχκπξηθ παξά ηελ αληίζεηε γλψκε ηνπ ζελαξηνγξάθνπ ηνπ. Θα 

κειεηήζνπκε εδψ ηνλ πξψηε ζθελή αιιά θαη ηελ ηειεπηαία, φπνπ ην βιέκκα εθθηλεί 

θαη εμεγεί ηε δξακαηνπξγία.  

Αο επηζεκάλνπκε πσο είλαη δηαθνξεηηθή ε ζπζηνιή ηεο Κνξδέιηαο απφ ηελ 

ληξνπή ηνπ Λεξ. Ο Λεξ δεηά απφ ηηο θφξεο ηνπ, λα ηνπ επηβεβαηψζνπλ ηελ αγάπε 

ηνπο πξνο απηφλ κε ιφγηα. Ζ Γνλεξίιε θαη ε Ρεγάλε ζπλαηλνχλ θιεξνλνκψληαο 

ζεκαληηθφ κέξνο, καδί κε ηνπο ζπδχγνπο ηνπο, ηνπ βαζηιείνπ ηνπ παηέξα Λεξ κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν. Ζ Κνξδέιηα δελ κπνξεί λα ρσξέζεη ηελ αγάπε ηεο ζε ιφγηα απφ 

ελδερφκελε ζπζηνιή θαη ζεβαζκφ. Μάιηζηα ηαπηίδεη ηε ζησπή ηεο κε ηελ αγάπε («Ζ 

Κνξδέιηα ζσπαίλεη θαη αγαπά») θαη άξα ηα ιφγηα κε ην αθξηβψο αληίζεην. Σν θαηά 

πφζνλ ηα ιφγηα κπνξνχλ λα εμαπαηήζνπλ ή ην ρεηξφηεξν λα κελ κπνξνχλ λα 

εθθξάζνπλ είηε ην ζεηηθφ είηε ην αξλεηηθφ ζπλαηζζεκαηηθφ θνξηίν είλαη έλα ζέκα 

πνπ ζέηεη εδψ ν αίμπεξ. ε θάζε πεξίπησζε ε ζησπή ηεο Κνξδέιηαο πξνθαιεί ηελ 

νξγή ηνπ Λεξ, ν νπνίνο ληψζεη ληξνπηαζκέλνο ζε δεκφζηα ζέα.  

Σν πφζν ηα ιφγηα κπνξνχλ λα θάλνπλ ηνπο αλζξψπνπο λα εηζέιζνπλ ζε 

θαζεζηψο δηαθηλδχλεπζεο ηεο επηθνηλσλίαο ηνπο θαη ησλ ζρέζεψλ ηνπ είλαη θάηη ην 

πξνθαλέο. κσο, ην ελδηαθέξνλ κε ηα ιφγηα ηνπ Λεξ είλαη πσο απηά πνπ ιέεη έρνπλ 

ζεκαληηθή πξαθηηθή απφιεμε γηα ηνλ ίδηνλ θαη γηα ηνπο άιινπο. Σα ιφγηα ηνπ, 

κάιηζηα, ζπληζηνχλ έμνρν παξάδεηγκα εθθσλεκάησλ πνπ έρνπλ επηηειεζηηθφηεηα, 

πνπ απνηεινχλ ελδερφκελεο ιεθηηθέο πξάμεηο.
435

 Γηα παξάδεηγκα ιέεη: «Γψζε κνπ 

εδψ ην ράξηε. – Μάζεηε πσο κνίξαζα ζηα ηξία ην θξάηνο κνπ… πσο ηελ θάζε κηα 

απ‟ ηηο θφξεο κνπ πξνηθνδνηψ…».
436

 Αιήζεηα, δελ κνηάδεη αλφεηνο έλαο ειηθησκέλνο 

βαζηιηάο πνπ θξαδαίλνληαο έλα ράξηε, ηηκαξεχεη αγάπε απφ ηηο θφξεο ηνπ 

παξαρσξψληαο σο αληάιιαγκα ηελ πεξηνπζία ηνπ; ηνλ ίδην κνλφινγν ζπκπιεξψλεη: 

«… λα ηδψ απφ ζαο πνηα κ‟ αγαπάεη πην πνιχ, ψζηε ε πεξίζζηα κνπ επινγία λ‟ 
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απισζεί εθεί πνπ ε θχζε ην απαηηεί κε ηελ αμία ηεο».
437

 Ζ έλλνηα ηεο επινγίαο, ε 

πξφζεζε λα ηηο επινγήζεη ππφζρεηαη κηα ιεθηηθή πξάμε πνπ ζα θάλεη γηα απηέο πνπ 

ζπληνκνγξαθηθά ζα κπνξνχζακε λα ηελ εθθξάζνπκε σο εμήο: «αο επινγψ». 

Δπίζεο, ηη είδνπο επηηειεζηηθφηεηα έρεη ε θξάζε «Μάζεηε πσο κνίξαζα ζηα 

ηξία ην θξάηνο κνπ»; λησο ηα κνίξαζε ή αλαθνηλψλεη πσο πξφθεηηαη λα ηα κνηξάζεη 

ή πσο έρεη ηελ πξφζεζε λα ηα κνηξάζεη; Δπίζεο, είλαη εηιηθξηλήο δήισζε; ίγνπξα, ε 

επηηειεζηηθφηεηα ηεο θξάζεο «…θαη αθνχ αλαζέζσ ζ‟ άιιεο δχλακεο πην λέεο, 

μαιαθξσκέλνο, λα ζπξζψ ζηνλ ηάθν»
438

 ε νπνία ηζνδπλακεί κε ην επηηειεζηηθφ 

ξήκα «παξαηηνχκαη» είλαη πξνθαλήο αιιά απνδεηθλχεηαη αλεηιηθξηλήο ζην ζχλνιν 

ζρεδφλ ηεο πινθήο. Δπίζεο, ε θξάζε πνπ αθνξά ζηελ πξνίθα, έρεη έληνλε 

επηηειεζηηθφηεηα («αο πξνηθνδνηψ»), θαη είλαη δήισζε κε ζεκαληηθφ 

δξακαηνπξγηθφ βάξνο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε θξάζε  «… λα ηδψ απφ ζαο πνηα κ‟ 

αγαπάεη πην πνιχ, ψζηε ε πεξίζζηα κνπ επινγία λ‟ απισζεί εθεί πνπ ε θχζε ην 

απαηηεί κε ηελ αμία ηεο» ζπκίδεη έληνλα κηα κνξθή γισζζηθνχ παηγλίνπ γηα δχν: 

Πείηε κνπ πσο κε αγαπάηε πνιχ, γηα λα ζαο επινγήζσ. Πξνθαλψο νη δχν απφ ηηο 

ηξεηο θφξεο απαληνχλ ζπκθεξνληνινγηθά, γηα λα θεξδίζνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή 

πξνίθα, άξα θαη ηελ εχλνηά ηνπ. Ο ίδηνο απαληά δηαδνρηθψο ζηε Γνλεξίιε («ε φιεο 

απηέο ηηο ρψξεο… ζε θάλσ αθέληξα»)
439

 θαη ζηε Ρεγάλε («ε ζέλα θαη ζηνπο 

θιεξνλφκνπο ζνπ γηα πάληα λα αλήθεη ηνχην ην πινχζην ηξίην κεξηηθφ).
440

 Καη νη 

δχν δειψζεηο εκπίπηνπλ ζην επηηειεζηηθφ εθθψλεκα «ε νλνκάδσ/θάλσ ηδηνθηήηε 

απηήο ηεο πεξηνπζίαο». Αληίζεηα απαληά ζηελ Κνξδέιηα «…ηψξα φιε απαξληέκαη ηε 

ζηνξγή ηελ παηξηθή, ζπγγέλεηα θαη δεζκνχο απφ αίκα…»
441

 δειψλνληαο ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ αιιά θαη ηελ ιεθηηθή πξάμε πνπ απνθφπηεη ηνλ ίδηνλ απφ θάζε 

ζπγγεληθή ζρέζε ηνπ κε ηελ Κνξδέιηα. Σν πην ελδηαθέξνλ κέξνο φιεο φκσο ηεο 

ιεηηνπξγία ηνπ ιφγνπ ηνπ Λεξ ζην μεθίλεκα ηνπ έξγνπ είλαη πσο έρεη πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα πάλσ ζηνλ ίδηνλ θαη ζηνπο άιινπο. Σα ιφγηα ηνπο θαη ε απνδνρή ηνπο 

ή κε έρνπλ ζπγθξηκέλν πξαθηηθφ απνηέιεζκα: νη δχν θφξεο ηνπ πξνηθίδνληαη ελψ ε 

ηξίηε φρη. Οη δχν θφξεο ηνπ επινγνχληαη γηα ην γάκν ηνπο ζε αληίζεζε κε ηελ ηξίηε. 
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Σα ιφγηα ηνπ Λεξ εδψ ζηνηρίδνπλ ζε πξαθηηθφ επίπεδν θαη ίζσο απηή είλαη ε 

απφδεημε ηεο νμείαο ηνπο επηηειεζηηθφηεηαο.   

Δπηπιένλ, ν Austin αλαθέξεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα εθθσλήκαηα 

απνηεινχλ αζηνρίεο (infelicities) ή παξαλνήζεηο (misunderstandings) ή ιάζε 

(mistakes) ή είλαη ςεπδή.
442

 Σφζν ε Ρεγάλε φζν θαη ε Γνλεξίιε εθθξάδνπλ ηελ 

αγάπε ηνπο πξνο ηνλ Λεξ. κσο, γλσξίδνπκε κέζα απφ ηελ ίδηα ηελ πινθή ηνπ έξγνπ 

πσο ε αγάπε ηνπο γηα ηνλ παηέξα ηνπο είλαη ελ πνιινίο ππνθξηηηθή. Ο Austin 

παξαηεξεί πσο ζηελ πεξίπησζε ηεο έθθξαζεο ησλ ζπλαηζζεκάησλ κε άζηνρν ηξφπν 

«ε πξάμε εθηειείηαη… αιιά νπζηαζηηθά είλαη αλεηιηθξηλήο».
443

 Απηή είλαη ε 

πεξίπησζε ηεο Ρεγάλεο θαη ηεο Γνλεξίιεο. Απφ ηελ πιεπξά ηνπ Λεξ ε βεβαηφηεηα 

πνπ δειψλεηαη γηα ηε θπγή ηνπ απφ ηελ εμνπζία απνηειεί ηελ έθθξαζε κηαο 

πξφζεζεο (intention) πνπ κνηάδεη κε ην παξάδεηγκα πνπ αλαθέξεη ν Austin: 

«Τπφζρνκαη, είπα, φηαλ δελ έρσ ηελ πξφζεζε λα θάλσ φ,ηη ππφζρνκαη».
444

 Ζ πξψηε 

ηνπ αληίδξαζε ηνπ Λεξ φκσο απέλαληη ζηελ Κνξδέιηα είλαη λα κε ζέιεη λα ηελ 

μαλαδεί: «Πάξηε ηελ απφ ηα κάηηα κνπ». Ζ απνθπγή ηεο αγάπεο εδψ εθθξάδεηαη 

κέζα απφ ηελ απνθπγή ηνπ βιέκκαηνο, κέζα απφ ηελ απνζηξνθή ηνπ απφ ην 

αγαπεκέλν πξφζσπν. Απηφ φκσο δελ είλαη θάηη ην αζψν! Πάλσ απφ φια, ε απφθαζε 

ηνπ Λεξ λα απνζηξέςεη ην βιέκκα ηνπ απφ ηελ αγαπεκέλε ηνπ θφξε, ηζνδπλακεί κε 

άξλεζε ηεο χπαξμήο ηεο. Μηα φκσο ηέηνηα αγάπε θαη ε ζπλαθφινπζε άξλεζή ηεο, ε 

νπνία ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ, ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ ίδηα ηελ 

χπαξμε απηνχ πνπ αξλείηαη λα δεη. Δδψ ε άξλεζε ηεο αγάπεο νπζηαζηηθά ζπληζηά 

άξλεζε ηεο ίδηαο ηεο γλψζεο ηνπ άιινπ. ηαλ ην βιέκκα δελ πέθηεη ζην αγαπεκέλν 

πξφζσπν, κνηάδεη λα απνζχξεηαη θαη απφ ηνλ ίδηνλ πνπ απνζχξεη ην βιέκκα ηνπ, κε 

απνηέιεζκα λα απνθεχγεη λα αγαπήζεη θαη λα αγαπεζεί. Ο Λεξ αξλνχκελνο ηελ 

θφξε ηνπ, αξλείηαη θνκκάηη ηνπ εαπηνχ ηνπ, ν Λεξ δελ είλαη πηα ν ίδηνο, έρεη επηιέμεη 

λα απνιέζεη ηε δπλαηφηεηα λα γλσξίδεη ηνπο άιινπο θαη ηνλ εαπηφλ ηνπ. Ο Λεξ 

ηξειαίλεηαη. Ζ ζρέζε ηνπ Μπηι κε ηελ Άιηο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηα Μάηηα 

Δξκεηηθά Κιεηζηά, κνηάδεη λα ειέγρεηαη θαη απηή απφ ην βιέκκα. Ζ Άιηο ζηελ πξψηε 

ζθελή απαηηεί ηε βιεκκαηηθή επαθή ηνπ ζπδχγνπ ηεο. Απηφο δελ ηελ παξέρεη. Ζ 

Άιηο, αλ θαη δελ ην δείρλεη, ληψζεη απνθνκκέλε θαη ληψζεη πσο ν ζχδπγφο ηεο δελ ηε 
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βιέπεη πηα, δελ ηελ αλαγλσξίδεη, δελ ηελ αγαπά. Απηφ πξνθαιεί ζηελ Άιηο έλα 

ππφξξεην ζπλαίζζεκα δηεθδίθεζεο θαη εθδίθεζεο. Πξνρσξά, ηελ ίδηα λχρηα, ζε 

απνθαιχςεηο πνπ δελ θνιαθεχνπλ θαζφινπ ηνλ Μπηι: έρεη επηζπκήζεη άιινλ άλδξα. 

Ο θινληζκφο πνπ έρεη πξνθιεζεί απφ ηελ αδηαθνξία ηνπ ζπδχγνπ ηεο κεηαηξέπεηαη 

ζε ζεηζκφ γηα ηνλ Μπηι. Ο Μπηι κφλν ηφηε αξρίδεη λα ηελ θνηηά δηεξεπλεηηθά. Ο 

Μπηι βξίζθεηαη κπξνζηά ζε κηα θαληαζίσζε, ηελ νπνία ηελ «θνηηά» ζπλερψο, θαζψο 

κνηάδεη λα πξνβάιιεηαη κέζα απφ ην κπαιφ ζην επίπεδν ηεο ζπλείδεζεο. Ο θφβνο 

ηνπ Μπηι ζα ηνλ θάλεη λα ράζεη ην φξην ηεο ηθαλφηεηαο λα βιέπεη, θαζψο ηα κάηηα 

ηνπ ηνλ νδεγνχλ ζην λα πιάζεη ζην κπαιφ ηνπ έλαλ λέν ηξφπν λα «βιέπεη» ηε 

γπλαίθα ηνπ: λα ηνλ απαηά. Ο θινληζκφο ηεο Άιηο απφ ηελ αδηαθνξία ηνπ Μπηι 

επηζηξέθεηαη ζην αθέξαην. Ο Μπηι γξήγνξα φκσο, ρσξίο λα ηειεηψζεη νχηε ηε 

ζπδήηεζε νχηε λα ρνξηάζεη ην βιέκκα ηνπ πάλσ ζηελ Άιηο, απνζηξέθεη μαλά ηελ 

πξνζνρή ηνπ απφ πάλσ ηεο. Πξέπεη λα θχγεη. Οη δνπιεηέο ηνλ θαινχλ καθξηά ηεο. 

Γηα πνιιέο ζθελέο ηνπ έξγνπ απνζηξέθεη εληειψο ην βιέκκα ηνπ απφ ηε γπλαίθα 

ηνπ. Σν ίδην θάλεη θαη ε θάκεξα ηνπ Κηνχκπξηθ, κε εμαίξεζε δχν πνιχ ηζρπξέο γηα 

ηελ πινθή ζθελέο. Με ηνλ ίδην ηξφπν ν Κηνχκπξηθ «αθαλίδεη» θαη ην παηδί ηνπ 

δεχγνπο. Αλ ππνζέζνπκε πσο ε θάκεξα ηαπηίδεηαη κε ηελ πξφζεζε ηνπ ήξσα ή 

θαιχηεξα κε ηελ νπηηθή ηνπ, ηφηε κπνξνχκε λα ππνζέζνπκε πσο ε απνθπγή ηνπ 

βιέκκαηνο ηνπ Μπηι πξνο ηελ Άιηο πξνθάιεζε ηελ απνθπγή ηεο αγάπεο ηεο Άιηο 

πξνο ηνλ Μπηι, πξάγκα πνπ ζηξέθεη ηνλ Μπηι πξνο ηνλ εαπηφλ ηνπ, άξα θαη ηελ 

θάκεξα πάλσ ζε απηφλ θαη ζηηο πξάμεηο ηνπ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε αληθαλφηεηα 

ηεο Άιηο λα εθθξάζεη ην κνλνγακηθφ έξσηά ηεο πξνο ην ζχληξνθφ ηεο, 

απνδπλακψλεη ηε ζρέζε ηνπο. Σε ζηηγκή πνπ θάλεη ηελ φπνηα απνθάιπςε, ν Μπηι 

πέξα απφ μάθληαζκα, ληψζεη ληξνπηαζκέλνο, έλα ζπλαίζζεκα πνπ νδεγεί ηνλ Λεξ 

ζηελ ηξέια. Ο Μπηι πξνθαλψο θαη δελ νδεγείηαη ζηελ ηξέια αιιά ζε πάκπνιια 

απνλελνεκέλα δηαβήκαηα –πνιιά απφ απηά επηθίλδπλα– ηα νπνία φκσο 

κεγηζηνπνηνχλ ηελ ληξνπή πνπ βηψλεη. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε νκνηφηεηά ηνπ κε 

ηνλ Λεξ είλαη κεγάιε. Ο Λεξ εηζεξρφκελνο φιν θαη πην βαζηά ζηελ ηξέια έρεη 

ζπλείδεζε ηνπ ληξνπηάζκαηφο ηνπ, ηεο θνηλσληθήο ηνπ απαμίαο έλαληη ησλ ηξίησλ. 

Καη νη δχν ήξσεο αθνινπζνχλ κηα πνξεία κνλαρηθφηεηαο πνπ αληί λα άξεη ηελ αηηία 

ηεο ληξνπήο ηνπο, ηελ κεγηζηνπνηεί, ζαλ ηνλ κεζπζκέλν πνπ κεζά φιν θαη πην πνιχ, 

θάλνληαο αθφκα πην αλφεηα θαη ληξνπηαζηηθά πξάγκαηα γηα ηελ ππφζηαζή ηνπ. Ζ 

ληξνπή φκσο δελ είλαη έλα απιφ ζπλαίζζεκα θαη δελ είλαη ηπραίν πσο απηή απφ κφλε 
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ηεο νδεγεί ηνλ Λεξ θαη ελ κέξεη ηνλ Μπηι ζηα άθξα. Γηα ηνλ Cavell «ε ληξνπή… 

είλαη ην πην πξσηφγνλν, ην πην ηδησηηθφ απφ ηα ζπλαηζζήκαηα», θαζψο ζρεηίδεηαη κε 

ηελ αλαθάιπςε ηνπ αηφκνπ (individual) αιιά θαη κε ηελ αλαθάιπςε ηεο 

απνκφλσζεο ηνπ αηφκνπ αιιά θαη ηεο παξνπζία ηνπ ζηνλ εαπηφλ ηνπ αιιά θαη ζηνπο 

άιινπο.
445

     

Ζ ληξνπή ηνπ Μπηι θνξπθψλεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή αθαίξεζε ηεο κάζθαο 

ζην ζπίηη ησλ νξγίσλ: κπνξνχλ πηα λα ηνλ αλαγλσξίζνπλ φινη, φηαλ απηφο δελ 

κπνξεί λα αλαγλσξίζεη απηνχο πνπ ηνλ αλαγλσξίδνπλ, θαζψο νη ππφινηπνη θνξνχλ 

κάζθα. Εεη έλαλ εθηάιηε, είλαη γλσζηφο κεηαμχ αγλψζησλ. Ζ ληξνπή φκσο 

επηβεβαηψλεηαη, φηαλ απνθαιχπηεη ζηελ Άιηο φ,ηη είρε ζπκβεί. Μάιηζηα πξνο 

επίξξσζε ηεο παξαπάλσ δηαπίζησζεο ην ζελάξην αλαθέξεη: «Μ‟ έλα ηζηγάξν ζην 

ρέξη ε Άιηο θάζεηαη δαθξπζκέλε θαη ζησπειή, ελψ αλαινγίδεηαη ηα φζα ηεο είπε ν 

Μπηι. Σνλ θνηηάδεη πνπ θάζεηαη απέλαληί ζηνλ θαλαπέ λα κνηάδεη ληξνπηαζκέλνο, 

ηαπεηλσκέλνο, γεκάηνο ηχςεηο».
446

  

ηελ ηειεπηαία ζθελή, ε βιεκκαηηθή επαθή έρεη απνθαηαζηαζεί, γηα απηφ ην 

ιφγν πηζηεχσ πσο ε ηειεπηαία ζθελή είλαη αληηζηξνθή ηεο πξψηεο. Καη ζηηο δχν 

ζθελέο επίζεο παξνπζηάδεηαη ην ζχλνιν ηεο νηθνγέλεηαο θαη είλαη νη κφλεο ζθελέο 

πνπ ζπκβαίλεη απηφ. Με έλαλ ηξφπν, έρνπκε έλα ζρήκα θχθινπ: ε ηαηλία ηειεηψλεη, 

φπσο αξρίδεη. Απηφ πνπ ζπκβαίλεη ζην ηέινο είλαη κηα δηαδηθαζία επαλαγλψξηζεο ηνπ 

δεχγνπο. Αλ ε έιιεηςε βιεκκαηηθήο επαθήο ηζνδπλακεί κε ηελ απνθπγή ηεο αγάπεο, 

ηφηε ε δηαδηθαζία ηεο επαλαγλψξηζεο αίξεη ηελ ακθηβνιία ηεο απνθπγήο. ην 

πξνεγνχκελν ππνθεθάιαην, αλαιχζακε κε πνηνλ ηξφπν ν Cavell αλαγλσξίδεη ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ηε δπλαηφηεηα λα εθθξάζεη ηνλ ζθεπηηθηζκφ θαη πσο ν Μπηι 

ελζαξθψλεη κηα ηέηνηα ηάζε. Δδψ ζα δνχκε πψο απηφ αληηζηξέθεηαη. Πψο ε 

ακθηβνιία γηα ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ αίξεηαη κέζσ ηεο επαλαγλψξηζεο. Λέεη ν 

Cavell:  

«Γλσξίδνληαο ην αίηεκά ζνπ ηεο επαλαγλψξηζήο (acknowledgment) ζνπ 

απφ κέλα, κπνξεί λα κπεξδεπηψ απφ ην αίηεκά ζνπ γηα θάπνηα πξνθνξηθή 

έθθξαζε (απηήο) ηεο επαλαγλψξηζεο. Κάζε ιέμε κνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη 

ηελ παξνπζία κνπ γλσζηή ζε ζέλα. Ζ εκπεηξία είλαη θνηλή. Γλσξίδσ πσο 
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είκαη εδψ. Γλσξίδεηο πσο είκαη εδψ. Γλσξίδεηο πσο γλσξίδσ φηη ζνπ ρξσζηψ 

ηελ επαλαγλψξηζε. Γηαηί απηφ δελ είλαη αξθεηφ; Γηαηί θαινχκαη λα θάλσ 

θάηη, λα πσ ζπγθεθξηκέλα πξάγκαηα πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζε κηα ξεηή 

απνθάιπςε; Δπεηδή απηφ πνπ πξφθεηηαη λα επαλαγλσξηζηεί είλαη θάηη 

πάληνηε πνπ γίλεηαη ή δε γίλεηαη ζπγθεθξηκέλα· ε αθξηβήο πεξίπησζε ηεο 

άξλεζήο ζνπ απφ κέλα. Ο ζπγθεθξηκέλνο πφλνο ή ε ζπγθεθξηκέλε 

ηξαρχηεηα ή ν εγσηζκφο ή ε αλαγθαηφηεηα ή ην κίζνο ή ε επηζπκία πνπ καο 

ρσξίδεη, πξέπεη λα ηεο δνζεί ρψξνο λα δειψζεη ηελ απφζηαζή καο, άξα ηελ 

πηζαλφηεηα ηεο ζχλδεζήο καο. Απηφ είλαη βάιζακν, αιιά (ην βάιζακν) 

πξψηα πξέπεη λα αγγίμεη ηελ πιεγή».
447

  

Με ηε ζεηξά ηνπ παξαηεξεί ν Stephen Mulhall:  

        «Γηα ηνλ Cavell, ε ζρέζε ελφο αηφκνπ κε ηνλ πφλν ηνπ άιινπ   

ραξαθηεξίδεηαη κε ην βέιηηζην ηξφπν ζηα πιαίζηα ηεο επαλαγλψξηζεο θαη 

φρη ηεο γλψζεο. πσο ε ελζσκάησζε ηνπ δεχηεξνπ φξνπ ζηνλ πξψην 

δειψλεη, ε επαλαγλψξηζε δελ είλαη ηίπνηε άιιν παξά γλψζε αιιά θαη έλα 

ζεκείν θακπήο απηήο –έλαο ηξφπνο λα δεισζεί εκθαηηθά ην γεγνλφο φηη ν 

πφλνο ηνπ άιινπ απνηειεί έλα αίηεκα πνπ απεπζχλεηαη ζε κέλα».
448

  

ηα Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά έρνπκε ζπλήζσο απηφ ην παξάδεηγκα. ,ηη ηνπο έρεη 

ρσξίζεη, γίλεηαη αθνξκή, γηα λα επαλαζεκειηψζνπλ ηε ζρέζε ηνπο. Ζ επαλαγλψξηζε 

ηνπ ελφο γηα ηελ χπαξμε ηνπ άιινπ, ε επαλαγλψξηζε ηφζν ηεο ζεκαζίαο ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο φζν θαη ηνπ νλείξνπ πάλσ ηνπο αιιά θαη ζε θάζε άηνκν ρσξηζηά 

(Άιηο:… «Μφλν φζν κπνξεί λα είκαη ζίγνπξε φηη ε αιήζεηα κηαο λχρηαο, πφζν 

κάιινλ κηαο νιφθιεξεο δσήο, δελ κπνξεί λα είλαη φιε ε αιήζεηα, πνπ θξχβεη ε δσή» 

/ Μπηι: Καη θαλέλα φλεηξν δελ είλαη πνηέ κφλν φλεηξν),
449

 ε επαλαγλψξηζε ηεο 

γακήιηαο ζρέζεο ηνπο (Μπηι: «Γηα πάληα»)
450
, ε επαλαγλψξηζε ηεο ζσκαηηθήο 

επηζπκίαο ηνπ ελφο γηα ηνλ άιινλ (Άιηο: «Fuck!»),
451

 ε επαλαγλψξηζε ηεο αιήζεηαο 

ηεο δσήο ή ηνπιάρηζηνλ ε πξνζπάζεηα γηα επαλαδηαπξαγκάηεπζή ηεο. Ζ 

επαλαγλψξηζε κηαο λέαο αξρήο πνπ ηαπηίδεηαη κε ην μχπλεκα (Άιηο: «Υκ… ην 
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448
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ζπνπδαηφηεξν είλαη φηη ηψξα είκαζηε μχπληνη θη ειπίδνπκε λα κείλνπκε γηα πνιχ 

θαηξφ»).
452

 Δλφο θνηλνχ μππλήκαηνο πνπ ππφζρεηαη πσο ζα παξακείλεη ζην ρξφλν! 

Ζ επίλεπζε ηεο ζπλνπζίαο δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ηελ επαλαδεκηνπξγία 

ηνπ θνηλνχ ηνπο ρψξνπ, απφ ηελ απνθπγή-απνζηξνθή θηλνχληαη πξνο ηελ 

επαλαγλψξηζε: «Γηα ηνλ Cavell απηέο νη βαζηθέο αληηκαρφκελεο ηάζεηο εκπεξηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηελ αλαδήηεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ εαπηνχ θαη ηελ αλαδήηεζε ηεο 

θνηλφηεηαο, ηεο επηθνηλσλίαο, ηεο αγάπεο θαη ηνπ θνηλνχ ζηνηρείνπ. Αλαδεηψληαο 

θαη ηα δχν θάπνηνο βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ απνθπγή (ησλ άιισλ, ηνπ θνηλνχ 

ζηνηρείνπ, ηνπ ηη έρεη θνηλφ κε ηνπο άιινπο γηα θάπνηνλ, σο ζάπην, ρπδαίν, 

πεξηνξηζηηθφ θαη άδεην) θαη ηεο επαλαγλψξηζεο (ησλ άιισλ, ηνπ θνηλνχ, ηνπ ηη είλαη 

θνηλφ γηα θάπνηνλ κε ηνλ άιινλ, σο θάηη πνπ απφ κφλν ηνπ βνεζά ηε ζθέςε, ηελ 

αλάθακςε, ηε ζπδήηεζε θαη ηελ απνθαηάζηαζε)».
453

     

Ο αληίπνδαο ηεο ζθελήο ζηελ ηνπαιέηα, ινηπφλ, είλαη ε ηειεπηαία καηηά ζηελ 

ηειεπηαία ζθελή. Μέζα ζην εκπνξηθφ θέληξν, φιε ε ζθελή ζπλνκηιίαο ηνπο είλαη 

ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έλα βαζχ βιέκκα ηνπ ελφο ζηελ άιιελ θαη ην αληίζεην. Γηα 

πξψηε θνξά, ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, ην λα θνηηάο έρεη κεηαηξαπεί ζην λα βιέπεηο θαη 

ην λα βιέπεηο ζην λα θαηαλνείο. Ζ ακνηβαία επαλαγλψξηζε ηεο απφγλσζήο ηνπο θαη 

θπξίσο ε επαλεπηβεβαίσζε ηνπ έξσηφο ηνπ, πνπ εμέξρεηαη αξγά, βαζαληζηηθά, 

ιπηξσηηθά απφ ηα ρείιε ηνπο έρεη πξψηα επηζθξαγηζηεί απφ ηα κάηηα. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, γηα ηνλ Λεξ, ε φπνηα επαλαγλψξηζε κνηάδεη 

θαθνθνξκηζκέλε. κσο ηα κάηηα βιέπνπλ θαη επαλαγλσξίδνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο 

λα βιέπνπλ. Ζ Κνξδέιηα βιέπνληαο ηνλ παηέξα ηεο ιέεη: «Γελ είκαζηε νη πξψηνη πνπ 

θαη αλ έρνπκε ηνπο πην θαινχο ζθνπνχο ηξαβάκε ηα ρεηξφηεξα». Ζ επηκνλή ηεο 

μππλά ηνλ παηέξα απφ ηελ ληξνπή ηνπ. Απαληά ν Λεξ: «Έια λα πάκε ζηα δεζκά καο, 

νη δπν καο κφλν, ζαλ πνπιάθηα ζην θινπβί ζα θειαεδήζνπκε… Έηζη ζα δήζνπκε θαη 

ζα ιέκε πξνζεπρέο θαη ηξαγνπδάθηα θαη παιηά παξακπζάθηα…».
454

 

Παξαζηξαηεκέλα, ν Λεξ εθθξάδεη ηελ αγάπε ηνπ, επαλαγλσξίδνληαο ηελ αγάπε ηεο 

θφξεο ηνπ. ε αληίζεζε φκσο κε ηα Μάηηα Δξκεηηθά Κιεηζηά, ε πξφηαζε θνηλήο δσήο 

απνηειεί επηβεβαίσζε κηαο επηζηξνθήο ζηελ παηδηθή ειηθία ηεο θφξεο ηνπ 
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(παξακπζάθηα), πξάγκα πνπ δελ κπνξεί λα ζπκβεί. Ζ επαλαγλψξηζε δελ 

νινθιεξψλεηαη, γηαηί ν Λεξ δελ είλαη πηα απηφο πνπ ήηαλ. Ζ επαλαγλψξηζε πνπ 

νινθιεξψλεηαη είλαη απηή ηνπ ζαλάηνπ: ηα κάηηα ηνπ ππάξρνπλ, γηα λα δνπλ ην 

ζάλαην ηεο θφξεο ηνπ. «Σα κάηηα κνπ δελ θαινβιέπνπλ».
455

 «Σν πνπιάθη κνπ ην 

‟πλημαλ. Γελ έρεη δσή! Γηαηί ν ζθχινο, ην άινγν θαη ν πνληηθφο λα έρνπλ δσή κα ζπ 

πλνή θαζφινπ; Γε ζα μαλαέξζεηο πηα, πνηέ, πνηέ, πνηέ, πνηέ… Βιέπεηε εδψ; 

Κνηηάρηε ηελ, θνηηάρηε ηα ρείιε ηεο, θνηηάρηε εδψ, θνηηάρηε εδψ».
456

 Σα κάηηα 

θαινβιέπνπλ θαη φρη κφλν θαινβιέπνπλ αιιά θαινχλ θαη ηνπο άιινπο λα δνπλ: 

Κνηηάρηε εδψ! Ο Λεξ επαλαγλσξίδεηαη κε ην ζάλαην, κε ηελ παξαδνρή πσο ε 

εμνπζία ησλ αλζξψπσλ είλαη ζλεηή, κε ην γεγνλφο πσο ν ίδηνο είλαη ζλεηφο. Ζ 

επαλαγλψξηζε ηεο ίδηαο ηνπ ηεο ζλεηφηεηαο ηνπ θέξλεη ην ζάλαην. Σα κάηηα πνπ 

θιείλνπλ γηα πάληα· είλαη ην ηειεπηαίν βιέκκα θάζε βαζαληζκέλνπ αλζξψπνπ κε κηα 

ηειεπηαία άξξεηε παξαδνρή: «Δίδακε αξθεηά».  

Άξα ηα κάηηα νχηε κφλν γλσξίδνπλ, νχηε κφλν βιέπνπλ, νχηε κφλν θιαίλε. Σα 

κάηηα θιείλνπλ. Ζ ηειεπηαία ηνπο επαλαγλψξηζε είλαη απηή ηνπ ζαλάηνπ. Ή φπσο 

καο παξαπέκπεη ν ηίηινο ηεο ηαηλίαο Eyes Wide Shut είλαη ε επαλαγλψξηζε ηεο 

δπλαηφηεηαο λα βιέπνπλ θαη φηαλ θιείλνπλ. Άιισζηε, απηή ήηαλ θαη ε κνίξα ηνπ 

ίδηνπ ηνπ Κηνχκπξηθ. Με ην πνπ παξέδσζε ην θηικ, έθπγε αλαπάληερα απφ ηε δσή, 

απνδεηθλχνληαο ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΣΔΣΑΡΣΟ 

Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΣΖ ΓΛΧΑ Χ ΘΔΜΔΛΗΑΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ 

ΚΑΒΔΛΗΑΝΖ ΚΔΦΖ 

4.1 Σα γισζζηθά παίγληα θαη ε γισζζηθή κεηαθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

Αλ θάπνηνο κε ξσηνχζε ηη είλαη γισζζηθή κεηαθνξά ζα απαληνχζα φηη δελ 

μέξσ, αθξηβψο γηαηί ε κεηαθνξά είλαη βαζηά ζπλδεδεκέλε κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηεο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε καο.
457

 Γηα λα αληηζηξέςσ ην εξψηεκα, 

ζα  ξσηνχζα πψο ζα θαληαδφκαζηαλ νπνηαδήπνηε ιεθηηθή ή άιιε επηθνηλσλία ρσξίο 

ηε ρξήζε ηεο κεηαθνξάο. Αο θαληαζηνχκε φηη αθφκα θαη ε χπαξμε ηνπ αιθαβήηνπ 

ζηηο ηλδνεπξσπατθέο γιψζζεο ίζσο είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ εκπίπηεη ζηε ιεηηνπξγία 

ηεο κεηαθνξάο. Γηαηί ν θζφγγνο “α” λα απεηθνλίδεηαη κε ην αληίζηνηρν γξάκκα; 

Αθφκα θαη απηή ε ζχκβαζε δελ είλαη ηίπνηα παξαπάλσ απφ έλα άικα ζηε ζθέςε ηνπ 

αλζξψπνπ: λα απεηθνλίζεη απηφ πνπ αθνχγεηαη, λα ζπλελψζεη δχν επηθαλεηαθά 

αζχλδεηνπο ηνκείο, ηελ εηθφλα θαη ηνλ ήρν. Καη απηφ ήδε κνπ ζπκίδεη απηφ πνπ ιέεη 

ν Turbayne,
458

 δειαδή φηη νη κεηαθνξέο απνηεινχλ δηαζηαπξψζεηο δηαθνξεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ζθέςεο. Ή αθφκα απηφ πνπ ιέλε νη Lakoff θαη Jonshon φηη ε νπζία ηεο 

κεηαθνξάο είλαη λα θαηαλνείο θαη λα βηψλεηο έλα είδνο πξάγκαηνο ζηα πιαίζηα ελφο 

άιινπ.
459

 (Γηα ηελ αθξίβεηα, ζηελ κεηαθνξά παξαηεξνχκε ηελ έλλνηα ελφο 

πξάγκαηνο ζηα πιαίζηα κηαο άιιεο, πνιιέο θνξέο, αλνίθεηαο λνεκαηηθήο 

αξρηηεθηνληθήο). Αο θαληαζηνχκε κηα επηθνηλσλία, φπνπ γηα παξάδεηγκα ε θξάζε 

«κνπ θφπεθαλ ηα πφδηα», λα ιακβάλεηαη θπξηνιεθηηθά απφ ηνλ ζπλνκηιεηή καο. Γε 

ζα ήηαλ εληειψο παξάινγν ηειηθά; Μήπσο ε κεηαθνξά είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο 

παξάγνληαο νξζήο θαη ιεηηνπξγηθήο επηθνηλσλίαο θαη φρη κηα ηδηαηηεξφηεηα ηεο 

ζηηγκήο; Μήπσο είλαη ν θαλφλαο θαη φρη ε εμαίξεζή ηνπ; Κάησ ινηπφλ απφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο, αλ ξσηνχζε θάπνηνο ηη είλαη ε κεηαθνξά ζα απαληνχζα φηη είλαη κηα 

                                                 
457
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«λφκηκε» ηδηαηηεξφηεηα κε δηθή ηεο λφξκα θαη κε δηθνχο ηεο, πνιιέο θνξέο, 

άηεγθηνπο θαη θαηαπηεζηηθνχο θαλφλεο.  

Ζ κεηαθνξά δελ είλαη, ινηπφλ, πάληα ην φρεκα ηεο θαληαζίαο ή δελ 

ηαπηίδεηαη πάληα κε ηελ απειεπζεξσηηθή πλνή. Ζ κεηαθνξά κπνξεί λα είλαη θαη 

παγίδα, κπνξεί λα κνηάδεη κε έλα θηλνχκελν πινίν απφ ην νπνίν θαλείο δε κπνξεί λα 

μεθχγεη, παξά κφλν δηαθηλδπλεχνληαο ηελ ίδηα ηνπ ηελ χπαξμε. Απφ ηνλ κεξν έσο 

ηνλ Ηνχιην Βεξλ, απφ ηελ θηβσηφ ηνπ Νψε θαη ηνλ Ησλά έσο ηνλ Μεγάιν Αλαηνιηθφ 

ηνπ Αλδξέα Δκπεηξίθνπ νη ζπγγξαθείο πξνζπάζεζαλ φρη κφλν λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ηε κεηαθνξά αιιά θαη λα γξάςνπλ ηελ αιιεγνξία ηεο κέζα απφ ηε κνξθή ελφο 

ζαιάζζηνπ ηαμηδηνχ. Απφ απηή ηελ άπνςε ε κεηαθνξά κπνξεί λα νξηζηεί   σο θίλεζε 

θαη ζπγθεθξηκέλα σο θνξά απφ έλα ζεκείν ζε έλα άιιν, σο γεθχξσκα απηνχ πνπ δε 

γεθπξψλεηαη. Σν γεθχξσκα φκσο απηφ έρεη σο απνηέιεζκα αλαγθαζηηθά ηελ 

αξκνλία, ηελ πεξίθεκε έλσζε ησλ αληηζέησλ. Γελ είλαη ζχκπησζε άιισζηε πσο 

απηέο νη αξρεηππηθέο αθεγήζεηο θξχβνπλ ηελ πξνζπάζεηα φρη κφλν θάπνηνπ λα 

θαηαθηήζεη ηνλ θφζκν ηεο θαληαζίαο αιιά κέζσ απηνχ θαη ην έηεξνλ ήκηζπ. Σν 

επηηπρέο πέξαζκα απφ ηε κηα έλλνηα ζηελ άιιε απνηειεί θαη ην δηαβαηήξην ηεο 

επαλέλσζεο κε ηελ νπζία ηνπ άιινπ, κε ηελ επαλαγλψξηζε ηνπ εαπηνχ θαη ηνπ 

θφζκνπ πνπ πξηλ ν ήξσαο αγλννχζε ή δελ θαηαλννχζε.  Γηαηί άιισζηε ε ίδηα ε 

κεηαθνξά κνηάδεη λα είλαη κηα δηαδηθαζία  ζπλερνχο αλαπαξαγσγήο,  κπνιηάζκαηνο 

ηνπ πεπεξαζκέλνπ ζψκαηνο ηεο αλζξψπηλεο γιψζζαο, ελφο γάκνπ πνπ ζέηεη ελ 

ακθηβφισ ηελ ίδηα ηελ λνκηκνπνίεζή ηνπ. Μηαο ζρέζεο φκσο πνπ παξφιν πνπ 

εθθηλεί σο παξίαο, εληνχηνηο θαηαμηψλεηαη θαη αζθεί ε ίδηα ηζρπξή επηξξνή ζην 

πεξηβάιινλ ηεο. Ζ κεηαθνξά, ινηπφλ, κνηάδεη λα είλαη ν λφκνο ηεο εμέιημεο ηεο ίδηαο 

ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο εμέιημεο ησλ αλζξψπσλ πνπ ηε ρξεζηκνπνηνχλ.   

Δδψ παξεκβάιισ απηφ πνπ πάιη ππνζηεξίδνπλ νη Lakoff θαη Jonshon θαη ελ 

γέλεη ε Conceptual Metaphor Theory (Θεσξία ηεο ελλνηνινγηθήο κεηαθνξάο). Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν άλζξσπνο έρεη ηελ ηάζε, γηα λα θαηαλνήζεη ή λα νλνκαηίζεη 

αθεξεκέλεο έλλνηεο, λα ηνπο απνδίδεη ζπγθεθξηκέλεο θαη ζηαζεξέο ελλνηνινγηθέο 

απνιήμεηο. Δπίζεο, νη δχν ζπγγξαθείο αληηιακβάλνληαη πσο γηα θάζε κεηαθνξά 

δεκηνπξγεί θαη κηα έλλνηα (concept), ε νπνία απνηειεί κηα κεηαθνξηθή έλλνηα.
460

 Με 

ιίγα ιφγηα, ν άλζξσπνο, απφ ηε θχζε ηνπ, ρξεζηκνπνηεί ηελ κεηαθνξά, γηα λα 

                                                 
460

________________, op. cit., ζ. 7.  
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θαηαζηήζεη ην αθεξεκέλν ζπγθεθξηκέλν, ην ρσξίο φξηα σο θάηη ην νξηζκέλν. Γηα 

παξάδεηγκα, ε δσή γίλεηαη θαηαλνεηή σο έλα ηαμίδη, ν ρξφλνο σο κηα ρσξηθή 

θίλεζε,
461

 ε ζθέςε, ην πλεχκα σο ζψκα θ.ν.θ. Μέζα ζε απηφ ην πιαίζην, αο 

επηζηξέςνπκε ζε απηφ πνπ είπακε πξνεγνπκέλσο γηα ηελ έλλνηα ηεο κεηαθνξάο σο 

παγίδαο. Μνπ έξρνληαη δπν παξαδείγκαηα, ην έλα απφ ηε ινγνηερλία θαη ην άιιν απφ 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Έλα θάπσο αδηθεκέλν δηήγεκα ηνπ Βηδπελνχ έρεη ην φλνκα 

«Μεηαμχ Πεηξαηψο θαη Νεαπφιεσο». Έρνπκε λα θάλνπκε κε έλα ηαμίδη ζε πινίν, 

φπνπ ζπλαληάηαη ν λένο ινγνηέρλεο κε ηνλ παιηφ ινγνηέρλε, ε Ρνκαληηθή ρνιή ησλ 

Αζελψλ ησλ αξρψλ ηνπ 19
νπ

 αηψλα κε ηε ρνιή ηεο εζνγξαθίαο. Ζ βαζηθή 

νκνηφηεηά ηνπο είλαη φηη θαη νη δπν ινγνηέρλεο είλαη παγηδεπκέλνη ζηελ θίλεζε ηνπ 

πινίνπ, ε νπνία ηαπηίδεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Μηράιε Υξπζαλζφπνπιν κε ηελ 

ινγνηερληθή κεηαθνξά. χκθσλα κε ην Υξπζαλζφπνπιν, ε βαζηθή ηνπο δηαθνξά 

είλαη φηη ελψ ν λένο ινγνηέρλεο αθήλεηαη  ζηελ θίλεζε ηεο γισζζηθήο κεηαθνξάο, ν 

παιηφο δελ παχεη λα θηλείηαη αδηάθνπα κέζα ζην πινίν θνηηψληαο κφλν ηελ άθξε ηνπ 

ηζηγάξνπ ηνπ, ελ ηνηο πξάγκαζη, αθπξψλνληαο ηελ έλλνηα ηεο ίδηαο ηεο κεηαθνξάο, 

ηεο ίδηαο ηεο θίλεζήο ηεο κέζσ ηεο δηθήο ηνπ θίλεζεο.
462

 Δίηε ν έλαο αθήλεηαη 

πάλησο ζηε κεηαθνξά είηε ν άιινο ηελ αξλείηαη, θαη νη δπν είλαη απνθιεηζκέλνη ζε 

έλα πινίν ηνπ νπνίνπ ην πεδάιην δελ ειέγρνπλ. Ίζσο γηαηί νη δεκηνπξγνί ληψζνπλ 

πσο ειέγρνπλ ηελ κεηαθνξά, παξφιν πνπ κάιινλ ηνπο ειέγρεη απηή. Απηφ πξσηίζησο 

ζρεηίδεηαη κε ην γεγνλφο πσο θάηη πνπ ζπκβαίλεη θχζεη –εδψ ελλννχκε ηελ 

κεηαθνξά– δελ κπνξνχκε λα ην ειέγμνπκε εκείο αιιά θπξίσο απηφ ειέγρεη εκάο. Γηα 

παξάδεηγκα, ην γεγνλφο πσο ν άλζξσπνο πεηλά είλαη θάηη πνπ ζπκβαίλεη θχζεη. Ο 

άλζξσπνο κπνξεί λα «μεγειάζεη» ηελ πείλα ηνπ, κπνξεί λα κεηψζεη ην θαγεηφ πνπ 

πξνζιακβάλεη, πνηέ φκσο δε ζα κπνξέζεη λα ειέγμεη απηή ηε θπζηθή αλάγθε κε 

ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα ηελ αθπξψζεη ή θπξίσο λα ηελ πξνθαιέζεη ν ίδηνο, φπνηε 

ζειήζεη. Έηζη θαη ε κεηαθνξά, επεηδή είλαη κηα θπζηθή δηαδηθαζία γηα ηελ 

αλζξψπηλε ζθέςε, νη δεκηνπξγνί θακψλνληαη πσο ηελ ειέγρνπλ θαη πσο ηε 

ρξεζηκνπνηνχλ, φκσο θπξίσο ζπκβαίλεη θάηη ην δηαθνξεηηθφ. Ζ κεηαθνξά παγηδεχεη 

ε ίδηα ην δεκηνπξγφ. Απηή ηε ζπλζήθε ζα ηελ νλνκάζνπκε απφ εδψ θαη πέξα 

κεηαθνξηθή παγίδεπζε.     
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 _______________________, op. cit., ζ. 46.  
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Ζ ηδέα ηεο κεηαθνξηθήο παγίδεπζεο βξίζθεη επίζεο ηνλ θαλφλα ηεο ζε κηα 

ειιεληθή ηαηλία, ηνλ Κπλφδνληα.
463

 Δίλαη κηα απφ ηηο κνλαδηθέο θνξέο πνπ ε 

κεηαθνξηθή κεηαιιαγή ησλ ελλνηψλ ησλ ιέμεσλ δελ πξαγκαηψλεηαη γηα ηελ 

θαηάθηεζε θάπνηαο λνεηηθήο θαη αηζζεηηθήο απειεπζέξσζεο αιιά γηα λα 

δηαηεξεζνχλ ηα φξηα ηνπ ρψξνπ θαη ηεο θίλεζεο, πνπ δελ απειεπζεξψλεη απφ ηα 

δεζκά αιιά πνπ ρεηξαγσγεί αλζξψπνπο ηφζν ζηε ζθέςε φζν θαη ζηε ζπλείδεζε. Αλ 

ζην «Υακέλνη ζηε κεηάθξαζε» ηεο Κφπνια
464

 νη ήξσεο βξίζθνληαη ζε κηα 

δηαδηθαζία επηθνηλσληαθήο άπσζεο ή πξνζέγγηζεο κέζα ζε έλα αιιφγισζζν 

πεξηβάιινλ, ζηνλ Κπλφδνληα θαηαζθεπάδεηαη έλαο νιφθιεξνο θφζκνο κε φρεκα ηελ 

ππνρξεσηηθή αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ. 

Ζ πιήξεο δηάξξεμε ηεο ζρέζεο ζεκαηλφκελνπ   θαη ζεκαίλνληνο, δειαδή 

κνξθήο θαη πεξηερνκέλνπ, ζπκίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο πνηεηηθήο γιψζζαο, φπνπ ε 

ρξήζε ηεο κεηαθνξάο πνιιέο θνξέο θηάλεη ζηα φξηα ηεο. Δλ πξνθεηκέλσ νη γνλείο, 

γηα λα θξαηήζνπλ ηα παηδηά ηνπο,  φληαο άιισζηε απηά ζηα ηξηάληα ρξφληα ηεο δσήο 

ηνπο απνθιεηζκέλα ζην πεξηβάιινλ ηεο νηθίαο ηνπο θαη κφλν,  καθξηά απφ ηνλ έμσ 

θφζκν αιιά θαη απφ ηελ θπζηθή πνξεία ηεο ελειηθίσζεο, εθεπξίζθνπλ κηα λέα 

γιψζζα πνπ ππνθαζηζηά ηε ζπλήζε. Σα παηδηά δε ζα δνπλ πνηέ ηε ζάιαζζα άξα ε 

ζάιαζζα ζεκαίλεη δεξκάηηλε πνιπζξφλα, ηα παηδηά δε ζα πάλε πνηέ εθδξνκή, άξα ε 

εθδξνκή ζεκαίλεη αλζεθηηθφ πιηθφ. Σα παηδηά δε ζα αλέβνπλ πνηέ ζε αεξνπιάλν, 

έηζη ην αεξνπιάλν ηαπηίδεηαη κε έλα παηδηθφ παηρλίδη θ.ν.θ. Να ζεκεηψζσ εδψ φηη ν 

Wittgenstein πηζηεχεη φηη ζεκείν επαθήο ηεο ιέμεο κε ηνλ θφζκν είλαη ην φλνκα. Σν 

φλνκα ζεκαίλεη κε ηε ζεηξά ηνπ ην αληηθείκελν. Σν αληηθείκελν είλαη ε ζεκαζία 

ηνπ.
465

 Ζ επηινγή ηεο αιιαγήο ηεο ζεκαζίαο ησλ νλνκάησλ, κε ηερλεηέο κάιηζηα 

ρξήζεηο, νδεγεί ζηελ έληερλε δεκηνπξγία ελφο λένπ θφζκνπ. Πέξα απφ ηελ 

αιιεγνξία ηεο θαηαπηεζηηθήο κεζνγεηαθήο νηθνγέλεηαο, φιν απηφ κπνξεί λα είλαη θαη 

κηα αλαθνξά ηνπ ζελαξηνγξάθνπ πάλσ ζηα αδηέμνδα ηεο ζχγρξνλεο ηέρλεο θαη 

θηινζνθίαο πνπ κέζσ ηεο δηαξθνχο ελαιιαγήο  ησλ ηξφπσλ έθθξαζεο θαη αλάιπζεο, 

καο νδεγεί ζηνλ απηναπνθιεηζκφ. Απνθιεηφκαζηε κέζα ζε έλα «λνζνθνκεηαθφ» 
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  Κπλόδνληαο, δξάκα, 2009, ζθελνζεζία: Γηψξγνο Λάλζηκνο, ζπγγξαθείο: Δπζχκεο Φηιίππνπ, 
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πεξηβάιινλ πνπ έρνπκε θηηάμεη εκείο γηα ηνλ εαπηφ καο θαη ηνπο νκνίνπο καο, 

αθπξψλνληαο ηελ επηθνηλσλία κε ηνπο έμσ. Δπηπξφζζεηα νθείινπκε λα 

παξαηεξήζνπκε πσο απηή ε ρξήζε ηεο καγλεηνηαηλίαο πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ κέζνδνο 

εθκάζεζεο γιψζζαο ηε ζπλαληάκε σο δξακαηνπξγηθή βάζε ζην ζεαηξηθφ έξγν ηνπ 

Ηνλέζθν Ζ Φαιαθξή Σξαγνπδίζηξηα, ηελ νπνία ν ζπγγξαθέαο εκπλεχζηεθε απφ κηα 

κέζνδν εθκάζεζεο αγγιηθψλ, θαηά ηελ νπνία ν θχξηνο θαη ε θπξία κηζ πξνρσξνχλ 

ζε αλνχζηνπο δηαιφγνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο ηνπ Ηνλέζθν ε πξνζπάζεηα νδεγνχζε, 

κέζσ ηεο ίδηαο ηεο πινθήο, ζηε δηάιπζε ηνπ ίδηνπ ηνπ επηθνηλσληαθνχ πιαηζίνπ, πνπ 

ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη ζπλεθηηθφ πιέγκα κεηαμχ ησλ εξψσλ, ελψ ζηνλ 

Κπλφδνληα ε πξνζπάζεηα ησλ γνλέσλ λα αιιάμνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαη 

κάιηζηα λα ηελ κάζνπλ κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν ζηα παηδηά ηνπο απνηειεί ηελ αληίζεηε 

αθξηβψο πξνζπάζεηα, λα δεκηνπξγεζεί, δειαδή, έλα θαηά ην πιείζηνλ αζθαιέο 

επηθνηλσληαθφ κέζν πνπ ζα θξαηήζεη ηα παηδηά εληφο ηεο νηθίαο θαη δεζκεπκέλα απφ 

ηνπο γνλείο-δαζθάινπο ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε νπηηθή κεηαθνξά ηεο πηζίλαο 

εληφο ηεο απιήο ηνπ ζπηηηνχ είλαη ίζσο κηα εηθφλα πνπ σο πεγή καο ππνβάιιεη ην 

κήλπκα φηη ηα παηδηά ζπκίδνπλ έκβξπα πνπ θνιπκπάλε ζηνλ πιαθνχληα ηεο κεηέξαο 

ηνπο θαη φρη ελήιηθεο κεησκέλεο επθπΐαο. Αθφκα θαη ε ζθελή ηνπ ππνρξεσηηθνχ ζεμ 

ηνπ αξζεληθνχ παηδηνχ κε ηελ πιεξσκέλε γπλαίθα θαη αξγφηεξα κε ηελ αδεξθή ηνπ 

πεξηέρεη ηφζε έιιεηςε ιεθηηθήο θαη ζσκαηηθήο επαθήο πνπ ειινρεχεη ε κεηαθνξηθή 

ππφκλεζε φηη ν έξσηαο δελ είλαη επηθνηλσλία αιιά κηα ζσκαηηθή αλάγθε φπσο ε 

αθφδεπζε. ε έλα πεξηβάιινλ πνπ ηφζν ν έξσηαο φζν θαη ε κεηαθνξά θαηαληνχλ 

ζηξαηησηηθέο δηαηαγέο, νη άλζξσπνη έρνπλ πξάμεη ην κεγαιχηεξν ζθάικα ελαληίνλ 

ηνπ εαπηνχ ηνπο: έρνπλ γεηψζεη ηε δπλαηφηεηα λα πεηνχλ.  

Μία άιιε ζπληζηψζα ηνπ ζελαξίνπ αθνξά ζηνλ ίδην ηνλ έξσηα. Ζ δηαρείξηζε 

ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο γίλεηαη κε ζρεηηθψο θηιειεχζεξα θξηηήξηα. Σν αλδξφγπλν έρεη 

ελεξγή εξσηηθή δσή, ζην αγφξη επηηξέπεηαη ε ζπλνπζία, αξθεί απηή λα κελ νδεγεί ζε 

δέζκεπζε κε πξφζσπν ή αθφκε ρεηξφηεξα ζε απνδέζκεπζε απφ ηελ ίδηα ηνπ ηελ 

νηθία. Παξ‟ φια απηά, ην αηδνίν νλνκάδεηαη πιεθηξνιφγην θαηά εληνιή ηνπ 

ηδηαίηεξνπ νηθνγελεηαθνχ ιεμηινγίνπ. Αλ ζεσξήζνπκε φηη ε γιψζζα είλαη ηα φξηα ηνπ 

θφζκνπ κνπ, ε κεηαιιαγή ησλ νλνκαζηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε  γελεηήζηα νξκή νδεγεί 

ζηελ εμήο παξάδνμε εζεινηπθιία: λα κελ κπνξείο λα νλνκαηίζεηο απηφ πνπ θάλεηο, 

λα κελ κπνξείο λα ην θαηεγνξηνπνηήζεηο, νπζηαζηηθά λα κε ζπλεηδεηνπνηείο ηελ ίδηα 

ηε ιεηηνπξγία ησλ πξάμεψλ ζνπ. Αλ ην λφεκα κηαο έθθξαζεο είλαη ε ρξήζε ηεο, γηα 
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ηα παηδηά ηεο νηθνγέλεηαο ην ζεμ έρεη απεθδπζεί απφ ην θπζηθφηεξφ ηνπ ζηφρν: ηελ 

αλαπαξαγσγή, δειαδή ηε δεκηνπξγία κηαο λέαο νηθνγέλεηαο έμσ απφ ηα πιαίζηα ηεο 

παηξηθήο. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζχκθσλα κε άξζξν ησλ Eggertsson θαη Charles 

Forceville
466

 γίλεηαη εηδηθή κλεία ζηε κεηαθνξά πνπ αθνξά ζηελ θηελνπνίεζε ηνπ 

αλζξψπνπ σο ζχκαηνο ζε ζπγθεθξηκέλν είδνο ηαηληψλ. ηηο ηαηλίεο ηξφκνπ ην 

θπλεγνχκελν ζχκα πξνζνκνηάδεη κεηαθνξηθά ζε έλα δψν πνπ θάπνηνο ην θπλεγά είηε 

γηα λα ην ζθνηψζεη, είηε γηα λα ην βαζαλίζεη. Υσξίο ν Κπλφδνληαο λα είλαη ηαηλία 

ηξφκνπ –σο ηαηλία έρεη άιισζηε έλα πξφβιεκα ζαθνχο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη γηα 

επθνιία νλνκάδεηαη δπζηνπηθή– εληνχηνηο ζε πνιιά ζεκεία ηνπ ππαθνχεη ζηελ 

ππνδήισζε φηη ν άλζξσπνο είλαη έλα άγξην δψν. Ζ εηθφλα κε ην ζχλνιν ηεο 

νηθνγέλεηαο ζηα ηέζζεξα λα γαβγίδεη έλαληη ηνπ αφξαηνπ ερζξνχ, ηεο θνληθήο γάηαο 

ελ πξνθεηκέλσ, είλαη ζαθήο κλεία ηνπ Λάλζηκνπ πάλσ ζην δσψδεο ηεο αλζξψπηλεο 

θχζεο. Αθφκα θαη ν θπλφδνληαο, ην κφλν αηρκεξφ δφληη πνπ έρεη απνκείλεη ζηνλ 

άλζξσπν γηα λα ππελζπκίδεη κηα επνρή θαηά ηελ νπνία θπλεγνχζε ν ίδηνο γηα ηελ 

επηβίσζή ηνπ, ζθφησλε θαη έηξσγε ηα ζχκαηά ηνπ σκά, ρξεζηκνπνηψληαο ηελ 

νδνληνζηνηρία ηνπ σο φπιν, είλαη κηα κεησλπκία απφ κφλν ηνπ ηεο άγξηαο θχζεο ηνπ 

αλζξψπνπ. Δπίζεο, ηα παηδηά κπνξνχλ λα θχγνπλ απφ ην ζπίηη, κφλν φηαλ πέζεη ν 

θπλφδνληαο θαηά ηνλ νηθνγελεηαθφ κχζν, κφλν φηαλ ζα έρνπλ ηξαπκαηίζεη 

αλεπηζηξεπηί ην έλζηηθην ηεο απηνζπληήξεζεο θαη ηεο αλεμαξηεζίαο ηνπο, κφλν φηαλ 

ζα θαηαιαγηάζνπλ ηελ φπνηα επηζεηηθφηεηά ηνπο, ηε δηάζεζε γηα πξνζσπηθφ αγψλα 

θαη επηβίσζε. 

Ζ έλλνηα ηνπ ηξαχκαηνο ζην ηέινο ηνπ έξγνπ, ηνπ γεγνλφηνο θαηά ην νπνίν ε 

κηα γπλαίθα-θφξε ζπάεη ηνλ θπλφδνληά ηεο, έρεη λα θάλεη κε απηήλ ηελ παξαρψξεζε, 

νπζηαζηηθά κε ηνλ απηνεπλνπρηζκφ ηεο πξνζσπηθφηεηαο. Γηα απηφ, ε εξσίδα 

πεζαίλεη κέζα ζην ρψξν ηεο παηξηθήο κεηαθίλεζεο ζηνλ έμσ θφζκν, ζην απηνθίλεην 

ηνπ παηέξα, θαζψο εθείλε έρεη απνιέζεη κε ηνλ απηνηξαπκαηηζκφ ηεο νπνηαδήπνηε 

απηελέξγεηαο, απνδεηθλχνληαο φηη θαη θαηά ηε θπγή ηεο εηεξνθαζνξίδεηαη ζηελ ίδηα 

ηελ θίλεζή ηεο λα αλαθαιχςεη ηνλ έμσ θφζκν, απφ ηνλ ίδην ηεο ηνλ παηέξα. Σν 

ζεκαληηθφηεξν φκσο ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε είλαη πσο ε εξσίδα θάλεη θάηη εμφρσο 
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ζπληαξαθηηθφ γηα ηελ επηθνηλσλία ηεο κε ην ζχλνιν ηεο νηθνγέλεηαο. Υεηξίδεηαη ηελ 

κεηαθνξά ηεο πηψζεο ηνπ θπλφδνληα σο λα ήηαλ θπξηνιεμία. Θξαχεη έηζη ην δφληη 

πνπ κεηαθνξηθά πεξίκελε λα πέζεη, ζχκθσλα κε ηελ νηθνγελεηαθή ηζηνξία, γηα λα 

βγεη εθηφο ζπηηηνχ. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε κεηαθνξά ηεο πηψζεο ηνπ θπλφδνληα 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ελειηθίσζε ησλ παηδηψλ, ηφηε ε άξλεζε απηήο ηεο κεηαθνξάο 

ιεηηνπξγεί παξά θχζεη αιιά θαη ζξαχεη ηελ εμνπζία πνπ έρεη ε γιψζζα πάλσ ζηα 

πεηζήληα ηέθλα. Καλέλα δηδαθηηθφ παξακχζη, θακία θαζεζπραζηηθή παξαβνιή δελ 

κπνξεί λα θνηκίζεη ηα φξηα πνπ ζέηνπλ νη άλζξσπνη γηα ηνλ ίδην ηνπο ηνλ εαπηφ θαη 

απηά δελ είλαη άιια απφ ηα φξηα πνπ ζθπξειαηνχλ ηελ ίδηα ηνπο ηελ ειεπζεξία. 

Δίλαη ζεκαληηθφ εδψ λα παξαηεξήζνπκε ην εμήο: ε κεηαθνξά, ε κεηαθνξηθή 

δειαδή ρξήζε ησλ ιέμεσλ δελ απνηειεί εδψ θάπνην είδνο ρεηξαθέηεζεο, αληηζέησο 

απνηειεί έλα είδνο παγίδεπζεο, έλα κέζν θνκθνξκηζκνχ. Αληίζεηα ε θπξηνιεμία 

θαζψο θαη ε πξαγκαηηθφηεηα ηνπ έμσ απφ ηελ νηθία θφζκνπ είλαη ε πξαγκαηηθή 

απεηιή. Σν ηέινο κάιηζηα ηεο κεηαθνξάο παληθνβάιιεη ηελ νηθνγέλεηα, θαζψο απηή 

θνβάηαη πσο ε επνρή ηεο αζθάιεηαο έθηαζε ζην ηέινο ηεο. Ζ κεηαθνξά εδψ 

απνηειεί ηελ αζηπλνκία γισζζηθψλ ζεκείσλ ηα νπνία θαη ππνζεκεηψλνπλ ηνλ ηξφπν 

ζπκπεξηθνξάο πνπ απηφο είλαη ζεκηηφο εληφο ηνπ ζπηηηνχ.     

Δπηπιένλ, ν ρξφλνο ζηε «θπιαθή» πξέπεη λα πεξλά επράξηζηα. Καη θπξίσο 

δεκηνπξγηθά. Βιέπνληαο θάπνηεο απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ γισζζηθψλ παηγλίσλ ηνπ 

Wittgenstein εθπιήζζνκαη. Μηα απφ ηηο θαηεγνξίεο είλαη, γηα παξάδεηγκα, ην «ιχλσ 

έλα πξφβιεκα πξαθηηθήο αξηζκεηηθήο», «παίδσ ζέαηξν», «ηξαγνπδψ ζην ρνξφ».
467

 

Γελ μέξσ αλ ν Λάλζηκνο έρεη δηαβάζεη ηηο Φηινζνθηθέο Έξεπλεο ηνπ Wittgenstein  ή 

θάπνην άιιν βηβιίν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θηινζφθνπ, αιιά ζε φιν ην έξγν νη 

πξσηαγσληζηέο ηνπ ελεξγνχλ ζχκθσλα κε πνιιέο απφ ηηο θαηεγνξίεο ησλ γισζζηθψλ 

παηγλίσλ νη νπνίεο αλαηίζεληαη σο εξγαζίεο απφ ηνπο γνλείο πξνο ηα παηδηά. Γηα 

παξάδεηγκα, ηα παηδηά βξίζθνληαη ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ εθκάζεζεο ησλ 

ιέμεσλ κε ππνδείγκαηα. ηελ 7
ε
 παξάγξαθν ησλ ΦΔ ν Wittgenstein κηιψληαο γηα ηελ 

πξαθηηθή ρξήζε ηεο γιψζζαο ιέεη ην εμήο: «Ο καζεηήο επαλαιακβάλεη ηε ιέμε κεηά 

ην δάζθαιν». Ζ καγλεηνθσλεκέλε εληνιή εθκάζεζεο λέσλ ιέμεσλ πξνο ηα παηδηά 

ζπκίδεη κέζνδν «linguaphone» νηθηαθήο ρξήζεο, κε ηνπο γνλείο λα ζπκκεηέρνπλ ζην 

γισζζηθφ παίγλην κέζσ ηεο δηαηχπσζεο πξνζηαγψλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ 
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πξνζηαγψλ αθνινπζνχλ θαη νη ίδηνη απνδερφκελνη κάιηζηα ηηο λέεο ζεκαζίεο ησλ 

ιέμεσλ αθφκα θαη ζηελ κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε θαη νη δχν 

γνλείο κεηέρνπλ ζε έλα άιιν γισζζηθφ παίγλην: «Πξνζηάδσ θαη ελεξγψ ζχκθσλα κε 

ηελ πξνζηαγή».
468

 Ζ ηαηλία, άζειά ηεο, απνηειεί έλα παξάδεηγκα κηαο κηθξήο 

θνηλσλίαο ε νπνία ιακβάλεη ηηο πην αθξαίεο ζπλέπεηεο ηεο πηζηήο πξνζήισζεο ησλ 

ζρέζεσλ ησλ αλζξψπσλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά ζηα γισζζηθά παίγληα. Μηα δσή ε 

νπνία ξπζκίδεηαη ζε ηέηνην κεγάιν βαζκφ απφ ηε γιψζζα κνηάδεη αθφξεηε.   

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε θαη εδψ ηελ αγσλία ηεο νηθνγέλεηαο, αο ηε 

δνχκε απηήλ ηελ νηθνγέλεηα σο κεησλπκία θάζε θνηλσλίαο, λα ζθπξειαηήζεη έλαλ 

αζθαιή ρψξν γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, κε ζθνπφ λα επηηχρεη ηε ζπλαίλεζε, ηελ 

νκνθσλία, έλα νκαιφ ζρεηίδεζζαη. πσο έρεη δηαπηζηψζεη ν Cavell, αλ γηα ηνλ 

Αξηζηνηέιε ε δπλαηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ λα κηιά απνηειεί ηελ αηηία ηεο 

ζπγθξφηεζεο ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο, γηα ηνλ ακεξηθαληθφ εζηθφ πεξθεθηηνληζκφ 

θαη ηελ ππεξβαηνινγνθξαηία ηνπ Emerson ε δπλαηφηεηα απηή ηνπ αλζξψπνπ 

λαξθνζεηεί ηελ ίδηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πνιηηηθήο θνηλσλίαο.
469

 ηηο κέξεο καο, 

άιισζηε γλσξίδνπκε πσο ν ιφγνο, πξνθνξηθφο θαη γξαπηφο κπνξεί λα δηαηξέζεη παξά 

λα ελψζεη ηνπο αλζξψπνπο. Ζ νηθνγέλεηα έρεη θαηαξγήζεη ηελ φπνηα πξνζπάζεηα λα 

επηηχρεη ηε ζπλαίλεζε κέζσ ηεο ζπδήηεζεο. Αληίζεηα ρξεζηκνπνηεί ηελ επηβνιή πνπ 

θαζηζηά ην νηθνδφκεκα αλειαζηηθφ θαη έηνηκν είηε λα ζπληξηβεί είηε λα νδεγήζεη ζε 

απψιεηα κέινπο ηεο. Ζ νηθνγέλεηα επξηζθφκελε ζε πφιεκν, κεηαθνξηθά, κε ηνλ 

εαπηφλ ηεο, θάλεη πφιεκν ελαληίνλ ησλ ζεκαηλνκέλσλ ησλ ιέμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί, 

πξνζηξέρεη ελαληίνλ ηνπ εζσηεξηθνχ ερζξνχ, θαζφηη ε ίδηα κεηαθνξηθά λνζεί θαη 

πξνζπαζεί λα ζθνηψζεη ην κέξνο ηεο πνπ κηαίλεηαη θαη κηαίλεη. ηαλ δελ επηβάιιεηαη 

ε ηάμε, πεζαίλεη έλα θνκκάηη ηεο, ζε κηα απίζηεπηε κεηαθνξά ελφο αθήξπρηνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ, κηαο ζθηακαρίαο ελαληίνλ ηνπ άγλσζηνπ εζσηεξηθνχ ερζξνχ πνπ 

νπζηαζηηθά απνηειεί θαη ηνλ θαζξέπηε ηεο.  

Ο Κπλφδνληαο είλαη νπζηαζηηθά ε κεηαθνξά θάζε ηχπνηο θαη φρη νπζία 

δεκνθξαηίαο ζε θξίζε. Μηα θξίζε πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ ίδηα ηελ αλαπαξαγσγή 

ηνπ θνηλσληθνχ θαινππηνχ, κηα θξίζε πνπ δε δηαζθαιίδεη νχηε ηνπο πάλσ νχηε ηνπο 

θάησ ζέηνληάο ηνπο ζε ζρέζε ελαιιαγήο ησλ ξφισλ ζχκαηνο θαη ζχηε. Ζ κεηαθνξά 
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αλ θαη θχζεη, εδψ θαζίζηαηαη θαλφλαο, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο απνθιεηζκνχ ζην 

φλνκα ηεο δηαθνξνπνίεζεο θαη φρη ηεο λφξκαο πνπ ηζρχεη γηα ηελ θνηλσλία πνπ 

βξίζθεηαη εθηφο ηεο νηθίαο. ην φλνκα ηεο θαληαζίαο ην πξψην πνπ ζαλαηψλεηαη 

είλαη ε ίδηα ε δπλαηφηεηα λα θαληάδεζαη έλαλ θφζκν δηαθνξεηηθφ απφ ην παηδηθφ 

ζνπ δσκάηην. Ο εγθισβηζκφο, κε ππνρξεσηηθφ ηξφπν, ζηελ παηδηθή ειηθία δελ 

επηηξέπεη νχηε ηελ εμέιημε νχηε ηνλ αλαζηνραζκφ ηνπ παξειζφληνο. Ζ ζπλερήο 

κεηαθνξά ζξαχεη θάζε έλλνηα ηζηνξηθφηεηαο θαη εμέιημεο ζπλ ησ ρξφλσ. Κάζε κέξα 

είλαη ε πξψηε κέξα. Ζ ζεκαζία ησλ ιέμεσλ πνπ ζπλερψο αιιάδεη, ππνζθάπηεη ηε 

ζρέζε ησλ εξψσλ κε ηε γλψζε. Καη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ηνπο θαζηζηά γηα πάληα 

καζεηέο, πνηέ δαζθάινπο, πάληνηε ελδεείο πνηέ πιήξεηο. Μήπσο φιν απηφ ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε κεηαθνξηθή εηθφλα κηαο θνηλσλίαο πνπ ελδερνκέλσο κπνξεί 

εθηαιηηθά λα ππάξρεη;         

 

4.2 Austin: ε επηηειεζηηθόηεηα ηεο γιώζζαο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν 

 

ηαλ ν Austin αλαθέξεηαη ζηελ ίδηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο θαη κάιηζηα 

ηεο πξνθνξηθήο γιψζζαο, δηαπηζηψλεη πσο απηή πέξα απφ ηε δπλαηφηεηα λα έρεη 

επηηειεζηηθή ιεηηνπξγία «ζηνηρεηψλεηαη» ιαλζαζκέλα απφ ηελ αληίιεςε φηη απηή 

έρεη έλα εμσηεξηθφ θαη έλα εζσηεξηθφ ζηνηρείν. πγθεθξηκέλα παξαηεξεί: 

«Αιήζεηα, νη ιέμεηο πξέπεη λα εθθέξνληαη „ζνβαξά‟, γηα λα παίξλνληαη 

„ζνβαξά‟;... Αιιά έρνπκε ηελ επθνιία λα έρνπκε ηελ αίζζεζε πσο ην λα 

παίξλνληαη ζνβαξά ζπληζηά ην λα εθθέξνληαη φπσο (εθθέξεηαη) (κνλάρα) 

έλα εμσηεξηθφ θαη νπηηθφ ζεκείν, γηα επθνιία ή… γηα πιεξνθφξεζε κηαο 

εζσηεξηθήο θαη πλεπκαηηθήο πξάμεο:… ην… εθθψλεκα απνηειεί κηα 

πεξηγξαθή, αιεζή ή ιαλζαζκέλε, ελφο ζπκβάληνο κηαο εζσηεξηθήο 

ζπκπεξηθνξάο. Ζ θιαζηθή έθθξαζε απηήο ηεο ηδέαο βξίζθεηαη ζηνλ 

Ηππφιπην (ζη. 612), φπνπ ν Ηππφιπηνο ιέεη „ ἡ γιῶζζ' ὀκσκνρ, ἡ δὲ θξὴλ 

ἀλσκνηφο‟, π.ρ. „ε γιψζζα κνπ ην νξθίζηεθε, αιιά ε θαξδηά κνπ (ή ν λνπο 

κνπ ή θάπνηνο άιινο θαιιηηέρλεο απφ ηα παξαζθήληα δελ ην έθαλε‟».
470

  

Δίλαη αιήζεηα πσο ν ίδηνο ν Austin αξλείηαη ηνλ παξαπάλσ δηαρσξηζκφ. Γελ 

πηζηεχεη, γηα παξάδεηγκα, πσο ε ππφζρεζε δελ είλαη ηα εθθεξφκελα ιφγηα αιιά ηα 

εθθεξφκελα ιφγηα πνπ πεξηγξάθνπλ αληίζεηα κηα πλεπκαηηθή πξάμε.
471

 Γηα απηφλ, 
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κηα ππφζρεζε είλαη έλα εθθψλεκα πνπ είηε γίλεηαη κε θαιή πίζηε, είηε γίλεηαη κε 

θαθή πίζηε. ηελ πξψηε πεξίπησζε, ε ππφζρεζε είλαη αιεζήο, ζηε δεχηεξε είλαη 

ςεπδήο. Γηα απηφλ θαλέλα εθθψλεκα δελ απνηειεί πεξηγξαθή κηαο εζσηεξηθήο 

πλεπκαηηθήο πξάμεο.  

Αζρέησο, φκσο αλ ν εθθεξφκελνο ιφγνο έρεη δχν πιεπξέο, ηελ εζσηεξηθή 

θαη ηελ εμσηεξηθή, ζηελ ηαηλία Ο Κπλόδνληαο ν παηέξαο θαη ε κεηέξα κνηάδνπλ 

λα επεκβαίλνπλ ζηελ «εζσηεξηθή» πιεπξά ηνπ εθθσλήκαηνο. Μάιηζηα, κέζα ζηε 

ζελαξηαθή πινθή, αληίζεηα κε φζα ζσζηά ιέεη ν Austin γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο 

πξαγκαηηθήο δσήο, φπνπ ν εθθεξφκελνο ιφγνο ζα έπξεπε λα κελ είλαη ε εηθφλα 

θάπνηαο εζσηεξηθήο πλεπκαηηθήο δξάζεο, απηφ πνπ θαηαθέξλνπλ νη γνλείο είλαη 

νπζηαζηηθά λα δηαρσξίδνπλ θάζε ιέμε πνπ εθθέξεηαη ζε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή 

πιεπξά. Δλ πξνθεηκέλσ, κνηάδεη λα επεκβαίλνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ζηελ 

«πλεπκαηηθή» πιεπξά ηεο ιέμεο. Γειαδή, εδψ ηα ηέθλα ηεο νηθνγέλεηαο δελ 

καζαίλνπλ ην λφεκα ησλ ιέμεσλ κέζα απφ ηε ρξήζε ηνπο αιιά  ην παξαιιαγκέλν 

λφεκα θπξηαξρεί εθ ησλ πξνηέξσλ θαη δηακνξθψλεη ηε ρξήζε ηνπο, έλα λφεκα πνπ 

είλαη ηερλεηφ θαη έρεη θαηαζθεπαζηεί απφ ηνπο γνλείο κε λνεηηθφ ηξφπν. 

Σν ζελάξην ηνπ Κπλφδνληα επηβεβαηψλεη ηελ ππφζεζε ηνπ Austin πσο θάηη 

ηέηνην είλαη αθχζηθν. Δπηπιένλ, ε ππνρξεσηηθή αιιαγή ηνπ λνήκαηνο ησλ ιέμεσλ 

ππνθαζηζηά ηελ φπνηα θπζηθή ιεηηνπξγία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ. Αλ, φπσο έιεγε 

ν νισκφο, δηδάζθαινο ηεο δεκψδνπο γιψζζαο είλαη ν ίδηνο ν ιαφο αιιά θαη 

φπσο ιέεη ν Austin  «ν ιφγνο καο είλαη ν δεζκφο καο»,
472

 ηφηε ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε δηαθπβεχνληαη θαη ηα δχν. Απφ ηελ κηα πιεπξά, ε παηδεπηηθή 

νηθνγελεηαθή ιεηηνπξγία δξα εληειψο αληίζεηα απφ ηελ πξνβιεπφκελε δηαδηθαζία. 

Αλ ν ζηφρνο ηεο δηδαρήο ηεο γιψζζαο απφ ηνπο ελήιηθεο γνλείο πξνο ηα παηδηά 

είλαη ε γλσξηκία ηνπ παηδηνχ κε ηνλ θφζκν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη ηελ 

θνηλσλία, εδψ ζπκβαίλεη ην αθξηβψο αληίζεην: ζηφρνο είλαη κέζα απφ ηελ 

ηδηφηππε γισζζηθή δηδαζθαιία ν απνθιεηζκφο ησλ παηδηψλ απφ ηνλ θφζκν θαη ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ο ρεηξαγσγεκέλνο ιφγνο παξεκβαίλεη ζηελ «πλεπκαηηθή» 

ππφζηαζε ηεο ιέμεο, ψζηε λα παξακνξθσζεί ε ρξήζε ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

ν ζπγθεθξηκέλνο δηακνξθνχκελνο ιφγνο δελ απνηειεί δεζκφ επζχλεο αιιά 

θαζηζηά ηα παηδηά δεζκψηεο ηεο γνλετθήο εμνπζίαο. Αληί γηα ζθπξειάηεζε ιφγνπ 
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επζχλεο ν νπνίνο δχλαηαη λα δνθηκαζηεί σο αιεζήο ή ςεπδήο, ε νηθνγέλεηα 

επηβάιιεη κηα γιψζζα κε ρεηξαγσγνχκελε ηελ ίδηα ηελ επηηειεζηηθφηεηά ηεο.  

Ζ ίδηα ε ερνγξάθεζε ησλ γισζζηθψλ παξαδεηγκάησλ κε ηα ιαλζαζκέλα 

ζεκαηλφκελα εθκεηαιιεχεηαη ην αγαζφ ηεο δηδαρήο, απφ ηελ κηα πιεπξά, 

δηαζηξεβιψλνληάο ην απφ ηελ άιιελ. ρη κφλν γηαηί απηφ πνπ εθκαζαίλεηαη είλαη 

θάηη ην ιαλζαζκέλν αιιά θπξίσο επεηδή ε ίδηα ε δηδαρή έρεη κηα επηηειεζηηθή 

δξάζε, ηεο νπνίαο φκσο ηα παηδηά δελ δχλαληαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηεο αιήζεηα ηεο 

ή ηελ κε αιήζεηα ηεο. Απηφ ζπκβαίλεη, γηαηί δελ κπνξνχλ λα έρνπλ άιιν κέηξν 

ζχγθξηζεο πέξα απφ απηφ πνπ ηνπο παξέρεηαη. ηνλ Κπλόδνληα ν πξνθνξηθφο 

ιφγνο είλαη απζηεξά ειεγρφκελνο. Ζ δνκή ηεο κάζεζήο ηνπ είλαη ηχπνηο 

επηθνηλσληαθή θαη κεηέξρεηαη γισζζηθψλ παξαδεηγκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ ππφ 

άιιεο ζπλζήθεο λα έρνπλ θαη πξννδεπηηθά εξείζκαηα. ε θάζε πεξίπησζε, γίλεηαη 

ρξήζε κηαο δσεξήο θαληαζίαο ζηελ κεηάπιαζε ησλ ζεκαηλνκέλσλ ησλ ιέμεσλ, 

κηαο θαληαζίαο ηεο νπνίαο ην κνλνπψιην έρνπλ νη γνλείο θαη φρη ηα παηδηά. 

Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ παξέκβαζεο ζηνλ πξνθνξηθφ ιφγν είλαη ην γεγνλφο 

πσο ρεηξαγσγείηαη ε ίδηα ε επηηειεζηηθφηεηά ηνπ. Απφ φζν κπνξνχκε λα 

γλσξίδνπκε, είλαη δχζθνιν λα βξνχκε πνιιέο ηαηλίεο πνπ λα απνδίδνπλ ηε 

ρεηξαγψγεζε απηνχ ηνπ είδνπο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα επηζεκάλνπκε πσο αλ ν 

πξνθνξηθφο ιφγνο, ππνζεηηθά, ελέρεη ηελ πεξηπέηεηα ηε ρξήζεο, ηελ 

πνιιαπιφηεηα ησλ ζεκαζηψλ θαη ηνλ απζνξκεηηζκφ ηεο επηθνηλσλίαο, απηφ είλαη 

θάηη πνπ θαηαξγείηαη εδψ. Οη γνλείο γπξεχνπλ λα ηππνπνηήζνπλ ηε ρξήζε ηνπ 

πξνθνξηθνχ ιφγνπ ζην επίπεδν ελφο ηδηφηππνπ ιεμηθνχ, ζην επίπεδν ηεο 

εληθφηεηαο ηεο ζεκαζίαο, ζην επίπεδν ηεο δέζκεπζεο θαη φρη ηνπ δεζκνχ, ηεο 

δέζκεπζεο ζε έλαλ εζσηεξηθφ νηθνγελεηαθφ θφζκν αθχζηθν θαη ηειηθά παξάινγν. 

Οη γνλείο «παίδνπλ» κε ηηο ιέμεηο, γηα λα κελ «παίμνπλ» ηα παηδηά ηνπο κε ηε 

ρξήζε ηνπο. Οη γνλείο ηα δηακνξθψλνπλ φια απηά κέζα απφ ζπζηεκαηηθφ πιηθφ 

κάζεζεο πνπ έρεη νξγαλσζεί κε ζνβαξφ αιιά φρη ππεχζπλν ηξφπν, γηα λα ηνπο 

παίξλνπλ ζηα ζνβαξά, γηα λα ζεσξνχληαη ζνβαξά ηα ιφγηα ηνπο απφ ηα ίδηα ηνπο 

ηα παηδηά. 

Σειηθά, ν Κπλφδνληαο απνηειεί έλα απφ ηα άξηζηα παξαδείγκαηα 

δηαθσκψδεζεο θαη δηαζηξέβισζεο ηεο φπνηαο γισζζηθήο δηδαζθαιίαο εληφο 

νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ. Απνηειεί ην παξάδεηγκα κηαο δηδαζθαιίαο πνπ 

νπζηαζηηθά αξλείηαη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ηελ επθαηξία ηεο επηηειεζηηθφηεηαο ηεο 
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ίδηαο ηεο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, θαζψο ην πεξηβάιινλ επηθνηλσλίαο είλαη 

εμαξρήο πεξηνξηζκέλν θαη ειεγρφκελν.           
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΡΜΗΝΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ ΣΟΤ CAVELL ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΙ 

ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ   

 

5.1 ηελ επνρή ησλ νινγξακκάησλ ή βιέπνληαο ην κέιινλ ζε όιεο ηνπ ηηο 

δηαζηάζεηο 

Ζ ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηηο λέεο ηερλνινγίεο είλαη πξνθαλήο. Ο 

θηλεκαηνγξάθνο είλαη άιισζηε ν ίδηνο ε εμέιημε θαη ε εθαξκνγή κηα λέαο 

ηερλνινγίαο, κηα δεκηνπξγηθή επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηεο θσηνγξαθίαο ζην μεθίλεκά 

ηνπ, κηα ςεθηαθή «πιαηθφξκα» εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ ζήκεξα. Απφ απηήλ 

ηελ άπνςε, ν θηλεκαηνγξάθνο έρεη άκεζε ζρέζε κε ηελ αληίιεςε ή ηηο αληηιήςεηο 

πεξί γλψζεο ή πεξί ηεο εμέιημεο ηεο ίδηαο ηεο γλψζεο. Ο θηλεκαηνγξάθνο έρεη έλαλ 

απηνκαηηζκφ ιεηηνπξγίαο. Θα κπνξνχζε κέζσ απηήο ηεο παξαηήξεζεο λα 

πξνρσξήζνπκε αθφκα πεξηζζφηεξν θαη λα πνχκε πσο ν θηλεκαηνγξάθνο ιεηηνπξγεί 

ζαλ έλα «απηφκαηνλ», ζαλ έλα ξνκπφη ζε ζρέζε κε ην ζεαηή ηνπ; Θέηνπκε ην 

εξψηεκα, ρσξίο λα κπνξνχκε λα ην απαληήζνπκε κε αθξίβεηα. Απηφ φκσο πνπ 

κπνξνχκε λα ην δηαπηζηψζνπκε κε θάπνηα βεβαηφηεηα είλαη πσο, γηα παξάδεηγκα, 

ζηε θσηνγξαθία, ηφζν ζηελ αλαινγηθή φζν θαη ζηελ ςεθηαθή επνρή ηεο, ν 

εξαζηηέρλεο θσηνγξάθνο έρεη κηα ζσκαηηθή θαη θαζεκεξηλή ζρέζε κε ηε 

θσηνγξαθία. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν θηλεκαηνγξάθνο, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, 

ιακβάλεηαη σο ηειηθφ πξντφλ θαη δελ δεκηνπξγείηαη απφ ηνλ θαζέλαλ απφ εκάο. Απηφ 

καο απνκαθξχλεη απφ ηε θχζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ κέζνπ θαη καο απνκαθξχλεη 

απφ ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, σο ηέρλε 

θαη θαηά ηελ πξνβνιή ηνπ, είλαη έλα παξάζπξν ζέαζεο ηεο αλζξψπηλεο 

θαζεκεξηλφηεηαο. Σν παξαπάλσ βηψλεηαη σο  κηα αληηθαηηθή θαηάζηαζε: απφ ηελ 

κηα πιεπξά, ηαπηηδφκαζηε κε ηνπο ήξσεο ή ηελ ππφζεζε ηνπ έξγνπ, απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, βξηζθφκαζηε ζε απφζηαζε απφ ην θηλεκαηνγξαθηθφ δεκηνπξγείλ. Κάηη 

ηέηνην παξφκνην έρεη εηπσζεί θαη γηα ην ζέαηξν: ν ζεαηήο ηαπηίδεηαη κε ηελ ήξσα, 

ελψ ηελ ίδηα ζηηγκή έρεη απφζηαζε απφ ηελ ίδηα ηελ παξάζηαζε. Απηφ απνθαιείηαη 

δηπιή επίγλσζε
473

 (double awareness) θαη ζρεηίδεηαη γεληθφηεξα κε ηε ζρέζε καο 

                                                 
473

  J.  Hilton, “Theatricality and Technology: Pygmalion and the Myth of the Intelligent Machine”,  

Dialogue and Technology: Art and Knowledge, επηκ. Bo Gνranzon, Magnus Florin, Springer-Verlag, 

Berlin, 1991, ζζ. 55-72.  
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απέλαληη ζηελ ηερλνινγία, ζηε γλψζε, ζηε ζθέςε θαη ζηελ ηερλεηή λνεκνζχλε. Κάηη 

ηέηνην ζπλήζσο ληψζεη θαη ν ζεαηήο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σαπηίδεηαη κε ηελ πινθή 

θαη ηνπο ήξσεο, απνζηαζηνπνηείηαη απφ ην ίδην ην κέζν, απφ ηελ ίδηα ηελ ηερληθή ηνπ 

θαη ηελ ηερλνινγία ηνπ. Έρεη εηπσζεί πσο ε ίδηα ε εζνπνηία έρεη ζηνηρεία ξνκπνηηθήο 

θαη ηερλεηήο λνεκνζχλεο.
474

 Ο εζνπνηφο δελ είλαη πηα ν ίδηνο, ππνδχεηαη θάπνηνλ 

άιινλ, ιέεη ιφγηα πνπ δελ είλαη δηθά ηνπ, ζπκίδεη κηα καξηνλέηα.
475

  

Αο κελ κείλνπκε φκσο ζε απηήλ ηελ εθδνρή. Αιιά αο κηιήζνπκε γηα ηηο 

πξννπηηθέο πνπ καο αλνίγεη απηή ε εθδνρή. Ζ ξνκπνηνπνίεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, 

ε απηνκαηνπνίεζή ζνπ, αθφκα πεξηζζφηεξν ε ηξηζδηάζηαηε αλαπαξάζηαζε ζηελ 

νπνία δελ κεηέρνπλ θαλ εζνπνηνί (3D animation), ε νπνία έρεη αληηθαηαζηήζεη ην 

ρεηξφγξαθν ζρέδην ησλ cartoons, ε δεκηνπξγία ελφο «ξεαιηζηηθνχ» απνηειέζκαηνο 

πνπ «ζπλδέεηαη» κε ηνλ θαζεκεξηλφ θφζκν ηνπ ζεαηή, κνηάδεη λα γεθπξψλεη ηελ ίδηα 

ηελ ηέρλε κε ηνλ θφζκν ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. πγρξφλσο φκσο ε ηερλνινγία απηήο 

ηεο ίδηαο ηεο ηέρλεο παίξλεη ηέηνηεο απνζηάζεηο απφ απηφλ,
476

 ψζηε ν ζεαηήο λα  

απνκαθξχλεηαη απφ ηελ ίδηα ηελ ηερληθή πνπ δεκηνπξγεί απηήλ ηελ ηαχηηζε. 

Πξνρσξψληαο ηε ζθέςε καο νθείινπκε λα θάλνπκε ηελ αθφινπζε εξψηεζε: 

αιήζεηα πφζνη απφ ηνπο θαζεκεξηλνχο αλζξψπνπο έρνπλ ηελ ηερλνγλσζία λα 

επηδηνξζψζνπλ έλα ςεθηαθφ ξνιφη ή έλα «έμππλν» θηλεηφ; Πξηλ απφ 20 ρξφληα 

αξθεηνί απφ εκάο ζα κπνξνχζαλ λα επεμεξγαζηνχλ ηνλ κεραληζκφ ελφο 

παξαδνζηαθνχ ξνινγηνχ ή ελφο ελζχξκαηνπ ηειεθψλνπ. Καη αιήζεηα πφζνη απφ ηνπο 

ηφζνπο εθαηνκκχξηα ρξήζηεο ηνπ δηαδηθηχνπ γλσξίδνπλ γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ, 

πφζνη κπνξνχλ λα παξέκβνπλ ζηελ ίδηα ηελ ηερλνινγία πνπ ρεηξίδνληαη 

θαζεκεξηλψο, πφζνη κπνξνχλ πξαγκαηηθά λα ηελ θαηαιάβνπλ; Ζ ζρέζε καο κε ηελ 

ίδηα ηε λέα ηερλνινγία έρεη ηε δηθή ηεο δηπιή επίγλσζε. Βηψλνπκε ηελ εμήο 
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 Σν δήηεκα ησλ ξνκπφη κνηάδεη λα είλαη δήηεκα πνπ ηίζεηαη θαιιηηερληθά ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα 

θαη απαζρνιεί εμφρσο θαη ην Γηάλλε θαξίκπα ζην ζεαηξηθφ ηνπ έξγν «Σν Βαηεξιψ δπν γεινίσλ, 

δξάκα ζε ηξεηο πξάμεηο» (1939). Μάιηζηα ν Λάκπξνο Βαξειάο, ζην επίκεηξν ηεο έθδνζεο, 

επηζεκαίλεη: «… ν ρψξνο ησλ κεραληθψλ αλζξψπσλ, ησλ ξνκπφη, ησλ απηνκάησλ θαη ησλ 

απηνκαηηθψλ θηλεκαλζξψπσλ. Καη εδψ ε παξάδνζε είλαη καθξά θαη πνηθίιε, απφ ηελ απηφκαηε 

θνχθια Οιπκπία ηνπ Υφθκαλ (1816) κέρξη ηηο Poupées électriques (1909) ηνπ Μαξηλέηηη, ηα ξνκπφη 

ηνπ Κάξει Σζάπεθ (1920), ηηο ηαηλίεο ηνπ Σζάπιηλ θαη ηα «αληηκεραληθά» δεκνζηεχκαηα ζηνλ 

κεζνπνιεκηθφ ηχπν». Βι. Γηάλλεο θαξίκπαο, Βαηεξιώ δπν γεινίσλ: δξάκα ζε ηξεηο πξάμεηο, Αζήλα, 

Νεθέιε, 2017, Αζήλα, ζζ. 255-264.     
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 J. Hilton, op. cit., ζζ. 73-84.  
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 Γηα ηελ ηερλνεπηζηήκε ηεο επνρήο καο ζε ζρέζε κε ηελ εξκελεπηηθή θαηλνκελνινγία ηνπ Μάξηηλ 

Υάηληεγθεξ δεο ζην Γθ. Μαγγίλε, Γηα κηα εξκελεπηηθή ηνπ ηερληθνύ θόζκνπ: από ηνλ Χάηληεγθεξ ζηε 

ζύγρξνλε ηερλνεπηζηήκε, Παηάθεο, Αζήλα, 2010. 
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αληίθαζε: έρνπκε έξζεη ζε επαθή ζηελ θαζεκεξηλφηεηά καο κε ηηο εθαξκνγέο ηεο 

ηερλνινγίαο φζν πνηέ άιινηε, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ έρνπκε απνκαθξπλζεί φζν πνηέ 

άιινηε απφ ηελ παξαγσγή ηεο άξα απφ ηε «θχζε» ηεο. Μνηάδεη, ζηελ επνρή καο, λα 

ηαηξηάδνπλ ηα ιφγηα ηνπ Λεβ εζηψθ πσο «ε επηζηήκε δε ζαγήλεπζε ηα πλεχκαηα κε 

ηηο γλψζεηο ηεο, αιιά κε ηα πιηθά αγαζά».
477

  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε έλλνηα ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο απνθηά κε ηνλ 

θαηξφ φιν θαη πην κεηαθνξηθή έλλνηα, φιν θαη πην θηινζνθηθή έλλνηα. Μπνξεί ν 

άλζξσπνο πξνο ζηηγκή, φηαλ, γηα παξάδεηγκα, έθηηαμε έλαλ ππνινγηζηή πνπ παίδεη 

ζθάθη, λα έλησζε πσο έραζε ην κνλνπψιην ηεο κάζεζεο θαη ηεο δηάλνηαο, φκσο κέρξη 

ζήκεξα ν ίδηνο ν άλζξσπνο δελ έρεη απαληήζεη πεηζηηθά γηα ην πψο ν ίδηνο καζαίλεη, 

πφζσ κάιινλ γηα ην θαηά πφζνλ κπνξεί ν ίδηνο ν άλζξσπνο λα δηδάμεη έλα 

αλδξνεηδέο γηα ηα φζα μέξεη, νχηε πψο έλα αλδξνεηδέο κπνξεί λα δηδάμεη θάπνηνλ 

άιινλ ή λα κάζεη θάηη άιιν απφ θάπνηνλ άιινλ. Οχηε, ηειηθά, ν άλζξσπνο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα απνηίκεζεο ηεο αγαζφηεηάο ηνπ θαη ηεο εζηθήο ηνπ κε βάζε έλαλ θαλφλα 

ή έλα θαλνληζηηθφ πιαίζην ή κηα κεγάιε γεληθή ζεσξία γλψζεο πνπ λα κελ ελέρεη 

θαζφινπ ηελ δηαίζζεζε θαη ηελ έκπλεπζε.
478

 Οχηε λα απνηηκά θάζε πξαθηηθή 

δξαζηεξηφηεηά ηνπ κε βάζε θάπνηα ζεσξία.  Σα δεηήκαηα πνπ επαλαθέξνληαη είλαη 

εμφρσο εζηθά θαη παηδαγσγηθά θαη φηαλ πξνζπαζείο λα γίλεηο «γνληφο»-δεκηνπξγφο 

ελφο φληνο κε ηερλεηή λνεκνζχλε, απηά εμφρσο πξέπεη λα ηα έρεηο απαληήζεη γηα ηνλ 

εαπηφλ ζνπ. Ζ ηερλεηή λνεκνζχλε, σο θπξηνιεμία, εληέιιεηαη λα πεζάλεη ιφγσ 

παηδαγσγηθψλ θαη εζηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ γελλά. Πνιχ πεξηζζφηεξν κνηάδεη ε ίδηα 

ε ηερλνινγία λα εξεπλά, ηα ηειεπηαία ρξφληα, ην κεγαιχηεξν ίζσο άγλσζην γηα ηνλ 

ίδην ηνλ άλζξσπν, ηνλ αλζξψπηλν εγθέθαιν. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ν ηξφπνο 

έξεπλαο νπζηαζηηθά καο νδεγεί ζην λα κάζεη ν άλζξσπνο πψο καζαίλεη. Θα 

κπνξνχζε λα πεη θάπνηνο φηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν άλζξσπνο ζηξέθεηαη πξνο ηνλ 

εαπηφλ ηνπ, ζέηεη ην δήηεκα ηεο γλψζεο, ζέηεη ην δήηεκα γηα ην πψο καζαίλεη, ζέηεη 

ην δήηεκα ηεο απηνγλσζίαο ηνπ, έλα απφ ηα πξψηα αηηήκαηα ηεο ίδηαο ηεο 

θηινζνθίαο, έλα μεραζκέλν αίηεκα ζχκθσλα κε ηνλ Cavell απφ ηε ζχγρξνλε 

θηινζνθία. Μηα θαηεχζπλζε ζηελ νπνία θαηά ηνλ Cavell νθείιεη λα ζηξαθεί ε 

θηινζνθία είλαη ε ζρέζε ηεο κε ηελ ίδηα ηε ζεξαπεία, ε ζρέζε ηεο κε ηελ 

                                                 
477

 Λεβ εζηψθ, op. cit., ζ. 53.  
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εμνκνιφγεζε, ε ζρέζε ηεο κε ην δηαινγηζκφ, έλα δηεπξπκέλν αίηεκα γηα ην πνχ 

κπνξεί λα θηάζεη ε αλζξψπηλε γλψζε, κέζσ απηνχ πνπ νη επίγνλνη ηνπ Cavell 

νλνκάδνπλ θηινζνθηθφ δηαινγηζκφ (philosophical meditation).
479

 Μηα αλζξψπηλε 

γλψζε πνπ αθνξά ζε απηφ πνπ ν Cavell νλνκάδεη σο ζθέςε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

έξγσλ ζε ζρέζε κε ηε θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ αιιά θαη κε ηε θηινζνθία per 

se: 

«(ε ζθέςε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ)… είλαη αλνηρηή θαη δεθηηθή ζηελ 

εκπεηξία ηεο ηαηλίαο, ψζηε λα δηεξεπλήζνπκε ηξφπνπο ζθέςεο πνπ 

δηαθνξεηηθά ζα παξέκελαλ αζαθείο, μεραζκέλεο ή άγλσζηεο ζε εκάο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν, ε θηινζνθηθή θσλή ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, ζπλήζσο 

δηαθξηηηθή θαη αφξηζηε, θσηίδεη ηελ απνθάιπςε ηνπ γλσζηνχ σο άγλσζηνπ, 

ηνπ ζπλεζηζκέλνπ σο έθηαθηνπ. Ζ θηινζνθία, απφ απηή ηελ άπνςε, δελ 

είλαη απιά έλα επεμεγεκαηηθφ ζεσξεηηθφ εγρείξεκα επεμεγεκαηηθή αιιά 

δίλεη θσλή ζε ηξφπνπο ζθέςεο πνπ επηδηψθνπλ λα κεηακνξθψζνπλ ηε δηθή 

καο θαηαλφεζε… γηα ηνλ Cavell ππάξρεη κηα ηξίηε δηάζηαζε ηεο 

θηινζνθίαο… πνπ θαζηεξψλεη ην πψο εκείο ζα έπξεπε λα δξνχκε».
480

 

 

κσο, ε θηλνχκελε εηθφλα αιιάδεη θαη καο αιιάδεη θαη θηλείηαη πην γξήγνξα 

θαη απφ ηα αηηήκαηα ηνπ Stanley Cavell. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία βηψλνπκε έλαλ  

έθδειν έσο θαη βίαην «εθδεκνθξαηηζκφ» ζηε ρξήζε ηνπ βίληεν φζν θαη ηελ 

αληίξξνπε ηάζε ηεο ηερλνινγηθήο επηηήδεπζεο ηεο θηλνχκελεο εηθφλαο. Σελ ίδηα 

ζηηγκή πνπ απνκαθξπλφκαζηε απφ ηελ ηερληθή, ηελ ίδηα ζηηγκή ε ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν επθπήο ρξήζε ηνπ βίληεν αλζίδεη. Μέζσ ησλ κέζσλ θνηλσληθψλ 

δηθηχσζεο άλζξσπνη, παηδηά, ελήιηθεο, ειηθησκέλνη, κεζήιηθεο, πνπ  θάπνηεο θνξέο, 

γίλνληαη δηάζεκνη παξεκβαίλνπλ κε δηθά ηνπο βίληεν, ρσξίο πνιιέο θνξέο λα έρνπλ 

αμηψζεηο ηέρλεο. Άιινη έρνπλ δεκνζηνγξαθηθά ελδηαθέξνληα, άιινη είλαη 

ζθαλδαινζήξεο, άιινη θάλνπλ θάξζεο, άιινη απνηππψλνπλ θαζεκεξηλέο ζηηγκέο, 

άιινη δηθά ηνπο επηηεχγκαηα ή επηηεχγκαηα άιισλ, άιινη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή ηνπο 

δνπιεηά, άιινη ηελ ηαηλία ηεθκεξίσζήο ηνπο, άιιε ηεο πεξθφξκαλο ηνπο, άιινη ηελ 
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 Hent de Vries, “From "Ghost in the Machine" to "Spiritual Automaton": Philosophical Meditation 

in Wittgenstein, Cavell, and Levinas”, International Journal for Philosophy of Religion, 60 (2006): 

Self and Other: Essays in Continental Philosophy of Religion,  ζζ. 77-97.  
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 R. Sinnerbrink, “Cavellian Meditations: How to Do Things with Film and Philosophy”, Film-

Philosophy 18 (2014): Special Section on Stanley Cavell, ζ. 67. 
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κνπζηθή ηνπο θαη άιινη πνιιά έξγα ηέρλεο άιισλ –εηδηθά ζηε κνπζηθή θαη ζε 

πνηθίια ηεο είδε– κε απνηέιεζκα ην βίληεν λα είλαη έλαο ηξφπνο πηα λα αθνχο 

κνπζηθή φρη κφλν κε ηελ αθνή. Με έθπιεμή κνπ, αλάκεζα ζε άιια, αλαθάιπςα πσο 

έλα απφ ηα πην επηηπρεκέλα βίληεν γλσζηήο πιαηθφξκαο είλαη έλαο παηέξαο πνπ καδί 

κε ηα παηδηά ηνπ μεηπιίγνπλ παηδηθά δψξα. Δπίζεο, ηεξάζηηα ζέαζε θεξδίδνπλ ηα 

αζιεηηθά γεγνλφηα φισλ ησλ εηδψλ, νη αλαδεηήζεηο απνθξπθηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ, 

νη ζεσξίεο ζπλνκσζίαο, νη ςεχηηθεο εηδήζεηο  θ.η.ι. Σν βίληεν γίλεηαη φρεκα 

έθθξαζεο ηνπ κέζνπ αλζξψπνπ, ν νπνίνο άλζξσπνο ζέηεη δεηήκαηα απφ ηελ 

θαζεκεξηλφηεηά ηνπ, δεηήκαηα πνπ πνιχ δχζθνια ζα έζηγε ε ηέρλε, είηε ε «πςειή» 

ηέρλε είηε ε ιηγφηεξν «πςειή», θαζψο ε ρξήζε ηνπ βίληεν έρεη πηα αλνηρζεί ζηνλ 

αζέαην θφζκν ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Έλαο θφζκνο πνπ ζπρλά ε ηέρλε δελ ηίκεζε θαη 

ηψξα νη ρξήζηεο κνηάδνπλ λα ζπδεηνχλ θαη λα κνηξάδνληαη… Μηα θαζεκεξηλφηεηα 

φρη φπσο ηελ είδε θάπσο εμσξατζκέλε ν Cavell αιιά κηα θαζεκεξηλφηεηα πνπ 

θαλεξψλεη θαη πνιιέο γθξίδεο πεξηνρέο γηα ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά. Μηα 

θαζεκεξηλφηεηα φκσο πνπ ρξεζηκνπνηεί πνιχ ην ζρφιην θαη ηε ζπδήηεζε –θαη ζε 

απηφ ν Cavell ζα είλαη ζχκθσλνο– κε αζαθή φκσο ηεξάξρεζε ηνπ ηη είλαη ζεκαληηθφ 

θαη ηνπ ηη φρη.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν πηα ζήκεξα θαη γεληθφηεξα ζε 

θάζε πηπρή πηα ηεο θηλνχκελεο εηθφλα κπνξνχκε λα ζπλαληήζνπκε αμηνπξφζεθηε 

επηηήδεπζε ε νπνία νθείιεηαη ζηελ ίδηα ηελ εθαξκνγή ηεο πςειήο ηερλνινγίαο. ην 

φλνκα κάιηζηα ηεο πξνζνκνίσζεο ηεο εηθφλαο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηίζεηαη ζε 

δηαθηλδχλεπζε ε ίδηα ε έλλνηα ηεο χπαξμεο. Θα αλαθεξζψ ζην εμήο πξψην 

παξάδεηγκα πνπ αθνξά ζηελ νινγξακκαηηθή απεηθφληζε. Σν πνπ ζπγθξφηεκα 

Gorillaz, ηνπ νπνίνπ ηα κέιε είλαη νπζηαζηηθά avatars, δειαδή είλαη πξνζσπηθφηεηεο 

ζρεδηαζκέλεο ζαλ ήξσεο θφκηθο, ζπκκεηείρε, ην 2010 ζηα βξαβεία γηα ηα κνπζηθά 

βίληεν θιηπ πνπ δίλεη ην MTV. Απηφ πνπ επηιέρζεθε ήηαλ εληππσζηαθφ. Σα avatars 

παξνπζηάζηεθαλ ζε κνξθή νινγξάκκαηνο, νη πξαγκαηηθνί θαιιηηέρλεο πνπ 

βξίζθνληαη πίζσ απφ απηνχο ήηαλ άθαληνη, εηδηθά ν βαζηθφο ζπλζέηεο θαη 

ηξαγνπδηζηήο, ελψ ζην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη  «Feel Good Inc.» ζπκκεηέρεη θαη ην 

ζπγθξφηεκα De La Soul. Οη ηειεπηαίνη βγήθαλ θαη ηξαγνχδεζαλ θαλνληθά ζηε 

ζθελή πιάη ζηα νινγξάκκαηα. Ζ επαλάζηαζε έγθεηηαη εθεί, νη De La Soul ήηαλ 

παξφληεο κε ζάξθα θαη νζηά, φηαλ νη Gorilazz δελ ήηαλ εθεί θαη ζπγρξφλσο ήηαλ, 
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παξφληεο θαη απφληεο καδί!
481

 ην 21
ν
 αηψλα κνηάδεη λα κελ κηιάκε κφλν γηα ηα 

θαληάζκαηα αιιά λα κηιάκε θαη κε ηα θαληάζκαηα.  

ε άιιν παξάδεηγκα, 5 ρξφληα κεηά ην ζάλαην ηνπ Michael Jackson, ην 2014, 

παξνπζηάδεηαη ζηα βξαβεία κνπζηθήο Billboard ν Michael Jackson
482

 ζε νιφγξακκα 

κε ην ηξαγνχδη Slave To The Rhythm. Σν ελδηαθέξνλ θαη ζε απηήλ ηελ παξνπζίαζε 

είλαη πσο άιινη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζθελή αλήθνπλ ζηελ νινγξακκαηηθή 

παξνπζίαζε ελψ άιινη φρη. Κάπνηνη είλαη παξφληεο θαη θάπνηνη παξφληεο-απφληεο. 

Σν δήηεκα πνπ ηίζεηαη εδψ φκσο ππεξβαίλεη θαη ηελ έλλνηα ηνπ ζαλάηνπ έηζη φπσο 

ηελ μέξακε. Μέρξη ηψξα ήκαζηε βέβαηνη πσο κεηά ζάλαηνλ θαλέλαλ δελ κπνξνχζακε 

λα ηνλ δνχκε ζηηο ηξεηο ηνπ δηαζηάζεηο. Ζ επαλεκθάληζε ελφο λεθξνχ κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζπκίδεη εκπεηξηθά αλάζηαζε θαη ζπκίδεη έλαλ αλαζηεκέλν άλζξσπν κε ηελ 

θπξηνιεμία ηεο ιέμεο: είλαη φξζηνο, θηλείηαη ζην ρψξν, κνηάδεη λα έρεη φγθν θαη βάζνο 

σο πξνο ηελ παξνπζία ηνπ ηνπιάρηζηνλ ζε νπηηθφ επίπεδν. Θα κπνξνχζε ζην κέιινλ 

λα ζπλνκηινχκε έηζη κε φζνπο έρνπλ θχγεη θαη κε πνηνλ ηξφπν απηφ ζα κπνξνχζε λα 

αιιάμεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κλεκνλεχνπκε ηνπο λεθξνχο καο, κε πνηνλ ηξφπν 

ζα κπνξνχζε λα αιιάμεη ηελ αληίιεςε πνπ έρνπκε γηα ηε γλψζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζαλάηνπ;  

Σειεπηαίν παξάδεηγκα απφ ηα Oscar ηνπ 2014. Καινχλ ζην βήκα έλαλ πξψελ 

παξνπζηαζηή ησλ βξαβείσλ, ηνλ Billy Crystal θάλνληαο ήδε κηα αλάθιεζε ζε 

πξνεγνχκελα πξφζθαηα έηε, φπνπ ν εζνπνηφο παξνπζίαδε ηε βξαδηά. Απηφο κε ηε 

ζεηξά ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ παιηφ κεηαπνιεκηθφ παξνπζηαζηή ησλ βξαβείσλ Bob 

Hope. Ζ ζθελή γίλεηαη αζπξφκαπξε, πξνθαλψο γηα λα απνδψζεη κεηαθνξηθά έλα 

νπηηθφ ηαμίδη πνπ πεγαίλεη πίζσ ζην ρξφλν, θαη εκθαλίδεηαη ζε νιφγξακκα ν 

καθαξίηεο Bob Hope λα παξνπζηάδεη ηα βξαβεία Oscar.
483

  Μάιηζηα κνηάδεη λα 

γλέθεη πξνο ηνλ Billy Crystal ιέγνληαο «ε επραξηζηψ, Νηέηβηλη» θαη ν Billy Crystal 

ηνπ αληαπνδίδεη ην ραηξεηηζκφ λεχνληαο κε ην ρέξη ηνπ πξνο ηνλ Bob. Κάπνπ εδψ 

ζηακαηάεη ν ηξφπνο πνπ βιέπνπκε ην ρξφλν. O Bob Hope θάπνπ απφ ηε δεθαεηία ηνπ 

1950 επραξηζηεί θάπνηνλ, ν νπνίνο  αληαπνδίδεη ην ραηξεηηζκφ, ζηα 2014. Σν εθέ ηνπ 

Αγγειφπνπινπ κε ηνλ θαηαζηξεθφκελν ρξφλν, ε απνξία ηνπ Derrida θαηά πφζνλ 

θάπνηνο ζε κηα βηληενθιήζε είλαη παξψλ ή απψλ ή θαη ηα δχν καδί, ε 
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 https://www.youtube.com/watch?v=BdAXIj5QViw 
482

 https://www.youtube.com/watch?v=jDRTghGZ7XU 
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 https://www.youtube.com/watch?v=nY97SAp9YT8 
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κειινληηθφηεηα ηνπ έγρξσκνπ θηικ θαηά Cavell έξρνληαη θαη επηθάζνληαη πάλσ 

ζηελ ίδηα ηελ επηηήδεπζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ κέζνπ. Ση ηα ζπλδέεη φια απηά; Ζ 

αλάκλεζε ηεο απψιεηαο, ε ζπγθίλεζε γηα ηελ επαλαθνξά ηεο παξνπζίαο ηνπο εδψ 

θαη ηψξα, κπξνζηά καο, ζε αλζξψπηλν φγθν θαη ζε πξαγκαηηθφ ρψξν. 

Σν κέιινλ είλαη εδψ. Δίλαη ζέκα ρξφλνπ λα πξνρσξήζνπκε ζηνλ 

νινγξακκαηηθφ θηλεκαηνγξάθν. Απφ ην ζηαηηθφ βίληεν ησλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ 

πνπ ζπκίδεη ηφζν ζπρλά ηε ζηαηηθή θάκεξα ησλ πξψησλ ηαηληψλ ηεο αλζξσπφηεηαο 

έσο ηε βίσζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ ζεάκαηνο ζε ηξεηο δηαζηάζεηο εθθηλνχκε κηα 

επνρή, ε νπνία ελδέρεηαη λα θέξεη ηελ αλαηξνπή ζηα εμήο επίπεδα: ζηελ έλλνηα ηεο 

παξνπζίαο θαη ηεο απνπζίαο, ζηελ έλλνηα ηνπ νξίνπ ηνπ ζαλάηνπ, ζηε δηαρείξηζε ηεο 

απψιεηαο, ζηε δεκηνπξγία ελφο θηλεκαηνγξάθνπ πνπ ζα δίλεη ηελ αίζζεζε ηνπ 

ζεάηξνπ –ζα έρνπκε άξαγε ηε ζεαηξηθνπνίεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ;– ζην 

δηαρσξηζκφ ηεο ρξήζεο ηεο θηλεκαηνγξαθεκέλεο εηθφλαο απφ ηνλ απιφ θφζκν απφ 

έλαλ πνιχ επηηεδεπκέλν ηερλνινγηθά νινγξακκαηηθφ θηλεκαηνγξάθν. ε κηαλ επνρή 

πνπ ηα πάληα κνηάδνπλ λα έρνπλ ζπκβεί, ε επνρή ησλ νινγξακκάησλ ζα είλαη απηφ 

πνπ ζα εληππσζηάζεη πάιη ην θνηλφ, φρη γηαηί ε ηερλνγλσζία ηνπο είλαη θάηη ην 

πεξίπινθν θαη κφλν αιιά γηαηί κε έλαλ ηξφπν ζα πξνθαιέζνπλ ηελ αλζξσπνπνίεζε 

ησλ εηθνληθψλ νινγξακκαηηθψλ «ξνκπφη» ζηακαηψληαο ηελ κεραλνπνίεζε ησλ 

αλζξψπσλ. Καη αλ ν Barthes έιεγε πσο ε θσηνγξαθία κηθξαίλεη νπηηθά ηελ 

αλζξψπηλε παξνπζία,
484

 ελψ ν Cavell έιεγε πσο ν θηλεκαηνγξάθνο γηγαληψλεη ηελ 

αλζξψπηλε παξνπζία,
485

 ίζσο ζε ιίγν θαηξφ έρνπκε έλαλ θηλεκαηνγξάθν πνπ ζα 

απνηππψλεη ηελ αλζξψπηλε παξνπζία έηζη φπσο κνηάδεη λα είλαη. Μηα ηέρλε πνπ 

επηζηξέθεη ζηα αλζξψπηλα κέηξα. Έλα κέζν πνπ ίζσο θάλεη μαλά ηνλ άλζξσπν λα 

αγαπήζεη ηνλ άλζξσπν αλαθαιχπηνληάο ηνλ εθ λένπ ελψπηνλ ηνπ βιέκκαηφο καο, 

ελφο βιέκκαηνο πνπ κπνξεί λα αλαγλσξίζεη ην βάζνο ηεο χπαξμήο καο ηφζν 

κεηαθνξηθά φζν θαη θπξηνιεθηηθά.         
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 «Απφ ην αληηθείκελν σο ηελ απεηθφληζή ηνπ, ππάξρεη αζθαιψο κηα ζκίθξπλζε: δηάζηαζεο, 

πξννπηηθήο θαη ρξψκαηνο». Roland Barthes, Δηθόλα-Μνπζηθή-Κείκελν, op. cit., ζ. 26.  
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 «… έλα απφ ηα πξάγκαηα πνπ κπνξνχζεο λα πεηο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη ν γηγαληηζκφο ησλ 

εηθφλσλ, πνπ ζε θάλνπλ λα θαίλεζαη κηθξνζθνπηθφο, πνπ ζε θάλνπλ λα θέξεζαη ζαλ κσξφ, πνπ ζε 

αθήλνπλ άθσλν». Harry Kreisler,  A philosopher goes to the movies, Conversation with Stanley 

Cavell, 2002 (http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Cavell/cavell-con6.html).     

http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Cavell/cavell-con6.html
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πκπεξάζκαηα 

     

ηα παξφληα ζπκπεξάζκαηα πξνζπαζνχκε λα απαληήζνπκε ζηα 

πξνγξακκαηηθά εξσηήκαηα πνπ ηέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο δηαηξηβήο. ε γεληθέο 

γξακκέο, ην αλσηέξσ θείκελν έξρεηαη λα απαληήζεη ζην θαηά πφζνλ κπνξνχκε λα 

αλαθεξφκαζηε ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ή λα ζησπνχκε ελψπηνλ ηεο ηέρλεο ηνπ. Χο εθ 

ηνχηνπ νη πξνεγνχκελεο ζειίδεο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ιεπθέο ή ζα κπνξνχζε ν 

γξάθσλ λα ηηο ζβήζεη κεηά ηε ζπγγξαθή ηνπο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα ζπκβεί, γηαηί ην 

βαζηθφ εξψηεκα γηα ην πψο εθθέξνπκε θαη θπξίσο γηαηί εθθέξνπκε θξίζεηο πεξί 

ηέρλεο δελ αθνξά ζε θάπνην λνεηηθφ παίγλην/άζθεζε ε νπνία ζπληειεί ζηελ 

εμππεξέηεζε ηνπ νξζνχ ιφγνπ ή ηνπ αθξηβψο αληίζεηνπ, νχηε αλαγθαζηηθά ζηε 

δεκηνπξγία θαλφλσλ πεξί ηέρλεο, θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο νη θαλφλεο ζηελ 

ηέρλε πξνυπάξρνπλ ησλ αλαιχζεσλ απηήο.  

Ζ θξίζε καο πεξί ηέρλεο, κε θηινζνθηθή πξνζέγγηζε ή κε, θπξίσο πξνβάιιεη 

φρη κφλν ηελ άπνςή καο πεξί απηήο αιιά απνθαιχπηεη νπζηαζηηθά ηελ αληίιεςή καο 

γηα ηνλ εαπηφ καο θαη ηνλ θφζκν καο. Καη ίζσο απηή είλαη ε πην ζεκαληηθή ρξήζε 

θαη ην πην ζεκαληηθφ απνηέιεζκα: λα γλσξίζνπκε ηνλ εαπηφλ καο, λα γλσξίζνπκε 

ηνπο άιινπο, λα γλσξίζνπκε ηνλ θφζκν καο. Δηδηθφηεξα, ν θηλεκαηνγξάθνο ζέηεη 

πξσηίζησο ηε ζρέζε ηνπ ίδηνπ θαιιηηερληθνχ κέζνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ 

θαη κφλν ζέηεη ην δήηεκα ζε άιιε βάζε: αλ ζεσξήζνπκε πσο έρνπκε κηα ηέρλε κέζσ 

ηεο νπνίαο κπνξνχκε λα δνχκε ηελ δσή καο, ηφηε απηφ πνπ απηή ε ηέρλε δηαξθψο 

αλαδνκεί είλαη ηελ αληίιεςή καο γηα ηελ ίδηα ηελ πξαγκαηηθφηεηα. ε απηφ ην 

ζεκείν εηζέξρεηαη ε θηινζνθία, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ Cavell ν θηλεκαηνγξάθνο 

είλαη ε θηλνχκελε εηθφλα ηνπ ζθεπηηθηζκνχ. Ο ίδηνο ν θηλεκαηνγξάθνο θαζξεθηίδεη 

αιιά θαη εηθνλνπνηεί ηελ ίδηα καο ηελ απνξία γηα ην αλ ππάξρεη ν θφζκνο καο.  

Ζ θηινζνθία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ινηπφλ ζέηεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο καο κε 

ηνλ θφζκν αιιά θαη θαηά πφζνλ ν θηλεκαηνγξάθνο ζέηεη θηινζνθηθά αηηήκαηα. Σν 

ελδηαθέξνλ κε ηνλ Cavell θαη ηνπο επηγφλνπο ηνπ είλαη πσο απηφ ην δηεξεπλνχλ 

μεθηλψληαο θπξίσο απφ ηνλ ακεξηθαληθφ θηλεκαηνγξάθν. Σαηλίεο φπσο ην Matrix, ην 

Fight Club, ην Memento αιιά θαη ην Eternal Sunshine of the Spotless Mind 

ζεσξνχληαη πσο έρνπλ πινχζηα θηινζνθηθή δηάζηαζε θαη έρνπλ εξεπλεζεί 

πνηθηινηξφπσο απφ ηνπο θηινζφθνπο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Δπίζεο, ηαηλίεο φπσο ην 

Alien, ην Blade Runner αιιά θαη ην Total Recall έρνπλ θαη απηέο δηεξεπλεζεί σο 
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ηαηλίεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ πινχζηα θηινζνθηθή εξκελεία. Οη παξαπάλσ φκσο 

ηαηλίεο, ζηελ πιεηνλφηεηά ηνπο ζέηνπλ ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ηνπ αλζξψπνπ ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο κε ηελ ίδηα ηνπ ηελ πξαγκαηηθφηεηα, πξάγκα πνπ απνηειεί θαη 

απηή βαζηθή ζεκαηηθή ηεο θηινζνθίαο ηνπ Cavell. ηαλ φκσο ν Cavell γξάθεη 

κνλνγξαθίεο γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν εληνπίδεη ηελ πξνζνρή ηνπ ζε θάηη άιιν: ζην 

γεγνλφο πσο ν θηλεκαηνγξάθνο ζέηεη ην δήηεκα ηεο ζρέζεο ελφο/κηαο κε ηνλ 

άιινλ/ελ, ηεο γλψζεο πνπ κπνξεί λα έρεη έλα πξφζσπν γηα έλα άιιν πξφζσπν. 

πγθεθξηκέλα, γηα ηνλ Cavell ηφζν ε θσκσδία ηεο γακήιηαο επαλαζχδεπμεο φζν θαη 

ην κειφδξακα ηεο άγλσζηεο γπλαίθαο ζέηνπλ ζην θέληξν ηνπο ην δήηεκα ηεο γλψζεο. 

Απηφ πνπ ζέηεη ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη ην θαηά πφζνλ ν άληξαο κπνξεί λα γλσξίζεη 

ηε γπλαίθα θαη ην αληίζεην ζηα πιαίζηα κηαο ζπληξνθηθήο ζρέζεο. Απηή ε δηαδηθαζία 

γλψζεο ή απνθπγήο ηεο γλψζεο θαζίζηαηαη σο έλα, θαηά ηελ άπνςή κνπ, απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θαη δηαρξνληθφηεξα δξακαηνπξγηθά, ζεκαηηθά θαη αθεγεκαηηθά 

εξγαιεία. Ζ γλψζε φκσο απηή δελ αθνξά δχν άγλσζηνπο. Απηφ πνπ δνθηκάδεηαη 

είλαη ε πξαγκαηηθή πξνζέγγηζε ή απφθιηζε δχν αλζξψπσλ σο ζηνηρείν πνπ 

δηακνξθψλεη θηλεκαηνγξαθηθά είδε. Γηα παξάδεηγκα, είλαη γλσζηφ πσο ζηνλ 

κνληέξλν θαηξφ νη θσκσδίεο ηειεηψλνπλ κε γάκν, ελψ ηα κεινδξάκαηα κε ρσξηζκφ 

θαη ζχγθξνπζε, ηα πξψηα έρνπλ θαιφ ηέινο, ηα δεχηεξα ην αθξηβψο αληίζεην. κσο, 

απηφ πνπ ηίζεηαη ζε δηαθηλδχλεπζε ηφζν ζην έλα είδνο φζν θαη ζην άιιν είλαη ε ίδηα 

ε ζπληξνθηθή ζρέζε. Μάιηζηα κνηάδεη πσο ε απεηιή ηνπ ρσξηζκνχ, ζηηο θσκσδίεο 

ηεο γακήιηαο επαλαζχδεπμεο, απνηειεί ην φρεκα γηα ηελ επαλαζεκειίσζε ηεο 

ζρέζεο.  

Οπζηαζηηθά, ε ίδηα ε επαλαζεκειίσζε ζπληζηά ην πέξαζκα απφ ηε γλψζε, 

ζηελ θξίζε θαη κεηά ζηελ επαλαγλψξηζε (acknowledgment). Ζ επαλαγλψξηζε δελ 

είλαη ε γλψζε θάπνηνπ αλζξψπνπ γηα πξψηε θνξά νχηε ηαπηίδεηαη κε ηελ 

αλαγλψξηζε θάπνηνπ πνπ έρεη ιείςεη γηα πνιχ θαηξφ, αλαγλψξηζε πνπ ζπλήζσο 

δηαρεηξίδεηαη ην έπνο θαη ε ηξαγσδία, αιιά θάηη παξαπάλσ απφ απηφ. Ζ απεηιή ηεο 

απνκάθξπλζεο ηνπ ελφο απφ ηνλ άιινλ ζπληζηά ην έλαπζκα γηα ην δεπγάξη λα 

δηαρεηξηζηεί φζα ην «ρσξίδνπλ», λα αθεζεί ν έλαο ζηα ρέξηα ηνπ άιινπ, λα θεξδεζεί 

ε αλαγθαία ακνηβαηφηεηα, λα θακθζεί ν θφβνο ηνπ ελφο γηα ηνλ άιινλ. Ζ 

επαλαγλψξηζε δελ ιεηηνπξγεί ζαλ ακλεζία θαη ζαλ λέν μεθίλεκα, αληίζεηα απνηειεί 

ην βάιζακν πνπ αγγίδεη πξψηα ηελ πιεγή πνπ έρεη πξνθαιέζεη ην ράζκα ζηε ζρέζε. 

Ζ ζέιεζε ηνπ αλζξψπνπ λα κε ζέιεη λα γλσξίζεη ηνλ άιινλ, λα απνθχγεη λα 
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γλσξίζεη θαη λα γλσξηζηεί, δεκηνπξγεί ηελ αλαγθαία απφζηαζε ε νπνία είηε ζα θέξεη 

ηελ επαλαγλψξηζε είηε ηελ ηειηθή ξήμε. Σν πξψην ζπκβαίλεη ζηελ θσκσδία ηεο 

γακήιηαο επαλαζχδεπμεο, ην δεχηεξν ζην κειφδξακα ηεο άγλσζηεο γπλαίθαο θαηά 

ηνλ Cavell.  

Σα παξαπάλσ, φκσο, ζέηνπλ ην δήηεκα θαηά πφζνλ ν άλζξσπνο κπνξεί λα 

δνκήζεη ηελ έλλνηα ηεο θνηλφηεηαο αθφκα θαη κεηαμχ δχν αλζξψπσλ, θαηά πφζνλ ν 

άλζξσπνο κπνξεί λα δήζεη αξκνληθά κε ηνλ άιινλ άλζξσπν. Απηφ πνπ ζπγθξνχεηαη 

γηα θάζε άλζξσπν αιιά θαη αλακεηξάηαη ζε πξνζσπηθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν, 

πξάγκα πνπ ν θηλεκαηνγξάθνο αιιά θαη ην ζέαηξν κνηάδεη λα ππεξαλαιχεη, είλαη απφ 

ηελ κηα πιεπξά ε πεξηθξνχξεζε ηεο αηνκηθφηεηαο έλαληη ησλ άιισλ, ελψ απφ ηελ 

άιιε ε δπλαηφηεηά καο λα απαξηίζνπκε θνηλφηεηα κε ηνλ άιινλ/ελ. Απφ ηελ κηα 

πιεπξά ν άλζξσπνο δνκείηαη αηνκηθά, απφ ηελ άιιε πιεπξά θνηλσληθά, απφ ηελ κηα 

πιεπξά πεξηραξαθψλεηαη ζηελ ηδηαηηεξφηεηά ηνπ, απφ ηελ άιιε πιεπξά απνδέρεηαη 

ηελ χπαξμε θνηλφηεηαο κε ηνλ άιινλ.  

Ζ βάζε ηνπ παξαπάλσ είλαη δηθπήο θαη αθνξά ζηελ ακθηβνιία χπαξμεο ησλ 

άιισλ λνψλ  (other minds), αιιά θαη ζηελ αληίιεςε πσο ν πφλνο αιιά θαη ην 

ζπλαίζζεκα απνηεινχλ ηκήκα ηνπ ηδησηηθνχ αηνκηθνχ ρψξνπ: «Καλείο δελ κπνξεί λα 

θαηαιάβεη ηνλ πφλν κνπ, θαλείο δελ κπνξεί λα θαηαιάβεη ηη θαη πψο ληψζσ». Αλ 

ζεσξήζνπκε ηα ζπλαηζζήκαηά καο σο αθνηλψλεηε πξνζσπηθή καο πεξηνπζία, ηφηε 

ακθηβάιινπκε θαηά πφζνλ άιινο άλζξσπνο, άιινο λνπο κπνξεί λα πνλέζεη ή λα 

αηζζαλζεί ην ζπλαίζζεκα καο. Σφηε γηλφκαζηε βέβαηνη γηα ην γεγνλφο πσο δελ 

κπνξνχκε λα γλσξίζνπκε ηνλ άιινλ, γηαηί ν άιινο δελ κπνξεί λα καο γλσξίζεη. Ζ 

αδπλακία λα γλσξίζνπκε ηνλ άιινλ ζεκειηψλεηαη ζηε βεβαηφηεηά καο πσο δελ 

κπνξνχκε λα γλσξηζηνχκε απφ ηνλ άιινλ. Ζ αδπλακία λα γλσξηζηνχλ δχν,   

ζπλεθδνρηθά ζεκαίλεη ηελ αδπλακία λα απαξηηζηεί αθφκα θαη πνιηηηθή θνηλσλία. Καη 

αλ ζθεθηνχκε πσο απνθάλζεηο φπσο «θαλείο δελ θαηαιαβαίλεη ηνλ πφλν κνπ»,
486

 

φπσο ην δηαηππψλεη ν Wittgenstein είλαη θπξίσο γισζζηθέο απνθάλζεηο, ηφηε 

θαηαλννχκε πσο ηα ιφγηα, ε δπλαηφηεηα λα έρνπκε ιφγν, λα ζπδεηάκε, λα 

ζρεηηδφκαζηε, ελψ απφ ηελ κηα πιεπξά είλαη πξνυπφζεζε λα ελσζνχκε ζε θνηλφηεηα 

θαη θνηλσλία, ηελ ίδηα ζηηγκή απνηειεί θαη ηελ αηηία δηαθηλδχλεπζεο ηεο ίδηαο ηεο 

δπλαηφηεηάο καο λα ζρεηηδφκαζηε.  
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Αληίζεηα, ε επαλαγλψξηζε είλαη ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία πνπ ελδέρεηαη λα 

ιάβεη ρψξα κεηά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε φζσλ καο ρσξίδνπλ κε ηνλ άιινλ. Δίλαη ε 

ππέξβαζε ηεο αληίιεςεο πσο θαλείο δελ κπνξεί λα πνλέζεη ηνλ πφλν κνπ, είλαη ε 

αληίιεςε πνπ θαζηζηά ηα ιφγηα, ηνλ εθθεξφκελν ιφγν κέζν φρη γηα δηαίξεζε αιιά 

γηα ζχδεπμε, δπλαηφηεηα πνπ κπνξεί λα ζθπξειαηήζεη ε ζπδήηεζε, κηα ζπδήηεζε 

πνπ επαλαγλσξίδεη ηνλ έλαλ κε ηνλ άιινλ, πνπ κπνξεί λα καο θάλεη αηζηφδνμνπο γηα 

ην γεγνλφο φηη δχν άλζξσπνη κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ απηήλ ηελ κηθξή δπαδηθή 

θνηλφηεηα, κηα επίηεπμε πνπ παξφιν πνπ γίλεηαη ζην κηθξφηεξν δπλαηφ επίπεδν, 

εληνχηνηο κπνξεί λα καο θάλεη αηζηφδνμνπο θαη γηα ηελ κεγάιε εηθφλα, ζην πιαίζην 

ηεο θνηλσλίαο:  

«Ζ νληνινγία ηεο δπαδηθφηεηαο, πνπ εμαθνινπζεί λα νλνκάδεηαη 

"νηθνγέλεηα" απνηειεί ηε ζηνηρεηψδε κνξθή πιεξφηεηαο ηνπ φληνο… Ζ 

ακνηβαία ζπκπιήξσζε σο αιιεινπεξηρψξεζε πξνθχπηεη απφ ηελ πην κηθξή 

“παξέα” ή απφ ηελ πην κηθξή «θνηλφηεηα νηθεηφηεηαο”, φπνπ ρηίδεηαη –κηα 

νιφθιεξε δσή– ν ειάρηζηνο ηξφπνο γηα λα καζαίλνπκε θαη λα 

ειπίδνπκε».
487

     

Ο θηλεκαηνγξάθνο, ινηπφλ, αθηεξψλεη έλα ζπληξηπηηθφ θνκκάηη ηνπ ζηηο 

αλζξψπηλεο ζρέζεηο νη νπνίεο αθαηξεηηθά αληηκεησπίδνπλ, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ην 

παξαπάλσ δίιεκκα. Ο Cavell ινηπφλ κε ηελ επαλαγλψξηζε νπζηαζηηθά, πέξα απφ ηελ 

θπξίσο θηινζνθηθή πιεπξά ηεο, ζεκειηψλεη έλαλ θαλφλα αθεγεκαηηθφ θαη 

δξακαηνπξγηθφ πνπ κπνξνχκε λα ηνλ ρξεζηκνπνηήζνπκε φρη κφλν ζηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ηεο Ακεξηθήο αιιά θαη ζην ζέαηξν θαη ζηελ ινγνηερλία. κσο ε 

επαλαγλψξηζε θαη ην αληίζεηφ ηεο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη νπζηαζηηθά κηα κειέηε 

πάλσ ζηηο ζρέζεηο, πνπ φηαλ απνηππψλνληαη ζε απηφ ην κέζν απνηεινχλ κηα 

αλαζχζηαζε θαη αλαζηνραζκφ ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο: κέζα απφ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν ν άλζξσπνο παξαηεξεί ηνλ άλζξσπν θαη θπξίσο ηνλ θφζκν απηφλ ηεο 

θαζεκεξηλφηεηαο πνπ ζχκθσλα κε ηνλ Wittgenstein θαζίζηαηαη αφξαηνο ζηελ 

πξαγκαηηθή δσή. Ο θηλεκαηνγξάθνο ινηπφλ έξρεηαη λα θσηίζεη ην πςειφ ηνπ 

θαζεκεξηλνχ βίνπ (sublime in the everyday).   

Φπζηθά ε έλλνηα ηεο επαλαγλψξηζεο εδξάδεηαη θαη ζηελ θαξηεζηαλή 

ακθηβνιία γηα ηελ χπαξμε ηνπ θφζκνπ καο θαη γηα ηελ χπαξμε ησλ άιισλ λνψλ, 
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φπσο αλέθεξα θαη πην πάλσ ζην θείκελν. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ν θηλεκαηνγξάθνο 

ζχκθσλα κε ηνλ Cavell ζπληζηά ηελ απνπζία ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, κηαο 

πξαγκαηηθφηεηαο πνπ ππήξμε αιιά φηαλ ηελ βιέπνπκε, απηή ιείπεη. Γειαδή, θαηά 

ηελ θηλεκαηνγξάθεζε, ην ζθεληθφ, νη εζνπνηνί θαη φιν ην πεξηβάιινλ ππήξμε. κσο 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, φηαλ ν ζεαηήο θνηηά ηελ εηθφλα, ε πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππήξμε 

δελ ππάξρεη, γηαηί ε εκπεηξία ηεο ζέαζεο αθνξά θάηη ην πεξαζκέλν. Δλψ ινηπφλ, ν 

θηλεκαηνγξάθνο καο επαλαζπλδέεη κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ηελ ίδηα ζηηγκή 

εηθνλνπνηεί ηελ ίδηα ηελ ακθηβνιία καο πσο ν θφζκνο καο ππάξρεη, θαζψο θαηά ηελ 

πξνβνιή ηνπ, ν πξνβαιιφκελνο θφζκνο δελ είλαη πηα εθεί. Ζ απνπζία ηεο 

πξαγκαηηθφηεηαο καο νδεγεί θαηεπζείαλ ζε έλα δεχηεξν νξηζκφ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ 

πνπ εδξάδεηαη ζηνλ Derrida θαη απνηειεί ηελ ππφζεζε πσο ν θηλεκαηνγξάθνο είλαη 

κηα ηέρλε θαληαζκάησλ. Δλψ γηα ηνλ Cavell ν θηλεκαηνγξάθνο καο ζπλδέεη κε ηελ 

απνπζία ηεο ίδηαο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηελ αλαδεηθλχεη, απφ 

ηελ άιιε πιεπξά ν Derrida κνηάδεη λα ζεσξεί ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηέρλε ησλ 

θαληαζκάησλ, θαληαζκάησλ πνπ πηζηεχσ πσο έξρνληαη ηφζν απφ ην παξειζφλ φζν 

θαη απφ ην κέιινλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε ν θηλεκαηνγξάθνο ζηνηρεηψλεηαη απφ ην 

παξειζφλ αιιά θαη απφ ην κέιινλ, απφ ηηο ηδέεο φζν θαη απφ ηα βηψκαηα, απφ ηηο 

επαλαζηάζεηο φζν θαη απφ ηνπο θνκθνξκηζκνχο, απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

ιεηηνπξγεί ζαλ πηζηή θσηνγξαθηθή κεραλή αιιά θαη απφ ηε δπλαηφηεηά ηνπ λα 

ππελζπκίδεη φ,ηη ιείπεη αιιά θαη φ,ηη πξφθεηηαη λα έξζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην 

γεγνλφο πσο ν Derrida βηψλεη κέζα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν ηφζν ηελ επαλαθνξά 

ελψπηφλ ηνπ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ θχγεη απφ ηε δσή (κηαο θίιεο ηνπ εζνπνηνχ, γηα 

παξάδεηγκα), φζν θαη πξαγκάησλ πνπ ιείπνπλ πηα (ζηηο θσηνγξαθίεο ηεο Αζήλαο 

ιείπνπλ νη πιαλφδηνη κνπζηθνί), αιιά θαη πξαγκάησλ πνπ κέιινληαη λα έξζνπλ, 

πξαγκάησλ πνπ έξρνληαη απφ ην κέιινλ, θαληαζκάησλ πνπ επέξρνληαη. Ο Cavell, 

απφ ηελ πιεπξά ηνπ, επίζεο βιέπεη ζην έγρξσκν θηικ ηε δπλαηφηεηα πνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ λα δηαζέηεη εγγχο κειινληηθφηεηα (immediate future), πέξα απφ ην 

λα γίλεηαη πεηζηηθφ ζηα κάηηα ηνπ ζεαηή, κηα κειινληηθφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κάιινλ 

πεξηζζφηεξν κε ηελ ίδηα ηνπ ηε θχζε παξά κε ηελ ηερλνινγηθή ηνπ εμέιημε.  

Σαηλίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, κε ηελ 

έλλνηα ηεο απνπζίαο θαη ηνπ θαληάζκαηνο είλαη ην Βιέκκα ηνπ Οδπζζέα θαη ην No 

Budget Story, ηνπ Αγγειφπνπινπ θαη ηνπ Υαξαιακπίδε αληίζηνηρα. ηελ ηαηλία ηνπ 

Αγγειφπνπινπ ζεκαηηθφ θέληξν ηεο ηαηλίαο είλαη ε πξνζπάζεηα ηνπ ήξσα λα βξεη θαη 
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λα πξνβάιεη κηα ρακέλε ηαηλία ησλ αδειθψλ Μαλάθε –ηελ πξψηε ησλ Βαιθαλίσλ– ε 

νπνία φκσο πνηέ δελ έξρεηαη ζην θσο. ηελ ηαηλία ηνπ Υαξαιακπίδε, ν βαζηθφο 

ήξσαο κάρεηαη λα δεκηνπξγήζεη ηελ πξψηε ηνπ ηαηλία ε νπνία πνηέ δελ πξνβάιιεηαη 

κε ηε ζεηξά ηεο. Καη ζηηο δχν ηαηλίεο πξνβάιιεηαη εγθηβσηηζκέλν έλα 

θηλεκαηνγξαθηθφ θάδξν κε παξάζηηα, κηα θελή νζφλε. Απηή ε θελή νζφλε θαη ζηηο 

δχν ηαηλίεο δηεξεπλά θαη νπηηθνπνηεί ηελ ίδηα ηε βεβαηφηεηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα 

θηλεκαηνγξαθεί ηελ απνπζία, ηελ αδπλακία ηεο ίδηαο ηεο παξνπζίαο κε αθξαίν 

ηξφπν. ια θαίλεηαη λα εθθηλνχλ απφ κηα θελή ζειίδα θαη φια εθεί θαηαιήγνπλ. 

Δπηπιένλ, ν θηλεκαηνγξάθνο ζρεηίδεηαη ηφζν κε ηελ απξνζδηνξηζηία φζν θαη 

κε ηηο πάκπνιιεο ζεσξίεο ξεαιηζκψλ. Ζ εηθαζηηθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή ηέρλε σο 

απξνζδηφξηζηε, σο εληέρλσο ή ηπραία απξνζδηφξηζηε, ζπλδέεηαη κε ηελ 

απξνζδηνξηζηία ηεο κεηάθξαζεο ηνπ Quine θαηά παξάδνμν ηξφπν, θαζψο είλαη 

ελδηαθέξνπζα ε νπηηθή πσο έλα απφ ην πην απξνζδηφξηζηα πξάγκαηα είλαη ε ίδηα ε 

θαιιηηερληθή παηξφηεηα ελφο έξγνπ (copyright). Ζ ηειεπηαία απξνζδηνξηζηία 

μεπεξλά ηελ απξνζδηνξηζηία ηεο ίδηαο ηεο θαιιηηερληθήο θφξκαο φζν θαη ηελ 

απξνζδηνξηζηία ηνπ γισζζηθνχ κέζνπ θαη εδξάδεηαη ζηελ ίδηα ηελ απξνζδηνξηζηία 

ηνπ πψο δνκνχκε έλα έξγν. Απφ ηα επηθαηλφκελα θαη θαηλφκελα, θηλνχκαζηε έηζη 

πάιη ζηνλ ίδην ηνλ εθάζηνηε λνπ πνπ κπνξεί λα ζπλζέζεη έλα έξγν ηέρλεο. Ζ ζρέζε 

ηνπ δεκηνπξγνχ κε ην θαιιηηέρλεκά κνπ είλαη ζεκειηψδεο γηα ην πψο πξνζεγγίδνπκε 

ηελ ίδηα ηελ ηέρλε. Αλ ζεσξήζνπκε πσο ε ζρέζε απηή βηψλεη ακθηζβήηεζε, ηφηε 

πξέπεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ηε ζρέζε καο κε ην δεκηνπξγφ. Γειαδή, αλ έλαο 

δεκηνπξγφο είλαη δχζθνιν λα καο πείζεη πσο έλα έξγν είλαη δηθφ ηνπ –γηαηί πεξί 

απηνχ κηιάκε– ή αθφκα ρεηξφηεξα, αθφκα θαη αλ κπνξνχκε λα δερηνχκε πσο είλαη 

δηθφ ηνπ, νπζηαζηηθά δελ ην βιέπνπκε απφ ηελ πιεπξά ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπ αιιά απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ ζεαηή θαη κφλν, ηφηε απνδπλακψλεηαη ε ζρέζε πνπ 

αληηιακβαλφκαζηε πσο κπνξεί λα έρεη ν δεκηνπξγφο κε ην έξγν ηνπ. Απηφ έρεη 

επέιζεη θαη ηζηνξηθά κε ην ζάλαην ηνπ ζπγγξαθέα φπσο ην έρεη πεξηγξάςεη ν Roland 

Barthes,
488

 φηαλ ππνγξακκίδεη πσο ην θείκελν είλαη αλνηρηφ ζηηο εξκελείεο πνπ 

κπνξεί λα ηνπ δψζεη ν εθάζηνηε αλαγλψζηεο ηνπ, εξκελείεο πνπ δελ κπνξεί λα 

ειέγμεη ν ίδηνο ν δεκηνπξγφο ηνπ, πξάγκα πνπ επεθηείλεη ζηελ έξεπλά ηνπ ν ίδηνο ν 

Derrida.     

                                                 
488

 R. Barthes, Δηθόλα-Μνπζηθή-Κείκελν, Πιέζξνλ, Αζήλα, 1988, ζζ. 137-143. 
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Ίζσο, ζηελ κνληέξλα θαη κεηακνληέξλα επνρή, ε απξνζδηνξηζηία λα 

ζρεηίδεηαη κε απηφ, πσο ην έξγν είλαη αλνηρηφ ζηελ εξκελεία ηνπ θνηλνχ, 

εμεηδηθεπκέλνπ ή κε, «πεπαηδεπκέλνπ» ή κε. Δηδηθά γηα ηελ εξκελεία θαη ηελ ηζηνξία 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ πνπ έρεη κηα πιαηηά απεχζπλζε, ζε κηα επνρή ειεθηξνληθήο 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο κε παγθφζκηεο πξνεθηάζεηο, ηελ εξκελεία ηνπ 

θηλεκαηνγξαθηθνχ κέζνπ ζπαλίσο ηελ ζεκαηνδνηνχλ νη δεκηνπξγνί ηνπ αιιά ην 

πιαηχ θνηλφ κε ηηο απφςεηο ηνπ, αθφκα θαη κε ηηο αλαιχζεηο ηνπ. Δίλαη ελδεηθηηθφ 

πσο θάπνηνο ζην youtube κπνξεί λα δεη ηηο αλαιχζεηο πνιιψλ ηαηληψλ απφ 

αλζξψπνπο ηεο δηπιαλήο πφξηαο. ηελ κνληέξλα θαη κεηακνληέξλα επνρή θαζίζηαηαη 

απξνζδηφξηζηε ηφζν ε ζρέζε δεκηνπξγψλ θαη ηαηλίαο, φζν θαη ε δηαθνξνπνίεζε 

εηδηθνχ θαη κε εηδηθνχ θνηλνχ πνπ εθθέξεη θξίζε.  

Αθφκα πην απαηηεηηθή θαη δχζθνιε ζπδήηεζε κπνξεί λα γίλεη, αλ 

αλαδεηήζνπκε ηνλ θηλεκαηνγξάθν κέζα απφ ηελ έλλνηα ηνπ ξεαιηζκνχ. Ο ξεαιηζκφο 

ζπρλά απνηππψλεη κηα ζρέζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. κσο, ν 

θηλεκαηνγξάθνο δελ κπνξεί λα ζρεηίδεηαη απζηεξά κε ηνλ ξεαιηζκφ, θαζψο ν 

ξεαιηζκφο είλαη ην απφηνθν κηαο πξνζπάζεηαο λα πείζεη ην ζεαηή πσο θάηη πνπ δελ 

είλαη πξαγκαηηθφ είλαη πξαγκαηηθφ, νπζηαζηηθά δειαδή, θαηά βάζε, ν ξεαιηζκφο 

είλαη κηα πνιχ πξνζεθηηθή κπζνπιαζία πνπ κηκείηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Ο 

θηλεκαηνγξάθνο φκσο, αλ ηνλ δνχκε ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη, είλαη κηα ζηαηηθή 

θάκεξα πνπ θσηνγξαθίδεη κηα εηθφλα ζε θίλεζε, δειαδή δελ κηκείηαη, δελ 

αλαπαξηζηά αιιά δχλαηαη λα πξνβάιιεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Απηφ θαζηζηά ηε 

ζρέζε κε ηνλ ξεαιηζκφ πξνβιεκαηηθή. Φπζηθά θαη αλ αλαηξέμνπκε ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, εηδηθά ελφο θηλεκαηνγξάθνπ κε πάκπνιια εθέ θαη ειεθηξνληθέο 

νπηηθέο παξεκβάζεηο, ελφο θηλεκαηνγξάθνπ εγγχηεξνπ ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή ή 

ελφο θηλεκαηνγξάθνπ επηζηεκνληθήο θαληαζίαο πνπ εληέιιεηαη λα δηαθνξνπνηείηαη 

απφ ηελ θαζεκεξηλή καο δσή, κπνξνχκε λα βξνχκε επίπεδα ξεαιηζκψλ ή θαιχηεξα 

ζρέζεσλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ πξαγκαηηθή δσή, πνπ άιιεο θνξέο ζπγθιίλνπλ 

θαη άιιεο θνξέο απνθιίλνπλ. Σν κέγεζνο ηεο ζχγθιηζεο ή ηεο απφθιηζεο κεηαμχ 

πξαγκαηηθήο δσήο θαη θηλεκαηνγξάθνπ νπζηαζηηθά πεξηγξάθεη ηε ζρέζε ησλ 

πεξηζζνηέξσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ έξγσλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. κσο απηφ πνπ 

κπνξνχκε λα πνχκε είλαη πσο ν θηλεκαηνγξάθνο αθφκα θαη έηζη, θαηά βάζε, 

απνηειεί κέζν πξνβνιήο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, αθφκα θαη κηαο πξαγκαηηθφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα ππάξμεη κέζα ζε έλα ζηνχληην κε έληερλν ηξφπν. Αθφκα φκσο θαη ηφηε ν 



236 

 

 

 

θηλεκαηνγξάθνο δε δχλαηαη λα καο εμαπαηήζεη, θαζψο πξνβάιιεη αθφκα θαη απηήλ 

ηελ έληερλε εηθφλα πνπ φκσο ππήξμε σο πξαγκαηηθφηεηα θαηά ην γχξηζκα κηαο 

ζθελήο. Ο θηλεκαηνγξάθνο ινηπφλ, ζε γεληθέο γξακκέο, δελ είλαη ξεαιηζηηθφο αιιά 

πξαγκαηηθφο. Γελ ελλννχκε βέβαηα πσο φ,ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν είλαη 

πξαγκαηηθφ κε ηελ έλλνηα πσο απνηειεί ζπλέρεηα ηεο θαζεκεξηλήο εκπεηξίαο καο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ θαζεκεξηλή δσή. Απηφ πνπ ελλννχκε είλαη πσο ν θηλεκαηνγξάθνο, 

ζε γεληθέο γξακκέο, αξέζθεηαη λα απνηειεί κέζν πξνβνιήο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, λα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή, λα είλαη κηα πεηζηηθή πξνβνιή απηήο.  

Ζ ζρέζε ηνπ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα νπζηαζηηθά δεκηνπξγεί ηα είδε (genres) 

ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ ηαηληψλ. ηαλ νπηηθνπνηεί ηνπο θφβνπο καο, ηφηε κπνξεί λα 

έρνπκε κηα ηαηλία ηξφκνπ, φηαλ αλαθέξεηαη ζε ζχγρξνλα πξνβιήκαηα, ηφηε κπνξεί 

λα έρνπκε έλα ληνθηκαληέξ, φηαλ εθθξάδεη ηελ αλάγθε καο γηα αλαθαιχςεηο ηνπ 

αγλψζηνπ, ηφηε κπνξεί λα έρνπκε ηαηλίεο επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, φηαλ εθθξάδεη 

ηελ αλάγθε καο λα ηαπηηζηνχκε κε ηζηνξηθέο ζηηγκέο, ηφηε κπνξεί λα έρνπκε 

πνιεκηθέο ηαηλίεο, γνπέζηεξλ θ.ά. Οπζηαζηηθά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν αλακεηξάηαη ε 

ζρέζε καο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ ηε 

ζρέζε καο καδί ηεο. Ζ πξαγκαηηθφηεηα θαη νη αλάγθεο ησλ αλζξψπσλ κνηάδνπλ λα 

ζθπξειαηνχλ ην πεξηερφκελν ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο νζφλεο.  

Ήδε φκσο απηφ πνπ ε θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε δείρλεη, επηζεκαίλεη 

ηαπηφρξνλα απηφ πνπ ιείπεη. Γειαδή, έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν είλαη θαη 

απνηέιεζκα αθαηξέζεσλ. πγθεθξηκέλα, ην κνληάδ δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ απηφ 

πνπ αθαηξεί θαη επηιέγεη ζθελέο πνπ έρνπλ γπξηζηεί. Σν γεγνλφο απηφ απνηειεί ήδε 

κηα δηαδηθαζία πνπ θαζηζηά ηνλ θηλεκαηνγξάθν λα έρεη έλα εκθαλέο κέξνο, ηελ 

ηειηθή ηαηλία πνπ πξνθχπηεη ελψπηφλ καο, θαη έλα αθαλέο κέξνο, ην κέξνο ηεο ηαηλία 

πνπ έρεη αθαηξεζεί. Δίλαη φκσο ζεκαληηθφ λα θαηαιάβνπκε πσο ε ηαηλία κπφξεζε λα 

γπξηζηεί σο έλα αδηαίξεην θνκκάηη, ηνπ νπνίνπ θνκκαηηνχ ηφζν ηα ηειηθά εκθαλή 

κέξε φζν θαη ηα απνθιεηφκελα ζπλππήξμαλ, γηα λα κπνξέζεη λα ππάξμεη ε ηαηλία. 

Δίλαη ινηπφλ ζηε θχζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ έλα θνκκάηη ηεο ηαηλίαο άξα θαη έλα 

θνκκάηη ηνπ ζπιινγηθνχ γίγλεζζαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα νδεγείηαη ζηελ ιήζε, 

ζηελ αθάλεηα, λα παξακέλεη κπζηηθφ ζηνπο πνιινχο. Ζ ίδηα ε δηαρείξηζε ηνπ 

κπζηηθνχ ζρεηίδεηαη θαη κε φζα κηα ηαηλία κπνξεί λα ππνλνήζεη, λα απνζησπήζεη θαη 

λα ηα θαηαζηήζεη κπζηηθά ιφγσ ηεο απηνινγνθξηζίαο, ηεο ινγνθξηζίαο ή ηεο εζηθήο 

θαη αηζζεηηθήο ηνπ δεκηνπξγνχ ηεο. Δξσηηθέο ζηηγκέο πνπ απνζησπνχληαη, ηκήκαηα 



237 

 

 

 

ηεο αθήγεζεο πνπ θξχβνληαη, άιια ηφζα πνπ δηηηψο ππνλννχληαη, απνηεινχλ κηα 

δηαρείξηζε ηεο έλλνηαο ηνπ κπζηηθνχ.  

Ζ θαιιηέξγεηα φκσο ηεο αίζζεζεο ηνπ κπζηηθνχ δελ κέλεη ζηελ ίδηα ηε θχζε 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ή ζηελ επηινγή, ηπραία ή ιηγφηεξν ηπραία, ησλ δεκηνπξγψλ ηνπ, 

αιιά είλαη θπξίσο δηαδηθαζία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλεηδεηά. Ζ ρξήζε 

ζπκβφισλ, νπηηθψλ ζεκείσλ κε δηηηή εξκελεία βξίζθεη ηνλ θαλφλα ηεο ζηα Μάηηα 

Δξκεηηθά Κιεηζηά ηνπ Κηνχκπξηθ, ηαηλία πνπ νχησο ή άιισο αληρλεχεη ηελ ελνρή, ηε 

θαληαζίσζε θαη ηε ζεμνπαιηθφηεηα ησλ αλζξψπσλ. Σα αθεγεκαηηθά θελά, νη 

ππφλνηεο θαη φια ηα είδε ησλ κπζηηθψλ ζπληξίβνληαη απφ ηελ αθξνηειεχηηα ζθελή 

ηεο ηαηλίαο: ε κφλε απάληεζε ζε φια ηα κπζηηθά είλαη απφ ηελ κηα ε ζησπή («αο κελ 

πνχκε γηα πάληα») θαη απφ ηελ άιιε, ε ίδηα ε επίθιεζε ηεο ζπλνπζίαο σο ιχζεο ησλ 

φπνησλ κπζηεξίσλ ηεο κνλνγακηθήο ζρέζεο. Σν κπζηηθφ εδψ ζπληξίβεηαη πάλσ ζηελ 

ίδηα ηελ αλάγθε ηνπ αλζξψπηλνπ ζψκαηνο λα αγαπεζεί. 

Σέινο, αο κελ μερλνχκε πσο ζηνλ νκηινχκελν θηλεκαηνγξάθν πέξα απφ ηελ 

εηθφλα, ζεκαίλνπζα ζέζε έρεη θαη ε ίδηα ε νκηιία. Μηα νκηιία ε νπνία είλαη εμφρσο 

ζεκαληηθή θαηά Cavell, θαζψο απνηειεί ηελ πξνβνιή ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο 

κέζα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν, κηαο γιψζζαο φκσο πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

πξνβαιιφκελε φρη σο κέζν θαη ηφπνο ζπλελλφεζεο αιιά θαη σο κέζν ρεηξαγψγεζεο 

θαη απνκάθξπλζεο ησλ αλζξψπσλ. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ε ρξήζε ηεο γιψζζαο 

κέζα ζηνλ θηλεκαηνγξάθν δχλαηαη λα πξνβάιιεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηή κπνξεί λα 

καο ρεηξαγσγήζεη. Σν πφζν ηα ιφγηα ησλ αλζξψπσλ δχλαληαη λα ηνπο ρσξίδνπλ παξά 

λα ηνπο ελψλνπλ ην παξαηεξνχκε ζηελ ηαηλία American History X, ε νπνία εμφρσο 

αληρλεχεη ηελ αθξαία ξεηνξηθή θαη ην πψο απηή κπνξεί λα θηάζεη ηνπο αλζξψπνπο 

ζηελ πιήξε δηαίξεζή ηνπο. Δπίζεο, ε δπλαηφηεηα ηεο γιψζζαο λα ελέρεη κεηαθνξηθή 

ρξήζε, ζηνλ Κπλφδνληα, δελ απνηειεί φρεκα απειεπζέξσζεο ηεο θαληαζίαο αιιά 

αθξηβψο ην αληίζεην. Απφ ηε ζηηγκή πνπ επαθίεηαη κφλν ζηνπο γνλείο ηεο ηαηλίαο λα 

αιιάδνπλ ηε ζεκαζία ησλ ιέμεσλ θαηά ην δνθνχλ, έρεη αθαηξεζεί ην δηθαίσκα ζηα 

παηδηά λα ζηνράδνληαη θαη λα θαληάδνληαη. Σα παηδηά βξίζθνληαη ζε έλα θαζεζηψο 

κεηαθνξηθήο παγίδεπζεο. Αθφκα πεξηζζφηεξν πνπ ε δσή ηνπο δηαλζίδεηαη απφ 

έκπξαθηα γισζζηθά παίγληα («ηξαγνπδψ θαη ρνξεχσ ζηε γηνξηή», «γξάθσ κηα 

ηζηνξία θαη ηελ αθεγνχκαη» θηι.), ηα νπνία ζπληζηνχλ θαη ην ρξνλνδηάγξακκά ηεο. Ζ 

γιψζζα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ινηπφλ, φζν θαη ε εηθφλα, δχλαηαη λα ζαγελεχζεη, λα 

απνπιαλήζεη, λα εμαπαηήζεη, λα ρεηξαγσγήζεη. ε θάζε πεξίπησζε, ν 
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θηλεκαηνγξάθνο κπνξεί λα καο πξνβάιιεη ηελ πεξηραξάθσζε πνπ κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζηνλ άλζξσπν ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεηο ηεο γιψζζαο αιιά θαη ηελ 

επηηειεζηηθφηεηα απηήο. Γειαδή, ην γεγνλφο πσο πξάγκαηα πνπ ιέγνληαη ζην θηικ 

έρνπλ έκπξαθηα απνηειέζκαηα ζηηο δσέο ησλ εξψσλ: κηα ππφζρεζε, ζπλαίλεζε ή 

κηα ππαθνή θάπνηαο εληνιήο.  

Ο θηλεκαηνγξάθνο γίλεηαη ινηπφλ ην πεδίν φπνπ ε αλζξψπηλε επηθνηλσλία 

απνηπραίλεη θαη πεηπραίλεη, φπνπ ην γισζζηθφ κέζν απνηειεί ελνπνηεηηθφ ζηνηρείν 

ησλ αλζξψπσλ ή ζηνηρείν πνπ ρσξίδεη ηνπο αλζξψπνπο. Σν γεγνλφο πσο ν Cavell 

κάιηζηα δίλεη ζεκαζία ζην γισζζηθφ κέζν, πξέπεη λα ζεσξεζεί ηνκή γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ νθείινπκε λα αληηιακβαλφκαζηε ην ζχγρξνλν θηλεκαηνγξάθν. Οθείινπκε φκσο 

λα επηζεκάλνπκε πσο γηα ηνλ Cavell απηφ είλαη θάηη ην θπζηθφ, θαζψο εθθηλεί απφ ηε 

θηινζνθία ηεο θαζεκεξηλήο γιψζζαο. Οπφηε ν θηλεκαηνγξάθνο γηα απηφλ είλαη κηα 

έκπξαθηε εθαξκνγή πνπ ζα κπνξνχζε ν άλζξσπνο φρη κφλν λα βιέπεη ηνλ άλζξσπν 

αιιά πνπ ν άλζξσπνο κπνξεί λα αθνχεη ηνλ άλζξσπν λα κηιά. Απηή ε εκπεηξία πέξα 

απφ ηε δηδαθηηθή ηεο πιεπξά, νπζηαζηηθά είλαη έλα πεδίν έξεπλαο ηεο επηηπρίαο αιιά 

θαη ηεο απνηπρίαο ηεο ίδηαο ηεο γισζζηθήο επηθνηλσλίαο, έηζη φπσο απηή 

θαλεξψλεηαη κέζα απφ ηνλ ίδην ηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

Απφ απηήλ ηελ άπνςε, ν εξρνκφο ηνπ νκηινχληνο θηλεκαηνγξάθνπ, ν νπνίνο 

κάιηζηα ήξζε θαη ζρεηηθά λσξίο ζηελ ηζηνξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, δεκηνπξγεί 

ζπλζήθεο επαλαγλψξηζεο ησλ ζεαηψλ κε ηελ ίδηα ηνπο ηελ κηιηά, κε ηελ ίδηα ηνπο ηε 

γιψζζα, ε νπνία απνηειεί κεξηθφ ζχλνιν ηεο δπλαηφηεηαο λα θαηαθηνχλ ηε γλψζε. 

Ζ γιψζζα, πνιιέο θνξέο, εθθξάδεη ηε γλψζε καο γηα ηα πξάγκαηα θαη ηνπο 

αλζξψπνπο, ή ε γλψζε καο εθθξάδεηαη κέζα απφ ηε γιψζζα. Απφ απηήλ ηελ άπνςε, 

ν θηλεκαηνγξάθνο απνηειεί έλα πεδίν κε εμφρσο δηεπξπκέλε ιεθηηθή θαη εμσιεθηηθή 

επηθνηλσλία πνπ δχλαηαη λα εξεπλάηαη.  

Ζ άιιε πιεπξά ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη ε ηερλνινγηθή. Ο θηλεκαηνγξάθνο 

άιισζηε ρξεζηκνπνίεζε εξγαιεία πνπ ηα πήξε απφ ηα επηζηεκνληθά εξγαζηήξηα (γηα 

παξάδεηγκα ε εζηίαζε/κεγέζπλζε πνπ κπνξεί λα θάλεη κηα θάκεξα ζπκίδεη ηνλ ηξφπν 

πνπ ιεηηνπξγεί ην εξγαζηεξηαθφ κηθξνζθφπην). Απηά ηα κέζα νπζηαζηηθά ηνπ 

πξνζέδσζαλ ηφζν αιεζνθάλεηα φζν θαη ην λα βξίζθεηαη ζηελ αηρκή ηεο 

επηθαηξφηεηαο αιιά θαη λα έρεη δεκηνπξγεζεί γχξσ απφ απηφλ κηα επκεγέζεο 

βηνκεραλία ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηελ ηερλνινγία αιιά θαη ζηελ εμέιημή ηεο. Απηή ε 

ζχλδεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ ηερλνινγηθή εμέιημε δελ είλαη κφλν 
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απηαπφδεηθηε αιιά παξνπζηάδεηαη θαη σο ζεκαηηθή ηνπ ίδηνπ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

Σαηλίεο κε ζέκα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ηαηλίεο πνπ αζρνινχληαη κε επηζηεκνληθά 

πεηξάκαηα ή κε επηζηεκνληθέο ππνζέζεηο, άιιεο πνπ έρνπλ σο ζέκα ηνπο ηε δσή ελφο 

επηζηήκνλα είλαη πνιιέο. ην ζχλνιφ ηνπο νη ηαηλίεο απηέο θηλνχληαη απφ ην 

ζαπκαζκφ ηνπο πξνο ηελ επηζηήκε θαη ηηο αλαθαιχςεηο ηεο, απφ ηελ κηα πιεπξά, έσο 

θαη ζην θφβν ηνπ αλζξψπνπ –εηδηθά φζν πην πνιχ πιεζηάδνπκε ζηελ επνρή καο– πσο 

επηζηήκε θαη νη εθαξκνγέο ηεο δχλαληαη λα αζθήζνπλ παξάινγν έιεγρν πάλσ ζηελ 

αλζξψπηλε δσή, απφ ηελ άιιε. 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε ε έλλνηα ηνπ ξνκπφη (απηφκαηνλ), 

θαηά θαηξνχο έρεη ηαπηηζηεί ηφζν κε ην ζέαηξν φζν θαη κε ηνλ θηλεκαηνγξάθν, 

θαζψο πξνβάιιεηαη ε άπνςε πσο ν εζνπνηφο έρεη ηαπηηζηεί κε θάπνηνλ άιινλ 

άλζξσπν, ιεηηνπξγψληαο ζαλ πξνγξακκαηηζκέλν ξνκπφη απφ ζθελνζέηε θαη 

ζπγγξαθέα θαη πσο ν ζεαηήο βηψλεη ηε δηπιή ζπλεηδεηνπνίεζε πσο ηελ ίδηα ζηηγκή 

πνπ κπνξεί λα ηαπηίδεηαη κε έλαλ ήξσα, ηελ ίδηα ζηηγκή αληηιακβάλεηαη πσο φ,ηη 

ζπκβαίλεη κπξνζηά ηνπ δελ είλαη αιήζεηα. Γε ζα κηιήζνπκε πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

ηερλεηή λνεκνζχλε, ζα επηζεκάλνπκε φκσο πσο φζν πεξλνχλ ηα ρξφληα θαη κέζα 

απφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδεη ν θηλεκαηνγξάθνο ηελ επηζηήκε, δηαθαίλεηαη πσο 

απφ ην ζαπκαζκφ γηα ηελ επηζηήκε πξνρσξνχκε ζην θφβν έλαληη ησλ επηζηεκνληθψλ 

εθαξκνγψλ.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε φκσο εθαξκνγή πνπ δχλαηαη λα αιιάμεη ηνλ ηξφπν πνπ 

βιέπνπκε θηλεκαηνγξάθν είλαη κηα εθαξκνγή πνπ αθνξά ζηνλ νινγξακκαηηθφ
489

 

ελδερνκέλσο θηλεκαηνγξάθν. Ήδε, ζε θάπνηεο πιεπξέο ηνπ, ην νινγξακκαηηθφ 

ζέακα έρεη παξνπζηαζηεί ζε αξθεηέο ζθελέο θαη ίζσο θαζηζηά ηελ εμέιημε αθφκα 

εληππσζηαθφηεξε. Ζ εληππσζηαθή πιεπξά ηνπ νινγξακκαηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ δελ 

αθνξά κφλν ζηελ αιεζνθάλεηά ηνπ φζν ζηελ αιιαγή πνπ ζα επηθέξεη ζηνλ ηξφπν 

πνπ βιέπνπκε θαη αληηιακβαλφκαζηε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Μηινχκε νπζηαζηηθά γηα 

ηε ζεαηξηθνπνίεζε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Δλφο θηλεκαηνγξάθνπ πνπ αθνχ ζηηο 

κεγάιεο αίζνπζεο γηγάλησζε ηηο αλζξψπηλεο κνξθέο, ελδέρεηαη ηψξα λα ηηο θέξεη ζηηο 

ηξεηο δηαζηάζεηο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρψξν πνπ αιεζνθαλψο κπνξεί λα θαηαιάβεη ην 

αλζξψπηλν ζψκα. Ίζσο κηιάκε γηα κηα ηέρλε πνπ επηζηξέθεη ζηα αλζξψπηλα κέηξα. 

Έλα κέζν πνπ ίζσο θάλεη μαλά ηνλ άλζξσπν λα αγαπήζεη ηνλ άλζξσπν πνπ 
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αλαθαιχπηεηαη ελψπηνλ ηνπ βιέκκαηφο καο, ελφο βιέκκαηνο πνπ κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη ην βάζνο ηεο χπαξμήο καο ηφζν κεηαθνξηθά φζν θαη θπξηνιεθηηθά.  

Σέινο, ζα ζέιακε λα επηζεκάλνπκε θαη θάηη άιιν. Ζ θηινζνθία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ δελ πηζηεχνπκε πσο πεξηνξίδεηαη αζθπθηηθά ζηελ ίδηα. Αλ θάπνηνο 

δηαηξέμεη κε πξνζνρή ηελ παξνχζα δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, ην έξγν ηνπ Cavell αιιά 

θαη άιισλ θηινζφθσλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ζα παξαηεξήζεη πσο ην ζπγθεθξηκέλν 

πεδίν έρεη λα καο δηδάμεη πνιιά ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ ηέρλε φζν θαη ζε ζρέζε κε ηε 

θηινζνθία: 1) ε έλλνηα ηεο επαλαγλψξηζεο ηνπ Cavell κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ηφζν ζην ζέαηξν φζν θαη ζηνλ θηλεκαηνγξάθν αιιά θαη ζε θάζε δπλαηή ζελαξηαθή ή 

θαη ινγνηερληθή πινθή, 2) ε επηξξνή πνπ κπνξεί λα έρεη ε θηινζνθηθή ζθέςε ζηηο 

ηέρλεο είλαη αξθεηά δηεπξπκέλν πεδίν πνπ ζα ήηαλ θαιφ λα αλαδεηεζεί θαη λα 

αλαδεηείηαη θαη ζην ρψξν ηεο ειιεληθήο ηέρλεο κε εθαιηήξην ηε θηινζνθία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ, 3) νθείινπκε λα κηιήζνπκε γηα ηελ ηζρχ ηεο εηθφλαο, πφζσ κάιινλ 

ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο εηθφλαο, φρη κφλν ζηα πιαίζηα ηνπ εληππσζηαζκνχ θαη ηεο 

αιεζνθάλεηάο ηεο αιιά γηα ην πψο απηή κπνξεί πηα λα πξνβάιιεη θηινζνθηθέο ηδέεο 

ή θαηαζηάζεηο πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ θηινζνθηθέο πξνεθηάζεηο –ζε απηήλ ηελ 

πεξίπησζε σθειείηαη ε ίδηα ε θηινζνθία, θαζψο απηφ γηα ην νπνίν κηιάο θαη 

επηρεηξεκαηνινγείο, κπνξείο απιά θαη λα ην δείμεηο θαη θπξίσο λα ην δεηο θαη εζχ σο 

ηξίηνο, 4) ε έλλνηα ηεο απνθάιπςεο ηνπ θφζκνπ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο κέζα απφ ηνλ 

θηλεκαηνγξάθν κπνξεί λα εμππεξεηήζεη αιιά θαη λα ζεκειηψζεη επηζηεκνληθά πνιιά 

είδε ηερλψλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζε επίπεδν γεηηνληάο θαη θνηλφηεηαο θαη εκπιέθνπλ έλα 

θαιιηηερληθφ δξψκελν/εγρείξεκα κε ηνπο αλζξψπνπο ηεο δηπιαλήο πφξηαο 

(community projects)
490
, 5) ε ίδηα ε απνθάιπςε/αλαθάιπςε ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

κέζα απφ ηνλ θηλεκαηνγξάθν φπσο ην απνηππψλεη ν Cavell απνηειεί κηα επθαηξία 

επαλαζχζηαζεο ηεο ζρέζεο ηνπ αηφκνπ κε ηνλ εαπηφλ ηνπ, κε ηνπο άιινπο, κε ηνλ 

θφζκν ηνπ, κε ηνλ εθθεξφκελν ιφγν ηνπ, 6) φια ηα παξαπάλσ ελδέρεηαη λα 

απνθαιχςνπλ ζηνλ ίδηνλ ηνλ άλζξσπν πνπ θξίλεη θαη δεκηνπξγεί, άγλσζηεο πηπρέο 

ηνπ εαπηνχ ηνπ θαη ησλ άιισλ, 7) ν θηλεκαηνγξάθνο καο ζέηεη, ηειηθά, ελψπηνλ ησλ 

πξάμεψλ καο. Ζ δσή καο, άιισζηε, κνηάδεη κε έλα ζελάξην ηνπ νπνίνπ ε πινθή 

δηακνξθψλεηαη απφ ηηο ίδηεο καο ηηο πξάμεηο. Ο θηλεκαηνγξάθνο δνθηκάδεη απηέο ηηο 

επηινγέο καο ζην έπαθξν.           
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Abstract 

 

This paper attempts to access cinema through the philosophical perspective, both 

trying to detect its eventual philosophical or non-philosophical implications, as well 

as making use of the analytical tools of the field of film philosophy. The paper 

attempts to propose a concrete method of film analysis, an analysis based on Stanley 

Cavell, and secondarily on Wittgenstein, Austin, Quine and Derrida. First, the paper 

attempts to define cinema philosophically using the thought of Cavell and Derrida. 

Furthermore the paper tries to find the relationship between cinematic, philosophical 

and artistic indeterminacy as well as the relationship between epistemological and 

film realism. It also analyses Kubrick‟s Eyes Wide Shut using the concept of Cavell‟s 

acknowledgement and examines the function of Wittgenstein language games in 

cinema, especially in Dogtooth of Yorgos Lanthimos. Finally, the paper refers to the 

changes that happen and will happen to the cinema due to the new technologies.      

 

 


