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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Η γλώσσα μου είναι το συνολικό άθροισμα του εαυτού μου: διότι ο άνθρωπος
είναι η σκέψη». Charles Sanders Pierce

Η ανθρώπινη σκέψη καθορίζει και καθορίζεται από την αφήγηση.
Ο κινηματογράφος αποτελεί μια ιδιαίτερη αφηγηματική κατάσταση, κάτι σαν
‘άθροισμα’ πολλών διαφορετικών παραγόντων που συντείνουν σε μια ολότητα
σκέψης.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ η αφήγηση διεκδικεί νέους τρόπους έκφρασης
που συνδυάζουν τις βασικές αφηγηματικές μορφές που κληροδοτήθηκαν
διαμέσου των αιώνων - έτσι όπως έχουν αναπτυχθεί στο έπος, το θέατρο, την
ποίηση, το μυθιστόρημα, τις εικαστικές τέχνες, τη μουσική, το χορό -

με

σύγχρονες μορφές οι οποίες έγιναν εφικτές διαμέσου της τεχνολογικής προόδου.
Αυτή η εξέλιξη της αφήγησης μέσω συνδυασμένων μορφών εμφαίνεται ιδιαίτερα
στην τέχνη του κινηματογράφου που συγκροτείται στη βάση της τέχνης του
λόγου, αλλά ταυτοχρόνως αυτήν της εικόνας.
Ο Mikhail Bakhtin, στο αποφασιστικής σημασίας έργο του πάνω στο ζήτημα
μορφής και περιεχομένου, εστιάζει στη χωρικότητα και χρονικότητα κάθε έργου
τέχνης, ορίζοντάς το μέσα από αυτές τις δύο συνιστώσες: «…Το έργο τέχνης σαν
πράγμα ορίζεται απλά και ανέκφραστα στο χρόνο και στο χώρο, ξεχωριστά από
όλα τα άλλα…».
Οι τρόποι ανάπτυξης των χρονικών και χωρικών δομών, καθώς επίσης η σχέση
της χρονικότητας με τη χωρικότητα, είναι οι παράμετροι που καθορίζουν την
ιδιαίτερη φύση κάθε μορφής τέχνης και ως εκ τούτου τις μεταξύ τους επιδράσεις.
Αν η χωρική, και κατ’ επέκταση εικαστική / εικονική ανάπτυξη στον
κινηματογράφο είναι αυτή που σηματοδοτεί τη σχέση του με το θέατρο και τις
εικαστικές τέχνες, η πολλαπλά χρονική διάσταση της φιλμικής γραφής εξηγεί τη
συντακτική σύμπλευση του κινηματογράφου με τον πεζό λόγο και ιδιαίτερα το
μυθιστόρημα.

- -
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Ο Yurij Lotman επισημαίνει αυτήν τη σύμπλευση τονίζοντας πως ο
κινηματογράφος κατακτά τη θέση του ανάμεσα στις άλλες τέχνες όταν αρχίζει
«να επεξεργάζεται και να συνειδητοποιεί τη σύνθεση δύο αφηγηματικών τάσεων:
της εικαστικής και της ρηματικής».
Πράγματι, ο γραπτός λόγος αναπτύσσεται στο χρόνο και οι εικαστικές τέχνες στο
χώρο, οπότε υπάρχει στον κινηματογράφο μια συνδυασμένη δόμηση τους στο
χωρόχρονο καθώς εξελίσσεται η αφήγηση, η οποία συνίσταται στην αλληλουχία
(όχι απαραίτητα γραμμική) συμβάντων, γεγονότων και κινήσεων. Μ’ αυτόν τον
τρόπο η κινηματογραφική εικόνα δημιουργεί τους δικούς της κώδικες, καθώς
αναπτύσσεται στα συγκεκριμένα χωρικά όρια του κάδρου, αλλά ταυτόχρονα
βρίσκεται σε διαρκή ροή μέσω της εναλλαγής των πλάνων, έχει το δικό της ρυθμό
και η συντακτική της φύση χαρακτηρίζεται από τη χρήση της εικόνας ως λόγου,
ως γλώσσας, πέρα από την άμεση αξιοποίηση της λεκτικής εκφοράς ως ενός
βασικού σημειωτικού δεδομένου.

Κινηματογράφος: μια άλλη ‘‘γλώσσα’’ και ένα σημειωτικό σύστημα
Ο Cristian Metz εμβαθύνει σε αυτήν την ιδιαιτερότητα του φιλμικού φαινομένου
δείχνοντας πως υπάρχει μια πραγματική αναλογία ανάμεσα στον κινηματογράφο
και τη γλώσσα, η οποία συνίσταται στην κοινή συντακτική τους φύση.
Η μονταζιακή σύνδεση μιας εικόνας με μια δεύτερη καθιστά τον κινηματογράφο
μία γλώσσα που παράγει λόγο μέσα από παραδειγματικές και συνταγματικές
λειτουργίες. Έτσι όπως η γλώσσα συνδυάζει φωνήματα και μορφήματα για να
σχηματίσει προτάσεις, κατά αντίστοιχο τρόπο ο κινηματογράφος συνδυάζει
εικόνες και ήχους για να σχηματίσει αφηγηματικές ολότητες (αυτό που ο Metz
αποκαλεί ‘‘συντάγματα’’).
Ο καθοριστικός ρόλος του συνδυασμού επιμέρους σημειακών δεδομένων, που με
τη σειρά τους δημιουργούν αφηγηματικές ενότητες, καθιστά αναγκαία την
προσέγγιση

της

σημειωτικής

κατάστασης

του

φιλμικού

φαινομένου,

δημιουργώντας το υπόβαθρο για την κατανόηση της αφηγηματικής του
συγκρότησης, αφού σύμφωνα με τον Metz ο κινηματογράφος παραμένει μια
γλώσσα, όχι όμοια, πάντως ανάλογη με τη γλώσσα όπως την εννοεί ο Ferdinand
de Saussure.
- -
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Κινηματογράφος και Λογοτεχνία: κοινός παρανομαστής η αφήγηση
Η πορεία ανάδειξης της άρρηκτης συντακτικής σχέσης μεταξύ λόγου και
κινηματογραφικής εικόνας οδηγεί την παρούσα έρευνα στον πυρήνα του
φαινομένου αυτής της σχέσης: το πώς οι αφηγηματικοί τρόποι της λογοτεχνίας
εμφαίνονται κατά την κινηματογραφική αφήγηση και πως οι κανονικότητες - ή
μη - του φιλμικού λόγου μπορούν να μελετηθούν υπό αυτό το πρίσμα, ως η ταινία
να ήταν λόγος - και είναι ένας λόγος μέσω των εικόνων - με σκοπό να κατανοηθεί
αυτός ο λόγος σε κάθε επιμέρους έκφρασή του.

Ο ρόλος της μυθιστορηματικής και φιλμικής «Φόνισσας»
Η συγκεκριμένη μελέτη πάνω στη δομή και τη λειτουργία της κινηματογραφικής
αφήγησης θα αξιοποιήσει ως υπόδειγμα τη φιλμική μεταφορά της «Φόνισσας»
του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, από το σκηνοθέτη Κώστα Φέρρη.
Ο Γιάγκος Ανδρεάδης παρατηρεί πως στο Παπαδιαμαντικό κείμενο «χώρος,
χρόνος, γλώσσα βιώνονται όχι με μια πλασματική ενότητα, αλλά με τη συνείδηση
και την αποδοχή των διαφορών…», κι αυτή ακριβώς η μέσω του κειμένου
υποστασιοποίηση της διαφοράς ενός άλλου λόγου, ενός άλλου χρόνου, ενός
άλλου χώρου, δημιουργεί την πρόκληση να σταθεί η παρούσα μελέτη εν μέσω
των δύο αφηγήσεων - του πεζογραφήματος και της ταινίας - για να προσεγγίσει
τους αφηγηματικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί να πραγματωθεί φιλμικά
ένα πολυεπίπεδο λογοτεχνικό κείμενο, που αντλεί την αλήθεια του μέσα από τη
«συνείδηση και αποδοχή των διαφορών».
Έτσι με αφηγηματικούς όρους το - κατά Genette - ‘‘υπερ-κείμενο’’ της
«Φόνισσας» του Α. Παπαδιαμάντη θέτει όχι μόνο θεματικές, αλλά και
αφηγηματικές προοπτικές, εκ των πραγμάτων, λόγω προγενέστερης και
διαφοροποιημένης θέσης, τις οποίες το μεταγενέστερο φιλμικό ‘‘υπο-κείμενο’’
του Κ. Φέρρη μπορεί να ακολουθήσει, μπορεί και όχι. Δεν ενδιαφέρει εδώ η
πιστότητα, ή μη, της μεταφοράς από το λογοτεχνικό στο φιλμικό κείμενο, που
άλλωστε ούτε ζητούμενο είναι, ούτε και οφείλεται, αλλά οι μεταμορφωτικές
λειτουργίες που επισυμβαίνουν στα πλαίσια της αφήγησης.

- -
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Η ιστορία (μύθος) και η αφήγηση (πλοκή) του φιλμ «Φόνισσα»
Ο Bakhtin προσδιορίζει το καλλιτεχνικό φαινόμενο ως ένα σημαίνον σύνολο
προσδιοριζόμενο τόσο από τα έξω, όσο και από τα μέσα, δηλ. τόσο από τη
μορφή, όσο και από το περιεχόμενο, με τέτοιο τρόπο ώστε «το περιεχόμενο και η
μορφή αλληλοδιαβρώνονται και είναι αξεχώριστα», αλλά «για την αισθητική
ανάλυση, δεν συγχωνεύονται, και παρουσιάζονται σαν μεγέθη διαφορετικής
τάξης».
Ακολουθώντας αυτήν τη γραμμή που δόθηκε από τον Bakhtin, και ταυτοχρόνως
αξιοποιώντας τη διάκριση ‘‘μύθου’’ και ‘‘πλοκής’’ των ρώσων φορμαλιστών,
που

δεκαετίες

αργότερα

διαπραγματεύθηκε

συστηματικά

από

τους

αφηγηματολόγους, δημιουργείται η πρόκληση για μια προσέγγιση της ταινίας
μέσω των αφηγηματικών μοντέλων ανάλυσης που στοχεύουν στη μελέτη αυτών
των δύο κατευθύνσεων. Στόχος της έρευνας είναι να διαφανεί αν, και πως, τα
νοήματα βάθους έρχονται στην επιφάνεια, δηλαδή πως το νόημα μιας ιστορίας
αναδεικνύεται μέσα από την αφήγησή της, ιδίως για ένα φιλμ που, όπως το
πεζογράφημα στο οποίο βασίζται, καταπιάνεται μ’ ένα εξαιρετικά απαιτητικό
θέμα, αυτό της ύπαρξης, της μνήμης και της συνείδησης.
Το φιλμ «Φόνισσα» ως ‘‘ιστορία’’
Μια ‘ιστορία’ είναι το γεγονός εκείνο που οδηγείται στην ολοκλήρωσή του μέσα
από πράξεις, επιδιώξεις, επιθυμίες συγκεκριμένων προσώπων.
Η ανθρώπινη δράση αποτελεί τη βασική παραμέτρο γι’ αυτό που ο Bakhtin
αποκαλεί «γνωστική και ηθική σημασία, επειδή η μορφή έχει ανάγκη από το εξωαισθητικό βάρος του περιεχομένου, ελλείψει του οποίου, δεν θα μπορούσε να
πραγματωθεί σαν μορφή». Οι πράξεις των ανθρώπων κυριαρχούν σε κάθε
ιστορία, ενώ ταυτόχρονα επηρεάζουν την αφηγηματική διαδικασία.
Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή της «Λογικής των αφηγηματικών πιθανοτήτων»
του Claude Bremond στο εν λόγω φιλμ, γίνεται με το σκεπτικό να διαφανούν οι
στόχοι, τα αίτια και η σημασία των ανθρώπινων πράξεων, μέσα από τη διαπλοκή
και τους συσχετισμούς τους στο όλον του φιλμικού κειμένου. Έτσι, η πρώτη
σημαντική κατεύθυνση αυτής της έρευνας είναι να δειχθούν οι πράξεις ή οι
παραλείψεις της Φόνισσας και των άλλων προσώπων, και με ποιο τρόπο αυτές
οδηγούν το μύθο, την ιστορία στο τέλος της, αλλά ταυτοχρόνως τι μπορεί να
σημαίνουν.
- -
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Μέσα από αυτήν την προσέγγιση διασαφηνίζεται πως το φιλμ «Φόνισσα»,
αναπτύσσεται μέσα από το καθοριστικό επαναλαμβανόμενο συμβάν του
θανάτου/πνιγμού μικρών κοριτσιών από τη Φραγκογιαννού. Οι θάνατοι/πνιγμοί
αποτελούν συγκεκριμένες πραγματώσεις ενός επαναλαμβανόμενου ισχυρού
στόχου, με αποτέλεσμα να έλκονται γύρω απ’ αυτόν όλες οι υπόλοιπες δράσεις
της αφήγησης. Επίσης διαφαίνεται το πώς επισυμβαίνει αυτή η έλξη που ασκεί
ένας δυνατός στόχος, δημιουργώντας μια αφηγηματική ενότητα. Σαν ο στόχος
αυτός (η πραγμάτωση ή η μη πραγμάτωσή του) να είναι η μήτρα που θα
κυοφορήσει ολόκληρη την αφήγηση.
Η φιλμική «Φόνισσα» χωρίζεται σε τέσσερις αφηγηματικές ενότητες ‘‘αφηγηματικές ακολουθίες’’ κατά Bremond - και ήδη από τη στιγμή του πρώτου
φόνου γίνεται σαφές ποιος είναι ο δολοφόνος. Έτσι καταργείται κάθε ενδεχόμενο
για μια ταινία που στηρίζεται στο αίνιγμα και το σασπένς σχετικά με τη λύση του
μυστηρίου. Με την κατάλυση του ερωτήματος ‘ποιος έκανε το έγκλημα’, τίθεται
άμεσα το ‘γιατί’ του εγκλήματος, δηλ. ένα δεύτερο επίπεδο ερμηνείας.
Το φιλμ «Φόνισσα» ως ‘‘πλοκή’’
Ο Paul Ricoeur συνδέει άρρηκτα την αφηγηματικότητα με τη χρονικότητα στη
βάση της ύπαρξης όταν λέει: «Δέχομαι τη χρονικότητα ως εκείνη η δομή της
ύπαρξης που αγγίζει τη γλώσσα μες στην αφηγηματικότητα και την
αφηγηματικότητα ως τη γλωσσική δομή που ως απώτερο σημείο της αναφοράς
της έχει τη χρονικότητα. Η σχέση τους επομένως στηρίζεται στην
αμοιβαιότητα…». Μάλιστα εδραιώνει την πλοκή ως τον καταλληλότερο τρόπο
για τη μελέτη αυτής της σχέσης μεταξύ χρόνου και αφήγησης.
Κάθε μυθιστορηματική, όπως και κάθε φιλμική αφήγηση, μπορεί να
πηγαινοέρχεται στο χρόνο οποτεδήποτε, με οποιαδήποτε ταχύτητα και συχνότητα,
με διαφορετικές διάρκειες που μπορεί να εκτείνονται από μία μόνο στιγμή ή μια
ολόκληρη περίοδο· έχει τη δυνατότητα να ανακαλεί ξεχασμένα συμβάντα ή
συμβάντα που κανείς δεν τα ξέρει και ο αφηγητής αποφασίζει τώρα να τα
αποκαλύψει· να μένει σε μια σημαντική στιγμή του χρόνου της ιστορίας για όσο
διάστημα θέλει, ή να παραλείπει αυτό που δεν είναι σημαντικό ή επιβάλλεται να
αποκρύψει.
Η αφήγηση έχει πολλούς τρόπους να θέτει τους δικούς της όρους στην ιστορία.
Μπορεί να χειρίζεται το χρόνο σαν ένα κυβιστικό παζλ, όπου όλα τα γεγονότα
- -
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σπάνε και αποκόβονται από τη στιγμή που πραγματικά έγιναν για να
ανασυσταθούν κάπου αλλού, κάποτε άλλοτε. Όμως όλα αυτά που μπορεί να κάνει
η αφήγηση δε γίνονται άναρχα και αυθαίρετα, αλλά υποτάσσονται στη λογική
σύλληψη μιας εσωτερικής συνέχειας, πέρα από την εξωτερική χρονική συνέχεια ή
ασυνέχεια. Η αφήγηση ακολουθεί τον έναν ή τον άλλο δρόμο για κάποιο λόγο,
λόγω κάποιας ουσίας.
Χαρακτηριστικό στοιχείο της αφήγησης του πεζογραφήματος, τα ίχνη της οποίας
ακολουθεί το ομώνυμο φιλμ, είναι η διαφοροποίηση της ροής του κειμένου από
τη ροή των γεγονότων, όπως υποτίθεται ότι συνέβησαν στην πραγματικότητα.
Ο χρόνος στην κυριολεξία διαπλέκει την αφήγηση, μέσα από συνεχείς
παρεκβάσεις από τη γραμμική χρονική σειρά, δημιουργώντας πολυεπίπεδους
ιστούς και δομές του αφηγηματικού λόγου, χτίζοντας έτσι την αφηγούμενη
ιστορία.
Η παρούσα μελέτη ακολουθώντας τις κατευθύνσεις που διαγράφει η
αφηγηματική

ιδιαιτερότητα

της

«Φόνισσας»,

τόσο

του

πρωτογενούς

μυθιστορηματικού ‘‘υπερ-κειμένου’’, όσο και του φιλμικού ‘‘υπο-κειμένου’’ που έγκειται κυρίως στον τρόπο ανάπτυξης του χρόνου, και της σημασιοδοτικής
σπουδαιότητας των αναχρονιών - εφαρμόζει ως καταλληλότερη κατεύθυνση
έρευνας αυτήν του Gérard Genette για το «Λόγο της αφήγησης».
Αφήγηση όμως δεν είναι μόνο ο χρόνος, ή για να ειπωθεί διαφορετικά, ο
χειρισμός του χρόνου επηρεάζει και τα άλλα επίπεδα της αφήγησης και
αντίστροφα. Έτσι, παράλληλα με τη μελέτη των χρονικών σχέσεων, διαγράφονται
εκ των πραγμάτων οι τροπικότητες και η οπτική γωνία που αναπτύσει η φιλμική
αφήγηση, καθώς και το είδος της αφηγηματικής φωνής.
Μέσα από τη μελέτη του ‘‘χρόνου’’, του ‘‘τρόπου’’ και της ‘‘αφηγηματικής
φωνής’’ αναδεικνύεται ο κυριαρχικός ρόλος της μνήμης και του παρελθόντος στο
φιλμ, και δίνεται μέσα από τη φωνή ενός παντογνώστη αφηγητή που γνωρίζει
κάθε στιγμή της ιστορίας.
Το πεζογράφημα «Φόνισσα»
«Η Φόνισσα», έχει μελετηθεί μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και
θεματολογικές προσεγγίσεις, ακριβώς λόγω του εύρους των γνωστικών πεδίων
που ενυπάρχουν σε αυτήν.

- -
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Ο Γιάγκος Ανδρεάδης αναλύει τις πολυεπίπεδες θεματικές προοπτικές που
διαγράφει το Παπαδιαμαντικό έργο, ιδίως με τη Φόνισσα:
- το τραγικό και η τραγωδία στη «Φόνισσα» και η σχέση με την ψυχανάλυση και
την «αισθητική μελέτη των ψυχικών διαταραχών»
- ο χρόνος και ο χώρος στον Παπαδιαμάντη και η σχέση με την ελληνική
αρχαιότητα και την ελληνική πραγματικότητα που τον απομακρύνει από την
‘ηθογραφία’, καθώς η «…έξοχη δημιουργικότητά του συνδυάζεται, από τα πρώτα
βήματά του, με μια άκρως ακονισμένη αίσθηση του ιστορικού, του πολιτικού και
του κοινωνικού.»
- η μνήμη και η γλώσσα, ο τρόπος που το παρελθόν, δηλαδή η μνήμη και η
ιστορία, βιώνεται και αναπαράγεται καλλιτεχνικά ως διαχρονία
Αυτή ακριβώς η τελευταία θεματική προοπτική θα αναπτυχθεί ως ο τελικός
σταθμός της παρούσας μελέτης, ακριβώς για να προσεγγισθεί η αφηγηματική
σχέση χρόνου και γλώσσας στην Παπαδιαμαντική «Φόνισσα».

Έτσι, τελικά, η συνδυαστική προσέγγιση του φιλμ «Φόνισσα» ως ιστορία και ως
αφήγηση,

στοχεύει

στην

επαναφορά

της

ολότητας

του

καλλιτεχνικού

αντικειμένου, μέσα ακριβώς από την κατανόηση της αδιάσπαστης σχέσης μορφής
και περιεχομένου.
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Κεφάλαιο 1ο

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ
ΠΟΛΥΣΗΜΕΙΑΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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ΤΟ ΦΙΛΜ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΓΛΩΣΣΑ

Εισαγωγή
Στις αρχές του αιώνα, όταν ο κινηματογράφος έψαχνε την ταυτότητά του ως
μέσο, τους τρόπους έκφρασης, τη γλώσσα του (ο όρος ‘γλώσσα’ με την έννοια
που του δίνει η γλωσσολογία και η σημειολογία), τότε το θέατρο, το
μυθιστόρημα, η ποίηση, και οι εικαστικές τέχνες διέγραφαν ήδη την εποχή των
νεωτερικών αναζητήσεων, έχοντας πίσω τους παράδοση αιώνων.
Ήταν αναπόφευκτο λοιπόν να επηρεαστεί η νέα τέχνη από τις κατακτήσεις των
υπολοίπων, να ενστερνιστεί στοιχεία τους, και στο πλαίσιο της συγκρότησης του
καλλιτεχνικού της χαρακτήρα να εγκαταλείψει γρήγορα τα παιχνίδια της νέας
εφεύρεσης (κινητοσκόπιο και άλλες μηχανές προβολής), να εξελίξει τον
ενθουσιασμό των πρώτων κινηματογραφιστών (τις ποικίλες οικογενειακές
στιγμές του Lumiére, το θεατρικό στήσιμο και τα τρυκ του Meliés, το ενδιαφέρον
για τα κοινωνικά θέματα και την επικαιρότητα των Άγγλων Pooul, Williamson
και Smith) και να χαράξει σταδιακά τη δική της πορεία. [1]
Ο κινηματογράφος αρχίζει να συνδυάζει με λειτουργικό τρόπο την τέχνη του
λόγου με την τέχνη της εικόνας. Δανείζεται τρόπους ανάπτυξης και στοιχεία
εκφοράς από το λόγο, γραπτό ή προφορικό, και τρόπους αναπαράστασης από το
θέατρο και τις εικαστικές τέχνες, διευρύνοντας τις εκφραστικές δυνατότητες
αυτών των μέσων με την κίνηση και το ρυθμό. Έτσι ο κινηματογράφος κατακτά
τη δική του θέση ανάμεσα στις άλλες τέχνες μόλις αρχίσει να επεξεργάζεται και
να συνειδητοποιεί τη σύνθεση δύο αφηγηματικών τάσεων: της εικαστικής (είναι η
‘κινούμενη ζωγραφική’, όπως λέει ο Lotman) και της ρηματικής.
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Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Ο Yuri Lotman αναλύει τη διπλή φύση του κινηματογραφικού κώδικα και την
ιδιαίτερη σημειωτική κατάστασή του, η οποία προκύπτει ακριβώς από τον
προαναφερθέντα συνδυασμό:
«Ο κινηματογράφος είναι στην ουσία του, η σύνθεση δύο αφηγηματικών
τάσεων: της εικαστικής (είναι η ‘κινούμενη ζωγραφική’) και της
ρηματικής.

Η

λέξη

πράγματι,

δεν

είναι

προαιρετικό

κριτήριο,

συμπληρωματικό της κινηματογραφικής διήγησης, αλλά υποχρεωτικό
στοιχείο της τελευταίας….
Η σύνθεση των λεκτικών και παραστατικών σημείων καταλήγει, όπως θα
δούμε, στην παράλληλη ανάπτυξη στον κινηματογράφο δύο τύπων
αφήγησης.» [2]
Ο Lotman παρατηρεί για τον κινηματογράφο πως: «Οι λέξεις εδώ, αρχίζουν να
συμπεριφέρονται ως εικόνες», αναφερόμενος στα διευκρινιστικά χαρτόνια του
βωβού κινηματογράφου, και σε κάθε είδους εικονική λεκτική αναπαράσταση, που
με την έλευση του ομιλούντος πήρε τη μορφή σχολίου off, ή εσωτερικού
μονολόγου.
Αυτό όμως που καθορίζει την ουσία της φιλμικής γραφής είναι το ακριβώς
αντίστροφο, δηλαδή το ότι οι εικόνες συμπεριφέρονται ως λέξεις:
«…η φωτογραφία (το πιο τέλειο παράδειγμα απεικόνισης) παίρνει στον
κινηματογράφο τις ιδιότητες της λέξης.» [3]
Ταυτόχρονα, η κάθε εικόνα από μόνη της - κινούμενη ή στατική - είναι αφήγηση.
Είναι αφήγηση ακόμη κι αν δεν εμπερικλείει στην ανάπτυξή της ούτε μία
διαλογική φράση, ούτε μία λεκτική εικονική φράση (π.χ. μεσότιτλοι, υπότιτλοι ή
εικονικές αναπαραστάσεις λέξεων).
Η δύναμη της εικόνας έχει τη δυνατότητα να ανατρέπει ακόμη και δεδομένα που
τίθενται από το λόγο (π.χ. διαλόγους ή μονολογικές αφηγήσεις), προωθώντας μια
αφήγηση μέσω σύγκρουσης (αντίστιξη), ή, άλλες φορές συνεπικουρεί το λόγο,
συμπληρώνοντάς τον (συμπληρωματικότητα). Η σημειοδότηση μέσω της εικόνας
είναι πολλαπλή και πραγματώνεται από διαφορετικών τύπων σημεία, που όλα
ανεξαιρέτως περνούν κάποιο μήνυμα. Είναι πολύ χαρακτηριστικός ο σχολιασμός
του Roland Barthes πάνω στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί σημειωτικά το
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χτένισμα των ηθοποιών στην ταινία «Ιούλιος Καίσαρας» του Mankiewicz, ως
«επίδειξη ρωμαϊκότητας». [4]
Η εικόνα από μόνη της έχει μια δύναμη που ξεφεύγει από οριοθετήσεις, πόσο δε
μάλλον αφού σημειολογικά δεν μπορεί να αναλυθεί σε μικρότερες σημειωτικές
μονάδες όπως γίνεται στη λέξη, που αποτελείται από φωνήματα. Πολλές φορές
μάλιστα απελευθερώνει αυτό που ο Roland Barthes ονομάζει ‘αμβλεία έννοια’ για
τις εικόνες του κινηματογράφου, ορίζοντάς την ως:
«σημαίνον χωρίς σημαινόμενο…αυτό που δεν αναπαριστά τίποτα…η
αμβλεία έννοια είναι εκτός του αρθρωμένου γλωσσικού ιδιώματος,
ωστόσο όμως μέσα στη συνομιλία.» [5]
Πράγματι, ο φιλμικός λόγος είναι μέσα στη συνομιλία, επομένως είναι μέσα στην
επικοινωνία. Μια επιμέρους εστίαση θα προσεγγίσει τόσο τη σημειοδοτική, όσο
και την αφηγηματική λειτουργία της φιλμικής γλώσσας.
Ενώ λοιπόν ο γραπτός λόγος αναπτύσσεται στο χρόνο και οι εικαστικές τέχνες
στο χώρο, υπάρχει στον κινηματογράφο μια συνδυασμένη δόμηση τους στο
χωρόχρονο καθώς εξελίσσεται η αφήγηση, η οποία συνίσταται στην αλληλουχία
(όχι απαραίτητα γραμμική) συμβάντων, γεγονότων και κινήσεων. Μ’ αυτόν τον
τρόπο η κινηματογραφική εικόνα δημιουργεί τους δικούς της κώδικες. Γιατί, ενώ
αναπτύσσεται στα πολύ συγκεκριμένα χωρικά όρια του κάδρου, ταυτόχρονα
βρίσκεται σε διαρκή ροή, έχει το δικό της ρυθμό και χαρακτηρίζεται από συνεχείς
αλλαγές του μεγέθους των πλάνων, στοιχεία που αποτελούν βασικά δεδομένα
δόμησης της κινηματογραφικής αφήγησης.
Οι ατέλειωτες συζητήσεις (και αναζητήσεις) μεταξύ των θεωρητικών γύρω από
το ζήτημα εάν ο κινηματογραφικός λόγος είναι ‘γλώσσα’, με την έννοια που
αποδίδει στον όρο ‘γλώσσα’ η γλωσσολογία, ή αν είναι ‘λεκτικό’ και ‘ομιλία’,
δηλαδή μια υφολογία και μια σημειολογία αντίστοιχα, όχι μόνο παρουσιάζουν
τεράστιο ενδιαφέρον, αλλά οδηγούν στην ουσία της κατανόησης της φιλμικής
γραφής, σε όποια πλευρά θέσεων κι αν κάποιος στέκεται.
Έτσι μια προσέγγιση της σημειωτικής κατάστασης του φιλμικού φαινομένου θα
διευκολύνει την κατανόηση της αφηγηματικής του συγκρότησης.
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ΤΟ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Η ‘ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ’ ΤΟΥ FERDINAND DE SAUSSURE

Το ζήτημα της γλώσσας και των δομών που αναπτύσσει κατά τις διάφορες
εκφάνσεις της ανακινήθηκε και εδραιώθηκε από τον Ελβετό γλωσσολόγο
Ferdinand de Saussure (1857-1913), ιδρυτή της γλωσσολογίας. Ο Saussure
εισήγαγε και οριοθέτησε τη διάκριση μεταξύ ‘γλώσσας’ και ‘ομιλίας’, που
επρόκειτο να αποτελέσει σημαντικότατη κατεύθυνση στοχασμού, όχι μόνο για τη
σημειολογία, αλλά και για τη θεωρία της αφήγησης.
Σύμφωνα μ’ αυτόν:
- ‘Γλώσσα’ συνιστά ένα σύστημα κανόνων και συμβάσεων που είναι ανεξάρτητο
και προϋπάρχει αυτών που θα το χρησιμοποιήσουν. Είναι κατά κάποιο τρόπο το
γενικό μοντέλο, πριν από την εκάστοτε εφαρμογή του.
- ‘Ομιλία’ αποτελεί η κάθε εξατομικευμένη χρήση της γλώσσας, έτσι όπως
διαμορφώνεται κάθε φορά κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις. Είναι κατά μια
έννοια το ειδικό μοντέλο στην κατά περίπτωση εφαρμογή του.
Ο Saussure γράφει για τη ‘γλώσσα’:
«Είναι ένας θησαυρός που απόκειται με την εκτέλεση της ομιλίας στα
άτομα της ίδιας και της αυτής κοινότητας, ένα γραμματικό σύστημα που
υπάρχει εν δυνάμει σε κάθε εγκέφαλο ή ακριβέστερα στους εγκεφάλους
ενός συνόλου ατόμων· γιατί η γλώσσα δεν είναι πλήρης σε κανένα, στη
μάζα μόνο υπάρχει τέλεια.
Χωρίζοντας τη γλώσσα από την ομιλία, χωρίζουμε ταυτόχρονα (1) ό,τι
είναι κοινωνικό από ό,τι είναι ατομικό· (2) ό,τι είναι ουσιαστικό απ’ ότι
είναι δευτερεύον και λίγο - πολύ συμπτωματικό.» [6]
Χρησιμοποιώντας τον όρο ‘γραμματικό σύστημα’, ο Saussure αναφέρεται σε μια
ολότητα με νόμους και κανονιστικές αρχές που λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε
να διασφαλίζεται το πλέγμα των δομών του (συστήματος) και η απόδοση
νοήματος. Έτσι διαγράφεται η συμβατικότητα της γλώσσας που συγκροτείται στη
βάση των γλωσσικών σημείων και στην αντιστοιχία του κάθε σημείου με τη
σημασιοδότησή του.
Πιο συγκεκριμένα:
Το ‘σημείο’ είναι μια ολότητα, σταθερή και μεταφερόμενη αυτούσια μέσα στο
χρόνο, «ένα προϊόν κληρονομημένο από τις προηγούμενες γενιές», όπως
επισημαίνει ο Saussure, το οποίο επιπλέον διακρίνεται για την αυθαιρεσία και τη
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συμβατικότητά του, δεδομένο που γίνεται διακριτό αν το σημείο αναλυθεί στα
στοιχεία που το συναποτελούν, δηλαδή το σημαίνον και το σημαινόμενο.
‘Σημαίνον’ ονομάζεται η ακουστική εικόνα μιας λέξης (που εντείνεται στον
προφορικό λόγο) ή το οπτικό της αντίστοιχο (που κυριαρχεί στο γραπτό λόγο),
είναι δηλαδή το «υλικό μέρος του σημείου» σύμφωνα με τον προσδιορισμό που
χρησιμοποιεί ο Δήμος Θέος. [7]
‘Σημαινόμενο’ είναι η έννοια αυτού του σημαίνοντος, δηλαδή η σημασία του. Για
τον Saussure ‘σημαίνον’ και ‘σημαινόμενο’ είναι αδιαχώριστα και δεν υπάρχει
‘σημείο’ που να μην έχει ένα ‘σημαίνον’ και ένα ‘σημαινόμενο’.
Για παράδειγμα η λέξη ΒΙΒΛΙΟ είναι ένα ‘σημείο’, ‘σημαίνον’ του οποίου
αποτελούν τα σημάδια Β-Ι-Β-Λ-Ι-Ο, ενώ το ‘σημαινόμενο’ αυτού είναι η
πραγματική υπόσταση κάθε βιβλίου, η έννοια του βιβλίου στην ολότητά της.
Η κατά Saussure συμβατικότητα και αυθαιρεσία του σημείου προκύπτει από το
γεγονός ότι το σύστημα της γλώσσας επιβάλλεται στο άτομο από την κοινωνία,
του εκχωρείται από την παράδοση ανεξαρτήτως της δικής του άποψης ή
φαντασίας. Που σημαίνει, επιστρέφοντας στο παράδειγμα της λέξης ΒΙΒΛΙΟ, ότι
θα μπορούσε κάλλιστα να έχει τεθεί απ’ αρχής πολιτισμού για την έννοια ‘βιβλίο’
- όπως την κατανοεί η σκέψη ενός Έλληνα (ή ‘book’ αντίστοιχα ενός Άγγλου) - η
λέξη ‘όνειρο’ (ή αντίστοιχα dream). Τι θα άλλαζε; Θα άλλαζε το ‘σημαίνον’ από
[Β-Ι-Β-Λ-Ι-Ο] σε [Ο-Ν-Ε-Ι-Ρ-Ο] το οποίο θα ήταν επίσης αξεδιάλυτα συνδεδεμένο με
το ‘σημαινόμενό’ του, (δηλαδή [Ο-Ν-Ε-Ι-Ρ-Ο] θα σήμαινε αυτό το αντικείμενο με
τα δεμένα φύλλα, που πάνω τους είναι τυπωμένες λέξεις με σκέψεις, ιστορίες και
εικόνες), αφού έτσι θα είχε καθοριστεί από την παράδοση της γλώσσας.
Η δυνατότητα παραλλαγής μέσα στο κυρίαρχο γλωσσικό σύστημα, που αποτελεί
ακριβώς τη μετακίνηση από τη ‘γλώσσα’ στην ‘ομιλία’, μάλλον το πάντρεμα
‘γλώσσας’ και ‘ομιλίας’ - που μπορεί να φτάνει μέχρι του σημείου να γίνεται μια
άλλη γλώσσα - εμφαίνεται στις επιμέρους εκφάνσεις των συγκεκριμένων
γλωσσών που αναπτύσσουν μεμονωμένες επαγγελματικές ή άλλες ομάδες, αλλά
που κι αυτές έχουν σαν βάση τους τον ευρύτερο τόπο της ενιαίας κοινής γλώσσας
(πχ. κατά την επαγγελματική τους απασχόληση: ένας δικηγόρος εκφράζεται με
διαφορετικό τρόπο, χρησιμοποιεί διαφορετικό λεξιλόγιο και σύνταξη απ’ ότι ένας
γιατρός· ένας προγραμματιστής που συνομιλεί με συνάδελφό του μοιάζει να
εκφέρει μια εξωγήινη γλώσσα για κάποιον που δεν ξέρει από υπολογιστές· ένας
λογιστής δεν χρησιμοποιεί λέξεις που θα χρησιμοποιούσε ένας διακοσμητής. Αν
όμως όλοι αυτοί βρεθούν σ’ ένα φιλικό δείπνο, είναι σίγουρο πως - σε ένα πρώτο
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γλωσσικό επίπεδο - θα καταλάβουν ο ένας τα λόγια του άλλου και θα
επικοινωνήσουν, λόγω της κοινής ενιαίας γλώσσας).
Ο Saussure δείχνει την αέναη δυναμική της σχέσης μεταξύ ‘γλώσσας’ και
‘ομιλίας’:
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα δύο αυτά αντικείμενα του λόγου
συνδέονται στενά και το ένα προϋποθέτει το άλλο: η γλώσσα είναι
αναγκαία για να είναι κατανοητή η ομιλία και να παράγει όλα τ’
αποτελέσματά της, αλλά και η ομιλία είναι αναγκαία για να κατασταθεί η
γλώσσα. Ιστορικά, η ομιλία προηγείται πάντοτε.» [8]
Τα ‘σημεία’ λοιπόν είναι αυθαίρετα και η γλώσσα συμβατική, κι αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα να διακρίνει ο Saussure τη μελέτη της ιστορικής προέλευσης της
γλώσσας (διαχρονική ανάλυση), από την προσέγγιση του συστήματος της
γλώσσας ως ολότητα αυτό καθ’ εαυτό (εστιάζοντας κυρίως στη συγχρονική
ανάλυση), γεγονός που τον φέρνει, από θεωρητικής άποψης, κοντά στο δομισμό.
Ο Jeremy Hawthorn τονίζει αυτήν την πέρα από τη διάκριση μεταξύ ‘λόγου’
(langue) και ‘ομιλίας’ (parole) συμβολή του Saussure στη γλωσσολογία.
Αυτή η συμβολή έγκειται στην από μέρος του Saussure διάκριση:
«…μεταξύ συγχρονικών και διαχρονικών προσεγγίσεων στη μελέτη της
γλώσσας, δηλαδή μεταξύ της γλώσσας που μελετάται ως ολοκληρωμένο
σύστημα που λειτουργεί ως τέτοιο σε ένα δεδομένο χρονικό σημείο μιας
δεδομένης γλωσσικής κοινότητας, και της γλώσσας που μελετάται στην
εξέλιξή της, ιστορικά.
…Η συγχρονική γλωσσολογία έχει οδηγήσει επίσης στη συγχρονική
μελέτη άλλων συστημάτων νοήματος, συμπεριλαμβάνοντας και αυτό της
λογοτεχνίας (δηλ. εννοώντας τη ‘λογοτεχνία’ ως ένα σύστημα
δημιουργίας λογοτεχνικών νοημάτων μέσα σε μια συγκεκριμένη
αναγνωστική κοινότητα).» [9]
Πράγματι, ενώ ο Saussure δεν ασχολήθηκε με την τέχνη, καθώς ενδιαφερόταν
κυρίως για τη δομή και τους κανόνες που διέπουν τη γλώσσα αυτήν καθ’ εαυτήν
στο σύνολό της (‘langue’), και όχι για τις συγκεκριμένα υποστασιοποιημένες
εκφάνσεις της (‘parole’), τμήμα των οποίων αποτελούν όλες ανεξαιρέτως οι
λογοτεχνικές μορφές, η σκέψη του καθοδήγησε την τέχνη και μάλιστα σε όλες τις
μορφές της. Γιατί, με το να θέσει τη βάση για τη σημειολογία, θεωρώντας πως μια
επιστήμη των σημείων είναι αναγκαία και όχι απλά δυνατή, προτείνοντας
μάλιστα να υπαχθεί η γλωσσολογία σε αυτήν (οι σημειολόγοι ακολουθούν το
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ακριβώς αντίθετο, την υπαγωγή της σημειολογίας στη γλωσσολογία), έτσι καθώς
η επιστήμη των σημείων άπλωνε σταδιακά σε όλες τις εκφάνσεις και εκφράσεις
της ζωής, άνοιξε το δρόμο για τη σημειολογία και στην τέχνη.
Ο Saussure είναι σαφής:
«Η γλώσσα είναι ένα σύστημα σημείων που εκφράζουν ιδέες και σαν
τέτοια μπορεί να συγκριθεί με τη γραφή, με το αλφάβητο των
κωφαλάλων, με τις συμβολικές τελετουργίες, με τις μορφές ευγένειας, με
τα στρατιωτικά διακριτικά σήματα κλπ. Η γλώσσα μόνο είναι το
σπουδαιότερο από τα συστήματα αυτά.
Μπορούμε λοιπόν να νοήσουμε μια επιστήμη που μελετάει τη ζωή των
σημείων μέσα στην κοινωνική ζωή· η επιστήμη αυτή θα αποτελούσε μέρος
της κοινωνικής Ψυχολογίας και κατά συνέπεια της Γενικής Ψυχολογίας·
θα την ονομάσουμε Σημειολογία (Sémiologie, από την ελληνική λέξη
σημείον).» [10]

Η ‘ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ’ ΤΟΥ CHARLES SANDERS PEIRCE

Την ίδια περίπου χρονική περίοδο με το έργο του Saussure και τη ‘σημειολογία’
του (τα «Μαθήματα Γενικής Γλωσσολογίας» εκδόθηκαν το 1916, τρία χρόνια
μετά το θανατό του), ο Αμερικάνος φιλόσοφος Charles Sanders Peirce μέσα από
έρευνες παράλληλων κατευθύνσεων και - πράγμα αξιοσημείωτο - χωρίς να
γνωρίζει κανείς από τους δύο το έργο του άλλου, ο Peirce οδηγήθηκε μέσα από τη
μελέτη των συμβόλων σε αυτό που ονόμασε ‘σημειωτική’ (γι’ αυτό το λόγο
χρησιμοποιούνται εναλλακτικά οι δύο όροι, αν και ο όρος ‘σημειολογία’
παραπέμπει στον Saussure και την ευρωπαϊκή κατεύθυνση της επιστήμης των
σημείων και ο όρος ‘σημειωτική’ στον Peirce).
Ο Jonathan Culler κάνει μια παράλληλη κριτική στα συστήματα των πρώτων
σημειολόγων:
«Συλλαμβάνοντας τη σημειωτική με βάση το πρότυπο της γλωσσολογίας,
ο Saussure της έδωσε ένα πρόγραμμα σε πρακτικό επίπεδο, με το τίμημα
ότι παρέκαμψε επίμαχα ερωτήματα για τις ομοιότητες ανάμεσα στα
γλωσσικά και τα μη γλωσσικά σημεία…Όταν όμως ο Peirce επιχείρησε να
κατασκευάσει μιαν αυτόνομη σημειωτική, καταδίκασε τον εαυτό του σε
ταξινομικούς συλλογισμούς που του στέρησαν οποιαδήποτε απήχηση,
τουλάχιστον μέχρι την εποχή που η σημειωτική είχε εξελιχθεί τόσο, ώστε
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η σχολαστικότητά του να μοιάζει η δέουσα.» [11]
Ο Peirce πραγματοποίησε μια εξαντλητική έρευνα κατά την προσέγγιση του
αντικειμένου του. Σύμφωνα με τον Stephen Bann η σημειωτική ταξινόμησή του
αποτελούνταν από τουλάχιστον δέκα τριχοτομίες και «ένα συνολικό αριθμό
59.049 διαφορετικών τύπων του σημείου», γεγονός που κατ’ αρχήν κάνει
αντιληπτή τη δυσκολία εφαρμογής του μοντέλου του. [12]
Όμως μία από τις τριχοτομίες του αποτέλεσε μια σημαντική κατεύθυνση για την
πορεία των σημειολογικών μελετών, ιδίως για τις τέχνες της εικόνας.
Ο Peirce κατέταξε τα σημεία σε τρεις βασικές κατηγορίες:
1. ‘Εικονικό’ σημείο:
είναι αυτό το οποίο ομοιάζει ή κατά μία έννοια μιμείται αυτό το οποίο
υποκαθιστά, με τρόπο που να είναι αναγνωρίσιμος. Σε αυτόν τον σημειακό τύπο
το σημαίνον αναπαράγει το σημαινόμενό του κατ’ ομοίωση αυτού. Ή συνοπτικά
κατά Stephen Bann: «όπου η σχέση σημείου και αναφερόμενου οφείλεται στην
ομοιότητα».
Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί το πραγματικό απτό πρόσωπο ενός
ανθρώπου (σημαινόμενο) και μια φωτογραφία αυτού του προσώπου (σημαίνον) ή
ένα κτίριο χαρακτηριστικής αρχιτεκτονικής (σημαινόμενο) και μια πινακίδα με
αντίστοιχα χαρακτηριστικό σχεδιάγραμμα αυτού του κτιρίου (σημαίνον).
2. ‘Ενδεικτικό’ σημείο ή ‘Δείκτης’:
είναι το σημείο που αποτελεί ένδειξη για κάτι άλλο. Σε αυτόν τον τύπο υπάρχει
μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου μια, ας ειπωθεί, φυσική σχέση αιτίου αποτελέσματος. Ή συνοπτικά κατά Stephen Bann:
«όπου σημείο και αναφερόμενο σχετίζονται κατά τρόπο υπαρξιακό ως ‘ίχνη’».
Για παράδειγμα ‘δείκτες’ αποτελούν τα πειστήρια ενός εγκλήματος, τα
συμπτώματα των ασθενειών ή τα αποτελέσματα των φυσικών γεγονότων ή
αντιδράσεων. Ένας βρεγμένος, γλιστερός δρόμος (σημαίνον) καταδεικνύει ότι
έβρεξε (σημαινόμενο)· μια υπερπολυτελής μάρκα αυτοκινήτου (σημαίνον) είναι
δείκτης για κοινωνικό status (σημαινόμενο)· ο βήχας σηματοδοτεί κρυολόγημα
κλπ.
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3. ‘Συμβολικό’ σημείο:
προσιδιάζει με τα σημεία του Saussure, δηλαδή πρόκειται για τα σημεία που
συνδέονται με το αντικείμενο αναφοράς μόνο κατά αυθαίρετο ή συμβατικό
τρόπο. Ή συνοπτικά κατά Stephen Bann: «όπου η σχέση οφείλεται στη
σύμβαση».
Γι’ αυτό, για να λειτουργήσει αυτός ο τύπος σημείων πρέπει να διδαχθεί από την
κοινότητα που τα έχει καθιερώσει σε κάθε μέλος της. Στα ‘συμβολικά’ σημεία,
για παράδειγμα, εμπίπτουν οι γλώσσες των ανθρώπων, στη γραπτή και προφορική
τους μορφή, καθώς και εκείνα τα συστήματα επικοινωνίας ή διαχείρισης
συμπεριφοράς, που υπάρχουν μέσω ενός κώδικα, πχ. ο Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας θεσμοθετεί το κόκκινο ως σημείο για να σταματά η κυκλοφορία (θα
μπορούσε κάλλιστα να έχει αποφασιστεί άλλο χρώμα.)
Εδώ να διευκρινισθεί πως η παρουσία ενός από τους παραπάνω τρεις τύπους
σημείων δεν αποκλείει τους άλλους, καθώς ένα σημείο μπορεί να είναι σύμβολο,
ενδείκτης, ή εικόνα ταυτόχρονα. Αυτή η σύμπλευση αναδεικνύεται στον
κινηματογραφικό λόγο, που αποτελεί έναν πολυσημειακό κώδικα επικοινωνίας,
αλλά και την εικόνα γενικότερα. Πράγματι, μια εικόνα είναι ούτως ή άλλως ένα
‘εικονικό’ σημείο, αλλά ταυτοχρόνως μπορεί να συνιστά ‘δείκτη’ και ‘σύμβολο’
συνεπικουρούντων των ιδιαίτερων στοιχείων της.
□ Παράδειγμα ταυτόχρονης συνύπαρξης των 3 τύπων σημείων κατά Peirce:
το πλάνο μιας γυναίκας που γελάει γράφοντας, ενώ ακούγεται ως ήχος off η φωνή
της γι’ αυτά που γράφει: το εικονικό σημαίνον αναπαράγει τη μορφή αυτής της
συγκεκριμένης γυναίκας (σημαινόμενο)· το γεγονός πως γελά ως ‘ενδεικτικό’
σημαίνον επιδεικνύει το σημαινόμενο ότι είναι χαρούμενη· ο λόγος off

της

σκέψης της ως ‘συμβατικό’ σημείο συμπληρώνει το τρίπτυχο.
Μέσα από αυτήν την ενιαία αντιμετώπιση των διαφορετικών εκφάνσεων του
σημείου, δεν είναι τυχαίο που ο Peirce αντιμετωπίζει τον ίδιο τον άνθρωπο ως
σημείο:
«Η λέξη ή το σημείο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος ΕΙΝΑΙ ο ίδιος ο
άνθρωπος. Διότι όπως όταν το γεγονός, ότι κάθε σκέψη είναι σημείο,
συνδυαστεί με το γεγονός, ότι η ζωή είναι μια αλληλουχία σημείων,
αποδεικνύει ότι ο άνιρωπος είναι σημείο· έτσι και το ότι κάθε σκέψη είναι
εξωτερικό σημείο αποδεικνύει ότι κάθε άνθρωπος είναι εξωτερικό σημείο.
Δηλαδή ο άνθρωπος και τα εξωτερικά σημεία ταυτίζονται με την ίδια
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έννοια που ταυτίζονται οι λέξεις homo και άνθρωπος. Έτσι η γλώσσα μου
είναι το συνολικό άθροισμα τους εαυτού μου: διότι ο άνθρωπος είναι η
σκέψη.» [13]

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΜ:
ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ

PIERRE PAOLO PASOLINI

Ο Pasolini υποστήριζε πως ο κινηματογράφος είναι μια γλώσσα, και μάλιστα
διεθνής, με την έννοια του γλωσσικού κώδικα, όπως αυτός ενυπάρχει στο γραπτό
και προφορικό λόγο.
«Η γλώσσα του κινηματογράφου είναι ένα όργανο επικοινωνίας με το
οποίο αναλύουμε - μ’ έναν τρόπο ταυτόσημο στις διάφορες κοινότητες την ανθρώπινη εμπειρία σε μονάδες που αναπαράγουν το σημαντικό
περιεχόμενο και είναι προικισμένες με μια οπτικοακουστική έκφραση: τα
μονήματα (ή πλάνα). Η οπτικοακουστική έκφραση αρθρώνεται, με τη
σειρά της, σε διακεκριμένες και διαδοχικές μονάδες, τα σινήματα ή
αντικείμενα, μορφές και πράξεις της πραγματικότητας και υφίστανται
αναπαραγμένες μέσα στο γλωσσολογικό σύστημα και είναι διακεκριμένες,
απεριόριστες και μοναδικές για όλους τους ανθρώπους, σε οποιαδήποτε
εθνότητα κι αν ανήκουν» [14]
Από το πιο πάνω απόσπασμα διαφαίνεται η τάση του Pasolini να αποδείξει ότι η
φιλμική γλώσσα διακρίνεται από διπλή άρθρωση, άρα πως πρόκειται για γλώσσα.
O Νίκος Κολοβός προσεγγίζοντας το ερευνητικό έργο αυτού του εξέχοντος
σκηνοθέτη παρατηρεί πως
«ενεπλάκη κι εκείνος στη συρροή αδιεξόδων που προκαλεί η αναζήτηση
αναλογιών ανάμεσα στη σημειολογία της γλώσσας και τη σημειολογία
των οπτικοακουστικών μέσων, και ειδικότερα του κινηματογράφου.» [15]
Θα χρησιμοποιηθεί εδώ ένα παράδειγμα για να διαφανούν οι θέσεις του Pasolini.

- -

38

Το γλωσσικό σύστημα του ανθρώπου διακρίνεται από την ιδιότητα της διπλής
άρθρωσης: για παράδειγμα το λεκτικό εκφώνημα ΦΙΛΜ είναι ένα ‘μόρφημα ή
μόνημα’ σύμφωνα με τη γλωσσολογία (μια λεκτική μονάδα που αντιστοιχεί σε
μία έννοια), το οποίο συναποτελείται από τα ακόλουθα ‘φωνήματα’:
[Φ], [Ι], [Λ], [Μ].
Αντίστοιχα, το πλάνο από κάποιο ΦΙΛΜ (ας γίνει εδώ νοερά μια σύγκριση: λέξη
‘ΦΙΛΜ’, πλάνο που δείχνει ‘ΦΙΛΜ’) που προβάλλεται κάπου θα ήταν το
‘μόνημα’, δηλαδή η πρώτη άρθρωση. Όσο για τα επιμέρους στοιχεία αυτού του
πλάνου αποτελούν τα ‘σινήματα’ κατά Pasolini, δηλαδή τη δεύτερη άρθρωση.
Αυτό σημαίνει συνοπτικά πως ο Pasolini - και όχι μόνο - συνηγορούσε υπέρ μιας
αναλογίας του πλάνου με τη λέξη, και αντί των φθόγγων έθετε τα επιμέρους
στοιχεία του κάθε πλάνου.
Παρατίθεται εδώ ένα τυχαίο παράδειγμα, κάποιου επινοημένου πλάνου με τα
επιμέρους στοιχεία του (ίσως λίγο ‘φορτωμένο’ στη σημειοδότησή του), για να
γίνει διακριτή η διαφορά της πρώτης άρθρωσης (που είναι το ίδιο το πλάνο), από
τη δεύτερη άρθρωση που είναι τα επιμέρους στοιχεία του:
Διπλή άρθρωση σε ένα τυχαίο πλάνο
□ ο σκοτεινός όγκος μιας κάμερας προβολής σε κοντινό επίπεδο αριστερά του
κάδρου,
□ σε πιο πίσω επίπεδο, η φωτεινή οθόνη που αντανακλά ένα πλάνο από κάποια
ταινία,
□ πιο επίμονη θέαση κάνει αντιληπτό ότι πρόκειται για το φιλμ ‘Νοτόριους’ του
Χίτσκοκ,
□ και πιο συγκεκριμένα για το πλάνο κατά το οποίο επισυμβαίνει η, με τη
βοήθεια του αγαπημένου της, έξοδος της δηλητηριασμένης ηρωίδας από το
μέγαρο των πρώην ναζί,
□ ενώ, ταυτόχρονα κάποιος θεατής που διακρίνεται κοντά στην οθόνη μιλά
σιγανά στο κινητό του,
□ και κάποιοι δίπλα του διαμαρτύρονται…
Όλα αυτά τα επιμέρους στοιχεία θα μπορούσαν να αναλυθούν πολύ περισσότερο
σε μια ατέρμονη συνέχεια σημείων / ‘σινημάτων’ (π.χ. τα δάχτυλα του μηχανικού
προβολής διακρίνονται πάνω στη μηχανή, καθώς κάνει μια ρύθμιση· φορά ένα
χοντρό χρυσό δαχτυλίδι με μπορντώ πέτρα· η κόπια που προβάλλεται είναι παλιά,
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με αποτέλεσμα να υπάρχει κάτι σαν σκόνη-τριχούλες πάνω στα πρόσωπα των
ηρώων· αυτός που μιλά στο κινητό φορά ένα περίεργο κίτρινο σακκάκι· η παρέα
που διαμαρτύρεται, παραδόξως, είναι μια παρέα imo).
Οι όλο και μεγαλύτερες δυνατότητες των φακών και κινήσεων της κάμερας, το
βάθους πεδίου, και συνολικά ο τεχνικός εξοπλισμός που ολοένα εξελίσσεται,
δίνουν τη δυνατότητα για μια υπερπληροφόρηση, για μια υπερσημειοδότηση, που
με τίποτε δε θα μπορούσε να αναλυθεί σε μικρότερες μονάδες για να βρεθεί στο
πλάνο το αντίστοιχο του φθόγγου / μονήματος.
Ακόμη κι αν απομονωνόταν ένα και μόνο καρέ ενός πλάνου, δηλαδή μια στατική
φωτογραφία, το πρόβλημα της διπλής άρθρωσης παραμένει.
Ακόμη και η πιο απλή φωτογραφία, ένα πρόσωπο ανέκφραστο, μια νεκρή φύση,
ένα ζώο, ένα φυτό, μπορεί να έχει πολύ λιγότερα επιμέρους στοιχεία προς
σημειοδότηση από ένα πιο σύνθετο πλάνο, αλλά ποτέ δεν ανταποκρίνεται στη
φύση του μονήματος που προϋπάρχει στη γλώσσα και διακρίνεται από το ότι
είναι σταθερό, αμετάκλητο και πεπερασμένο ως προς τον αριθμό.
Ακριβώς γι’ αυτό, οι προσπάθειες να εφαρμοσθεί το γλωσσολογικό υπόδειγμα,
δηλαδή η εύρεση αναλογιών ανάμεσα στις μικρότερες μονάδες της γλώσσας με
τις μικρότερες μονάδες του φιλμ, έχει οδηγήσει σε όχι απόλυτα συνεπείς
αντιστοιχίες (με βάση τα δεδομένα που θέτει η γλωσσολογία). Έτσι, για
παράδειγμα, στην προσπάθεια να παρακαμφθεί η μη πλήρης αντιστοιχία μεταξύ
της λέξης και του πλάνου - που είναι μεν μονάδα του φιλμικού συντακτικού, αλλά
μια πολυσύνθετη και πολυεπίπεδη μονάδα - έχουν προταθεί και υποστηριχθεί οι
αντιστοιχίες του κινηματογραφικού κάδρου με τη λέξη, του πλάνου με την
πρόταση, της σκηνής με την παράγραφο, και της σεκάνς με το κεφάλαιο.

YURI LOTMAN

Παρ’ ότι το πλάνο αναμφισβήτητα αποτελεί μια συντακτική μονάδα καθορισμένη
(ασχέτως του αν γλωσσολογικά αντιστοιχεί στη λέξη ή όχι), οι σημειολόγοι του
κινηματογράφου αναγνωρίζουν την δυσκολία ακριβούς ορισμού του με
γλωσσολογικούς όρους, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να δοθούν διάφορες
εναλλακτικές οριοθετήσεις που βασίζονται στη λειτουργία του ή στην πρακτική
του (ελάχιστη μονάδα του μοντάζ, το σημείο έναρξης της μηχανής λήψης μέχρι
το σημείο λήξης, βασική μονάδα της κινηματογραφικής διήγησης και νοήματος).
Πράγματι το ανθρώπινο μάτι και η ανθρώπινη προσληπτικότητα μπορεί να
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διαχωρίσει την αλλαγή πλάνου, με τον ίδιο τρόπο που ένας αναγνώστης
διαχωρίζει την αλλαγή της λέξης. Το φιλμικό cut είναι αναγνωρίσιμο ως μια
αποκοπή, ως μια παύση, ή ενδεχομένως ως μια αποσταθεροποίηση, ακόμη κι αν
κάποιος δεν έχει δει στη ζωή του καμιά ταινία. Ιδίως σ’ αυτήν τη περίπτωση η
αποσταθεροποίηση θα είναι εξαιρετικά έντονη. Το πλάνο λοιπόν είναι μια
αφηγηματική μονάδα με μια αρχή κι ένα τέλος, που είναι δομικά αναγνωρίσιμα,
ταυτόχρονα όμως αποτελεί μια αφηγηματική μονάδα κατά την οποία κάθε
αποσπασμένο καρέ της έχει νόημα, δηλαδή έχει νόημα πριν να ολοκληρωθεί η
ανάπτυξη αυτής της μονάδας μέχρι το τελευταίο καρέ και το cut, ενώ η λέξη δεν
έχει νόημα πριν να ολοκληρωθεί μέχρι και το τελευταίο γράμμα.
Ο Yuri Lotman, από τους επιφανείς σημειολόγους της ρώσικης σχολής του
Ταρτού κατά τη δεκαετία του 70, αναγνωρίζει τις ιδιαιτερότητες της φιλμικής
σημειοδότησης, αλλά προεκτείνει τη συλλογιστική του από την υλικότητα του
πλάνου στη λειτουργία του και καταλήγει στο ότι:
«…η φύση των βασικών δομικών στοιχείων δεν εμφανίζεται στην
περιγραφή της στατικής τους υλικής υπόστασης, αλλά στο λειτουργικό
συσχετισμό τους με το όλο. Μόνο προβάλλοντας τις λειτουργίες του
πλάνου θα πετύχουμε τον πληρέστερο ορισμό του. Μια από τις κυριότερες
λειτουργίες του πλάνου είναι ότι έχει νόημα… Αλλά σ’ αυτήν την
ιεραρχία των εννοιών το πλάνο - κι εδώ επιβάλλεται πάλι η αναλογία με
τη λέξη - είναι ο θεμελιώδης φορέας των νοημάτων της κινηματογραφικής
γλώσσας. Η σχέση σημαντικής (σχέση σήματος με το αντικείμενο που
ορίζει) είναι πολύ πιο εμφανής στο πλάνο.» [16]
Ο Lotman είναι σαφής: προσδιορίζει την αντιστοιχία του ‘πλάνου’ με τη ‘λέξη’
ως προς τη λειτουργία που αυτό επιτελεί στο κειμενικό πλέγμα, μια λειτουργία
νοήματος και συσχετισμών, κι όχι ως προς τη φύση του αυτή καθ’ εαυτή σε
σχέση με τις γλωσσολογικές οριοθετήσεις.
Έτσι η φράση του «μια επιστήμη τόσο προχωρημένη σήμερα όπως η
γλωσσολογία, θα επιβεβαίωνε την ακρίβεια των ορισμών μας, αν στη θέση του
‘πλάνου’ βάζαμε τη ‘λέξη’» δηλώνει μεν μια σύμπλευση αυτού με τον Pasolini,
αλλά όχι μέσω της ταύτισης του γλωσσικού σημείου της λέξης με το εικονικό
σημείο του πλάνου, αλλά μέσω της κοινής λειτουργίας τους μέσα σε ένα
ολόκληρο σύστημα.
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H ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ CRISTIAN METZ

Πράγματι, υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές μεταξύ πλάνου και λέξης, τις οποίες
επισημαίνει αναλυτικά και συγκεκριμένα ο Cristian Metz, ο οποίος έθεσε το
γνωστό και μεγάλο θεωρητικό ζήτημα γύρω από το αν ο κινηματογράφος είναι
‘γλώσσα ή λεκτικό’ (‘Cinema: langue or langage;’). Αν δηλαδή πρόκειται για ένα
γλωσσικό σύστημα ή για μια καλλιτεχνική γλώσσα. Η σκέψη του Metz πάνω
στην οντολογία της φιλμικής γλώσσας και τη φύση του εικονικού σημείου στη
σχέση του με το γλωσσολογικό, άντλησε από τα δεδομένα και τους
κατακτημένους

τόπους

της

γλωσσολογίας,

της

σημειολογίας

και

της

αφηγηματολογίας, αποφεύγοντας τις μέχρι τότε αξιολογικές προσεγγίσεις της
παραδοσιακής κριτικής.
«Οι έννοιες της γλωσσολογίας είναι δυνατόν να εφαρμοσθούν στη
σημειωτική του κινηματογράφου, αλλά με τη μέγιστη δυνατή προσοχή.
Από την άλλη πλευρά, οι μέθοδοι της γλωσσολογίας - εναλλαγή,
αναλυτική κατάτμηση, αυστηρή διάκριση μεταξύ σημασιοδοτούμενου
(δηλαδή σημαινόμενου) και σημαίνοντος, μεταξύ ουσίας και μορφής,
μεταξύ συνάφειας και ασυνάφειας, κτλ. - παρέχουν στη σημειωτική του
κινηματογράφου μια σταθερή και πολύτιμη βοήθεια για να εγκαθιδρύσει
ενότητες που, παρότι ακόμη ορίζονται κατά προσέγγιση, θα καταφέρουν
σταδιακά με την πάροδο του χρόνου να βελτιωθούν.» [17]
Η πιο κάτω παράθεση των θέσεων του Metz για τη σχέση πλάνου - λέξης,
καθιστά εμφανή τη διαφοροποίησή του από τις αντίστοιχες του Pasolini και
εδραιώνει τη μεταξύ τους διαμάχη.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Metz:
α. Τα πλάνα, αριθμητικά, είναι άπειρα. Οι λέξεις όχι, καθώς το λεξιλόγιο είναι
πεπερασμένο. Τα πλάνα ως προς αυτό αντιστοιχούν με τις προτάσεις, οι οποίες
αξιοποιώντας τον συγκεκριμένο αριθμό λέξεων κάθε γλώσσας, δημιουργούνται
άπειρες.
β. Τα πλάνα δεν προϋπάρχουν, όπως συμβαίνει με τις λέξεις, αλλά είναι
δημιουργήματα

του

σκηνοθέτη,

όπως

αντίστοιχα

οι

προτάσεις

είναι

δημιουργήματα του συγγραφέα.
γ. Κάθε πλάνο διακρίνεται από ποικιλότροπη σημειοδότηση και πολλαπλή
παροχή πληροφοριών.
δ. Το πλάνο είναι μια συγκεκριμένη υποστασιοποίηση ενός πράγματος ή μιας
- -
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κατάστασης, για τα αντίστοιχα των οποίων η λέξη είναι μια μονάδα στη
γενικευτική τους εκδοχή, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά το δοκούν του
ομιλητή ή του γράφοντα.
ε. Το πλάνο ως μονάδα αναιρεί τις παραδειγματικές σχέσεις που αντιθέτως
εμφανίζονται στις λεκτικές μονάδες ενός κειμένου, ενώ όμως διατηρεί τις
συντακτικές σχέσεις μέσα σε ένα φιλμικό κείμενο.
Να σημειωθεί εδώ πως:
«Οι παραδειγματικές σχέσεις αφορούν στην σημασιολογική δομή
αυτοτελών στοιχείων, μονάδων της γλώσσας (λεξημάτων ή προτάσεων),
ενώ οι συνταγματικές στη σχέση των μονάδων αυτών με το περιβάλλον
τους.» [18]
Από τη στιγμή λοιπόν που τα πλάνα είναι άπειρα δεν μπορεί να καθοριστεί μια
παραδειγματική σχέση, όπως αντιθέτως γίνεται με τις λεκτικές μονάδες που
επαναλαμβάνονται στη γλώσσα, αλλά όμως μπορεί να καθοριστεί μια
συνταγματική σχέση εφ’ όσον κάθε πλάνο συνδυάζεται με άλλα κατά την εξέλιξη
της αφήγησης.
Αυτή η τελευταία ομοιότητα όμως, δηλαδή οι συνταγματικές σχέσεις που
διαπλέκονται και στις δύο γλώσσες, είναι πολύ καθοριστική για τον Metz (όπως
άλλωστε και για τον Lotman), ο οποίος τελικά καταλήγει στο ότι ο
κινηματογράφος είναι μία γλώσσα, χωρίς να αποτελεί γλωσσικό σύστημα.
«Η αληθινή αναλογία ανάμεσα στον κινηματογράφο και τη γλώσσα, κατά
τον Metz, συνίστατο στην κοινή τους συνταγματική φύση. Περνώντας από
μια εικόνα σε δυο, ο κινηματογράφος γίνεται γλώσσα. Τόσο η γλώσσα
όσο και ο κινηματογράφος παράγουν λόγο μέσα από παραδειγματικές και
συνταγματικές λειτουργίες. Η γλώσσα επιλέγει και συνδυάζει φωνήματα
και μορφήματα για να σχηματίσει προτάσεις. Ο κινηματογράφος επιλέγει
και συνδυάζει εικόνες και ήχους για να σχηματίσει ‘συντάγματα’, δηλαδή
μονάδες αφηγηματικής αυτονομίας στις οποίες τα στοιχεία αλληλεπιδρούν
σημειολογικά.» [19]
Ο Metz λοιπόν, ενώ από τη μια πλευρά αμφισβήτησε την, με γλωσσολογικούς και
σημειωτικούς όρους, αντιστοιχία του πλάνου με τη λέξη, με συγκροτημένα
επιχειρήματα βασιζόμενα στην ίδια τη σημειολογία (όπως αναπτύχθηκαν πιο
πάνω), από την άλλη αναγνωρίζει τις πολλαπλές λειτουργίες που μπορεί να
επιτελεί ένα ‘αυτόνομο πλάνο’, δημιουργώντας μέσα από τους συνδυασμούς του
‘αυτόνομα τμήματα’. Έτσι, μπορεί τα πλάνα να μην είναι πεπερασμένα για να
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ορισθούν οι παραδειγματικές σχέσεις με τον τρόπο που αυτό γίνεται στη γλώσσα
ενός λεκτικού κειμένου, αλλά οι συνδυασμοί των ‘αυτόνομων πλάνων’ ορίζουν
τις συνταγματικές σχέσεις.
Ο Stephen Heath, από τους θεωρητικούς που προσέγγισαν με συνέπεια το έργο
του Metz, κατανοώντας το στην πλήρη του διάσταση, που σημαίνει
αναγνωρίζοντας τις όποιες ελλείψεις του, αλλά και αναδεικνύοντας τις
αποκαλυπτικές κατευθύνσεις που διανοίγονται μέσα απ’ αυτό, επισημαίνει:
«Για τον Metz, η απόρριψη του κινηματογράφου ως λόγου δεν
συνεπάγεται και την απόρριψη της φιλμοσημειωτικής.
… Στην πραγματικότητα, η απαρχή της ανάπτυξης μιας φιλμοσημειωτικής
φαίνεται να θεμελιώνεται στη διερεύνηση της πολλαπλότητας των
κωδίκων, όπως αυτοί χρησιμοποιούνται στην πράξη μέσα στο
φιλμοκείμενο, στη βάση τόσο της πολυποικιλότητάς τους, όσο και του
συνδυασμού τους. Από το σημείο αυτό και μετά τίθενται τα προβλήματα
της ιδιαιτερότητας του κινηματογράφου, κι όχι από εκείνο μιας πρώτης,
άκαμπτης

εφαρμογής,

σε

αυστηρά

γλωσσολογικά

πλαίσια,

του

σωσσυριανού μοντέλου λόγος / ομιλία.» [20]

ΟΙ ΦΙΛΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ CRISTIAN METZ [21]
Πιο συγκεκριμένα, ο Cristian Metz μελετώντας - στο “Film Language: A
Semiotics of the cinema” - την ιδιαιτερότητα των κινηματογραφικών σημείων
ακριβώς μέσα από τη σχέση τους με τους σημειωτικούς κώδικες που
εμφανίζονται στις άλλες τέχνες, καταλήγει στη διάκριση μεταξύ:
Α)‘φιλμικών σημασιοδοτήσεων’ (signification de film) που αντιστοιχούν στους
‘συγκεκριμένους κινηματογραφικούς κώδικες’ και
Β)‘φιλμαρισμένων σημασιοδοτήσεων’ (signification filmée) που αντιστοιχούν
στους ‘μη συγκεκριμένους κινηματογραφικούς κώδικες’.
Και στις δύο περιπτώσεις τα εμφαινόμενα στοιχεία / σημεία μπορούν να
λειτουργούν τόσο ως σημαίνοντα, όσο και ως σημαινόμενα, ανάλογα με το
επίπεδο ανάλυσης.
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ΦΙΛΜΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΖ

(signification de film) ή ‘συγκεκριμένοι κινηματογραφικοί κώδικες’:
Αντιστοιχούν στις καθαρά κινηματογραφικές λειτουργίες που επιτελούνται μέσα
από τη διαμεσολάβηση της κάμερας, έτσι ώστε σημαίνον και σημαινόμενο
καθίστανται

μεταβιβαζόμενα

στον

παραλήπτη

της

επικοινωνίας

κατ’

αποκλειστικότητα μέσα από το κινηματογραφικό όχημα.
Έτσι, σε αυτόν τον τύπο σημασιοδότησης υπάγονται τα καθαρά φιλμικά
δεδομένα άρθρωσης, όπως είναι: τα διάφορα είδη πλάνων ανάλογα με το μέγεθος
του κάδρου (π.χ. κοντινό, γενικό, αμερικάνικο πλάνο κλπ.)· η γωνία και η
προοπτική λήψης (π.χ. λήψη μετωπική ή plonge, με ή χωρίς βάθος πεδίου κλπ.)· η
κίνηση ή η στατικότητα της κάμερας (π.χ. travelling, panoramique, ή vertical
κλπ.)· η εστιακή απόσταση ανάλογα με το φακό (π.χ. φακός zoom ή ευρυγώνιος
κλπ.)· οι διάφοροι τύποι μοντάζ· τα κινηματογραφικά τρυκ και όποια άλλη
τεχνική δυνατότητα συνάδει με τη φύση του κινηματογραφικού μέσου,
επιτελώντας μια λειτουργία σημείου.
ΦΙΛΜΑΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΗΜΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΜΕΤΖ

(signification filmée) ή ‘μη συγκεκριμένοι κινηματογραφικοί κώδικες’:
πρόκειται για όλες εκείνες τις λειτουργίες απόδοσης νοήματος - είτε ως
σημαίνοντα, είτε ως σημαινόμενα - που δεν αντιστοιχούν αποκλειστικά στον
κινηματογραφικό κώδικα, αλλά συναντώνται και σε άλλους φορείς της
καλλιτεχνικής και επικοινωνιακής έκφρασης, δηλαδή τις σημειοδοτήσεις εκείνες
που ανάγονται σε σημεία των προϋπαρχόντων πολιτισμικών και κοινωνικών
κωδίκων. Έτσι αν για παράδειγμα γινόταν μια προσπάθεια μετατροπής του φιλμ
σε λογοτεχνικό κείμενο ή θεατρική παράσταση, οι ‘φιλμικές’ σημειοδοτήσεις δε
θα μπορούσαν να αντικατασταθούν κατά τη μετατροπή από το ένα μέσο στο
άλλο, παρά με πολύ χαλαρά και ουσιαστικά ανακριβή ισοδύναμα. Αυτό σημαίνει
ότι οι ‘φιλμαρισμένες’ σημασιοδοτήσεις μπορούν να διατηρηθούν από σύστημα
σε σύστημα, ενώ οι ‘φιλμικές’ ουσιαστικά καταργούνται αμετάκλητα.
Μια συγκριτική ανάπτυξη των σημειακών δεδομένων στο θέατρο και στον
κινηματογράφο θα συντελέσει στη διασαφήνιση αυτού του διαχωρισμού του
Metz. Πράγματι, μια παράπλευρη ανάπτυξη αυτών των δύο τόσο κοντινών
σημειακών συστημάτων θα αποκαλύψει ξεκάθαρα ποιο είναι αυτό το σημειωτικό
δεδομένο που δεν μπορεί να μεταφερθεί από το φιλμικό στο θεατρικό κώδικα.
Πρόκειται για την ίδια την κάμερα και τις λειτουργίες αυτής, καθώς τα ‘οπτικά’
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και ‘ακουστικά’ σημεία υπάρχουν ίδια και στις δύο τέχνες.
Ο ίδιος ο Metz, για να γίνει κατανοητή η διαφορά των δύο ειδών
σημειοδοτήσεων, παροτρύνει στη σπουδή της μεταγραφής από τον έναν κώδικα
στον άλλο. Έτσι, ακολουθώντας αυτό το σκεπτικό, προτείνεται εδώ ένα
υποθετικό παράδειγμα μεταφοράς στο θέατρο ενός και μόνο πλάνου από ένα
φιλμ, έτσι ώστε να αναδειχθεί η ειδοποιός διαφορά μεταξύ ‘φιλμικών’ και
‘φιλμαρισμένων’ σημειοδοτήσεων, η οποία θα αναπτυχθεί εκτενώς στην επόμενη
ενότητα:
Παράδειγμα εφαρμογής σε επιλεγμένο σύντομο πλάνο

Επελέγη ένα πλάνο από την ταινία ‘Η τιμή της αγάπης’ της Τώνιας Μαρκετάκη,
βασισμένη στη νουβέλα του Κωνσταντίνου Θεοτόκη ‘Η τιμή και το χρήμα’.

□ φιλμαρισμένες σημειοδοτήσεις στο συγκεκριμένο πλάνο
▪ Κινηματογραφικός χώρος:
υπνοδωμάτιο χωριάτικου σπιτιού, μιας λαϊκής οικογένειας των αρχών του
εικοστού αιώνα.
▪ Κινηματογραφικός ρόλος - εμφάνιση ρόλου:
μια νεαρή κοπέλα του χωριού, η Ρήνη, με καθημερινό ένδυμα και μαλλιά
πλεξούδα
▪ Κινηματογραφική δράση - κίνηση - υποκριτική:
η Ρήνη έχει ανοίξει τη ντουλάπα της και με βιαστικές κινήσεις βγάζει ρούχα από
μέσα και τα πετά πάνω στο κρεβάτι της. Δε δείχνει χαρούμενη. Το πρόσωπό της
είναι σοβαρό, μοιάζει περισσότερο στεναχωρημένο σε αδιέξοδο, και οι κινήσεις
της είναι βιαστικές, έχουν κάτι το βεβιασμένο. Μετακινείται από την ντουλάπα
στο μπαούλο, βγάζει κι από κει κάποια ρούχα και τα ρίχνει πάνω στο ντιβάνι.
Μετά στέκεται στο κέντρο του μικρού υπνοδωματίου της και συλλογίζεται σαν
κάτι να υπολογίζει.
Από τη μια μεριά όλες οι κινήσεις της μέχρι τώρα έχουν γίνει μηχανικά, χωρίς να
προσέχει καν τι ρούχα παίρνει μαζί της, από την άλλη τώρα το μυαλό της είναι
αλλού. Το βλέμμα της δεν ψάχνει τα ρούχα αλλά κάτι άλλο. Το βλέμμα της και η
σκέψη της ψάχνει κάτι σοβαρό, κάτι που την απασχολεί. Το προβληματισμένο
βλέμμα της εν μέσω των πολλαπλών κινήσεων της ίδιας (αλλά και της κάμερας)
κοιτάζει κάπου απροσδιόριστα.
Η πιο πάνω καταγραφή ξεχωρίζει τις φιλμαρισμένες (signification filmée)
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σημειοδοτήσεις στο πλάνο αυτό με τη λογική που ακολουθεί ο Metz, σύμφωνα με
την οποία θα μπορούσαν αυτές - σε μια υποτιθέμενη θεατρική διασκευή - να
μεταγραφούν με κάποιο τρόπο, έστω όχι απόλυτα αυτούσια.
Οι φιλμαρισμένες σημειοδοτήσεις μπορούν να μεταγραφούν στο θεατρικό κώδικα ως εξής

▪ Σκηνικός / θεατρικός χώρος:
ο χώρος του μικρού υπνοδωματίου θα μπορούσε κάλλιστα να είναι όμοιος και
στις δύο περιπτώσεις, μόνο που στην κινηματογραφική εκδοχή ο ρεαλισμός είναι
αναμφίβολα μεγαλύτερος καθώς πρόκειται για πραγματικό παλιό σπίτι
διαμορφωμένο εικαστικά και σκηνογραφικά να παραπέμπει σε χωριάτικο σπίτι
αρχών του αιώνα, ενώ ο θεατρικός σκηνικός χώρος εκ των πραγμάτων θα ήταν
ολόκληρος ντεκόρ, με τονισμένα κάποια στοιχεία σηματοδοτούντα την εποχή και
την κοινωνική θέση της ηρωίδας.
▪ Θεατρική εμφάνιση του ρόλου:
- το πρόσωπο του ρόλου της Ρήνης θα μπορούσε να ενσαρκωθεί επίσης από την
ηθοποιό Άννυ Λούλου (η οποία μάλιστα γι’ αυτήν την ερμηνεία πήρε το βραβείο
Ά Γυναικείου ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης το 1984).
- οι ενδυματολογικές επιλογές εμφάνισης και συνολικού styling θα μπορούσαν να
κρατηθούν ακριβώς έτσι, με λίγο τονισμό στο μακιγιάζ, για τις ανάγκες της
θεατρικής κατάστασης που επιβάλλει στον ηθοποιό να είναι πιο έντονος για να
διαγράφει το ρόλο μέσα στο θεατρικό χώρο. Άρα θα καταστρεφόταν κάτι από την
απόλυτη φυσικότητα του προσώπου της Ρήνης στο φιλμ, που όμως στη θεατρική
σκηνή θα ‘έγραφε’ με έναν αντίστοιχο τρόπο.
▪ Θεατρική κινησιολογία και δραματουργία:
στη σκηνή του θεάτρου θα μπορούσε να μεταφερθεί αυτή η αγχωμένη και
βιαστική κινησιολογία, σαν η κοπέλα να κάνει αυτές τις κινήσεις ενώ η σκέψη
της είναι αλλού. Αναπόφευκτα οι κινήσεις αυτές θα προσαρμόζονταν ανάλογα με
την έκταση και τη σκηνογραφία της θεατρικής σκηνής, κι επίσης ενδεχομένως να
προστίθετο κάποιο στοιχείο για να αποδιδόταν η αίσθηση ότι η σκέψη της
κοπέλας είναι αλλού (καθώς οι θεατές που θα κάθονταν σε τέτοιο σημείο ώστε να
βλέπουν μόνο την πλάτη της Ρήνης πιθανόν να μην προσλάμβαναν αυτήν την
εσώτερη σύγκρουση, και να θεωρούσαν ότι απλά είναι βιαστική).
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□ Φιλμικές σημειοδοτήσεις στο συγκεκριμένο πλάνο
▪ Το μέγεθος του πλάνου και οι κινήσεις της κάμερας:
κατά τη διάρκεια του πλάνου η κάμερα κινείται με μικρές ανεπαίσθητες, αλλά
ταυτοχρόνως σύνθετες κινήσεις πάνω στον άξονά της ή με κίνηση ολόκληρης της
κάμερας με τράβελιγκ. Εξ’ αιτίας των παραπάνω κινήσεων της κάμερας το
μέγεθος του κάδρου αλλάζει, και παίρνει τρία βασικά μεγέθη:

μεσαίο,

αμερικάνικο, μεσαίο.
▪ Ο χρόνος του πλάνου:
το πλάνο του παραδείγματος έχει μια χρονική διάρκεια 17 δευτερολέπτων (52:4553:02).
▪ Η γωνία λήψης:
μετωπική κατά κύριο λόγο, παρά τις κινήσεις της κάμερας και της ηρωίδας.
▪ Το είδος του φακού μαζί με την εστιακή απόσταση, και το είδος του
φιλμ (έγχρωμο) ολοκληρώνουν την ταυτότητα του συγκεκριμένου πλάνου.
Οι φιλμικές σημειοδοτήσεις δεν μπορούν να μεταγραφούν σε άλλο κώδικα

Μέσα από τη συνοπτική καταγραφή των εμφαινόμενων σε αυτό το πλάνο
‘φιλμικών’ σημειοδοτήσεων καθίσταται εμφανής η διαφορά που έχουν από τις
‘φιλμαρισμένες’ σημειοδοτήσεις - που όπως αναπτύχθηκε μπορούν να
μεταφερθούν από το φιλμικό στο θεατρικό κώδικα με τις κατάλληλες
παρεμβάσεις, κυρίως μέσα από τη μεγέθυνση των ‘οπτικών’ σημείων ή τη
λεκτική αποκάλυψη εσώτερων συναισθημάτων - μια διαφορά που έγκειται στο
ότι αυτές (οι ‘φιλμικές’ σημειοδοτήσεις) υποστασιοποιούνται μέσω της
λειτουργίας της ίδιας της κάμερας και έτσι είναι αδύνατον να μεταγραφούν σε
ακριβή ισοδυναμία.
Για παράδειγμα οι ποιότητες και οι λεπτές αποχρώσεις των συναισθημάτων που
εμφαίνονται στο πρόσωπο της ηρωίδας, καθώς η κάμερα πλησιάζει, δε μπορούν
να έχουν ακριβές αντίστοιχο κατά τη θεατρική μεταφορά, ακριβώς γιατί είναι η
κάμερα που αναδεικνύει αυτά τα δεδομένα με σαφήνεια, είναι η κάμερα που
μεσολαβεί για να δειχθούν τα συμβάντα.
Η κάμερα αποκτά την ικανότητα να υπαινίσσεται λόγια και σκέψεις που δε
λέγονται, η συνεχής ανεπαίσθητη κίνησή της δημιουργεί την εντύπωση πως η
κοπέλα κυριαρχείται από, και συγκρούεται με τα ίδια της τα συναισθήματα.
Η ανάλυση του παραπάνω παραδείγματος, εντοπίζει τη διαφορά ανάμεσα στις
‘φιλμικές’ και τις ‘φιλμαρισμένες’ σημειοδοτήσεις κατά Metz.
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Οι ‘φιλμαρισμένες’ σημειοδοτήσεις αντιστοιχούν λοιπόν στα ‘οπτικά’ και
‘ακουστικά’ σημεία του κινηματογράφου που είναι κοινά ως προς τα είδη και τις
λειτουργίες τους με τα αντίστοιχα σημεία άλλων σημειωτικών συστημάτων (π.χ.
θέατρο), ενώ ‘φιλμικές’ σημειοδοτήσεις αποτελούν τα σημεία εκείνα που
ανάγονται αποκλειστικά στις πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες της ίδιας
της κάμερας.
□ Μια προσέγγιση στο αντίστοιχο λογοτεχνικό απόσπασμα
Για να ολοκληρωθεί ο συγκριτικός παραλληλισμός των σημειοδοτήσεων και
μέσα από τα σημεία της αφήγησης του γραπτού λογετεχνικού κειμένου, ας
παρατεθεί εδώ το αντίστοιχο απόσπασμα από τη νουβέλα του Κωνσταντίνου
Θεοτόκη:
«Έμεινε για μια στιγμή σκεφτική, ενώ από τα μάτια της έτρεχαν ποτάμια
τα δάκρυα, κι έπειτα εκατέβασε το κεφάλι, σα να ‘δειχνε πως υποταζότουν
σε μία δύναμη ανώτερη. Αν έλεγε το όχι, η υπόληψή της ήταν για πάντα
χαμένη και η ζωή της αδιάκοπο μαρτύριο. Βιαστικά εβάλθηκε να συνάζει
τα ρούχα της.» [22]
Τα τμήματα του λογοτεχνικού κειμένου που μπορούν να μεταγραφούν σε φιλμικό
κείμενο μέσω των οπτικών σημείων της υποκριτικής / μιμικής και της
κινησιολογίας της ηθοποιού / ρόλου, καθώς επίσης των οπτικών σημείων του
χώρου και των σκηνικών αντικειμένων (ρούχων, ντουλάπας, κλπ.), και
ενδεχομένως των ακουστικών σημείων αυτών των κινήσεων, είναι τα ακόλουθα:
«Έμεινε για μια στιγμή σκεφτική…»,
«…ενώ από τα μάτια της έτρεχαν ποτάμια τα δάκρυα…»,
«…κι έπειτα εκατέβασε το κεφάλι...»
«…Βιαστικά εβάλθηκε να συνάζει τα ρούχα της.»
Στο συγκεκριμένο φιλμικό παράδειγμα από την «Τιμή της αγάπης» αξιοποιούνται
με τρόπο υποδειγματικό όλα τα δυνατά οπτικά σημεία προς την κατεύθυνση που
δίνει το λογοτεχνικό κείμενο.
Αντίθετα, το τμήμα του λογοτεχνικού κειμένου που αποδεικνύεται εξαιρετικά
δύσκολο στην οπτικοποίηση, χωρίς τη συνδρομή ακουστικών γλωσσικών
σημείων, ακριβώς γιατί αποτελεί εσωτερική δράση και διεργασία της σκέψης,
είναι το ακόλουθο:
«…σα να ‘δειχνε πως υποταζότουν σε μία δύναμη ανώτερη. Αν έλεγε το όχι, η
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υπόληψή της ήταν για πάντα χαμένη και η ζωή της αδιάκοπο μαρτύριο.»
Στο αντίστοιχο πλάνο της ταινίας, αυτή η μεταγραφή πραγματώνεται με μια
χαλαρή αντιστοιχία, που όμως είναι σαφής υπαινιγμός: ερμηνεία / κινησιολογία /
κινήσεις της κάμερας που σε ένα εξωτερικό επίπεδο δημιουργούν την εντύπωση
των πολλαπλών διεργασιών στον εσωτερικό κόσμο της ηρωίδας. [23]
Συνοψίζοντας, ο βασικός αυτός διαχωρισμός του Cristian Metz αποτελεί μια
εναρκτήρια λογική προσέγγισης σημειολογικών ζητημάτων που άπτονται όχι
μόνο του φιλμικού κώδικα, αλλά και των σχέσεων αυτού με τους κώδικες των
υπόλοιπων σημειωτικών συστημάτων.
Ακριβώς γι’ αυτό ο Robert Stam επισημαίνει:
«Κατά τον Metz, ο κινηματογράφος είναι αναγκαστικά ένα μέσο
‘πολλαπλών κωδίκων’, που συνυφαίνει:
1) ‘συγκεκριμένους κινηματογραφικούς κώδικες’, δηλαδή κώδικες που
εμφανίζονται μόνο στο σινεμά και 2) ‘μη συγκεκριμένους κώδικες’
δηλαδή κώδικες που είναι κοινοί με γλώσσες άλλες από το σινεμά. Η
κινηματογραφική γλώσσα είναι η ολότητα των κινηματογραφικών
κωδίκων και υποκωδίκων στο βαθμό που οι διαφορές που ενυπάρχουν
ανάμεσά τους παραμερίζονται προκειμένου να αντιμετωπιστεί το σύνολο
σαν ένα ενιαίο σύστημα.» [24]
Αφού

λοιπόν

η

κινηματογραφική

γλώσσα

είναι

η

«…ολότητα

των

κινηματογραφικών κωδίκων και υποκωδίκων…», είναι δόκιμο να αναπτυχθούν
ένας προς έναν τόσο οι ‘μη συγκεκριμένοι φιλμικοί κώδικες’ (signification filmée),
μέσα από την αναφορά των ‘οπτικών’ και ‘ακουστικών’ σημείων στο θεατρικό
και το κινηματογραφικό σημειωτικό σύστημα, όσο και οι ‘συγκεκριμένοι φιλμικοί
κώδικες’ (signification de film).
Η επόμενη ενότητα εμβαθύνει σε αυτόν το διαχωρισμό.
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ΜΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΦΙΛΜΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
(signification filmée)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κινηματογράφος και το θέατρο αποτελούν τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις
πολυσημειακών κωδίκων επικοινωνίας, καθώς αμφότεροι χρησιμοποιούν
αντίστοιχου τύπου ποικίλα σημεία για τη μεταφορά του καλλιτεχνικού
μηνύματος, τα οποία προέρχονται - και στις δύο περιπτώσεις - από τα ίδια
πολιτισμικά συστήματα. Ενυπάρχει στον κινηματογράφο, όπως και στο θέατρο,
μία πολυφωνία από σημεία διαφορετικών τομέων της ανθρώπινης δράσης και
έκφρασης, σημεία προερχόμενα από διαφορετικούς πολιτισμικούς κώδικες, με
ετερόκλητα χαρακτηριστικά και λειτουργίες. [25]
Αυτή η πολυφωνία στο σύστημα των κινηματογραφικών σημείων θα μελετηθεί
μέσα από την ανάπτυξη του βασικού διαχωρισμού μεταξύ ‘οπτικών’ και
‘ακουστικών’ σημείων: ‘οπτικά’ σημεία ονομάζονται αυτά που απευθύνονται
στην όραση του θεατή και ‘ακουστικά’ αυτά τα σημεία που στοχεύουν στην
ακουστική προσληπτικότητα του. [26]
Ακριβώς λόγω της σημειολογικής γειτνίασης κινηματογραφικού και θεατρικού
κώδικα, θα γίνει μια σύντομη αναφορά των αντίστοιχων θεατρικών σημείων σε
κάθε περίπτωση, για να αναδειχθούν μέσα από τη σύγκριση οι κώδικες που κατά
Metz δεν είναι συγκεκριμένα φιλμικοί. [27]
Οι κατά περίπτωση προσεγγίσεις θα διαγράψουν τις ομοιότητες αλλά
ταυτοχρόνως θα επισημάνουν τις διαφορές, και κυρίως θα κάνουν διακριτό αυτό
το φιλμικό δεδομένο άρθρωσης που διαφοροποιεί τον κινηματογράφο από ένα
τόσο κοντινό του σημειακό σύστημα επικοινωνίας, το θέατρο, δεδομένο που
συνίσταται στις πολλαπλές λειτουργίες της ίδιας της κάμερας και του
κινηματογραφικού φακού. [28]
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Τα ‘οπτικά’ σημεία στον κινηματογράφο.
Παράλληλη συγκριτική αναφορά στα ‘οπτικά σημεία’ του θεάτρου.

Ποια η σχέση των ‘οπτικών’ σημείων του κινηματογράφου με τα αντίστοιχα του
θεάτρου; Μια κατά περίπτωση ανάπτυξη των φιλμικών οπτικών σημείων θα
αναδείξει τόσο τις συγγένειες όσο και τις αποκλίσεις, όχι τόσο ως μια ευρεία
συγκριτική παρουσίαση μεταξύ των δύο τεχνών - που άλλωστε ξεφεύγει από τα
πλαίσια της παρούσας μελέτης - όσο ως μια συστηματική προσέγγιση της
σημειολογικής τοπολογίας της φιλμικής γλώσσας.

(1) Το σώμα και το πρόσωπο του ηθοποιού αυτό καθ' εαυτό.
Η επιλογή ηθοποιού για ένα ρόλο αποτελεί καθοριστική επιλογή για το
καλλιτεχνικό αποτέλεσμα σε πολλά επίπεδα. Έξω και πέρα από τις υποκριτικές
και εκφραστικές δυνατότητες, το ίδιο το πρόσωπο, το ίδιο το σώμα σηματοδοτεί,
στέλνει σήματα προς ερμηνεία ακόμη και εν αγνοία του. Αυτήν την αλήθεια που
υπάρχει γιατί υπάρχει, γιατί είναι εκεί και στέλνει τα σήματά της και τα σημάδια
της επιπλέον των δραματουργικών προσεγγίσεων.
Η Πέπη Ρηγοπούλου επισημαίνει αυτή την άρρηκτη σχέση του σώματος με την
εικόνα του:
«Αν το σώμα είναι και η εικόνα του - και με μια έννοια είναι πάντα και η
εικόνα του - η εικαστική αναπαράσταση του σώματος είναι ένα κλειδί για
να δούμε από μια περιορισμένη, γι’ αυτό ίσως και πιο προσιτή οπτική, τον
διάλογο των πολιτισμών με τον εαυτό τους και με τον Άλλο, όπως μας
αποκαλύπτεται στον κοινωνικό ιστορικό αλλά και στο φαντασιακό χώρο.»
[29]

Στον κινηματογράφο αυτή η αλήθεια κάθε προσώπου ή σώματος μπορεί να
φιλμαριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, να μεγενθυθεί σε κοντινά, ακόμη
και πολύ κοντινά πλάνα που μπορούν να φτάσουν μέχρι την αφαίρεση ή να
μικρύνει ως παρουσία μέσα σε γενικά πλάνα. Κι αυτό γίνεται με διαφορετικούς
φακούς, υπό διαφορετική γωνία, κατ’ επανάληψη, με διαφορετική ταχύτητα και
ρυθμό, με διαφορετικό φως. Αυτός ο πολυποίκιλος τρόπος κινηματογραφικής
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καταγραφής και διάσπασης του ανθρώπινου σώματος σε τμήματα, ενοποιημένα
με ρυθμό και σε χρόνο, με ένα σχεδόν μαγικό αποτέλεσμα συνέχειας στην κίνηση
που βασίζεται στις αρχές του μοντάζ, αυτή η διάσπαση λειτουργεί αποκαλυπτικά
για μια άλλη πραγματικότητα που πλησιάζει την εσωτερικότητα με έναν τρόπο
τελείως διαφορετικό, έναν τρόπο που είναι ανέφικτος για το θέατρο.
Ο σημειολόγος του κινηματογράφου Juri Lotman αναλύει αυτήν την
ιδιαιτερότητα:
«Η εικόνα του ανθρώπου στην οθόνη πλησιάζει στο μάξιμουμ την εικόνα
του ανθρώπου στη ζωή και απομακρύνεται εκούσια από το θεατρικό και
το τεχνητό. Και συγχρόνως, αυτή η εικόνα - πολύ περισσότερο απ’ ότι στη
σκηνή ή στις εικαστικές τέχνες - είναι σημειωτική, δηλαδή φορτισμένη με
δευτερεύοντα νοήματα· εμφανίζεται μπροστά μας σαν ένα σημείο ή σαν
μια

σειρά

σημείων

φορτισμένων

μ’

ένα

σύνθετο

σύστημα

συμπληρωματικών εννοιών.» [30]
Το σώμα και το πρόσωπο του ηθοποιού αυτό καθ’ εαυτό, ως οπτικό σημείο, στο
θέατρο δεν μπορεί να απομονωθεί στη λεπτομέρειά του και τη μοναδικά δική του
παρουσία, καθώς, ακόμη και στην πλήρη γυμνότητά του, το ανθρώπινο κορμί
αποκτά σηματοδοτήσεις μέσω του θεατρικού μακιγιάζ, της κόμμωσης και της
ενδυμασίας που ολοκληρώνουν την εμφάνιση του ηθοποιού ως σημείο.
«Η εμφάνιση του ηθοποιού στηρίζεται είτε σε φυσικά δεδομένα, είτε σε
στοιχεία μεταμόρφωσης. Και στις δύο περιπτώσεις η εμφάνισή του
καταδηλώνει την εμφάνιση του ρόλου που παριστάνει. Τα στοιχεία της
εμφάνισής του είναι το μασκάρεμα (σε πρόσωπο και σώμα), η κόμμωση
και η ενδυμασία. Με βάση αυτά τα οπτικά στοιχεία ο θεατής ταυτίζει τον
ηθοποιό με το πρόσωπο που παριστάνει.» [31]

(2) Κινησιακά σημεία.
Πρόκειται για την κίνηση στο χώρο, τις χειρονομίες και τη μιμική του ηθοποιού,
που αντίστοιχα υπάρχουν και στο θέατρο. [32]
Η δυνατότητα του κινηματογράφου αφ’ ενός μεν να σπα την κίνηση στο χώρο, να
αναδιαμορφώνει και να δημιουργεί νέες χωρικές σχέσεις μέσα από τις συνεχείς
αλλαγές μεγεθών κάδρου, γωνιών λήψης και προοπτικής, αφ’ ετέρου δε η
δυνατότητα συνεχούς εναλλαγής και επιλογής χώρων, διαφοροποιεί τη σχέση του
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ηθοποιού με το χώρο και ως εκ τούτου την κινηματογραφική κινησιολογία.
Επιπλέον η άμεση προσέγγιση της πραγματικότητας από πλευράς του
κινηματογράφου, αλλάζει τη μιμική του ηθοποιού. Στη σκηνή του θεάτρου ο
ηθοποιός σκέφτεται μεγαλόφωνα, και οι κινήσεις του εξαρτώνται από το βλέμμα
και τη θέση των θεατών στην πλατεία, άρα είναι πιο έντονες. Στον
κινηματογράφο, όλες οι πρακτικές μιμικής του θεάτρου ελαχιστοποιούνται, όχι
όμως άκριτα, αλλά μέσα από μια συστηματική μελέτη των προϋπαρχόντων
κωδίκων της μιμικής έκφρασης.
Αυτή η εξαιρετικά σημαντική διαφορά εντοπίστηκε από τους θεωρητικούς του
κινηματογράφου πολύ νωρίς στην εξελικτική πορεία του κινηματογράφου. Ο Lev
Kuleshov ήδη από το 1929 παρατηρεί:
«Ο κινηματογράφος δεν ανέχεται χτυπητή, φανταχτερή δουλειά στο
πρόσωπο· η θεατρική τεχνική δεν μπορεί να εφαρμοσθεί στην οθόνη,
επειδή η ακτίνα που καλύπτει η κίνηση στο παλκοσένικο είναι αρκετά
μεγάλη. Στην οθόνη ακόμη και οι πιο φαινομενικά απαρατήρητες αλλαγές
του προσώπου φαίνονται αρκετά τονισμένες - ο θεατής δεν πείθεται από
μια τέτοια ηθοποιία.» [33]
Αντίστοιχα ο Pudovkin το 1935 εντοπίζει την ουσία της διαφοράς ανάμεσα στις
δύο τέχνες, μιας διαφοράς που ισχύει για όλες τις επιμέρους εκφάνσεις της
σημασιοδότησης και του τρόπου εκφοράς των ίδιων σημείων, και έγκειται στη
λειτουργία της ίδιας της κάμερας που έχει τη δυνατότητα να πάρει οποιαδήποτε
θέση, σε κάθε άξονα, σε κάθε προοπτική. Η κάμερα πλησιάζει τον ηθοποιό έτσι
ώστε αυτός δε χρειάζεται να ακολουθήσει μια έντονη εκφραστικότητα για να τον
δει ακόμη και ο πιο απομακρυσμένος θεατής, δε χρειάζεται να φωνάξει δυνατά,
ούτε να υποκριθεί δυνατά ένα φυσιολογικά χαμηλότονο ψιθύρισμα, ενώ θ’
αποτελούσε γελοιότητα το να κάνει μεγάλες κινήσεις και να εμφανίζει υπερενεργητικότητα ή να μακιγιάρεται έντονα. Σύμφωνα με τον Pudovkin, στην
καθημερινότητα υπάρχει ένα ‘φυσικό πλαίσιο’ που καθορίζει το σχήμα για τις
ανθρώπινες κινήσεις, ‘πλαίσιο’ του οποίου το σχήμα αλλοιώνεται κατά το
θεατρικό κώδικα, ενώ στον κινηματογράφο δε χρειάζεται να γίνει κάτι τέτοιο,
ακριβώς λόγω της ισχυρής παρουσίας του φακού της κάμερας.
«Κάθε εκφραστική κίνηση του ανθρώπου ρυθμίζεται απ’ τη διαλεκτική
σύγκρουση δύο στοιχείων α) από μια εσωτερική τάση που ωθεί την
κίνηση σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο πλάτος και β) από μια βούληση
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που αναχαιτίζει ανασταλτικά αυτήν την τάση. Η επίδραση του ενός
στοιχείου πάνω στο άλλο έχει σαν αποτέλεσμα να παίρνει η κίνηση μια
εκφραστική μορφή… Στον κινηματογράφο ο θεατής μπορεί να δει καθαρά
και ν’ ακούσει και την παραμικρότερη κίνηση απ’ το παίξιμο του
ηθοποιού, όσο δυνατά κι ανα είναι τα εσωτερικά της κίνητρα ή όσο
ισχυρά κι αν έχει αναχαιτιστεί. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια της μηχανής
λήψης και του μικροφώνου που πλησιάζουν τον ηθοποιό όσο κοντά
θέλουμε.» [34]
Αυτή ακριβώς η δυνατότητα του κινηματογραφικού μέσου εγκαθιδρύει
πολύπλευρες δυνατότητες έκφρασης και σημειοδότησης, μέσα από την
αποκάλυψη των πιο απόκρυφων δεδομένων όπως είναι για παράδειγμα οι πιο
προσωπικές σωματικές λειτουργίες.
Η

Πέπη

Ρηγοπούλου,

μελετώντας

αυτήν

ακριβώς

τη

διάσταση

του

κινηματογραφικού φαινομένου παρατηρεί:
«Η επιστροφή του απωθημένου σώματος και της επιθυμίας στον
κινηματογράφο - επιστροφή που συνεχίζει στον 20ο αιώνα προηγούμενες
κινήσεις στο μυθιστόρημα και το θέατρο - μπορεί να μετρηθεί και
ποσοστικά, από την παρουσία των ερωτικών σκηνών και του γυμνού, μέχρι
την καταγραφή της σωματικής βίας και της ασθένειας. Το σημαντικότερο
όμως δεν είναι αυτή η σταδιακή επιβολή της εικόνας του σώματος όσο η
θεμελίωση μιας σχέσης πόλης, πολιτισμού και σώματος μέσω των νέων
ρητορικών που προτείνει το κινηματογραφικά εκφρασμένο βίωμα.» [35]
Ο Juri Lotman παρατηρεί για την υποκριτική του ηθοποιού στον κινηματογράφο
πως ενώ στοχεύει στην φυσικότητα και σ’ αυτήν την εκφραστικότητα που
πλησιάζει το απλό και καθημερινό, ταυτόχρονα επεξεργάζεται και αξιοποιεί τις
συμβάσεις και τους κώδικες που υπάρχουν τόσο στο μοντέρνο θέατρο, όσο και
στο λαϊκό θέατρο του Μεσαίωνα και της Αρχαιότητας, ενώ επίσης στρέφει το
ενδιαφέρον του στη μελέτη της σκηνικής παρουσίας του κλόουν, της μαριονέτας
και στην παράδοση της commedia del arte:
«Ακόμη κι αν αφήσουμε κατά μέρος το σύστημα των συμβατικών
χειρονομιών και της πόζας του βωβού κινηματογράφου, κι αν
περιοριστούμε

στο

σημερινό

παίξιμο

του

ηθοποιού,

παίξιμο

προσανατολισμένο προς τη φυσική συμπεριφορά, δεν μπορούμε να μην
παρατηρήσουμε ότι η προσωπική στόφα του παιξίματος του ηθοποιού
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αποτελείται από ένα σύνδεσμο πολλών ετερογενών συστημάτων δομικής
οργάνωσης στο επίπεδο της σημαντικής.» [36]
(3) Η εμφάνιση του ηθοποιού.
Όπως και στο θέατρο, έτσι και στον κινηματογράφο υπάρχουν τα ακόλουθα
‘οπτικά’ σημεία ως προς την εμφάνιση του ηθοποιού - ρόλου:
3α) η μεταμόρφωση ή απλή αλλαγή του προσώπου και του σώματος του
ηθοποιού (μακιγιάζ ή μασκάρεμα), 3β) η κόμμωση, 3γ) η ενδυμασία.
Κάθε εμφανισιακό σημείο εκπέμπει και σηματοδοτεί την κατάσταση του ρόλου
που υποδύεται ο ηθοποιός προς όλες τις κατευθύνσεις: υπαρξιακή, ψυχολογική,
κοινωνική, ιστορική.
Μακιγιάζ, Κόμμωση, Ενδυμασία
Η λειτουργία που επιτελούν οι τρεις αυτές συνιστώσες της εμφάνισης είναι
παρόμοια στην τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου. Πρόκειται για την
καταδήλωση της εξωτερικής κατάστασης του ρόλου που κάθε φορά παριστάνεται
ή κινηματογραφείται και το πώς αυτή η εξωτερίκευση με τη σειρά της
παραπέμπει στις εσώτερες διεργασίες. Με βάση αυτά τα στοιχεία ο θεατής
ταυτίζει τον ηθοποιό με το πρόσωπο που παριστάνει κάθε φορά, κρατώντας
απόσταση από την ύπαρξη του ίδιου του ηθοποιού ως προσώπου.
Έτσι, μέσα από το μακιγιάζ και τα ενδυματολογικά δεδομένα, δίνονται στοιχεία
τόσο για την εποχή στην οποία δρα ο κάθε ρόλος, όσο και για τον ίδιο το ρόλο:
την κοινωνική, ψυχική, υπαρξιακή του κατάσταση. Μέσα από τη σημειολογία της
εμφάνισης μπορεί να συγκροτηθεί οπτικά ένας χαρακτήρας, και να στείλει
μηνύματα για την ουσία της κατάστασής του πριν ακόμη πει ή κάνει οτιδήποτε. Η
εμφάνιση μέσω της επιλογής ενδύματος, κόμμωσης, μακιγιάζ λειτουργεί ως μια
άμεση σημασιοδότηση.
Η Πέπη Ρηγοπούλου αναπτύσσει την ουσία της σχέσης του ενδύματος με το
σώμα:
«…το ένδυμα κατέχει μια πρωταρχική και κεντρική θέση, με έντονη
ψυχική και συμβολική διάσταση. Τα ενδύματα μπορούν να συνδεθούν με
πολλές ψυχικές συμπεριφορές και καταστάσεις, από το ναρκισσισμό, τον
επιδειξιασμό, τον ηδονοβλεπτισμό μέχρι και τη μιμητική ταύτιση, που
αποτελεί την ψυχολογική βάση της μόδας. Με άλλα λόγια συνδέονται, για
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να περάσουμε από το λεξιλόγιο του Schilder σε αυτό του Freud, με την
επιθυμία και τη θέληση για δύναμη, με την παλινδρόμηση, την καθήλωση
και τη διαστροφή.» [37]
Η ιδιαιτερότητα αυτών των ‘οπτικών’ σημείων στην περίπτωση του
κινηματογράφου συγκριτικά με το θέατρο, έγκειται στο ότι, κατ’ αρχήν, όλα αυτά
τα εμφανισιακά δεδομένα δεν παρουσιάζουν την οπτική έμφαση των αντίστοιχων
θεατρικών. Ισχύει δηλαδή κι εδώ αυτό που παρατηρεί ο Kuleshov για τη μιμική
του ηθοποιού στον κινηματογράφο: «Ο κινηματογράφος δεν ανέχεται χτυπητή,
φανταχτερή δουλειά στο πρόσωπο…».
Στο θέατρο, για παράδειγμα, κάποια εμφανισιακά στοιχεία από θέση έχουν την
τάση να λειτουργούν σαν συμβατικά σημεία, επιφορτισμένα να καταδείξουν όλες
τις παραμέτρους της αναπαριστώμενης κατάστασης συνολικά κι όχι μόνο της
κατάστασης του ρόλου. Έτσι μέσα από ένα θεατρικό κουστούμι μπορεί να δειχθεί
η εποχή, να υπαινιχθεί η ιστορική και κοινωνική περίοδος, να προσδιορισθεί μια
κατάσταση ρεαλισμού ή φαντασίας, αγωνίας, ευδαιμονίας, τάξης ή αταξίας.
Αντίθετα στον κινηματογράφο, στον οποίο η δυνατότητα της κάμερας να δείχνει
πολλά στοιχεία ταυτόχρονα για να αποδώσει σφαιρικά μια πραγματικότητα με
όλες τις παραμέτρους της, η εμφάνιση επιτελεί μεν την ίδια λειτουργία
σημειοδότησης, αλλά λιγότερο σχηματικά και ως εκ τούτου πιο κοντά στο ρόλο
και την κατάστασή του. Επιπλέον, οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποίους η κάμερα
μπορεί να αναδείξει ή να καταστρέψει τα όποια στοιχεία εμφάνισης του
ηθοποιού, από το μακιγιάζ, ως την κόμμωση και την ένδυση, η σύλληψη της κάθε
λεπτομέρειας ή αντίθετα η ανάδυση μέσα από ένα σύνολο, το παιχνίδι με το φως
και το χρώμα, οδηγούν στην απαραίτητη επιμέλεια της κάθε λεπτομέρειας, γιατί η
κάμερα είναι εκεί και καταγράφει τα πάντα.
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Έτσι μέσα από την εμφάνιση μπορεί να αντιγραφεί (αλλά και να σχολιαστεί) η
πραγματικότητα της σύγχρονης καθημερινότητας, να αναβιώσει πιστά και με
ακρίβεια μια ιστορία του παρελθόντος, ή να φαντασιωθεί δημιουργικά μια
μελλοντική καθημερινότητα.

(4) Ο χώρος της κινηματογραφικής αίθουσας δεν αποτελεί ‘οπτικό’ σημείο του
φιλμ.
Στον κινηματογράφο ο χώρος του θεατή είναι η κινηματογραφική αίθουσα, η
οποία δεν αποτελεί οπτικό σημείο του φιλμ. [38]
Κατ’ αντιδιαστολή αυτού, ο θεατρικός χώρος εντάσσεται στα σημεία του χώρου
μιας παράστασης. [39]
Η κινηματογραφική αίθουσα αποτελεί την κατάληξη της βιομηχανικής,
οικονομικής και πολιτικής στόχευσης μιας κινηματογραφίας που φιλοξενεί τόσο
το αντικείμενο προβολής, το φιλμ, όσο και το υποκείμενο θέασης, το θεατή. [40]
Είναι η χώρος που συναντιέται η ‘εξωτερική μηχανή (ο κινηματογράφος ως
βιομηχανία)’ με την ‘εσωτερική μηχανή (η ψυχολογία του θεατή)’ σύμφωνα με
ένα διαχωρισμό του Metz.
«Σε ένα κοινωνικό σύστημα που ο θεατής δεν εξαναγκάζεται να πάει στον
κινηματογράφο αλλά που, ωστόσο, έχει σημασία να πάει γιατί τα χρήματα
που θα αφήσει στο ταμείο θα επιτρέψουν να γυριστούν κι άλλες ταινίες
και έτσι να διασφαλιστεί η αυτό-αναπαραγωγή του θεσμού, δεν υπάρχει
άλλη λύση εκτός από την εγκατάσταση μηχανισμών που ως στόχο και
αποτέλεσμα έχουν να δημιουργήσουν στο θεατή την ‘αυθόρμητη’
επιθυμία να συχνάζει στις αίθουσες και να πληρώνει την πρόσβαση γι’
αυτές.» [41]
Μια παράσταση επισυμβαίνει μέσα στο χώρο του θεάτρου, στις τοπικές
διατεταγμένες του σκηνικού χώρου, της θεατρικής σκηνής, έναν τόπο όπου ο
ηθοποιός ευρίσκεται μόνο ως ρόλος, δηλαδή ως σκηνικό πρόσωπο, όπως είναι
εγγεγραμμένος στο θεατρικό κείμενο, το οποίο αναπαρίσταται πάνω στη σκηνή.
Ο Δημήτρης Τσατσούλης επισημαίνει τη διαφοροποίηση μεταξύ ‘δραματικού
χώρου’ και ‘θεατρικού χώρου’, πέραν αυτής μεταξύ ‘σκηνικού’ και ‘θεατρικού
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χώρου’:
«Ως δραματικό χώρο εννοούμε το χώρο που αποτελεί το υπόβαθρο της
θεατρικής παράστασης, βρίσκεται εγγεγραμμένος στο θετρικό κείμενο και
μόνο μέρος του αναπαρίσταται επί της θεατρικής σκηνής. Είναι δηλ.
χώρος καθαρά φαντασιακός, χώρος μυθοπλασίας. Οι σχέσεις που
δημιουργούνται εδώ είναι στην ουσία σχέσεις μεταξύ φανταστικών
προσώπων που χώρος είναι το κείμενο και όχι το θέατρο. Η δε σχέση του
θεατή μαζί τους είναι έμμεση, διαμεσολαβημένη από την ερμηνευτική
ανάγνωση και αποκωδικοποίηση του εκάστοτε σκηνοθέτη.» [42]
Αυτή η τριπλή διάκριση του θεατρικού χώρου σε ‘δραματικό χώρο’, ‘σκηνικό
χώρο’ και ‘θεατρικό χώρο’ και η ταυτόχρονη συνύπαρξή τους κάνει κατανοητό
πως ως θεατρικός χώρος δεν νοείται μόνο το ειδικά διαμορφωμένο θεατρικό
κτίριο ή αρχιτεκτόνημα που συνήθως στεγάζει θεατρικές παραστάσεις, αλλά και
χώροι εξωθεατρικοί, που έχουν διαμορφωθεί για άλλες λειτουργίες και
αξιοποιούνται θεατρικά κατά περίπτωση. Σ' αυτήν την κατηγορία εντάσσεται το
θέατρο δρόμου, το bar theater, το θέατρο σε παλιά εργοστάσια κ.λ.π. Αυτό που
αποτελεί την κοινή συνισταμένη σε κάθε περίπτωση θεατρικού χώρου είναι η
παρουσία του θεατή. Ο θεατρικός χώρος προϋποθέτει το θεατή, κι αυτό είναι
ακόμα περισσότερο εμφανές στους κατ' εξοχήν θεατρικούς χώρους που είναι
διαμορφωμένοι έτσι ώστε να λειτουργεί αυτή η διπλή αμφίδρομη σχέση. Μια
σχέση που ξεκινά από το ταμείο του θεάτρου, και το φουαγιέ, για να συνεχιστεί
έπειτα στον κυρίως θεατρικό χώρο που είναι το σύνθετο σκηνή - πλατεία, και
κλείνει με το χειροκρότημα και την αποχώρηση.
Η ενεργητική - λόγω της προσληπτικής θέσης κι ετοιμότητας - παρουσία του
θεατή στο θεατρικό χώρο είναι αυτό που διαφοροποιεί αυτόν το χώρο από το
σκηνικό χώρο.
Ο Δημήτρης Τσατσούλης παρατηρεί:
«Είναι γνωστή η η προσπάθεια πολλών σύγχρονων θεατρικών σχημάτων
να μετατρέψουν το χώρο αυτό σε εστία προσέγγισης κοινού και
συντελεστών της παράστασης μέσω κατάλληλης διαμόρφωσής του, της
συνύπαρξης ηθοποιών και θεατών.» [43]
Οι αποκλίσεις ως προς τη λειτουργία της κινηματογραφικής αίθουσας και του
θεατρικού χώρου προκύπτουν από την ίδια τη φύση των δύο μέσων επικοινωνίας
και ως εκ τούτου καταδεικνύουν την ουσία της διαφοράς τους.
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Η κινηματογραφική αίθουσα είναι ο χώρος μέσα στον οποίο ο θεατής
προσλαμβάνει το φιλμικό γεγονός και αυτή η λειτουργία είναι η μόνη αντιστοιχία
με το θεατρικό χώρο. Ας εντοπισθούν οι διαφορές.
Κατ' αρχήν, η κινηματογραφική αίθουσα δεν αποτελεί ‘οπτικό’ σημείο της
ταινίας, όπως συμβαίνει με το θεατρικό χώρο που αποτελεί ένα από τα ‘οπτικά’
σημεία της παράστασης, επηρεάζει άμεσα τόσο τη δραματουργία όσο και τη
σκηνική δράση. Μόλις τα φώτα της αίθουσας σβήσουν το μόνο οπτικό γεγονός
συμβαίνει στο πανί της οθόνης και μέσα στα όρια του κινηματογραφικού κάδρου.
Όλα τ’ άλλα είναι ενοχλητικές παρεμβολές.
Μία ταινία μπορεί να προβάλλεται ταυτόχρονα σε πολλές κινηματογραφικές
αίθουσες, κι όχι μόνο σε μία χώρα. Αντίθετα μια θεατρική παράσταση δένεται
δυναμικά με το συγκεκριμένο χώρο που τη στεγάζει, και η ενδεχόμενη περιοδεία
της σε διαφορετικούς τόπους αναπόφευκτα έχει σαν αποτέλεσμα την αλλαγή των
θεατρικών εκείνων σημείων που συνάδουν με το χώρο, τα οποία προσαρμόζονται
στις προδιαγραφές του εκάστοτε συγκεκριμένου θεατρικού χώρου.
Σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις στην πλατεία του κινηματογράφου υπάρχει
ορχήστρα που συνοδεύει μουσικά την ταινία (δάνειο από την όπερα, συνέβαινε
στην αρχή της ιστορίας του βωβού κινηματογράφου, αλλά και σήμερα σαν ένα
είδος μουσικού και κινηματογραφικού δρώμενου ταυτόχρονα, για κάποια
επαναπροβαλόμενα φιλμ του βωβού), όμως η μουσική δε δένεται δομικά με το
φιλμ, απλά το συνοδεύει μέσα από μία υφολογική σύγκλιση. Ούτε η ορχήστρα με
τους μουσικούς αποτελεί οπτικό σημείο του προβαλλόμενου φιλμ.
Διαφαίνεται έτσι πως η κινηματογραφική αίθουσα είναι ένας χώρος που δεν έχει
καμιά σχέση σημασιοδότησης με το φιλμικό γεγονός, και κυρίαρχος ρόλος της
είναι να παρέχει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια σωστή παρακολούθηση της
ταινίας, με κατάλληλα μηχανήματα προβολής και αναπαραγωγής ήχου. Είναι κάτι
που αφορά παραγωγούς και διανομείς ταινιών, και βέβαια μια κοινωνιολογία του
κινηματογράφου.
Επίσης, δεν πρέπει να μείνει εκτός ανάπτυξης ο ρόλος της κινηματογραφικής
αίθουσας στη συνείδηση του θεατή τη στιγμή της πρόσληψης του φιλμικού
κειμένου, έτσι όπως έχει προσεγγισθεί από θεωρητικούς όπως η Mulvey, ο Metz
και οι θεωρητικοί της θέασης (που εδώ, για λόγους συστηματοποίησης, τίθεται
στο τρίτο μέρος με τίτλο ‘Ο κινηματογράφος ως βλέμμα’).
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(5) Ο χώρος του φιλμ: Σκηνικό - Σκηνογραφία - Σκηνικά αντικείμενα.
Η διαφορά μεταξύ του χώρου (και του χρόνου) της κινηματογραφημένης
φιλμικής δράσης και αναπαράστασης, και του σκηνικού χώρου της θεατρικής
παράστασης είναι θεμελιώδης - όπως και πιο πάνω σχολιάστηκε με αφορμή την
κινηματογραφική αίθουσα - και συνιστά μια απόκλιση οντολογικής βάσης.
Ο σκηνικός χώρος του θεάτρου είναι ο τόπος όπου συναντιώνται και δρουν τα
πρόσωπα-ρόλοι της αναπαριστώμενης ιστορίας και καθορίζεται από:
α) τη σκηνογραφία, β) τα σκηνικά αντικείμενα που χειρίζεται ο ηθοποιός πάνω
στη σκηνή και γ) ο φωτισμός. [44]
Εάν στο θεατρικό χώρο δρουν από κοινού θεατής και ηθοποιός - ρόλος, στο
σκηνικό χώρο δρα μόνο ο ηθοποιός - ρόλος, σε μια προσπάθεια συνάντησης του
προσώπου του ηθοποιού με το πρόσωπο και της καταστάσεις που βιώνει ο ρόλος.
[45]

Έτσι ο σκηνικός χώρος καθορίζεται όχι μόνο από τη σκηνογραφία, τα σκηνικά
αντικείμενα και το φωτισμό, αλλά, παράλληλα και αμφίδρομα, από την
κινησιολογία του ηθοποιού - ρόλου μέσα σ' αυτόν. Έτσι η κίνηση κατέχει
ιδιάζοντα ρόλο στη διαμόρφωση του σκηνικού χώρου, τόσο εκ των προτέρων (με
την έννοια ότι συνυπολογίζεται αλληλεπιδραστικά η κινησιολογία ως προς το
σκηνικό), όσο και εκ των υστέρων (με την έννοια ότι οι κινήσεις των ηθοποιών ρόλων εκτός του οριοθετημένου σκηνικού, προεκτείνουν το σκηνικό χώρο, ακόμα
κι αν αυτοί βρίσκονται στο φουαγιέ, στα ή ακόμη και ανάμεσα στους θεατές,
δηλ. εν μέσω θεατρικού χώρου.
Όπως δείχθηκε, η κινηματογραφική αίθουσα δεν αποτελεί αντίστοιχο του
θεατρικού χώρου, και δε λειτουργεί ως ‘οπτικό’ σημείο. Αυτό που κυρίως
ενδιαφέρει εδώ είναι πως το ‘οπτικό’ σημείο του σκηνικού χώρου παίρνει τις
διαστάσεις μιας επίπεδης οθόνης. Δεν υπάρχει ο σκηνικός χώρος έτσι όπως
υφίσταται στο θέατρο, αλλά η σκηνογραφία και οι χώροι της ταινίας που
ξεδιπλώνονται σε ποικιλότητα και ποικιλομορφία μέσα στα όρια του
κινηματογραφικού κάδρου. Ενώ όμως αυτά τα όρια είναι σταθερά ως προς τις
εξωτερικές τους διαστάσεις (σαν το σταθερό πλαίσιο ενός ζωγραφικού πίνακα),
δεν έχουν καμιά σταθερότητα ως προς το μέγεθος ή την κίνηση του περιεχομένου
τους. Τα μεγέθη των πλάνων, ή των κάδρων μέσα στο ίδιο πλάνο, αλλάζουν, ενώ
οι διαστάσεις της οθόνης παραμένουν αμετάβλητες (σαν το σταθερό πλαίσιο ενός
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πίνακα που μπορεί να μετακινηθεί παντού στο χώρο, προς οποιαδήποτε
προοπτική και να δείξει το τεράστιο, αλλά και το ελάχιστα μικρό).
Γι’ αυτό το λόγο η συμβολή της σκηνογραφίας είναι απαραίτητη τόσο για τη
διαμόρφωση των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών χώρων.
Οι χώροι και η σκηνογραφία σηματοδοτούν:
- την εποχή: οι τρόποι προσέγγισης του χώρου, τόσο στους εξωτερικούς όσο και
στους εσωτερικούς σκηνικούς τόπους, αλλάζουν ανάλογα με το αν πρόκειται για
σύγχρονο φιλμ, ή αναφερόμενο στο παρελθόν (ταινία εποχής) ή στο μέλλον
(μελλοντολογική ταινία).
- τα δεδομένα ζωής ενός τόπου: οι συγκεκριμένοι χώροι στους οποίους
διαδραματίζονται τα γεγονότα της ταινίας και τα ιδιαίτερα στοιχεία αυτών
καταδεικνύουν τις παραμέτρους ζωής ενός συγκεκριμένου τόπου: περιπτώσεις
αστικών κέντρων, βιομηχανικών ή απομακρυσμένων περιοχών, επαρχιακών
πόλεων κ.λ.π.
- την κοινωνική τάξη, τον τρόπο ζωής, την ψυχοσύνθεση, τη νοοτροπία των
προσώπων που δρουν σ' αυτούς τους χώρους.
- διάφορους τύπους αναφορών (ιστορικές, κοινωνικές, ψυχαναλυτικές, εικαστικές
αναφορές), που μπορεί να δηλώνουν κάτι σχετικό με τη δράση ή τα πρόσωπα της
ταινίας, επιπλέον όμως μπορεί να στοχεύουν σε μια ενεργοποίηση της μνήμης και
της συγκριτικής σκέψης του θεατή ως προς τα αντίστοιχα πεδία αναφοράς.
Τα επιμέρους φιλμικά σημεία ενός σκηνικού χώρου σηματοδοτούν μέσα από την
πολλαπλότητα και τους συνδυασμούς της εικόνας, συγκλίνοντας σε μια
περισσότερο ή λιγότερο πιστή αναπαραγωγή του προ-φιλμικού πραγματικού
(σύγχρονου, μελλοντικού ή παρελθοντικού). Η σκηνογραφία και οι επιλεγμένοι
χώροι αποτελούν, εκ των πραγμάτων, σημαντικό παράγοντα ύφους της ταινίας,
ενώ ταυτόχρονα υπηρετούν τη θεματολογία, τη δράση και τη σαφή και συνεπή
σκιαγράφηση των χαρακτήρων.
Ο Marcel Martin διαχωρίζει τρεις μεγάλες κατηγορίες κινηματογραφικών
σκηνικών, αδιακρίτως αν είναι φυσικά ή τεχνητά. [46]
α) ‘Ρεαλιστικό’ είναι το σκηνικό που αποδίδει την πραγματικότητα ως έχει και
«…δε σημαίνει τίποτε άλλο απ’ αυτό που είναι.»
β) ‘Ιμπρεσσιονιστικό’ σκηνικό είναι το πραγματικό τοπίο που ουσιαστικά
αντανακλά την κατάσταση των προσώπων και «…επιλέγεται σε σχέση με την
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κυρίαρχη ψυχολογία της δράσης.»
γ) ‘Εξπρεσσιονιστικό’ σκηνικό, το οποίο - σε αντίθεση με το ιμπρεσσιονιστικό –
είναι σχεδόν πάντα τεχνητό και «…βασίζεται σε μια υποκειμενική ενόραση του
κόσμου, που εκφράζεται με την παραμόρφωση και το συμβολικό στυλιζάρισμα.»
Εύλογα παρατηρείται πως οι παραπάνω σημειοδοτήσεις μέσω του χώρου και της
σκηνογραφίας στον κινηματογράφο ισχύουν και για το θέατρο. Και μάλιστα θα
ήταν σωστότερο να ειπωθεί πως ο κινηματογράφος άντλησε αυτά τα στοιχεία
νοηματοδότησης από το θέατρο, και τα προσάρμοσε στη δική του γλώσσα, μια
γλώσσα όμως που θα σμιλέψει και τις διαφορές.
Στο θέατρο, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται ο σκηνικός χώρος βασίζεται
στην πρόθεση να αντιγραφεί η πραγματικότητα (μιμητική διάσταση του θεάτρου).
«Με άλλα λόγια, η οργάνωση του σκηνικού χώρου μπορεί να μιμείται ένα
κομμάτι της πραγματικότητας και έτσι να υπηρετεί τον ψευδαισθητικό
μηχανισμό του θεάτρου ή αντίθετα να προβάλει αυτή καθαυτή τη
θεατρικότητα: το θέατρο, τότε, παραπέμπει στον εαυτό του.» [47]
Πράγματι, ως προς αυτό υπάρχουν διαβαθμίσεις από την προσπάθεια ρεαλισμού
μέχρι την πλήρη αφαίρεση, και κάθε σκηνογραφική επιλογή μπορεί να οδηγήσει
σε διαφορετικές σημασίες. Για παράδειγμα, στο θέατρο μπορεί να αποδοθεί με
σκηνογραφική ακρίβεια το σαλόνι ενός σπιτιού ή ενός γραφείου, δε συμβαίνει
όμως το ίδιο με ένα δάσος ή μια θάλασσα.
Στον κινηματογράφο αντιθέτως, η όποια πραγματικότητα βρίσκεται εκεί,
μπροστά από την κάμερα, έτοιμη για καταγραφή και μάλιστα καταγραφή σε
κίνηση.
Αυτή ακριβώς η δυνατότητα αποτύπωσης της πραγματικότητας, της όποιας
πραγματικότητας, αναδιαμορφωμένης μέσα από το μάτι της κάμερας και της
σκηνικής διαμόρφωσης του χώρου δράσης, αποτελεί τη βασική διαφοροποίηση
μεταξύ του σκηνικού χώρου μιας θεατρικής παράστασης και ενός φιλμ, καθώς σε
αυτό το τελευταίο η δυνατότητα μιας πλήρους αποτύπωσης του παραγματικού
καταργεί τη σύμβαση της αντιγραφής ή της συμβολικής απόδοσή του έτσι όπως
υπάρχει στο θέατρο.
Ο Jurij Lotman αναφερόμενος στην πιστότητα του κινηματογράφου έναντι της
πραγματικότητας, επισημαίνει τα πλεονεκτήματα ρεαλισμού που εμφανίζει
συγκριτικά με τις άλλες μορφές τέχνης, ακριβώς λόγω των τεχνικών ιδιομορφιών
του, και καταλήγει στο συμπέρασμα:
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«Η τέχνη δεν αναπαράγει απλώς τον κόσμο με τον αδρανή αυτοματισμό
ενός καθρέφτη· μεταλλάσοντας τις εικόνες του κόσμου σε σημεία,
συμπληρώνει τον κόσμο των νοημάτων. Τα σημεία δεν μπορούν να
απογυμνωθούν

από

νόημα,

δεν

μπορούν

να

μην

παρέχουν

πληροφορία….Ο κόσμος που αναπαριστά ο κινηματογράφος είναι το ίδιο
το αντικείμενο και συγχρόνως ένα πρότυπο αυτού του αντικειμένου» [48]
Αυτό το προβάδισμα απόδοσης της πραγματικότητας του κινηματογράφου έναντι
των άλλων τεχνών, ειδικότερα ως προς την αξιοποίηση του χώρου, εμφαίνεται
έντονα στη δυνατότητα του κινηματογράφου να αξιοποιεί τόσο τη σκηνογραφική
- ή όποια άλλη - λεπτομέρεια, όσο και τις μεγάλες συνθέσεις, μέσα από τη χρήση
κοντινών ή πολύ γενικών πλάνων αντίστοιχα. [49]
Μέσα στα όρια του κινηματογραφικού κάδρου, η πλαστικότητα μπορεί να δοθεί
είτε με τα σχήματα από τις λεπτομέρειες των αντικειμένων ή των προσώπων, είτε
με μεγάλους όγκους που ένα πολύ γενικό πλάνο μπορεί να αναδείξει. Έτσι, η
τρίτη διάσταση που απουσιάζει από τον κινηματογράφο αναπληρώνεται από τη
διάταξη αντικειμένων, προσώπων, χώρων μέσα στο κινηματογραφικό κάδρο και
κατά μία έννοια υποβάλλεται από τις δυνατότητες των φακών, την κίνηση και το
μοντάζ. Παράλληλα, ιδιαίτερες σημασιοδοτήσεις προκύπτουν από τις σχέσεις της
λεπτομέρειας με τις ευρύτερες δομές διάταξης, καθώς η δυναμική του μοντάζ
επιτυγχάνει έναν ανεξάντλητο σημειολογικό πλουραλισμό.
Ο Marcel Martin στο έργο του για τη γλώσσα του κινηματογράφου επισημαίνει
πως ο χώρος στον οποίο επισυμβαίνει η φιλμική δράση δεν είναι απλά το σκηνικό
υπόβαθρο, ο τόπος μέσα στο οποίο εξελίσσεται η δραματουργία και η σκηνοθεσία
των προσώπων, αλλά ένας δημιουργημένος, «…ένας απόλυτα ειδικός αισθητικός
χώρος…», συνυφασμένος με τη σύνθεση, την κατασκευή, την τεχνική.
Για να γίνει ανάγλυφη αυτή του η σκέψη προτείνει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον
παράδειγμα: εάν κάποιος στεκόταν δίπλα στην κάμερα, τη στιγμή της λήψης και
κοιτούσε τη δράση των προσώπων μέσα στο σκηνικό τους χώρο, δε θα μπορούσε
να δει την ουσία του πλάνου και της ταινίας. Πράγματι, δεν είναι καθόλου τυχαίο,
κι ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, η σύγχρονη τεχνολογία, (που δεν υπήρχε την εποχή
που ο Martin ανέφερε το εύγλωττο παράδειγμά του), πέραν των εξελιγμένων
viseur της κάμερας, εφοδιάζει πια τους συντελεστές μιας ταινίας με monitors
συνδεδεμένα με την κάμερα, για να μπορούν να βλέπουν το πλάνο όπως
καταγράφεται απ’ αυτήν, δηλαδή να αντιλαμβάνονται αν η λειτουργία του
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συγκεκριμένου φιλμικού χώρου στη σχέση του με τα πρόσωπα και τις κινήσεις
ανταποκρίνεται στην επιθυμητή σημειοδότηση.
Μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τις σκέψεις του Martin:
«…μόνο αυτό που εμφανίζεται στην οθόνη είναι αληθινά ειδικό της
τέχνης αυτής. Ο φιλμικός χώρος είναι λοιπόν ένας ζωντανός χώρος,
αναπαραστημένος, τρισδιάστατος, προικισμένος με χρονικότητα όπως ο
πραγματικός χώρος, τον οποίο η μηχανή λήψης γνωρίζει και εξερευνά, και
ταυτόχρονα

μια

αισθητική

πραγματικότητα

όπως

ακριβώς

της

ζωγραφικής, εκτεινόμενη, όπως ο χρόνος, από το ντεκουπάζ και το
μοντάζ.» [50]
Στην κατηγορία αυτή οπτικών σημείων εντάσσονται επίσης τα σκηνικά
αντικείμενα που χρησιμοποιούνται από τους χαρακτήρες κατά τη διάρκεια μιας
δράσης, ή αυτά που η κάμερα επιλέγει να ξεχωρίσει, με στόχο μια επιπλέον
σημειοδότηση. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να επιτελούν διαφορετικές λειτουργίες
ανά περίπτωση: ρεαλιστική λειτουργία για να δηλωθεί μια κατάσταση, αλλά
επίσης συμβολική ή ενδεικτική λειτουργία στις περιπτώσεις που το αντικείμενο
αποκτά έναν ιδιαίτερο ρόλο (ως σύμβολο ή ως ενδείκτης) για τη συγκεκριμένη
φιλμική δράση.
(6) Φωτισμός.
Ο φωτισμός είναι επίσης ένα μη ιδιαίτερο κινηματογραφικό ‘οπτικό’ σημείο,
αφού υπάρχει τόσο στο θέατρο, όσο και στη ζωγραφική. Όμως, ειδικά στον
κινηματογράφο, οι τρόποι χρήσης του φωτός αναδεικνύουν την πραγματικότητα
του φιλμ σε ένα μοναδικό σύμπαν που όμοιό του δεν υπάρχει. Γιατί το φως
περιβάλλει, αποκαλύπτει, απομονώνει και τελικά καθοδηγεί τη σημασιοδότηση
για όλα τα υπόλοιπα οπτικά σημεία. Χώροι, πρόσωπα, κινήσεις, αντικείμενα,
ενδύματα δεν υπάρχουν χωρίς το φως. Ή για την ακρίβεια υπάρχουν ξανά μέσα
από το φως. Σημαίνουν νοήματα ανάλογα με το πώς φωτίζονται. Ένα απλό
αντικείμενο που αντανακλά ένα ιδιαίτερο φως ή που μισοκρύβεται σε μια σκιά,
παύει να είναι ένα απλό αντικείμενο και μπορεί να σημαίνει κάτι επιπλέον, πέραν
της αυτοαναφορικότητάς του.
Ο Sergei Eisenstein παρατήρησε τη σπουδαιότητα χρήσης του φωτισμού όχι μόνο
σε αισθητικό επίπεδο, αλλά και ως δεδομένο άρθρωσης του κινηματογραφικού
λόγου. Μελέτησε το φως μέσα από τους εικαστικούς τρόπους της ζωγραφικής,
συγκρίνοντας τη λειτουργία χειρισμού των φωτοσκιάσεων με την αντίστοιχη του
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μοντάζ με την εξής έννοια: όπως το κινηματογραφικό κάδρο τεμαχίζει το χώρο
και επιλέγει τι θα δειχθεί στο θεατή και τι όχι, έτσι και οι φωτιστικές
διαφοροποιήσεις και εναλλαγές έχουν στόχο να αναδείξουν κάποια στοιχεία,
προβάλλοντάς τα στη συνείδηση του θεατή.
«Την αρχή ακριβώς αυτή υπηρετεί και το φως στον κινηματογράφο. Ένας
από τους αντικειμενικούς του σκοπούς είναι πάντα ο ίδιος, το μοντάζ,
αλλ’ από άλλην άποψη: το φωτισμό, που καθιστά τις απαραίτητες
λεπτομέρειες των μορφών ανάγλυφες, φωτίζοντάς τις απ’ την ορθή
φωτιστική γωνία, καθώς και ο συνδυασμός αυτών των ανάγλυφων
λεπτομερειών, μέσω φωτισμού (στο δεδομένο κάδρο) ώστε, σ’ ένα
πρόσωπο, ένα ήρωα, μια σκηνή, ν’ αποδοθεί η επιθυμητή όψη. Άρα
φωτισμός είναι το ειδικό εκείνο σύστημα φωτιστικών τομών και διατομών
της εικόνας και της αντιπαράθεσης των εικόνων με το μοντάζ σε μια νέα
εικόνα.» [51]
Αντιπαραβάλλοντας ο Eisenstein τη φωτιστική ‘τομή’ της εικόνας με ένα μοντάζ
μέσα στην ίδια την εικόνα, ουσιαστικά μεταφέρει το αισθητικό σημαίνον της
ζωγραφικής όχι μόνο ως αισθητικό σημαίνον της κινηματογραφικής εικόνας,
αλλά και ως αφηγηματικό δεδομένο.
Ο φωτισμός επιπλέον αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για το ύφος ενός φιλμ και
επιλέγεται αισθητικά ανάλογα με τη θεματολογία, αλλά και την ιδεολογική ή
φιλοσοφική κατεύθυνση του φιλμ.
Εμφανίζονται έτσι δύο μεγάλες τάσεις που η κάθε μία αντιστοιχεί στον τρόπο
απόδοσης της πραγματικότητας. Πρόκειται για τη ‘ρεαλιστική τάση’ στην
κινηματογραφική

εικόνα

και

για

τη

‘διαπλαστική

τάση’,

οι

οποίες

δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με την εμφάνιση του κινηματογράφου και
εξελίχθηκαν με διάφορες παραλλαγές. Η ορολογία αυτή για τις δύο βασικές
τάσεις της φωτογραφίας χρησιμοποιείται από τον Ziegfried Kracauer:
«Σ’ ολόκληρη την ιστορία της φωτογραφίας υπάρχει από τη μια μεριά μια
τάση προς το ρεαλισμό, που κορυφώνεται με τη φωτογραφική αποτύπωση
της φύσης, και από την άλλη μια διαπλαστική τάση, που αποβλέπει σε
καλλιτεχνικές δημιουργίες. Αρκετά συχνά, οι διαπλαστικές φιλοδοξίες
συγκρούονται με την επιθυμία ν’ αποδώσει κανείς την παραγματικότητα
και, στην πορεία, την υπερνικούν. Έτσι λοιπόν η φωτογραφία είναι η
παλαίστρα δύο τάσεων που μπορεί να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ
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τους.» [52]
Ο Kracauer επισημαίνει πως αυτό το ζήτημα ασφαλώς επεκτείνεται από τη
φωτογραφία στον κινηματογράφο, και έχει δημιουργήσει πεδία αντιγνωμιών αλλά
και φιλμικής δημιουργικής έκφρασης προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση. Όμως πράγμα που ο ίδιος τονίζει - δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα σε αυτές τις δύο
τάσεις, με αποτέλεσμα οι συγκλίσεις να είναι όχι μόνο αναπόφευκτες, αλλά και
ιδιαίτερα γόνιμες καλλιτεχνικά.

Τα ‘ακουστικά’ σημεία στον κινηματογράφο
Παράλληλη συγκριτική αναφορά στα ‘ακουστικά’ σημεία του θεάτρου.

(1) Τα γλωσσικά σημεία.
Πρόκειται για την ίδια τη γλώσσα ως σύστημα επικοινωνίας. [53]
Στο θέατρο αποτελεί την εκφορά του θεατρικού κειμένου με τη μορφή διαλόγων
ή μονολόγων. Μπροστά στα μάτια του ‘θεατή’, μέσα στο ‘σκηνικό’ ή ‘θεατρικό’
χώρο, ο ‘ηθοποιός’, με τις όποιες ‘μεταμφιέσεις’ του, εκφέρει τα λόγια που έχει
γράψει ο θεατρικός συγγραφέας, και που σημαίνουν και ερμηνεύονται ως λόγια
του ‘ρόλου’ τον οποίο ο ηθοποιός υποδύεται.
Η θεατρική αφήγηση και αναπαράσταση λοιπόν βασίζεται στο λόγο, αν και όχι
πάντα, καθώς υπάρχουν μορφές θεάτρου που μπορεί να απουσιάζει τελείως.
Ο ρόλος του είναι ισχυρός και όπως παρατηρεί ο Βάλτερ Πούχνερ μπορεί να
υποκαταστήσει και άλλα σημειωτικά συστήματα, όπως γίνεται, για παράδειγμα,
με την περιγραφή ενός χώρου στο Σαιξπηρικό θέατρο, ή ενός προσώπου επί
σκηνής στο αρχαίο θέατρο, ή μια αναγνώριση συμπεριφοράς ως συμβατικό
μοτίβο στο Κρητικό θέατρο. [54]
Η σπουδαιότητα του λόγου στο θέατρο αποτελεί μια αφετηρία, ακόμη κι όταν η
θεατρική πρακτική τείνει στην ανατροπή της. Γιατί πράγματι έχουν υπάρξει
παραστάσεις (και υπάρχουν) κατά τις οποίες ο λόγος συρρικνώνεται. Αλλά καμιά
απόφαση για την αναίρεση του κειμένου δε θα είχε νόημα αν δεν υπήρχαν ήδη τα
κείμενα ή η προοπτική δημιουργίας νέων κειμένων.
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Ο Γιάγκος Ανδρεάδης εμβαθύνει στην ίδια την υπόσταση των κειμένων που είναι
ενεργά:
«Μας ‘διαχειρίζονται’ και τα ‘διαχειριζόμαστε’· το τι από τα δύο
συμβαίνει εξαρτάται από την έκβαση ενός παιχνιδιού που μένει συνεχώς
ανοιχτό.»
Ακόμη και οι απόπειρες κατάργησης του κειμένου από τις ‘πρωτοπορείες’ της
Ευρώπης του 1960, φτάνουν να σχετικοποιηθούν ή να ειδωθούν κάτω από
αυστηρό κριτικό βλέμμα:
«Πόσο νέες ήταν αυτές στην πραγματικότητα; Σήμερα σε μια περίοδο
όπου το κειμενικό θέατρο κατέχει και πάλι τα σκήπτρα και προσελκύει
την πλειοψηφία των χτεσινών του αντιπάλων, μια σειρά από ευρωπαίους
δημιουργούς προσέχουν πόσο όμοιες ήταν οι προσπάθειές τους μ’ αυτές
των αρχών του αιώνα και πόσο ακόμη σχετικά σύντομα οι προσπάθειες
εκείνες είχαν δώσει τη θέση τους σε δημιουργίες όπως αυτές του Anouilh,
του Miller και στη συνέχεια του ‘θεάτρου του παραλόγου’ που παρέμεινε
πάντοτε ένα θέατρο λόγου.» [55]
Η εκφορά του λόγου στον κινηματογράφο αποτελεί το κυρίαρχο ακουστικό
γλωσσικό σημείο που συνίσταται στους διαλόγους, τους μονολόγους ή τα σχόλια
που εκφέρουν τα δρώντα πρόσωπα ή η εκτός δράσης αφήγηση κάποιου αφηγητή
(στην περίπτωση που αυτή υπάρχει).
Τα ‘γλωσσικά σημεία’ είναι από τα στοιχεία εκείνα της κινηματογραφικής
γραφής που έχουν αντληθεί από τους αντίστοιχους τρόπους ομιλίας των
λογοτεχνικών ειδών.
Ο Marcel Martin, κάνει έναν τριπλό διαχωρισμό ως προς τον τύπο των διαλόγων,
ανάλογα με τις λογοτεχνικές καταβολές αυτών και μάλιστα παραθέτει
παραδείγματα σκηνοθετών που ακολουθούν τη μία ή την άλλη περίπτωση:
«…οι θεατρικοί διάλογοι: είναι αυστηρά και πυκνά γραμμένοι όπως στο
θέατρο και καμωμένοι να ειπωθούν μπροστά στη μηχανή λήψης όπως
μπροστά στα καθίσματα της σκηνής…
…οι λογοτεχνικοί διάλογοι: η έλλειψη, η αφαίρεση, το υπονοούμενο, η
σιωπή έχουν εδώ τη θέση τους. Οι λέξεις του συγγραφέα αφθονούν κι
εδώ, αλλά η απαραίτητη υπακοή στην εικόνα είναι πιο πλήρης…
…οι ρεαλιστικοί διάλογοι, οι καθημερινοί, που μιλιούνται περισσότερο
παρά γράφονται και μεταφέρουν μια έκφραση με τη γλώσσα όλου του
κόσμου με φυσικότητα, απλότητα και σαφήνεια…» [56]
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Ο διάλογος έρχεται να συμπληρώσει την εικόνα, και να δώσει πληροφορίες για
πρόσωπα, καταστάσεις και συναισθήματα. Η λειτουργική σχέση εικόνας και
διαλόγων ή μονολόγων δημιουργεί τις ακόλουθες περιπτώσεις αφηγηματικών
συνδέσεων:
Α) Χρονικές Σχέσεις Λόγου - Εικόνας:
Α/α) Ο διάλογος ή η ομιλία να είναι ταυτόχρονα με την εικόνα.
Α/β) Ο διάλογος ή η ομιλία να τίθενται ετεροχρονισμένα της εικόνας.
Β) Νοηματικές Σχέσεις Λόγου - Εικόνας:
Β/α) το νόημα των λόγων να συμβαδίζει με αυτό της εικόνας, με τη έννοια τόσο
του παραλληλισμού, όσο και της συμπληρωματικότητας.
Β/β) το νόημα των λόγων είναι διαφορετικό απ' αυτό που δείχνει ή υπαινίσσεται η
εικόνα, οπότε υπάρχει μια αντιστικτική σχέση λόγου - εικόνας.
Ο Ziegfried Kracauer εφιστά την προσοχή στον κίνδυνο που ενέχει για ένα φιλμ η
προτεραιότητα στον διάλογο, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε μία θεατρικότητα
τόσο ως προς την εκφορά των διαλόγων, όσο και ως προς την εξέλιξη της δράσης.
Κι αυτή η θεατρικότητα, μη δόκιμη για το κινηματογραφικό μέσο, συνίσταται
στην αποξένωση της κάμερας από τις καταστάσεις και το περιβάλλον τους, καθώς
αυτή προσπαθώντας να μεταβιβάσει τους ελιγμούς της σκέψης «…μπαίνει στο
χώρο της λογοκρατίας…», υποτασσόμενη τελικά σ’ αυτήν.
Αντίστροφα θεωρεί επιτυχημένη κινηματογραφικά τη συνετή και υποβαθμισμένη
χρήση του διαλόγου:
«…το κινηματογραφικό ενδιαφέρον μιας ταινίας αυξάνεται όταν
ελαττώνεται το βάρος και ο όγκος του προφορικού λόγου, έτσι ώστε ο
διάλογος που ακολουθεί θεατρικά πρότυπα να υποχωρεί μπροστά στο
φυσικό, πηγαίο λόγο…ο κινηματογράφος απαιτεί μια μορφή λόγου που να
βγαίνει από τη ροή των οπτικών μηνυμάτων και όχι να προσδιορίζει την
πορεία των τελευταίων…» [57]
Η προσέγγιση του Kracauer αντανακλά την επιφύλαξη πάνω στην αναίτια και
ανεξέλεγκτη χρήση της ομιλίας, έναν κίνδυνο ο οποίος κατέστη υπαρκτός με την
έλευση του ηχητικού και ομιλούντος κινηματογράφου. Αυτή η ιστορική στιγμή
στην εξέλιξη των κινηματογραφικών πεπραγμένων οδήγησε σε αμφισβητήσεις,
συζητήσεις και συγκρούσεις μεταξύ σκηνοθετών και θεωρητικών της παλιάς και
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νέας γενιάς (προ και μετά ήχου εποχής), ως προς τη φύση των διαλόγων και της
ομιλίας γενικότερα, λόγω του ότι η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια
της κινηματογραφικότητας και την σύγκλιση με μια θεατρικού τύπου φιλμική
γραφή.
Οι

θέσεις

του

Kracauer

αποτελούν

περιπτώσεις

γόνιμης

θεωρητικής

εξισορρόπησης πάνω στο σπουδαίο αυτό ζήτημα, που δεν απασχολεί μόνο τη
χρονική περίοδο της μεγάλης αλλαγής που επέφερε η δυνατότητα σύγχρονης
αναπαραγωγής του ήχου, αλλά κάθε εποχή εξέλιξης της κινηματογραφικής
γλώσσας. Για παράδειγμα στη σύγχρονη εποχή, η χρήση της ομιλίας στα
τηλεοπτικά σήριαλ τείνει να εξοστρακίσει τη σημειοδότηση μέσω της εικόνας,
γεγονός που καθίσταται αξιοσημείωτο στο βαθμό που αυτή η τηλεοπτική γλώσσα
ενίοτε έρχεται να επηρεάσει τη φιλμική γλώσσα, προσδίδοντάς της μια
λογοκρατία με κινηματογραφική επίφαση, αλλά και χωρίς τη δραματοποιημένη
συμπύκνωση και αλήθεια του θεατρικού λόγου. Χωρίς να υποτιμηθεί ο ρόλος και
ο λόγος της τηλεόρασης, ας σημειωθεί πως είναι ένας διαφορετικός λόγος, που αν
ενσωματωθεί στην φιλμική πρακτική και γλώσσα επαναφέρει ζητήματα - και
ενδεχομένως προβλήματα - που άπτονται της οντολογίας των μέσων επικοινωνίας
συνολικότερα στη σχέση τους με τον κινηματογράφο.
Ο John Fiske επισημαίνει ότι:
«Τα ιδιαίτερα κειμενικά χαρακτηριστικά της τηλεόρασης, που είναι πολύ
διαφορετικά από εκείνα της λογοτεχνίας ή του κινηματογράφου, έλκουν
την καταγωγή τους από - και υπεισέρχονται σε - έναν λαϊκό τρόπο σκέψης
όπου

ο

προφορικός

λόγος

παίζει

βασικό

ρόλο.

…Τα

τυπικά

χαρακτηριστικά της τηλεόρασης είναι βασικά εκείνα του προφορικού και
όχι του γραπτού λόγου επικοινωνίας. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τηλεόραση
συνιστά προφορικό λόγο, αλλά ότι η λαϊκή απήχησή της οφείλεται, εν
μέρει, στην ευκολία με την οποία οι εκπομπές της υιοθετούν εκείνες τις
μορφές προφορικού λόγου που έχουν επιβιώσει σε μια μαζική
βιομηχανική κοινωνία.» [58]
Ήδη διαφαίνεται πως η έκταση και η ποιότητα των διαλόγων και των μονολόγων
μπορεί να προσδιορίσει το ύφος αλλά και το είδος ενός φιλμ, και αντίστροφα,
συγκεκριμένα είδη ταινιών απαιτούν ιδιαίτερη αντιμετώπιση στο ζήτημα των
διαλόγων.
Ακολουθώντας τις παραπάνω σκέψεις διαγράφεται η σημασία του λόγου και των
‘γλωσσικών σημείων’ τόσο στο θέατρο, όσο και στο φιλμ. Αλλά με μια μεγάλη
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διαφορά: αυτό που για το θέατρο είναι σχεδόν απαραίτητο οντολογικό δεδομένο,
χωρίς το οποίο η θεατρική παράσταση μετακινείται προς άλλες κατευθύνσεις, για
τον κινηματογράφο μπορεί να απουσιάζει εντελώς, χωρίς να θιγεί ούτε η
αφηγηματικότητα, ούτε η αναπαραστατικότητα. Πραγματικά είναι εξαιρετικά
δύσκολο να υπάρξει μια θεατρική παράσταση χωρίς το θεατρικό λόγο, χωρίς
κείμενο, π.χ. μόνο με τις απαραίτητες σκηνικές οδηγίες για τις δράσεις και τις
κινήσεις των ηθοποιών. Θα επρόκειτο για μια παράσταση χοροθεάτρου, κάποιου
τύπου κινησιολογικού show, θέατρο παντομίμας, θεατρικό δρώμενο, θέατρο
δρόμου, ή να βρίσκεται στα όρια μεταξύ των προαναφερθέντων και της θεατρικής
αναπαραστατικής σύνθεσης, αλλά δεν θα ήταν η πλήρης αναπαραστατική
διαδικασία μέσω της αξιοποίησης του ανθρώπινου λόγου. [59]
Γιατί στο θέατρο κυρίως ο λόγος είναι αυτός που χτίζει τις σχέσεις ανάμεσα στα
δρώντα

πρόσωπα

και

δημιουργεί

το

θεατρικό

κόσμο,

τη

θεατρική

πραγματικότητα, αναπληρώνοντας ενδεχομένως τους άλλους σημειωτικούς
κώδικες.
«Η γλώσσα με τις τεράστιες δυνατότητες που έχει μπορεί, ως ένα βαθμό,
να υποκαταστήσει τα άλλα σημειωτικά συστήματα. …Επειδή όμως ο
λόγος εκφωνείται πάντα από τον ηθοποιό (αλλιώς φτάνουμε στο καθαρά
ακουστικό ραδιοφωνικό έργο, όπως σε ορισμένα έργα του Beckett), δεν
μπορεί να αντικαταστήσει και σημεία χειρονομιών και γειτνίασης που
συνδέονται άμεσα με την απαγγελία του ηθοποιού. Όλα τα άλλα
εκφραστικά μέσα του θεάτρου μπορούν να παραμεριστούν από τη
γλώσσα.» [60]
Η θεατρική πραγματικότητα διαμορφώνεται μέσα από την απεύθυνση των λόγων
και των κινήσεων των προσώπων μεταξύ τους, αφήνοντας το θεατή απ’ έξω. Μια
συνθήκη που αν και επισυμβαίνει εκεί μπροστά στα μάτια του δε μπορεί να την
αγγίξει (εκτός από τις περιπτώσεις διαδραστικών παραστάσεων που προκαλούν
κάποια αντίδραση ή συμμετοχή του κοινού).
Οι προοπτικές των σχέσεων των ηρώων χτίζονται διαμέσου του λόγου αυτών,
κρατώντας το θεατή σιωπηλό μάρτυρα σε απόσταση. Μόνο τη στιγμή του
χειροκροτήματος, αφού η θεατρική αφήγηση έχει ολοκληρωθεί, κι ενώ το θετρικό
σύμπαν έχει σβήσει, τότε μόνο αναδύεται η κοινή πραγματικότητα ηθοποιού και
θεατή οι οποίοι από άλλους ρόλους ο καθένας, μοιράστηκαν την ίδια παράσταση.
Αντιστρόφως στον κινηματογράφο ο λόγος καθίσταται υποδεέστερος γιατί η
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κάμερα μπορεί να πλησιάσει κοντά, μπορεί να πάει παντού για να δείξει το άξιο
να δειχθεί, δηλαδή το σημαίνον. Κι ακριβώς εδώ, μέσα από αυτήν τη δυνατότητα
της κάμερας εμφαίνεται η σχέση της κάμερας και του κινηματογραφικού λόγου
με το γραπτό ή προφορικό λόγο ενός κειμένου.
Για παράδειγμα η ‘λεκτική’ σκηνογραφία στον Σαίξπηρ μπορεί να αποδοθεί με
ένα και μόνο πλάνο στο φιλμ. Άρα αυτό που μπορεί να υποκαταστήσει η γλώσσα,
μπορεί να υποκατασταθεί και από την κάμερα, δηλαδή από τη φιλμική γλώσσα.
[61]

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα κινηματογραφικής αντιμετώπισης ενός κειμένου
(που είχε την ιδιαιτερότητα να γραφτεί τόσο ως μυθιστορηματικός, όσο και ως
θεατρικός λόγος) δίνεται από το Γρηγόρη Γρηγορίου, κατά τη μεταφορά στην
οθόνη της νουβέλας «Κόκκινος βράχος» του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η νουβέλα
αυτή είχε διασκευαστεί και ως θεατρικό από τον ίδιο τον Ξενόπουλο με τον τίτλο
«Φωτεινή Σάντρη».
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Ο ίδιος ο Γρηγορίου στο βιβλίο του «Μνήμες σε άσπρο - μαύρο» τονίζει πως:
«Το σενάριο βασίστηκε περισσότερο στη νουβέλα και από τη ‘Φωτεινή
Σάντρη’ κράτησα μόνο όσους διαλόγους εξυπηρετούσαν τη δράση.
Προσπάθησα να μεταφέρω με εικόνες τον έντονο αισθησιασμό του
βιβλίου, που δεν είναι ορατός, αλλά υποφώσκει σε κάθε αδιάφορη
κουβέντα, σε κάθε κίνηση, σε κάθε ματιά.
…Όταν έγραφα το σενάριο του ‘Κόκκινου Βράχου’ με είχε βασανίσει
πολύ το φινάλε. Στο θεατρικό έργο η Φωτεινή μαθαίνει για το γάμο του
Άγγελου από ένα τηλεγράφημα που της φέρνει ο πατέρας της. Κι ενώ όλη
η οικογένεια εκδηλώνει τη χαρά της για το γεγονός αυτό, η Φωτεινή
ξεσπάει σ' ένα μονόλογο - το γνωστό κλαυσίγελο - και βγαίνει από τη
σκηνή. Την αυτοκτονία της τη μαθαίνουμε από το Σάντρη που την
περιγράφει βλέποντας την κόρη του από το παράθυρο. Η θεατρική
οικονομία και οπωσδήποτε η επιθυμία του Ξενόπουλου να δώσει στην
πρωταγωνίστρια - που ήταν η Κυβέλη - την ευκαιρία για μια κορυφαία
σκηνή, δικαιολογούν αυτό το μελοδραματικό φινάλε.
Στο μυθιστόρημα η Φωτεινή δεν εκδηλώνεται μπροστά στους άλλους.
Μόνο το βράδυ μόνη στο κρεβάτι της, αναπολώντας τις στιγμές που έζησε
με τον Άγγγελο, αποφασίζει σε μια κρίση απελπισίας να δώσει τέλος στη
ζωή της.
Φυσικά προτίμησα τη λύση του μυθιστορήματος που θα μου έδινε την
ευκαιρία να αποφύγω τους μελοδραματικούς τόνους και να δώσω το
θάνατο της ηρωίδας μόνο με εικόνες και μουσική…» [62]

(2) Τα παραγλωσσικά σημεία.
Παραγλωσσικά σημεία είναι εκείνα τα ακουστικά σημεία που προέρχονται από
την φωνητική δυναμική του ηθοποιού - ρόλου και

συμπληρώνουν την

αρθρωμένη ομιλία όταν συνδυάζονται με τα γλωσσικά σημεία, ή την
αντικαθιστούν όταν εμφανίζονται ανεξαρτήτως αυτής. Έτσι αντίστοιχα υπάρχουν
δύο είδη παραγλωσσικών σημείων:
α) οι φωνητικές ποιότητες, το ύψος και η ένταση της φωνής, ο τονισμός, η
έκταση, ο ρυθμός, η άρθρωση β) μη φωνητικές ποιότητες ανεξάρτητες από τη
γλώσσα, όπως είναι το γέλιο, το κλάμα, τα επιφωνήματα. [63]
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Αυτή η κατηγοριοποίηση ισχύει τόσο για το θέατρο όσο και τον κινηματογράφο.
Έτσι, ιδίως στον κινηματογράφο, εκτός από τους διαλόγους, τα εκφερόμενα από
τα πρόσωπα μη λεκτικά ακουστικά σημεία, αποκτούν ιδιαίτερη σπουδαιότητα ως
προς τη σημασία.
Πρόκειται για τους άναρθρους ήχους (με την έννοια του μη αρθρωμένου
προφορικού λόγου) που μπορούν να προκληθούν από τη φωνή των προσώπων και
αποτελούν εκφράσεις μιας συγκεκριμένης συναισθηματικής κατάστασης: κλάμα,
γέλιο, κραυγή, ψίθυρος, ανάσα και αντίστοιχα αυτών.
Επίσης, όπως και στο θέατρο, υπάρχει κι εδώ η σημασιοδότηση μέσω των
φωνητικών ποιοτήτων, δηλαδή το ύψος και η ένταση της φωνής, ο τονισμός, η
έκταση, ο ρυθμός, η άρθρωση, σημειακά δεδομένα που επιτελούν τεράστιο ρόλο
ως προς τη δραματουργία και την ερμηνεία του ρόλου.
Ενώ τα παραγλωσσικά σημεία είναι ίδια για τις δύο τέχνες, υπάρχει μια
θεμελιώδης διαφορά που έγκειται στον τρόπο εκφοράς τους σε κάθε περίπτωση
(θεατρική ή φιλμική).
Στον κινηματογράφο, η φωνή του ηθοποιού πρέπει να δουλεύεται και να
εκφέρεται τελείως διαφορετικά απ’ ότι σε μια θεατρική παράσταση, ακόμα κι αν
πρόκειται για το ίδιο έργο. Κι ο λόγος γι’ αυτήν τη διαφοροποιημένη
δραματουργία βρίσκεται στο ότι η φωνή δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητη από το
σκηνικό χώρο δράσης και την κατεύθυνση στην οποία απευθύνεται ο ηθοποιός.
Στην περίπτωση του θεατρικού έργου, στο θεατρικό χώρο, όλοι οι θεατές - ακόμα
κι αν βρίσκονται στην τελευταία σειρά καθισμάτων - πρέπει να ακούσουν την πιο
ανεπαίσθητη ανάσα ή τον ψίθυρο ενός εκμυστηρευμένου μυστικού.
Στην περίπτωση του φιλμ, ο σκηνικός χώρος δράσης ξεφεύγει από τα όρια μιας
θεατρικής σκηνής, και μπορεί να βρίσκεται οπουδήποτε, οσοδήποτε μεγάλος ή
οσοδήποτε μικρός (ζήτημα που αναλύθηκε στα ‘οπτικά’ σημεία).
Ταυτόχρονα η κάμερα και τα μηχανήματα εγγραφής ήχου μπορούν να
πλησιάσουν πολύ κοντά ή να απομακρυνθούν ανάλογα με την περίπτωση. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα οι φωνητικές διακυμάνσεις να υπακούουν μόνο στην
αλήθεια

της

εκφραστικότητας

(ανάλογα

πάντα

με

το

μέγεθος

του

κινηματογραφικού κάδρου), χωρίς να χρειάζεται να προϋποθέτουν το είδος
ακουστικής του κάθε συγκεκριμένου θεάτρου.
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Ο Pudovkin, εκτός από κλασικός θεωρητικός και σκηνοθέτης, υπήρξε ηθοποιός
και ο ίδιος. Στη μελέτη του για τον ηθοποιό επισημαίνει ότι:
«Στον κινηματογράφο, η βαρύτητα που παίρνει κάθε λέξη με την
απαγγελία καθώς και ο ελάχιστος τονισμός ή το στυλιζάρισμα σε κάποια
χειρονομία προκαλούν άσχημη εντύπωση, χτυπούν αμέσως στο μάτι σαν
λάθος. Η μεγέθυνση που τους κάνει στην οθόνη το ‘γκρο πλάνο’ (η
μεγαλύτερη δηλαδή προσέγγιση θεατή και ηθοποιού) φέρνει την
απαγγελία και το στυλιζάρισμα σε σύγκρουση με τον ίδιο τους τον
προορισμό, κι έχει σαν αποτέλεσμα να δημιουργείται άσχημη εντύπωση.»
[64]

Ο Pudovkin, έχοντας μελετήσει σε βάθος τη σχέση ανάμεσα στη θεατρική και την
κινηματογραφική υποκριτική, όταν αναφέρεται στη ‘μεγαλύτερη δυνατή
προσέγγιση θεατή και ηθοποιού’ εμμέσως εστιάζει καίρια στον ακρογωνιαίο λίθο
της κινηματογραφικής ποιητικής, που είναι η κατάτμηση του χώρου τόσο σε
τμήματα κοντινά στα μάτια του θεατή, όσο και τμήματα γενικά ως προς τη θέασή
τους. Αυτή η δυνατότητα του κινηματογραφικού μέσου μπορεί να αναδείξει στο
μέγιστο τα παραγλωσσικά σημεία, καθώς η αλήθεια τους δε χρειάζεται να
μεγενθυθεί για να γίνει κατανοήσιμη. Όσο σιωπηλό κι αν είναι το κλάμα, όσο
ανεπαίσθητος κι αν είναι ο λυγμός, η κάμερα μπορεί να βρεθεί στην κατάλληλη
θέση για να τον καταγράψει.
Έτσι αυτή η διαφοροποίηση ανάμεσα στις δύο τέχνες - που ισχύει τόσο για τα
γλωσσικά όσο και τα παραγλωσσικά σημεία - έχει άμεση επίδραση στη
δραματουργία. Ανοίγει λοιπόν ένα τεράστιο θέμα προς διερεύνηση, που ξεπερνά
τα όρια της παρούσας μελέτης, και αφορά τη σύγκριση της θεατρικής
δραματουργίας και υποκριτικής, με την αντίστοιχη κινηματογραφική.
Σαν ανακεφαλαίωση λοιπόν, ας αναφερθεί πως στο θέατρο ο ηθοποιός - ρόλος
παίζει για να τον βλέπει και να τον ακούει ένα ολόκληρο θέατρο, ενώ στον
κινηματογράφο παίζει για να τον βλέπει και να τον ακούει κατ’ αρχήν η κάμερα
και ο ηθοποιός - ρόλος συνομιλητής του. [65]
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(3) Ο ήχος και τα ηχητικά εφέ στο φιλμ ως ακουστικό σημείο.
Πρόκειται για τους ήχους της δράσης των προσώπων ή αυτούς που προκύπτουν
από μία κατάσταση ή ένα φαινόμενο.
Ο ήχος μπορεί να δώσει ιδιαίτερες σηματοδοτήσεις ανάλογα με τον τρόπο που
χρησιμοποιείται. Ρεαλιστική, αντιστικτική, μεταφορική ή συμβολική η χρήση του
ήχου μπορεί να επεκτείνει το νόημα της εικόνας σε μια πιο ανάγλυφη
εκφραστικότητα.
Ο Robert Bresson στο «Notes on Cinematography» αναφέρει:
«…Η προσέλκυση μόνο του ματιού κάνει το αυτί ανυπόμονο, η
προσέλκυση μόνο του αυτιού κάνει το μάτι ανυπόμονο. Χρησιμοποίησε
αυτές τις ανυπομονησίες…» [66]
Ας αναφερθεί παράλληλα η φράση του Ziegfried Kracauer:
«…Οι ήχοι έχουν δυο κοινά χαρακτηριστικά με τα ορατά φαινόμενα:
καταγράφονται από την κάμερα και ανήκουν στην υλική πραγματικότητα
με την ευρύτερη έννοια. Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι οι
εξερευνήσεις του κόσμου των ήχων από την κάμερα ωφελούν, κατ’
επέκταση, την κινηματογραφική ταινία.» [67]
Συστηματική μελέτη και ακριβής κατηγοριοποίηση πάνω στους τρόπους χρήσης
των ήχων έχει γίνει από τους David Bordwell και Kristin Thompson στο έργο
τους «Film Art: An Introduction».
Η σημαντική κατεύθυνση που παρέχεται στην ανάλυσή τους έγκειται στο γεγονός
της σύνδεσης του ήχου με το χώρο και το χρόνο της ιστορίας που αφηγείται το
φιλμ. Έτσι μέσα από αυτήν τη διχοτόμηση εμφανίζονται οι εξής συσχετίσεις:
3/α Ήχος και Χώρος:
Πρώτη περίπτωση αυτής της σχέσης είναι ο ήχος που προέρχεται μέσα από το
χώρο της ιστορίας και ονομάζεται διηγητικός κατά Bordwell/Thompson:
«… Αν είναι διηγητικός, μπορεί να είναι επί της οθόνης ή εκτός της
οθόνης, και εσωτερικός (‘υποκειμενικός’) ή εξωτερικός (‘αντικειμενικός’)
…» [68]
Για να γίνει σαφής αυτή η τετραπλή κατηγοριοποίηση θα πρέπει να διαχωριστούν
τα σημεία προέλευσης ενός ήχου, οι ενδεχόμενες πηγές του, όπως αυτά
διαμορφώνονται μέσα από τις ιδιαιτερότητες του χώρου δράσης και αυτή καθ’
εαυτήν τη δράση.
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Οι ρεαλιστικοί ήχοι που ακολουθούν τη δράση εμπίπτουν συνήθως στους
‘αντικειμενικούς’ εξωτερικούς ήχους, είτε εντός είτε εκτός πλάνου. Αντίθετα πιο
περίεργοι και επεξεργασμένοι ήχοι που δεν παραπέμπουν στην σκηνική δράση
και κατάσταση μπορούν να θεωρηθούν ‘υποκειμενικοί’ εσωτερικοί ήχοι που
υποδηλώνουν την εσωτερική κατάσταση των συμμετεχόντων προσώπων. Ωστόσο
μπορούν να υπάρξουν ενδιαφέροντες συνδυασμοί, έτσι ώστε ένας ρεαλιστικός
ήχος της εμφαινόμενης δράσης, ένας εξωτερικός ήχος, να υποσημειώνει την
εσωτερική σκέψη ενός ήρωα, ενώ ένας εσωτερικός ήχος να δίνει μια νέα
διάσταση στην κατάσταση που διαδραματίζεται εντός πλάνου.
Πράγματι σύμφωνα με τον Kracauer:
«… οι αναγνωρίσιμοι θόρυβοι είναι συχνά φορτισμένοι με γνώριμα
συμβολικά νοήματα. Κι αν ο κινηματογραφιστής αξιοποιήσει αυτά τα
νοήματα για χάρη της αφήγησής του, τότε οι θόρυβοι που τα εκφράζουν
μετατρέπονται από υλικά φαινόμενα σε μονάδες που, όπως περίπου οι
φραστικές ανακοινώσεις, χρησιμεύουν ως συστατικά στοιχεία διαφόρων
νοητικών διαδικασιών…» [69]
Δεύτερη περίπτωση της σχέσης ήχου και χώρου προκύπτει όταν ο ήχος δεν
προέρχεται μέσα από το χώρο της ιστορίας (ήχος ‘μη διηγητικός’ κατά
Bordwell/Thompson), και είναι κάθε ήχος του οποίου η πηγή δεν έχει καμιά
σχέση με την ιστορία και δίνεται ως να είναι αδύνατον να προέρχεται από κάποια
δράση ή γεγονός στην διαδραματιζόμενη ιστορία. Μια τέτοια περίπτωση είναι η
μουσική επένδυση μιας ταινίας.
Η ιστορία του κινηματογράφου έχει επιδείξει πολλές ανατροπές και χρήσεις του
ήχου με πολύπλοκους και ιδιαίτερους τρόπους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν
οι Bordwell/Thompson:
«… Στις περισσότερες ταινίες, οι πηγές των ήχων είναι σαφώς είτε
διηγητικές είτε μη διηγητικές. Αλλά μερικές ταινίες συγχέουν τη διάκριση
μεταξύ διηγητικού και μη διηγητικού ήχου. Μια και είμαστε συνηθισμένοι
να εξακριβώνουμε εύκολα την πηγή ενός ήχου, μια ταινία μπορεί να
προσπαθήσει να ξεγελάσει τις προσδοκίες μας…» [70]

3/β. Ήχος και Χρόνος:
Η σχέση χρόνου και ήχου είναι άρρηκτη, με την έννοια ότι ένας ήχος δομείται
πάνω στο πλάνο/εικόνα που κάθε φορά προβάλλεται, και συναρτάται απόλυτα με
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τη διάρκεια του πλάνου. Αυτό συμβαίνει ακόμη και στις περιπτώσεις που έχει
σχεδιαστεί να ξεκινά να ακούγεται από κάποιο προηγούμενό του πλάνο και να
συνεχίζεται σε κάποιο επόμενο. Στο μοντάζ γίνεται ο απόλυτος συγχρονισμός
ήχου-εικόνας, ώστε οι διάλογοι και οι άλλοι ήχοι να ακούγονται τη σωστή στιγμή
για να επέλθει η επιθυμούμενη νοηματοδότηση.
Ιδίως στην περίπτωση των διαλόγων αυτή η απολυτότητα είναι απαράβατη και οι
όποιες εξαιρέσεις ανήκουν στη σφαίρα μιας κωμικής αποδιάρθρωσης της ίδιας
της φιλμικής διαδικασίας ή μιας άλλου τύπου επισήμανσης περιορισμένης
διάρκειας. Για παράδειγμα, θα ήταν αδιανόητη η παρακολούθηση έστω και μιας
σκηνής από ένα δραματικό φιλμ, αν τα χείλη των ηθοποιών κινούνταν μεν, αλλά
τα φωνήματα που έβγαιναν ήταν ετεροχρονισμένα ως προς τις κινήσεις του
στόματος. Η σύγχυση αυτή θα πετούσε το θεατή εκτός ιστορίας, θα του
επεσήμαινε πως κάτι δεν πάει καλά, ο μηχανισμός ρεαλιστικής απεικόνησης θα
αναιρούνταν, και ή θα γινόταν αμέσως μια άλλου τύπου νοηματική σύνδεση
εκμεταλλευόμενη αυτό το σπάσιμο το κινηματογραφικού κώδικα ή θα υπήρχε
λάθος (στο μοντάζ ή στην προβολή).
Αυτή η σχέση ήχου-χρόνου καθίσταται εμφανής στην διάκριση που κάνουν οι
Bordwell/Thompson.
Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζονται οι εξής περιπτώσεις:
Ήχος ταυτόχρονος με την εικόνα.
«…ήχος ταυτόχρονος με την εικόνα στην ιστορία. Αυτή είναι σαφώς η
συνηθέστερη χρονική σχέση που έχει ο ήχος στις ταινίες μυθοπλασίας. Ο
θόρυβος, η μουσική ή ο λόγος που προέρχονται από το χώρο της ιστορίας
εκδηλώνονται πάντα την ίδια στιγμή με την εικόνα…»
Ήχος προγενέστερος της εικόνας.
«…ήχος που προηγείται της εικόνας στην ιστορία. Εδώ ο ήχος προέρχεται
από ένα σημείο της ιστορίας το οποίο προγείται της τρέχουσας δράσης
που βλέπουμε στην οθόνη…»
Ήχος μεταγενέστερος της εικόνας.
«…ήχος που έπεται της εικόνας στην ιστορία. Ο ετερόχρονος διηγητικός
ήχος μπορεί επίσης να εμφανιστεί σε μια μεταγενέστερη χρονική στιγμή
από εκείνη που αναπαρίσταται στις εικόνες…» [71]
Η εξέλιξη του κινηματογράφου έχει δείξει πως κατά τη διάρκεια ενός φιλμ οι
εναλλαγές από τη μία περίπτωση στην άλλη μπορούν να είναι πολλές,
ευρηματικές και άκρως δηλωτικές σημασιών. Ας επισημανθεί για άλλη μία φορά
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ο καθοριστικός ρόλος ενός και μόνο πλάνου, του κάθε πλάνου, από το οποίο
εξαρτάται η χρονική ροή αλλά και η χωρική ταυτότητα της πληροφορίας.

(4) Η μουσική στο φιλμ ως ακουστικό σημείο.
«Από την ελληνική μυθολογία ως τον Σαίξπηρ η μουσική είναι η
απεικόνιση της αρμονίας του σύμπαντος, στα μετά το μεσαίωνα χρόνια,
της αρμονίας και της κοινωνίας. Και από το 1800 και πέρα
χρησιμοποιείται κυρίως ως απεικόνιση των ανθρώπινων συναισθημάτων.»
[72]

Η μουσική είναι ρυθμός στην ουσία της. Ο κινηματογράφος επίσης συγκροτείται
πάνω στο ρυθμό, τόσο με την έννοια του εσωτερικού ρυθμού ενός πλάνου, όσο
και με την έννοια του εξωτερικού ρυθμού που δίνεται με το μοντάζ. Επομένως το
κοινό στοιχείο που μοιράζονται είναι ο χρόνος και το χτίσιμο μιας ακολουθίας με
νότες ή μεμονωμένες συγχορδίες στη μια περίπτωση και με κινούμενες (άρα με
ρυθμό) εικόνες στην άλλη. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια εξέλιξη στο
χρόνο, μια αφήγηση. Όμως μια από τις θεμελιώδης διαφορές τους είναι πως μια
απομονωμένη νότα ή συγχορδία (ως ελάχιστη σημειωτική μονάδα) δε σημαίνει
τίποτε, δεν έχει κάποιο νόημα, ενώ ακόμη και ένα μόνο καρέ από ένα πλάνο έχει.
Από την άλλη όπως επισημαίνει ο Jean Mitry:
«Αλλά, ενώ η μουσική αλληλουχία δημιουργεί τη δική της σηματοδότηση
μέσω της ίδιας της ανέλιξής της, όταν οι οπτικές μορφές δεν έχουν κανένα
νόημα, η αλληλουχία τους δε μπορεί ούτε κι αυτή να έχει. Δεν θα
μπορούσαμε λοιπόν να τις χειριστούμε σαν ήχους» [73]
Οι προσπάθειες που έγιναν στις αρχές του αιώνα από πρωτοπόρους σκηνοθέτες,
για μια χρήση της εικόνας ως να ήταν μουσική, μέσα από συνεχείς εναλλαγές μη
παραστατικών και αφαιρετικών μορφών που δομούνταν πάνω σε περιγράμματα
και χρώματα

δεν βρήκε συνεχιστές. Μ’ αυτόν τον τρόπο το αποτέλεσμα

συνηγορούσε σε μια υποσημείωση των μουσικών τονικοτήτων και εναλλαγών,
αλλά όχι στο συσχετισμό ενός οπτικού ρυθμού με έναν μουσικό.
Η Germain Dulac, μαχητική εκπρόσωπος της κινηματογραφικής πρωτοπορίας
αντιλαμβάνεται το φιλμ μόνο μέσα από μια καθαρότητα απαλλαγμένη από τις
επιρροές των άλλων τεχνών, ιδίως τη θεατρικότητα και τη λογοτεχνικότητα. Γι’
αυτήν η ουσία του κινηματογράφου βρίσκεται στην κίνηση, το ρυθμό, τη ζωή των
οπτικών αξιών που μπορούν, μέσα από τις ενορχηστρωμένες εναλλαγές τους, να
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δημιουργήσουν αντίστοιχες συγκινήσεις με αυτές που δημιουργεί η μουσική.
«Δεν πρέπει, αντίθετα, ο κινηματογράφος που είναι μια τέχνη της όρασης
όπως η μουσική είναι μια τέχνη της ακοής, να μας οδηγεί προς την οπτική
ιδέα που να συντίθεται από κίνηση και φως, προς τη σύλληψη μιας τέχνης
του ματιού, που να συνίσταται από μια αδιάκοπη έμπνευση η οποία ν’
αναπτύσσεται με τη συνεχικότητά της και ν’ αγγίζει, όπως ακριβώς και η
μουσική, τη σκέψη και τα αισθήματά μας;» [74]
Πέρα όμως απ’ αυτές τις τοποθετήσεις των πρωτοπόρων (Eggeling, Richter,
Ruttmann, Dulac), που εστιάζουν σε ένα ‘σινερυθμό’ με βάση τις κινήσεις και το
τέμπο των εικόνων, εμφανίστηκαν και οι προσπάθειες της συνεργασίας ή του
‘παντρέματος’ της εικόνας με τη μουσική (π.χ. ο Eisenstein συνεργάστηκε με τον
Prokoviev για το φιλμ ‘Αλέξανδρος Νιέφσκι’ και ο Pabst με τον Honneger για το
‘Μαντεμουαζέλ Ντοκτέρ’). [75]
Σύμφωνα με τον Cristian Metz η κινηματογραφική πρωτοπορία παρέβλεπε τη
φύση του κινηματογράφου ως πολυσημειακού κώδικα επικοινωνίας που
συναρθρώνεται όχι μόνο από ένα τύπο σημείων και οι θέσεις της κυριαρχούνταν
από την έμφαση σε μια κινηματογραφική ιδιαιτερότητα αντίστοιχη με αυτήν της
ζωγραφικής ή της μουσικής.
«Για πολλούς η ‘ιδιαιτερότητα’ είχε σαν συνέπεια μιαν αφηρημένη
‘μοναδικότητα του κώδικα’, κι αυτός ο ένας κώδικας συγχέετο με τα
άμεσα φυσικά χαρακτηριστικά, όπως είναι η ορατότητα, η κίνηση ή το
μαντάζ σε μια υλιστική έννοια.» [76]
Η δυνατότητα της ταυτόχρονης ηχητικής εγγραφής και η έλευση του ήχου στον
κινηματογράφο έφερε νέα συγκρότηση στην φιλμική γλώσσα και έδωσε την
ώθηση για μια δημιουργική σύμπλευση μουσικής και εικόνας, σε τέτοιο σημείο
που να δημιουργήσει νέα κινηματογραφικά είδη: την όπερα στον κινηματογράφο
(με τέτοιο τρόπο ώστε να καταργείται η πρωτογενής σχετική στατικότητα αυτού
του μουσικοθεατρικού είδους, χωρίς καθόλου να υποβαθμίζεται ο πρωταρχικός
ρόλος της μουσικής) και το μουσικο-χορευτικό φιλμ (ασχέτως των όποιων
αντιρρήσεων έχουν εκφραστεί για τα μιούζικαλς, αυτά αποτελούν ένα γόνιμο
τόπο συνδυασμού των τεχνών της μουσικής, του χορού, της εικόνας, και γιατί όχι
ένα ευρύ πεδίο εφαρμογής των εικαστικών στόχων της πρωτοπορίας σε σχέση με
το ρυθμό και την κίνηση).
Πέραν όμως των συγκεκριμένων μουσικών ειδών στον κινηματογράφο το ζήτημα
είναι ο τρόποι χρήσης της μουσικής σε οποιαδήποτε ταινία, δηλαδή η μουσική ως
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ακουστικό σημείο σε κάθε περίπτωση συνύπαρξης αυτής με την εικόνα και η
λειτουργία που τελικά επιτελεί σε σχέση με αυτήν.
Ο Kracauer, από τους θεωρητικούς του κινηματογράφου που ασχολήθηκαν
ιδιαίτερα με τη μουσική και τα υπόλοιπα ακουστικά σημεία όσο και με τα οπτικά
επεσήμανε πως:
«Γενικά, έγινε από νωρίς αντιληπτό ότι το αισθητικό συμφέρον της
ταινίας επιβάλλει να συνδέονται κάπως μεταξύ τους τα οπτικά και τα
μουσικά μηνύματα.» [77]
Αυτή η σύνδεση μεταξύ οπτικών και μουσικών μηνυμάτων γίνεται κατά τον
Kracauer με τους ακόλουθους τρόπους: κατ’ αρχήν η μουσική ενδέχεται να
λειτουργεί σχολιαστικά ως προς την εικόνα, είτε μέσα από τον ‘παραλληλισμό’,
είτε μέσα από την ‘αντίστιξη’· άλλες φορές απλά συνοδεύει ένα περιστατικό της
ταινίας, επιτελεί ένα ρόλο διακριτικής υπόκρουσης και ονομάζεται περιστασιακή
μουσική. Και στις δύο περιπτώσεις - ‘σχολιαστική’ ή ‘περιστασιακή’ μουσική αυτό που έχει μεγάλη βαρύτητα είναι η χρήση και η λειτουργία της μουσικής όχι
μόνο σε σχέση με την εικόνα, αλλά ταυτόχρονα σε σχέση με την ίδια την
αφήγηση και την προώθηση αυτής.
Εκτός όμως από τη λειτουργία που επιτελεί η μουσική σε σχέση με την εικόνα και
την αφήγηση, είναι σημαντική η διάκριση ως προς τον τρόπο ένταξής της στην
αφηγούμενη ιστορία. Όπως και οι ήχοι, έτσι και η μουσική μπορεί να είναι
‘διηγητική’ ή ‘μη διηγητική’, αναλόγως του αν η πηγή της (φωνητική ερμηνεία ή
αναπαραγωγή) βρίσκεται μέσα στον αφηγούμενο κόσμο της ταινίας (π.χ. μια
τραγουδίστρια ερμηνεύει μπροστά στους ήρωες της ταινίας που έχουν βγει να
διασκεδάσουν, ή κάποιο τραγούδι ακούγεται από το ραδιόφωνο του σπιτιού της
ηρωίδας κ.λ.π.) ή εάν είναι ανεξάρτητη και αυτόνομη από τον κόσμο του φιλμ και
τίθεται για να στρέψει την προσοχή του θεατή σε μια συγκεκριμένη κατάσταση, ή
να τον καθοδηγήσει σε μια συναισθηματική αντίδραση.
Ο Robert Stam επισημαίνει:
«Η μουσική συνοδεύει το θεατή στα άχαρα σημεία της διήγησης - εξ’ ου
και η σημασία της μουσικής στους τίτλους αρχής…. Η κινηματογραφική
μουσική, όπως το μοντάζ, είναι μια από τις τεχνικές που με την πρώτη
ματιά φαίνονται αντι-νατουραλιστικές, αλλά που όμως είναι τελικά
ανακτήσιμη από μια νατουραλιστική αισθητική.» [78]
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ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ
(signification de film)
ΚΑΜΕΡΑ - ΠΛΑΝΟ - ΜΟΝΤΑΖ
Εισαγωγή
Καθίσταται αναγκαίο να διευκρινισθεί εδώ πως οι συντακτικές σχέσεις μεταξύ
κάμερας - πλάνου - μοντάζ είναι αλληλένδετες και αλληλοπροσδιοριζόμενες. Η
κάμερα δημιουργεί το πλάνο, το πλάνο έχει νόημα και συντίθεται με άλλα στο
μοντάζ, το μοντάζ χτίζει την αφήγηση. Καμία από τις τρεις αυτές παραμέτρους
δεν λειτουργεί ερήμην των υπολοίπων. Ακόμη και στην πιο ελεύθερη έκφρασή
τους δεν μπορούν να υπάρξουν χωρίς να προϋποτίθενται οι άλλες δύο.
Εξετάζονται όμως χωριστά για λόγους συστηματοποίησης, όπως αντίστοιχα έγινε
με τις φιλμαρισμένες (μη ιδιαίτερα κινηματογραφικές) σημειοδοτήσεις.
Επίσης, ως εισαγωγική θεώρηση παρατίθεται μια φράση του Lotman που μπορεί
να δώσει ένα κατάλληλο πρίσμα για την προσέγγιση των ‘φιλμικών
σημασιοδοτήσεων’:
«Το κινηματογραφικό νόημα είναι ένα νόημα που εκφράζεται με τα μέσα
της κινηματογραφικής γλώσσας και που είναι αδύνατο έξω απ’ αυτή. Το
κινηματογραφικό νόημα απορρέει από μια ιδιαίτερη αλληλουχία των
σημειωτικών στοιχείων, αλληλουχία που δε βρίσκουμε παρά μόνο στον
κινηματογράφο.» [79]

Α. Ο ρόλος του πλάνου:
η ελάχιστη αφηγηματική μονάδα του φιλμικού κειμένου
Ο Eisenstein ήταν σαφής: «Το πλάνο είναι το κύτταρο του μοντάζ». [80]
Ολόκληρη η κινηματογραφική αφήγηση χτίζεται πάνω στο πλάνο.
Έχει ήδη αναλυθεί εκτενώς η μεγάλη σημασία του πλάνου ως ελάχιστη
αφηγηματική μονάδα της φιλμικής γλώσσας και το πολυσυζητημένο ζήτημα της
αντιστοιχίας του - ή όχι - με τη λέξη.
Πέραν της θεωρητικής κατεύθυνσης που κάποιος μπορεί να υιοθετήσει
επιχειρηματολογώντας προς τη μία ή την άλλη πλευρά, το σίγουρο είναι πως το
πλάνο, με τις σημειακές του ιδιαιτερότητες και την πλουραλιστική του φύση,
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πράγματι αποτελεί τη δομικά μικρότερη μονάδα αφήγησης, η οποία ως προς τη
λειτουργία της αντιστοιχεί στη λέξη.
Έτσι το πλάνο προσδιορίζεται από τη διπλή του λειτουργία:
από τη μια μεριά αποτελεί μια μονάδα που καθορίζεται χωροχρονικά, στατική ή
κινητική (σπανίως στατική, αφού ακόμη κι όταν δεν κινείται η κάμερα κινούνται
τα κινητικά σημεία που εμπεριέχονται στο στατικό κάδρο), μια πλαστική σύνθεση
μέσα στα όρια του κινηματογραφικού κάδρου, μια ενότητα δεδομένων που από
μόνη της έχει ένα νόημα· από την άλλη, αυτή η αφηγηματική μονάδα συνδεόμενη
με τα υπόλοιπα πλάνα / μονάδες του φιλμ δημιουργεί συνδυαζόμενες ολότητες,
ακολουθίες με σημασίες που εξελίσσονται κατά τη ροή της αφήγησης, για την
ακρίβεια δημιουργούν την ίδια την αφήγηση.
Ο Lotman μελετώντας τη φύση και τη λειτουργία του πλάνου επισημαίνει:
«Το πλάνο αποκτά την ελευθερία της λέξης: μπορούμε να το
προβάλλουμε ανάγλυφα, να το συνδυάσουμε με άλλα πλάνα σύμφωνα με
τους νόμους του συνειρμού και τη συνάφεια της σημαντικής και όχι τους
φυσικούς, μπορούμε να το εννοήσουμε όχι με την κυριολεκτική του
έννοια αλλά επίσης με τη μεταφορική και τη μετωνυμική.
Το πλάνο ως διακεκριμένη ενότητα έχει διπλή έννοια: εισάγει την
ασυνέχεια, τον τεμαχισμό και το μέτρο στον κινηματογραφικό χώρο.
Επιπλέον, καθώς οι δύο αυτές έννοιες μετριούνται σε ένα φιλμ με τη
βοήθεια της ίδιας ενότητας (το πλάνο), γίνονται εναλλάξιμες. Μπορούμε
να κατασκευάσουμε σε χρονική σειρά οποιοδήποτε πίνακα που έχει στην
πραγματικότητα μια έκταση χώρου, καταμερίζοντάς τον σε πλάνα
τοποθετημένα διαδοχικά.» [81]
Το πλάνο λοιπόν ως αυτόνομη ντεκουπαζική ή μονταζιακή μονάδα τεμαχίζει το
χώρο και το χρόνο, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί τη χωροχρονική συνέχεια και την
αφηγηματική εξέλιξη. Γιατί αυτός ο τεμαχισμός και η εξέλιξη συντελείται πρώτα
μέσα στο ίδιο το πλάνο με γνώμονα τις πολλαπλές δυνατότητες που δίνει η
κινηματογραφική τεχνική, για να τελεστεί έπειτα η συνολική συγκρότηση μέσα
από το συνδυασμό των πλάνων - μέσω του μοντάζ - που δημιουργούν
αφηγηματικές ολότητες με νόημα.
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Β. Ο ρόλος του μοντάζ:
γενεσιουργός παράγοντας του συντακτικού της αφήγησης
Η σύνδεση των πλάνων με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθείται η αφήγηση
ονομάζεται ‘ντεκουπάζ’ ως διαδικασία σχεδιασμού πριν από το κινηματογραφικό
γύρισμα, και ‘μοντάζ’ ως τεχνική διαδικασία και επεξεργασία του ήδη
φιλμαρισμένου υλικού.
Να τονισθεί εδώ πως η εξέλιξη της αφήγησης μέσω του μοντάζ, αυτή η δυναμική
τάση στο χώρο και στο χρόνο, γίνεται είτε μέσα από σειρά πλάνων, είτε μέσα σε
ένα και μόνο πλάνο. Γιατί ο τεμαχισμός του χώρου, του χρόνου και της δράσης με
στόχο την αφηγηματική ροή μπορεί να γίνει και μέσα σε ένα ενιαίο πλάνο, κατά
το οποίο οι κινήσεις προσώπων, αντικειμένων, της ίδιας της κάμερας και του
φωτός δημιουργούν ένα εσωτερικό μοντάζ κατά τη διάρκεια ενός μεγαλύτερου ή
μικρότερου μονοπλάνου.
Ο Lotman μέσα από τη σημειολογική του προσέγγιση επισημαίνει:
«Η ικανότητα ενός εικονικού σημείου να μεταβάλλεται σε αφηγηματικό
κείμενο είναι δεμένη με την παρουσία μέσα του διαφόρων κινητών
στοιχείων.» [82]
Από μια άλλη οπτική, που κλίνει προς την αφηγηματική πρακτική του
κινηματογράφου, οι David Bordwell και Kristin Thompson παρατηρούν:
«Συνήθως, μπορούμε να εκλάβουμε το μονοπλάνο ως εναλλακτική
δυνατότητα μιας σειράς από πλάνα. Ο σκηνοθέτης επιλέγει να
παρουσιάσει μια σκηνή σε ένα ή μερικά μονοπλάνα, ή να παρουσιάσει τη
σκηνή μέσα από αρκετά συντομότερα πλάνα. Όταν μια ολόκληρη σκηνή
δίνεται σε ένα μόνο πλάνο, το πλάνο μεγάλης διάρκειας (το μονοπλάνο)
είναι γνωστό με το γαλλικό όρο πλαν σεκάνς (πλάνο ενότητα).» [83]
Εδώ ακριβώς είναι που εμφαίνεται η σημασία της ‘Grande Syntagmatique’
(Μεγάλη Συνταγματική) του Metz, πέραν των όποιων ενστάσεων από άλλους
θεωρητικούς

ή

των

δικών

του

επαναπροσεγγίσεων

και

διορθωτικών

μετατοπίσεων. [84]
Σύμφωνα με τον Robert Stam:
«Ο Metz πρόσφερε το ‘Grande Syntagmatique’… σαν ένα πρώτο βήμα
προς την καθιέρωση των βασικών τύπων της διάταξης των εικόνων.» [85]
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Πράγματι, ο Metz, στο «Film Language : A Semiotics of the Cinema», εμβάθυνε
στην έννοια του ελάχιστου τμήματος αφήγησης, δηλαδή του ‘αυτόνομου πλάνου’
όπως ο ίδιος το ονομάζει, μέσα από τις συντακτικές του σχέσεις με τα υπόλοιπα
πλάνα, καθορίζοντας τους δυνατούς τρόπους σύνδεσης μεταξύ αφηγηματικών
ενοτήτων, έτσι όπως αυτές σχηματοποιούνται μεταξύ περισσότερων του ενός
‘αυτόνομων πλάνων’ και δημιουργούν τα ‘αυτόνομα τμήματα’. Τις δυνατότητες
και τους τρόπους διαπλοκής αυτών των τμημάτων έτσι όπως αναπτύσσονται σε
μία αφήγηση (είτε είναι ‘αυτόνομα πλάνα’, είτε ‘αυτόνομα τμήματα’) τις
ονομάζει ‘συντάγματα’.
Μέσα από αυτήν τη θεωρητική εξέλιξη ο Metz, όχι μόνο υποστήριξε πως ο
κινηματογράφος έγινε γλώσσα όταν οργανώθηκε σε αφήγηση, με αποτέλεσμα να
δημιουργήσει ως τέχνη ένα σώμα από σημαίνουσες διαδικασίες, αλλά έδειξε το
σχηματισμό αυτών των διαδικασιών μέσα από μια τυπολογία των πιθανών
τρόπων μέσα από τους οποίους ο χώρος, ο χρόνος και η δράση συντίθενται σε
αφηγηματική πρόοδο.
Με άλλα λόγια, πρότεινε κατ’ αρχήν με σημειολογικούς όρους ένα συντακτικό
της κινηματογραφικής γλώσσας, μέσω του ‘αυτόνομου πλάνου’ και των
συνδεδεμένων ‘αυτόνομων πλάνων’, δηλαδή του μοντάζ, συνενώνοντας την
σημειολογική με την αφηγηματική προσέγγιση.
Ο Stephen Heath, αναλύει όλες τις παραμέτρους της ‘Μεγάλης Συνταγματικής’
και συμπεραίνει:
«…αυτό που το μοντέλο του (Metz) αναπαριστά, κατά έναν άκρως
οικονομικό τρόπο, είναι η εδραίωση ενός παραδείγματος μονάδων του
φιλμ στο επίπεδο της αφηγηματικής κατασκευής…
…Το έργο μιας φιλμοσημειωτικής πρέπει να είναι η περιγραφή και
ανάλυση των κωδίκων στη λειτουργία της σημειοδότησης του
φιλμοκειμένου και η ‘Μεγάλη Συνταγματική’ μπορεί να ειδωθεί ως
τέτοια.
…Αυτό που ο Metz περιγράφει στη ‘Μεγάλη Συνταγματική’ του είναι,
πάνω απ’ όλα, μια γραφή, με την έννοια που δίνει στον όρο ο Roland
Barthes, ένα σύνολο παραδεκτών κοινωνικών συμβάσεων άρθρωσης της
πραγματικότητας, ακόμη κι αν η γραφή αυτή, στα πλαίσια του
‘ρεαλισμού’ του κινηματογράφου, φυσικοποιείται, με το να παραμείνει
απούσα ως γραφή και να γίνεται αποδεκτή ως Πραγματικότητα.» [86]
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Μια συνοπτική προσέγγιση της ‘Grande Syntagmatique’ όπως αναπτύσσεται στο
«Film Language: a Semiotics of the cinema» και των συντακτικών διαχωρισμών
του Metz θα καταστήσει εμφανή τη θεωρητική της γειτνίαση με την αφήγηση
κατά την εφαρμογή της πάνω στα φιλμικά κείμενα. [87]
Τα κατά Metz ‘συντάγματα’ είναι τα ακόλουθα:
1. ‘αυτόνομο πλάνο’: μπορεί από μόνο του να αποτελεί ένα ‘αυτόνομο τμήμα’,
οπότε σε αυτήν την περίπτωση αντιστοιχεί στο πλαν σεκάνς.
Οι άλλες κατά Metz περιπτώσεις του αυτόνομου πλάνου είναι το ‘πλάνο σφήνα’
που παίρνει τις ακόλουθες μορφές:
α) ‘μη διηγητική σφήνα’: πλάνο το οποίο δεν έχει αφηγηματική σχέση με τα
προηγούμενα ή τα επόμενα, με αποτέλεσμα να αποκτά μια μεταφορική σημασία.
β) ‘υποκειμενική σφήνα’: πλάνο που υπονοεί τη σκέψη, τις αναμνήσεις, τις
επιθυμίες ή τους φόβους.
γ) ‘τη μετατοπιζόμενη διηγητική σφήνα’: πλάνο που εντάσσεται στον κόσμο της
ιστορίας, όχι όμως στο συγκεκριμένο χωρο-χρονκό πλαίσιο της ενότητας στην
οποία εντάσσεται.
δ) ‘την επεξηγηματική σφήνα’: κοντινό πλάνο - λεπτομέρεια που δίνεται για να
διευκρινισθεί κάποιο επιμέρους στοιχείο ενός συμβάντος.
2.‘παράλληλο

σύνταγμα’:

ως

παραλληλία

θεωρείται

η

εναλλασσόμενη

μονταζιακή σχέση ανάμεσα σε δύο μοτίβα τα οποία μεταξύ τους δεν εμφανίζουν
καμιά χωρο-χρονική σχέση.
3. ‘παρενθετικό σύνταγμα’: σύντομα πλάνα μονταρισμένα με τέτοιο τρόπο ώστε
να αποδίδεται μια πραγματικότητα, αλλά χωρίς να υπάρχει μια χρονική συνέχεια
που να τα συνδέει. Θα μπορούσαν να είναι απομονωμένες στιγμές στο χρόνο που
αναδεικνύουν και προσδιορίζουν μία κατάσταση.
4. ‘περιγραφικό σύνταγμα’: ακολουθία πλάνων που προσδιορίζουν το χώρο (π.χ.
εκεί όπου πρόκειται να εξελιχθεί μια σκηνή).
5. ‘εναλλασσόμενο σύνταγμα’: με παράλληλο μοντάζ αφηγούνται δύο ή
περισσότερες δράσεις που γίνονται την ίδια χρονική στιγμή.
6. ‘σκηνή’: δράση σε χωρο-χρονική συνέχεια, χωρίς συντομεύσεις, επιταχύνσεις
ή πλατιασμούς, που έχει μια εξέλιξη όπως η θεατρική σκηνή.
7. ‘επεισοδιακή σεκάνς’: αντιστοιχεί σε μια μονταζιακή σύνδεση γεγονότων που
έχουν συμβεί σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, με αποτέλεσμα να περιγράφονται
μακρά χρονικά διαστήματα συνοπτικά.
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8. ‘συνηθισμένη σεκάνς’: η πιο συνηθισμένη περίπτωση μιας αφηγηματικής
ενότητας κατά την οποία παραλείπονται τα περιττά στοιχεία ή γεγονότα.
Η παραπάνω συνοπτική ανάπτυξη των ‘συνταγμάτων’ του Metz καταδεικνύει μια
προσπάθεια οργάνωσης της αφήγησης μέσα από τη χρονικότητα, σε σχέση με τις
χωρικές ενότητες και τις εναλλαγές αυτών κατά τις μετακινήσεις της
αφηγηματικής εξέλιξης.
Ο Stephen Heath επισημαίνει αυτήν την μετακίνηση του Metz από τη
φιλμοσημειωτική στην αφηγηματική του κινηματογράφου, ακριβώς γιατί - όπως
και πιο πάνω επεξηγήθηκε - δεν εμφανίζονται σε αυτόν οι παραδειγματικές
σχέσεις του γλωσσολογικού μοντέλου και γράφει για τη Grande Syntagmatique:
«Η ανάλυση αυτή συμπίπτει με τον εντοπισμό από τον Metz της περιοχής
της

φιλμοσημειωτικής

ως

μελέτης

της

αφηγηματικής

του

κινηματογράφου, αφού σκοπός της είναι η αποσαφήνιση του συστήματος
οργάνωσης στο επίπεδο της διαδοχής της χωρο-χρονικής λογικής της
αφήγησης. Άρα, είναι μια ανάλυση του φιλμ (‘μέγιστο σύνταγμα’) στο
δυνατό σύνολο των αφηγηματικών ‘σχημάτων’ ή ‘αυτόνομων τμημάτων’»
[88]

Έχει διαγραφεί μέχρι τώρα το πώς μέσα στο ίδιο το πλάνο επισυμβαίνουν
γεγονότα και εμφανίζονται σημεία που αντλούνται από άλλους επικοινωνιακούς
κώδικες και τα οποία φιλμάρονται από την κάμερα (οι ‘φιλμαρισμένες’
σημειοδοτήσεις) για να το συνθέσουν. Ταυτόχρονα αναδείχθηκε ο τρόπος με τον
οποίο η σύνδεση των πλάνων δημιουργεί τις ‘φιλμικές’ σημειοδοτήσεις με
αποτέλεσμα να εξελίσει την αφήγηση.
Παράλληλα με αυτά επιβάλλεται ο λόγος της ίδιας της κάμερας που, μέσα από τις
πολλαπλές τροπικότητες που αναπτύσσει με τη συνδρομή των συνεχώς
εξελισσόμενων τεχνολογικών μέσων, ολοκληρώνει - μαζί με το μοντάζ - τις
‘φιλμικές’ σημειοδοτήσεις. Ο λόγος της κάμερας έτσι όπως συγκεκριμενοποιεί το
εκάστοτε πλάνο, και ο ρόλος του μοντάζ όπως συναρθρώνει την αφήγηση του
πλάνου σε αφήγηση μιας ολόκληρης ενότητας, συναποτελούν τις ‘φιλμικές’
(signification de film) σημειοδοτήσεις κατά Metz, ή αλλιώς τους ‘συγκεκριμένα
κινηματογραφικούς κώδικες’. [89]
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Γ. Ο ρόλος της κάμερας:
γενεσιουργός παράγοντας του πλάνου και του τρόπου αφήγησης
Η κάμερα επιτελεί την εξής λειτουργία: είναι το βλέμμα που καθοδηγεί το θεατή /
αποδέκτη της αφήγησης να δει αυτό που ο αφηγητής θέλει να του δείξει, να δει
αυτό που ο αφηγητής θέλει να του πει.
Εκ των πραγμάτων όλη η κινηματογραφική αφήγηση περνά μέσα από το βλέμμα.
Μια ανάλυση του βλέμματος στον κινηματογράφο ως προς την τριπλή του
διάσταση - βλέμμα της κάμερας, βλέμμα του θεατή, βλέμμα των ηρώων σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της Laura Mulvey, γίνεται εκτενώς στο
επόμενο κεφάλαιο. Εδώ η προσέγγιση κινείται σε επάλληλους δρόμους για να
αναδειχθεί

το

βλέμμα

της

κάμερας

ως

δεδομένο

άρθρωσης

της

αφηγηματικότητας.
Η επισήμανση αυτής της σχέσης αφήγησης και βλέμματος επισημαίνεται από τη
Laura Mulvay:
«Η θέση του βλέμματος, η δυνατότητα ποικιλομορφίας του και έκθεσής
του προσδιορίζουν τον κινηματογράφο. Αυτό είναι που διαφοροποιεί
εντελώς τον κινηματογράφο κατά το ηδονοβλεπτικό δυναμικό του από,
για

παράδειγμα,

το

στριπτήζ,

το

θέατρο,

τα

σόου,

κλπ….

Εκμεταλλευόμενοι τη σύγκρουση μεταξύ της ταινίας ως ελέγχου της
διάστασης του χρόνου (μοντάζ, αφήγηση) και της ταινίας ως ελέγχου
διάστασης

του

χρόνου

(αλλαγές

στην

απόσταση,

μοντάζ),

οι

κινηματογραφικοί κώδικες δημιουργούν μια ματιά, έναν κόσμο κι ένα
αντικείμενο, παράγοντας έτσι μια ψευδαίσθηση στα μέτρα της επιθυμίας.»
[90]

Πράγματι στον κινηματογράφο το μικρότερο χωρικό τμήμα (πχ. εκατοστό της
οθόνης) ή χρονικό τμήμα (πχ. το δευτερόλεπτο) είναι αξιοποιήσιμο και αφηγείται
ενώ ταυτοχρόνως σηματοδοτεί (ή σηματοδοτεί ενώ ταυτοχρόνως αφηγείται), είτε
μέσα από κατάφαση (όταν δείχνει κάτι), είτε μέσα από άρνηση (όταν αποκρύπτει
ή διαστρεβλώνει κάτι), είτε μέσα από το συνδυασμό των δύο αυτών
καταστάσεων.
Οι δυνατότητες αφήγησης πολλαπλασιάζονται συνεχώς μέσα από τις ολοένα
αυξανόμενες τεχνικές προόδους, με στόχο τους πολλαπλούς τρόπους για να
δείξουν στο θεατή την αφηγούμενη πραγματικότητα, μια πραγματικότητα που
είναι αξεδιάλυτη από το ίδιο τον τρόπο της αφήγησής της.
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Η θέση προσώπων και αντικειμένων, η επιλογή εσωτερικών ή εξωτερικών
χώρων, η πρόταση για κίνηση ή ακινησία μέσα σε ένα και μόνο πλάνο, στην
πραγματικότητα συνθέτει μια αφηγηματική διάσταση, η οποία συμπληρώνεται
από τη σχέση μέσω του μοντάζ, δηλ. ό,τι προηγείται και ό,τι έπεται. Έτσι αυτή η
διττή σχέση χτίζει τους κανόνες της αφηγηματικής εξέλιξης.
Για παράδειγμα το ίδιο πρόσωπο και ο ίδιος χώρος θα φανούν διαφορετικά στην
οθόνη ανάλογα με: το μέγεθος του πλάνου, το φακό και το φωτισμό που έχει
χρησιμοποιηθεί, τη θέση της κάμερας και τη γωνία λήψης. Επίσης η στατικότητα
ή η κινητικότητα της κάμερας δημιουργεί έναν ολόκληρο κώδικα αφήγησης,
τέτοιο που ακόμη και η ίδια η αφηγούμενη ιστορία θα είναι διαφορετική αν
ειπωθεί μέσα από στατική κάμερα ή κάμερα σε κίνηση.
Ο Noel Burch επισημαίνει πως «…το ‘κοιτάζω’ είναι μια διανοητική λειτουργία»
που αντιστοιχεί σε μια «ασύνειδη νοητική (επιλογή) προσπάθεια», ενώ «το
‘βλέπω’ μια λειτουργία του ματιού» και αντιστοιχεί με μια «προσπάθεια του
ματιού (εστίαση)». [91]
Αυτό που συμβαίνει στον κινηματογράφο είναι μια νοητική επιλογή από τις
άπειρες δυνατότητες που παρέχει η ίδια η πραγματικότητα (με αντίστοιχα άπειρα
σημειακά δεδομένα προς σημειοδότηση), μια επιλογή που γίνεται από μια
κατευθυντήρια σκέψη, αυτήν του σκηνοθέτη, και γίνεται ορατή μέσα από την
εστίαση του ματιού της κάμερας, ένα μάτι που θα δει όχι μόνο αυτό που η
κατευθυντήρια νοητική επιλογή θέλει να δει, αλλά επίσης θα το δει με τον τρόπο
με τον οποίο η νοητική επιλογή επιθυμείνα το δει.
Αυτό σημαίνει πως στον κινηματογράφο το ‘κοιτάζω’ και το ‘βλέπω’ γίνονται
ένα, επιτελώντας μια ενιαία λειτουργία: να δει και να καταλάβει ο θεατής μέσα
από το βλέμμα της κάμερας.
Για το λόγο αυτό ο Noel Burch επιμένει στην ‘αρχή της ισότητας για όλα τα
στοιχεία μιας δοσμένης εικόνας’ στον κινηματογράφο, έχοντας πλήρη επίγνωση
της αντίθεσής του με τη θέση της αισθητικής του 19ου αιώνα - η οποία σαφώς
επηρεάζει την τέχνη της φωτογραφίας στον 20ο - που πρέσβευε τον κανόνα ενός
‘δεσπόζοντος σημείου’ που τραβά κατ’ αρχήν το βλέμμα (η ‘χρυσή τομή’) και
μετά το οδηγεί μέσα από μια συγκεκριμένη πλαστικότητα να δει τα υπόλοιπα
στοιχεία. Υποστηρίζει λοιπόν ότι:
«Σε μια κινηματογραφική εικόνα είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν
στοιχεία που δεσπόζουν άλλων: αυτό που συγκεντρώνει πρώτο την
προσοχή μας είναι το πρόσωπο που μιλά, σίγουρα, όμως, δεν παύουμε εξ’
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αιτίας του να βλέπουμε και το ‘καδραρισμένο σύνολο’ στο οποίο ανήκει
και ιδιαίτερα να κρίνουμε το κάδρο σαν φόρμα, έστω κι αν το φόντο της
εικόνας είναι ομοιόμορφα άσπρο, μαύρο ή γκρίζο.» [92]
Στην κινηματογραφική θεωρία υπάρχουν και αντίθετες απόψεις που τείνουν στο
ότι η καθοδήγηση του βλέμματος του θεατή πραγματώνεται από την ίδια τη δομή
της εικόνας - ένα ισχυρό παράδειγμα αυτού αποτελούν οι θέσεις του Bazin γεγονός που ο Burch δεν αναιρεί. Αυτό στο οποίο ουσιαστικά επιμένει είναι να
μην παρακάμπτονται όλες αυτές οι δυνατότητες που δίνει το κινηματογραφικό
μέσο, δηλαδή η παροχή πληροφορίας μέσα από το οποιοδήποτε σημείο της
οθόνης, έστω κι αν αυτή η πληροφορία εκφράζεται με ένα μαύρο ή γκρίζο φόντο.
Αυτές οι απόψεις αντανακλούν τη σκέψη του Bela Balazs ήδη από τα πρώιμα
χρόνια του κινηματογραφικού θεωρητικού λόγου:
«Ο άνθρωπος και το φόντο είναι από το ίδιο υλικό, και οι δύο είναι απλώς
εικόνες και συνεπώς δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην πραγματικότητα
των ανθρώπων και των αντικειμένων. Ο κινηματογράφος λοιπόν, όπως η
ζωγραφική, προσφέρει τη δυνατότητα να προσφέρουμε στο φόντο, στον
περιβάλλοντα χώρο, μια φυσιογνωμία όχι λιγότερο έντονη από τα
πρόσωπα των χαρακτήρων…» [93]
Μέσα από τις παραπάνω προσεγγίσεις, καταδεικνύεται η μεγάλη σημασία της
σημειοδότησης και της αφηγηματικότητας μέσα από την επιλογή διαφορετικού
τρόπου εστιάσεων. Ας υποτεθεί ότι η κάμερα κοιτάζει έναν άνθρωπο να τρέχει
κάπου, αλλά σε τόσο κοντινό πλάνο που δε φαίνεται το γύρω περιβάλλον. Θα
είναι τελείως διαφορετικό το αποτέλεσμα αν η κάμερα δείχνει κάθετα από κάτω
προς τα πάνω, οπότε φαίνονται λίγα εκατοστά ουρανού, και τελείως διαφορετικό
αν η κάμερα δείχνει από πάνω προς τα κάτω και φαίνονται λίγα εκατοστά
δρόμου. Αυτά τα λίγα εκατοστά δρόμου ή ουρανού - φυσικά μαζί με την κίνηση
και το κεφάλι ενός ανθρώπου να τρέχει στον ουρανό ή στο δρόμο - έχουν μεγάλη
σημασία.
Ή κάπου αλλού δύο πρόσωπα μιλούν: άλλη κατάσταση δηλώνεται αν φωτίζονται
και φαίνονται καθαρά, και άλλη αν στέκονται σε σκοτεινό σημείο και η κάμερα
βλέπει μόνο το περίγραμμα του προφίλ τους. Και στα δύο παραδείγματα, από
εστίαση σε εστίαση, το γεγονός της πραγματικότητας δεν αλλάζει, είναι το ίδιο.
Όμως άλλο δείχνει και αφηγείται η κάμερα στη μία περίπτωση και άλλο στην
άλλη.
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Ο Paul Ricoeur στην ανάλυσή του πάνω στη μυθοπλασία ως ‘μίμηση’, ως
αναπαράσταση της πραγματικότητας επισημαίνει:
«Πρέπει να τονίσουμε ξανά πως η εικόνα δεν είναι κλεισμένη μέσα στο
νου, πως διακρίνεται από μια χαρακτηριστική προθετικότητα, και πιο
συγκεκριμένα από την πρόθεση να προσφέρει ένα πρότυπο για μια
αντίληψη των πραγμάτων διαφορετική, το παράδειγμα - πρότυπο ενός
νέου οράματος….
Πρέπει να πούμε πως η μυθοπλασία δεν είναι μια περίπτωση της
αναδημιουργικής φαντασίας, αλλά της δημιουργικής φαντασίας. Ως τέτοια
αυτή αναφέρεται στην πραγματικότητα όχι με σκοπό να την αντιγράψει,
αλλά με σκοπό να υποδείξει μια νέα ανάγνωση.» [94]
Κάτω από αυτό το πρίσμα της «προθετικότητας» του Ricoeur, ή αλλιώς της
ταυτόχρονης λειτουργίας του «κοιτάζω» με το «βλέπω» του Burch, ή το ότι «η
εικόνα δείχνει όχι μόνο ένα μέρος της πραγματικότητας, αλλά και μια άποψη
επίσης» του Balazs, μπορεί να γίνει πιο σαφής η προσέγγιση των ιδιαίτερα
κινηματογραφικών δεδομένων της φιλμικής αφήγησης, τα οποία πέρα από την
αναμφισβήτητη σημειοδοτική τους λειτουργία αποκτούν χαρακτήρα γλώσσας,
έτσι καθώς, μέσα από την επαναλαμβανόμενη χρήση τους στα φιλμικά κείμενα,
συναρθρώνονται σε κώδικα.
(Γ/1) ΜΕΓΕΘΗ ΠΛΑΝΩΝ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΦΑΚΟΙ

Το μέγεθος ενός πλάνου, εξαρτώμενο άμεσα από το είδος του φακού που
χρησιμοποιείται (ευρυγώνιος, νορμάλ, τηλεφακός), αλλά και από την απόσταση
της κάμερας από το υπό κινηματογράφηση αντικείμενο, αποτελεί ένα από τα πιο
βασικά δεδομένα άρθρωσης της φιλμικής αφήγησης. Είναι διαφορετικός ο τρόπος
που συντίθεται ένα ‘γκρο πλάνο’ από ένα ‘γενικό πλάνο’. Αναφέρονται
παραδειγματικά αυτές οι εκ διαμέτρου αντίθετες περιπτώσεις για να γίνει σαφής η
διαφορά της διηγητικής στόχευσης.
Το κοντινό πλάνο εστιάζει στην εσωτερική κατάσταση ενός προσώπου, είτε στη
λειτουργία ενός αντικειμένου. Επίσης αποκαλύπτει το βλέμμα με αποτέλεσμα να
μπορεί να καθοδηγήσει την ίδια την αφήγηση μέσα από την εκδήλωση μιας
επιθυμίας ή μιας περιέργειας. Εκτενής ανάλυση πάνω σ’ αυτό γίνεται στο
κεφάλαιο για το βλέμμα.
Εδώ ας σημειωθεί πως για τον Sergei Eisenstein η κύρια λειτουργία του γκρο
πλάνου:
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«…δεν είναι τόσο στο να δείχνει ή να παρουσιάζει, όσο να σημαίνει, να
δίνει νόημα, να χαρακτηρίζει.» [95]
Το γενικό πλάνο επιτελεί έναν περιγραφικό ρόλο ως προς τη χωρική ένταξη της
αφήγησης καθώς και την ένταξη των ρόλων μέσα σε ένα περιβάλλον. Από την
άλλη μπορεί εξίσου να σηματοδοτεί την εσωτερική κατάσταση ενός χαρακτήρα
που εκφράζεται μέσα από το χώρο στον οποίο βρίσκεται, σε τέτοιο βαθμό που να
μπορεί ο εξωτερικός χώρος να πάρει ακόμη και τις διαστάσεις συμβόλου. Έτσι
παρατηρείται πως δύο διαφορετικά είδη πλάνων από την άποψη του μεγέθους και
ως εκ τούτου της εσωτερικής τους συγκρότησης μπορούν να επιτελούν μια
αντίστοιχη λειτουργία.
Ο Hugo Munsterberg στο έργο του για την ψυχολογία στον κινηματογράφο
επισημαίνει

πως

είναι

μονομερές

να

προσδίδουμε

την

έκφραση

της

συναισθηματικής κατάστασης ενός προσώπου μόνο στα κοντινά πλάνα. Αυτή
μπορεί να συναχθεί επίσης με πολύ ευρηματικό και δηλωτικό τρόπο στα γενικά
πλάνα, καθώς οι εντυπώσεις που μεταφέρονται από την εσωτερική στάση ενός
ανθρώπου απορρέουν όχι μόνο από τις χειρονομίες και την εκφραστικότητα του
προσώπου του, αλλά και από το εξωτερικό πλαίσιο της προσωπικότητάς του.
Μάλιστα συγκρίνοντας με το σκηνικό χώρο στο θέατρο γράφει:
«Τα πράγματα, όμως, είναι πολύ πιο εκφραστικά στον κινηματογράφο,
όπου η έκφραση των αισθημάτων μέσω της αποτύπωσης του
περιβάλλοντος χώρου, του φόντου και των σκηνικών, των γραμμών, των
σχήμάτων και των κινήσεων έχει μεγαλύτερο εύρος και βάθος. Εδώ, ο
σκηνοθέτης δεν είναι δέσμιος ενός και μόνο σκηνικού, αλλά έχει την
τεχνική δυνατότητα να το αλλάζει από σκηνή σε σκηνή, με ταχύτητες
μεγάλες και αλλαγές εντυπωσιακές και απίστευτες, που δεν υπακούουν
στους νόμους της φύσης.» [96]
Η προβληματική γύρω από τα μεγέθη των πλάνων, εμφανίζει για άλλη μια φορά
την άρρηκτη σχέση μεταξύ των καθαρά φιλμικών με τις μη ιδιαίτερα φιλμικές
σημειοδοτήσεις, που σημαίνει πως η παρούσα ενότητα θα μπορούσε να
συνδυαστεί με ένα μικρό αναγνωστικό flash back στη σχετική με τα
φιλμαρισμένα σημεία ενότητα και ιδιαίτερα με αυτά του χώρου.
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(Γ/2) ΘΕΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ - ΓΩΝΙΑ ΛΗΨΗΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Η Μαρία Κομνηνού αναπτύσσοντας τη φιλοσοφική θεμελίωση του ζητήματος της
προοπτικής, τόσο στην τέχνη όσο και στην επιστήμη, δια μέσου των αιώνων
επισημαίνει:
«Σύμφωνα με τον Νίτσε στη Γενεαλογία της Ηθικής: ‘‘ Όλο το ‘οράν’
είναι κατ’ ουσία προοπτικό και το ίδιο ισχύει και για το ‘γιγνώσκειν’’. Υπ’
αυτήν την έννοια όπως έχει τονίσει και ο Gary Shapiro, ο Νίτσε επιβάλλει
την έννοια της προοπτικής σε όλα τα κανονιστικά και γνωστικά πεδία. …
Η πλέον ριζοσπαστική χειρονομία του Νίτσε συνίσταται στην άρνηση της
αρχής μιας ιστορικής αλήθειας αυτής καθ’ εαυτήν και στην προέκταση
αυτής της άρνησης από το ‘μαλακό’ πεδίο της ιστορικής γνώσης, στα
υποτιθέμενα ‘σκληρά’ της φιλοσοφίας και της επιστήμης. Ο θάνατος του
Θεού σημαίνει και το τέλος της θεϊκής οπτικής.» [97]
Η εφαρμογή αυτού στον κινηματογράφο αποτελεί κανονιστική αρχή.
Ο Juri Tynyanov στα κείμενα του για την Poetica Kino (Ποιητική του
κινηματογράφου) την περίοδο του Ρώσικου φορμαλισμού παρατηρούσε πως: «Η
οπτική γωνία μεταμορφώνει υφολογικά τον ορατό κόσμο».
Πράγματι, δεν είναι καθόλου τυχαίο πως όλοι οι θεωρητικοί του κινηματογράφου,
ασχέτως των όποιων αποκλίσεων, συγκλίνουν στο ότι ο κινηματογράφος κατακτά
τη θέση του στην τέχνη μόλις η κάμερα απελευθερωθεί από ένα σημείο λήψης,
από μία και μόνη οπτική γωνία.
Ο Bela Balazs γράφει:
«Μόνο οι αλλαγές στο set up βοήθησαν την κινηματογραφία να εξελιχθεί
σε τέχνη. Κανένα φωτιστικό εφέ δεν θα μπορούσε να επιτύχει αυτό, αν η
κάμερα δε μπορούσε να αλλάξει θέση απέναντι στο αντικείμενο που
φιλμάρει. Σε μια τέτοια περίπτωση, η κινηματογραφία θα είχε παραμείνει
μηχανική αναπαραγωγή». [98]
Αυτή όμως η αλλαγή στο set up ποτέ δε γίνεται τυχαία, αλλά υπακούει σε
κάποιους κανόνες, οι οποίοι ουσιαστικά ανταποκρίνονται σε μια συντακτική
αναγκαιότητα δόμησης της αφήγησης και κατ’ επέκταση εξελίσσουν τη φιλμική
γλώσσα. Οι κανόνες των συντακτικών σχέσεων ανάμεσα στα πλάνα ορίστηκαν
σταδιακά κατά την εξέλιξη του κινηματογράφου, και προέκυψαν από τη σπουδή
της σημασίας της θέσης της κάμερας και της γωνίας λήψης. Βεβαίως ισχύει
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επίσης πως οι κανόνες υπάρχουν για να ανατρέπονται, κι αυτό δικαιώνεται αν έχει
στόχο μια επιπλέον σημασιοδότηση.
Ο Lev Kouleshov που αγωνίστηκε πολύ για να αρθρώσει μια κινηματογραφική
γλώσσα στα πρώιμα χρόνια της Ρώσικης φιλμογραφίας, δάσκαλος των Eisenstein
και Pudovkin, και επηρεασμένος από τους Ρώσους Φορμαλιστές και το
Γλωσσολογικό Κύκλο της Μόσχας, δούλεψε με ευρηματικό και γόνιμο τρόπο
πάνω στον εξέχοντα ρόλο της θέσης της κάμερας σε σχέση με το χώρο και τα
πρόσωπα. Ταυτόχρονα, παρότρεινε τους δημιουργούς να πειραματισθούν ακόμη
κι αν αυτό οδηγούσε στην υπέρβαση των κανόνων προς χάριν της
νοηματοδότησης. Γράφει λοιπόν κάτω από αυτό το πρίσμα:
«Το κινηματογραφικό πλάνο δεν είναι μια νεκρή φωτογραφία. Το πλάνο
είναι ένα σημείο, ένα στοιχείο για το μοντάζ. Οποιαδήποτε αλλαγή από
μια συνηθισμένη γωνία λήψης πρέπει να χρησιμοποιείται από το
σκηνοθέτη με την επίγνωση της λειτουργίας του πλάνου σαν σημείο. Ένα
υπερήφανο πρόσωπο μπορεί να παρθεί από χαμηλά: η σμίκρυνση του
βάθους πεδίου θα τονισθεί, θα βοηθήσει να δοθεί έμφαση στην
περηφάνια. Ένα κουρασμένο ή αποθαρρημένο πρόσωπο μπορεί να παρθεί
από ψηλά: η συντριβή θα τονισθεί απ’ αυτή τη γωνία λήψης της κάμερας.
Παράδειγμα: η δουλειά του Pudovkin στην ταινία ‘Μάνα’ (1926)» [99]
Πράγματι, είναι γεγονός πως η ευχέρεια οποιασδήποτε αλλαγής της θέσης της
κάμερας, οπουδήποτε στο χώρο, επηρεάζει άμεσα τη γωνία λήψης με αποτέλεσμα
να μπορεί να περιγραφεί, να αποκαλυφθεί, να αποκρυφθεί, να δειχθεί κάτι με
τρόπο συμβολικό, να υπαινιχθεί, να παρουσιαστεί ένα συμβάν, ένα πρόσωπο ή
μια κατάσταση.
Ο Bela Balazs είναι σαφής:
«Κάθε αντικείμενο, είτε είναι άνθρωπος ή ζώο, είτε φυσικό φαινόμενο ή
προϊόν τέχνης, έχει χίλια σχήματα, σύμφωνα με τη γωνία από την οποία τα
κοιτάζουμε και παίρνουμε τα περιγράμματά του. Σε κάθε ένα από αυτά τα
σχήματα που προσδιορίζονται από τα χίλια διαφορετικά περιγράμματα,
εμείς μπορούμε να αναγνωρίζουμε ένα και το αυτό αντικείμενο, κι αυτό
συμβαίνει διότι όλα τους ομοιάζουν με το κοινό μοντέλο, ακόμη κι όταν
δεν ομοιάζουν μεταξύ τους. Κάθε ένα απ’ αυτά, όμως, εκφράζει μια
διαφορετική άποψη, μια διαφορετική ερμηνεία, μια διαφορετική διάθεση.
Κάθε οπτική γωνία σημασιοδοτεί μια εσωτερική διάθεση.» [100]
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Η κινηματογραφική θεωρία από τις απαρχές της προσπάθησε να προσδιορίσει
σημασιολογικά τις εμφανιζόμενες περιπτώσεις χρήσης της κάμερας ως προς τη
θέση και τη γωνία λήψης και τις αντίστοιχες λειτουργίες αυτών.
Έτσι, η ‘λήψη plongée’ (λήψη με το φακό της κάμερας να κινηματογραφεί το
θέμα του πλάνου από πάνω προς τα κάτω) συνήθως χρησιμοποιείται όταν
επιθυμητό αποτέλεσμα είναι να δειχθεί η κατωτερότητα ή η καταπιεσμένη στιγμή
ενός υπό κινηματογράφιση προσώπου, ενώ η ‘λήψη contre plongée’ (λήψη με το
φακό της κάμερας να κινηματογραφεί το θέμα του πλάνου από κάτω προς τα
πάνω), εμφανίζεται στις περιπτώσεις που πρέπει να δειχθεί η ανωτερότητα ή η
στιγμή νίκης ή εξουσίας ενός υπό κινηματογράφιση προσώπου. Από την άλλη η
‘ευθεία γωνία λήψης’ (λήψη με το φακό της κάμερας να κινηματογραφεί το θέμα
του πλάνου από το ίδιο επίπεδο με αυτό) χρησιμοποιείται συνήθως για να
δηλώσει ότι δύο άνθρωποι είναι στο ίδιο επίπεδο, και μοιάζει να δημιουργεί μια
αίσθηση σταθερότητας.
Όσο για το ‘πλάγιο καδράρισμα’ με τη μηχανή λήψης σε κεκλιμμένη θέση
χρησιμοποιείται για να δηλωθεί μια ανασφάλεια και μια ασυνήθιστη κατάσταση.
Όλα αυτά είναι σωστά και μπορούν να βρεθούν πάρα πολλές περιπτώσεις
φιλμικών αφηγήσεων που ανταποκρίνονται σε αυτούς τους κανόνες.
Από την άλλη όμως είναι τόσο πολύπλευρη η κινηματογραφική γλώσσα που έχει
να επιδείξει τις ίδιες χρήσεις με διαφορετικά - ή πάντως μη προκαθορισμένα νοήματα. Μια περιπτωσιολογική μελέτη υπό αυτό το σκεπτικό θα μπορούσε να
καταδείξει το ότι η σημασία στον κινηματογράφο είναι συνάρτηση πολλών
παραγόντων μαζί, και η γωνία λήψης δεν μπορεί ερμηνευθεί ανεξάρτητα από το
μέγεθος του πλάνου, την κίνηση, το μοντάζ ή τη δράση σε αυτό.
Για παράδειγμα η κάθετη θέση της κάμερας από πάνω προς τα κάτω (plongée)
μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση δέους όταν το κινηματογραφούμενο
αντικείμενο έχει μεγάλο βάθος: λήψη προς ένα φαράγγι ή λήψη από την κορυφή
ενός βουνού ή ενός ουρανοξύστη προς τα κάτω. Επίσης μπορεί απλά να δηλώνει
ότι ένα πρόσωπο, ένα πράγμα, ένα στιγμιότυπο ή ένα περιβάλλον γίνεται
αντικείμενο βλέμματος από ψηλά, χωρίς καμιά αντίστοιχη υποβάθμιση του
αντικειμένου θέασης.
Έτσι, μέσα από τις ανατροπές των κανόνων ή μέσα από ευφάνταστους
συνδυασμούς, έχουν αναδειχθεί εξαιρετικές σηματοδοτήσεις
Οι David Bordwell και Kristin Thompson αναλύοντας τα είδη των γωνιών
λήψεως επισημαίνουν - χρησιμοποιώντας παραδείγματα συγκεκριμένων πλάνων
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από τις ταινίες: «Πολίτης Κέιν», «Στη σκιά των τεσσάρων γιγάντων»,
«Οκτώβρης» - ότι:
«Το να βασίζεται κανείς σε τέτοιου είδους φόρμουλες σημαίνει να ξεχνά
ότι το νόημα και το αποτέλεσμα απορρέουν πάντα από το σύνολο της
ταινίας, από τη λειτουργία της ως συστήματος. Είναι τα συμφραζόμενα
της ταινίας που θα καθορίσουν τη λειτουργία του καδραρίσματος,
ακριβώς όπως καθορίζουν τη λειτουργία της μιζανσέν, τις φωτογραφικές
ιδιότητες και άλλες τεχνικές.» [101]
Η θεωρία έχει προσεγγίσει με μεγάλο ενδιαφέρον τις λειτουργίες που επιτελούν η
θέση κάμερας, η γωνία λήψης, τα καδραρίσματα, το βάθος πεδίου.
Ιδιαίτερα ως προς το βάθος πεδίου έχει αναπτυχθεί συγκεκριμένη θεωρητική
κατεύθυνση, υποστηριζόμενη κατ’ αρχήν από τον Bazin, κι από τους υπέρμαχους
της ρεαλιστικής τάσης στον κινηματογράφο. [102]
Παρενθετικά να διευκρινισθεί εδώ πως στον όρο ρεαλιστική τάση είναι δόκιμο να
συμπεριληφθούν όλες οι ρεαλιστικές τάσεις που εμφανίζονται στην φιλμική
πρακτική: από την επίδραση του ρεαλιστικού μυθιστορήματος του 19ου αιώνα στη
γαλλική τάση της δεκαετίας του 30 (ο ποιητικός ρεαλισμός του Jean Renoir),
μέχρι την πιο μοντέρνα κατεύθυνση του ρεαλισμού όπως αυτός εκφράζεται στον
ιταλικό νεορεαλισμό (Roberto Rossellini, Vittorio De Sica), ή στις αγγλικές
ταινίες κοινωνικού ρεαλισμού (Karel Reisz, Tony Richardson, Linchey
Anderson). [103]
Πάνω σ’ αυτό το θέμα των λειτουργιών και των τεχνικών της κάμερας σε μια
ρεαλιστική ταινία, η Μαρία Παραδείση επισημαίνει:
«Ακολουθώντας το παράδειγμα του νεορεαλισμού, η ευρωπαϊκή ταινία
τέχνης ‘αποδραματοποιεί’ την αφήγηση εξομοιώνοντας τις ασήμαντες
στιγμές της καθημερινότητας με τις κορυφαίες στιγμές της δράσης·
χρησιμοποιεί νέες αντισυμβατικές τεχνικές (απότομα κατ, μεγάλα σε
διάρκεια πλάνα, διακριτές κινήσεις της μηχανής, ‘ασύνδετο’ μοντάζ,
κινηματογραφιλικές αναφορές) ως λειτουργικά μέσα έκφρασης. Η ταινία
τέχνης αυτοπροσδιορίζεται ως ρεαλιστική: χρησιμοποιεί αυθεντικούς
χώρους αντί ντεκόρ και εστιάζει σε προβλήματα της σύγχρονης κοινωνίας,
όπως η αποξένωση και η έλλειψη επικοινωνίας.» [104]
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Επίσης, ακολουθώντας τη σκέψη του Brecht, που δε συνδέει το ρεαλισμό με μια
ορισμένη μορφή ή φορμαλιστική κατεύθυνση, στο ρεαλισμό μπορεί να ενταχθεί
και η πολιτική επαναστατική στάση της δεκαετίας του 70, η κινηματογραφική
πολιτική του αναστοχασμού, που είχε άμεσο αντίκτυπο στη φόρμα της αφήγησης
(ισχυρό παράδειγμα οι ταινίες του Γκοντάρ).
Ο Brecht υποστήριξε πως κάθε τι μορφικό που εμποδίζει να αποκαλυφθεί το
βάθος της κοινωνικής αιτιότητας πρέπει να φύγει, ενώ κάθε τι μορφικό που βοηθά
ως προς αυτό, πρέπει να έρθει. [105]
Ακριβώς γι’ αυτό, κι όπως παρατηρεί η Πέπη Ρηγοπούλου για την έννοια της
‘αποστασιοποίησης’ (ή ‘αποξένωσης’) του Brecht:
«Το θέατρό του δεν ήταν θέατρο της ελίτ, της μοναξιάς, του εσωτερικού
μονολόγου. Η ίδια η ιδέα του σχετικά με την ψυχαγωγία είναι σε διάλογο
και σε αντίλογο με την αριστοτελική οικείαν ηδονήν. Είναι ψυχαγωγία για
τα σοβαρά πράγματα, αλλά από την άλλη μαρτυρεί τον πολύ απλό όσο και
ιερό καημό του επαγγελματία, καθώς και τη φροντίδα του αγκιτάτορα, να
μην διώξει το κοινό του… Αν προσέξουμε καλύτερα θα αντιληφθούμε
πως εδώ έχουμε να κάνουμε όχι με την απουσία ή την αποξήρανση το
συναισθήματος, αλλά με τον έλεγχό του.» [106]
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς κάθε δεδομένο της κινηματογραφικής άρθρωσης
εισάγει και ένα ευρύ ζήτημα της φιλμικής θεωρίας και πρακτικής.
Με το βάθος πεδίου λοιπόν εισάγεται η δυνατότητα για μια ενιαία, πολυδιάστατη
αναπαράσταση της πραγματικότητας, καθώς η δυνατότητα φωτογραφικής
ευκρίνειας σε μεγάλο εύρος απόστασης από το φακό δίνει μεγάλη ευχέρεια στο
να οργανωθεί η δράση σε διάφορα επίπεδα μέσα σε ένα κινηματογραφικό κάδρο.
Αυτό έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα μια νοηματική ενότητα σε ρεαλιστική συνέχεια,
χωρίς τις συνδέσεις του μοντάζ να προσπαθούν να αποδώσουν τεχνητά τη
ρευστότητα του ρυθμού της πραγματικής ζωής.
Ο Bazin εξάροντας τις λειτουργίες του βάθους πεδίου τονίζει:
«Η χρήση του βάθους πεδίου δε μπορεί να θεωρηθεί ως μια απλή
βελτίωση της τεχνικής του διευθυντή φωτογραφίας, κάτι ανάλογο προς
κάποια νέα είδη φίλτρων ή στυλ φωτισμών. Πρόκειται για μια
αποφασιστική κατάκτηση στην ιστορία της σκηνοθετικής τέχνης: ένα
άλμα προόδου της κινηματογραφικής γλώσσας.» [107]
Παράλληλα ο Bazin επισημαίνει τις δομικές διαφορές του χειρισμού του βάθους
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πεδίου σε σχέση με το κλασικό μοντάζ και το πώς αυτή η νέα δυνατότητα
επηρεάζει τη σχέση του θεατή με την εικόνα σε βάθος πεδίου, μια επιρροή που
συνίσταται σε τρεις κατευθύνσεις:
«1)…η βάσει του βάθους πεδίου κινηματογραφική αφήγηση βρίσκεται
πλησιέστερα προς τη σχέση που έχει ο θεατής με την πραγματικότητα…
ανεξαρτήτως περιεχομένου της εικόνας βάθους πεδίου η δομή της είναι
ρεαλιστικότερη. 2) Μια τέτοια σχέση εικόνας θεατή απαιτεί την
ενεργητικότερη συμμετοχή από μέρους του τελευταίου. 3) … η χρήσης
της μεθόδου του βάθους πεδίου ενσωματώνει το διφορούμενο στο ενιαίο
της εικόνας απολύτως οργανικά, αν όχι σαν αναγκαιότητα, τουλάχιστον
ως δυνατότητα.» [108]
Αυτές οι παράμετροι είναι εξαιρετικά σημαντικές σε ολόκληρη την ιστορία της
εικόνας και του βλέμματος, κι όχι μόνο στον κινηματογράφο (αναλύεται
περισσότερο στο τρίτο κεφάλαιο για το βλέμμα). Για την ακρίβεια αυτή η σχέση
που προκύπτει από το συμβάν του ποιος κοιτά που, ποιος κοιτιέται από ποιον, και
τι βλέπει αυτός που κοιτά και τι βλέπει αυτός που κοιτιέται, δημιουργεί την
κινηματογραφική αφήγηση και την εξέλιξή της σε ολοκληρωμένη ιστορία.
Ο τεχνικός κανόνας (που δεν είναι μόνο τεχνικός γιατί ουσιαστικά βασίζεται σε
ολόκληρη τη φιλοσοφία και τη λειτουργία του βλέμματος) που βρίσκεται στη
βάση όλων αυτών είναι ο κινηματογραφικός νοητός άξονας δράσης. Με τον όρο
αυτό δηλώνεται η νοητή γραμμή που συνδέει δύο ή περισσότερα πρόσωπα με το
αντικείμενο του βλέμματός τους και αποκτά τεράστια σημασία για το που θα
σταθεί και για το τι θα δει η κάμερα. Δηλαδή ο νοητός άξονας δράσης έχει άμεση
επίδραση στη θέση της κάμερας, στη γωνία λήψης καθώς επίσης και στο μέγεθος
του πλάνου ή ακόμη και στο αν η κάμερα θα κινείται ή όχι. [109]
Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί το πώς ακριβώς λειτουργεί το
βλέμμα, γιατί από αυτό ορίζεται όχι μόνο η εξέλιξη, αλλά και ο τρόπος της
αφήγησης. Για παράδειγμα από αυτήν τη σχέση εξαρτάται η ‘υποκειμενική’ ή
‘αντικειμενική’ χρήση της κάμερας, δηλαδή η ταύτισή της με έναν αντικειμενικό
ή έναν υποκειμενικό παρατηρητή, που δείχνει αυτά που βλέπει από τη θέση που
τα βλέπει.
Η κατανόηση της λειτουργίας και της πολυπρισματικότητας του βλέμματος
μπορεί να διαγραφεί ξεκάθαρα αν τα βλέμματα μιας πολυπρόσωπης σκηνής
ακινητοποιηθούν στο χρόνο, παγώσουν, με αποτέλεσμα να σχεδιαστούν οι νοητοί
άξονες των κατευθύνσεών τους.
- -

98

Ένα εκπληκτικό παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί ο ζωγραφικός
πίνακας «Ακόλουθες» («Las Meninas») του Diego de Silva Velazquez,
ζωγραφισμένος το1656, με εναλλακτικό τίτλο «The Royal Family»). Πρόκειται
για έναν πίνακα του οποίου η σύνθεση δομείται πάνω στο βλέμμα. [110]
Ο Michel Foucault κάνει εκτενή ανάλυση του πίνακα στο «Οι λέξεις και τα
πράγματα».

Προσεγγίζει

τις

«Ακόλουθες»

ως

ένα

εξαιρετικό

δείγμα

αποδόμησησης του κλασικού αναπαραστατικού μοντέλου, καθώς η παραδοσιακή
αντιμετώπιση του βλέμματος διασαλεύεται στον πίνακα, με αποτέλεσμα να
τίθενται νέες ερμηνείες και αμφισβητήσεις των σταθερών αξιών: π.χ. ο βασιλιάς
Φίλιππος και η βασίλισσα Μαριάννα φαίνονται μονάχα ως αντανακλάσεις μέσα
από έναν καθρέφτη του βάθους, ενώ υποτίθεται πως αυτοί είναι το θέμα.
Γράφει λοιπόν ο Foucault:
«Ποιο είναι το θέαμα, ποια είναι τα πρόσωπα που αντανακλώνται πρώτα
βαθιά στις κόρες των ματιών του κοριτσιού, ύστερα στα μάτια του
ζωγράφου και του αυλικού και, τέλος, στην απόμακρη λάμψη του
καθρέφτη; Αλλά η ερώτηση παρ’ ευθύς διχοτομείται: το πρόσωπο που
αντανακλά ο καθρέφτης είναι συνάμα και το πρόσωπο που τον κοιτάζει·
αυτό που κοιτάζουν όλα τα πρόσωπα του πίνακα είναι επίσης τα πρόσωπα,
στα μάτια των οποίων έχουν προσφερθεί ως σκηνή προς θέαση. Στο
σύνολό του ο πίνακας κοιτάζει μια σκηνή, για την οποία ο ίδιος με τη
σειρά του είναι σκηνή. Είναι μια καθαρή αμοιβαιότητα που φανερώνει ο
παρατηρών και παρατηρούμενος καθρέφτης…» [111]
Από αυτήν την αναφορά και μόνο διαφαίνεται η μεγάλη σημασία του βλέμματος
για την ερμηνεία. Το τεράστιο ζήτημα της αναπαραστατικότητας και της
αποδόμησησης αυτής δεν μπορεί να αναπτυχθεί εδώ στο εύρος της
σπουδαιότητάς του, αλλά ακριβώς αυτή η αποδόμηση μπορεί να δείξει τη
διαδικασία και τον τρόπο εξέλιξης κατά τον οποίο το βλέμμα οδηγεί την
αφήγηση.
Μέσα από μια προσωπική ανάγνωση του τρόπου του Foucault, θα διαγραφούν οι
άξονες των βλεμμάτων, ως ο πίνακας του Velazquez να ήταν ένα καρέ από
κινηματογραφικό πλάνο, με βάθος πεδίου που επιτρέπει μια χωροταξική
σκηνοθεσία σε όλο το βάθος του άξονα. Έπειτα θα δειχθεί μια υποθετική
ανάλυσή του σε περισσότερα πλάνα.
Κατ’ αρχήν η σύνθεση του κάδρου χτίζεται σε επίπεδα και αντίστοιχα η δράση:
- -

99

- Σε πρώτο επίπεδο, αριστερά του κάδρου στα όρια του πραγματικού πίνακα και
πιο κοντά στα μάτια του θεατή η πίσω πλευρά του αναπαριστώμενου πίνακα
(πολύ ψηλό καβαλέτο) και ένα σκυλί που κοιμάται και δεν κοιτάζει πουθενά.
- Σε δεύτερο επίπεδο η Ινφάντα Μαργαρίτα (η μικρή κόρη του βασιλικού
ζεύγους) με την ακολουθία της. Ελάχιστα πιο πίσω ο ζωγράφος με την παλέτα
στο χέρι επί τω έργω να κοιτάζει το θέμα του.
Η Ινφάντα Μαργαρίτα, και η κυρία των τιμών που στέκεται δίπλα δεξιά της, όπως
και η γυναίκα νάνος κοιτάζουν σε ένα σημείο έξω από τα όρια του κάδρου, εκεί
που υποτίθεται ότι στέκεται το Βασιλικό ζεύγος. Κι επειδή αυτό το βλέμμα είναι
μέσα στο φακό της κάμερας (κοιτάζουν το θεατή του πίνακα καθώς αυτός τις
κοιτάζει), ουσιαστικά όχι μόνο δημιουργεί ένα έκτο επίπεδο που είναι ο χώρος
έξω από τον πίνακα, ο χώρος που στέκεται ο θεατής, αλλά τοποθετούν το θεατή
στη θέση του Βασιλικού ζεύγους.
Επίσης, δίπλα στη Ινφάντα Μαργαρίτα, η γκουβερνάντα της τής προσφέρει τσάι
ενώ την κοιτάζει.
Λίγο πιο πίσω ο ζωγράφος κοιτάζει το θέμα του, δηλαδή το Βασιλικό ζεύγος, σε
σημείο έξω από τον πίνακα και μέσα στο φακό της κάμερας, όπως και η Ινφάντα.
Όσο για το μικρό κοριτσάκι με το κόκκινο ρούχο στο άκρο δεξιά του κάδρου,
αυτό πατάει με το πόδι του το σκυλί, κοιτάζοντάς το.
- Σε τρίτο επίπεδο δεξιά του κάδρου, και όχι με πολύ μεγάλη ευκρίνεια μία
μεσόκοπη γυναίκα και ένας άντρας (η Μαρία Αυγουστίνα Σαρμιέντε και ο Νιέτο,
ονόματα που κατά παράδοση έχουν αποδοθεί). Η Αυγουστίνα Σαρμιέντε κοιτάζει
προς τον Νιέτο σαν κάτι να του λέει, ενώ αυτός κοιτάζει προς τον πίνακα ή προς
το Βασιλικό ζεύγος. Αυτές οι δύο φιγούρες είναι λίγο ‘φλου’ με όρους
κινηματογραφικούς, δεν υπάρχει μεγάλη ευκρίνεια σ’ εκείνη την ημιφωτισμένη
γωνιά του χώρου, γι’ αυτό και το βλέμμα του Νιέτο καθίσταται διφορούμενο. Κι
αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα για την κατανόησηση αυτού που ο Bazin ονομάζει
‘διφορούμενο στην εικόνα με βάθος πεδίου’ (αναπτύχθηκε πιο πάνω).
- Σε τέταρτο επίπεδο ο τοίχος του δωματίου με την πόρτα και τον καθρέφτη. Στον
καθρέφτη αναπαρίσταται το Βασιλικό ζεύγος (ο Φίλιππος ο Δ΄ και η σύζυγός του
Μαριάννα), δηλαδή το αντικείμενο που ζωγραφίζει ο ζωγράφος.
Ο καθρέφτης διπλασιάζει την απόσταση από το πραγματικό ζευγάρι που
βρίσκεται εκτός πίνακα. Έτσι το βλέμμα τους δε φαίνεται με ευκρίνεια. Αλλά
μπορεί να ειπωθεί πως ο άξονας ενδιαφέροντος στήνεται από το βλέμμα προς τον
εαυτό του μέσα στον καθρέφτη, ή προς το ζωγράφο, ή προς τη μικρή κόρη τους ή
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και προς όλα τα πρόσωπα της διαδραματιζόμενης σκηνής.
- Σε πέμπτο επίπεδο στην έξω πλευρά της πόρτας εισόδου, σαν να φεύγει, ένας
κομψός κύριος (όπως λέει η παράδοση ο Ιταλός γελωτοποιός Νικολάσο
Περουζάτο)
Ο ιταλός γελωτοποιός κοιτά από την πόρτα στα εσωτερικό της σκηνής, και
αντίστοιχα θα μπορούσε να κοιτάζει προς τον πίνακα, το βασιλικό ζεύγος, το
ζωγράφο, τα υπόλοιπα πρόσωπα. Στην πραγματικότητα είναι ο μόνος μαζί με τον
Νιέτο που θα μπορούσαν να κοιτάζουν τον πίνακα, αλλά αυτό δεν μπορεί να
ειπωθεί με βεβαιότητα, δεδομένων των άλλων πιθανοτήτων (πάλι εδώ το
διφορούμενο).
Άρα εδώ εμφανίζονται οι ακόλουθοι διαφορετικοί νοητοί άξονες βλέμματος:
α) Ινφάντα ↔ Βασιλικό ζεύγος (οι γονείς της)
β) Κυρία των τιμών ↔ Βασιλικό ζεύγος,
γ) Γυναίκα νάνος ↔ Βασιλικό ζεύγος
δ) Ζωγράφος ↔ Βασιλικό ζεύγος
ε) Νιέτο ↔ Βασιλικό ζεύγος (ή ίσως τον πίνακα ή και τα δύο από την απόσταση
που βρίσκεται)
στ) Γελωτοποιός Περουζάτο ↔ Βασιλικό ζεύγος (ή πίνακα, ή ολόκληρη τη
σκηνή, καθώς η απόσταση που βρίσκεται του το επιτρέπει)
ζ) Αυγουστίνα Σαρμιέντε → Νιέτο
η) Κοριτσάκι με κόκκινο φόρεμα → σκύλο
θ) Γκουβερνάντα Ινφάντας → Ινφάντα
ι) Βασιλικό ζεύγος ↔ καθρέφτη ή ζωγράφο ή κόρη τους ή ολόκληρη σκηνή
Αν αυτή η σκηνή ζωντάνευε κινηματογραφικά, τότε θα μπορούσε να υπάρξει μια
συγχορδία από πλάνα, κοντινότερα ή γενικότερα που να ακολουθούν το βλέμμα
των προσώπων. Για παράδειγμα θα μπορούσε να δοθεί αυτό που βλέπει η
γκουβερνάντα στο πρόσωπο της Ινφάντας από το πλάι, μέσα από έναν
κινηματογραφικό κυβιστικό κατακερματισμό του χώρου (δεν είναι τυχαίες οι
κυβιστικές παραλλαγές του εν λόγω πίνακα από τον Picasso).
Επίσης αν δινόταν σε πλάνο αυτό που κοιτά ο ζωγράφος θα αποκαλυπτόταν από
κοντά το Βασιλικό ζεύγος, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το βλέπει ο
ζωγράφος, είτε εστιάζοντας σε κάποια λεπτομέρεια των προσώπων, είτε
επιβλέποντας το σύνολο.
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Αυτό όμως που έχει μεγάλη σημασία για τη συγκεκριμένη αναφορά, είναι πως
εάν ο πίνακας «Ακόλουθες» ήταν πλάνο ταινίας, τότε το πλάνο αυτό θα οριζόταν
ως το ‘υποκειμενικό πλάνο’ του Βασιλικού ζεύγους, αφού ουσιαστικά η κάμερα
έχει πάρει τη θέση του και βλέπει αυτό που ο Φίλιππος και η Μαριάννα κοιτούν,
δηλαδή ολόκληρη τη σκηνή και τους εαυτούς τους στον καθρέφτη. Ταυτόχρονα ο
θεατής της ταινίας θα είχε την αίσθηση πως ταυτίζεται με το Βασιλικό ζεύγος,
αφού 6 πρόσωπα τον κοιτούν κατάματα.
Το αντίστοιχο αυτής της ζωγραφικής σκηνής, δηλαδή ο αμοιβαίος άξονας μεταξύ
κάποιου που κοιτά και τον κοιτούν, με την κάμερα να παίρνει τη θέση του ρόλου
που οδηγεί το βλέμμα, έτσι ώστε ο θεατής να βλέπει ότι και ο ρόλος, στην
κινηματογραφική ορολογία ονομάζεται ‘υποκειμενική λήψη’, και χρησιμοποιείται
όταν η κάμερα (ο αφηγητής) θέλει να δείξει στο θεατή ακριβώς αυτό που βλέπει ο
ήρωας. [112]
Ο Marcel Martin αναπτύσσοντας το δημιουργικό ρόλο της μηχανής λήψης,
επισημαίνει το διαχωρισμό ανάμεσα στον ‘αντικειμενικό’ και τον ‘υποκειμενικό’
τρόπο καταγραφής της κάμερας και αναλύει την κλασική περίπτωση που υπάρχει
πάνω στην εξ’ ολοκλήρου χρήση της ‘υποκειμενικής λήψης’, την ταινία «Η κυρία
της λίμνης» του Robert Montgomery (1947).
«Πολύ νωρίς λοιπόν, η μηχανή λήψης σταμάτησε να ’ναι μόνο ο
παθητικός μάρτυρας, ο αντικειμενικός εγγραφέας των γεγονότων για να
γίνει ενεργητική και ερμηνευτική. Έπρεπε να περιμένουμε όμως την
‘Κυρία της λίμνης’ (1947) για να δούμε να εμφανίζεται στην οθόνη μια
ταινία που χρησιμοποίησε από την αρχή ως το τέλος ‘υποκειμενική’
μηχανή λήψης, δηλαδή που το μάτι της ταυτίστηκε με το μάτι του θεατή
μέσα από το μάτι του ήρωα.» [113]
Πράγματι, σε αυτήν την ταινία ο θεατής στην κυριολεξία βλέπει αυτό που ο
ήρωας βλέπει. Ο κεντρικός χαρακτήρας, ο Marlowe, δεν φαίνεται πουθενά, παρά
μόνο μέσα από καθρέφτη (όπως και το Βασιλικό ζεύγος στον πίνακα
«Ακόλουθες» του Velazquez). Αντιστρόφως όσα πρόσωπα τον κοιτούν,
ταυτοχρόνως κοιτούν το θεατή στα μάτια (επίσης όπως στον πίνακα
«Ακόλουθες»), όταν τον φιλούν τα χείλη κολλούν στο φακό της κάμερας για να
μοιάσει ότι φιλούν το θεατή, όταν του ανάβουν τσιγάρο ο αναπτήρας ανάβει πολύ
κοντά στο φακό της κάμερας, όπως θα συνέβαινε αν ο θεατής γινόταν αποδέκτης
αυτής της ευγενικής χειρονομίας κι έβλεπε τη λάμψη της φλόγας πολύ κοντά στα
μάτια του. Παρ’ όλα αυτά, ενώ η εν λόγω ταινία υποστήριξε την απόλυτη ταύτιση
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του θεατή με τον ήρωα μέσω της κάμερας, έφερε το αντίστροφο αποτέλεσμα,
καθώς κυριάρχησε η πραγματικότητα της κάμερας διασπώντας την ιστορία σε
φιλμικά ευρήματα ταύτισης, που όμως απομάκρυναν το θεατή από το να
συμμετέχει στη δράση και τα συναισθήματα του ήρωα.
Ο Alfred Laffay γράφει χαρακτηριστικά:
«Υπάρχει αυτό το παράδοξο στην ‘Κυρία της λίμνης’, ότι δηλ.
αισθανόμαστε πολύ λιγότερο ‘μαζί’ με τον ήρωα παρά αν τον βλέπαμε
στην οθόνη με το συνηθισμένο τρόπο.

Η ταινία, ακολουθώντας μια

αδύνατη συνειδητή εξομοίωση, εμποδίζει ακριβώς τη συμβολική
ταύτιση.» [114]
Επίσης ο Marcel Martin ερμηνεύει με αντίστοιχο τρόπο αυτήν την αποτυχία, ενώ
ταυτόχρονα υποστηρίζει το εγχείρημα της υποκειμενικής λήψης, εφ’ όσον αυτό
υποστηρίζεται ή επιβάλλεται από ένα συγκεκριμένο στόχο και δεν κυριαρχεί στο
χρόνο της ταινίας:
«Το υποκειμενικό αποτέλεσμα που θέλει ο κινηματογραφιστής δεν
πετυχαίνεται: αρνούμαι να θεωρηθώ μηχανή λήψης - ερμηνευτής. Καθώς
μάλιστα μου είναι αδύνατο να ταυτιστώ μαζί του κι η οθόνη παραμένει
απελπιστικά άδεια, ή μάλλον βλέπω να κινούνται εκεί άτομα που η
συμπεριφορά τους παραμένει για μένα ψυχολογικά ξένη και ακατάληπτη.
…Ένα τέτοιο υποκειμενικό αποτέλεσμα πετυχαίνει το σκοπό του αν
περιοριστεί στο χρόνο και δικαιωθεί από καθορισμένη δραματική αιτία.»
[115]

Αυτή η αναφορά καθιστά ευκρινείς δύο αφηγηματικές κατευθύνσεις:
α) κατ’ αρχήν οριοθετείται η διαφορά μεταξύ ‘υποκειμενικής’ και ‘αντικειμενικής’
λήψης. Πολύ συνοπτικά μπορεί να δοθεί ο ακόλουθος ορισμός: η ‘αντικειμενική
λήψη’ αντιπροσωπεύει αυτό που βλέπει η κάμερα, η ‘υποκειμενική λήψη’ αυτό
που βλέπει ο χαρακτήρας. [116]
β) κι έπειτα δίνεται το κατάλληλο πρίσμα για να ερευνηθεί το ζήτημα του τρόπου
εστίασης ή προοπτικής στη φιλμική αφήγηση, καθώς επίσης το ζήτημα της
αφηγηματικής φωνής, δεδομένα που σχετίζονται άμεσα με το ποιος και πως
βλέπει (η κάμερα ή ο χαρακτήρας).
Για παράδειγμα σε κάποιες περιπτώσεις η κάμερα παίρνει τη θέση ενός
‘παντογνώστη αφηγητή’, ενός αφηγητή που είναι πανταχού παρών και δείχνει
αυτά που βλέπει, τα οποία είναι περισσότερα αυτών που γνωρίζουν οι ήρωες, ή
παίρνει την οπτική προοπτική ενός ή περισσότερων ηρώων και δείχνει μόνο όσα
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αυτού ξέρουν, δηλαδή είναι ένας αφηγητής με ‘εσωτερική εστίαση’. [117]
Το ζήτημα αυτό είναι πολύ ευρύ, με θέσεις διαφορετικών κατευθύνσεων από
πλευράς των θεωρητικών και στην παρούσα έρευνα θα προσεγγισθεί κατά την
εφαρμογή της τυπολογίας του Genette στην ταινία «Φόνισσα».
(Γ/3) ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ

Όπως έχει ήδη δειχθεί, οι πολλαπλές δυνατότητες αλλαγής της θέσης της κάμερας
που υπάρχουν για κάθε υπό κινηματογράφηση σκηνή, καθώς και οι τελικές
επιλογές που στηρίζουν την προώθηση της αφήγησης σε συγκεκριμένους
δρόμους, σηματοδοτούν ταυτόχρονα μια δυναμική σχέση του θεατή με αυτό που
βλέπει. Κι εδώ ακριβώς υπάρχει μια θεμελιώδης διαφορά με την αντίστοιχη
θεατρική οπτική: στον κινηματογράφο όλοι οι θεατές βλέπουν το ίδιο αντικείμενο
στην οθόνη, ανεξαρτήτως της θέσης τους και οι οπτικές περιέργειές τους έχουν
δημιουργηθεί από την ίδια την αφήγηση, για να λυθούν πάλι από την αφήγηση,
μέσω της λειτουργίας της κάμερας· αντιστρόφως στο θέατρο κάθε θεατής έχει
ξεχωριστή προοπτική θέαση (έστω και κατά ένα κάθισμα διαφοροποιημένη), που
εξαρτάται από τη συγκεκριμένη θέση που κάθεται, και η οπτική του περιέργεια
καλείται να ικανοποιηθεί από όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή. Αν λοιπόν δεν
έχει καλή οπτική πρόσβαση μπορεί να μετακινηθεί στο κάθισμά του, ή
ενδεχομένως να αλλάξει θέση (αν υπάρχει δυνατότητα για κάτι τέτοιο), ποτέ
όμως να μπει μέσα στα δρώμενα, ποτέ δε μπορεί να δει από πιο κοντά, να
προχωρήσει μέσα στο σκηνικό και να ψάξει για αίτια και αποτελέσματα ή απλά
για τις άρρητες επιθυμίες των προσώπων επί σκηνής· αντιστρόφως ο θεατής του
κινηματογράφου δεν έχει νόημα να μετακινηθεί από το κάθισμά του, για να
αλλάξει οπτική γωνία, αφού πάντα η ίδια οπτική γωνία υπάρχει στην οθόνη, αυτή
που η κάμερα (ή πιο σωστά ο αφηγητής) έχει προαποφασίσει. Παραδόξως όμως
δεν είναι ένας δέσμιος έξω από τα δρώμενα, αφού η κάμερα του δίνει τη
δυνατότητα να έρθει πιο κοντά, να ταξιδέψει ανάμεσα στα πρόσωπα, να τα
χαϊδέψει σχεδόν, να δει αυτά που βλέπουν, να τρέξει μαζί τους στους φρενήρεις
ρυθμούς μιας μηχανής ή ενός αυτοκινήτου που τα οδηγούν με μεγάλες ταχύτητες.
Κι αυτό είναι το παράδοξο του κινηματογράφου: κρατά το θεατή καθηλωμένο
δίνοντάς του από τη μια μεριά την αίσθηση μιας απίστευτης ελευθερίας, της
ελευθερίας να πάει παντού, ενώ από την άλλη μπορεί να συγκρατείται ακριβώς
αυτή του η επιθυμία να πάει παντού και να τα δει όλα, κι αυτή η συγκράτηση
γίνεται προς χάριν της ίδιας της αφήγησης, δηλαδή προς τέρψη του ίδιου του
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θεατή.
Ο Metz, στην ανάλυσή του για την ταύτιση του βλέμματος του υποκειμένου
θέασης με το βλέμμα της κάμερας, εξηγεί την ουσία της βαθιάς επιρροής αυτής
στη συνείδηση του θεατή, καθώς στηρίζεται στους νόμους της επιθυμίας
(εκτενέστερη αναφορά στο κεφάλαιο για το βλέμμα). Αναφερόμενος στη
λειτουργία της κάμερας, και των κινήσεων αυτής, κάνει έναν πολύ ενδιαφέροντα
συσχετισμό με το πώς συγκροτούνται οι αποκαλύψεις και οι αποκρύψεις στις
καθαρά ερωτικές ταινίες, γεγονός που αντανακλά τον ευρύτερο χειρισμό της
επιθυμίας κατά την αφήγηση οποιασδήποτε ταινίας και έγκειται τόσο στη
διέγερση της, σε οποιοδήποτε επίπεδο, επιθυμίας του θεατή, αλλά ταυτόχρονα
στη συντήρησή της:
«Το καδράρισμα και οι μετατοπίσεις του είναι ‘εκκρεμότητες’, οι οποίες
άλλωστε χρησιμοποιούνται ευρέως στις ταινίες με σασπένς, αλλά
υπάρχουν και σε άλλα είδη ταινιών. Έχουν μια εσωτερική συγγένεια με τη
μηχανική της επιθυμίας, με τις επιβραδύνσεις της, τις αναθερμάνσεις της,
και τη συντηρούν και πέραν των ερωτικών σεκάνς. Ο τρόπος με τον οποίο
ο

κινηματογράφος,

με

τα

περιδιαβαστικά

του

καδραρίσματα

(περιδιαβαστικά όπως το βλέμμα, όπως το χάδι), καταφέρνει να
αποκαλύπτει το χώρο έχει να κάνει με ένα διαρκές γδύσιμο, με ένα
γενικευμένο

στριπτήζ,

ένα

στριπτήζ

λιγότερο

άμεσο

αλλά

πιο

τελειοποιημένο, επειδή επιτρέπει επίσης να ξαναντυθεί ο χώρος, να
αποσπαστεί από την όραση εκείνο που αυτός κατ’ αρχάς της είχε δείξει,
να επιστρέψουμε και όχι μόνο να συγκρατηθούμε (όπως το παιδί τη
στιγμή της γέννησης του φετίχ, το παιδί που έχει ήδη δει, αλλά του οποίου
το βλέμμα οπισθοδρομεί ταχύτατα): στριπτήζ διάτρητο από ‘φλας μπακ’ ,
από σεκάνς που πάνε προς τα πίσω και προχωρούν ξανά ορμητικότερα
προς τα εμπρός.» [118]
Η κίνηση της κάμερας, με όποιον τρόπο κι αν αυτή πραγματώνεται, είναι ένα
δυναμικό ‘κύμα’ βλέμματος στα πρόσωπα, τα πράγματα και τις όποιες
καταστάσεις κατά την αφήγηση ενός φιλμ. Επαναπροσδιορίζει συνεχώς το χώρο,
δίνοντάς του νέες διαστάσεις, καθώς υποκαθιστά το βλέμμα ενός παρατηρητή
που, είτε στέκεται σε ένα σημείο και κοιτά αριστερά / δεξιά, πάνω / κάτω (στις
περιπτώσεις panoramique και vertical αντίστοιχα), είτε μπαίνει και σαρώνει
οπτικά το χώρο προς διάφορες κατευθύνσεις και με διάφορες ταχύτητες
(traveling, steady cam, κλπ.). Έτσι, αντίστροφα, δίνεται στο θεατή η εντύπωση ότι
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είναι ο ίδιος που κοιτάζει ή που συμμετέχει σε αυτήν την κίνηση.
Να υπενθυμιστεί εδώ, σε συνέχεια των πιο πάνω αναφορών, ότι αυτός ο
παρατηρητής μπορεί να είναι ‘αντικειμενικός’, αλλά μπορεί να είναι και
‘υποκειμενικός’. Αυτή η διαχωριστική γραμμή μεταξύ υποκειμενικότητας /
αντικειμενικότητας είναι μια κατ’ αρχήν εξαιρετικά σημαντική διάκριση ως προς
τις αφηγηματικές λειτουργίες που επιτελεί η κινούμενη κάμερα - όπως επίσης η
αλλαγή θέσης και οπτικής γωνίας της στατικής κάμερας - και ουσιαστικά μια
διάκριση που μπορεί να αναγνωριστεί με ακρίβεια.
Για παράδειγμα, αν ο πίνακας «Ακόλουθες» μετατρεπόταν σε πλάνο σεκάνς με
χρήση traveling lateral προς τα δεξιά, θα ήταν εμφανές πως θα επρόκειτο για το
υποκειμενικό βλέμμα του βασιλιά καθώς μετακινιόταν από τη θέση του, αφού το
βλέμμα τόσων ανθρώπων γύρω του (βλέμμα μέσα στην κάμερα) θα φανέρωνε το
δικό του βλέμμα, καθώς επίσης η συγκεκριμένη κατεύθυνση της κίνησης της
κάμερας από τη γωνία της θέσης του, θα φανέρωνε την κίνησή του.
Η Μαρία Κομνηνού εστιάζει στη φιλοσοφική διάσταση αυτής της σχέσης μεταξύ
κίνησης και προοπτικής:
«Ο Μπεργκσόν προχώρησε ακόμη μακρύτερα και διεκδίκησε τα
δικαιώματα του σώματος ενάντια στην τυραννία των οφθαλμών.
Αμφισβήτησε
εξωτερικότητας,

τη

θετικιστική

εικόνα

υποστηρίζοντας

ότι

του
όλες

σώματος
οι

ως

μιας

αντιλήψεις

μας

θεμελιώνονται στο σώμα: ‘‘Καθώς το σώμα μου μετακινείται στο χώρο
όλες οι άλλες εικόνες μεταβάλλονται, ενώ το σώμα μου παραμένει
αμετάβλητο… ’’ Σε αυτό το σύστημα εντάσσονται οι σημαντικότεροι
εκφραστές της σύγχρονης γαλλικής σκέψης, οι σουρεαλιστές, ο Ζαν Πωλ
Σάρτρ, Ο Ζακ Λακάν, ο Λουί Αλτουσέρ, ο Μισέλ Φουκώ, ο Ζακ Ντεριντά
και ο Κριστιάν Μετς.» [119]
Έτσι στα πλαίσια της φιλμικής πρακτικής και γλώσσας, η κάμερα είναι το σώμα
εκείνο που μπορεί να λειτουργήσει ως αντικειμενικός παρατηρητής, στατικός ή
κινούμενος, αλλά επίσης μπορεί να μπει στο σώμα, στην υποκειμενική
κατάσταση ενός συγκεκριμένου χαρακτήρα και να δει μέσα από τα δικά του
μάτια, να κινηθεί μέσα από το δικό του σώμα.
Ο Lewis Jacοbs ανατέμνοντας αυτήν τη διπλή λειτουργία της κάμερας παρατηρεί
πως:
«Όταν ένα αντικείμενο που είναι ακίνητο ή σε κίνηση κινηματογραφείται
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από μια κάμερα σε κίνηση, ο θεατής αμέσως αναγνωρίζει τον εαυτό του
ως τον παρατηρητή που αντιπροσωπεύει η κάμερα. Κινούμενος μαζί με τη
δράση που κινηματογραφείται - ακολουθώντας την, προπορευόμενος
αυτής, πλησιάζοντάς την ή απομακρύνοντας τον εαυτό του απ’ αυτήν - ο
θεατής μετεφέρεται μέσα από διαδοχικά στάδια κίνησης στο κέντρο των
δρώμενων επί της οθόνης.
…Όταν η ρευστή κάμερα αποβάλλει την αντικειμενικότητά της
παίρνοντας την άποψη ενός χαρακτήρα στην οθόνη, ο θεατής ταυτίζεται
πιο άμεσα μ’ αυτόν. Αυτό που κινηματογραφείται σ’ αυτήν την
περίπτωση, εκλαμβάνεται ως η αντίδραση του χαρακτήρα σ’ αυτά που
συμβαίνουν.

Η

κινούμενη

κάμερα

που

γέρνει,

ταλαντεύεται,

περιστρέφεται, θολώνει, κάνει ζουμ, προσλαμβάνει μια υποκειμενική
οπτική γωνία και παρουσιάζει τη φυσική και συναισθηματική κατάσταση
του ηθοποιού αναπαριστώντας αυτά που βλέπει και αισθάνεται: ζάλη,
αδυναμία, μέθη, τρόμο ή οτιδήποτε άλλο.» [120]
Πέραν όμως αυτής της βασικής διάκρισης που άπτεται της οπτικής γωνίας, οι
αφηγηματικές λειτουργίες που επιτελούνται μέσω της κίνησης της κάμερας είναι
ποικίλες και εξαρτώνται τόσο από το είδος της ανάπτυξης της κίνησης (traveling
in, traveling back, traveling lateral, panoramique, vertical, zoom in, zoom out,
steady cam, σύνθετες κινήσεις με συνδυασμό τεχνικών), όσο και από το
συγκεκριμένο πλαίσιο στην εξέλιξη της ιστορίας κατά την οποία αυτές οι κινήσεις
χρησιμοποιούνται.
Έτσι μέσα από την κίνηση μπορούν να δοθούν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
Α) να περιγραφεί μια κατάσταση (η εξέλιξη μιας κατάστασης α μέσα σε χρόνο σε
μικρο αφηγηματικές εκφράσεις του τύπου α1, α2, α3, κλπ.): ένας χορός, μια μάχη,
μια ρεαλιστική σκηνή στο δρόμο, σε μια σειρά κινήσεων που συμπληρώνουν την
κατάσταση. Μπορεί στο τέλος της κίνησης να εισάγεται ή να επανεμφανίζεται
ένας χαρακτήρας ή ένα σημαντικό για την εξέλιξη συμβάν. Όταν τίθενται
συνδυαστικά αυτές οι δύο εφαρμογές, τότε η λειτουργία της κίνησης διευρύνει
τον απλό ρόλο της περιγραφής σε ρόλο δραματουργικό, και ενδεχομένως
ψυχολογικό. Κατά τον Martin περιγραφικό ρόλο μπορεί να επιτελούν οι κινήσεις:
traveling lateral, traveling in, panoramique, και ειδικότερα ονομάζει ‘δραματικό
panoramique’ αυτήν την δυναμική κίνηση με βάση την οποία δίνεται
αφηγηματικά η σχέση αυτού που κοιτάζει με το αντικείμενο του βλέμματός του.
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Β) να αποκαλυφθεί αναπάντεχα ένα συμβάν ή ένας δείκτης για κάποιο συμβάν (η
μετακίνηση από μια εντύπωση α σε μια νέα εντύπωση β που επιτελεί μια
ανατροπή και ως εκ τούτου έκπληξη ή απορία ή δίνει απλά ένα νέο δεδομένο).
Οι Bordwell/Thompson αναλύουν διεξοδικά τα είδη και τις λειτουργίες των
κινήσεων της κάμερας σε σχέση με τις μεταβολές στο χώρο και την επίδραση στο
χρόνο, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον τρόπο δημιουργίας εντυπώσεων:
«Γενικά, μια κίνηση της κάμερας μπορεί να παραγάγει από μόνη της
σημαντικά αποτελέσματα. Αν η κάμερα αποστρέψει το βλέμμα της από
ένα γεγονός με ένα γρήγορο πανοραμίκ, αυτό ενδέχεται να μας
παρακινήσει να αναρωτηθούμε τι έχει συμβεί. Αν κάνει ξαφνικά ένα
τράβελιγκ πίσω για να μας δείξει στο πρώτο επίπεδο κάτι που δεν
περιμέναμε, αιφνιδιαζόμαστε. Αν πλησιάσει αργά μια λεπτομέρεια,
μεγεθύνοντάς τη σταδιακά αλλά καθυστερώντας την εκπλήρωση των
προσδοκιών μας, τότε η κίνηση της κάμερας συμβάλλει στο σασπένς. Σε
μια αφηγηματική ταινία, η ταχύτητα του κινούμενου καδραρίσματος
μπορεί να αιτιολογηθεί με αφηγηματικές ανάγκες.» [121]
Γ) να αποκρυφτεί ένα συμβάν ή τα στοιχεία που θα αποκάλυπταν αυτό το συμβάν
(η μετακίνηση της κάμερας δείχνει να ανταποκρίνεται σε δεδομένα α, ενώ στην
πραγματικότητα είναι - α). Αυτή η λειτουργία μόνο εκ των υστέρων μπορεί να
επιβεβαιωθεί, όταν δοθούν τα στοιχεία τα οποία εκ των προτέρων είχαν
παραμείνει στην αφάνεια.
Αυτή η περίπτωση θα μπορούσε να αποτελεί μια μορφή ‘ελλειπτικής αφήγησης’,
κατά την οποία υπάρχουν «…γεγονότα που παραμένουν ανεξήγητα με όρους
αιτίου - αποτελέσματος…» όπως παρατηρούν οι Bordwell/Thompson για τις
κινήσεις της κάμερας στην ταινία ‘Μήκος κύματος’ του Μάικλ Σνόου.
Δ) να σηματοδοτηθεί μια σκέψη, ένα συναίσθημα ή η ψυχολογική κατάσταση
ενός χαρακτήρα: είτε μέσα από την υποκατάσταση του βλέμματός του
υποκειμενικά από την κάμερα (α = βλέμμα χαρακτήρα => τότε => α = κίνηση
κάμερας), είτε μέσα από έναν συμβολικό αναδιπλασιασμό των εσώτερων
καταστάσεων μέσω της εξωτερικής κίνησης της κάμερας (αν το συναίσθημα α
δεν είναι διακριτό μέσω άλλων τρόπων, τότε γίνεται διακριτό μέσω της κίνησης
της κάμερας, άρα είναι σαν το συναίσθημα α να αντιπροσωπεύεται, να
εκφράζεται μέσω της κίνησης της κάμερας).
Για τον Martin τόσο το traveling in, όσο και το traveling back αποτελούν
περιπτώσεις κινήσεων που μπορούν να επιτελέσουν δραματοποίηση κατά την
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αφήγηση, καθώς και έκφραση ψυχικού βάθους, μέσα από διαφορετικό τρόπο η
κάθε μία. Ιδίως το traveling in μπορεί να εκφράσει μια στιγμιαία τάση ή επιθυμία,
καθώς επίσης να εισάγει μια στιγμή σκέψης, ανάμνησης ή ακόμη και
παραίσθησης.
Ε) να επιβληθεί η δυναμική μιας κίνησης αυτή καθ’ εαυτή, ως παλμός, ως ρυθμός
στο χρόνο, ασχέτως άλλων παραμέτρων σημειοδότησης ή αφηγηματικών
διαπλοκών, που όμως εκ των πραγμάτων έχει άμεση επίδραση στην ένταση και το
ρυθμό της αφήγησης.
Πέραν όμως της αλλαγής στο χώρο η επίδραση στο χρόνο είναι αναπόφευκτη σε
κάθε περίπτωση κίνησης της κάμερας, αφού η οποιαδήποτε κίνηση αναλύεται σε
χρόνο, όπως αντίστοιχα θα γινόταν με την κίνηση ενός προσώπου. Η μετακίνηση
από ένα χωρικό σημείο Α σε ένα χωρικό σημείο Β απαιτεί μία χρονική διάρκεια
ν. Η ταχύτητα αυτής της μετακίνησης ποικίλει ανάλογα με την κάθε περίπτωση,
αν δηλαδή η κίνηση της κάμερας γίνεται πιο γρήγορα ή πιο αργά, με μέτρο μια
μεσαία ταχύτητα που αντιστοιχεί στη μετακίνηση ενός προσώπου στο χώρο.
Οι παραλλαγές μπορεί να είναι πολλές και ευρηματικές, καθώς η κάμερα μπορεί
να υποκαθιστά όχι μόνο τη φυσική μετακίνηση του βλέμματος ή του βαδίσματος
ενός προσώπου, αλλά επίσης τη μετακίνηση ενός αυτοκινούμενου αντικειμένου
που μπορεί να οδηγήσει σε μη συνηθισμένες χωρικές κατευθύνσεις ή χρονικές
ταχύτητες.
Έτσι, είναι εμφανές πως η κίνηση της κάμερας επηρεάζει όχι μόνο τον εσωτερικό
ρυθμό ενός και του αυτού πλάνου, αλλά και τον εξωτερικό ρυθμό ολόκληρης της
ταινίας. Επίσης έχει άμεση επίπτωση στην ίδια την αφήγηση τόσο ως προς τα
στοιχεία που αποκαλύπτονται, όσο και ως προς την εντύπωση που κάθε φορά
δημιουργείται στο θεατή ή τη γνώση που αποκτά.
Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ως προς τη χρονική σχέση της κάμερας με τα δρώμενα,
και ως προς την οπτική γωνία σε σχέση με αυτά, μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχουν
δύο βασικές κατευθύνσεις ως προς την κίνηση της κάμερας:
▪ είτε η κάμερα ακολουθεί το ρυθμό και την κίνηση προσώπων και καταστάσεων
▪ είτε η κάμερα κινείται με έναν τρόπο ανεξάρτητο, σαν να θέλει να αποκαλύψει
κάτι διαφορετικό ή κάτι επιπλέον αυτών που ήδη συμβαίνουν.
Ο Irving Pichel επισημαίνει:
«Με εξαίρεση τα πανοραμικά πλάνα που μιμούνται τη στροφή της
κεφαλής του θεατή, η κίνηση της κάμερας είναι δύο ειδών: ή 1) η κίνηση
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της κάμερας δραστηριοποιείται από, και συγχρονίζεται με την κίνηση ενός
χαρακτήρα ή χαρακτήρων, ή 2) η κίνηση της κάμερας δε συγχρονίζεται με
την κίνηση πάνω στην οθόνη.» [122]

Συμπερασματικά
Σκοπός της μέχρι στιγμής προσέγγισης ήταν να δειχθεί ότι το πλάνο, ασχέτως αν
αντιστοιχεί ή όχι στη λέξη, με όρους γλωσσολογίας, αποκτά την ελευθερία της
λέξης με όρους αφήγησης. Η μονταζιακή του σχέση με άλλα πλάνα που
προηγούνται και έπονται τονίζει τη διπλή του φύση: το να αποτελεί ξεχωριστή
δομική ενότητα με ιδιαίτερο νόημα αυτό καθ’ εαυτό, ενώ ταυτόχρονα
αναδεικνύεται η συντακτική του τάση προς δημιουργία φιλμικών φράσεων, μέσα
από το συνδυασμό του με άλλα πλάνα, τα οποία μαζί συνθέτουν περίπλοκες
νοηματικές ενότητες, μέχρι την εξέλιξη και ολοκλήρωση ενός φιλμ.
Αυτή η αφήγηση γίνεται μέσω μιας γλώσσας, κι ασχέτως αν πρόκειται για
‘γλώσσα’ ή ‘ομιλία’ (το γνωστό ζήτημα που έθεσε ο Metz), τελικά
κατοχυρώνεται ως γλώσσα αφού και μιλά και κατανοητή γίνεται.
Αυτή η γλώσσα αναπτύσσει το δικό της κώδικα επικοινωνίας μέσω των σημείων
που δανείζεται από άλλα σημειωτικά συστήματα - οι ‘μη ιδιαίτεροι ή μη
συγκεκριμένοι φιλμικοί κώδικες’ - (π.χ. τα οπτικά και ακουστικά σημεία του
θεάτρου ή τα γλωσσικά σημεία της λογοτεχνίας), αλλά και μέσω σημείων που
ανήκουν αποκλειστικά στους δικούς του τρόπους. Οι τροπικότητες της κάμερας,
με όλες τις πολυσύνθετες παραμέτρους της εικόνας, και το μοντάζ αποτελούν
τους ‘ιδιαίτερους ή συγκεκριμένους φιλμικούς κώδικες’, που δίνουν μια τελείως
νέα διάσταση, μια άλλη μορφή στις εικαστικές, θεατρικές, λογοτεχνικές επιρροές.
Γίνεται διακριτό λοιπόν πως το φιλμ είναι αφήγηση, κι αυτή η αφηγηματικότητα
είναι που συνδέει τη γλώσσα όσων μιλούν ή όσων γράφουν, με τη γλώσσα
εκείνων που βλέπουν ή κάνουν ταινίες.
Μάλιστα αυτή η συντακτική ανέλιξη στο χρόνο που υπάρχει τόσο στη φιλμική
όσο και στη λογοτεχνική αφηγηματικότητα καθιστά αυτές τις δύο τέχνες πολύ πιο
κοντινές απ’ ότι αρχικά θα μπορούσε κανείς να υποθέσει.
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γαλλικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 1930 – του Ζακ Ρενουάρ, του
Μαρσέλ Καρνέ – ή ακόμη κι αυτόν που αποκαλύφθηκε μόλις πρόσφατα και στην
ελληνική ταινία ‘Κοινωνική σαπίλα’ του Στέλιου Τατασόπουλου, γυρισμένη το
1932.»
(«ΝΕΟΡΕΑΛΙΣΜΟΣ: Ο ιταλικός νεορεαλισμός και η επίδρασή του στον
ελληνικό κινηματογράφο», συλλογικό έργο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών
Κινηματογράφου.)
[104] ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ: «Κινηματογραφική αφήγηση και παραβατικότητα
στον ελληνικό κινηματογράφο (1994-2004)», 2006, Εκδόσεις Τυπωθήτω.
Ενδεικτική βιβλιογραφία που αναπτύσσει τα ρεύματα κατά την εξέλιξη της
κινηματογραφικής ιστορίας:
●

DAVID BORDWELL - KRISTIN THOMPSON Film History: an introduction,

1994, New York: McGraw-Hill
●

EDWARD BRANIGAN: Color and Cinema problems in the writing of History,

1979, Film reader 4
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●

KEITH READER: «Ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου, 1895-1975»,

μτφρ. Σώτη Τριανταφύλλου, 2000, Αιγόκερως.
●

GEORGE SADOUL: «L’histoire du cinéma mondial», Ernest Flammarion, «Η

ιστορία του παγκόσμιου κινηματογράφου», μτφρ. Αντώνης Μοσχοβάκης,
Εκδόσεις Φέξη.
[105] BERTOLD BRECHT: «Brecht on Theatre», 1964, NY: Hill and Wang
[106] ΠΕΠΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ: «Το σώμα: ικεσία και απειλή», 2003, Εκδόσεις
Πλέθρον.
[107], [108] ANDRE BAZIN: «Τι είναι ο κινηματογράφος» 1ος και 2ος τόμος, μτφρ.
Κώστας Σφήκας, 1988, Εκδόσεις Αιγόκερως.
[109] Ο άξονας του βλέμματος είναι μια πολύ σημαντική παράμετρος για την
κινηματογραφική διαδικασία, καθώς μέσα απ’ αυτόν μπορεί ο θεατής να
καταλάβει, χωρίς να αποπροσανατολίζεται, τι είναι αυτό που κοιτάζει κάποιος
ήρωας της φιλμικής δράσης σε ένα χώρο (και από ποια θέση κοιτάζει αυτό που
κοιτάζει). Ο ρόλος του κινηματογραφικού άξονα αποκτά κυριαρχικό ρόλο
σημασιοδότησης όταν τα πρόσωπα του φιλμ κοιτάζονται μεταξύ τους ή όταν
μέσω του βλέμματος συνδέονται δύο διαφορετικοί χώροι. Αναφέρεται εδώ
ενδεικτική βιβλιογραφία που αναπτύσσει με παραδείγματα τη λειτουργία του
άξονα:
●

DAVID BORDWELL - THOMPSON KRISTIN: «Film Art: An Introduction»,

1979, 1η έκδοση, The Mc Graw - Hill Companies, Inc. NY, / «Εισαγωγή στην
τέχνη του κινηματογράφου», μτφρ / εισαγωγή Κατερίνα Κοκκινίδη, 2004,
Εκδόσεις ΜΙΕΤ.
Oι Bordwell - Thompson χρησιμοποιούν τον όρο ‘νοητός άξονας δράσης’ (axis of
action) και ‘ρακόρ βλεμμάτων, κατ στον άξονα (eyeline match).
●

BERNARD F. DICK: «Anatomy of Film», 2005, Fairleigh Dickinson

University, Bedford/St. Martin’s, Boston, N.Y.
●

SUSAN HAYWARD: «Cinema Studies: The key Concepts», 2005, Routledge,

London / N.Y.
●

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗΣ: «Λεξικό αισθητικών και τεχνικών όρων του

κινηματογράφου», 1ος και 2ος τόμος, 1986, Εκδόσεις Αιγόκερως.
●

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΒΑΓΙΑΣ: «Ο κινηματογράφος χωρίς μυστικά και η τέχνη του

οπερατέρ», 1982, Εκδόσεις Καστανιώτη.
[110] Ο Χρύσανθος Χρήστου γράφει για τον Velasquez (1599-1660):
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«Προχωρεί σε μια ποιητική μετάπλαση της οπτικής πραγματικότητας, που
συνδυάζει την ομορφιά με την αλήθεια, το μυθικό με το σύγχρονο, το θεματικό
με το ζωγραφικό, όπως και στις ‘Προσωπογραφίες της Ινφάντας Μαργαρίτας’,
που πέρα από την απόδοση της παιδικής ψυχής κάνει χρωματική συμφωνάι το
σύνολο. Για την επίδοσή του στην προσωπογραφία, αξίζει να σημειωθεί αυτό που
παρατηρεί ο συμπατριώτης του, ο Ortega Y Gasset (στο Velasquez and Goya,
1955): ‘Αυτός προσωπογραφεί τον άνθρωπο και τη στάμνα, προσωπογραφεί τη
φόρμα και τη στάση, προσωπογραφεί το γεγονός, δηλαδή τη στιγμή, και τέλος
στο Las Meninas έχουμε έναν πίνακα που ο προσωπογράφος προσωπογραφεί το
προσωπογραφείν.’»
Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από το κείμενο:
ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ: «Εισαγωγή στην Τέχνη: Ζωγραφική - Χαρακτική Σχέδιο», 1988, Εκδόσεις Σύλλογος προς Διάδοση Ωφέλιμων Βιβλίων
[111] FOUCAULT MICHEL: «The order of Things: An Archeology of the
Human Sciences», 1971, NY: Pantheon / «Οι λέξεις και τα πράγματα: μια
αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου», 2008, μτφρ. Κωστής Παπαγιώργης,
Εκδόσεις Γνώση.
[112] Όπως η βιβλιογραφία της παραπομπής [109]
[113] MARCEL MARTIN: «Η γλώσσα του κινηματογράφου»
[114] ALFRED LAFFAY: «Logique de cinema», 1964, Paris: Masson / η
μετάφραση εδώ είναι της Ευγενίας Χατζίκου από το «Η γλώσσα του
κινηματογράφου» του Marcel Martin
[115] MARCEL MARTIN: «Η γλώσσα του κινηματογράφου»
[116] Βιβλιογραφία που παρατίθεται ενδεικτικά στην παραπομπή [109]
[117] Το ζήτημα αυτό είναι πολύ ευρύ, με θέσεις διαφορετικών κατευθύνσεων
από πλευράς των μελετητών και στην παρούσα έρευνα θα προσεγγισθεί κατά την
εφαρμογή της τυπολογίας του Genette στην ταινία «Φόνισσα».
[118] CRISTIAN METZ: «Le signifiant imaginaire: Psychanalyse et Cinema»,
1975 / «Ψυχανάλυση και Κινηματογράφος: Το φαντασιακό σημαίνον», μτφρ.
Βασίλης Πατσογιάννης, Φώτης Σιατίτσας, 2007, Εκδόσεις Πλέθρον
[119] ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: «Από την αγορά στο θέαμα: μελέτη για τη
συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας και του κινηματογράφου στη σύγχρονη
Ελλάδα, 1950-2000», Εκδόσεις Παπαζήση.
[120] LEWIS JACOBS: «An Introduction to the art of the Movies», 1960, NY:
Noonday / η μετάφραση εδώ της Στεφανίας Ρουμπή από την ελληνική έκδοση:
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«Τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου», επιμέλεια Μάκης Μωραίτης,
Εκδόσεις Καθρέφτης.
[121] DAVID BORDWELL - KRISTIN THOMPSON: «Εισαγωγή στην τέχνη
του κινηματογράφου»
[122] IRVING PICHEL: «Τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου:αλλαγή
στην οπτική γωνία της κάμερας», μτφρ. Στεφανίας Ρουμπή, επιμ. Μάκης
Μωραίτης, Εκδόσεις Καθρέφτης.
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Κεφάλαιο 2ο
Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΑΦΗΓΗΣΗ
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ΤΟ ΦΙΛΜ ΕΙΝΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

Εισαγωγικά

Ο Mikhail Bakhtin, στην αποφασιστικής σημασίας προβληματική του πάνω στο
ζήτημα μορφής και περιεχομένου, αναφέρει:
«…Το έργο τέχνης σαν πράγμα ορίζεται απλά και ανέκφραστα στο χρόνο
και στο χώρο, ξεχωριστά από όλα τ' άλλα…» [123]
Ο όρος ‘τέχνη’ στη ρώσικη γλώσσα συμπεριλαμβάνει όλες τις τέχνες. Τα
παραδείγματα που παραθέτει ο Bakhtin στην παραπάνω φράση έχουν να κάνουν
τόσο με τη χωρικότητα του έργου τέχνης - ακόμα κι αν πρόκειται για «…το ίδιο
το βιβλίο που προστατεύεται αποτελεσματικά, από παντού, από το δέσιμό του
…» - όσο και με τη χρονικότητά του.
Οι τρόποι ανάπτυξης των χρονικών και χωρικών δομών, καθώς επίσης η σχέση
της χρονικότητας με τη χωρικότητα είναι οι παράμετροι που καθορίζουν την
ιδιαίτερη φύση κάθε μορφής τέχνης και ως εκ τούτου τις μεταξύ τους επιδράσεις.
Αν η χωρική, και κατ’ επέκταση εικαστική / εικονική ανάπτυξη στον
κινηματογράφο είναι αυτή που σηματοδοτεί τη σχέση του με το θέατρο, η
πολλαπλά χρονική διάσταση της φιλμικής γραφής εξηγεί τη συντακτική
σύμπλευση του κινηματογράφου με το μυθιστόρημα.
Υπάρχει μια αντίφαση που εύγλωττα μπορεί να διαγράψει αυτήν τη σταδιακή
απομάκρυνση της κινηματογραφικής από τη θεατρική αφήγηση:
ενώ ένα κινηματογραφικό σενάριο ως προς το διαλογικό του μέρος, ακόμη και ως
προς τις σκηνικές οδηγίες, προσομοιάζει με ένα θεατρικό κείμενο, από τη στιγμή
που θα αναπτυχθεί ως ντεκουπάζ, και θα πραγματωθεί ως κινηματογραφική λήψη
και μοντάζ, το τελικό φιλμικό αποτέλεσμα δεν έχει καμιά σχέση με τη θεατρική
αφήγηση. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις που εμφανίζει μια τελείως χαλαρή
σχέση και με το ίδιο το σενάριο πάνω στο οποίο βασίστηκε. Γιατί είναι η
πραγματικότητα της κάμερας που διαμορφώνει τα δεδομένα (όπως αναπτύχθηκε
στο προηγούμενο κεφάλαιο) κάνοντας την αφήγηση του φιλμ να συγγενεύει πολύ
περισσότερο με τη μυθιστορηματική αφήγηση.
Πάνω σ’ αυτό ο Kracauer παρατηρεί πως:
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«Ο κινηματογράφος όχι μόνο ξεπερνάει τα όρια της ανθρώπινης
αλληλεπίδρασης, αλλά και μοιάζει με το μυθιστόρημα (σημερινό και
παλιότερο) από την άποψη ότι τείνει ν’ αποδίδει παροδικές εντυπώσεις
και σχέσεις, πράγμα που δεν έχει την ικανότητα να κάνει το θέατρο.
…Η θεατρική αφήγηση προωθείται με ‘μακρινά πλάνα’. Και πως θα ήταν
δυνατόν να συμβαίνει αλλιώς; Είναι πλασμένα για το θέατρο, που
πραγματικά απαιτεί την περιστολή της ανάλυσης για χάρη της δραματικής
δράσης και προϋποθέτει ότι ο σκηνικός κόσμος είναι ορατός από μια
σταθερή, αρκετά μακρινή απόσταση.» [124]
Η διαδικασία που οδηγεί στη σύγκλιση του μυθιστορηματικού λόγου και της
κινηματογραφικής εικόνας - τεχνών τόσο διαφορετικών από την άποψη της
γλώσσας και των σημείων τους - εξελίσσεται μέσα από έναν κοινό τρόπο
λειτουργίας των αφηγηματικών παραμέτρων, δια μέσου των οποίων επιτελείται η
δημιουργία και η αποστολή μηνύματος στον αποδέκτη της αφήγησης. Είναι
λοιπόν ιδιαίτερα σημαντικό να προσεγγισθούν αυτές ακριβώς οι αφηγηματικές
παράμετροι, οι πρακτικές και οι κώδικες των οποίων συγκλίνουν στην αφήγηση
ενός άλλου ‘λόγου’ με εικόνες. Ενός λόγου που αν και μιλάει δείχνοντας δεν
παύει να είναι μια ‘γλώσσα’ που αφηγείται.
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ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αφηγηματολογία είναι η θεωρία της αφήγησης.
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, η αφήγηση αποτελεί την κοινή συνιστώσα λόγου και
εικόνας, μέσα από τις πρακτικές και τους κώδικες της οποίας καθίσταται δυνατή
η επικοινωνία με το θεατή.
Σ’ αυτό το σημείο, ένας ορισμός και μια προσέγγιση της αφήγησης αποκτά
τεράστια σημασία όχι μόνο για την πλήρη κατανόηση της ουσίας των
αφηγηματικών φαινομένων, αλλά και για τους περαιτέρω στόχους της παρούσας
ανάπτυξης. Έτσι, οδεύοντας στον πυρήνα του λόγου για την αφήγηση, είναι
αναγκαίο να επισημανθεί για άλλη μια φορά η άρρηκτη σχέση της
αφηγηματολογίας με τη σημειωτική. Η μεταξύ τους διαπλοκή θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί ως η σχέση του μέρους με το όλον, ή αλλιώς ενός
συγκεκριμενοποιημένου μοντέλου ανάλυσης προς ένα πιο επεκτατικό μοντέλο.
Πράγματι η σημειολογία είναι ο λόγος για τα σημεία σε κάθε μορφή έκφρασης
και επικοινωνίας, είτε αυτή αποτελεί αφήγηση, είτε όχι (ας υπενθυμιστεί εδώ
παραδειγματικά η ανάλυση του Roland Barthes για το σημειακό κώδικα της
μόδας: Systéme de la mode, το 1967), ενώ η αφηγηματολογία αποτελεί αυτό που
αρχικά ονομάστηκε ‘αφηγηματική σημειωτική’ ή ‘δομική ανάλυση της
αφήγησης’, για να καταλήξει στον όρο ‘αφηγηματολογία’, και είναι:
«…δείγμα της δομικής τάσης που βλέπει τα κείμενα (με την ευρύτερη
έννοια, ως σημαίνουσα ύλη) ως τρόπους διεπόμενους από κανόνες, με
τους οποίους τα ανθρώπινα όντα (ανα)πλάθουν το σύμπαν τους. Αποτελεί
επίσης παράδειγμα της φιλοδοξίας του δομισμού να διαχωρίσει τα
αναγκαία από τα προαιρετικά συστατικά στοιχεία των κειμενικών τύπων
και να περιγράψει τους τρόπους με τους οποίους αυτά αρθρώνονται. Κατ’
αυτήν την έννοια, συνιστά ένα υποσύνολο της σημειωτικής, η οποία
μελετά τους παράγοντες που συλλειτουργούν σε κάθε σημαίνον σύστημα
και σημαίνουσα πρακτική.» [125]
Αυτή η άρρηκτη σχέση με τη σημειολογία αποκτά ιδιαίτερες εκφάνσεις στον
φιλμικό λόγο που αποτελεί έναν πολυσημειακό κώδικα επικοινωνίας, γι’ αυτό και
αναπτύχθηκε εκτενώς στο προηγούμενο κεφάλαιο με τον αντίστοιχο τίτλο.
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Αρχικά λοιπόν ας επισημανθεί πως η αφήγηση έχει γίνει αντικείμενο ευρύτατης
μελέτης, ιδίως από το 1960 (τέλη της δεκαετίας του 50) και μετά. Στα πρώτα της
βήματα εμφανίστηκε ως κλάδος της σημειωτικής έρευνας, επονομαζόμενη ως
αφηγηματολογία, με κυρίαρχες θεωρητικές πηγές το Στρουκτουραλισμό της
δεκαετίας του 60, το Ρώσικο Φορμαλισμό (1915-1930), και τη Γλωσσολογία,
επιρροές που αντίστοιχα εμφαίνονται και στη σημειολογική σκέψη. Ο όρος,
μάλιστα, ‘αφηγηματολογία’ δόθηκε από τους ίδιους τους στρουκτουραλιστές (ο
Tzvetan Todorov εισηγήθηκε αυτόν τον όρο στο έργο του ‘Γραμματική του
Δεκαήμερου’), κάτω από το πρίσμα της επιθυμίας να δημιουργηθεί ένας τομέας
έρευνας ο οποίος να στοχεύει στο να αναλύονται οι κανονικότητες στη δομή των
αφηγήσεων, όλων των αφηγήσεων, καθώς επίσης τα κοινά χαρακτηριστικά που
ενυπάρχουν σε κάθε καλλιτεχνικό εκφώνημα της ίδιας μορφής τέχνης, αλλά
ταυτοχρόνως να μελετηθεί το πως διαμορφώνονται οι επιρροές μεταξύ των
τεχνών.
Το εύρος των αφηγηματολογικών σπουδών επεκτείνεται καθώς διανοίγονται νέοι
δρόμοι για τη σύγκριση, τη σύνδεση και τον αλληλοπροσδιορισμό των
αφηγηματικών τεχνών ανά τους αιώνες, μέσα από τη λειτουργία και τους στόχους
της αφήγησης κατά την εξελικτική πορεία της ανθρώπινης δημιουργίας.
Ένα εύγλωττο παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση δίνεται από τη Μαρία
Κομνηνού που επισημαίνει πως ο μύθος της ‘Οδύσσειας’ «αποτελεί το βασικό
καμβά της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από την Αινειάδα του Βιργιλίου μέχρι τον
Οδυσσέα του Τζέημς Τζόις»
Πιο αναλυτικά η Μαρία Κομνηνού αναφέρει:
«Η τέχνη του Οδυσσέα, όταν αφηγείται τις ψεύτικες ιστορίες του, πρέπει,
όπως μας διαβεβαιώνουν ο Όμηρος και ο Ησίοδος, να κάνει τα ψέματα να
μοιάζουν αληθινά. Ο Οδυσσέας γνωρίζει αυτό που δίδαξε στους
μυθιστοριογράφους, ότι τα ψέματα απιτούν μια γερή τεχνοτροπία: τάξη,
συνοχή, αληθοφάνεια και κατασκευή. Σ’ αυτό διαφέρει κι η αφήγηση από
την ποίηση. Η αφήγηση συμπυκνώνει: ελλειπτική, σφιχτή, μυστηριώδης,
παραλείπει περισσότερα απ’ ότι η ποίηση. Τέλος, η αφήγηση αρέσκεται
στο παιχνίδι το εγκιβωτισμού, καθώς μέσα από την αφήγηση βγαίνει μια
άλλη: η φωνή του Πρωτέα, μέσα από την αφ’ηγηση του Μενέλαου, η
φωνή της Κίρκης μέσα από την αφήγηση του Οδυσσέα.» [126]
Οι εξελίξεις στη θεωρία της λογοτεχνίας, είχαν άμεσο αντίκτυπο στην
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κινηματογραφική θεωρία, καθώς υπήρχε η ανάγκη συγκρότησης ενός φιλμικού
θεωρητικού λόγου, σταθερού και στηριζόμενου σε αντικειμενικά μετρήσιμα
μεγέθη και όχι στην υποκειμενικότητα των κρίσεων περί της αυθεντίας ενός
δημιουργού ή σε αξιολογικού τύπου προσεγγίσεις, καθώς αυτές θα μπορούσαν
εύκολα να μετακινούνται στην αοριστία και έναν κάποιο σχετικισμό.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΥ
ΡΩΣΙΚΟΣ ΦΟΡΜΑΛΙΣΜΟΣ

Η έμπρακτη και με θεωρητικά επιχειρήματα αντίδραση απέναντι σε τέτοιου
τύπου αυθαίρετες ερμηνείες των έργων τέχνης αποτέλεσε την πρώτη μεγάλη
συνεισφορά του Ρώσικου Φορμαλισμού στη θεωρία, όχι μόνο της λογοτεχνίας,
αλλά και του κινηματογράφου, από τη στιγμή που οι διανοητές του ασχολήθηκαν
ειδικά με τη νέα τέχνη. Στο συλλογικό τους έργο Poetica Kino (Ποιητική του
Κινηματογράφου, 1927) προέκτειναν στο κινηματογραφικό κείμενο τις σκέψεις
τους για τη ‘λογοτεχνικότητα’ και το πως αυτή εμφαίνεται μέσα στο ύφος και τις
μορφικές ιδιότητες εντός του κειμένου. [127]
Εισαγωγικά, πριν την ανάπτυξη της προβληματικής του Ρώσικου φορμαλισμού,
και πέραν των όποιων αντιρρήσεων και πολεμικών εναντίον του (που
εκδηλώθηκαν πρόωρα, πριν ακόμη γίνει κατανοητό το πνεύμα του), πρέπει να
τονισθεί πως ως θεωρητικό ρεύμα αποτέλεσε έναν ενεργό μαχόμενο διάλογο
πάνω στην τέχνη, σε όλες τις μορφές της, με μια δυναμική τάση που οδηγεί κατ’
ευθείαν στη σημειολογία, το στρουκτουραλισμό, την αφηγηματολογία, δεκαετίες
πριν την επίσημη εμφάνισή τους στη θεωρία της τέχνης.

[128]

Ένας διάλογος που

ακόμη και μέσα στους ίδιους τους κόλπους του υπέθαλπε ρητά ή έμμεσα
αντιθέσεις, συγκρούσεις και αυτοαναιρέσεις, ο οποίος όμως τελικά έφερε ένα
αποτέλεσμα γόνιμων εξελίξεων, επιβεβαιωμένων μέσα στο χρόνο. [129]
Οι φορμαλιστές είχαν σαν στόχο τους τη μελέτη του καλλιτεχνικού έργου αυτού
καθ’ εαυτού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα - απόλυτα συνειδητό και επιδιωκόμενο να εξορίσουν από τις μελέτες τους την έξω από το έργο τέχνης πραγματικότητα
(κοινωνική, ιστορική, ψυχολογική, φιλοσοφική κλπ.) και να εστιάσουν στα
μορφικά χαρακτηριστικά που ενυπάρχουν στο ίδιο το κείμενο (είτε πρόκειται για
λογοτεχνικό, είτε για φιλμικό κείμενο), για την ακρίβεια να εντρυφήσουν στην
κατασκευή του κειμένου, ψάχνοντας τους αρμούς και τα δεδομένα αυτής της
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κατασκευής: κανονικότητες, επαναλήψεις, μοτίβα, εξελικτικές δομές.
Ο Jean Narboni μελετώντας τα κείμενα της Poetica Kino γράφει:
«Πριν απ’ όλα οι φορμαλιστές επιμένουν στη βασική γι’ αυτούς
αναγκαιότητα να θεωρούν το έργο καθ’ εαυτό, το φιλολογικό κείμενο, σαν
δομημένο σημαίνον σύστημα. …Οι φορμαλιστές λένε ότι ‘‘το αντικείμενο
της επιστήμης της φιλολογίας πρέπει να είναι η μελέτη των ειδικών
λεπτομερειών των φιλολογικών αντικειμένων που τα διαχωρίζουν από
κάθε άλλο υλικό.’’ Ο Jakobson διατυπώνει οριστικά αυτήν την πρόθεση:
‘‘Το αντικείμενο της φιλολογικής επιστήμης δεν είναι η λογοτεχνία αλλά
η ‘λογοτεχνικότητα’ δηλαδή εκείνο που κάνει ένα οποιοδήποτε έργο, έργο
λογοτεχνικό’’. Απορρίπτοντας τους παραδοσιακούς ερμηνευτές που
προσανατόλιζαν τις έρευνές τους στην ιστορία της κουλτούρας και της
κοινωνίας, οι φορμαλιστές τοποθετούν το έργο σαν σύστημα στο κέντρο
των ερευνών τους.» [130]
Σε αυτό το απόσπασμα διακρίνονται οι βασικές θέσεις των φορμαλιστών - ‘το
φιλολογικό κείμενο ως δομημένο σημαίνον σύστημα’, ‘οι ειδικές λεπτομέρειες
αυτού που το διαχωρίζει από κάθε άλλο υλικό’, η ‘λογοτεχνικότητά’ του - θέσεις
που αναπτύσσονταν μέσα από θεωρητικό αγώνα και πολυπλοκότητα.
Shklovsky και Kuleshov

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των ερευνητικών ζυμώσεων η περίπτωση του
Shklovsky και η στενή συνεργασία του με τον Lev Kuleshov: και οι δύο
προσέγγισαν με επιμονή την ιδιαιτερότητα των κινηματογραφικών φαινομένων,
μέσα από ίδιες κατευθύνσεις, αλλά σαν από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Ο
Shklovsky επεδείκνυε πάντα μια προσκόλληση στην λογοτεχνία, στην οποία έδινε
την πρωτοκαθεδρία, με αποτέλεσμα οι αναλύσεις του να καταλήγουν σε μία
σύγκριση των δύο τεχνών.
Ο Kuleshov, προσπαθούσε ακούραστα να χτίσει μια ‘γλώσσα’ για τον
κινηματογράφο, με έμπρακτες μελέτες πάνω στις δυνατότητες της κάμερας και τα
αποτελέσματα του συνδυασμού των πλάνων. [131]
Σαφώς επηρεασμένος από τη σκέψη του

Shklovsky, διαφοροποιούνταν απ’

αυτόν ως προς το ότι τασσόταν υπέρ της εξομοίωσης γλώσσας και
κινηματογράφου:
«Το κινηματογραφικό πλάνο πρέπει να δρα σαν σημείο, σαν γράμμα της
αλφαβήτου, έτσι ώστε να μπορείτε αμέσως να το διαβάζετε, και έτσι ώστε
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να είναι τελείως ξεκάθαρο για το θεατή αυτό που εκφράζεται σε ένα
ορισμένο πλάνο. Αν αρχίσει ο θεατής να μπερδεύεται, τότε το πλάνο δεν
εκπληρώνει τη λειτουργία του - τη λειτουργία ενός σημείου ή γράμματος.
Επαναλαμβάνω κάθε χωριστό πλάνο πρέπει να δρα σαν γράμμα μέσα σε
λέξη - αλλά σαν ένα σύνθετο τύπο γράμματος, όπως ένα κινεζικό ψηφίο.
Το πλάνο είναι μία πλήρης σύλληψη και πρέπει να διαβάζεται αμέσως από
την αρχή μέχρι το τέλος.» [132]
Την ίδια περίοδο με τις έρευνες του Kuleshov, ο Shklovsky δεν επιδεικνύει την
ίδια θέρμη, γιατί εύστοχα παρατηρεί τη διαφορά μεταξύ κινηματογράφου και
λογοτεχνίας - ουσιαστικά δηλαδή θέτει εκείνο ακριβώς το ζήτημα που 40 περίπου
χρόνια αργότερα θα αποτελέσει το κέντρο του προβληματισμού του Metz και της
σημειολογίας περί του αν ο κινηματογράφος είναι ‘γλώσσα’ ή ‘ομιλία’ υποστηρίζοντας τότε επίμονα πως:
- στο φιλμ δεν υπάρχει η ασύμφωνη σχέση μεταξύ σημαίνοντος και
σημαινόμενου (νοήματος) όπως συμβαίνει στη γλώσσα, δηλαδή δεν υπάρχει
ασυμφωνία μεταξύ πλάνου και του αντικειμένου ή του θέματος που το πλάνο
αναπαριστά.
- το πλάνο περισσότερο υποδεικνύει το αντικείμενό του, παρά το εικονίζει. Κι
αυτό οφείλεται στη λειτουργία του πλάνου ως σημείο.
- η σημασία στο φιλμ βρίσκεται μεταξύ των σχέσεων των επιμέρους στοιχείων
και της λογικής σχέσης αυτών με το περιβάλλον στο οποίο ανήκουν.
Ο Δήμος Θέος επισημαίνει τη συγκεκριμένη ενασχόληση του Shklovsky με τις
σημασιολογικές λειτουργίες του βάθους πεδίου και της προοπτικής:
«Κατά τον Shklovsky η προοπτική και το πεδίο βάθους του πλάνου, είναι
πλευρές του πλεονασμού και μιας πιθανής και προβλεπτής εξάρτησης από
το περιβάλλον του πλάνου. Μ’ αυτό ο Shklovsky υπονοεί, μάλλον, την
πολυσημειακή φύση της κινηματογραφικής εικόνας (πλάνο) και
επισημαίνει τα συμπαραδηλωτικά επίπεδά της. Συνεπώς καμία εικόνα
(πλάνο) δεν μπορεί να γίνη αντιληπτή αν δεν προϋποθέτει ένα πλέγμα
σχέσεων, είτε αυτό το πλέγμα είναι αναγνωρίσιμο στις παραμέτρους μιας
λήψης (πλάνο), είτε επιβεβαιώσιμο μέσα στην πορεία της ανάπτυξης των
πλάνων (μοντάζ).» [133]
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πως ο Shklovsky, χωρίς να ξεχνά τις επιφυλάξεις του,
ή μάλλον ακριβώς γι’ αυτό, μετακινείται όχι μόνο προς τα πεδία μιας σημειωτικής
κατάστασης του κινηματογράφου, αλλά και μιας αφηγηματικής εξέλιξης αυτού.
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Πως γίνεται αυτή η μετατόπιση προς έναν αφηγηματικό τόπο:
μέσα από την ανάγκη για ‘λογοτεχνικότητα’, δηλαδή την παρουσία των
ιδιαίτερων εκείνων στοιχείων που συντελούν στο να είναι οποιοδήποτε κείμενο
λογοτεχνικό έργο - γιατί φυσικά υπάρχουν και κείμενα που δεν αποτελούν
λογοτεχνία, όπως π.χ. ένα ρητορικό ή δημοσιογραφικό ή άλλου τύπου κείμενο
που δε στοχεύει στην καλλιτεχνική διάσταση της έκφρασης - και μέσα από την
ερευνητική εμβάθυνση πάνω στο πως τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά
λειτουργούν μέσα στο ίδιο το κείμενο, ο Shklovsky προτείνει τον όρο ‘απόοικειοποίηση’. Με τον όρο ‘από-οικειοποίηση’ ή ‘το να καθίσταται κάτι
δύσκολο’, νοείται από αυτόν το μη οικείο, το μη δεδομένο, αυτό που ανατρέπει
τις αντιλήψεις και τις αναμονές του αναγνώστη και τίθεται από το ίδιο το κείμενο.
Στο άρθρο του η Τέχνη ως Τεχνική γράφει:
«Ο ρόλος της τεχνικής στην τέχνη είναι να κάνει τα αντικείμενα
‘ανοίκεια’, να κάνει τις φόρμες δύσκολες, ν’ αυξάνει τη δυσκολία και τη
διάρκεια της αντίληψης, γι’ αυτό η προσληπτική διαδικασία είναι ένας
αισθητικός αυτοσκοπός και πρέπει να παρατείνεται. Η τέχνη είναι ένας
τρόπος να βιώσουμε την επιτήδευση του αντικειμένου· το αντικείμενο δεν
μας ενδιαφέρει.» [134]
Ο Robert Stam γράφει πάνω σ’ αυτό:
«Η ουσιαστική λειτουργία της ποιητικής τέχνης κατά τον Shklovsky, ήταν
να εξαλείψει τις επιστρώσεις συμβατικής, συνηθισμένης αντίληψης
καθιστώντας απαιτητικές τις φόρμες. Η επίτευξη της ‘από-οικειοποίησης’
συνίστατο σε ακούσια μορφολογικά τεχνάσματα βασισμένα στις
αποκλίσεις από τις καθιερωμένες νόρμες.» [135]
Αυτή όμως η έννοια της ‘απο-οικειοποίησης’ και των μορφικών τρόπων μέσα από
τους οποίους πραγματώνεται, οδηγεί στο εύλογο συμπέρασμα ότι υπάρχει ένας
ενδιάμεσος φορέας που οργανώνει αυτήν τη μη υποταγή στις παραδοσιακές
νόρμες, ότι υπάρχει μια επινοητική διάσταση μέσα στο ίδιο το κείμενο, με άλλα
λόγια διαπλέκεται η επινόηση με την ιστορία του αφηγήματος, με τέτοιο τρόπο
ώστε να διαπλάθει εκ νέου την ίδια την ιστορία, την ίδια τη θεματολογία. Έτσι
αυτός ο ιστός, αυτό το πλέγμα που διαπερνά την αφηγούμενη ιστορία και την
οδηγεί στην κατάληξή της μέσα από συνεχή τεχνάσματα και ιδιάζουσες
οργανωτικές συνυφάνσεις, δεν είναι άλλο από την ‘πλοκή’ του αφηγήματος.
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Η διάκριση μεταξύ ‘ιστορίας’ ( μύθου) και ‘πλοκής’

Μέσα από αυτήν την εραυνητική διαδικασία δημιουργήθηκε η κορυφαία
διάκριση για ολόκληρη την αφηγηματολογία, η ιδρυτική διάκριση μεταξύ
‘ιστορίας’ (ο μύθος) και ‘πλοκής’ (η σύνθεση του μύθου σε αφήγηση).
Οι Robert Stam / Robert Burgoyne / Sandy Flitterman - Lewis επισημαίνουν
αυτήν τη θεμελιώδη εξέλιξη πρωταρχικά μέσα από τις θέσεις του Shklovsky:
σύμφωνα με αυτόν ο ‘μύθος’ (fabula) ή με άλλα λόγια η ‘ιστορία’, μπορεί να
κατανοηθεί τόσο ως η διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ των χαρακτήρων, όσο
και ως η διαπλοκή των δράσεων όπως αυτές ξεδιπλώνονται σε χρονολογική τάξη.
Αυτή λοιπόν η ενυπάρχουσα δομή στην ίδια την ιστορία αλλά και η εξαγωγή
συμπερασμάτων είναι περίπλοκη και επεκτείνεται στην ‘πλοκή’ (syuzhet), έννοια
που μπορεί να εννοηθεί ως η καλλιτεχνική οργάνωση ή η ‘αποδόμηση’ της
αιτιακής - χρονολογικής τάξης των γεγονότων. [136]
Αυτός ο διαχωρισμός, αποτέλεσε μια εναρκτήρια αρχή για τη θεωρία της
αφήγησης γενικότερα και απασχόλησε αρκετούς ερευνητές μέχρι σήμερα, εκ των
οποίων προήλθαν διάφορες προσεγγίσεις πάνω στη σχέση ‘μύθου’ (ή ‘ιστορίας’)
και ‘πλοκής’. Μια χαρακτηριστική φράση του Martin Wallace αποδίδει την
τεράστια σημασία της ‘πλοκής’ για την αφήγηση:
«Υπάρχει μια οντότητα ως σκελετός η οποία ονομάζεται πλοκή, που
παραμένει ανεπηρέαστη από το αν αποκτά σάρκα με λέξεις ή στο
celluloid… Η ανάλυση της πλοκής είναι η συγκριτική ανατομία της
αφηγηματικής θεωρίας.» [137]
Αυτή η σύντομη προσέγγιση πάνω στο ζήτημα της fabula (ιστορία/μύθος) και της
suyzet (πλοκή) - κυρίως ως προς τον αντίκτυπο στην κινηματογραφική θεωρία –
εξηγεί τη μεγάλη επίδραση που άσκησε αυτή η διάκριση των Ρώσων
φορμαλιστών, με άμεση επέκταση στη μελέτη των ζητημάτων του χρόνου, της
απόστασης, της οπτικής γωνίας και του αφηγητή· ζητήματα καίρια για το
αφηγηματικό αποτέλεσμα και εν τέλει με μεγάλη επιρροή στην ίδια την
ιστορία/μύθο, καθώς μέσα από αυτούς τους τρόπους της αφήγησης διαπλάθεται
ευρύτερα ή στενότερα ένα περιβάλλον και μια κατάσταση, κι επίσης
διαμορφώνεται μια σκέψη και ενδεχομένως μια ερμηνεία πάνω σε ένα συμβάν.
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Η συμβολή του Eikhenbaum

Ένα άλλο μέλος της ομάδας των φορμαλιστών, ο Boris Eikhenbaum, που
ασχολήθηκε με τον κινηματογράφο, μελετώντας τόσο τα επιμέρους ιδιαίτερα
στοιχεία του, όσο και τη σχέση του με τις άλλες τέχνες (λογοτεχνία, θέατρο,
εικαστικές τέχνες, μουσική, φωτογραφία), καταλήγει στο ότι ο κινηματογράφος
έχει τη δική του γλώσσα:
«Η κινηματογραφική γλώσσα δεν είναι λιγότερο συμβατική από μια
άλλη…. Ο κινηματογράφος δεν κατέχει μόνο τη ‘γλώσσα’ του, μα και τη
‘διάλεκτό του’ που είναι ελάχιστα προσιτή στον αμύητο.
Μια χειρονομία ή μια έκφραση προσώπου, παρμένη ξεχωριστά, όπως και
μια λέξη παρμένη ξεχωριστά στο λεξικό, έχουν πολλαπλές έννοιες, είναι
αόριστες. Η θεωρία για τις κύριες και δευτερεύουσες (κυμαινόμενες)
ενδείξεις της σήμανσης, που ο Tynyanov ανέπτυξε αναλύοντας τη
σημαντική του στίχου, εφαρμόζεται πλήρως εδώ. Η λέξη δεν έχει μια
καθορισμένη σημασία. Είναι ένας χαμαιλέοντας απ’ όπου ξεπηδούν κάθε
φορά όχι μόνο αποχρώσεις διαφορετικές, αλλά κάποτε κάποτε και
χρώματα διαφορετικά.» [138]
Είναι φανερή η προσήλωση του Eikhenbaum στο ζήτημα της ‘γλώσσας’ του
κινηματογράφου, γεγονός που ο ίδιος υποστηρίζει τονίζοντας πως η φιλμική
γλώσσα έχει «τόσο την υφολογία της όσο και τις συλλογιστικές της μεθόδους».
Ειδικότερα, προσεγγίζει τον κινηματογράφο ως ένα ιδιαίτερο γλωσσικό σύστημα,
ως μια ‘εικονική γλώσσα’ της οποίας η μελέτη θα έπρεπε να στραφεί σε ένα
‘φιλμικό συντακτικό’, το οποίο ανάγεται στη σύνδεση των πλάνων σε ‘φράσεις’
και ‘προτάσεις’. Μάλιστα κάνει μια προσπάθεια συντακτικής θεμελίωσης της
σχέσης μεταξύ των πλάνων μέσα από δύο τύπους συνδυασμών: του
‘παλλινδρομικού τύπου της κινηματογραφικής φράσης’ και του ‘προοδευτικού
τύπου της κινηματογραφικής φράσης’.
Ο ‘παλλινδρομικός τύπος’ του Eikhenbaum:
αναπτύσσεται όταν ο συνδυασμός των πλάνων δημιουργεί κάποια ερωτηματικά
για την κατεύθυνση προς την οποία εξελίσσεται το νόημα της αφήγησης, όταν το
«μοντάζ κατασκευάζεται πάνω στην αρχή του αινίγματος», για να δοθεί η
απάντηση με το καταληκτικό πλάνο της αφηγηματικής ενότητας, το οποίο
παρέχει όλες τις νοηματικές συνδέσεις με τα προηγούμενα πλάνα.
Ας δοθεί γι’ αυτόν τον τύπο ένα παράδειγμα μέσα από τον πίνακα ‘Ακόλουθες’
(ως αυτός να ήταν σκηνή ταινίας): πολύ κοντινά πλάνα: ένα ανδρικό χέρι με
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πινέλο παίρνει χρώμα από μια παλέττα, ένα τρυφερό γυναικείο χέρι δίνει μία
κούπα τσάι σε ένα κοριτσίστικο χεράκι ντυμένο με δαντέλες και μετάξι, μέρος
ενός καθρέφτη αντανακλά κάτι σαν καπέλο, το πόδι κάποιου που ανεβαίνει ένα
σκαλοπάτι σε μια σκάλα: τι είναι όλα αυτά; Ολόκληρος ο πίνακας του Velazquez
σε γενικό πλάνο, ως κατάληξη της ενότητας των επιμέρους κοντινών πλάνων, θα
έδινε την απάντηση στα όποια συσσωρευμένα ερωτηματικά. Δηλαδή μια εκ των
υστέρων ‘παλλινδρομική’ κίνηση του νου του θεατή προς τα πίσω θα έδινε την
απάντηση στο αρχικό αίνιγμα.
Όσο για τον ‘προοδευτικό τύπο της κινηματογραφικής φράσης’:
δημιουργείται με τον αντίστροφο τρόπο: ξεκινώντας από το γενικό πλάνο,
αναλύεται μονταζιακά με προοδευτικό τρόπο στις λεπτομέρειες. Στο παράδειγμα
του πίνακα ‘Ακόλουθες’ πρώτα δείχνεται ολόκληρη η σύνθεση κι έπειτα
αναδεικνύονται οι λεπτομέρειες.
Ο Eikhenbaum προχωρά ακόμη περισσότερο, από την ‘κινηματογραφική φράση’
και τους τύπους αυτής, στη σύνδεση των φράσεων, στην κινηματογραφική
ακολουθία, προσθέτοντας τις πιο σημαντικές παραμέτρους της κινηματογραφικής
αφήγησης μαζί: το χρόνο και το χώρο:
«Από την κινηματογραφική φράση ας περάσουμε στη σύνδεση, στην
κινηματογραφική ακολουθία. Η κίνηση των εικόνων όταν αρχίζει, απαιτεί
μια σύνδεση σημαντική θεμελιωμένη στην αρχή της συνέχειας μέσα στο
χώρο και στο χρόνο. Πρόκειται, φυσικά, για την αυταπάτη της συνέχειας,
δηλαδή για το γεγονός ότι η χωροχρονική κίνηση πρέπει να
κατασκευαστεί, γιατί ο θεατής πρέπει αν την αισθανθεί. Οι σχέσεις χώρου
- χρόνου παίζουν το ρόλο του μεγαλύτερου σημαντικού δεσμού, έξω από
τον οποίο ο αναγνώστης δεν μπορεί να προσανατολισθεί μέσα στην
κίνηση των εικόνων.» [139]
Η προβληματική του Eikhenbaum πάνω στο συντακτικό του κινηματογράφου,
πάνω στη λειτουργία του πλάνου μέσα στην κινηματογραφική φράση ή την
κινηματογραφική περίοδο, ανοίγει το δρόμο για τη μελέτη των ταινιών μέσα από
μια πλάνο - πλάνο ανάλυση, για την εύρεση των κανονικοτήτων και των
τυπολογιών που χτίζουν την αφήγηση.
Όπως παρατηρεί ο Robert Stam, αυτήν την κατεύθυνση ακολούθησε τέσσερις
δεκαετίες αργότερα ο Metz, στη ‘Grande Syntagnatique’ (αναπτύχθηκε στο
προηγούμενο κεφάλαιο), κάποια σημεία της οποίας αντανακλούν αμυδρά τις
αρχές του Eikhenbaum.
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Ο Jacobson και ο στρουκτουραλισμός της Πράγας

Η σκέψη των Ρώσων Φορμαλιστών άσκησε μεγάλη επίδραση όπως φάνηκε από
τα παραπάνω. Όμως στην εποχή τους δέχτηκαν έντονη κριτική και εναντίωση,
κυρίως ως προς την ανιστορικότητα των προσεγγίσεών τους, καθ’ ότι μελετούσαν
το έργο τέχνης στη συγχρονία του και όχι στη διαχρονία μιας ιστορικής βάσης.
Οι ίδιοι οι Φορμαλιστές είχαν επίγνωση της παρεξήγησης γύρω από τη σκέψη
τους, ίσως γιατί η θέρμη των πρωτοπόρων (ιδιαίτερα του Shklovsky) με την ορμή
της έδιωξε μακρυά ότι έμοιαζε να μην συνάδει με τον πυρήνα του αντικειμένου
της.
Ο Roman Jacobson, πρωτεργάτης του στρουκτουραλισμού της Πράγας, ο οποίος
στις αρχές της δεκαετίας του 30 αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο με το Ρώσικο
φορμαλισμό, αλλά και έναν από τους επιφανείς απολογητές του γράφει:
«Ούτε ο Tynyanov, ούτε ο Mukarovsky, ούτε ο Shklovsky, ούτε εγώ,
διακηρύξαμε ποτέ ότι η τέχνη είναι αυτάρκης. Αντίθετα, δείξαμε ότι η
τέχνη είναι μέρος του κοινωνικού οικοδομήματος, ένα συστατικό σε
συνάρτηση με άλλα, ένα μεταβλητό συστατικό, εφ’ όσον η σφαίρα της
τέχνης και η σχέση της με τους άλλους τομείς της κοινωνικής δομής
αλλάζουν διαλεκτικά συνεχώς. Αυτό που υπογραμμίζουμε δεν είναι η
απομόνωση της τέχνης, αλλά η αυτονομία της αισθητικής λειτουργίας.»
[140]

Ήδη από το κείμενο αυτό του Jacobson διαφαίνεται μία - ας ειπωθεί - υποχώρηση
των φορμαλιστών προς τις απαιτήσεις της εποχής τους, που υπερμαχόταν των
διαλεκτικών κοινωνικών δομών, χωρίς ποτέ όμως να υπαναχωρήσουν της
βασικής προβληματικής τους, που συνίστατο στην έρευνα των δομικών νόμων
που διέπουν κάθε σύστημα, είτε αυτό είναι ιστορικό - κοινωνικό, είτε
καλλιτεχνικό.
Ο Tony Bennett μέσα από μια επενεκτίμηση των θέσεων του φορμαλισμού,
οδηγεί την κριτική γι’ αυτούς πέρα από την ευκολία μιας μονοδιάστατης
ερμηνείας τους (όπως για παράδειγμα η φράση του Trotsky που τους χαρακτήρισε
ως τους «ταπεινούς υπηρέτες του τεχνάσματος») και παρατηρεί:
«Οι φορμαλιστές τοποθέτησαν ενσυνείδητα τη λογοτεχνική τους κριτική
σε μια θεωρητική βάση, ορίζοντας αυστηρά το αντικείμενό της: τη
λογοτεχνικότητα του λογοτεχνικού λόγου.
Αν και, μ’ αυτόν τον τρόπο, ο τύπος μελέτης που πρότειναν οι
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φορμαλιστές παρέμεινε μια αισθητική - μια θεωρία της ‘λογοτεχνίας’ καθ’
εαυτής - στην ουσία επρόκειτο για μια επιστημονική αισθητική. …Οι
φορμαλιστές προσπάθησαν να λύσουν εμπειρικά το πρόβλημα της
ιδιαιτερότητας στη λογοτεχνία, εξετάζοντας τις μορφικές ιδιότητες που
διέπουν τις δομές των λογοτεχνικών κειμένων.»

[141]

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ (ΚΑΙ ΑΝΤΙΘΕΣΕΙΣ) ΤΟΥ BAKHTIN

Ο Bakhtin αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τη θεωρία του κινηματογράφου,
παρά το γεγονός ότι δεν έγραψε ειδικά για τον κινηματογράφο. Όμως, οι
αντιλήψεις του πάνω στην οντολογία του αισθητικού αντικειμένου, σε όποια
κατηγορία κι αν αυτό ανήκει (λογοτεχνία, ποίηση, εικαστικές τέχνες,
αναπαραστατικές τέχνες, φιλμ), επηρέασαν βαθύτατα τόσο τη θεωρία της
λογοτεχνίας, όσο και τη θεωρία του φιλμ. Ως προς την επιρροή στους συγχρόνους
του, αυτή ήταν μεμονωμένη και κρυφή - μάλιστα σε πολλά κείμενα είχε
υπογράψει με ονόματα φίλων του, του Medvedev και του Volosinov κυρίως καθ’ ότι κανείς δε ρίσκαρε να συμπλεύσει με κάποιον που ήταν στο στόχαστρο
του κομμουνιστικού καθεστώτος για πολλά χρόνια. Ενώ χρονικά εντάσσεται στη
μεταγενέστερη περίοδο του Ρώσικου Φορμαλισμού, θεωρητικά αποκλίνει απ’
αυτόν, και η σκέψη του θα αποτελέσει μια διαχρονική πηγή έμπνευσης και
επίδρασης που φτάνει μέχρι την μετα-στρουκτουραλιστική περίοδο (τέλη του
1960 και μετά). Όπως επισημαίνει ο Γιάγκος Ανδρεάδης:
«Οι λαμπερές και συχνά αμφίσημες απόψεις του έχουν χρησιμοποιηθεί ως
ενισχυτικά επιχειρήματα από τις πιο διαφορετικές σχολές, από τον
αιρετικό μαρξισμό μέχρις τους στρουκτουραλιστές, τη γαλλική ομάδα Tel
quell και ειδικότερα την Julia Kristeva και τους διάφορους εκπροσώπους
του νεοσυντηρητισμού και του μεταμοντερνισμού.» [142]
Πιο συγκεκριμένα, μια πρώτη συμβολή του στη θεωρία της τέχνης είναι η
σκληρή, αλλά ακριβοδίκαιη θεωρητική στάση του απέναντι στα αναμφίβολα
επιτεύγματα του φορμαλισμού, με τον οποίο μοιραζόταν αρκετές κοινές θέσεις,
αλλά από τον οποίον τον χώριζαν και πολλές αντιθέσεις.

[143]

Ο Bakhtin μπήκε

στη διαδικασία μιας πολεμικής ενάντια στην ‘ανιστορικότητα’ του Ρώσικου
Φορμαλισμού, που όμως δεν ήταν ούτε στείρα, ούτε προκατειλημένη. Κι αυτό
γιατί ο ίδιος ήταν κοινωνός των πρωτοποριακών θέσεων αυτού, δηλαδή ήταν
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σύμφωνος με: την απόρριψη της ρομαντικής, ενορατικής και αόριστης άποψης
για την τέχνη· την επιφύλαξη απέναντι στο ρεαλισμό· την αναζήτηση της
λογοτεχνικότητας στις σχέσεις ανάμεσα στα κείμενα, την οποία ο ίδιος
αναζητούσε στη ‘διαλογικότητα’, ενώ οι φορμαλιστές στην ‘από-οικειοποίηση’·
τη σταθερότητα μιας επιστημονικής προσέγγισης της λογοτεχνίας μέσα από τη
μελέτη των δομών και των συστημάτων ολόκληρου του πεδίου της αισθητικής.
Από την άλλη αντιπαρατάθηκε ρητά στη θετικιστική μονομέρεια του
φορμαλισμού.

[144]

Γι’ αυτόν η λειτουργία των μορφών στο έργο τέχνης δεν είναι

δυνατόν να αποκόπτεται από την ιδεολογική, ηθική ή γνωστική βάση του, γιατί
τότε χάνει τη σημασία του στο σύνολο του πολιτιστικού γίγνεσθαι:
«Επειδή η πραγματικότητα προϋπάρχει ως προς την αισθητική πράξη , μια
γνωστή και αξιολογημένη ηθικά πραγματικότητα μπαίνει μέσα στο έργο
(ακριβέστερα μέσα στο αισθητικό αντικείμενο) και γίνεται, από τη στιγμή
εκείνη, απαραίτητο συστατικό στοιχείο του. Κατ’ αυτήν την έννοια
μπορούμε να πούμε: στην πραγματικότητα, η ζωή δεν βρίσκεται μόνο έξω
από την τέχνη, αλλά και μέσα της, στον εσωτερικό της χώρο, με όλη την
πληρότητα του αξιολογικού βάρους - κοινωνικού, πολιτικού, θεωρητικού
ή άλλου. …
Φυσικά, η αισθητική μορφή μεταφέρει τη γνωστή και αξιολογημένη
πραγματικότητα σε ένα άλλο επίπεδο αξιών, την υποτάσσει σε μια νέα
ενότητα, την αναδιοργανώνει διαφορετικά…» [145]
Έτσι λοιπόν, σε αντίθεση με τους φορμαλιστές, ο Bakhtin εγκαθιδρύει με
σαφήνεια την εξής άποψη: «Οι μορφικές ιδιαιτερότητες των γλωσσών, των
τρόπων και των υφών του μυθιστορήματος, είναι σύμβολα κοινωνικών
προοπτικών», ανοίγοντας το δρόμο για να επαναπροσδιορισθούν, παράλληλα με
τις μορφολογικές αναζητήσεις, οι κοινωνικές, ιδεολογικές, οικονομικές και
πολιτικές παράμετροι που εκφράζονται στο αισθητικό αντικείμενο, ενώ
ταυτόχρονα το επηρεάζουν και αντανακλώνται άμεσα σ’ αυτό.
Έτσι η θεωρητική σκέψη του, με το να τονίζει την κοινωνική και ιστορική
διάσταση της γλώσσας, θα αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στην ανιστορικότητα
του Φορμαλισμού, του οποίου όμως οι κατακτήσεις είναι εξαιρετικά σημαντικές
και προσοδοφόρες για τη θεωρία της τέχνης, και τις ιδεολογικές-κοινωνικές
θεωρίες (π.χ. Μαρξισμός), που ασχολούνται κατά κύριο λόγο με το περιεχόμενο
του έργου τέχνης.
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Ο Bakhtin αντιμετωπίζει τη λογοτεχνία ως ένα πεδίο διαλεκτικών συσχετισμών,
κατανοητό ακριβώς μέσα από τα συμφραζόμενα των δυναμικών εξελικτικών
σχέσεων που επισυμβαίνουν κατά τη λογοτεχνική διαδικασία. Πως γίνεται αυτό:
κατ’ αρχήν, όπως παρατηρεί ο Terry Eagleton, ο Bakhtin σέβεται «αυτό που θα
μπορούσε να αποκληθεί ‘σχετική αυτονομία’ της γλώσσας». Δέχεται ότι ο
κώδικας της γλώσσας και των συντακτικών δομών υφίστανται με τέτοιο τρόπο
ώστε μπορούν να ορισθούν ανεξαρτήτως των εξωγενών παραμέτρων (π.χ.
κοινωνικών καθορισμών)· ταυτόχρονα όμως εμμένει στο ότι τα ‘σημεία’ μιας
γλώσσας δεν αποτελούν ανελαστικά σήματα αυτού που στοχεύουν να
νοηματοδοτήσουν, αλλά ενεργά συστατικά της ομιλίας, τα οποία τροποποιούνται
και εξελίσσονται ανάλογα με τους μετασχηματισμούς των κοινωνικών-ιστορικών
δεδομένων. Από τη στιγμή λοιπόν που η ‘γλωσσική κοινότητα’ αντανακλά μια
κοινωνία αντιτιθέμενων συμφερόντων, τότε το ‘σημείο’ γίνεται πυρήνας της
αντίφασης, αλλά και του διαλόγου. [146]
Για τον Bakhtin λοιπόν τα ‘σημεία’ είναι ενεργά συστατικά της ομιλίας.
Όπως παρατηρεί ο Δημήτρης Τζιόβας, σε μια εποχή που οι σύγχρονοί του
ασχολήθηκαν με τη γλώσσα, αυτός ήδη μελετούσε την επικοινωνία. Ο Bakhtin
προσδιορίζει την ομιλία ως μια επικοινωνιακή διαδικασία που στοχεύει στην
ανταλλαγή και το διάλογο, μάλιστα κάθε λόγος όχι μόνο επιζητά, αλλά και
προκαλεί έναν αντίλογο. Έτσι είναι φανερή πια η διαδιακασία μέσα από την
οποία:
«ο Bakhtin θέτει ως κριτήριο της ύπαρξης την ‘ανταποκρισιμότητα’, κάτι
που και οι βιολόγοι επιβεβαιώνουν με τα πειράματά τους». [147]
Κάθε λέξη, κάθε φράση ειπώνεται με στόχο να ακουστεί, με στόχο να απαντηθεί
από το άλλο μέρος. Γράφει χαρακτηριστικά ο Bakhtin για την ενγενή τάση του
λόγου προς απόκριση:
«Η λέξη σε μια ζωντανή συνομιλία απευθύνεται άμεσα και φανερά προς
μια μέλλουσα απάντηση και λέξη. Προκαλεί μια απάντηση, την προσδοκά
και δομείται στην κατεύθυνση της απάντησης.»
«…Ο λόγος νοηματοποιεί το αντικείμενό του χάρη στο διάλογο…Κάθε
λόγος κατευθύνεται προς μιαν απάντηση, και δεν μπορεί να αποφύγει τη
βαθιά επιρροή του προβλεπόμενου λόγου απόκρισης. Στη συνηθισμένη
ομιλούμενη γλώσσα, ο ζωντανός λόγος, είναι άμεσα και βίαια στραμμένος
προς το μέλλοντα λόγο - απάντηση: προκαλεί αυτήν την απάντηση, την
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προαισθάνεται και πηγαίνει να την υποδεχτεί. Συγκροτούμενος μέσα στην
ατμόσφαιρα του ‘ήδη ειπωμένου’, ο λόγος προσδιορίζεται ταυτόχρονα
από τη μη ειπωμένη, αλλά εξαιτούμενη, και ήδη προβλεπόμενη απόκριση.
΄Ετσι συμβαίνει σε κάθε ζωντανό διάλογο.» [148]
Κι έτσι αναδύεται η έννοια της ‘διαλογικότητας’ κατά Bakhtin που συνίσταται
στην προβολή, την επέκταση του κειμένου από την ενδοκειμενικότητά του στην
εξωκειμενικότητα αυτού, αναπτύσσοντας ‘εξωτερικές’ σχέσεις και διασυνδέσεις
με τον άλλο λόγο (ή το λόγο του άλλου κειμένου ή υποκειμένου), με την έννοια
της ‘διακειμενικότητας’. Ταυτόχρονα όμως κατ’ αυτόν, συμβαίνει και το
αντίστροφο, η επιστροφή στο κείμενο των εξωκειμενικών του αναφορών.
Ο όρος ‘διακειμενικότητα’ εισήχθηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1960 από
την Julia Kristeva, ακριβώς για να αποδώσει την έννοια της ‘διαλογικότητας’ του
Bakhtin. (Ζήτημα το οποίο θα αναπτυχθεί στο επόμενο κεφάλαιο, στα πλαίσια
του αποδέκτη της αφήγησης). [149]
Πέραν όμως της πολλαπλής συνεισφοράς του στη θεωρία της λογοτεχνίας και του
αισθητικού αντικειμένου, υπάρχει ένας συγκεκριμένος τομέας επίμονης
ενασχόλησής του πάνω στο μυθιστορηματικό λόγο, που έχει άμεση σχέση με το
φιλμικό λόγο. Πρόκειται για το θέμα του ‘ομιλώντος’ προσώπου κατά την
αφήγηση γενικότερα, με μια ιδιαίτερη εμβάθυνση στο μυθιστόρημα και τη σχέση
μεταξύ του συγγραφέα και του ήρωά του, καθώς επίσης σε αυτήν καθεαυτήν τη
θέση του συγγραφέα και τις θέσεις των προσώπων που δρουν στην αφήγησή του.
Για τον Bakhtin η ομιλία κάποιου δεν είναι μόνο δική του. Οι ομιλίες των άλλων,
που εκφέρονται και ακούγονται όπου κι αν στρέψει την προσοχή του, συναντούν
τη δική του φωνή μέσα από την κοινωνική συμπεριφορά ή ενδεχομένως τη
σύγκρουση, ή μέσα από τη μελέτη των κειμένων. Αυτές οι ‘ξένες’ φωνές
συμπλέκονται με τη δική του φωνή προσπαθώντας να κυριαρχήσουν στη
συνείδησή του. Ο ‘κοινωνικός πολυγλωσσισμός’ έχει άμεσο αντίκτυπο στο
μυθιστόρημα, είτε υποστασιοποιημένος στα πρόσωπα των ομιλούντων, είτε ως
προοπτικό επίπεδο στον ίδιο τους το διάλογο:
«Το

κύριο

αντικείμενο

του

μυθιστορηματικού

είδους

που

το

‘προσδιορίζει’, που δημιουργεί την υφολογική ιδιοτυπία του, είναι ο
άνθρωπος που ομιλεί και ο λόγος του.» [150]
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Πιο συγκεκριμένα ο Bakhtin ξεχωρίζει τις ακόλουθες βασικές παραμέτρους:

Α. Ο λόγος ως αντικείμενο λογοτεχνικής αναπαράστασης
Στο μυθιστόρημα «…ο άνθρωπος που ομιλεί και ο λόγος του είναι αντικείμενο
μιας λεκτικής και λογοτεχνικής αναπαράστασης.»
Ουσιαστικά δηλαδή πρόκειται για μια αναπαράσταση που γίνεται με τη
διαμεσολάβηση του ίδιου του λόγου του κειμένου, μέσα από τους συναφείς με το
μυθιστορηματικό λόγο μορφικούς τρόπους της διατύπωσης. Η λεκτική αυτή
έντεχνη αναπαραστατικότητα του κειμένου που προσπαθεί να ‘μιμηθεί’ τον
πολυγλωσσισμό, δηλαδή ουσιαστικά να αναπαραστήσει τον εαυτό του, ακριβώς
για να τον αποδώσει, αντιδιαστέλλεται με τη θεατρική αναπαραστατικότητα, κατά
την οποία ο λόγος επικοινωνείται άμεσα από τα πρόσωπα που τον εκφέρουν, ως
οι ενσαρκωμένοι του λόγου ρόλοι. Διαφοροποιείται όμως και από την ποίηση,
καθώς ο ποιητής μιλά εξ’ ονόματός του, υπάρχει στην κυριολεξία μέσα από το
λόγο του με τον οποίο ταυτίζεται και δε χρειάζεται άλλα πρόσωπα να μιλήσουν
αντί γι’ αυτόν, έτσι ώστε ο ίδιος να πάρει τις αποστάσεις του, όπως ακριβώς κάνει
ο συγγραφέας.
Ο Γιάγκος Ανδρεάδης επισημαίνει την άμεση επίδραση της πολυφωνίας του
Bakhtin στην ίδια την αφήγηση:
«Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι το στοιχείο της πολυφωνίας - στην
οποία πολύ εύστοχα ο Bakhtin αποδίδει όχι τόσο μια γλωσσολογική αλλά
κυρίως μια στοχαστική και βιωματική διάσταση, στο επίπεδο των
διαφορετικών προσώπων, αλλά και στις διαφορετικές φωνές μέσα στο ίδιο
πρόσωπο - είναι κυριαρχικό στον Ντοστογιέφσκι. Πράγμα που καθιστά
και την εξωτερική σχεδίαση της πλοκής κάτι το ανέφικτο και το
ανεπιθύμητο, διότι ένα πρόσωπο που μπορεί να μιλήσει με αυτή ή την
άλλη διαμετρικά αντίθετη φωνή μπορεί να οδηγήσει την πλοκή
οπουδήποτε.» [151]
Η παραπάνω εμβάθυνση καθιστά αντιληπτή τη θεωρητική γέφυρα που ενώνει
αυτήν την προβληματική του Bakhtin για την ‘ομιλία’ και τη ‘διαλογικότητα’, με
το ζήτημα της αφηγηματικής ‘φωνής’, έτσι όπως μελετήθηκε από τους
αφηγηματολόγους, με εξέχουσα συστηματοποίηση αυτήν του Gerard Genette.
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Μπορεί οι όροι να διαφοροποιούνται και οι κατηγορίες να διευρύνονται, αλλά η
θεωρητική βάση για το ρόλο που παίζει το ‘ομιλούν’ πρόσωπο παραμένει η ίδια.
Για να γίνει ανάγλυφος αυτός ο συσχετισμός, ας διευκρινισθεί ότι ως ‘φωνή’ στην
αφήγηση νοείται το ‘ποιος μιλάει’, δηλαδή ποιος έχει το λόγο, μέσα από τη φωνή
ποιου δίνεται η ιστορία. Πρόκειται για το ρόλο του ‘αφηγητή’ που προσεγγίζεται
ανάλογα με τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή του στην αφηγούμενη ιστορία και το
αφηγηματικό του επίπεδο σε σχέση με αυτήν την ιστορία.
Για τους αφηγηματολόγους ο ‘αφηγητής’ πρέπει να νοείται ως μια υπόσταση
διαφοροποιημένη και αποκομένη από τον συγγραφέα, όπως αντίστοιχα ο
‘αποδέκτης της αφήγησης’ δεν πρέπει να συγχέεται με τον εκάστοτε
συγκεκριμένο αναγνώστη (θέματα που θα αναπτυχθούν σε επόμενη ενότητα).
Ο Tzvetan Todorov, ορίζοντας το ρόλο του αφηγητή, λέει:
«Ο αφηγητής είναι αυτός που ενσαρκώνει τις αρχές σύμφωνα με τις
οποίες γίνονται οι αξιολογικές κρίσεις· αυτός είναι που αποκρύβει ή
αποκαλύπτει τις σκέψεις των προσώπων, κάνοντάς μας έτσι να
συμμεριζόμαστε την αντίληψή του για την ‘ψυχολογία’· αυτός είναι που
επιλέγει ανάμεσα στον ευθύ και το μετατεθειμένο λόγο, ανάμεσα στη
χρονική τάξη και τις ανατροπές του χρόνου. Δεν υπάρχει αφήγηση χωρίς
αφηγητή.»

[152]

Ο Bakhtin (τέσσερις δεκαετίες πριν τον Todorov, που μάλιστα υπήρξε μελετητής
και μεταφραστής του) δεν αποσυνδέει το συγγραφέα από το λογοτεχνικό λόγο, κι
έτσι η τυπολογία του, αυτό που ο ίδιος επίμονα και παραστατικά ονομάζει
«τρόποι δημιουργίας της εικόνας της γλώσσας» περνάει μέσα από:
(α) τον ‘ευθύ λόγο’ του συγγραφέα, που ουσιαστικά αντιστοιχεί στη σύγχρονη
αφηγηματική διάκριση του ‘αφηγητή’ ή αλλιώς στην κλασική πλατωνική
διάκριση της ‘διήγησης’, δηλαδή στην αφήγηση που αποδίδει πράξεις,
καταστάσεις, δράσεις και όχι λόγια.
Ως προς αυτήν την κατηγορία η διαφορά στον Bakhtin έγκειται στο ότι μελετά τη
διγλωσσία και τη διαστρωμάτωση που ενυπάρχει στη γλώσσα του συγγραφέα,
καθώς διαπλέκει τη σχέση της με αυτήν του αφηγητή (ενός αφηγητή που ο ίδιος
έχει επιλέξει):
«Πέρα από τη διήγηση του αφηγητή, διαβάζουμε και μια δεύτερη: τη
διήγηση του συγγραφέα που αφηγείται το ίδιο πράγμα με τον αφηγητή και
που, επιπλέον, αναφέρεται στον ίδιο τον αφηγητή.» [153/α]
(β) το λόγο των ηρώων στους διαλόγους και τους εσώτερους μονολόγους τους
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όταν εκφέρονται αφηγηματικά όχι άμεσα, αλλά μέσω της συντακτικής
παρέμβασης και του έμμεσου σχολιασμού του συγγραφέα. Έτσι από τη στιγμή
που δεν μεταφέρονται αυτούσια διαφοροποιούνται από την άμεση μεταφορά
τους. Αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί στον ‘αναπαριστώμενο λόγο’ κατά την
αφήγηση, ή αλλιώς στην πλατωνική ‘μίμηση’.
«…είναι ο εσωτερικός του λόγος (του προσώπου), μέσα από τη μετάδοση
όμως του συγγραφέα, με τις προκλητικές του ερωτήσεις και τις ειρωνικά
αποκαλυπτικές επιφυλάξεις του.» [153/β]
(γ) τα λόγια των ηρώων, στην άμεση μεταφορά τους, κατά την οποία δεν υπάρχει
καμιά τροποποίηση. Εδώ πρόκειται για τον πραγματικά ‘ευθύ λόγο’ των
προσώπων, όπως ορίστηκε πολλά χρόνια αργότερα από τον Gerard Genette.
Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον το ότι ακόμη κι εδώ κατά τον Bakhtin υπάρχει
πολυφωνία και διαστρωμάτωση του λόγου:
«Τα λόγια των ηρώων, διαθέτοντας σε διαφορετικούς βαθμούς,
λογοτεχνική και σημασιοδοτική ανεξαρτησία και δική τους προοπτική,
είναι λόγια του ‘άλλου’ σε μια γλώσσα ξένη, και μπορούν επίσης να
διαθλάσουν τις προθέσεις του συγγραφέα, χρησιμεύοντάς του, ως ένα
ορισμένο σημείο, για δεύτερη γλώσσα. Επιπλέον, τα λόγια ενός ήρωα
ασκούν σχεδόν πάντοτε επιρροή (μερικές φορές ισχυρή) πάνω στο λόγο
του συγγραφέα, τον διαστίζουν με λέξεις ξένες (καλυμμένος λόγος του
ήρωα), τον διαστρωματώνουν, και άρα εισάγουν σ’ αυτόν, τον
πολυγλωσσισμό.» [153/γ]
Β. Ο λόγος ως κοινωνική γλώσσα
Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για τον Bakhtin, εκτός από το λόγο του ομιλούντα,
όπως κι αν αυτός αναπτύσσεται κατά την αφήγηση, είναι κυρίως ο ίδιος ο ομιλών,
ως «…ένα κοινωνικό άτομο, ιστορικά συγκεκριμένο και προσδιορισμένο, ο λόγος
του είναι μια κοινωνική γλώσσα, όχι μια ‘ατομική διάλεκτος’». Είναι εμφανές
πως μέσα από την κοινωνική διάσταση του λόγου γεννιέται και εξελίσσεται ο
‘πολυγλωσσισμός’ και η ‘διαλογικότητα’.
Ο Δημήτρης Τζιόβας επισημαίνει:
«Η διαλογικότητα δεν αποσκοπεί, όπως ισχυρίζονται ορισμένοι μελετητές
του Bakhtin, σε μια σταθερή ισορροπία αντιτεθέμενων δυνάμεων. Κάθε
άλλο, η διαλογική φύση της γλώσσας εμπεριέχει το στοιχείο της πάλης
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και δεν τείνει προς έναν ευγενή φιλελεύθερο πλουραλισμό. Η
ετερογλωσσία αντικαθρεφτίζει την κοινωνική διαφορά και την πάλη για
κυριαρχία των κοινωνικών στρωμάτων ή και εθνικών ομάδων, τη
διελκυστίνδα κεντρομόλων και κεντρόφυγων δυνάμεων.» [154]

Γ. Ο λόγος ως ιδεολόγημα
Όμως εκτός του κοινωνικού ρόλου του ‘ομιλούντος’ κατά την αφήγηση,
συγχωνεύεται σε αυτόν ένας ‘ιδεολόγος’ «και τα λόγια του είναι πάντα ένα
ιδεολόγημα». Μέσα από αυτήν τη θεωρητική γραμμή ο Bakhtin προσεγγίζει τη
διαφοροποίηση των προοπτικών των δρώντων προσώπων στο μυθιστόρημα σε
αντιδιαστολή με το έπος που έχει μία και μόνη προοπτική, και γράφει για τον
ήρωα του μυθιστορήματος:
«…δεν αρκείται στη δράση, ομιλεί, και η δράση του δεν έχει γενική και
ανεπίδεκτη απόρριψης σημασία, δεν εκτυλίσσεται σε έναν επικό κόσμο,
αδιαμφισβήτητο και σημαίνοντα για όλους. Γι’ αυτό και η δράση αυτή
έχει πάντοτε ανάγκη από μια ιδεολογική ρήτρα, στηρίζεται σε μια
καθορισμένη ιδεολογική θέση, που δεν είναι η μόνη δυνατή, και που είναι
άρα αμφισβητήσιμη….» [155]
Αυτή η «ιδεολογική θέση, που δεν είναι η μόνη δυνατή» εισάγει τη σχετικότητα
στο χώρο της επικοινωνίας και της αφήγησης. Το τι βλέπει και το τι κατανοεί
κάποιος έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη θέση στην οποία βρίσκεται, με την
προοπτική γωνία υπό την οποία παρατηρεί τις καταστάσεις ή τις εξελίξεις.
Το εύρος της σημασίας αυτής της σχετικότητας (εδώ συγκλίνει ο Bakhtin και ο
Einstein) είναι ανυπολόγιστο, ευθέως ανάλογο με το εύρος της εφαρμογής του: η
πολυφωνία και η σχετικότητα στην ίδια την πραγματικότητα (κοινωνική,
πολιτική, ιδεολογική, ιστορική), αντανακλάται, γίνεται πολυφωνία της αφήγησης,
πολυφωνία των προοπτικών κάθε καλλιτεχνικής έκφρασης, κάθε επικοινωνίας.
[156]

Ο ρόλος της προοπτικής αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία στον κινηματογράφο,
αφού η ‘οπτική γωνία’ του κάθε δρώντος προσώπου, δεν αναπαρίσταται απλώς
λεκτικά (όπως γίνεται στο μυθιστόρημα), δε χρειάζεται να εικονοποιηθεί η
γλώσσα (όπως θα έλεγε ο Bakhtin), αφού γλώσσα στο φιλμ είναι η ίδια η εικόνα
που δείχνει την εκάστοτε ‘προοπτική’, τον εκάστοτε προσωπικό λόγο, ακόμη κι
όταν πρόκειται για την πιο εσώτερη σκέψη.
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ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ VLADIMIR PROPP

Ο Propp εντάσσεται στο Ρώσικο φορμαλισμό. [157]
Το κείμενό του «Η Μορφολογία του παραμυθιού», που εκδόθηκε το 1928, έμελλε
να αποτελέσει ένα βασικό θεωρητικό άξονα για ολόκληρη την αφηγηματολογία,
και να επηρεάσει την εξελικτική πορεία της από τη δεκαετία του 60 και μετά.
Πρόκειται για ένα μοντέλο ανάλυσης της αφήγησης που εφαρμόζεται με επιτυχία
σε κάθε μορφή της: λογοτεχνία, κινηματογράφο, ακόμη και τηλεόραση.
Η «Μορφολογία» υπήρξε προδρομική και παραμένει επίκαιρη, έχοντας ήδη
εφαρμοστεί εκτενώς όχι μόνο στη λογοτεχνία (ας αναφερθούν παραδειγματικά η
εφαρμογή του Todorov πάνω στο «Δεκαήμερο» του Βοκάκιου, καθώς και η
θεωρητική επιρροή του Propp στον Bremond και τον Greimas), αλλά και στον
κινηματογράφο (π.χ. Wollen), καθώς επίσης στην τηλεόραση (π.χ. Silverstone,
Fiske). [158]
Ο Propp αρχικά παρατήρησε την ομοιογένεια που εμφάνιζαν τα ρώσικα ‘μαγικά’
παραμύθια, και ανέλυσε 100 περιπτώσεις αυτών από τη συλλογή του Afanasiev,
ένα ικανότατο αντιπροσωπευτικό δείγμα ώστε να αποκαλυφθούν τα σταθερά τους
στοιχεία, δηλ. αυτά τα δεδομένα που επαναλαμβάνονται και χτίζουν τη δομή
αυτών των αφηγημάτων.
Έτσι ο Propp κατέληξε στο ότι:
«Τα μόνιμα, σταθερά στοιχεία του παραμυθιού είναι οι λειτουργίες των
δρώντων προσώπων, ανεξάρτητα από το ποιοι και πως τις επιτελούν. Οι
λειτουργίες συγκροτούν τα θεμελιώδη συστατικά μέρη του παραμυθιού.»
[159]

Οι ‘λειτουργίες των δρώντων προσώπων’ σύμφωνα με τον Propp είναι 31, αν και
δεν είναι απαραίτητο να εμφανίζονται όλες κατά την παραμυθική αφήγηση. Σε
ένα παραμύθι μπορεί να απουσιάζει κάποια ή κάποιες από τις συνολικά 31
καταγεγραμμένες λειτουργίες, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη βασική δομή του
παραμυθιού. Όμως σε κάθε περίπτωση, η σειρά των λειτουργιών που υπάρχουν
δεν αλλάζει, αλλά πάντα συμβαδίζει με το γενικό μοντέλο.
Ως λειτουργία «…εννοείται η ενέργεια ενός δρώντος προσώπου, που ορίζεται από
την άποψη της σημασίας της για την πορεία της δράσης.»
Αυτός ο ορισμός διαγράφει τα απαραίτητα δεδομένα για την αφηγηματική
εξέλιξη:
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α. Μια ενέργεια που λειτουργεί με έναν συγκεκριμένο τρόπο για την πορεία της
δράσης: ονομάζεται λειτουργία.
β. Ένα δρων πρόσωπο που επιτελεί αυτήν την ενέργεια: ονομάζεται ρόλος.
Το παιχνίδι της αφήγησης δομείται και εξελίσσεται μέσα από τη σχέση αυτών
των δύο παραμέτρων: λειτουργιών και δρώντων προσώπων.

Οι 31 λειτουργίες
Α. Προπαρασκευαστικό μέρος του παραμυθιού

1. Απουσία: ένα από τα μέλη της οικογένειας απουσιάζει από το σπίτι.
2. Απαγόρευση: στον ήρωα προβάλλεται μια απαγόρευση.
3. Παράβαση: η απαγόρευση παραβαίνεται.
4. Διερεύνηση: ο ανταγωνιστής μπορεί να κάνει ανίχνευση.
5. Εκχώρηση: στον ανταγωνιστή δίνονται πληροφορίες για το θύμα του.
6. Εξαπάτηση: ο ανταγωνιστής επιχειρεί να ξεγελάσει το θύμα του και να γίνει
κύριος αυτού ή των υπαρχόντων του.
7. Συνενοχή: το θύμα ενδίδει στην απάτη και παρά τη θέλησή του βοηθά τον
εχθρό.
Β. Η αρχή της πλοκής εγκαινιάζεται με τη ‘δολιοφθορά’

8. Δολιοφθορά: ο ανταγωνιστής προκαλεί σε ένα από τα μέλη της οικογένειας
φθορά ή ζημία.
8α. Έλλειψη: κάτι δεν αρκεί σε κάποιο από τα μέλη της οικογένειας, επιθυμεί να
έχει κάτι.
Γ. Εισαγωγή του ήρωα στο παραμύθι

9. Μεσολάβηση, συνδετική στιγμή: η δυστυχία ή η έλλειψη γνωστοποιείται,
απαυθύνουν στον ήρωα παράκληση ή εντολή, τον αποστέλλουν ή τον αφήνουν να
φύγει.
10. Έναρξη αντενέργειας: ο ήρωας - αναζητητής συμφωνεί ή αποφασίζει για την
αντενέργεια.
11. Αναχώρηση: ο ήρωας εγκαταλείπει το σπίτι του.
12. Πρώτη λειτουργία του δωρητή: ο ήρωας δοκιμάζεται, ρωτιέται, δέχεται
- -

146

επίθεση κλπ., πράγματα που προετοιμάζουν τη λήψη εκ μέρους του ενός μαγικού
μέσου ή βοηθού.
13. Αντίδραση του ήρωα: ο ήρωας αντιδρά στις πράξεις του μελλοντικού δωρητή.
14. Εφοδιασμός, λήψη του μαγικού μέσου: στη διάθεση του ήρωα τίθεται το
μαγικό μέσο.
15. Τοπική μετακίνηση μεταξύ δύο βασιλείων, ταξίδι με οδηγό: ο ήρωας
μεταφέρεται, παραδίδεται ή οδηγείται στον τόπο που βρίσκεται το αντικείμενο
της αναζήτησης.
16. Πάλη: ο ήρωας και ο ανταγωνιστής συναντιούνται σε άμεση πάλη.
17. Στιγμάτισμα, σημάδεμα: τον ήρωα τον σημαδεύουν.
18. Νίκη: ο ανταγωνιστής νικιέται.
Δ. Η διήγηση φτάνει στο αποκορύφωμά της

19. Εξάλειψη της δυστυχίας ή της έλλειψης: η αρχική δυστυχία ή έλλειψη
εξαλείφεται.
20. Επιστροφή: ο ήρωας επιστρέφει.
21. Καταδίωξη, κυνηγητό: ο ήρωας υφίσταται καταδίωξη.
22. Διάσωση: ο ήρωας σώζεται από την καταδίωξη.
23. Μη αναγνωρίσιμη άφιξη: ο ήρωας, αγνώριστος, φτάνει στο σπίτι του ή σε
άλλη χώρα.
24. Αβάσιμες απαιτήσεις: ο ψεύτικος ήρωας προβάλλει αβάσιμες απαιτήσεις.
25. Δύσκολο πρόβλημα: στον ήρωα τίθεται ένα δύσκολο πρόβλημα.
26. Λύση: το πρόβλημα λύνεται.
27. Αναγνώριση: τον ήρωα τον αναγνωρίζουν.
28. Ξεσκέπασμα: ο ψεύτικος ήρωας, ή ο ανταγωνιστής, ο κακοποιός,
ξεσκεπάζεται.
29. Μεταμόρφωση: στον ήρωα δίνεται μια νέα όψη.
30. Τιμωρία: ο εχθρός τιμωρείται.
31. Γάμος: ο ήρωας παντρεύεται και ανεβαίνει στο θρόνο.

Ο Propp, μέσα από την επαναληπτικότητα και τη σταθερότητα εμφάνισης των
λειτουργιών αυτών - ασχέτως αν από κάθε παραμύθι μπορεί να λείπουν κάποιες
απ’ αυτές, πράγμα το οποίο άλλωστε επισημαίνει - παρατηρεί πως η παράμετρος
των

λειτουργιών

παραμένει

αμετάβλητη
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δημιουργώντας μια αναλοίωτη υποδομή, ανεξαρτήτως της αλλαγής συνθηκών ή
των επιμέρους περιπτώσεων.
Κάθε λειτουργία, του περιορισμένου καταλόγου των 31, ορίζεται από ένα
ουσιαστικό, που αντιπροσωπεύει τη συγκεκριμένη δράση στη λειτουργία, πχ.
‘παράβαση’: η απαγόρευση παραβαίνεται.
Οι δράσεις που επιτελούν τις λειτουργίες γίνονται από τα δρώντα πρόσωπα, τα
οποία είναι επτά, και καθένα απ’ αυτά έχει το δικό του κύκλο πράξεων, δηλαδή
σε αυτό το πρόσωπο αντιστοιχούν μία ή περισσότερες λειτουργίες. Για το λόγο
αυτό ο Propp κάνει διαχωρισμό μεταξύ ‘κύκλων δράσης’, κι όχι απλά ρόλων.
Οι 7 Ρόλοι και οι κύκλοι δράσης αυτών:
1. ανταγωνιστής (κακοποιός): ρόλος εξαιρετικά σημαντικός, καθώς μέσω της
λειτουργίας της ‘δολιοφθοράς’ που επιτελεί ουσιαστικά εισάγεται η πλοκή.
Ο Propp επισημαίνει:
«αυτή η λειτουργία είναι εξαιρετικά βασική, καθώς ουσιαστικά μ’ αυτήν
δημιουργείται η κίνηση του παραμυθιού.»
Έτσι το πρόσωπο του ‘ανταγωνιστή’ που πράττει ‘δολιοφθορά’ ενάντια στον
‘ήρωα’, ‘μάχη’ ή διάφορες μορφές ‘πάλης’ μαζί του, καθώς επίσης οδηγεί στην
‘καταδίωξη’, συντηρεί την πλοκή μέσω των αντιθετικών κινήσεων, ενάντια στον
‘ήρωα’.
2. δωρητής (προμηθευτής): πρόκειται για πρόσωπο ή οντότητα που δίνει βοήθεια
στον ήρωα με τη μορφή δώρου, προετοιμάζοντάς τον για την απόκτηση ενός
‘μαγικού μέσου’, (ή) και δίνοντάς του αυτό το μέσο.
3. βοηθός: ένας ρόλος που θα μπορούσε να οριστεί ως δορυφόρος του ‘ήρωα’, με
την έννοια ότι ακόμη κι όταν απουσιάζει από το παραμύθι οι ιδιότητές του και οι
λειτουργίες του μεταβιβάζονται στον ίδιο τον ‘ήρωα’. Όπως διευκρινίζει ο Propp:
«…ο ήρωας συχνά τα καταφέρνει χωρίς κανένα βοηθό. Είναι, τρόπον
τινά, ο ίδιος βοηθός του εαυτού του… Αντίστροφα, ο βοηθός κάποτε
επιτελεί εκείνες τις λειτουργίες που εξιδιάζουν στον ήρωα.»
Έτσι μέσα από το ‘βοηθό’ τελείται η ‘μετακίνηση’ του ‘ήρωα’, η ‘εξάλειψη της
έλλειψης’, η ‘διάσωση από την καταδίωξη’, η ‘λύση’ δύσκολου προβλήματος, η
‘μεταμόρφωση’ του ‘ήρωα’.
4.

πριγκίπισσα

(αναζητούμενο

πρόσωπο)

και

ο

πατέρας

της:

εδώ

συμπεριλαμβάνονται η ‘υποβολή δύσκολου προβλήματος’, το ‘στιγμάτισμα’, το
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‘ξεσκέπασμα’, η ‘αναγνώριση’, η ‘τιμωρία του δεύτερου κακοποιού’, ο ‘γάμος’.
Ο Propp παρατηρεί πως δε μπορούν να διαχωριστούν με ακρίβεια οι λειτουργίες
που τελούνται από την κόρη και από τον πατέρα:
«Στον πατέρα,

συχνότερα, καταχωρίζεται η

υποβολή

δύσκολων

προβλημάτων, ως πράξη που απορρέει από την εχθρική στάση απέναντι
στο μνηστήρα.»
Αυτή η παρατήρηση είναι εξαιρετικά σημαντική, γιατί πράγματι υπάρχουν
περιπτώσεις κατά τις οποίες ο πατέρας μπορεί να πάρει ένα ρόλο ‘αναταγωνιστή’
ως προς τον ‘ήρωα’. Κι έτσι εδώ εμφανίζεται ανάγλυφα μία από τις βασικές
ιδιαιτερότητες των μαγικών παραμυθιών που συνίσταται στο ότι:
«Ένα πρόσωπο καταλαμβάνει αρκετούς κύκλους δράσης».
Αυτό σημαίνει επίσης ότι ένας ‘βοηθός’ ή ένας ‘δωρητής’ μπορεί ξαφνικά να
γίνει εχθρικός απέναντι στον ‘ήρωα’ ή ακόμη και να υπεισέλθει στο ρόλο του
‘κακοποιού’. Ο Propp αναφέρει αρκετά παραδείγματα τέτοιου τύπου και
υπογραμμίζει:
«Επομένως, πέφτουμε ξανά πάνω στο φαινόμενο, η θέληση των
προσώπων, οι προθέσεις τους, να μην μπορούν να θεωρηθούν ως
ουσιώδεις ενδείξεις για τον προσδιορισμό τους. Το βασικό δεν είναι αυτό
που θέλουν να κάνουν, ούτε τα συναισθήματα που τους γεμίζουν, αλλά οι
ενέργειές τους, αυτές καθ’ εαυτές, που αποτιμώνται και ορίζονται από την
οπτική γωνία της σημασίας τους για τον ήρωα και για την πορεία της
δράσης.» [160]
5. αποστολέας: ο ρόλος αυτός επιτελεί τη λειτουργία της αποστολής του ήρωα
μακρυά από το σπίτι του, αμέσως μετά τη ‘δολιοφθορά’ και την έναρξη της
πλοκής, είτε γιατί αυτός πρέπει να αναζητήσει κάτι (‘ήρωας-αναζητητής’), είτε
γιατί διώκεται (‘ήρωας-θύμα’).
6. ήρωας: οι λειτουργίες που προσιδιάζουν σε αυτόν είναι ο ‘γάμος’ στο τέλος της
αφήγησης, η ‘αναχώρηση’ κατά την έναρξη της πλοκής, η ‘αντίδραση στις
πράξεις του μελλοντικού δωρητή’ που αφηγηματικά δίνει τη δυνατότητα για
πολλαπλές εναλλακτικές - θετικές ή αρνητικές - αντιδράσεις από πλευράς του, πχ.
ο ήρωας αντέχει σε δοκιμασία, προσφέρει κάποια υπηρεσία, σώζεται από
απόπειρες εναντίον του (παραδειγματική αναφορά από τις 10 περιπτώσεις που ο
Propp συγκαταλέγει στην ‘αντίδραση του ήρωα’).
7. ψεύτικος ήρωας: επιτελεί ρόλο έγερσης αβάσιμων απαιτήσεων στη σφαίρα
δράσης του ήρωα. Η διαφοροποίησή του από τον ήρωα έγκειται στο ότι ενώ
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γειτνιάζει με αυτόν ως προς την επικράτεια επιρροής, ώστε να του δίνεται η
δυνατότητα των ‘αβάσιμων απαιτήσεων’, δεν έχει τις ικανότητες του ήρωα για να
μπορέσει να κρατήσει αυτήν την επικράτεια.
Από την μέχρι εδώ ανάπτυξη διαγράφεται μέσα από ποιες μορφολογικές
διαδικασίες

τα

‘δρώντα

πρόσωπα’

εξαρτώνται

και

υπάγονται

στην

πρωτοκαθεδρία των ‘λειτουργιών’. Στο παραμύθι, αυτό που έχει σημασία είναι η
προώθηση της αφήγησης μέσα από τις ενέργειες κι όχι μέσα από τις προθέσεις.
Αυτό σημαίνει περαιτέρω πως αυτές οι δράσεις δεν αποτελούν απαραιτήτως το
αποτέλεσμα μιας εσώτερης διεργασίας του δρώντος υποκειμένου. Έτσι εξηγείται
το ότι ένας ρόλος μπορεί να λειτουργεί με αντιθετικούς τρόπους, μέσα από
διαφορετικούς κύκλους δράσης: πχ. ο φίλος ξαφνικά μπορεί να γίνει εμπόδιο, και
ο ανταγωνιστής, σύμμαχος.
Ουσιαστικά αυτή η επίμονη επεξεργασία των λειτουργιών από πλευράς του
Propp, οδηγεί σε μία κατάτμηση ενός αφηγήματος σε μικρο-αφηγήσεις, που η μία
ακολουθεί την άλλη σε χρονολογική σειρά: μετά τη ‘δολιοφθορά’ ή την ‘έλλειψη’
θα ακολουθήσει η ‘αντενέργεια’, μετά την ‘πάλη’ θα επέλθει η ‘νίκη’ του ήρωα.
Μια τέτοια προσέγγιση όμως, ήδη οριοθετεί μια συνταγματική ανάλυση.
Ο Meletinski επισημαίνει:
«Εδώ εξυπακούεται η συμπύκνωση του περιεχομένου σε μια σειρά
σύντομων φράσεων· κατόπιν, αυτές οι φράσεις γενικεύονται, με την
έννοια ότι κάθε συγκεκριμένη πράξη εντάσσεται σε μια καθορισμένη
λειτουργία, η ονομασία της οποίας αντιπροσωπεύει τη συνοπτική και
γενικευμένη δήλωση της πράξης με τη μορφή ενός ουσιαστικού (απουσία,
εξαπάτηση, πάλη, κλπ.). Το επιλεγόμενο απόσπασμα του κειμένου, που
περιέχει αυτήν ή εκείνη την πράξη (και επομένως και την αντίστοιχη
λειτουργία) είναι δυνατόν, αν μεταχειριστούμε σύγχρονη ορολογία, να το
ονομάσουμε αφηγηματικό σύνταγμα.» [161]
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ‘λειτουργία’ αποτελεί μια στοιχειώδη αφηγηματική
ενότητα. Μετά από αυτήν την οργάνωση της δράσης σε αυτόνομες ενότητες, ο
Propp προχωρεί σε μια μελέτη των σχέσεων μεταξύ των λειτουργιών. Πρόκειται
για μια προσπάθεια εμβάθυνσης στη δομή του αφηγηματικού κειμένου, που
καταλήγει στην σπουδαιότητα της μετάβασης από τη ‘δολιοφθορά ή την έλλειψη’
στο ‘γάμο’ ή τη λύση της πλοκής. Αυτή η μετάβαση από το ένα άκρο στο άλλο
συντελείται μέσω των ενδιάμεσων λειτουργιών και ονομάζεται ‘κίνηση’.
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Ο Propp διευκρινίζει:
«Κάθε νέα επιφορά δυστυχίας ή βλάβης, κάθε νέα έλλειψη, συγκροτεί νέα
κίνηση. Ένα παραμύθι μπορεί να έχει αρκετές κινήσεις, και κατά την
ανάλυση του κειμένου πρέπει κατ’ αρχήν να ορίσουμε από πόσες κινήσεις
αποτελείται. Μια κίνηση μπορεί ν’ ακολουθεί αμέσως ύστερα από μία
άλλη, αλλά οι κινήσεις μπορούν και να περιπλέκονται, η εξέλιξη που έχει
αρχίσει σταματάει, παρεμβάλλεται μια νέα κίνηση.» [162]
Δεδομένης της στενής σχέσης του μοντέλου του Propp με τη θεωρία του Claude
Bremond για τις αφηγηματικές ακολουθίες και τη λογική της ανάπτυξής τους,
όπως διαμορφώνεται στη «Θεωρία των αφηγηματικών πιθανοτήτων», (που
αποτελεί ένα βασικό τμήμα της παρούσας έρευνας), αλλά και της γενικότερης
επιρροής του κατά την αφηγηματολογική εξέλιξη, τα συμπεράσματα της
«Μορφολογίας» και το μοντέλο του Propp θα αναπτυχθούν επίσης συγκριτικά με
το αντίστοιχο μοντέλο του Bremond (στο σχετικό κεφάλαιο).
Άλλωστε, όπως παρατηρεί ο Δημήτρης Τζιόβας:
«…η μορφολογία του Propp θεωρήθηκε πρόγονος της αφηγηματολογίας
προαναγγέλοντας αφενός τη στρουκτουραλιστική μικροποιητική, που
συνίσταται στον προσδιορισμό της πυρηνικής αφηγηματικής δομής, και
επηρεάζοντας

αφ’

ετέρου

τη

μέθοδο

ανάλυσης

ορισμένων

στρουκτουραλιστών και ιδιαίτερα του Bremond.» [163]
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ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ (ΔΟΜΙΣΜΟΣ) ΚΑΙ ΑΦΗΓΗΣΗ

ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ:
ΑΠΟ ΤΟΝ FERDINAND DE SAUSSURE ΣΤΟΝ CLAUDE LEVI - STRAUSS

Από τις μέχρι στιγμής προσεγγίσεις διαφαίνονται πλέον καθαρά οι επιρροές που
σταδιακά συγκλίνουν και ολοκληρώνουν την αφηγηματολογική σκέψη.
Ας υπενθυμιστεί πως ο Ρώσικος φορμαλισμός και ο Γλωσσολογικός Κύκλος της
Πράγας (με κύριο εκπρόσωπο τον Jakobson) όχι μόνο επηρεάστηκαν από το
γλωσσολογικό μοντέλο του Ferdinand de Saussure, αλλά επιπλέον το μετέφεραν
στη μελέτη των λογοτεχνικών κειμένων, διευρύνοντας το πεδίο των
στρουκτουραλιστικών προσεγγίσεων. [164]
Έτσι η πρωτοποριακή έρευνα του Claude Levi-Strauss πάνω στους ανθρώπινους
μύθους, με βάση τη σωσσυριανή κατεύθυνση του γλωσσολογικού μοντέλου,
βρήκε πρόσφορο έδαφος και επέφερε την εδραίωση του στρουκτουραλισμού (από
τον οποίο αναδύθηκε η αφηγηματολογία). [165]
Ο Levi-Strauss μελέτησε τους μύθους των Ινδιάνων της Β. και Ν. Αμερικής, σε
σχέση με την κοινωνική δομή, τους θρύλους και τις τελετουργίες τους,
προσπαθώντας να διακρίνει τις αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στις κοινωνικές
πρακτικές και τη δημιουργία μυθολογιών. Ως συνεχιστής των απόψεων του
Saussure εστίασε στους τρόπους με τους οποίους δημιουργείται η σημασία μέσα
από τη διαφορά των σημείων και την παρουσία δυαδικών αντιθέσεων, οι οποίες
με τη σειρά τους οδηγούν σε θεμελιώδη συστήματα ταξινόμησης μέσα στις
κουλτούρες (πχ. άτομο vs κοινωνία· φωτεινό vs σκοτεινό· καλό vs κακό·
παρουσία vs απουσία κλπ.). [166]
«Είναι πιθανώς ένα από τα πολλά συμπεράσματα της ανθρωπολογικής
έρευνας ότι παρ’ όλες τις πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα
τμήματα του ανθρωπίνου είδους, ο ανθρώπινος νους είναι παντού ένας και
ο αυτός και διαθέτει τις ίδιες ικανότητες. …Γεγονός, βέβαια, είναι ότι οι
διαφορές είναι εξαιρετικά γόνιμες. Ακριβώς μέσω της διαφοράς είναι που
η πρόοδος έχει επιτελεστεί.» [167]
Αυτή ακριβώς η ταξινόμηση ‘μέσω της διαφοράς’ είναι το πρώτο βήμα
στρουκτουραλιστικής ανάλυσης που στόχο έχει όχι απλώς να μελετήσει τη δομή
των μύθων, αλλά κυρίως διαμέσου αυτής να κατανοήσει τη διαδικασία της
μυθικής σκέψης και τους νόμους που τη διέπουν.
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Γιατί όπως εξηγεί ο Levi - Strauss (στο ‘Structural Anthropology’), αν πράγματι
υπάρχει μια ασυνείδητη επιβολή της μορφής πάνω στο περιεχόμενο κι αν αυτή η
μορφή υπάρχει ενιαία στη σκέψη των ανθρώπων - αρχαίων ή σύγχρονων,
‘πρωτόγονων’ ή πολιτισμένων (ο Levi-Strauss θέτει τη λέξη ‘πρωτόγονος’ σε
εισαγωγικά γιατί θεωρεί τη σκέψη του ισόβαθμη με αυτήν ενός πολιτισμένου) τότε από τη στιγμή που αυτή η ασυνείδητη δομή γίνει κατανοητή, με βάση αυτήν
μπορούν να μελετηθούν κι άλλοι θεσμοί ή έθιμα. [168]
Αν αυτή η μελέτη των περιπτώσεων των Ινδιανικών μύθων μέσα από τις διαφορές
τους (πχ. οι μύθοι που συλλέγησαν απ’ έξω από μη Ινδιάνους, σε αντιδιαστολή μ’
αυτούς που συλλέγησαν από μέσα από αυτόχθονες), αν λοιπόν ειδωθούν αυτές οι
ιστορίες από τη σκοπιά της αφήγησης, εμφαίνονται δύο τάσεις σύμφωνα με τον ο
Lévi-Strauss:
α. η πρώτη τάση αντιστοιχεί με αυτό που ο Lévi-Strauss ονομάζει «γένεση της
αταξίας», δηλαδή εξηγεί τις περιπέτειες μιας ολόκληρης πόλης, μέσα από
επιτυχίες και αποτυχίες και το πώς τελικά αυτή η πόλη οδηγήθηκε στην
καταστροφή, γεγονός που κάνει αυτήν την αφήγηση να συνίσταται στην «ιστορία
μιας πτώσης».
β. η δεύτερη τάση, μιλώντας για την ίδια πόλη, ενδιαφέρεται για την κοινωνική
τάξη αυτής της περιόδου, που αντανακλάται σε κάποια εξέχοντα πρόσωπα και
αφηγηματικά προσπαθεί να θέσει τη διαχρονική διαδοχή των γεγονότων σε μια
συγχρονία μέσα από την κομμάτι κομμάτι επανασύστασή της.
Μέσα από τη σύγκριση των δύο τάσεων ο Lévi-Strauss παρατηρεί τελικά πως
πρόκειται για την ίδια ιστορία και στις δύο αφηγήσεις (μια πόλη καταστράφηκε
και οι κάτοικοι περιπλανήθηκαν κατά μήκος του ποταμού Skeena) και
επισημαίνει:
«Βλέπετε, λοιπόν, πως έχουμε ένα βασικό επεξηγηματικό πυρήνα. Η
βασική δομή του είναι ίδια, αλλά το περιεχόμενο του πυρήνα δεν είναι ίδιο
αλλά μπορεί να ποικίλει· είναι, σύμφωνα με αυτά ένα είδος μικρο-μύθου,
αν μπορώ να το πω έτσι, γιατί είναι πολύ βραχύς και πολύ
συμπυκνωμένος, αλλά παρ’ όλα αυτά διαθέτει την ιδιότητα του μύθου
κατά το ότι μπορούμε να τον παρατηρήσουμε κάτω από διαφορετικούς
μετασχηματισμούς.

…αυτές

οι

ιστορίες

είναι

εξαιρετικά

επαναλαμβανόμενες· ο ίδιος τύπος γεγονότος μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αρκετές φορές για να περιγράψει διαφορετικά συμβάντα.» [169]
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Μέσα απ’ αυτήν την παραδειγματική αναφορά από το έργο του Lévi-Strauss
διαγράφεται ο λόγος της μεγάλης επίδρασης που είχε όχι μόνο στο
στρουκτουραλισμό, αλλά και στη θεωρία της αφήγησης γενικότερα, όπως
προκύπτει μέσα από την ανάγκη του να προσδιορίσει τη σχέση και την
αλληλεπίδραση δομής και περιεχομένου. Επίσης, διακρίνεται ένας κοινός
προβληματισμός με τη σκέψη του Vladimir Propp, παρά το γεγονός των
αντιρρήσεων και της αυστηρής κριτικής που έκανε στο έργο του, με αποτέλεσμα
να προκύψει η γνωστή διαμάχη μεταξύ τους. Αν και είναι δίκαιο και για τους δύο
να ειπωθεί πως ο Lévi-Strauss αναγνώρισε το μέγεθος της συμβολής και των
ανακαλύψεων του Propp, τονίζοντας το πρωτοπόρο ρεύμα της «Μορφολογίας»,
ένα

τέταρτο

του

αιώνα

πριν

από

τις

απόπειρες

άλλων

μελετητών,

συγκαταλεγομένου και του ίδιου του εαυτού του.
Πράγματι, αν ο Propp αντιμετωπιστεί όχι ως φορμαλιστής, αλλά ως ο πρώτος που
εγκαθίδρυσε ένα μοντέλο για τη δομή του αφηγηματικού λόγου, και αν
συνυπολογιστεί πως ο Lévi-Strauss μπορεί να μην ήταν, ούτε θεωρούσε εαυτόν
αφηγηματολόγο, αλλά η σκέψη του επέδρασε ισχυρά στη θεωρία της αφήγησης,
τότε η μεταξύ τους διαφορά γεφυρώνεται κάτω από το πρίσμα των αφηγηματικών
δεδομένων που ενυπάρχουν σε κάθε ιστορία.
Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο πως και οι δύο (μαζί με τους διανοητές του
στρουκτουραλισμού που ακολούθησαν την προβληματική αυτών, ασχέτως
επιμέρους διαφοροποιήσεων ή ενστάσεων, δηλαδή Claude Bremond, Tzvetan
Todorov, Algirdas J. Greimas, Roland Barthes) όλοι, συγκαταλέγονται σ’ εκείνη
την πλευρά του στρουκτουραλισμού που ασχολείται με το ‘μύθο’ κυρίως, κι όχι
με την ‘πλοκή’.
Αυτό εμφαίνεται έντονα και στη μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Lévi-Strauss για την
ανάλυση του μύθου. Όπως επισημαίνει ο Ερατωσθένης Καψωμένος:
«Η μέθοδος ανάλυσης του μύθου, κατά τον Lévi-Strauss στηρίζεται στην
οριζόντια και κάθετη θεώρηση το μύθου:
α. Διαπιστώνουμε ότι ο μύθος (μυθική αφήγηση, συγκεκριμένη
πραγμάτωση) αποτελεί μια συνταγματική αλυσίδα.
β. Αυτή η αλυσίδα μπορεί να χωριστεί σε μια ακολουθία επεισοδίων
(σκηνών: sequences).
γ. Κάθε επεισόδιο (σκηνή) θεωρείται μερικός σχηματισμός κάθε άλλου
επεισοδίου»

[170]
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Έτσι λοιπόν για τον Lévi-Strauss τα συστατικά στοιχεία του μύθου αποκτούν το
πλήρες νόημά τους μέσα από τη σχέση τους, ή τη διαφορά τους, με τα υπόλοιπα
στοιχεία του κατά την εξέλιξη του, αλλά επίσης μέσα από τη σχέση τους με τις
πρακτικές και τους κώδικες της κοινωνίας στην οποία ενάσσονται.

ΑΦΗΓΗΣΗ

Μετά την προσέγγιση όλων των επιρροών που συνετέλεσαν στη γέννηση της
αφηγηματολογίας, σχηματίζονται τα συστατικά στοιχεία της ίδιας της αφήγησης.
Η αφήγηση συγκροτείται και εξελίσσεται κατά τη διαδικασία ανάπλασης μιας
ιστορίας, πραγματικής ή επινοημένης, είτε μέσα από τον προφορικό ή γραπτό
λόγο (όλες οι λογοτεχνικές μορφές: μυθιστόρημα, θέατρο, ποίηση, καθώς και η
παραμυθική ή όποια άλλη προφορική αφήγηση), είτε μέσα από την εικόνα
(κινηματογράφος, τηλεόραση, εικαστικές τέχνες, κίνηση - χορός, μουσική). [171]
Έτσι διακρίνεται πως η ίδια ιστορία μπορεί να αφηγηθεί με διαφορετικά μέσα:
ένα μυθιστόρημα, ή ένα θεατρικό κείμενο, ή ένα ποίημα μπορούν να γίνουν
κινηματογραφική ταινία· ή ακριβώς αντίστροφα: η ιστορία ενός φιλμ μπορεί να
γίνει ποίημα, θεατρική παράσταση ή μυθιστόρημα· ένα ποίημα μπορεί να πάρει
τη μορφή ενός εικαστικού δρώμενου· ένα παραμύθι μπορεί να αφηγηθεί ως
κινηματογραφική περιπέτεια ή ως τηλεταινία ή ως χορευτική παράσταση· ένας
πίνακας μπορεί να αφηγηθεί ως διήγημα, ή ως φιλμικό συμβάν· ένα κόμικ που
έγινε ταινία.
Τα παραδείγματα από το χώρο της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου και των
εικαστικών τεχνών είναι τόσα πολλά, που ξεπερνούν την παρούσα μελέτη,
ορίζοντας ταυτόχρονα ένα ευρύτατο πεδίο ‘διακειμενικότητας’. [172]
Ταυτοχρόνως όμως, η ίδια ιστορία μπορεί να αφηγηθεί διαφορετικά μέσα από το
ίδια μέσο αφήγησης: η ίδια ιστορία αγάπης για την οποία γράφτηκαν διαφορετικά
μυθιστορήματα· μια συγκεκριμένη ιστορία κοινωνικών διεκδικήσεων για την
οποία έγιναν διαφορετικές ταινίες· ένα γεγονός μιας υπαρξιακής πτώσης για το
οποίο δημιουργήθηκαν διαφορετικοί πίνακες· η ίδια περιπέτεια που αφηγήθηκε
από διαφορετικά κόμικς. [173]
Ας αναφερθεί εδώ παραδειγματικά το «Ασκήσεις ύφους» του Ραιημόν Κενώ, ένα
κείμενο που γράφτηκε το 1947 και αποδίδει την ίδια ιστορία με 99 διαφορετικούς
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τρόπους, στη μορφή συντομότατων αφηγημάτων (πρόκειται για μια συνηθισμένη
ιστορία συνωστισμού σε ένα λεωφορείο). [174]
Μέσα από αυτά τα παραδείγματα γίνεται για άλλη μια φορά εμφανής (ήδη από
τους Ρώσους φορμαλιστές) η διάκριση

μεταξύ ‘μύθου’ και ‘πλοκής’, μια

διάκριση που συγκροτεί ολόκληρη την αφηγηματολογία και ταυτόχρονα καθιστά
εμφανές το αντικείμενό της. Στόχος της αφηγηματολογίας είναι η μελέτη όλων
των δυνατών αφηγήσεων, ανεξαρτήτως θέματος και ιστορίας, ανεξαρτήτως
τρόπου και μέσου που κάθε φορά χρησιμοποιείται. Έτσι ο λόγος για την αφήγηση
(αφηγηματολογία) γίνεται ισχυρός και αποκαλυπτικός - όπως αντίστοιχα και ο
λόγος για τη γλώσσα (γλωσσολογία) - όταν προσεγγίσει τις βαθύτερες δομές που
ενυπάρχουν σε κάθε μορφή αφηγηματικού λόγου. [175]
Μέσα απ’ αυτούς τους στόχους και ακριβώς πάνω σ’ αυτή τη διάκριση ‘μύθου’
και ‘πλοκής’ στηρίζονται οι δύο βασικές κατευθύνσεις που αναπτύχθηκαν κατά
την εξελικτική πορεία της αφηγηματολογίας, αν και είναι σωστότερο να
επισημανθεί πως δεν υπάρχουν στεγανά σ’ αυτήν τη διάκριση, γιατί οι θεωρητικοί
της αφήγησης, ακόμη κι όταν εστίαζαν το ενδιαφέρον τους περισσότερο στη μία
πλευρά, ερευνούσαν ταυτοχρόνως τα επιτεύγματα της άλλης. [176]
Η 1η κατεύθυνση της αφηγηματολογίας: η μελέτη του ‘μύθου’
Η μία κατεύθυνση εστιάζει στη δομή του μύθου και την εξέλιξή του κατά την
πορεία της αφήγησης. Εδώ κατ’ αρχήν ως ισχυρή προγενέστερη διαδρομή
εμφαίνεται η σκέψη του Propp και του Lévi-Strauss, τα βήματα των οποίων
ακολουθεί το θεωρητικό μοντέλο του Claude Bremond και οι προσεγγίσεις των
Tzvetan Todorov, Algirdas J. Greimas, Roland Barthes.
CLAUDE BREMOND

Σύμφωνα με τον Bremond η ‘Λογική της αφήγησης’ αναπτύσσεται μέσα από τη
συνεχή εμφάνιση πιθανοτήτων ως προς την εξέλιξη του μύθου, που στην πορεία ή
επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται. Μέσα από αυτή τη λογική δημιουργούνται
ενότητες δράσης που τις ονομάζει ‘αφηγηματικές ακολουθίες’, ενώ ταυτοχρόνως
μελετά το πώς αυτές οι ‘ακολουθίες’ συνδέονται μεταξύ τους, αναδεικνύοντας
έτσι ένα συντακτικό του αφηγηματικού λόγου. [177]
Έτσι, κάθε αφήγημα μπορεί να διαιρεθεί σε βασικές ακολουθίες, στην κάθε μια
από τις οποίες υπάρχουν τρεις λειτουργίες ως βασικές αφηγηματικές μονάδες:
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-λειτουργία αναγγελίας μιας πιθανής πορείας
-πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας
-κλείσιμο της αφηγηματικής πορείας με το επιτευχθέν αποτέλεσμα
Παράλληλα, «…όλες οι βασικές ακολουθίες εξειδικεύουν τη μία ή την άλλη
κατηγορία της α) ‘επιτεύξιμης βελτίωσης’ ή της β) ‘προβλεπόμενης
υποβάθμισης’, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο το πρώτο κριτήριο για μια
διχοτομική ταξινόμηση…»
(Σημείωση: τα ζητήματα αυτά θα προσεγγισθούν ειδικότερα ως προς το φιλμικό
λόγο, μέσα από την εφαρμογή του μοντέλου του Bremond και τη σχέση του με
αυτό του Propp, κατά την εφαρμογή της ‘Λογικής των αφηγηματικών
πιθανοτήτων’ στο φιλμ ‘Φόνισσα’).

TZVETAN TODOROV

Ο Τodorov χρησιμοποίησε το πρότυπο της γραμματικής για τη δική του
προσέγγιση του μύθου κατά την αφήγηση, αναλύοντας το ‘Δεκαήμερο’ του
Βοκάκιου. Διακρίνει έτσι τρεις μεγάλες ομάδες σχέσεων κατά την αφήγηση:
α) τις σχέσεις που ορίζουν τη συντακτική πλευρά του κειμένου, και που
αναλύονται με βάση τα στοιχεία που συνδέουν συντακτικά τις αφηγηματικές
μονάδες.
β) τις σχέσεις που ορίζουν τη σημασιολογική πλευρά και που αναλύονται με βάση
το περιεχόμενο του κειμένου, με την έννοια του νοήματος αυτού, κυρίως ως προς
τις «γενικές συνθήκες γένεσης του νοήματος». Εδώ διαχωρίζεται η διαδικασία
σημασιοδότησης «όπου ένα σημαίνον ανακαλεί ένα σημαινόμενο», από τη
διαδικασία συμβολοποίησης «όπου ένα πρώτο σημαινόμενο συμβολίζει ένα
δεύτερο».
γ) τις σχέσεις που ορίζουν τη ρηματική (ή λεκτική) πλευρά του κειμένου, η οποία
αναλύεται στις φράσεις που το συγκροτούν.
Ειδικά, ως προς αυτήν την περίπτωση, ο Todorov επισημαίνει τη σπουδαιότητά
της αν ο μύθος μεταφερθεί από το λογοτεχνικό σε ένα άλλο μέσο:
«Αυτή η διαφορά ανάμεσα στο σύστημα της γλώσσας και στο σύστημα
της λογοτεχνίας δεν διακρίνεται ομοιόμορφα σε κάθε βαθμίδα της
λογοτεχνίας… Πάντως, όσο ισχνή κι αν είναι, η διαφορά υπάρχει πάντα·
τούτο συνεπάγεται την ύπαρξη μιας τρίτης σειράς προβλημάτων,
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συνδεδεμένων με τη λεκτική αναπαράσταση του μυθοπλαστικού
συστήματος (το οποίο μπορούμε, οριακά, να το φανταστούμε να
αναπαριστάνεται από ένα άλλο μέσο, όπως το φιλμ)· αυτό μας αναγκάζει
να λάβουμε υπ’ όψιν τη λεκτική πλευρά του λογοτεχνικού κειμένου.» [178]
Επ’ ευκαιρία αυτής της αναφοράς του ίδιου του Todorov σε ζητήματα μεταφοράς
από το λογοτεχνικό στο φιλμικό κείμενο, μπορεί να ειπωθεί πως γενικότερα το
μοντέλο του ενέχει μια πρόκληση για εφαρμογή του στον κινηματογράφο, από τη
στιγμή που και η ‘σημασιολογική’ και η ‘συντακτική’ πλευρά, όπως τις οριοθετεί,
θα ετύγχαναν γόνιμων πεδίων ανάλυσης στην φιλμική γλώσσα.

ALGIRDAS J. GREIMAS

Ο Greimas, εμβαθύνει στα κυρίαρχα δεδομένα της «Μορφολογίας» του Propp
(‘λειτουργίες’ και ‘δρώντα πρόσωπα’) και επεκτείνει τη συλλογιστική του,
καταλήγοντας σε ένα θεωρητικό και αφαιρετικό μοντέλο ανάλυσης, το οποίο
εφαρμόζει στο έργο του Bernanos.
Κατ’ αρχήν, προσεγγίζει την έννοια των δρώντων προσώπων στη γλωσσολογία,
το Ρώσικο λαϊκό παραμύθι και το θέατρο, κι έπειτα δημιουργεί το δικό του
πρότυπο σχηματισμό που αποτελείται από έξι δρώντα πρόσωπα, ανά τρία ζεύγη
σχηματισμών ανάλογα με τις δράσεις που επιτελούν, (αντί για τους 7 ρόλους που
εμφανίζονται στα Ρώσικα παραμύθια, κατά Propp), τα οποία έχουν ως εξής:
α. Υποκείμενο: αναζητεί ένα Αντικείμενο
αα. Αντικείμενο: είναι ο στόχος αναζήτησης του Υποκειμένου
Ο Greimas επισημαίνει πως η διαπλοκή μεταξύ τους βασίζεται στην ‘επιθυμία’
και στηρίζει μια «τελεολογική σχέση», που κατεύθυνσή της είναι η εκπλήρωση
αυτής της επιθυμίας.
«η τελεολογική σχέση, όπως έχουμε προτείνει να την ονομάσουμε,
τοποθετείται στη μυθική διάσταση της εκδήλωσης και σύμφωνα με το
σημικό αυτό συνδυασμό εμφανίζεται ως ένα σήμημα που πραγματώνει το
σημασιακό αποτέλεσμα ‘επιθυμία’.» [179]
β. Πομπός (ή Αποστολέας): αποτελεί έναν μεσολαβητή επικοινωνίας μεταξύ
Υποκειμένου - Αντικειμένου
ββ. Δέκτης (ή Παραλήπτης): είναι ο αποδέκτης της επικοινωνίας ώστε να
διασφαλιστεί η σχέση Υποκειμένου - Αντικειμένου.
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«Βλέπουμε ότι οι δύο κατηγορίες δράσης φαίνεται, μέχρι στιγμής, να
συνιστούν ένα απλό μοντέλο, προσανατολισμένο ολόκληρο πάνω στο
Αντικείμενο, που είναι ταυτόχρονα αντικείμενο του πόθου και αντικείμενο
επικοινωνίας.» [180]
γ. Βοηθός: ο ρόλος του Βοηθού συνίσταται στην προβολή της επιθυμίας του
Υποκειμένου.
γγ. Αντίμαχος (ή Αντίπαλος): ο ρόλος του Αντιμάχου συνίσταται στην εναντίωση
ως προς την επιθυμία του Υποκειμένου.
Έτσι λοιπόν, ενώ το πρώτο ζεύγος δρώντων προσώπων αντιστοιχεί σε ένα μοτίβο
δράσης με τάση προς μια επιθυμία, ή ένα στόχο, και το δεύτερο σε μια
επικοινωνία, το τρίτο αντιστοιχεί σε εκείνες τις πράξεις υποστήριξης ή
παρεμπόδισης του στόχου ή της επιθυμίας.
Μετά τον καθορισμό των δρώντων προσώπων και της σημασίας των δράσεων
αυτών, ο Greimas αναλύει μία προς μία τις ‘λειτουργίες’ του Propp, και
συμπυκνώνει τις 31 λειτουργίες εκείνου σε 20, συνενώνοντας ουσιαστικά σε μία
λειτουργία τα ζεύγη που αποτελούν ολοκλήρωση μιας δράσης, μέσα από μια
θετική ή αρνητική επικοινωνία, ως εξής:
[απαγόρευση vs παράβαση], [διερεύνηση/εκμαίευση πληροφορίας vs εκχώρηση
πληροφορίας], [εξαπάτηση vs συνενοχή], [αδίκημα vs στέρηση], [πληροφόρηση
vs ανάληψη δράσης από τον ήρωα], [υποβολή σε δοκιμασία vs επιτυχής
αντιμετώπιση της δοκιμασίας], [αγώνας vs νίκη], [καταδίωξη vs διάσωση],
[πρόκληση σε δύσκολο άθλο vs επιτυχία], [ξεμασκάρεμα σφετεριστή vs
αποκάλυψη ήρωα], [τιμωρία vs γάμος].
Μέσα από αυτό το ανανεωμένο αφηγηματικό μοντέλο, παρατηρείται από τον
Greimas πως αυτό που επισυμβαίνει ουσιαστικά κατά την εξέλιξη της αφήγησης,
είναι ο μετασχηματισμός από μια αρνητική έναρξη σε μια θετική έκβαση, γεγονός
που καθιστά αυτό το σχήμα πιο ευέλικτο, ώστε να εφαρμόζεται σε κάθε αφήγηση
κι όχι μόνο στην παραμυθική.
Ωστόσο, ο ίδιος δεν αρκούνταν σε αυτήν την προσέγγιση των δράσεων των
προσώπων ανεξαρτήτως των υπάρξεων εαυτών, και των συγκεκριμένων
προσωπικών επιλογών τους, που σαφώς συνάδουν με το χαρακτήρα τους, κι όχι
με μια έξωθεν επιβεβλημένη μορφή.
Όπως επισημαίνει ο Ερατοσθένης Καψωμένος:
«Επιχειρεί λοιπόν να συγκροτήσει μια σημειωτική των ηθών, όπου τα
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αξιολογικά συστήματα συνδέονται με τις κατηγορίες του τρόπου
(τροπικότητες: modalités) και της οπτικής γωνίας (προοπτικής: aspect).
Έτσι η ανάλυση των αξιολογικών κρίσεων βασίζεται στις τροπικότητες
της επιδεξιότητας και της ικανότητας που συνιστούν στοιχεία της ηθικής
τιμής…. Τα αξιολογικά κριτήρια της οπτικής γωνίας δεν εκφράζονται με
αντιθετικές κατηγορίες του τύπου άσπρο - μαύρο, ναι - όχι, αλλά
βασίζονται στην ένταση-χαλάρωση. Για τη μελέτη αυτών των φαινομένων
ο Greimas υποστηρίζει ότι πρέπει να φτιάξουμε μια ‘σύνταξη της
έντασης’ ή της οπτικής γωνίας, που θα μπορούσε να βοηθήσει να
μελετήσομε εντελέστερα και τις τροπικότητες που λειτουργούν στα
λογοτεχνικά κείμενα.» [181]
Αυτή η επισήμανση αναδεικνύει ένα ευρύ και ιδιαίτερα ζωτικό ζήτημα της
αφήγησης: αυτό του ‘τρόπου’ και της ‘οπτικής γωνίας’. Απασχόλησε επίσης τον
Todorov και ιδιαίτερα τον Gerard Genette, και μέσα από αυτήν την προοπτική
διερεύνησης δημιουργείται μια γέφυρα που ενώνει τις θεωρητικές κατευθύνσεις
του ‘μύθου’ με αυτές της ‘πλοκής’, αποκτώντας ταυτόχρονα μεγάλη σημασία και
δυνατότητες εφαρμογής για τον κινηματογράφο.

ROLAND BARTHES

Ο Roland Barthes ξεκινά τη δική του προσέγγιση για την αφήγηση από το ότι
κάθε αφήγημα «είναι μια ιεράρχηση βαθμίδων», με την έννοια επιπέδων που
ενσωματώνονται το ένα στο άλλο, αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους για να
προωθηθεί όχι μόνο η εκτύλιξη της ιστορίας, αλλά και οι έννοιες που κρύβονται
πίσω από κάθε ιστορία: «η έννοια δεν βρίσκεται ‘στην άκρη’ του αφηγήματος, το
διαπερνά.» [182]
Προτείνει τρία συγκροτησιακά επίπεδα: το επίπεδο των ‘λειτουργιών’, το επίπεδο
των ‘δράσεων’ και το επίπεδο της ‘αφήγησης’.
Λειτουργίες
Κατ’ αρχήν ο Barthes διευκρινίζει πως χρησιμοποιεί τον όρο ‘λειτουργία’ με την
έννοια που της δίνει ο Propp και ο Bremond. Ας υπενθυμιστεί εδώ, πως η
‘λειτουργία’ κατά την αφήγηση αποτελεί μια βασική συντακτική μονάδα - κάτι
σαν αφηγηματικό μόριο - που συγκροτείται μέσα από τη δράση, τα γεγονότα και
τα πρόσωπα, συνδέεται με άλλες λειτουργίες εξελίσσοντας την πορεία του
αφηγήματος.
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Ο Barthes σχετίζει τις λειτουργίες με τρεις κλιμακούμενες προοπτικές που
σχετίζονται με τη σύνταξη του κειμένου:
(α) οι λειτουργίες ως ο εν σπέρματι ιστός που προσδιορίζει τις ενότητες ενός
αφηγήματος: ο διαχωρισμός των ενοτήτων συνδέεται άμεσα με μια ολότητα
περιεχομένου, ασχέτως του μεγέθους αυτών. Όπως διευκρινίζει:
«Οι λειτουργίες θα εκπροσωπούνται άλλοτε από ενότητες ανώτερες από
τη φράση (ομάδες φράσεων διαφόρων μεγεθών, ως και το έργο στην
ολότητά του), άλλοτε πάλι κατώτερες (το ‘σύνταγμα’, η λέξη, κι ακόμα,
μέσα στη λέξη, μόνο μερικά λογοτεχνικά στοιχεία.» [183]
Για το φιλμικό λόγο αυτό σημαίνει πως μια λειτουργική ενότητα μπορεί να
εκφράζεται σε ένα πλάνο - ακόμη και στο τμήμα ενός πλάνου - σε μία σκηνή, ή
σε μία αλυσίδα σκηνών που δημιουργούν την αφηγηματική ενότητα ενός
επεισοδίου (sequence).
Εδώ είναι εμφανής η αντιστοιχία με την αφηγηματική διαμόρφωση του Bremond,
ως προς το διαχωρισμό των αφηγηματικών ακολουθιών και το ρόλο που παίζει
κάθε λειτουργία σε αυτές.
(β) οι λειτουργίες ως ρυθμιστές μιας ταξινόμησης των αφηγημάτων, μέσα από τις
τάξεις ενοτήτων, που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: τις καθ’ εαυτό ‘λειτουργίες’
και τις ‘ενδείξεις’.
Οι καθ’ εαυτό ‘λειτουργίες’ (κύριες λειτουργίες ή καταλύτες) κατέχουν ένα
κομβικό ρόλο ως προς τη συνοχή της δράσης, με αποτέλεσμα αν αφαιρεθεί
κάποια απ’ αυτές, να διασαλευθεί η ισορροπία και η νοηματική συνέπεια του
αφηγήματος.
Οι ‘ενδείξεις’ (ή ‘δείκτες’) δηλώνουν σχέσεις μεταφοράς ή μετωνυμίας, άρα
συνδέονται με τον παραδειγματικό και όχι με το συνταγματικό άξονα του
αφηγηματικού λόγου. Εδώ ανήκει ο προσδιορισμός ενός χαρακτήρα, μιας
κατάστασης ή «ατμόσφαιρας», μιας φιλοσοφίας ή αντίληψης για τη ζωή.
(γ) τις σχέσεις μεταξύ των λειτουργιών, δηλαδή τη λειτουργική σύνταξη.
Ως προς αυτήν την κατεύθυνση ο Barthes παραπέμπει στις προσεγγίσεις των
Greimas, Bremond, και Todorov, συμπληρώνοντας πως το επίπεδο των
λειτουργιών «…το οποίο παρέχει το μεγαλύτερο μέρος του αφηγηματικού
‘συντάγματος’», πρέπει να συνδυάζεται με το επίπεδο των δράσεων.
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Δράσεις
Ο Barthes παραπέμπει στις μελέτες σχετικά με τα δρώντα πρόσωπα και τις
κατηγορίες τους, όπως αναπτύχθηκαν από τους Greimas, Bremond, και Todorov.
Ο ίδιος επισημαίνει πως οι γραμματικές κατηγορίες του ‘εγώ’ / ‘εσύ’ (προσωπική
βαθμίδα) ή του ‘αυτός’ (απρόσωπη βαθμίδα), είναι αυτές που θα ανοίξουν το
δρόμο για τον προσδιορισμό του ‘δρασιακού’ επιπέδου:
«Αν λοιπόν διατηρούμε μια προνομιούχο τάξη ‘πραττόντων’ (το
υποκείμενο της αναζήτησης, της επιθυμίας, της δράσης), είναι
τουλάχιστον απαραίτητο να την κάνουμε πιο εύπλαστη, υπάγοντας το
‘δρώντα’ αυτόν στις ίδιες τις κατηγορίες του προσώπου, όχι του
ψυχολογικού, αλλά του γραμματικού.» [184]
Αφήγηση
Με αυτό το τρίτο επίπεδο ουσιαστικά επισυμβαίνει μια συνύφανση αυτής καθ’
εαυτής της ιστορίας, με τον τρόπο αφήγησής της, δηλαδή με την πράξη της
αφήγησης (αυτό που οι φορμαλιστές ονόμασαν ‘πλοκή’), την οποία ο Barthes
προσεγγίζει κυρίως μέσα από τη διάκριση μεταξύ ‘αφηγητή’ / ‘αναγνώστη’ ή
‘θεατή’ (πιο ειδικά στο επόμενο κεφ. για το βλέμμα) και τις επιπτώσεις αυτής της
διαφοροποίησης στο ζήτημα των αφηγηματικών επιπέδων και της αφηγηματικής
φωνής.
Όμως ο Barthes αποκλίνει από το δομισμό, και αυτή η απόσχιση σηματοδοτείται
με τη μελέτη της νουβέλας του Balzac «Sarrasine», το S/Z που εκδόθηκε το 1970.
[184]

Η 2η κατεύθυνση της αφηγηματολογίας: η μελέτη της ‘πλοκής’
Η δεύτερη κατεύθυνση εστιάζει στη δομή της ίδιας της αφήγησης και τις μορφές
που μπορεί να πάρει ή τους τρόπους μέσα από τους οποίους διαπλέκεται μια
ιστορία.
Βασικός εκπρόσωπος αυτής της τάσης είναι ο Gerard Genette, ο οποίος
προσέγγισε την αφήγηση στο σύνολό της. Αυτό σημαίνει ότι άντλησε από τη
διάκριση μεταξύ ‘ιστορίας’ και ‘πλοκής’ των φορμαλιστών, για να μελετήσει
μέσα από τη σχέση αυτών των δύο συνιστωσών την πράξη του ‘αφηγείσθαι’,
στην κάθε συγκεκριμένη υποστασιοποίησή του.
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GERARD GENETTE

Σύμφωνα με τον Genette, σε κάθε αφήγηση υπάρχουν τρεις καθοριστικές γι’
αυτήν παράμετροι, οι οποίες λειτουργούν αλληλοδιαδραστικά, έτσι ώστε η
μεταξύ τους διαπλοκή και τα είδη των συνδέσεων που αναπτύσσουν δομούν το
αφηγηματικό κείμενο.
Το τρίπτυχο που στηρίζει την αφήγηση έχει ως εξής:
1. η ιστορία όπως αυτή συνέβη στην πραγματικότητα ή στη φαντασία του
δημιουργού της, και σύμφωνα με τον Genette:
«…προτείνω να ονομάσουμε ιστορία το αφηγηματικό σημαινόμενο ή
περιεχόμενο (ακόμη κι αν αυτό το περιεχόμενο εμφανίζεται να είναι
μικρής δραματικής έντασης ή συμβαντολογικής υφής)…»
2. το αφηγηματικό κείμενο (λογοτεχνικό, φιλμικό ή εικαστικό), το κείμενο αυτό
καθ’ εαυτό, το οποίο εκθέτει την ιστορία, ήτοι την αλληλουχία κάποιων
συμβάντων:
«… να ονομάσουμε αφήγημα το σημαίνον, το εκφώνημα, το λόγο ή το
αφηγηματικό κείμενο αυτό καθ’ εαυτό…»
3. η πράξη της αφήγησης, δηλ. το γεγονός όχι αυτής καθ’ εαυτής της ιστορίας
αλλά το ότι κάποιος αφηγείται αυτήν την ιστορία, και κατά Genette:
«…να ονομάσουμε αφηγηματική πράξη την ίδια την παραγωγό πράξη του
αφηγείσθαι και, κατ’ επεκταση, το σύνολο της πραγματικής ή
πλασματικής κατάστασης εντός της οποίας τοποθετείται…» [186]
Μέσα από αυτήν την τριαδική σχέση προκύπτουν επιμέρους συσχετίσεις που
άπτονται των ακόλουθων ζητημάτων:
- ‘χρόνου’: ανάγονται στη διαμόρφωση της χρονικής σειράς των γεγονότων όπως
παρουσιάζονται στο κείμενο, συγκριτικά με τη χρονική σειρά που υποτίθεται ότι
συνέβησαν στην ιστορία.
- ‘έγκλισης’: ανάγονται στον τρόπο πο ρυθμίζεται η αφήγηση, με βάση το βαθμό
απόστασης που κρατά από τα γεγονότα ή την οπτική γωνία υπό την οποία τα
παρουσιάζει.
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- ‘φωνής’: ανάγονται στην πράξη της αφήγησης αυτή καθ’ εαυτή, όπως
προκύπτει από τη σχέση του αφηγητή με την αφηγούμενη ιστορία, αλλά και με
τον αποδέκτη της αφήγησης.
Ο Genette εφαρμόζει την τυπολογία του κατά την ανάλυση του έργου του Marcel
Proust “Αναζητώντας το χαμένο χρόνο”, παρουσιάζοντας έμπρακτα τα στάδια
ολοκλήρωσης μιας αφηγηματικής προσέγγισης μέσα από τις παραμέτρους του
‘χρόνου’, της ‘έγκλισης’ και της ‘φωνής’, τόσο στη μικρο-δομή, όσο και στη
μακρο-δομή του κειμένου, που στη συγκεκριμένη περίπτωση και ιδιαίτερο είναι,
και απαιτητικό, δοκιμάζοντας όλες τις πτυχές αυτού του αφηγηματικού μοντέλου.
(Σημείωση: τα ζητήματα αυτά θα προσεγγισθούν ειδικότερα ως προς το φιλμικό
λόγο, μέσα από την εφαρμογή της τυπολογίας του Genette στο φιλμ ‘Φόνισσα’).
Πέραν όμως των αφηγηματικών σχέσεων μέσα στο ίδιο κείμενο, ο Genette
ακολουθώντας τη σκέψη του Bakhtin και της Kristeva ασχολείται με την
‘κειμενική διαλεκτικότητα’, που ορίζεται ως η σχέση ενός κειμένου με άλλα
κείμενα, είτε είναι εμφανής, είτε κρυφή. Έτσι, ανάλογα με το είδος αυτής της
σχέσης προσδιορίζει πέντε τύπους ‘κειμενικής διαλεκτικότητας’, εμφαινόμενους
όχι μόνο στα λογοτεχνικά, αλλά και τα φιλμικά κείμενα. [187]
Α. Διακειμενικότητα: η ταυτόχρονη παρουσία δύο κειμένων μέσα σε ένα:
- ως παράθεση, άμεση και συγκεκριμένη, ενός κειμένου μέσα σε ένα άλλο
(πχ. στην ταινία «Σινεμά ο παράδεισος» του Giousiepe Tornatore, πολλά
κινηματογραφικά φιλιά προγενέστερων ταινιών που έχουν κοπεί από τη
λογοκρισία της εποχής, στην οποία αναφέρεται μέρος της ταινίας, σε μια ενιαία
μπομπίνα που βλέπει ο ήρωας όλα μαζί στο τέλος: τα φιλμικά κείμενα
προγενέστερων υπαρχουσών ταινιών ενσωματώνονται στο φιλμικό κείμενο
«Σινεμά ο παράδεισος).
- ως αναφορά, με την έννοια της λεκτικής ή οπτικής παραπομπής
(πχ. ο ίδιος ο Alfred Hitchcock που παίζει μικρά ρολάκια σε κάποιες ταινίες του,
ως μια αναφορά στον εαυτό του).
Β. Παρακειμενικότητα: πρόκειται για τα συμπληρωματικά κείμενα που τίθενται
παρά του καθ’ εαυτό βασικού κειμένου.
Στον κινηματογράφο η ‘παρακειμενικότητα’ μπορεί να πάρει τεράστιες
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διαστάσεις.
Όπως επισημαίνει ο Robert Stam:
«…οι αφίσες, οι αβάν πρεμιέρ, τα διαφημιστικά μπλουζάκι, οι
τηλεοπτικές διαφημίσεις, ακόμη και το μάρκετιγκ παράγωγων προϊόντων,
όπως τα παιχνίδια και τα μοντέλα… Όλα αυτά τα θέματα που λειτουργούν
στο περιθώριο του επίσημου κειμένου, προσκρούουν στο ζήτημα του
παρακειμένου μιας ταινίας.» [188]
Γ. Μετακειμενικότητα: ο τύπος αυτός αναφέρεται στην κριτική σχέση που
αναπτύσει ένα κείμενο (μετακείμενο) με άλλα προγενέστερά του. Αυτή η κριτική
αποτίμηση μπορεί να είναι ρητή ή να συνάγεται έμμεσα.
(πχ. στην ταινία «Σφαίρες πάνω από το Broadway» του Woody Allen, η συνεχής
αναφορά στην γκαγκστερική μυθολογία -και η κωμική αποδιάρθρωσή της γίνεται μέσα από την οπτική αναπαραγωγή των ενδυματολογικών και
σκηνογραφικών στερεοτύπων του είδους, καθώς και την ανάπλαση των
θεματικών σταθερών - και σε επίπεδο λεκτικών αναφορών - των γκαγκστερικών
φιλμ ή μυθιστορημάτων).
Δ. Αρχικειμενικότητα: αναφέρεται στη σχέση που αναπτύσσει το ίδιο το κείμενο
με το είδος του. Ο ουσιώδης λόγος γι’ αυτήν τη διάκριση προκύπτει από το
γεγονός ότι:
«…λίγη ευρηματικότητα μπορεί πάντοτε να πολλαπλασιάσει τις
κατηγορίες μεταξύ του είδους και του επί μέρους δείγματος, και ότι ουδείς
μπορεί να προσδιορίσει εδώ το όριο στη ραγδαία αύξηση των ειδών…»
[189]

Ε. Υποκειμενικότητα: ουσιαστικά πρόκειται για τη διασκευή ενός κειμένου, του
‘υπερκειμένου’, από ένα μεταγενέστερό του κείμενο, το οποίο βασίζεται πάνω
στο πρώτο, αλλά μπορεί να το μεταβάλλει, να το εξελίσσει ή να του δίνει μια
τελείως διαφορετική διάσταση. Το μεταγενέστερο κείμενο, έτσι καθώς στηρίζεται
σε ένα προϋπάρχον (ή και προϋπάρχοντα) ονομάζεται ‘υποκείμενο’. Για
παράδειγμα η σχέση των κινηματογραφικών διασκευών με τα μυθιστορήματα στα
οποία βασίζονται, εμπίπτει σε αυτήν την κατηγορία διακειμενικότητας. [190]
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ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΥΘΟΥ ΚΑΙ ΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΦΙΛΜΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ

Ειδικότερα, ως προς την κινηματογραφική γραφή, οι Stam / Burgoyne /
Flitterman, παρατηρούν πως η εστίαση σε αυτήν τη διάκριση μύθου - πλοκής
οδήγησε σε κατευθυντήριες γραμμές ανάλυσης, με τις κυρίαρχες τάσεις - που
ξεκινούν από το φορμαλισμό και φτάνουν ως την αφηγηματολογία - να
διαμορφώνονται ως εξής:
▪ Τα γεγονότα του μύθου αντιμετωπίζονται σαν μια αλυσίδα αιτίων αποτελεσμάτων που απλώνονται στο χώρο και το χρόνο.
Για παράδειγμα η Ολλανδή Mieke Bal βλέπει το μύθο σαν μια σειρά από λογικά
και χρονολογικά συνδεδεμένα γεγονότα, τα οποία αιτιολογούνται ή βιώνονται
από τους ηθοποιούς. Έτσι τα γεγονότα, οι ηθοποιοί, ο χρόνος και ο χώρος, όλα
αυτά μαζί, συνιστούν τα υλικά του μύθου. [191]
▪ Ο μύθος μπορεί να ειδωθεί ως η φανταστική κατασκευή, ως ο κόσμος της
ιστορίας που ο ίδιος ο θεατής (ή ο αναγνώστης) μπορεί να δημιουργήσει στο
σύνολό του, στην ολότητά του, συνάγοντάς τον μέσα από τα βασικά κλειδιά ή τα
δεδομένα που του προσφέρονται από την ίδια την αφήγηση.
Για τους Bordwell / Thompson αυτή ακριβώς η διαδρομή που οδηγεί σε αιτιακές
ή χωρο-χρονικές συνδέσεις μεταξύ γεγονότων, είναι αυτή που ολοκληρώνει το
μύθο, σε μια φανταστική του διαμόρφωση από πλευράς του αποδέκτη της
αφήγησης.
«Το σύνολο όλων των γεγονότων σε ένα αφήγημα, τόσο αυτών που
παρουσιάζονται ρητά, όσο και αυτών που συνάγει ο θεατής, συνιστούν
την ιστορία…
…Ο όρος πλοκή χρησιμοποιείται για να περιγράψουμε όλα όσα είναι
οπτικά και ακουστικά παρόντα στην ταινία που παρακολουθούμε. Η
πλοκή περιλαμβάνει κατ’ αρχάς όλα τα γεγονότα που αναπαριστώνται
άμεσα.»
Και για τη σχέση μεταξύ ιστορίας και πλοκής γράφουν:
«Η ιστορία υπερβαίνει τα όρια της πλοκής, υπαινισσόμενη μερικά
γεγονότα που δεν είδαμε ποτέ να συμβαίνουν. Η πλοκή υπερβαίνει τα όρια
του κόσμου της ιστορίας παρουσιάζοντας ‘μη διηγητικές’ εικόνες και
ήχους που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την
ιστορία.» [192]
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▪ ο μύθος εμφανίζει μια ενυπάρχουσα δομή εντός του και ως εκ τούτου η μελέτη
του δικτύου των εσωτερικών σχέσεων έτσι όπως διαπλέκονται στην ιστορία
οδηγεί στη σύγκριση με το πώς εμφανίζεται αυτή η διαπλοκή κατά την αφήγηση,
δηλαδή την πλοκή. Σε αυτήν την κατεύθυνση κινούνται θεωρητικά ο Seymour
Chatman και η Shlomith Rimmon - Kenan.
Ο SEYMOUR CHATMAN ΚΑΙ Ο ΦΙΛΜΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

Μια κάπως ερύτερη αναφορά στην κατεύθυνση του Seymour Chatman - όπως
αναπτύσσεται στο έργο του «Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction
and film» - καθίσταται εδώ ενδιαφέρουσα, καθώς στα περισσότερα επίπεδά της
συμπλέει με την αφηγηματική θεωρία του Gerard Genette, πάνω στην οποία
βασίζεται και το μεγαλύτερο μέρος της παρούσας έρευνας, με την εφαρμογή
αυτής της θεωρίας (του Genette) πάνω στο φιλμ ‘Φόνισσα’. [193]
Ο Chatman διαχωρίζει το ‘τι’ της αφήγησης, δηλαδή αυτήν καθ’ εαυτήν την
ιστορία, από το ‘πως’ της αφήγησης, δηλαδή τον αφηγηματικό λόγο που αποδίδει
το ‘τι’ της ιστορίας. Έτσι, σύμφωνα με την ορολογία του, το ‘τι’ ταυτίζεται με το
story και το ‘πώς’ με τον αφηγηματικό λόγο, το discourse, που αντιστοιχεί στους
τρόπους εκείνους με τους οποίους μεταδίδεται η ιστορία. [194]
Επιπλέον, κατηγοριοποιεί το περιεχόμενο της ιστορίας σε δύο ευρύτερους τομείς:
Α) Τα γεγονότα του μύθου (Events) και η διαπλοκή τους στο χρόνο
Τα γεγονότα, ή αλλιώς τα συμβάντα του μύθου (events), που μπορεί να είναι οι
δράσεις των προσώπων ή όλα τα περιστατικά που επισυμβαίνουν κατά την
εξέλιξη της ιστορίας, τα οποία αμφότερα δομούνται πάνω στο χρόνο.
Χαρακτηριστικά επισημαίνει πως «η διάσταση των γεγονότων της ιστορίας είναι
ο χρόνος» και παράλληλα αναπτύσσει το διαχωρισμό ανάμεσα στο χρόνο της
ιστορίας (story-time) από το χρόνο της αφήγησης (discourse-time).
Πράγματι, γεγονός που διαφαίνεται ξεκάθαρα και στη θεωρία του Gerard
Genette, οι χρονικές σχέσεις παρέχουν ένα εύρος δυνατοτήτων διαφοροποίησης
της δομής της ‘ιστορίας’, όπως αυτή υπονοείται ότι συνέβη, από τη δομή της
‘πλοκής’ που συγκροτεί την αφήγηση, κι αυτό για τον εξής λόγο: κάθε
πραγματική ιστορία της ζωής συμβαίνει σε μία γραμμική τάξη και σε ένα
συγκεκριμένο ρυθμό αναλόγως των συμβάντων από τα οποία συναπαρτίζεται· ο
χρόνος στην πραγματικότητα δεν μπορεί να γυρίσει πίσω, ούτε να τρέξει
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μπροστά, κι αυτό είναι ένα απόλυτο αξίωμα, που διέπει την ύπαρξη του
ανθρώπου και των όντων· ένα αξίωμα το οποίο μόνο η αφήγηση και, σε
φαντασιακό επίπεδο, η μνήμη ή η προσδοκία μπορεί να καταστρατηγήσει.
Η αφήγηση λοιπόν μπορεί να υποκαταστήσει τη μνήμη ή την προσδοκία (κι όχι
μόνο) και να χτιστεί μέσα από αναδρομές στο παρελθόν (flash back στην
κινηματογραφική ορολογία) ή αναφορές στο μέλλον, και ‘προβλέψεις’ γι’ αυτό το
μέλλον (flash forward).
Β) Οι οντότητες (Existents)
Η δεύτερη κατηγορία του Chatman αντιστοιχεί στις οντότητες (existents), στις
οποίες συμπεριλαμβάνονται οι χαρακτήρες και η διάταξη και οργάνωση στο
χώρο.
B/1) Οντότητες: οι χαρακτήρες (characters)
Προσεγγίζοντας το ‘χαρακτήρα’ από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Propp
(Φορμαλισμός), και τους θεωρητικούς της αφήγησης Todorov, Bremond, Barthes,
Greimas (Στρουκτουραλισμός - Δομισμός), καταλήγει στο ότι:
«Οι ολοκληρωμένοι χαρακτήρες λειτουργούν ως ανοιχτή σύλληψη, είναι
επιδεκτικοί περαιτέρω εμβάθυνσης. Αυτά που εμείς ‘διαβάζουμε’ δεν
περιορίζονται στην πραγματική χρονική περίοδο της άμεσης επαφής μας
με το κείμενο. Ο χαρακτήρας μπορεί να στοιχειώνει μέσα μας για μέρες ή
και χρόνια.»

[195]

Ακόμη κι εδώ εμφαίνονται οι θέσεις του Chatman περί σχέσεων ‘ιστορίας’ και
‘λόγου’ από τη στιγμή που η ύπαρξη των χαρακτήρων εκτείνεται όχι μόνο μέσα
στο φιλμικό κείμενο (στο discourse), και μέσα στην ίδια την ιστορία (στο story),
αλλά ευρύτερα και μέσα στη σκέψη του θεατή - αναγνώστη.
Β/2) Οντότητες: ο χώρος (setting)
Στην ίδια ευρύτερη κατηγορία των οντοτήτων (existents), μαζί με τους
χαρακτήρες (characters) υπάγονται και οι τιθέμενες οντότητες του χώρου (setting
κατά την ορολογία του Chatman). Κι εδώ - όπως αντίστοιχα συμβαίνει στην
κατηγορία των γεγονότων που αναπτύσσονται στο χρόνο - διαφοροποιείται ο
χώρος της ιστορίας (story-space) από το χώρο της αφήγησης (discourse-space),
αν και όπως επισημαίνει ο Chatman «τα σύνορα μεταξύ του ‘χώρου της ιστορίας’
και του ‘χώρου της αφήγησης’ δεν είναι τόσο εύκολο να εδραιωθούν όπως τα
όρια μεταξύ του ‘χρόνου της ιστορίας’ και του ‘χρόνου της αφήγησης’».
- -
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Επιμένοντας όμως σε αυτήν τη διαφορά, ο Chatman απαριθμεί τα δεδομένα που
σηματοδοτούν το χώρο, τις χωρικές παραμέτρους μέσα από τις οποίες
διαμορφώνεται σε αφήγηση (discourse-space) ο χώρος της ιστορίας (story-space):
1. ‘Κλίμακα ή μέγεθος’: εδώ η διαφορά εντοπίζεται στο φυσιολογικό μέγεθος που
έχει ένα αντικείμενο στον πραγματικό κόσμο, και στις διαστάσεις που παίρνει
στην οθόνη ανάλογα με το μέγεθος του πλάνου, το φακό και την εστιακή
απόσταση
2. ‘Περίμετρος της οθόνης, σύνθεση και πυκνότητα’: ο κινηματογράφος έχει δύο
διαστάσεις που περιορίζονται στην περίμετρο της οθόνης, ενώ η πραγματικότητα
είναι τρισδιάστατη. Αυτό που μπορεί να υπαινιχθεί της τρίτη διάσταση είναι η
σύνθεση του κάδρου και η πυκνότητα των φωτοσκιάσεων.
3. ‘Θέση’ κάμερας: ο οριζόντιος και κάθετος άξονας του κάδρου καθορίζει τις
σχέσεις των αντικειμένων μεταξύ τους καθώς και τη γωνία λήψης της κάμερα.
4. ‘Βαθμός, είδος, και περιοχή του ανακλώμενου φωτισμού (και χρώμα στις
έγχρωμες ταινίες)’: κάθε χώρος, κάθε οντότητα αναδεικνύεται ή αποκρύπτεται
ανάλογα με το φωτισμό που μπορεί να είναι σκληρός ή αδύναμος,
κατευθυνόμενος ή διάχυτος.
5. ‘Διαύγεια ή βαθμός οπτικής καθαρότητας’: η ευκρίνεια σε σχέση με το φακό της
κάμερας και το βάθος πεδίου είναι μια εξαιρετικά σημαντική παράμετρος
απόδοσης του χώρου (όπως έχει αναλυθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο)
Παρουσιάζει ενδιαφέρον, και αξίζει να σημειωθεί εδώ, πως οι αφηγηματικές
παράμετροι διαμόρφωσης του χώρου της ιστορίας έτσι όπως τις αναλύει ο
Chatman, αντιστοιχούν σε ένα μεγάλο μέρος των ‘συγκεκριμένα φιλμικών
σημειοδοτήσεων’ του Metz.
Επίσης,

προσομοιάζουν

με

κάποιες

όψεις

της

mise

en

scene

των

Bordwell/Thompson, αυτές που έχουν να κάνουν με τις φωτογραφικές ιδιότητες
του πλάνου, τις σχέσεις τους με το χώρο και τις αφηγηματικές λειτουργίες αυτών.
[197]

Πέραν όμως των αφηγηματικών ζητημάτων που άπτονται των γεγονότων, του
χρόνου, των χαρακτήρων και των διευθετήσεων του χώρου, μια πολύ σημαντική
παράμετρος διαφοροποίησης του μύθου από την αφήγησή του συνίσταται στο
ποιο είναι το πρόσωπο (ή τα πρόσωπα) που αφηγείται την ιστορία και από ποιες
πηγές. Σε κάθε ιστορία κάποια πρόσωπα δρουν, αλλά αυτό δε σημαίνει
απαραιτήτως ότι αυτά τα ίδια πρόσωπα εξιστορούν σε κάποιον (κάποιους) τα όσα
- -
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τους συνέβησαν. Στην αφήγηση μιας ιστορίας μπορούν να υπάρξουν πολλές
παραλλαγές αναλόγως του ποιος μιλά για ένα συμβάν ή ένα μύθο, τι λέει ή τι
αποκρύπτει, και πόσο κοντινός (ή απομακρυσμένος) παρατηρητής των γεγονότων
- που τώρα μεταφέρει - υπήρξε.
Ιδίως ως προς τον φιλμικό λόγο οι επιμέρους επιλογές χρόνου, οπτικής γωνίας,
απόστασης και αφηγητή, αποκτούν μια ιδιαίτερη ερμηνευτική προοπτική, από τη
στιγμή που η εικόνα συγκεκριμενοποιεί τις παραμέτρους της αφήγησης
δείχνοντας.
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γλωσσολογίας στη σημειολογία και την αφήγηση.
[165] DEREK ATTRIDGE: «Το γλωσσολογικό πρότυπο και οι εφαρμογές του»,
στο συλλογικό τόμο «Από το φορμαλισμό στο μεταδομισμό», 1995, από το
Cambridge University Press, επιμέλ. Raman Selden.
[166] ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ: «Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέθοδοι
ανάλυσης της αφηγηματικής πεζογραφίας», 2007, Εκδόσεις Πατάκη.
[167] CLAUDE LEVI – STRAUSS: «Μύθος και νόημα», 1978: University of
Torondo Press / μτφρ. Βαγγέλης Αθανασόπολος, 1986, Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
[168] CLAUDE LEVI - STRAUSS: “Structural Anthropology”, 1967, μτφρ. Clair
Jacobson and Brooke Grundfest Schoepf, NY: Doubleday.
[169] CLAUDE LEVI - STRAUSS: «Μύθος και νόημα», 1978: University of
Torondo Press / μτφρ. Βαγγέλης Αθανασόπολος, 1986, Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
[170] ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ: «Αφηγηματολογία: Θεωρία και μέθοδοι
ανάλυσης της αφηγηματικής πεζογραφίας», 2003, Εκδόσεις Πατάκη.
[171] Μεγάλο ενδιαφέρον ως προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελούν οι μελέτες
του Roland Barthes, καθώς προσέγγισε διαφορετικά είδη αφηγηματικών κειμένων
και επικοινωνιακών κωδίκων. Στην ‘Εισαγωγή για τη δομική ανάλυση των
αφηγημάτων γράφει’:
«Άπειρα είναι τα αφηγήματα στον κόσμο. Και, πρώτα πρώτα, υπάρχει μια
απίθανη ποικιλία ειδών που, κι αυτά, κατανέμονται ανάμεσα σε διάφορες
‘ουσίες’, λες και οποιοδήποτε υλικό να ήταν κατάλληλο, για να του εμπιστευθεί ο
άνθρωπος τις εξιστορήσεις του: το αφήγημα μπορεί να στηριχθεί στο αρθρωμένο
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γλωσσικό ιδιώμα, προφορικό είτε γραπτό, στην εικόνα, σταθερή είτε κινούμενη,
στην κίνηση, και στην έλλογη ανάμιξη όλων αυτών των ουσιών. Είναι παρόν στη
μυθολογία, το θρύλο, το μύθο, το διήγημα, τη νουβέλα, την εποποιία, την ιστορία,
την τραγωδία, το δράμα, την κωμωδία, την παντομίμα, τον ζωγραφικό πίνακα, το
υελογράφημα, τον κινηματογράφο, τα κόμικς, τα μικρογεγονότα στον Τύπο, τη
συνομιλία. Και, επιπλέον, κάτω από αυτές τις άπειρες σχεδόν μορφές, το
αφήγημα είναι παρόν σε όλες τις εποχές, σε όλους τους τόπους, σε όλες τις
κοινωνίες. Το αφήγημα αρχίζει με την ίδια την ιστορία της ανθρωπότητας. Δεν
υπάρχει, δεν υπήρξε πουθενά κανείς λαός χωρίς αφήγημα.»
BARTHES ROLAND: «Εικόνα - Μουσική - Κείμενο» 1968, μτφρ. Γιώργος
Σπανός, 1988, Εκδόσεις Πλέθρον.
[172] Ο Robert Stam χρησιμοποιεί τη χιουμοριστική φράση: «Κάθε κείμενο που
έχει κοιμηθεί με ένα άλλο κείμενο, έχει σίγουρα κοιμηθεί με όλα τα κείμενα που
κοιμήθηκε το άλλο κείμενο» και διευκρινίζει:
«Όλα τα κείμενα είναι ιστοί από ανώνυμες φόρμουλες συνυφασμένοι μέσα στη
γλώσσα, παραλλαγές πάνω σε αυτές τις φόρμουλες, συνειδητές και ασυνείδητες
αναφορές, συγχωνεύσεις και αντιστροφές άλλων κειμένων. Με την ευρύτερη
έννοια, ο διακειμενικός διαλογισμός αναφέρεται στις άπειρες και ανοιχτές
πιθανότητες που γεννούν όλες οι ρητορικές πρακτικές ενός πολιτισμού, όλο το
στρώμα των επικοινωνιακών λόγων μέσα στο οποίο το καλλιτεχνικό κείμενο
τοποθετείται και που φτάνει στο κείμενο όχι μόνο μέσα από αναγνωρίσιμες
επιρροές αλλά και μέσα από μια λεπτή διαδικασία διασποράς. Ο κινηματογράφος
με αυτήν την έννοια, κληρονομεί (και μεταμορφώνει) αιώνες καλλιτεχνικής
παράδοσης.»
ROBERT STAM: «Film Theory, An Introduction», 2000, Blackwell Publishing /
«Εισαγωγή στη θεωρία του Κινηματογράφου», μτφρ. Κατερίνα Κακλαμάνη, 2004,
Εκδόσεις Πατάκη.
[173] Προς την κατεύθυνση ‘διακειμενικών’ προσεγγίσεων στο πεδίο του
κινηματογράφου, που από τη φύση του απλώνει ένα εύρος προοπτικών έρευνας,
κινούνται τα ακόλουθα μελετήματα της ελληνικής βιβλιογραφίας (αλφαβητικά):
●

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΚΛΑΜΑΝΙΔΟΥ: «Όταν το μυθιστόρημα συνάντησε τον

κινηματογράφο», 2006, Εκδόσεις Αιγόκερως.
Η συγγραφέας προσεγγίζει αφηγηματικά τις τέσσερις διαφορετικές φιλμικές
εκδοχές, μεταφορές στην οθόνη του μυθιστορήματος του Laclos ‘Επικίνδυνες
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σχέσεις’: ‘Επικίνδυνες σχέσεις’ (1960) του Roger Vadim, ‘Επικίνδυνες σχέσεις’
(1988) του Stephen Frears, ‘Valmon’ (1991) του Milos Forman, και ‘Cruel
Intentions’ (1997) του Roger Kumble· επίσης μελετά τις ταινίες ‘Το κορίτσι με
το σκουλαρίκι’ (2003) του Peter Webber, ‘Ο γητευτής των αλόγων’ (1998) του
Robert Redford, ‘Το ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς’ (2001) της Sharon
Maguire, οι οποίες βασίστηκαν σε μυθιστορηματικά κείμενα.
●

ΜΑΡΙΑ ΚΟΜΝΗΝΟΥ: «‘Νύφες’ και ‘Αμέρικα Αμέρικα’: Παραλλαγές στο

μεγάλο θέμα της μετανάστευσης: Σύγχρονες αναγνώσεις της ‘Οδύσσειας:
Ματαιωμένοι νόστοι», 2007, στο συλλογικό τόμο «Ιστορία και Πολιτική στο έργο
του Παντελή Βούλγαρη», Εκδόσεις Παπαζήση.
Η συγγραφέας κάνει μια συγκριτική προσέγγιση των δύο ταινιών κάτω από το
πρίσμα της μετανάστευσης και επισημαίνει:
«Ο σύγχρονος κινηματογράφος δεν θα μπορούσε παρά, ακολουθώντας το
πρότυπο της παγκόσμιας λογοτεχνίας, να στραφεί κι αυτός στην ‘Οδύσσεια’ ως
πηγή έμπενευσης. Το στοιχείο του νόστου και της περιπλάνησησαποτελεί τον
άξονα της διερεύνησης της συγκρότησης της ταυτότητας και ως εκ τούτου
χαρακτηρίζει ταινίες όπως ο ‘Νανούκ του βορρά’ (1921) του Ρόμπερτ Φρλάερτυ,
το ‘Ταξίδι στην Ιταλία’ (1953) του Ρομπέρτο Ροσελίνι, ‘Η ζωή και ο θάνατος του
συνταγματάρχ Μπλιμπ’ (1943) των Πάουελ και Πρεσμπέργκερ, το ‘Αμέρικα
Αμέρικα’ (1963) του Ελία Καζάν και οι ‘Νύφες’ (2004) του Παντελή Βούλγαρη.»
●

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ: «Από τη σκηνή στην οθόνη. Σφαιρική

προσέγγιση της σχέσης του ελληνικού κινηματογράφου με το θέατρο.», 2002,
Εκδόσεις Αιγόκερως.
Ο συγγραφέας αναπτύσσει την οπτική του ως εξής:
«Αναζήτησα τη διασταύρωση θεάτρου και κινηματογράφου υπό ποικίλες μορφές:
τόσο στις απόπειρες διασκευής του αρχαίου δράματος και στον τεράστιο όγκο της
θεατρογενούς ελληνικής φαρσοκωμωδίας όσο και στην αναζήτηση της
θεατρικότητας στις ταινίες του Νέου Ελληνικού Κινηματογράφου.»
●

ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗ: «Κινηματογραφική αφήγηση και παραβατικότητα στον

ελληνικό κινηματογράφο (1994-2004)», 2006, Εκδόσεις Τυπωθήτω.
Η συγγραφέας μελετά την αφήγηση έξι σύγχρονων ελληνικών ταινιών «…βάσει
του κοινού θεματικού τους πυρήνα: την έννοια της παραβατικότητας.»
Έτσι εμβαθύνει στην ιστορία και τη φιλμική γραφή των ταινιών: ‘Από την άκρη
της πόλης’ (1998) του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, ‘Πες στη μορφίνη ακόμα την
ψάχνω’ (2001) του Γιάννη Φάγκρα, ‘Αύριο θα είναι αργά’ (2002) της Λάγιας
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Γιούργου, ‘Δεκαπενταύγουστος’ (2002) του Κωνσταντίνου Γιάνναρη, ‘Ο
Βασιλιάς’ (2003) του Νίκου Γραμματικού, ‘Μάτια από νύχτα’ (2004) του
Περικλή Χούρσογλου.
Η Μαρία Παραδείση προχωρεί πέραν του θεματικού άξονα, στο αφηγηματικό
επίπεδο και όπως η ίδια επισημαίνει:
«Το κέντρο βάρους αυτής ης ερευνητικής προσπάθειας με τον κοινό θεματικό
άξονα

της

παραβατικότητας

δεν

είναι

όμως

κοινωνιολογικό

αλλά

κινηματογραφικό και η προσέγγισή τους εστιάζεται στις σκηνοθετικές τεχνικές
και στη δομή της κινηματογραφικής τους αφήγησης χωρίς την υιοθέτηση
αλλότριων θεωρητικών σχημάτων. Η βασική υπόθεση εργασίας που διέπει αυτήν
τη μελέτη είναι η εξέταση του κατά πόσο οι ταινίες που έχουν ως θέμα τους την
παραβατικότητα υιοθετούν και μια κατά το μάλλον ή ήττον ‘παραβατική’
αφήγηση για να την παρουσιάσουν, ή τουλάχιστον κατά πόσον προβάλλουν το
θέμα τους απορρίπτοντας τις προδιαγραφές της συμβατικής και ‘γυαλιστερής’
(mainstreming) αφήγησης.»
●

ΠΕΠΗ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ: «Το σώμα: ικεσία και απειλή», 2003, Εκδόσεις

Πλέθρον.
Η συγγραφέας προσεγγίζει τον κινηματογράφο μέσα από το διάλογό του με το
σώμα και φέρνει στην επιφάνεια αυτόν το διάλογο (αυτήν τη διακειμενικότητα)
επισημαίνοντας:
«Η ιστορία του κινηματογράφου είναι από μια άποψη η ιστορία της ανάδυσης του
σώματος, του γυμνού και της επιθυμίας στον 20ο αιώνα. Κάθε άλλη τέχνη που
έχει ως θέμα το σώμα και την επιθυμία βρίσκεται για το λόγο αυτό σε διάλογο
μαζί του. Από την πολύ μακρά σειρά δασκάλων του κινηματογράφου που έκαναν
το σώμα, σε διάλογο με τον πολιτισμό και την πόλη, αντικείμενό τους, θα
επιμείνω εδώ σε κάποια εμβληματικά παραδείγματα …
Ο Resnais, ο Bergman, o Rosselini, ο Fellini, ο Pasolini, ο Greenaway θα μας
οδηγήσουν σ’ αυτήν τη σύντομη κινηματογραφική παρέκβαση, που είναι ένας
άλλος δρόμος συμπληρωματικός και διαφορετικός, για να παρακολουθήσουμε το
σώμα στο διάλογό του με τον πολιτισμό και την πόλη.»
[174] ΡΑΙΗΜΟΝ ΚΕΝΩ: «Ασκήσεις Ύφους», 1947, μτφρ. Αχιλλέας Κυριακίδης,
1984, Εκδόσεις Ύψιλον.
[175] GERALD PRINCE: «Αφηγηματολογία», στο συλλογικό τόμο «From
Formalism to Poststructuralism», 1995, επιμέλ. Raman Selden: The Cambridge
History of Literary Critisism. Volume 8, From Formalism to Poststructuralism,
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από το Cambridge University Press / ελληνική έκδοση: «Από το φορμαλισμό στο
μεταδομισμό», θεώρηση μτφρ. Μίλτος Πεχλιβάνος, Μιχάλης Χρυσανθόπουλος,
2004, Εκδόσεις: Ινστιντούτο Νεοελληνικών Σπουδών.
[176] Παρατίθεται ενδεικτική βιβλιογραφία που ερευνά την εξελικτική πορεία της
αφηγηματολογίας μέσα από τις δύο κατευθύνσεις αυτής, έτσι όπως προκύπτουν
από τη διάκριση ‘μύθου’ και ‘πλοκής’:
●

GERALD PRINCE: «Αφηγηματολογία», στο συλλογικό τόμο «Από το

φορμαλισμό στο μεταδομισμό»
●

BORDWELL DAVID - THOMPSON KRISTIN: «Film Art: An Introduction»,

1979, 1η έκδοση, The Mc Graw - Hill Companies, Inc. NY, / «Εισαγωγή στην
τέχνη του κινηματογράφου», μτφρ. – εισαγωγή: Κατερίνα Κοκκινίδη, 2004,
Εκδόσεις ΜΙΕΤ.
●

SEYMOUR CHATMAN: “Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction

and Film”, 1978, Ithaca, NY: Cornell University Press
●

SEYMOUR CHATMAN: «Coming to terms: The Rhetoric of narrative in

Fiction and Film», 1990, Ithaca: CornellUniversity Press
●

SHLOMITH RIMMON-KENAN: «Narrative Fiction: Contemporary Poetics»,

1983, London: Methuen
●

ROBERT SCHOLES - ROBERT KELLOG: «The nature of Narrative», 1966,

New York: Oxford University Press
●

ROBERT SCHOLES: «Structuralism in Literature: An Introduction, 1974, New

Haven: Yale University Press The nature of Narrative», 1966, New York: Oxford
University Press
● ROBERT

STAM, ROBERT BURGOYNE, SANDY FLITTERMAN - LEWIS:

«New vocabularies in film semiotics: structuralism, post structuralism and
beyond», 1992, London / NY, Routledge.
●

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΙΟΒΑΣ: «Μετά την αισθητική: θεωρητικές δοκιμές και

ερμηνευτικές αναγνώσεις της νεοελληνικής λογοτεχνίας», 1987, Εκδόσεις Γνώση.
●

ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ: «Αφηγηματολογία. Θεωρία και μέθοδοι

ανάλυσης της αφηγηματικής πεζογραφίας», 2007, Εκδόσεις Πατάκη.
[177]

CLAUDE

BREMOND:

«La

logique

des

possibles

narratifs»,

Communications, 8 (1966) / «Η λογική των αφηγηματικών πιθανοτήτων», μτφρ.
Καίτη Παπουτσά, Θεωρία της Αφήγησης, 1991, Εξάντας.
[178]

TZVETAN

TODOROV:

«Poetique»
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structuralisme», 1973, Seuil, Paris / «Ποιητική», μτφρ.- εισαγωγή: Αγγέλα
Καστρινάκη, 1989, Εκδ. Γνώση.
[179], [180] GREIMAS J. ALGRIDAS: «Sémantique structurale. Recherche de
méthode», 1966, Larousse / ελληνική έκδοση: «Δομική σημασιολογία.
Αναζήτηση μεθόδου», μτφρ. Γιάννης Παρίσης, 2000, Εκδόσεις Πατάκη.
[181] ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ: «Αφηγηματολογία: Θεωρία και μέθοδοι
ανάλυσης της αφηγηματικής πεζογραφίας», 2003, Εκδόσεις Πατάκη.
[182], [183], [184] ROLAND BARTHES: «Εικόνα - Μουσική - Κείμενο» 1968,
μτφρ. Γιώργος Σπανός, 1988, Εκδόσεις Πλέθρον.
[185] BARTHES ROLAND: «S/Z», 1970, Edition du Seuil / μτφρ. Μαργαρίτα
Κουλεντιανού, 2007, Εκδόσεις Νήσος.
[186] GERARD GENETTE: «Figures III», 1972, Editions du Seuil / «Σχήματα
ΙΙΙ: ο λόγος της αφήγησης: δοκίμιο μεθοδολογίας», μτφρ. Μπάμπης Λυκούδης,
2000, Εκδόσεις Πατάκη
[187] GERARD GENETTE: «Palimpsestes, La Litterature au second degré»,
1982, Seuil Paris
[188] ROBERT STAM: «Film Theory, An Introduction», 2000, Blackwell
Publishing / «Εισαγωγή στη θεωρία του Κινηματογράφου», μτφρ. Κατερίνα
Κακλαμάνη, 2004, Εκδόσεις Πατάκη.
[189] GERARD GENETTE: «Εισαγωγή στο αρχικείμενο», μτφρ. Μηνάς
Πατεράκης - Γαρέφας, 2000, Εκδόσεις Εστία.
[190] ROBERT STAM: «Film Theory, An Introduction»
[191] ROBERT STAM, ROBERT BURGOYNE, SANDY FLITTERMAN LEWIS: «New vocabularies in film semiotics: structuralism, post structuralism
and beyond»
[192] DAVID BORDWELL - KRISTIN THOMPSON: «Film Art: An
Introduction», 1979, 1η έκδοση.
[193], [194], [195], [196] SEYMOUR CHATMAN: “Story and Discourse:
Narrative Structure in Fiction and Film, 1978, Cornell University Press /
Σημείωση: Οι προσεγγίσεις του έργου αυτού - «Story and Discourse» - γίνονται
άμεσα από το κείμενο του Chatman. Ειδικά για το συγκεκριμένο απόσπασμα
αξιοποιείται η μετάφραση της Βαρβάρας Σπυροπούλου, από το «Η ανατομία του
τηλεοπτικού λόγου» του John Fiske.
[197] DAVID BORDWELL - KRISTIN THOMPSON: «Film Art: An
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Introduction», 1979, 1η έκδοση.
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Κεφάλαιο 3ο

Ο ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΩΣ ΒΛΕΜΜΑ
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ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΒΛΕΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ

Εισαγωγή
Ο κινηματογράφος είναι βλέμμα. Από τη φύση του, λόγω κώδικα. Στον
κινηματογράφο ακόμη και η απουσία βλέμματος είναι βλέμμα. Είναι βλέμμα στο
σκοτάδι, σ’ αυτό που δεν φαίνεται ή σ’ αυτό που αρνείται κάποιος να δει. Το
σκοτάδι αποκτά το νόημά του από τη στιγμή που κάθε φιλμ χτίζεται πάνω στο
φως, πάνω στη λειτουργία του να βλέπει κάποιος κάτι ή όχι.
Ολόκληρη η δομή της κινηματογραφικής αφήγησης τοποθετείται πάνω στο ποιος
κοιτάζει που, πάνω στο ποιος δείχνει τι, πάνω στο που στρέφεται η ίδια η κάμερα
και τελικά πάνω σε τι εστιάζει και τι βλέπει ο θεατής. [198]
Οι βασικές εκφάνσεις της λειτουργίας του βλέμματος, είναι ένα ζήτημα που έχει
απασχολήσει θεωρητικούς και σκηνοθέτες από τη γέννηση της κινηματογραφικής
τέχνης, με γόνιμα αποτελέσματα τόσο σε επίπεδο σκηνοθετικής γραφής, όσο και
φιλμικής θεωρίας.
Ο Cristian Metz εντοπίζει τον πυρήνα της σημασίας του βλέμματος μέσα από τη
λειτουργία της ταύτισης και της επιθυμίας, που κάνει τη ματιά του θεατή να
στοχεύει, να μετακινείται, να αναζητά.
Ο Metz εξηγεί:
«Το βλέμμα του θεατή (θεμελιώδης ταύτιση) πριν διασπαστεί σε όλη την
επιφάνεια της οθόνης, σε ποικίλες και τέμνουσες γραμμές (βλέμματα των
προσώπων μέσα στο πεδίο=δεύτερος διχασμός), πρέπει κατ’ αρχάς να
‘περάσει’ – όπως λέγεται για μια διαδρομή ή για ένα πορθμό – από το
βλέμμα του εκτός πεδίου ήρωα (πρώτος διχασμός) που είναι και ο ίδιος
θεατής, και έτσι πρώτος εκπρόσωπος του αληθινού θεατή, αλλά που δεν
συγχέεται με αυτόν, γιατί βρίσκεται εντός, αν όχι του πεδίου, τουλάχιστον
της μυθοπλασίας.» [199]
Στο παραπάνω απόσπασμα διακρίνεται η διττή φύση του βλέμματος στον
κινηματογράφο: η σχέση του θεατή με το προς θέαση φιλμ, αλλά και η σχέση των
βλεμμάτων εντός του πεδίου της μυθοπλασίας. Ταυτόχρονα επισημαίνεται ο
ρόλος της κάμερας, καθώς ο δίαυλος, ο ‘πορθμός’ για τη διαδρομή του βλέμματος
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σε επίπεδο ψυχολογικής ταύτισης είναι ο εκτός πεδίου ήρωας, αλλά
πραγματώνεται μέσω της κάμερας, γεγονός που προσεγγίζεται αναλυτικά από τον
Metz. [200]
Η Laura Mulvey στην ανάλυσή της για το βλέμμα στον αφηγηματικό
κινηματογράφο κάνει έναν εμπεριστατωμένο διαχωρισμό που εμπεριέχει όλα τα
είδη βλέμματος που εμφανίζονται στον κινηματογραφικό κώδικα. Κρατώντας
ίσες αποστάσεις τόσο από τον εσωτερικό κόσμο της ταινίας και της ιστορίας στην
οποία αυτή αναφέρεται, όσο και από τη διαδικασία κατασκευής αυτού του
κόσμου, αντιμετωπίζει το φιλμικό ως ένα πλήρες σύστημα επικοινωνίας, κατά το
οποίο το σημαίνον σημείο αποστέλλεται σε έναν αποδέκτη, για να του μεταφέρει
ένα μήνυμα. [201]
Ήδη από τη διαδρομή ολοκλήρωσης του επικοινωνιακού σχήματος διαφαίνονται
οι περιπτώσεις θέασης. Έτσι η Mulvey αποδίδει την αναπόφευκτη ύπαρξη και
λειτουργία του βλέμματος σε τρεις φορείς, κατηγοριοποιώντας αντίστοιχα τρία
είδη βλέμματος:
α) «…αυτό της κάμερας καθώς καταγράφει το προ-φιλμικό γεγονός...»
β) «…αυτό του ακροατηρίου καθώς παρακολουθεί το τελικό προϊόν…»
γ) «…αυτό των ηρώων μεταξύ τους εντός της ψευδαίσθησης επί της οθόνης.» [202]
και συμπληρώνει πως:
«Οι συμβάσεις του αφηγηματικού κινηματογράφου αρνούνται τα δύο
πρώτα και τα καθυποτάσσουν στο τρίτο, καθώς ο συνειδητός σκοπός είναι
πάντα να περιορίζεται η διεισδυτική παρουσία της κάμερας και να
παρεμποδίζεται η αποστασιοποιημένη επίγνωση του κοινού.» [203]
Για κάθε μία απ’ αυτές τις περιπτώσεις θα γίνει μια αντίστοιχη εισαγωγική
θεωρητική προσέγγιση, που στόχο έχει να αναδείξει τη λειτουργία του κάθε
επιμέρους σταδίου της φιλμικής επικοινωνιακής διαδικασίας. Κι αυτό κρίνεται
απαραίτητο, ακριβώς γιατί ο κινηματογράφος αποτελεί ένα πολυσημειακό
σύστημα καλλιτεχνικής έκφρασης, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί ταυτόχρονα
διαφορετικά συστήματα και κώδικες επικοινωνίας. Συνδυάζει τα ακουστικά
σημεία (αυτά που ο θεατής προσλαμβάνει μέσω της ακοής), με τα οπτικά σημεία
(αυτά που ο θεατής προσλαμβάνει μέσω της όρασης), οπότε κάθε ξεχωριστή
μελέτη των επιμέρους σημείων ενός φιλμ μπορεί να αποκαλύψει με τρόπο
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αδιαμφισβήτητο τα νοήματα και τις σημασίες. Δηλαδή τα σημαινόμενα που
κρύβονται πίσω από τα σημαίνοντα σημεία. Έτσι η ανάλυση πάνω στον κώδικα
του βλέμματος, που αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο δίαυλο μεταφοράς ενός
μηνύματος (είτε μέσα από το βλέμμα της ίδιας της κάμερας, είτε μέσα από το
βλέμμα των προσώπων της αφηγούμενης ιστορίας, είτε μέσα από το βλέμμα του
ίδιου του θεατή), μπορεί να διασαφηνίσει και να αποκαλύψει την ποικιλομορφία
των πλεγμάτων της αφήγησης για την μεταβίβαση μιας σκέψης, του νοήματος
αυτής και αντίστοιχα της πρόσληψής της.

Α) ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

(ή το βλέμμα «…της κάμερας καθώς καταγράφει το προ-φιλμικό γεγονός...» κατά
τη Mulvey)
Με τον όρο προ-φιλμικό νοείται το καλλιτεχνικό σύμπαν που έχει καθοριστεί από
το σκηνοθέτη στην κάθε λεπτομέρειά του, πριν από τη διαδικασία του
κινηματογραφικού γυρίσματος, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της ‘λήψης’ να είναι
έτοιμο προς αναπαράσταση, εκεί μπροστά στο βλέμμα της κάμερας, υπό την
ενορχήστρωση του σκηνοθέτη. Προ-φιλμικό όμως είναι και αυτό που
επισυμβαίνει μπροστά στην κάμερα ανεξαρτήτως της πρόθεσης και της
οργάνωσης του σκηνοθέτη ή των συντελεστών, γιατί είναι η ίδια η πραγματική
ζωή που εξ’ ορισμού κυριαρχεί στο χώρο και στο χρόνο, όσο κι αν η φιλμική
χωρο-χρονικότητα τη στιγμή της λήψης προσπαθεί να την υπερβεί για να
εδραιώσει τη δική της ζωή, τη δική της ιστορία. [204]
Η κάμερα καλείται να καταγράψει μόνο το εντός της ιστορίας του φιλμ, κάνοντας
πως δεν υπάρχει ο γύρω κόσμος, ο κόσμος εκτός της ταινίας. Όλοι οι συντελεστές
συντονίζονται στο να χτίσουν στέρεα αυτό που υποτίθεται πως διαδραματίζεται
μέσα στην αφηγούμενη ιστορία, ενώ κάποιοι ειδικεύονται στο να προστατεύουν
αυτόν τον κόσμο της πλασματικής ιστορίας από την εισροή της πραγματικότητας,
δηλαδή από τα συμβάντα που γίνονται ταυτόχρονα γύρω από την κάμερα και
μέσα στον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, το πέρασμα μιας μοντέρνας
γυναίκας με μίνι μπροστά από το φακό της κάμερας αποτελεί καταστροφικό
γεγονός για μία λήψη σε ταινία εποχής.
Σε μια τέτοια αντίστοιχη ή ανάλογη περίπτωση του παραδείγματος, η
ψευδαίσθηση της συνοχής του κόσμου της αφηγούμενης ιστορίας (ρεαλιστικής ή
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μη δεν έχει σημασία) καταργείται, η κατασκευή δείχνει τους αρμούς της, ο θεατής
αποπροσανατολίζεται, άρα η λήψη πρέπει να πεταχτεί. [205]
Και αντίστροφα όμως, αν σε μια σύγχρονη ταινία, την ώρα του γυρίσματος
επισυμβαίνει ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην αληθινή πραγματικότητα, δηλαδή
εκτός αφηγούμενης ιστορίας κι εκτός κάμερας, για παράδειγμα μια σημαντική
διαδήλωση ή μια σημαίνουσα ανθρώπινη στιγμή, που μπορεί να ενταχθεί στο
φιλμ, δίνοντας επιπλέον σηματοδοτήσεις συμβατές με το περιεχόμενο της ταινίας,
τότε ο σκηνοθέτης, εμπνεόμενος από την ίδια την πραγματικότητα, μπορεί να
καταγράψει αυτό που εκείνη τη στιγμή αληθινά γίνεται, προορίζοντας ένα
συλλογικό ή προσωπικό συμβάν να γίνει μια μικρή, καταγεγραμμένη ιστορία,
μέσα σε μια μυθοπλαστική φιλμική αφήγηση.
Ετούτα τα αντιδιαμετρικά παραδείγματα σκιαγραφούν τη σχέση του βλέμματος
της κάμερας με την διττή πραγματικότητα που εξελίσσεται μπροστά της και γύρω
της: την πραγματικότητα του προ-φιλμικού που τείνει να γίνει φιλμικό, και τη
ρεαλιστική πραγματικότητα του κόσμου που δε σταματά ποτέ να εξελίσσεται
ταυτόχρονα με την καταγραφή του προ-φιλμικού.
Παράλληλα, μέσα από αυτές τις δύο διαφοροποιήσεις - κατασκευή και οργάνωση
της μυθοπλασίας από τη μια πλευρά και αξιοποίηση του ρεαλιστικού από την
άλλη - διακρίνονται δύο κορυφαίες θεωρητικές τάσεις και αντίστοιχα φιλμικές
πρακτικές: α) η μυθοπλασία μέσα από την αισθητική οργάνωση της εικόνας και
β) ο ρεαλισμός πέρα και πάνω από την εικόνα.
Ο Robert Stam, μέσα από μια σύγχρονη ματιά πάνω στην θεωρητική πορεία και
φιλμική πρακτική του κινηματογράφου γράφει:
«Οι σκηνοθέτες της ‘εικόνας’, ιδιαίτερα οι Γερμανοί εξπρεσιονιστές και οι
Σοβιετικοί σκηνοθέτες του μοντάζ, διαμέλισαν την ακεραιότητα του
συνεχούς χρόνου-χώρου του κόσμου, κατακερματίζοντάς τον.
Οι σκηνοθέτες της ‘πραγματικότητας’, αντίθετα, χρησιμοποιούσαν τη
διάρκεια του πλάνου σεκάνς σε συνδυασμό με το βάθος πεδίου
προκειμένου

να

δημιουργήσουν

μια

πολυεπίπεδη

αίσθηση

της

πραγματικότητας σε ανάγλυφο.» [206]
(ROBERT STAM: «Film Theory, An Introduction», Blackwell Publishing, 2000 / «Εισαγωγή στη
θεωρία του κινηματογράφου», μτφρ. Κατερίνα Κακλαμάνη, Εκδόσεις Πατάκη, 2006)
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Η κινηματογραφική πρακτική αποδεικνύει ότι τόσο οι σκηνοθέτες της ‘εικόνας’
όσο και οι σκηνοθέτες της ‘πραγματικότητας’, και αντίστοιχα οι υποστηρικτές
θεωρητικοί των δύο πλευρών, αναγνωρίζουν πως οι όποιες αντιπαραθέσεις τους
φτάνουν να σχετικοποιούνται όταν ορθώνεται αμείλικτα δυνατή η εικόνα της
ίδιας της πραγματικότητας, ή όταν αρθρώνεται αβάσταχτα αληθινή η δύναμη της
εικόνας. Για παράδειγμα, ο υπέρμαχος του ρεαλισμού (και από τους σημαντικούς
θεωρητικούς απολογητές του) Siegfried Kracauer αναγνωρίζει ότι:
«Οι συγκρούσεις αυτού του είδους δεν είναι με κανένα τρόπο ο κανόνας.
Αντίθετα, υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι οι δύο τάσεις που κυριαρχούν
στον κινηματογράφο μπορούν να συσχετισθούν μεταξύ τους με πολλούς
άλλους τρόπους.» [207]
Επίσης, ο Andre Bazin, που θεωρείται - και είναι - ο μεγάλος ρεαλιστής
θεωρητικός του κινηματογράφου, προσέγγισε παράλληλα με ουσιαστικό
ενδιαφέρον τη γλώσσα του φιλμ μέσα από την τεχνική, στη Σοβιετική, στην
Αμερικανική και την Ευρωπαϊκή εκδοχή της, αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα
αυτού καθ’ αυτού του μέσου της κάμερας και των πολλαπλών τεχνικών
δυνατοτήτων και κατανοώντας σε βάθος την αφηγηματική λειτουργία του μοντάζ.
Μάλιστα ως προς αυτό, μελετά τους χειρισμούς που έκαναν στο μοντάζ οι
Kuleshov, Eisenstein, Gance και εκφράζει την άποψή του παραπέμποντας στον
Andreé Malraux και ειδικότερα στο έργο του Ψυχολογία του Κινηματογράφου:
«Το στοιχείο που αναμφισβήτητα ξεχωρίζει την κινούμενη φωτογραφική
εικόνα από την κινηματογραφική έκφραση και καθιστά τελικά τον
κινηματογράφο μια γλώσσα, είναι το μοντάζ. Με την ύπαρξή του
επιτελείται η γένεση της κινηματογραφικής τέχνης.»

[208]

Το προ-φιλμικό γεγονός, που τόσο σεβόταν ο Andre Bazin, αποτελεί ένα πλούτο
υλικού που όμως δε θα φτάσει ποτέ ολόκληρο να γίνει φιλμικό. Είτε γιατί δεν
αποφασίστηκε να γυριστεί, είτε γιατί απορρίφθηκε στο μοντάζ. [209]
Για παράδειγμα, η κάμερα ‘έχει δει’ πολλές φορές ένα πλάνο του μυθοπλαστικού
κόσμου να επισυμβαίνει εκεί μπροστά στα μάτια της, σε διαφορετικές λήψεις, ή
μπορεί να έχει καταγράψει για μια και μόνη φορά μια στιγμή εκπληκτικής
αλήθειας από την πραγματικότητα. Όμως στο μοντάζ θα κρατηθεί μόνο μία λήψη
για την πρώτη περίπτωση (εκτός κι αν υπάρχει κάποιος αφηγηματικός λόγος στην
εξέλιξη της ιστορίας για να δοθεί ως επανάληψη ή εάν αυτή η ίδια η ιστορία
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αποδομείται), όσο για τη δεύτερη περίπτωση, η αληθινή στιγμή θα γίνει φιλμικό
αν μπορέσει να ενταχθεί με νόημα μέσα στον κόσμο του φιλμ .
Οι πολλαπλές εγγραφές του προ-φιλμικού από την κάμερα κατά τη διάρκεια των
γυρισμάτων μιας ταινίας θα μπορούσαν να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την
Ιστορία μιας Κινηματογραφίας, αλλά μόνο αυτό που θα μονταριστεί και θα τεθεί
στο φιλμ θα αποτελέσει το φιλμικό γεγονός που θα υπηρετήσει την αφηγούμενη
ιστορία.
Είναι αυτό που θα καταδείξει τελικά που κοιτά η κάμερα, τι βλέπει και με ποιο
τρόπο. Μέσα από κάθε ξεχωριστό πλάνο θα διαφανεί ποιο είναι το τμήμα εκείνο
του φιλμικού σύμπαντος, της υπό αφήγηση ιστορίας, στο οποίο την ενδιαφέρει να
στρέψει το φακό της. Έτσι εκ των πραγμάτων μέσα από τη σύνθεση (ενός μόνο
πλάνου, ή μιας ολόκληρης ενότητας), θα γίνει αισθητή η ιδεολογική ή η
φιλοσοφική κατεύθυνση μιας ταινίας.
Όπως επισημαίνει η Μαρία Κομνηνού:
«Ο κινηματογραφιστής όταν επιχειρεί την κινηματογράφηση μιας ταινίας
βρίσκεται κάτω από την αναγκαιότητα να αναπαράγει τα πράγματα όχι
όπως έχουν αλλά όπως φαίνονται τεθλασμένα μέσα από την ιδεολογία.»
[210]

Αυτή η καταγραφή της πραγματικότητας τελείται είτε καθιστώντας φανερά τα
ίχνη της παρουσίας της κάμερας, είτε κρυφά, σαν να μην υπάρχει στο χώρο και με
απόλυτη διακριτικότητα καταγράφει αυτό που γίνεται εν αγνοία της. Σ’ αυτήν τη
δεύτερη περίπτωση η πραγματικότητα, αν και μυθοπλαστική και στημένη, δεν
παύει να διεκδικεί την ψευδαίσθηση του αληθινού, κι επομένως αποσιωπείται ό,τι
μπορεί να προδώσει την κατασκευή αυτού που έχει καταγραφεί όχι ως ρεαλισμός,
αλλά ως αναπαράσταση για να προβληθεί στο θεατή.
Με όρους κινηματογραφικής σημειολογίας ο Cristian Metz επισημαίνει:
«Η ταινία μυθοπλασίας είναι εκείνη όπου το κινηματογραφικό σημαίνον
δεν εργάζεται για λογαριασμό του, αλλά χρησιμοποιείται εξ’ ολοκλήρου
για να σβήνει τα ίχνη των βημάτων του, για να ανοίγεται άμεσα στη
διαφάνεια ενός σημαινομένου, μιας ιστορίας, που στην πραγματικότητα
κατασκευάζεται από αυτό, αλλά που το ίδιο προσποιείται ότι απλώς
‘απεικονίζει’, ότι μας τη μεταβιβάζει εκ των υστέρων, σαν να είχε υπάρξει
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προηγουμένως (αναφορική ψευδαίσθηση): ακόμη ένα παράδειγμα
προϊόντος που συνιστά την αντιστροφή της παραγωγής του.» [211]
Η Μαρία Κομνηνού εξηγεί, μέσα από τη μελέτη της πορείας του ελληνικού
κινηματογράφου, το πώς η διαμόρφωση της σχέσης σημαίνοντος - σημαινόμενου
κατά την αναπαράσταση επηρεάζει την ανατρεπτικότητα ή όχι μιας ταινίας, και
αναφερόμενη στον εμπορικό κινηματογράφο γράφει:
«Ο

εμπορικός

κινηματογράφος

λειτουργεί

αναπαράγοντας

τους

συμβατικούς κανόνες της αναπαράστασης στο επίπεδο των σημαινόντων.
Έτσι ακόμη κι αν μια ταινία λειτουργεί ανατρεπτικά στο επίπεδο των
σημαινομένων, από τη στιγμή που υιοθετεί τους συμβατικούς κανόνες στο
πεδίο των σημαινόντων, η ιδεολογική της επίδραση ανατρέπεται.» [212]
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο ο Noel Burch παραμένει επιφυλακτικός απέναντι στην
κατάσταση ‘μηδέν της κινηματογραφικής γραφής’, εκεί όπου οι συμβάσεις της
φιλμικής σύνταξης προσπαθούν να μείνουν κεκαλυμμένες σαν να μην υπήρχαν,
για να κρατήσουν το θεατή εφησυχασμένο, στη σταθερότητα που του προσφέρει,
για παράδειγμα, η λογική της αφήγησης champ contre champ (με αυτόν τον όρο
νοείται ο αφηγηματικός τρόπος κατά τον οποίο: δύο πρόσωπα βρίσκονται το ένα
απέναντι στο άλλο, συζητούν και η κάμερα δείχνει πρώτα το ένα πρόσωπο κι
έπειτα - ακολουθώντας την κατεύθυνση του βλέμματος αυτού - το άλλο πρόσωπο,
το οποίο αντίστοιχα κοιτά το συνομιλητή του).
«Η αποπομπή του τυχαίου, βάδιζε παράλληλα με την προοδευτική
ενθρόνηση της έννοιας του ‘βαθμού μηδέν της κινηματογραφικής
γραφής’, επειδή κυρίως απέβλεπε, όπως ήδη έχουμε αναπτύξει, στο να
καταστήσει την τεχνική αυτή αδιόρατη, με το να εξαφανίσει όλα τα
‘χάσματα’ που θα οφείλονταν στη διείσδυση του τυχαίου. Σύντομα θ’
ανακαλύψουμε πως δεν είναι συμπτωματικό το ότι η ανακάλυψη εκ νέου
της σημασίας του τυχαίου και η νέα απόρριψη του βαθμού μηδέν της
κινηματογραφικής γραφής σχεδόν συμπίπτουν στην ιστορία του
κινηματογράφου» [213]
Σε παραπλήσιες διαδρομές με το Burch κινείται και ο John Caughie, θεωρητικός
του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού λόγου, αντίθετος με τις, εμπορικής
στόχευσης, θεωρίες του δημιουργού και υπέρμαχος των πρωτοποριών. Στη
μελέτη του για το βλέμμα και τα είδη λήψης στο μυθοπλαστικό κινηματογράφο
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και στην τηλεόραση κάνει μια διπλή διάκριση ως προς τους τρόπους του
ρεαλισμού. Ονομάζει τον πρώτο τρόπο: ‘δραματική οπτική στο πραγματικό’ και το
δεύτερο: ‘τεκμηριωμένη οπτική’. Παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον - όπως θα
φανεί από τη σύντομη ανάλυση - ότι ‘δραματική οπτική στο πραγματικό’
προσομοιάζει με αυτό που ο Metz χαρακτηρίζει ως ‘αναφορική ψευδαίσθηση’
(πιο πάνω απόσπασμα), ενώ η ‘τεκμηριωμένη οπτική’ συγκλίνει με αυτό που ο
Burch αναφέρει ως ‘ανακάλυψη εκ νέου της σημασίας του τυχαίου’ και
‘απόρριψη του βαθμού μηδέν της κινηματογραφικής γραφής’ (αμέσως πιο πάνω
απόσπασμα).
Ο Caughie μελέτησε τη ρητορική των βλεμμάτων έτσι όπως η κάμερα τα
κατευθύνει μέσα στο κινηματογραφικό σύμπαν της αφηγηματικής ρεαλιστικής
ταινίας και έδειξε τις διαφορές ανάμεσα στα δύο συστήματα αφηγηματικής
προσέγγισης του ρεαλιστικού.
Η ‘δραματική οπτική στο πραγματικό’ χαρακτηρίζεται από τη χρήση του
παραδοσιακού μοντέλου της αφηγηματικής δομής, που αναπτύσσεται με μια
αιτιοκρατική αλληλουχία των επιμέρους στοιχείων, δηλαδή των σημαινόντων που
αναπαράγουν την ιστορία. Αυτό οδηγεί σε μια άρνηση να δείξει τα υλικά
άρθρωσης του φιλμικού σύμπαντος, έστω και να υπονοήσει την τεχνική
κατασκευή που υπάρχει πίσω από την αφηγηματική εξέλιξη.
Έτσι σε αυτήν την κατηγορία εμφανίζονται τα εξής χαρακτηριστικά:
Συνεπή ρακόρ βλέμματος· συνδεσμολογία των πλάνων με τρόπο ώστε να μη
φαίνονται τα δεσίματα που έγιναν στο μοντάζ, για την ακρίβεια να μοιάζει πως
δεν υπάρχει μοντάζ, πως δεν υπάρχει τεχνική· τεχνική champ contre champ που
δημιουργεί στο θεατή την εντύπωση μιας παντογνωσίας (τον κάνει ‘παντεπόπτη’
σύμφωνα με τον Metz), η οποία συνεπικουρούμενη από το ότι βλέπει την ιστορία
από την οπτική γωνία όλων των χαρακτήρων, οδηγεί το θεατή να νομίζει πως δεν
χρειάζεται την κάμερα για να του διηγηθεί την αφήγηση, πως δεν υπάρχει η
κάμερα, άρα ο φιλμικός λόγος παραμένει κρυφός.
Είναι σύμφωνα με τον John Caughie:
«…ένα σύστημα από βλέμματα και σύντομες ματιές που μας είναι οικείο
από το μυθοπλαστικό κινηματογράφο, έργο του οποίου είναι να
δημιουργήσει τη συνοχή και τη ροή του αφηγήματος τοποθετώντας το
θεατή σε σχέση με αυτό – να δημιουργήσει, δηλαδή, τη ρητορική της
- -

192

αφηγηματικής ρεαλιστικής ταινίας: Ρακόρ βλέμματος, πεδίο/αντίστροφο
πεδίο, οπτική γωνία. Η ρητορική αυτή κεντράρει το αφήγημα.» [214]
Από την άλλη πλευρά βρίσκεται η ‘τεκμηριωμένη οπτική’, σύμφωνα με την οποία
η κάμερα υπάρχει, δηλώνει την παρουσία της. Ναι μεν καταγράφει αντικειμενικά
την πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει να δείξει τα βήματά της σαν να
είναι κάποιος περαστικός που συνέλαβε το γεγονός εν τη γενέσει του, ακριβώς τη
στιγμή της αποκάλυψής του. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να εμφανίζονται εδώ τα
εξής χαρακτηριστικά:
Κάμερα στον ώμο· φωτισμός που πλησιάζει το ‘φυσικό’ φως του χώρου δράσης,
με αποτέλεσμα να δείχνει ακατέργαστος, έστω κι αν αυτό γίνεται σε βάρος της
απόλυτης ευκρίνειας της εικόνας· ασυνήθιστες λήψεις, όπως η πλάγια λήψη, ή
μεγέθη κάδρου, όπως τα πολύ κοντινά πλάνα· αντίστοιχα με την εικόνα, ο ήχος
είναι ασαφής και συγκεχυμένος, πριμοδοτώντας κι από τη δική του πλευρά μια
φυσικότητα.
«Λέγοντας ‘τεκμηριωμένη οπτική’ εννοώ ένα σύστημα από βλέμματα που
δομεί τον κοινωνικό χώρο της μυθοπλασίας, έναν κοινωνικό χώρο που
είναι κάτι παραπάνω από απλό υπόβαθρο, αλλά ο οποίος, κατά μία έννοια,
συνιστά αυτό για το οποίο επιθυμεί να μιλήσει το ‘τεκμήριο’ που
πρόκειται να δραματοποιηθεί.» [215]
Η διάκριση αυτή του Caughie μεταξύ ‘δραματικής’ και ‘τεκμηριωμένης οπτικής’ δηλαδή ανάμεσα σε μια κατασκευασμένη πραγματικότητα που κρύβεται από το
θεατή για να τον αναδείξει κυρίαρχο του παιχνιδιού, και σε μια κατασκευασμένη
πραγματικότητα που δείχνει την κατασκευή της, μέσα από μια ειλικρινή
αντιμετώπιση του υποκειμένου θέασης - παραπέμπει με σαφήνεια στη διαφορά
ανάμεσα στην παραδοσιακή αφήγηση και δομή από τη μια μεριά, και από την
άλλη στην αποδιάρθρωση αυτής, μέσα από την αναίρεση του κλασικού
αριστοτελικού μοντέλου συνέχειας που υπάγεται στον κανόνα: αρχή - μέση τέλος.
Αυτή η διάκριση του Caughie μέσα από την αντιπαράθεση των συγκεκριμένων
δεδομένων άρθρωσης της κινηματογραφικής γλώσσας που τείνουν προς τη μία ή
προς την άλλη πλευρά, αντανακλούν με σαφήνεια τη σκέψη του Roland Barthes
πάνω στο ίδιο ζήτημα, δηλαδή πάνω στη σχέση της πραγματικότητας με τη
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φιλμική ή λογοτεχνική αναπαράστασή της μέσω του κειμένου, και του πως αυτή
η σχέση διαμεσολαβείται στο θεατή.
Στο S/Z ο Barthes κάνει έναν διαχωρισμό ανάμεσα στο ‘αναγνωστικό’ και στο
‘συγγραφικό’ κείμενο. Ο ‘αναγνωστικός’ τρόπος είναι αυτός κατά τον οποίο ο
συγγραφέας καθησυχάζει τον αναγνώστη - θεατή, καθιστώντας τον παθητικό
δέκτη μιας κλασικής αντιμετώπισης του κειμένου, με γραμμική συνέχεια και
ενότητα ύφους, ενώ ταυτόχρονα καλεί τον κριτικό να αποκωδικοποιήσει το
μήνυμα της αυθεντίας του δημιουργού. [216]
Στην αντίθετη κατεύθυνση, ο ‘συγγραφικός’ τρόπος απευθύνεται, επιζητεί και
δημιουργεί έναν ενεργητικό αναγνώστη - θεατή, ο οποίος αντιλαμβάνεται την
κειμενικότητα του κειμένου, αφού ο ιστός και ο τρόπος πλέξης του λογοτεχνικού
ή φιλμικού δημιουργήματος έρχεται στο προσκήνιο, μέσα από την εμφάνιση των
υλικών κατασκευής του. Έτσι ο αποδέκτης, αναγνώστης ή θεατής, συμμετέχει ο
ίδιος στη διαδικασία αποκωδικοποίησης του όποιου νοήματος, δηλαδή γίνεται κι
αυτός ένας μοχλός στην εξέλιξη της σημειοδότησης.
Δύο διαφορετικοί πόλοι δημιουργικότητας, που μέσα από εντάσεις και αντιφάσεις
οδηγούν σε μιαν αναμφισβήτητη εξέλιξη της κινηματογραφικής θεωρίας και
γλώσσας. Πολύ σημαντικά φιλμικά κείμενα τόσο από τη μία πλευρά, όσο και από
την άλλη, έρχονται να επιβεβαιώσουν πως η αλήθεια μπορεί κάλλιστα να
ενυπάρχει τόσο στην απόλυτη αναπαραστατικότητα, όσο και στην απόλυτη
πρωτοπορία.
Άλλωστε ο ίδιος ο Roland Barthes, που υπήρξε για μια περίοδο αντι αναπαραστατικός, κατέληξε πως πάντα θα υπάρχει η έννοια της αναπαράστασης,
είτε πρόκειται για αφηγηματικό έργο, είτε για πρωτοποριακό. Γιατί ακόμη και η
αποδόμηση της αναπαράστασης, δεν παύει να είναι κι αυτή μια αναπαράσταση.
[217]

Έτσι το φιλμικό, αυτό που έχει δει και καταγράψει η κάμερα, είτε αυτό
εντάσσεται στη σφαίρα του ‘βαθμού μηδέν της γραφής’ της κινηματογραφικής
γλώσσας, είτε εγγράφει, άμεσα ή έμμεσα, τη λειτουργία του φιλμικού κώδικα,
έρχεται να περάσει στο δεύτερο τύπο βλέμματος της Laura Mulvey.
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Β) ΤΟ ΒΛΕΜΑ ΤΟΥ ΘΕΑΤΗ ΣΤΟ ΦΙΛΜΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

(ή το βλέμμα «…του ακροατηρίου καθώς παρακολουθεί το τελικό προϊόν…»
κατά τη Mulvey)
Το βλέμμα του σύγχρονου θεατή

Η Μαρία Κομνηνού κάνοντας μια αναδρομή στη φιλοσοφική θεμελίωση του
ρόλου της θέασης και αναπτύσσοντας την προβληματική του οπτικοκεντρισμού
ανά τους αιώνες επισημαίνει:
«Η ελληνική φιλοσοφία, από τον Παρμενίδη έως τον Πλάτωνα,
θεμελιώνεται στην έννοια της παρουσίας. Η συγκεκριμένη αυτή αντίληψη
της όρασης επιτρέπει το διαχωρισμό του υποκειμένου από το αντικείμενο.
Επειδή, λοιπόν, το αντικείμενο καθαυτό διαχωρίζεται από τις επιδράσεις
του στο διανοητή, ο διαχωρισμός αυτός επιτρέπει την ανάδειξη της
θεωρητικής σκέψης. Άλλωστε, εδώ βρίσκεται και η κοινή ετυμολογική
ρίζα των λέξεων θεωρία και θέατρο.» [218]
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η ανθρώπινη σκέψη βρίσκεται ανάμεσα σε νέες
αναγνώσεις, σε νέες θεάσεις. Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας έχει σαν
αποτέλεσμα την ευρεία αναπαραγωγή και διάδοση της εικόνας με διαφορετικούς
τρόπους και μέσα, επηρεάζοντας όχι μόνο το εικαστικό γίγνεσθαι, αλλά και την
ίδια την καθημερινότητα, που με τη σειρά της επαναπροσδιορίζει το εικαστικό
γίγνεσθαι. Ο 20ος αιώνας βιώνει - και ο 21ος εξελίσσει - μια επανάσταση
αντίστοιχη μ’ αυτήν που συντελέστηκε με τη διάδοση της τυπογραφίας στον 15ο
αιώνα.
Κάποτε - μεταξύ 1400 και 1500 - η τιμή ενός ιατρικού βιβλίου ήταν ίση με το
κόστος διαβίωσης ενός ατόμου για 3 μήνες, κι ενός νομικού βιβλίου με το
αντίστοιχο κόστος για 1 χρόνο και 4 μήνες. Αυτό σημαίνει πως οι αναγνώστες
ήταν μια εξέχουσα ελίτ. Σήμερα, το βιβλίο είναι προσιτό στον καθένα. Το
αναγνωστικό κοινό μπορεί να έρθει σε επαφή με κάθε είδους κείμενα, καθώς
επίσης ενδεχομένως μπορεί να μετατραπεί σε υποκείμενο γραφής και να εκδώσει
κείμενα. Η γραφή λοιπόν γίνεται το αναμενόμενο αποτέλεσμα των αναγνώσεων.
Αντίστοιχα, το κινηματογραφικό και αργότερα το τηλεοπτικό φαινόμενο, και πιο
πρόσφατα οι δυνατότητες που προσφέρουν οι υπολογιστές, δημιουργούν ένα
σύμπαν από εικόνες για τους αποδέκτες τους, διαμορφώνοντας όχι μόνο τις
κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τη σκέψη τους.
Πριν από τη δεκαετία του 70 οι θεατές πήγαιναν στον κινηματογράφο και η
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σκοτεινή αίθουσα ήταν ο μόνος τόπος που τους πρόσφερε την αφήγηση μιας
ιστορίας μέσα από φιλμικές εικόνες, εικόνες που αναπαριστούσαν μια
πραγματικότητα κατασκευασμένη μέσα από το βλέμμα κάποιου άλλου, του
σκηνοθέτη, και που όμως γινόταν οι δικές τους εικόνες μέσα από τη θέαση.
Από τη δεκαετία του 70 και μετά, η έλευση της τηλεόρασης φέρνει τον
κινηματογράφο μέσα στο σπίτι. Αλλά όχι μόνο.
Όπως παρατηρεί η Μαρία Κομνηνού στη μελέτη της για τη συγκρότηση της
δημόσιας σφαίρας και του θεάματος κατά τη νεωτερικότητα:
«Η τηλεόραση έχει συγκροτήσει έναν ιδιωτικό/δημόσιο χώρο όπου
αφενός τεκταίνονται σημαντικά δημόσια γεγονότα που προσλαμβάνονται
μέσω της τηλεόρασης στον ιδιωτικό χώρο, αλλά και όπου αφετέρου
ελλοχεύει και ο κίνδυνος της συγκρότησης ψευδογεγονότων ως εκ της
φύσεως του μέσου.» [219]
Η προσέγγιση αυτή καταδεικνύει το πώς η τηλεόραση μπορεί να κατασκευάζει
την είδηση ως αφήγηση, μέχρι του σημείου η ίδια η είδηση να γίνει ψευδοαφήγηση.
Η Μαρία Κομνηνού αποτιμώντας το ρόλο της τηλεόρασης και αναπτύσσοντας το
λόγο και αντίλογο της τηλεοπτικής θέασης επισημαίνει:
«Η τηλεόραση προάγει μια κίβδηλη εικόνα παγκοσμιοποίησης, διότι
καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη αλλά από τη σκοπιά των
κυρίαρχων χωρών του διεθνούς τηλεοπτικού πεδίου. Αποκρύπτει τη
διαδιακασία της επιλογής, φυσικοποιώντας έναν οπτικό λόγο που
διαμορφώνει την αντίληψη όχι μόνο του ‘ούτως έχουν τα πράγματα’ αλλά
και του ‘καλώς έχουν’.» [220]
Σταδιακά η τηλεόραση, δειλά στην αρχή, πιο επιθετικά στην πορεία, κατακλύζει
με εικόνες: ταινίες, σήριαλς, εκπομπές, ντοκυμαντέρ, ειδήσεις, συζητήσεις,
ριάλιτυ

σόου.

Συγχωνεύοντας

και

παραλλάσσοντας

την

τέχνη

του

κινηματογράφου σε μια εκδοχή μικρότερων διαστάσεων και διαφορετικών
συνθηκών

προβολής,

και

ταυτόχρονα

διαμορφώνοντας

τις

δικές

της

επικοινωνιακές παραγωγές δημιουργεί με τη σειρά της έναν άλλου τύπου θεατή.
Όπως λοιπόν ο κινηματογράφος ως τέχνη, έτσι και η τηλεόραση ως μέσο
επικοινωνίας απαιτούν την ενεργητική συμμετοχή του παραλήπτη / αποδέκτη της
αφήγησής τους. Από την άλλη, όλες οι εξελίξεις στην τηλεοπτική παραγωγή
έχουν άμεση επίδραση στην κινηματογραφική διαδικασία καθώς μέσα από τον
ανταγωνισμό με την τηλεόραση καλλιεργείται μια απεύθυνση σ’ έναν σκεπτόμενο
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οιονεί θεατή, που πρέπει να επιλέξει από πληθώρα ταινιών, να σηκωθεί από τον
καναπέ της τηλεόρασης, και να βγει από το σπίτι του για να συναντηθεί με το
φιλμ στο χώρο της σκοτεινής αίθουσας. Στον κινηματογράφο διαφαίνεται
εντονότερα αυτή η ανάγκη για θεατή - παραλήπτη - αναγνώστη, λόγω του
τεράστιου κόστους μιας ταινίας, που πρέπει να εξισορροπήσει από την
προσέλευση θεατών.
Αντίστοιχα και η τηλεόραση τώρα πια, λόγω ανταγωνισμού μεταξύ καναλιών δεν
επιζητά ένα θεατή άβουλο. Ναι μεν επιλέγοντας να μείνει στο σπίτι του,
αποκρούει άλλες επιρροές, αλλά το τηλεκοντρόλ του δίνει την ικανοποίηση και
την εξουσία της επιλογής ή της απόρριψης. Αυτός άλλωστε είναι ο λόγος που τα
κανάλια

μετέρχονται

των

δικών

τους

αφηγηματικών

τρόπων

για

να

προσελκύσουν τον τηλεθεατή. [221]
Η Μαρία Κομνηνού στη μελέτη της για τον Τύπο και την Τηλεόραση
προσδιορίζει το ρόλο της αφήγησης και τη λειτουργία της κατά την ενημέρωση:
«Στο ευρύτερο πεδίο των ΜΜΕ μια μερίδα του Τύπου και ουσιαστικά το
μεγαλύτερο μέρος των ιδιωτικών καναλιών που έχουν αυτονομηθεί από το
κομματικό σύστημα αρθρώνουν τις δικές τους αφηγήσεις έχοντας
απολέσει κάθε αίσθημα ευθύνης και χωρίς να δεσμεύονται από κανέναν
κανόνα δεοντολογίας. Η δραματοποίηση και ο εντυπωσιασμός σέρνουν το
χορό, καθώς τις περιπέτειες των εγκλείστων στα σπίτια του ‘Μεγάλου
Αδελφού’ και του ‘Μπαρ’ διαδέχονται τώρα οι αφηγήσεις για τις
περιπέτειες των εγκλείστων στον Κορυδαλλό.»

[222]

Εν μέσω λοιπόν μιας εποχής που ο θεατής - περισσότερο ακόμη απ’ ότι ο
αναγνώστης - βρίσκεται στο κέντρο του ενδιαφέροντος, έστω κι αν αυτό σημαίνει
ότι

αντιπροσωπεύει

απλά

κάποιο

νούμερο

τηλεθέασης

ή

εισιτηρίων,

παρατηρούνται φαινόμενα αλληλεπίδρασης ανάμεσα στο καλλιτεχνικό κείμενο
και το κοινό του. Όλο και πιο συχνά δίνονται βραβεία κοινού σε θεατρικούς,
κινηματογραφικούς ή τηλεοπτικούς διαγωνισμούς, που μπορεί να μην έχουν
καθιερωθεί για λόγους δημιουργικού διαλόγου, αλλά ενδεχομένως να επηρεάζουν
τους τρόπους του μελλοντικού κειμενικού - φιλμικού, θεατρικού, τηλεοπτικού,
εικαστικού - λόγου.
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Το βλέμμα του θεατή του κινηματογράφου

Πέραν όμως αυτής της γενικής σκιαγράφησης της εξέλιξης του ρόλου του θεατή,
είναι σημαντικό να προσεγγισθεί η ειδική σχέση του υποκειμένου θέασης με τον
αναπαριστώμενο κόσμο της κινηματογραφικής οθόνης.
Σύμφωνα με τον Ούγγρο θεωρητικό του κινηματογράφου Bela Balazs, ο
κινηματογράφος έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίζει την αντίληψη του θεατή για
τον κόσμο, αφού τον εισάγει στην εμπειρία να βλέπει τα οικεία, αυτά που έχει
ζήσει ή έχει σκεφτεί ή έχει προσεγγίσει μέσω άλλων μορφών τέχνης, με
διαφορετικό τρόπο. Κι επιπλέον:
«Στον κινηματογράφο, η κάμερα μεταφέρει το θεατή μέσα στην ίδια την
εικόνα. Βλέπουμε τα πάντα από τα μέσα και περιβαλλόμαστε από τα
πρόσωπα της ταινίας. Τα πρόσωπα αυτά δε χρειάζεται να μας λένε πως
νοιώθουν, εμείς βλέπουμε ότι ακριβώς βλέπουν κι αυτά και το βλέπουμε
όπως το βλέπουν κι αυτά…
…Εδώ ακριβώς έγκειται η ψυχολογική πράξη της ‘ταύτισης’. Κανένα
άλλο σύστημα τέχνης δεν έχει να παρουσιάσει κάτι σαν τούτη την
επίδραση της ‘ταύτισης’ και μ’ αυτήν ακριβώς ο κινηματογράφος
φανερώνει την αληθινά καλλιτεχνική πρωτοτυπία του.» [223]
Επίσης ο κινηματογράφος, εκτός της διάνοιξης νέων δρόμων για τη γνώση, τη
σκέψη και την εμπειρία του θεατή, ανοίγει ένα παράθυρο στον κόσμο της
επιθυμίας και της απόλαυσης, καθώς το υποκείμενο της θέασης αναζητά σ’ αυτό
που βλέπει (στο αντικείμενο θέασης) όχι μόνο αυτό που ποθεί να του δοθεί (σε
όποιο κύκλο αγαθών κι αν αυτό εμπίπτει), αλλά ταυτόχρονα ψάχνει να βρει τον
ίδιο του τον εαυτό μέσα από την εικόνα ή και μέσα στην εικόνα. Ο θεατής μέσα
στον κινηματογράφο γίνεται σαν το μικρό παιδί - του Lacan - μπροστά στον
καθρέφτη, το οποίο απολαμβάνει το είδωλό του νομίζοντας πως είναι κάποιος
άλλος που του γνέφει, μετά καταλαβαίνει πως αυτό που βλέπει είναι μια εικόνα,
κι έπειτα συνειδητοποιεί πως αυτή η εικόνα δεν είναι παρά ο ίδιος του ο εαυτός.
Μια πλήρης διαδικασία ταύτισης.
Η σύγκριση είναι προφανής, ή σωστότερα έγινε προφανής μέσα από την
προσέγγιση και την εμβάθυνση του Christian Metz. Πράγματι η οθόνη του
κινηματογράφου ανοίγει έναν ολόκληρο κόσμο μπροστά στα μάτια του θεατή,
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ενεργοποιώντας πολλαπλά την αντιληπτική του ικανότητα, τόσο σε επίπεδο
οπτικό, όσο και σε επίπεδο ακουστικό.
«Έτσι η ταινία είναι σαν τον καθρέφτη. Διαφέρει, όμως, από τον
πρωταρχικό καθρέφτη ως προς ένα ουσιώδες σημείο: αν και, όπως στον
καθρέφτη, τα πάντα μπορούν να προβληθούν, υπάρχει ένα πράγμα, ένα
μόνο, που δεν μπορεί ποτέ να προβληθεί: το ίδιο το σώμα του θεατή…
Έτσι, αυτό που καθιστά δυνατή την απουσία του θεατή από την οθόνη - ή
μάλλον κατανοητή την εκτύλιξη της ταινίας παρά την απουσία αυτή είναι ότι ο θεατής έχει ήδη την εμπειρία το καθρέφτη (του αληθινού), και
είναι σε θέση να συγκροτήσει έναν κόσμο αντικειμένων χωρίς να πρέπει
πρώτα να αναγνωρίσει τον εαυτό του μέσα σ’ αυτόν.»

[224]

Γράφει ο Lacan για τη στάση του παιδιού μπροστά στον καθρέφτη:
«Αρκεί να κατανοήσουμε το στάδιο του καθρέφτη σα μια ταύτιση, με την
πλήρη έννοια που δίνει η ανάλυση σε αυτόν τον όρο: δηλαδή σαν τη
μεταμόρφωση που υφίσταται ένα υποκείμενο όταν δέχεται μια εικόνα…»
[225]

Η Laura Mulvey, έχοντας προσεγγίσει η ίδια το έργο του Lacan ως προς την
επιρροή του πάνω στη γένεση του κώδικα της εικονικής και φιλμικής αφήγησης,
γράφει για την αντιστοιχία μεταξύ οθόνης και καθρέφτη:
«Πολύ πέρα από τις εξωτερικές ομοιότητες μεταξύ οθόνης και καθρέφτη,
ο κινηματογράφος έχει δομές σαγήνευσης αρκετά ισχυρές ώστε να
επιτρέπουν μια προσωρινή απώλεια του Εγώ, ενώ ταυτόχρονα το
ενισχύουν. Η αίσθηση της λησμονιάς του κόσμου καθώς το Εγώ έχει
φτάσει να την αντιλαμβάνεται (ξέχασα ποιος είμαι και που βρίσκομαι)
υπενθυμίζει

νοσταλγικά

αυτή

την

προ-υποκειμενική

στιγμή

της

αναγνώρισης της εικόνας…». [226]
Η ιδιαίτερη κατάσταση του θεατή μέσα στη σκοτεινή αίθουσα, βρίσκει μια
ερμηνευτική προοπτική μέσα από τη μελέτη της Πέπης Ρηγοποόύλου για το μύθο
του Ναρκίσσου και τη σχέση του καθρέφτη με τη μίμηση:
«Κινούμενος από τον απόλυτο εγκλεισμό στο χώρο της αντανάκλασης,
στις πολλαπλές μεταμορφώσεις ενός θανάτου που γίνεται λουλούδι, ο
μύθος του Ναρκίσσου μπορεί να δείξει πολλαπλούς δρόμους σκηνικής
ερμηνείας. Όταν το άλλο, ή μάλλον αυτό που ο Νάρκισσος βλέπει ως
- -

199

άλλο, ταυτίζεται με το είδωλο, με τη σκιά αυτού, ο διά-λογος αλλάζει
όρους ή παύει να υφίσταται. Οι παραλλαγές της μίμησης, θεατρικής είτε
εικαστικής, στον αιώνα μας, κινούνται ανάμεσα στις δύο αυτές εκδοχές:
αντανάκλαση ή μεταμόρφωση.» [227]
Επιχειρήθηκε πιο πάνω ένας διάλογος μεταξύ θεωρητικών με κοινές αναφορές
και παραπλήσιες προβληματικές για να δειχθεί πως κάθε προβολή είναι ανοιχτή
στον κόσμο, και κατ’ επέκταση στο βλέμμα και την ερμηνεία με διττό τρόπο.
Από τη μια πλευρά (του καθρέφτη-οθόνη) βρίσκεται ο αναπαριστώμενος κόσμος
που κάπου, κάποτε συνέβη. Αν το συμβάν είναι φανταστικό ή πραγματικό δεν
έχει σημασία, μπορεί να βρίσκεται κάπου μέσα σε μια συλλογική ή ατομική
μνήμη ή να απουσιάζει απ’ αυτήν παντελώς. Αλλά και πάλι δεν έχει σημασία.
Γιατί το φιλμικό γεγονός (ταινία) εγκαθιδρύει το αναπαριστώμενο συμβάν
(ιστορία) στο χώρο (αίθουσα προβολής) και στο χρόνο (χρόνος προβολής) και το
καθιστά υπαρκτό και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε αυτό να συναντά τη σημασία
του. Γιατί ο τρόπος της αναπαράστασης (ή της μη αναπαράστασης) είναι αυτός
που θα φέρει κοντά το σημαίνον στο σημαινόμενο και αντίστροφα. Κι ετούτη η
εδραίωση της φιλμικής πραγματικότητας εντείνεται ευθέως ανάλογα με τον
αριθμό των βλεμμάτων πάνω της.
Ταυτοχρόνως, από την άλλη πλευρά της προβολής υπάρχει το βλέμμα του θεατή
καρφωμένο πάνω στην οθόνη (στον καθρέφτη-οθόνη) να αναζητά τον εαυτό του.
Ξέρει πως δεν θα τον βρει κυριολεκτικά, αφού κοιτάζει μια ιστορία από την οποία
απουσιάζει ως δρων πρόσωπο, αφού βρίσκεται εκτός οθόνης και παρατηρεί όλα
όσα συμβαίνουν. Αυτή όμως η πανταχού παρουσία (αφού είναι ‘παντεπόπτης’
σύμφωνα με τον Metz) του δίνει τη δυνατότητα της σκέψης, της κρίσης, της
εύρεσης νοήματος και αλήθειας, της συνάντησης με την ίδια την επιθυμία του ή
ακόμη και την αγωνία του μέσα από ένα ασφαλές μονοπάτι.
Πάνω στην οθόνη προβολής, το εύρος των σημείων προς σκέψη και απόλαυση
είναι ανοιχτό ερμηνειών, δηλαδή ανοιχτό στην ίδια την επιθυμία για έρευνα και
αναζήτηση νοήματος, που καταλήγει ξανά στην επιθυμία για θέαση, για
κινηματογράφο, για αντανάκλαση των εικόνων στην οθόνη και εντός του θεατή.
«Τελικά, ο θεατής ταυτίζεται με τον ίδιο τον εαυτό του, με τον ίδιο τον
εαυτό του ως καθαρή πράξη αντίληψης (ως εγρήγορση, ως επιφυλακή):
ως όρος δυνατότητας του αντιληπτού, και άρα ταυτίζεται με ένα είδος
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υπερβατολογικού υποκειμένου το οποίο προηγείται του κάθε υπάρχειν.»
[228]

Ολόκληρο το φάσμα της σχέσης θεατή και φιλμικού γίγνεσθαι, αλλά και
αντίστροφα, του φιλμικού κώδικα σε σχέση με τον παραλήπτη του, αντανακλάται
με διαφάνεια στις θεωρίες της λογοτεχνίας για τον αναγνώστη και γενικότερα για
τον αποδέκτη της αφήγησης. Μια τέτοια προσέγγιση παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον ιδίως στις περιπτώσεις που υπάρχει λογοτεχνική, θεατρική ή άλλη
μεταφορά στον κινηματογράφο:
Σ’ αυτές τις περιπτώσεις εμφανίζεται ένας πλήρης επικοινωνιακός κύκλος.
1. συγγραφέας Æ λογοτεχνικό κείμενο Æ αναγνώστης
1α. συγγραφέας Æ λογοτεχνικό κείμενο Æ αναγνώστης / σκηνοθέτης Æ φιλμικό
κείμενο
1β . σκηνοθέτης Æ φιλμικό κείμενο Æ θεατής, ή (αναγνώστης / θεατής) ή (θεατής
/ αναγνώστης)

Ο θεατής του κινηματογράφου ως αποδέκτης της φιλμικής αφήγησης, ως ένας άλλος
αναγνώστης

Στο τέλος της δεκαετίας του 1960 ο Roland Barthes προανήγγειλε το «θάνατο του
συγγραφέα» και τη «γέννηση του αναγνώστη», εκφράζοντας μια κατευθυντήρια
σκέψη για τη σημασία και το ρόλο του αποδέκτη της αφήγησης (αναπτύσσεται
διεξοδικότερα σε πιο κάτω υπο-ενότητα).
Όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε, στον κινηματογράφο το ζήτημα του αποδέκτη
της αφήγησης, του θεατή δηλαδή, υπήρξε καθοριστικό από το ξεκίνημά του ως
τέχνη. Ακριβώς γιατί αυτή η ιδιαιτερότητα του κινηματογραφικού μέσου να κάνει
έναν πιο φανερό διάλογο με το κοινό του, ώθησε ευθύς εξαρχής δημιουργούς και
θεωρητικούς, (και φυσικά παραγωγούς, διανομείς και αιθουσάρχες), να
συμπεριλάβουν στη σκέψη τους το μελλοντικό αποδέκτη, το θεατή της ταινίας.
Το βλέμμα του θεατή αποκτά την πλήρη δυναμική του μαζί με τη ‘γέννηση του
αναγνώστη’ και τις θεωρίες που ασχολούνται με την έννοια αυτή, με άμεσο
αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ταυτόχρονα, και πιο ολοκληρωμένα, η έννοια του
θεατή, σε μια εποχή που ούτως ή άλλως η επερχόμενη κυριαρχία της εικόνας σε
πολλαπλά επίπεδα δημιουργεί τη ‘γέννηση του θεατή’ (ας ακολουθηθεί εδώ η
σκέψη του Barthes).
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Το υποκείμενο που υποδέχεται το έργο τέχνης - και ο ρόλος του - μπορεί να
οριστεί συνοπτικά ως ο αποδέκτης της αφήγησης, φιλμικής, λογοτεχνικής,
εικαστικής. Οι θεωρητικές κατευθύνσεις είναι πολλές και διαφοροποιούνται
ανάλογα με το που πέφτει το βάρος της απόδοσης νοήματος: στον αποστολέα /
δημιουργό, ή στον αποδέκτη / αναγνώστη - θεατή, ή ίσως στην ίδια την
πραγματικότητα που γεννά τόσο το δημιουργό, όσο και τον αναγνώστη - θεατή,
μια πραγματικότητα που ταυτόχρονα ενσωματώνει το έργο τέχνης, στην ίδια τη
χρονική περίοδο παραγωγής του, επίσης όμως υστερόχρονα και διαχρονικά.
Ήδη από την παραπάνω τριπλή αναφορά (καλλιτέχνης, κοινό, πραγματικότητα)
διαφαίνονται τα κομβικά κέντρα πάνω στα οποία αναπτύσσεται η τάση προς τον
αναγνώστη / θεατή, μια τάση που ενυπάρχει σε όλες τις λογοτεχνικές θεωρίες,
ακόμη και σ’ εκείνες που εφαρμόζουν πιο κλειστά συστήματα προσέγγισης των
κειμένων. [229]
Η μελέτη της Susan Suleiman κατηγοριοποιεί αυτές τις τάσεις, σημειώνοντας
πως:
«…δεν πρόκειται για ένα πεδίο, αλλά για περισσότερα, για μια και μόνο
πεπατημένη οδό αλλά για πολυάριθμα μονοπάτια που διασταυρώνονται,
ακολουθώντας συχνά διακριτές κατευθύνσεις…» [230]
Διαχωρίζει λοιπόν η Suleiman αυτές τις τάσεις σε έξι διαφορετικές εκδοχές,
αντίστοιχες με τον ερευνητικό κύκλο από τον οποίο προέρχονται:
(1) Ρητορική, (2) Σημειωτική - Στρουκτουραλιστική, (3) Φαινομενολογική, (4)
Υποκειμενική - Ψυχαναλυτική, (5) Κοινωνιολογική - Ιστορική, (6) Ερμηνευτική.
[231]

Μέσα από αυτόν το διαχωρισμό εμφαίνεται το πως κάθε λογοτεχνική θεωρία
προτείνει τη δική της εκδοχή συμμετοχής του αποδέκτη της αφήγησης,
διανοίγοντας ένα ποικίλο φάσμα σχέσεων στο τρίγωνο αφηγητής, αποδέκτης
αφήγησης, πραγματικότητα, τόσο μεταξύ τους, όσο και ως προς τη διαπλοκή τους
με το εκάστοτε καλλιτεχνικό κείμενο. [232]
Η κατηγοριοποίηση αυτή είναι αποκαλυπτική, διανοίγοντας πεδία σκέψης που
έχουν άμεση σχέση με την παρούσα μελέτη, καθ’ ότι η μεταφορά λογοτεχνικών
κειμένων στον κινηματογράφο δεν είναι άλλο από το βλέμμα του σκηνοθέτη αναγνώστη του λογοτεχνικού κειμένου, και το φιλμ είναι η δική του πράξη
ανάγνωσης - θέασης, που όταν ολοκληρωθεί προσφέρεται (ως η δική του θέαση)
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σε ένα άλλο κοινό, κι αυτό με τη σειρά του διαμορφώνει, αποδέχεται, αποκρούει,
αντιστέκεται, υποτάσσεται, επαναστατεί και εν τέλει συνδιαλέγεται με αυτό το
βλέμμα του σκηνοθέτη - δημιουργού, που κι αυτός αρχικά υπήρξε αποδέκτης αναγνώστης.
Γι αυτό λοιπόν, κρίνεται απαραίτητο να γίνει εδώ μια συνοπτική προσέγγιση
αυτών των εκδοχών, με βάση την κατάταξη της Suleiman, η οποία θα ανοίξει νέες
κατευθύνσεις και συγκριτικές θεωρήσεις πάνω στη σημασία του βλέμματος.
Βέβαια η εν λόγω κατηγοριοποίηση αναφέρεται στις εκφάνσεις της λογοτεχνικής
θεωρίας ως προς τον αποδέκτη της αφήγησης - αναγνώστη, αλλά ως ένα βαθμό
μπορούν να έχουν άμεση εφαρμογή στον αποδέκτη της φιλμικής αφήγησης θεατή.

1. Η ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Βασίζεται στην κωδικοποίηση που έχει τελεστεί από το δημιουργό - συγγραφέα
(ή σκηνοθέτη) την οποία καλείται να αποκωδικοποιήσει ο αναγνώστης / θεατής.
Πρόκειται όμως για μια αποκωδικοποίηση που βασίζεται στην υποταγή του
αποδέκτη της αφήγησης υπό την αυθεντία του αποστολέα - δημιουργού του
καλλιτεχνικού μηνύματος.
Ο Wayne Booth κύριος υποστηρικτής αυτής της θεωρίας γράφει στο Rhetoric of
Fiction:
«…ο συγγραφέας κατασκευάζει τον αναγνώστη του, όπως κατασκευάζει
το δεύτερο εγώ του και η πιο επιτυχημένη ανάγνωση είναι όταν
συμφωνούν απόλυτα τα δύο δημιουργημένα εγώ, ο συγγραφέας και ο
αναγνώστης…» [233]
Οι περιπτώσεις των φιλμ που βασίζονται σε λογοτεχνικά κείμενα, και μάλιστα οι
πολλαπλές μεταφορές στην οθόνη του ίδιου μυθιστορήματος, αποτελούν δείκτες
ικανούς να συγκρίνουν τις αναγνώσεις και να αποφανθούν για την ‘επιτυχημένη
ανάγνωση’ ή την ‘απόλυτη συμφωνία ανάμεσα στα δύο εγώ, συγγραφέα και
αναγνώστη’ όπως προτείνει ο Booth. Πράγματι υπάρχουν μεταφορές που
συνάδουν απόλυτα με αυτήν την οπτική της ‘απόλυτης συμφωνίας’ συγγραφέα αναγνώστη / σκηνοθέτη. Όμως έχει συμβεί και συμβαίνει και το ακριβώς
αντίθετο, οι μη σύμφωνες αναγνώσεις. Κι εδώ μπαίνουν πολλά ερωτηματικά
πάνω στο τι μπορεί να θεωρηθεί επιτυχημένη και τι αποτυχημένη ανάγνωση, κι
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αν τελικά μπορεί να υπάρχει ταύτιση ανάμεσα στο εγώ του δημιουργού και του
αναγνώστη του.
Πως μπορεί να είναι δυνατό, και αναγκαίο, η οπτική του συγγραφέα να επιβάλλει
ερμηνείες και να αξιώνει απόλυτη συμφωνία με τους αναγνώστες του δεκαετίες ή
αιώνες μετά. Και, ένα ακόμη πιο καίριο ερώτημα, πως μπορεί να εισαχθεί η
έννοια της αυθεντίας ενός κειμένου, όταν αυτό αποκοπεί από τη διαφορετικότητα
των επιρροών που ασκεί μέσα στο χρόνο.

2. Η ΣΗΜΕΙΩΤΙΚΗ - ΣΤΡΟΥΚΤΟΥΡΑΛΙΣΤΙΚΉ ΕΚΔΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΗΣ

Η ιδιαίτερη σχέση της παρούσας μελέτης με τη σημειωτική, το δομισμό και την
αφηγηματολογία, δεδομένου ότι αντλεί τις ερμηνευτικές της προσεγγίσεις από το
θεωρητικό υπόβαθρο αυτών (ιδίως των θεωριών της αφήγησης), δικαιολογεί μια
εκτενέστερη αναφορά ως προς το εδώ ζήτημα του αποδέκτη της αφήγησης, σε
σχέση με τις υπόλοιπες θεωρητικές εκδοχές, πάντα όμως μέσα από την ίδια
απόσταση.
Εδώ λοιπόν διαφαίνονται οι ακόλουθες τάσεις:

2/Α Πρώτη στρουκτουραλιστική τάση ως προς τον αποδέκτη της αφήγησης:
Αυτή η κατεύθυνση εκπροσωπείται από τους Greimas, Riffaterre, Bremond,
Genette, Prince, Todorov, Barthes και ενδιαφέρεται για το πώς ο αναγνώστης ή το
κοινό ‘εγγράφεται’ μέσα στο σύστημα ενός κειμένου και ποια είναι εκείνα τα
δεδομένα άρθρωσης ή οι θεματολογίες του τα οποία θα οδηγήσουν στην
κατανόηση και πρόσληψή του.
Ας υπενθυμισθεί πως ο Barthes ήταν αυτός που εξήγγειλε το θάνατο του
συγγραφέα και τη γέννηση του αναγνώστη, με την έννοια της ίδιας της κειμενικής
παρουσίας του αναγνώστη (αναγνώστης-κείμενο).
«Ο αναγνώστης είναι ο χώρος ακριβώς όπου εγγράφονται, χωρίς καμιά
τους να χάνεται, όλες οι αναφορές, από τις οποίες είναι φτιαγμένη μία
γραφή. Η ενότητα ενός κειμένου δεν βρίσκεται στην προέλευσή του, αλλά
στον προορισμό του, όμως αυτός ο προορισμός δεν μπορεί πια να είναι
προσωπικός…
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…Ξέρουμε ότι για να αποδώσουμε στη γραφή το μέλλον της, πρέπει να
αντιστρέψουμε το μύθο της: η γέννηση του αναγνώστη πρέπει να
εξαγορασθεί με το θάνατο του Συγγραφέα.» [234]
Σύμφωνα με τον Barthes, όπως δεν υπάρχει αφήγημα χωρίς αφηγητή, έτσι δεν
υπάρχει αφήγημα χωρίς ακροατή ή αναγνώστη, και μάλιστα αυτό που προέχει
είναι να βρεθούν οι κώδικες μέσα από τους οποίους «…αφηγητής και
αναγνώστης είναι σημαινόμενοι σε όλο το μήκος του ίδιου του αφηγήματος.»
Παράλληλα με την αποστασιοποίηση του συγγραφέα - ο Barthes δηλώνει
απερίφραστα την επιρροή του από τον Brecht - και την έλευση του αναγνώστη,
επισυμβαίνει μια αλλαγή ως προς το χρόνο της γραφής. Αυτό το ‘πριν’ κατά το
οποίο το κείμενο γράφεται από το δημιουργό νου, που σαν άλλος πατέρας
κάποτε, κάπου, γέννησε το παιδί του και ‘μετά’ διαβάζεται από το σύγχρονο ή
μεταγενέστερο κοινό, αυτός ο παρελθοντικός χρόνος σύλληψης μετακινείται σε
ένα τώρα, το τώρα της κάθε διαφορετικής ανάγνωσης - θέασης:
«Δεν υπάρχει άλλος χρόνος εκτός από το χρόνο της ατομικής διατύπωσης,
και το κάθε κείμενο γράφεται πάντα εδώ και τώρα.» [235]
Αυτή η διαπίστωση αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία στην κινηματογραφική
διαδικασία επικοινωνίας, καθ’ ότι ο χρόνος προβολής ισούται εκ των πραγμάτων
με το χρόνο θέασης του φιλμ.
Που σημαίνει ότι αυτό το τώρα είναι διπλό, όχι μόνο ως προς τη χρονική στιγμή
της επανα-γέννησής του εδώ και τώρα, κατά την εκάστοτε προβολή, αλλά και ως
προς τη διάρκεια της ροής εξέλιξης αυτής της προβολής.
Ο Barthes το παρατηρεί αυτό για την κινηματογραφική γλώσσα, στην
αντιπαράθεση που κάνει με τη στατική φωτογραφία. Η φωτογραφία δείχνει μία
πραγματικότητα που: «…υπήρξε εκεί, γιατί σε κάθε φωτογραφία, υπάρχει πάντα
το εκπληκτικό προφανές του: αυτό έτσι συνέβη…».
Αντιθέτως στον κινηματογράφο, που δεν είναι απλά μια κινούμενη φωτογραφική
εικόνα: «…το υπήρξε εκεί εξαφανίζεται, προς όφελος του είναι εκεί του
πράγματος.» [236]
Το ζήτημα του αποδέκτη της αφήγησης σε σχέση με το χρόνο απασχόλησε επίσης
τον Michael Riffaterre, ο οποίος αποδίδει μεγάλη βαρύτητα στη σχέση κειμένου αναγνώστη. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις προσδοκίες του αναγνώστη, τονίζει το πώς
όσες προσδοκίες δεν επιβεβαιώνονται επηρεάζουν χρονικά την ακολουθία της
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ανάγνωσης, καθώς αυτή στρέφεται προς τα πίσω για να επανακαλύψει τη
σημασία, και σε πολλές περιπτώσεις να τροποποιήσει την αρχική αντίληψη πάνω
στο νόημα. Ουσιαστικά ο αναγνώστης αντιλαμβάνεται τις παραβιάσεις των
γραμματικών κανόνων, καθώς μέσα απ’ αυτές το ίδιο το κείμενο τον καλεί να το
προσεγγίσει. [237]
Επίσης ο Riffaterre, πέραν του χρόνου αυτής καθεαυτής της αναγνωστικής
διαδικασίας, λαμβάνει υπ’ όψιν του τον ιστορικό χρόνο, εισάγοντας έτσι την
πολιτισμική συνθήκη και παράδοση, η οποία αν τεθεί στην άκρη ως παράμετρος
ερμηνείας θα οδηγήσει σε λανθασμένα ή ελλιπή συμπεράσματα. [238]
Παρατηρείται εδώ το σημείο σύγκλισης με τον Barthes σύμφωνα με τον οποίο η
σημασία δεν μπορεί να διαφεύγει της ιστορίας, καθώς τα σημεία, οπτικά ή
ακουστικά, ‘είναι προικισμένα με ορισμένες έννοιες’ σύμφωνα με τα πεπραγμένα
μιας ορισμένης κοινωνίας:
«Η σημασία είναι, με δύο λόγια, η διαλεκτική κίνηση που λύνει την
αντίφαση ανάμεσα στον πολιτισμικό και τον φυσικό άνθρωπο.»
Ο Tzvetan Todorov επίσης συμπλέει σε πολλά σημεία με τον Barthes, κι όχι μόνο
λόγω του ότι ανήκουν στην ίδια θεωρητική κατεύθυνση. Πριν αναφερθούν οι
θέσεις του πρώτου για το ρόλο του αναγνώστη, έχει ενδιαφέρον να παρατεθεί ένα
απόσπασμα του Todorov για τον Barthes, ως προς την τοποθέτηση αυτού του
δεύτερου πάνω στην ιστορικότητα σε σχέση με την κριτική:
«Η σημερινή συνύπαρξη πολλών ιδεολογιών, πολλών οπτικών γωνιών,
είναι στα μάτια του Barthes επαρκής λόγος για να παραιτηθεί δια παντός η
κριτική από κάθε αξίωση να ‘μιλήσει σωστά εν ονόματι αληθών αρχών’.
Ο Barthes συνδυάζει επομένως έναν ριζικό ιστορικισμό (δεν υπάρχει
γενική αλήθεια, μόνο ιδεολογίες που αναφέρονται σε συγκεκριμένα
σημεία) με μιαν άλλη έλλειψη ενδιαφέροντος για την ιστορία· ξέρει ότι
στη δική του σύλληψη, ο κριτικός διάλογος ‘ξεστρατίζει εγωιστικά
ολόκληρος προς την κατεύθυνση του παρόντος’». [239]
Το δεδομένο εκκίνησης για την οριοθέτηση του αποδέκτη της αφήγησης, έτσι
όπως τον προσεγγίζει ο Todorov, αναπτύσσοντας και συμφωνώντας με τους
διαχωρισμούς του Gerald Prince (στο έργο του «Introduction á l’étude du
narrataire»), είναι η αντιστοιχία του ‘δέκτη’ στο επίπεδο αποδοχής του
μηνύματος, με το ρόλο του ‘αφηγητή’, στο επίπεδο αποστολής του μηνύματος.
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Ο ‘δέκτης της αφήγησης’ δεν πρέπει να συγχέεται με τον εκάστοτε πραγματικό
αναγνώστη-θεατή, αλλά να αντιμετωπίζεται ως η ‘λειτουργία’ του αναγνώστη
που ενυπάρχει στο κείμενο, ανάλογα όπως ο αφηγητής δεν αντιστοιχεί στον
εκάστοτε συγγραφέα. [240]
Πρόκειται για μια βασική αρχή της αφήγησης, σύμφωνα με την οποία το ‘εγώ’,
δηλαδή το υποκείμενο που εκφέρει την αφήγηση, προϋποθέτει το ‘εσύ’, δηλαδή
το υποκείμενο της ανάγνωσης - θέασης, που προσλαμβάνει, δέχεται την αφήγηση
και αντίστροφα, μέσα από μια αμοιβαία σχέση των δύο.
Αλλά πέρα από την αποδοχή και αναγνώριση της αφηγηματικής αναγκαιότητας
της παρουσίας του ‘δέκτη’ της αφήγησης, ο Todorov προχωρά πιο ουσιαστικά
αποδίδοντας στον αναγνώστη το ρόλο ενός αξιολογικού κριτή, που με την
ανάγνωσή του θα αναδείξει τις αρετές που ήδη ενυπάρχουν στο κείμενο.
«Εκείνο που θέλουμε είναι να περάσουμε πέρα κι από αυτό το όριο
ανάμεσα σε έργο και αναγνώστη, και να θεωρήσουμε πως συνιστούν μια
δυναμική ενότητα.» [241]
Παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς η ‘λειτουργία’ του αναγνώστη / δέκτη
της αφήγησης επιτελεί σημαίνοντα και καθοριστικό ρόλο ως προς τη δομική
εκφορά του αφηγηματικού λόγου. Μια επιλογή από το έργο του Todorov αρκεί
για να καταδείξει τη σημασία που αυτός αποδίδει στον αναγνώστη, αλλά επίσης
να διαγράψει τον τρόπο με τον οποίο ο δέκτης της αφήγησης ‘εγγράφεται’ μέσα
στο σύστημα ενός κειμένου, δηλαδή πως τελικά η αφηγηματική θεωρία συγκροτεί
το ρόλο του. Γι’ αυτό το σκοπό, επελέγη η μελέτη του Todorov για τη
φανταστική λογοτεχνία, αφού αποτελεί ένα υπόδειγμα με τη δυναμική άμεσων
και πολλαπλών αναγωγών στην φιλμική αφήγηση, καθ’ ότι ο κινηματογράφος
του φανταστικού αποτελεί ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο είδος, με πολλές
μεταφορές λογοτεχνικών κειμένων, και με διαφορετικές υφολογικές κατευθύνσεις
και μετεξελίξεις του ίδιου του είδους.
Λέει λοιπόν ο Todorov πως:
«…ο δισταγμός του αναγνώστη αποτελεί τον πρώτο όρο του
φανταστικού…. Επομένως, το φανταστικό εξυπονοεί όχι μόνο την ύπαρξη
ενός παράξενου συμβάντος, που προκαλεί δισταγμό στον αναγνώστη και
στον ήρωα, αλλά και έναν τρόπο ανάγνωσης, που μπορούμε για την ώρα
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να τον ορίσουμε αποφατικά: δεν πρέπει να είναι ούτε ‘ποιητικός’ ούτε
‘αλληγορικός’.» [242]
Δόθηκε λοιπόν ένας από τους τρόπος με τους οποίους προϋποτίθεται η παρουσία
του αναγνώστη και μάλιστα η μέσω αυτής επεξεργασία και άρθρωση του
κειμένου (φιλμικού ή λογοτεχνικού). Το παραξένισμα, η ταύτιση, οι συνεχείς
αναμονές που επιβεβαιώνονται ή διαψεύδονται σε κάθε βήμα της πλοκής, είναι
καταστάσεις που βιώνει ο αναγνώστης (ή ο θεατής) επειδή ενυπάρχουν τα
αντίστοιχά τους στη δομή της αφήγησης, δηλαδή μια παράξενη κατάσταση, ένα
ήρωας προς ταύτιση, εξελίξεις που αποκαλύπτουν νέα στοιχεία ή ανατρέπουν
προγενέστερα. Αντιστρόφως όμως, η ίδια η αφήγηση πλέκει τον ιστό της
προδιαγράφοντας τα βήματα του αναγνώστη / θεατή πάνω της.
Αυτές οι αμφίδρομες κινήσεις εγγραφής του αναγνώστη στο κείμενο, και του
κειμένου στον αναγνώστη, είναι που ενδιαφέρουν την αφηγηματική εκδοχή της
αναγνωστικής θεωρίας.

2/Β Δεύτερη στρουκτουραλιστική τάση ως προς τον αποδέκτη της αφήγησης:
Πριν από την προσέγγιση ετούτης της κατεύθυνσης, να σημειωθεί πως ανάμεσα
σ’ αυτές τις δύο τάσεις δεν υπάρχουν στεγανά διαχωριστικά. Εδώ, περισσότερο
απ’ οπουδήποτε αλλού, υπάρχουν μονοπάτια που διασταυρώνονται (για να
υπενθυμισθεί η φράση της Susan Suleiman). Προς επιβεβαίωση αυτού, θα
παρατεθεί ένα απόσπασμα του Todorov για τον Bakhtin σχετικά με το ζήτημα του
αποδέκτη της αφήγησης, το οποίο είναι επαρκές για να διαγράψει τη γειτνίαση
των δύο αυτών τάσεων.
«Ο Bakhtin επιμένει επίσης να υπογραμμίζει πάντα το ρόλο του
αναγνώστη, που αποφασίζει, όσο και ο συγγραφέας, για το νόημα ενός
κειμένου: όχι γιατί μπορεί να προβάλλει σ’ αυτό οποιοδήποτε νόημα, αυτό
συνιστά επιπολαιότητα που δεν θα ήταν σωστό να αναγορευθεί σε
κανόνα, αλλά γιατί ο συγγραφέας γράφει εν’ όψει ενός αναγνώστη,
προδιατυπώνοντας την αντίδρασή του, και γιατί είναι ο ίδιος αναγνώστης
εκείνων που έγραψαν πριν από αυτόν.» [243]
Ήδη λοιπόν έχει μετακινηθεί η εδώ προσέγγιση στη δεύτερη στρουκτουραλιστική
τάση, η οποία εκπροσωπείται από τους Bakhtin, Lotman, Eco, Fish, Culler και
ασχολείται με τη διερεύνηση των κωδίκων και των συμβάσεων κάτω από τις
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οποίες πραγματοποιείται η επικοινωνία μεταξύ αποστολέα και αποδέκτη του
καλλιτεχνικού μηνύματος.
Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μια συνοπτική θεώρηση του έργου του Bakhtin
στο πλαίσιο της σχέσης του με το φορμαλισμό και με τη θεωρία της αφήγησης.
Ταυτόχρονα μέσα από εκείνη την προσέγγιση σκιαγραφείται το γενικό πλαίσιο
για να κατανοηθεί η εξέχουσα συμβολή του ως προς το ζήτημα του αποδέκτη
κάθε αφήγησης.
Για παράδειγμα ο Lotman, από τους σημειολόγους που, πέραν της λογοτεχνίας,
ασχολήθηκαν εκτενώς με τον κινηματογράφο, επηρεάστηκε από την αντίληψη
του Bakhtin περί συνύφανσης της γλώσσας με τις εκάστοτε κοινωνικές σχέσεις,
οι οποίες με τη σειρά τους αποτελούν αντανάκλαση των ευρύτερων πολιτικών,
ιδεολογικών και οικονομικών συστημάτων. Αυτό σημαίνει πως το κάθε σημείο
μετεξελίσσεται σε νόημα μέσω μιας διαδικασίας κοινωνικής σύγκρουσης και
διαλόγου. Έτσι το νόημα δεν αποτελεί ένα κεκλεισμένων των θυρών ζήτημα του
κειμένου, αλλά σχετίζεται με κώδικες και κανονικότητες τόσο της λογοτεχνίας
όσο και της κοινωνίας ως σύνολο. Σύμφωνα με τον Lotman το νόημα δεν μπορεί
να είναι ανεξάρτητο από τον αναγνώστη - θεατή, ο οποίος μέσα από τους
πολιτισμικούς κώδικες πρόσληψης που κατέχει (μέσα από τον ‘ορίζοντα
προσδοκιών’ σύμφωνα με τη Σχολή της Πρόσληψης), το επηρεάζει.
«Ο ορισμός του καλλιτεχνικού κειμένου δεν μπορεί να είναι πλήρης χωρίς
μια επιπρόσθετη ταξινόμηση, που να αφορά τη σχέση πομπού και δέκτη.»
[244]

Έτσι κάπως διαγράφεται και η θεωρητική σύμπλευση μεταξύ Lotman και Eco,
από τη στιγμή που και οι δύο σημειώνουν τη άρρηκτη σχέση μεταξύ αισθητικής
λειτουργίας και πολιτισμικού πλαισίου.
Ο Eco γράφει:
«Αν θέλουμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα σημασιοδότησης μιας
επικοινωνιακής δομής, δεν μπορούμε να παρακάμψουμε τον πόλο
‘παραλήπτης’. Μ’ αυτήν την έννοια η ενασχόληση με τον ψυχολογικό
πόλο

σημαίνει

ότι

αναγνωρίζουμε

τη

μορφολογική

δυνατότητα

(απαραίτητη για να εξηγηθεί η δομή και η επίπτωση του μηνύματος) μιας
σημασιακότητας του μηνύματος μόνον εφόσον ερμηνεύεται από μια
δεδομένη περίσταση (μια μερίσταση ψυχολογική και διαμέσου αυτής,
ιστορική, κοινωνική, ανθρωπολογική με την ευρεία έννοια).» [245]
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Να σημειωθεί εδώ πως ο Eco μέσα από αυτό το κείμενο ρητά παραπέμπει στην
προβληματική του Jacobson ως προς τον κίνδυνο που ενυπάρχει αν αποσπασθεί ο
κώδικας από την πραγματική επικοινωνία και αν αποσυνδεθεί ο ομιλητής από τον
ακροατή. Επίσης αναφέρει πως αυτό το κείμενο γράφτηκε μετά τη γνωριμία του
με τους Ρώσους Φορμαλιστές, τον Barthes και το γαλλικό στρουκτουραλισμό.
Παράλληλα επεκτείνει αυτήν την προβληματική όχι μόνο στα ‘ρηματικά
κείμενα’, αλλά επίσης στον κινηματογράφο, τη ζωγραφική, και την τηλεοπτική
λήψη ‘ιδωμένη ως αφηγηματική δομή’.
3. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Εκφράζεται από δύο Σχολές:
3/α Η Σχολή της Γενεύης που εμμένει στην αποκάλυψη και ανασύνθεση της
συγγραφικής συνείδησης και εμπειρίας, είχε μεγάλη απήχηση παλιότερα.
Ο Δημήτρης Τζιόβας επισημαίνει πως αυτή η τάση της φαινομενολογικής σχολής
μοιάζει σήμερα να έχει ένα ασταθές επιστημολογικό υπόβαθρο. [246]
3/β Η Γερμανική Σχολή της ‘αισθητικής ανταπόκρισης’ στην οποία ανήκει ο
Wolfgang Iser, ο οποίος γενικά συμπορεύεται με την αισθητική θεωρία του
Πολωνού Ingarden.
Ο Ingarden, μαθητής του Husserl, ακολουθώντας τη φαινομενολογική σκέψη
απορρίπτει την ψυχολογία και βασίζεται στην εποπτική μέθοδο.
Ο Robert Holub επισημαίνει:
« Ο Ingarden διακρίνει πρώτα ανάμεσα σε δύο τύπους αναγνωστικών
εμπειριών: τη μη αισθητική ή εξωαισθητική εμπειρία και την αισθητική
εμπειρία καθαυτή. …Μια γνήσια αισθητική εμπειρία δεν εξαρτα΄ται μόνο
από το έργο καθαυτό, αφού το ίδιο έργο μπορεί να προκαλέσει τόσο μια
μη αισθητική όσο και μιαν αισθητική εμπειρία. Η τελευταία φαίνεται να
εξαρτάται από την ικανότητα και την προθυμία μας να υιοθετήσουμε μια
ειδικά αισθητική στάση (διαφορετική από την πρακτική και την
ερευνητική). Στην πρακτική στάση καταγινόμαστε να αλλάξουμε κάτι
μέσα στον πραγαματικό κόσμο· στην ερευνητική στάση επιζητούμε
κάποια γνώση σχετικά με τον κόσμο. Αντίθετα, στην αισθητική στάση
ενατενίζουμε κάτι, στην προσπάθειά μας να δούμε ένα αντικείμενο στην
ολότητά του.» [247]
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Έτσι, μέσα από τη φαινομενολογική προσέγγιση (που ούτως ή άλλως θεωρεί πως
η συνείδηση δεν καταγράφει παθητικά τον εξωτερικό περίγυρο αλλά τον συνθέτει
ενεργητικά), ο αναγνώστης δεν αντιμετωπίζεται ως κάποιος που αποκωδικοποιεί
το κείμενο που έχει κωδικοποιήσει ο δημιουργός ή ως το αντικείμενο ‘εγγραφής’
μέσα στο σύστημα ενός κειμένου.
Αντιθέτως είναι ένας ενεργός νους που μετακινείται μέσα στο κείμενο
προσδοκώντας, επιβεβαιώνοντας ή ματαιώνοντας τις προσδοκίες, οργανώνοντας
και αναδιοργανώνοντας τα δεδομένα. Μια συνεχής διεργασία που κρατά όσο και
η ανάγνωση. Μια διαρκής αλληλεπίδραση ανάμεσα στις προσδοκίες που
τροποποιούνται ή εξελίσσονται και στο ίδιο το κείμενο που όσο προχωρεί η
ανάγνωση είναι αυτό που είναι ως κείμενο, αλλά ταυτόχρονα και αυτό που ο
αναγνώστης το κάνει να είναι μέσα από τη δική του αναγνωστική διεργασία. [248]
Ιδίως κατά τον Iser, σκοπός της ανάγνωσης δεν είναι η γνώση του κειμένου, αλλά
η εγρήγορση ενός δυναμικού και δημιουργικού υποκειμένου, του νου του
αναγνώστη, τον οποίον ο συγγραφέας ενθαρρύνει προς μια γόνιμη ανασύνθεση,
αφήνοντας σιωπές και ηθελημένα αφηγηματικά κενά στο κείμενό του. [249]
Ο Terry Eagleton αποκαλεί τον Iser «…πολύ πιο φιλελεύθερο εργοδότη αφού
επιτρέπει στον αναγνώστη μιας ευρύτερης κλίμακας συνεργασία με το κείμενο.»
[250]

Παρ’ όλα αυτά οι ενδοκειμενικοί περιορισμοί υπάρχουν μέσα από ένα πλέγμα
δομών που ωθούν τον αναγνώστη να προσεγγίσει το κείμενο με συγκεκριμένο
τρόπο. Γι’ αυτό ο Iser εισάγει την έννοια του ‘λανθάνοντα αναγνώστη’:
«Ο ‘λανθάνων αναγνώστης’, αντιπροσωπεύει κατά κάποιο τρόπο τις
προδιαθέσεις του κειμένου, προτείνοντας στον πραγματικό να παίξει ένα
συγκεκριμένο ρόλο. Δεν μπορεί να συγχέεται με τον πραγματικό, γιατί ο
‘λανθάνων’ είναι πάλι ενδοκειμενικός ενώ ο πραγματικός έχει διπλό
καθήκον: να προσέξει αφ’ ενός τις δομές που συνιστούν τον ‘λανθάνοντα
αναγνώστη’ και αφ’ ετέρου να ολοκληρώσει την πραγμάτωση του
κειμένου.» [251]
Είναι αναμφίβολο πως ο Iser καταφέρνει να συνδυάσει την υποκειμενική
δημιουργική προσέγγιση του αναγνώστη με τους ενδοκειμενικούς περιορισμούς
και κώδικες, που ουσιαστικά τιθασεύουν κάθε απόπειρα αυθαίρετης ερμηνείας,
χωρίς την υποταγή σ’ ένα μοναδικό νόημα.
Ενδιαφέροντα παραδείγματα εφαρμογής για την κατανόηση των θεωρητικών
δρόμων που έχει διανοίξει η Γερμανική σχολή της ‘αισθητικής ανταπόκρισης’
- -
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αποτελούν οι περιπτώσεις μεταφοράς λογοτεχνικών έργων στον κινηματογράφο ή
οι διαφορετικές παραστάσεις ενός και του αυτού θεατρικού κειμένου. Από τη
στιγμή που ένα καλλιτεχνικό έργο έχει υποστασιοποιηθεί και είναι το
συγκεκριμένο αποτέλεσμα ανάγνωσης του δημιουργού που επιχείρησε τη
μεταφορά, είναι προσεγγίσιμη η πορεία της σκέψης του, ενώ ταυτόχρονα κι εκ
των πραγμάτων διεκδικεί την πρωτοτυπία της μεταφοράς.
Ο δημιουργός, όπως κάθε άλλος αναγνώστης πριν απ’ αυτόν, διάβασε το κείμενο
με το δικό του μοναδικό τρόπο, μέσα από τη δική του ‘επιλογή’, ‘οργάνωση’,
‘αναδρομή’ και ‘προσδοκία’ και παρουσιάζει αυτήν τη δημιουργική ανάγνωση
στους δικούς του ‘αναγνώστες - θεατές’.
4. Η ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΗ – ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ
ΑΦΗΓΗΣΗΣ

Στον αντίποδα της στρουκτουραλιστικής, η ψυχαναλυτική εκδοχή τονίζει τη
σημασία του υποκειμένου της ανάγνωσης. Σύμφωνα μ’ αυτήν κάθε αναγνώστης και κάθε θεατής στην περίπτωση του φιλμικού κειμένου - διαμορφώνει το
λογοτεχνικό, ή όποιο άλλο κείμενο, σύμφωνα με τους φόβους ή τις επιθυμίες του.
Αυτό εξηγεί το φαινόμενο πως άνθρωποι που προέρχονται από διαφορετικά
πολιτισμικά συστήματα και διαφορετικές χρονικές στιγμές, απολαμβάνουν
λογοτεχνικές, φιλμικές ή άλλες δημιουργίες που μπορούν να αγγίζουν ένα ευρύ
φάσμα αντιλήψεων.
Βασικός εκπρόσωπος της ψυχαναλυτικής αναγνωστικής θεωρίας είναι ο Norman
Holland, σύμφωνα με τον οποίο κεντρικό βάρος στην προσέγγιση ενός έργου έχει
η ταυτότητα του ερμηνευτή - αναγνώστη, μέσα από την ερμηνεία του οποίου
αναγιγνώσκεται ταυτόχρονα η προσωπικότητα αυτού. Έτσι η αναγνωστική
ανταπόκριση οδηγεί σε μια ‘διαδραστική κριτική’, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί μια
λειτουργία της ψυχολογίας του αναγνώστη. [252]
Ο Δημήτρης Τζιόβας παρατηρεί:
«Συγκρίνοντας την ψυχαναλυτική - υποκειμενική θεωρία με τη
στρουκτουραλιστική, διαπιστώνουμε και τις μεγάλες αντιθέσεις που
υπάρχουν

στο

χώρο

της

αναγνωστικής

θεωρίας.

Ενώ

οι

στρουκτουραλιστές προσπαθούν να μειώσουν την έμφαση στην ατομική
συνείδηση προτείνοντας συστήματα πρόσληψης που λειτουργούν μέσω
των ατόμων, η ψυχαναλυτική - υποκειμενική θεωρία τονίζει τη σημασία
του υποκειμένου.»

[253]
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5. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΚΔΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Εκφράζεται από τη ‘Θεωρία της Πρόσληψης’ που παρουσιάζει συγγένειες με τη
σχολή της ‘αισθητικής ανταπόκρισης’ και τις απόψεις του Iser. Εισηγήθηκε από
τη Σχολή της Κωνσταντίας και τον Hans Robert Jauss τη δεκαετία του 70 και
εξελίχθηκε σε θεωρία της λογοτεχνικής επικοινωνίας. [254]
Αντικείμενό της είναι η ιστορία της λογοτεχνίας ως γίγνεσθαι στο οποίο μετέχουν
τρεις παράγοντες: συγγραφέας, έργο, κοινό.
Σύμφωνα με τον Uberto Eco στο έργο του «Τα όρια της ερμηνείας», οι θεωρίες
της πρόσληψης γεννήθηκαν ως αντίδραση:
α) στην ακαμψία κάποιων στρουκτουραλιστικών μεθοδολογιών που αξίωναν ότι
το έργο τέχνης ή το κείμενο μπορεί να διερευνηθεί στην αντικειμενικότητά του
ως γλωσσικού αντικειμένου.
β) στη φυσική δυσκαμψία ορισμένων από τις αγγλοσαξωνικές φορμαλιστικές
σημασιολογίες που (όπως και πιο πάνω αναφέρθηκε) αξίωναν αφαίρεση κάθε
περίστασης, περιγύρου χρήσης ή συγκειμένου στα οποία εκφράζονταν τα σημεία
ή οι εκφορές.
γ) στον εμπειρισμό ορισμένων κοινωνιολογικών προσεγγίσεων. [255]
Έτσι, σε αντιδιαστολή με το στρουκτουραλιστικό κλίμα, που ευνοούσε την
ανάλυση του κειμένου ως αντικειμένου προικισμένου με τα δικά του δομικά
χαρακτηριστικά, χωρίς να εξετάζει τις εξω-κειμενικές ή εξω-καλλιτεχνικές
παραμέτρους, ήδη από το τέλος της δεκαετίας του 60, και τη δεκαετία του 70
άρχισαν να εμφανίζονται και να πολλαπλασιάζονται οι θεωρίες γύρω από τον
αποδέκτη των κειμένων, και των καλλιτεχνικών έργων γενικότερα.
Στους σημαντικότερους πρωταγωνιστές αυτής της μεταστροφής συγκαταλέγεται
ο Hans Robert Jauss, ο οποίος επιζητεί να προσεγγίσει την ιστορική φύση του
έργου τέχνης. [256]
Ο Holub επισημαίνει τη σύγκλιση μαρξισμού-ιστορίας με το φορμαλισμό στο
έργο του Jauss:
«Ο Jauss επιχειρεί να ανταποκριθεί στο αίτημα του μαρξισμού για
ιστορικό καθορισμό τοποθετώντας τη λογοτεχνία στην ευρύτερη εξέλιξη
τω γεγονότων. Παράλληλα διαφυλάσσει τα επιτεύγματα του φορμαλισμού
θέτοντας το προσλαμβάνον υποκείμενο στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων
του. Έτσι ενώνονται η ιστορία με την αισθητική» [257]
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Όσο για τον ίδιο τον Jauss δίνει μια επιπλέον νοηματοδότηση στον όρο
αισθητική:
«Επιπλέον, ‘αισθητική’ δε σημαίνει εδώ την επιστήμη του ωραίου ή το
παλαιό ερώτημα για την ουσία της τέχνης, αλλά το παραμελημένο από
καιρό ερώτημα για την εμπειρία της τέχνης, για την αισθητική πράξη,
συνεπώς, η οποία βρίσκεται στη βάση όλων των εκδηλώσεων της τέχνης
ως παραγωγικής, προσληπτικής και επικοινωνιακής δραστηριότητας…»
[258]

Σύμφωνα με τον Hans Robert Jauss ο αποδέκτης ενός έργου τέχνης μπορεί να
είναι παθητικός κατά την προσληπτική διαδικασία, αλλά επίσης μπορεί να
συμμετέχει ενεργά σε αυτήν δίνοντας τη δική του ερμηνευτική εκδοχή, μέχρι του
σημείου να δημιουργήσει ο ίδιος ένα καινούργιο κείμενο, εμπνευσμένο ή
βασισμένο στο πρωτογενές, από το οποίο εκκίνησε η επικοινωνιακή διαδικασία:
«Στο σημείο τούτο ολοκληρώνεται ο επικοινωνιακός κύκλος της ιστορίας
της λογοτεχνίας: ο παραγωγός είναι πάντοτε ήδη καταναλωτής όταν
αρχίζει να γράφει…» [259]
Τέτοιου τύπου παραγωγοί που δίνουν απαντήσεις μέσω ενός καινούργιου έργου
και ολοκληρώνουν τον επικοινωνιακό κύκλο της λογοτεχνίας - και όχι μόνο υπάρχουν όλο και συχνότερα στην τέχνη, σε όλες της τις μορφές.
Ανατρέχοντας στη ιστορία του κινηματογράφου - Ελληνικού και Παγκόσμιου τα παραδείγματα λογοτεχνικής και θεατρικής μεταφοράς στο φιλμ αυξάνονται και
εξελίσσονται με γόνιμους τρόπους από το ένα μέσο στο άλλο:
οι κινηματογραφικές ταινίες ‘απαντούν’ σε μυθιστορήματα και θεατρικά έργα,
μεταφέροντας στην οθόνη αυτό που προϋπήρξε στο χαρτί ως κείμενο ή στη
θεατρική σκηνή ως δραματουργική πράξη.
Τελευταία συμβαίνει και το ακριβώς αντίστροφο: θεατρικά έργα ‘απαντούν’ σε
κινηματογραφικές

ταινίες

μεταφέροντας

στη

σκηνή

αυτό

που

πρωτοπαρουσιάστηκε στην οθόνη.
Η ολοένα πλουσιότερη εμφάνιση τέτοιων παραδειγμάτων καταδεικνύει τους
τρόπους λειτουργίας

και την ποικιλία της προσληπτικής και επικοινωνιακής

δραστηριότητας, που αμφότερες οδηγούν την εμπειρία της τέχνης σε αισθητική
πράξη. [260]
Αναμφίβολα η οπτική του Hans Robert Jauss αποτελεί μια τομή, φέρνοντας στο
προσκήνιο τη σκέψη του θεατή - αναγνώστη:
- -
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«…Στο τρίγωνο συγγραφέας, έργο και κοινό, ο τρίτος παράγοντας δε
συνιστά απλώς την παθητική διάσταση, τον ύστατο κρίκο σε μια σειρά
απλώς αλυσιδωτών αντιδράσεων, αλλά, αντιθέτως, δρα διαμορφώνοντας
με τη σειρά του την ιστορία. Είναι αδύνατον να συλλάβουμε τον ιστορικό
βίο ενός λογοτεχνικού έργου χωρίς να συνυπολογίσουμε την ενεργητική
συμμετοχή του παραλήπτη του.» [261]
Τελικά ο Jauss επιχειρεί με το έργο του να αμβλύνει την αντιπαράθεση μεταξύ
Ρώσικου Φορμαλισμού, που δεν ενδιαφέρεται για την Ιστορία, και κοινωνικών
θεωριών που αγνοούν το κείμενο.
6. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΉ ΕΚΔΟΧΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΠΟΔΕΚΤΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Η ‘ερμηνευτική’ τόσο ως όρος, όσο ως σημασία αυτού του όρου, ανάγεται στην
Ελληνική Αρχαιότητα. Ο Ερμής ήταν ο αγγελιοφόρος των θεών, αυτός που
διαμεσολαβούσε τη θεϊκή βούληση στους ανθρώπους. Στην αρχαία Ελληνική
γλώσσα υπάρχει το ρήμα ‘ερμηνεύω’ και το ουσιαστικό ‘ερμηνεία’, που
σημαίνουν

αντίστοιχα

‘λέω’,

‘εξηγώ’,

‘μεταφράζω’

και

‘εξήγηση’

ή

‘αποσαφήνιση’.
Ανά τους αιώνες και μέχρι σήμερα υπάρχει μια κοινή παράμετρος παρουσίας του
όρου αυτού στη σπουδή και την πραγματικότητα της λογοτεχνίας (και των άλλων
τεχνών) που συνίσταται στην:
«…απόπειρα να κατανοήσει κανείς κάτι το σκοτεινό ή ξένο, η μετάφραση
του ανοικείου σε μορφή κατανοητή. Στην πιο βασική της μορφή η
ερμηνευτική σχετίζεται με τη διαμεσολάβηση της κατανόησης, και ως εκ
τούτου, η ‘τέχνη της ερμηνείας’ έγινε θέμα συζητήσεων και αναπτύχθηκε
όποτε τα νοήματα ήταν ή γίνονταν ασαφή….» [262]
Σε κάθε εποχή όμως οι τρόποι και οι στόχοι της Ερμηνευτικής διαφέρουν.
Σύμφωνα με την χρονική - ιστορική κατηγοριοποίηση του Robert Holub:
Πριν από το Διαφωτισμό
Τα κύρια μελήματα της ερμηνευτικής προσδιορίζονταν:
-

Από τους στόχους των λογίων της Εκκλησίας σε μια μακρά ερμηνευτική
παράδοση που τείνει στο κυριολεκτικό νόημα της Βίβλου, με τρόπο ηθικό ή
αλληγορικό ή μέσω της γραφής αφ’ εαυτής.
- -
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-

Από την ανάγκη των κοσμικών και νομομαθών ν’ αποδώσουν μια συνεκτική
ερμηνεία στον Ιουστινιάνειο Κώδικα και δικαιοσύνη μέσα από τους γενικούς
νόμους του Ρωμαϊκού Δικαίου.

Η Ερμηνευτική του Διαφωτισμού
Σύμφωνα με την ερμηνευτική του διαφωτισμού - με την οποία συνδέεται η
ιστορία της λογοτεχνικής κριτικής - υπάρχει μία και μοναδική ορθή ερμηνεία η
οποία μπορεί να επιτευχθεί αν εξαλειφθεί το λάθος ή η σκοτεινότητα, το οποίο
πραγματοποιείται με την εφαρμογή της λογικής και των φιλολογικών πρακτικών.
Μοιάζει λοιπόν η ερμηνευτική του Διαφωτισμού με τον τύπο της κριτικής που
συλλαμβάνει την ερμηνεία ως επεξεργασία της μοναδικής εκδοχής του νοήματος
ενός κειμένου. [263]
Η Ερμηνευτική του Ρομαντισμού
Μεταθέτει το ζήτημα της ερμηνείας από το ‘πράγμα - αντικείμενο / κείμενο ’ που
υπήρχε στο Διαφωτισμό, στο ‘πνεύμα - υποκείμενο/συγγραφέας’, με έναν τρόπο
κατά τον οποίο:
«…η συγγραφική πρόθεση παραμένει κεντρική μέριμνα, τώρα όμως
σκοπός της κατανόησης καθίσταται η ψυχολογική ταύτιση. …ο
αναγνώστης καλείται να υιοθετήσει την προοπτική του συγγραφέα,
μετέχοντας στο πνεύμα της ξένης ή περασμένης εποχής.» [264]

Οντολογική ερμηνευτική
Αποτελεί τη συνέχιση της φιλοσοφικής σκέψης του Martin Heidegger για το
‘Είναι’, από το μαθητή του Hans Georg Gadamer, σε επίπεδο ερμηνείας.
Στο έργο του ‘Αλήθεια και Μέθοδος’ το 1960, ο Gadamer αντλεί την εύρεση
νοήματος κάτω από το πρίσμα των εννοιών της ‘προ-κατοχής’, της ‘προ-θέασης’,
της ‘προ-ληψης’, έτσι όπως αυτές θεμελιώνονται από το Heidegger ως
προϋποθέσεις ερμηνείας: για να ερμηνευθεί μια κατάσταση ή ένα συμβάν πρέπει
να υπάρχει μια εσώτερη προβολή στο ερμηνεύον υποκείμενο που του ανοίγει το
δρόμο για να κατανοήσει κάτι. [265]

- -
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Ο Heidegger ορίζει το νόημα ως:
«αυτό ‘ως προς το οποίο’ μιας προβολής, σύμφωνα με το οποίο κάτι
καθίσταται κατανοητό ως κάτι: αποκτά τη δομή του μέσω μιας προκατοχής, μιας προ-θέασης και μιας προ-ληψης.» [266]
Μέσα απ’ αυτήν την τριπλή διάκριση του Heidegger διαφαίνεται πως δεν
προσεγγίζει κανείς ένα αντικείμενο ή ένα κείμενο απαλλαγμένος από
προϋποθέσεις. Κατ’ αναλογία το νόημα που αντλείται από ένα κείμενο - ή ένα
καλλιτεχνικό έργο γενικότερα – οφείλει να ερμηνευθεί ως το αποτέλεσμα των
προϋποθέσεων αυτού που το ερμηνεύει.
Σύμφωνα με τον Gadamer κατανόηση σημαίνει εφαρμογή στο παρόν, καθώς η
παράδοση επηρεάζει αυτό το παρόν ως διαμεσολάβηση της ιστορικής
κατανόησης. Το ‘τότε κείμενο’ και ο ‘τώρα αναγνώστης’ συνυπάρχουν ως
συζήτηση ανάμεσα στο ‘εσύ’ του παρελθόντος και το ‘εγώ’ του παρόντος.
Έτσι το νόημα ενός λογοτεχνικού έργου δεν εξαντλείται ποτέ στις προθέσεις του
συγγραφέα. Γιατί η μετακίνησή του από ένα πολιτισμικό, ή κοινωνικό, πλαίσιο σε
ένα άλλο δημιουργεί νέες σημασίες και νέες κατανοήσεις. [267]
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γ) ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΦΙΛΜ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τα πραγματικά βλέμματα / θεάσεις εκτός οθόνης στρέφονται προς τα βλέμματα /
θεάσεις εντός οθόνης, δηλαδή μέσα στην αφήγηση και μέσα στην ιστορία που
δίνεται απ’ αυτήν. Έτσι γίνεται αντιληπτή η μετακίνηση του οπτικού
ενδιαφέροντος, που οδηγεί στην τρίτη κατηγορία της Laura Mulvey ως προς το
βλέμμα.
Η Laura Mulvey, παρατηρώντας τη λειτουργία των συμβάσεων το αφηγηματικού
κινηματογράφου, εξηγεί πως τα δύο πρώτα είδη βλέμματος - βλέμμα της κάμερας
που καταγράφει το προ-φιλμικό και του θεατή που παρακολουθεί καθυποτάσσονται στο τρίτο είδος, στο βλέμμα εντός της ιστορίας γιατί:
«...συνειδητός σκοπός είναι πάντα να περιορίζεται η διεισδυτική παρουσία
της κάμερας και να παρεμποδίζεται η αποστασιοποιημένη επίγνωση του
κοινού». [268]
Μέσα από τη σαφή κριτική της Mulvey πάνω στο πώς το φιλμικό βλέμμα
τιθασεύεται προς όφελος της αφηγηματικής συνθήκης που κρατά το θεατή στη
σαγήνη και την ταύτιση, δηλαδή μη προτάσσοντας ότι μπορεί να αναδείξει το
ρόλο της κάμερας ή του ίδιου του θεατή (αναπτύχθηκαν αμέσως πιο πάνω),
αποδεικνύεται ακόμα μια φορά πως η μελέτη του βλέμματος εντός του φιλμ
επιδεικνύει έναν αστείρευτο πλούτο προσεγγίσεων, μέσα από τελείως
διαφορετικές κατευθύνσεις: κινηματογραφική πρακτική και γλώσσα, αφήγηση
και σημειολογία, κοινωνιολογία και ιστορία, ψυχολογία και συμπεριφορά.
Στον κινηματογράφο τα πάντα συμβαίνουν μέσα στο κάδρο που ορίζεται από τα
άκρα της οθόνης. Ένα κάδρο που με τις τεχνικές δυνατότητες των φακών μπορεί
να συμπεριλάβει τόσο το απέραντο, όσο και το εξαιρετικά μικρό και λεπτομερές.
Όλα δομούνται πάνω στη λογική κατανόησης της φιλμικής εικόνας, που ενώ
αποδίδει ένα μέρος μιας πραγματικότητας κλεισμένης σε κάδρο, ωστόσο στοχεύει
στο να ξεφύγει από αυτόν τον περιορισμό, στοχεύει να δώσει την εντύπωση των
τριών διαστάσεων του χώρου, την εντύπωση μιας εγκαθίδρυσης στον κόσμο.
Ταυτόχρονα, όλα δομούνται πάνω στην ποικιλότροπη κίνηση προσώπων και
αντικειμένων, αλλά και του ίδιου του μηχανισμού καταγραφής της κάμερας, κατά
τη χωρο-χρονική εξέλιξη του φιλμ.
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Η κάμερα έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί με όλο και περισσότερους τρόπους,
για να δώσει άπειρα - στην κυριολεξία -αποτελέσματα φιλμικών εικόνων. Αυτό
σημαίνει πως τα βλέμματα των δρώντων προσώπων μπορούν να στραφούν
οπουδήποτε στο χώρο - ή στο χρόνο - αφού το μάτι της κάμερας μπορεί να δει και
να δείξει όχι μόνον αυτόν που κοιτά, αλλά και το αντικείμενο του βλέμματός του.
Η κινηματογραφική πρακτική και θεωρία του ντεκουπάζ και του μοντάζ έχει
θεμελιώσει κανόνες που βασίζονται στη δυναμική του άξονα του βλέμματος, ή
αλλιώς της ακριβούς προοπτικής την οποία κάθε βλέμμα εγκαθιδρύει.
Η κάμερα μπορεί να λειτουργήσει ως ένας αντικειμενικός παρατηρητής που
καταγράφει μια σκηνή από απόσταση και παρουσιάζει τα βλέμματα όλων των
συμμετεχόντων προσώπων. Ακόμη κι όταν το πλάνο είναι γενικό και τα μάτια δεν
φαίνονται στην πλήρη λεπτομέρειά τους, το βλέμμα, ο άξονας ενδιαφέροντος,
συνάγεται από τη φορά του κεφαλιού και του σώματος. Αν, για παράδειγμα, μια
σκηνοθετική γραφή δομείται πάνω στον άξονα του βάθους πεδίου, (μια θέση της
κάμερας που δίνει προοπτική μεγάλου βάθους και στηρίζεται στους ευρυγώνιους
φακούς που έχουν αυτήν την ιδιότητα), τότε οι κινήσεις των προσώπων
παράλληλα ή κάθετα του άξονα θα σηματοδοτήσουν το βλέμμα, το ενδιαφέρον ή
την επιθυμία των δρώντων προσώπων, ακόμη κι αν αυτό καθ’ εαυτό το βλέμμα δε
φαίνεται με ευκρίνεια λόγω της απόστασης. Σε αυτήν την περίπτωση η κάμερα
συλλαμβάνει ταυτοχρόνως όλα τα βλέμματα, μέσω όλων των κινήσεων, σα μια
πολυφωνία όπου η χροιά όλων των φωνών μαζί δημιουργεί μια συντονισμένη
εκφραστικότητα, το ύφος της οποίας εξήρε ο Andre Bazin, επιστεγάζοντας το
ενδιαφέρον του για το ρεαλιστικό. Στην περίπτωση αυτή τα δρώντα πρόσωπα (και
τα βλέμματά τους) εντάσσονται στον κόσμο σαν αναπόσπαστο μέρος μιας
πραγματικότητας, η κινητικότητα που αναπτύσσουν είναι η συνέχεια της
κινητικότητας του σύμπαντος.
Από την άλλη πλευρά, στα μεσαία ή κοντινά πλάνα τόσο η φορά του βλέμματος ή
των βλεμμάτων, όσο και η ιδιαίτερη ποιότητα αυτών, είναι αδιαμφισβήτητη. Εκεί,
τότε, η κάμερα ανακαλύπτει το εσώτερο ενδιαφέρον, το συναίσθημα, τον παλμό
ενός προσώπου. Πρόκειται για το «πολυφωνικό παιχνίδι των χαρακτηριστικών
του προσώπου». Έτσι όρισε τη δύναμη του γκρο πλάνου ο Bela Balazs και κατ’
αναλογία (και αντιδιαστολή) αυτού αναφέρθηκε μεταφορικά πιο πάνω η
πολυφωνία του βάθους πεδίου. Ο Balazs αναγνωρίζει όχι μόνο τη μεγάλη
εκφραστική δύναμη, αλλά επίσης την πιστότητα και αλήθεια του ανθρώπινου
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προσώπου στο γκρο πλάνο, υποδεικνύοντας μια αναλογία του με το ντοκουμέντο,
παρομοιάζοντάς το με ό,τι αποτελεί για έναν γραφολόγο ο ιδιάζων προσωπικός
τρόπος γραφής κάποιου σε ένα χειρόγραφο. Ένα ντοκουμέντο που μέσω του
κινηματογράφου γίνεται κοινό κτήμα όλων, κι όχι μόνο ενός ειδικού επιστήμονα:
«…Το πλησίασμα της μηχανής λήψης εισχωρεί μέσα στις ελάχιστες και
ανεξέλεγκτες επιφάνειες του προσώπου και φωτογραφίζει έτσι το
υποσυνείδητο.» [269]
Η ιδιαιτερότητα του γκρο πλάνου έγκειται στο να αναδεικνύει το βλέμμα, δηλαδή
το πλησίασμα προς μιαν αλήθεια, και να στοχεύει σε κάθε συγκεκριμένο
συναίσθημα που η ιστορία επιβάλλει και η κάμερα υποβάλλει. Έτσι ανοίγει ένα
τεράστιο κεφάλαιο που άπτεται της υποκριτικής τέχνης στον κινηματογράφο και
στις διαφορές ή ομοιότητες με το θέατρο, που όμως ξεφεύγει από τα πλαίσια της
παρούσας έρευνας.
Παρ’ όλα αυτά, σε κάθε τέτοια μελέτη ανακύπτουν σημαντικά ζητήματα που
σχετίζονται με τις θεωρίες για τον ηθοποιό (π.χ. Didero, Stanislavski, Brecht) και
την εφαρμογή τους στον κινηματογράφο, ακριβώς γιατί έχουν άμεσο αντίκτυπο
στον τρόπο αφήγησης και αντίστροφα, γιατί ο τρόπος αφήγησης έχει άμεση
επίδραση στην φιλμική υποκριτική του ηθοποιού.
Ο Pudovkin κατανοεί σε βάθος αυτήν την αναπόφευκτη επιρροή του
κινηματογραφικού μέσου στον τρόπο παρουσίας του ηθοποιού-ρόλου μπροστά
στο φακό της κάμερας, μια κατανόηση που επεκτείνεται προς την κατεύθυνση της
γλώσσας κι όχι μόνο αυτήν της έκφρασης:
«Στον κινηματογράφο η σύνθεση (η διαλεκτική σύνθεση) των χωριστών
γωνιών λήψης, αποτελεί το πιο ζωντανό κι εκφραστικό αντιστάθμισμα
εκείνης της τεχνικής που στο θέατρο αναγκάζει τον ηθοποιό, αφού έχει
μπει στο πετσί του ρόλου του, να εξωτερικεύει ‘θεατρικά’ τη μορφή του.»
[270]

Η περιορισμένη αυτή προσέγγιση στο γκρο πλάνο ενός προσώπου στην οθόνη
έγινε με στόχο να διαγραφεί ξεκάθαρα ο ιδιάζων ρόλος του βλέμματος στην
κινηματογραφική αφήγηση καθώς και οι βασικοί διαχωρισμοί, με βάση που
κοιτούν και τι βλέπουν τα δρώντα πρόσωπα:
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-α- βλέμμα εντός κάδρου: προς κάποιο άλλο πρόσωπο, αντικείμενο ή κατάσταση.
-β- βλέμμα εκτός κάδρου: προς μια κατεύθυνση που μόνο ως προοπτική είναι
κατανοητή, για να ερμηνευθεί εκ των υστέρων με το πλάνο που αποτελεί το
αντικείμενο του βλέμματος (άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα, αντικείμενο, κατάσταση).
Αυτό το βλέμμα, πέραν των όποιων σημασιοδοτήσεων λόγω εκφραστικότητας
της υποκριτικής τέχνης, θα ενοποιήσει το χώρο (αν αυτό δεν έχει γίνει ήδη και
υπάρχει απροσδιοριστία), θα τον εδραιώσει, ή ακόμη μπορεί και να τον
ανατρέψει μέσα από μια ποιητική της έκπληξης και της ανατροπής. Επίσης σε
κάποιες περιπτώσεις επιδεικνύει μια δυναμική ενοποίησης του χρόνου, με την
έννοια μιας σημαίνουσας γειτνίασης διαφορετικών χρονικών στιγμών.
Μπορεί βέβαια το πλάνο που θα αποκαλύπτει το αντικείμενο/στόχο ενός
βλέμματος να αργήσει να δοθεί, γιατί η αφήγηση επιβάλλει τη μυστικότητα ή την
απόκρυψη. Ακόμη και τότε, η απουσία απάντησης στην ερώτηση ‘τι βλέπει’ είναι
μια αφηγηματική παράμετρος σημαντική για την εξέλιξη μιας ιστορίας.
-γ- βλέμμα προς τον εαυτό: μέσα από καθρέφτη ή μέσω αντανάκλασης ή κάποιου
τύπου μόνιμης αποτύπωσης του προσώπου που κοιτά τον εαυτό του
(φωτογραφία, ζωγραφική, σκίτσο, video, φιλμ, οθόνη τηλεόρασης, οθόνη
υπολογιστή, οθόνη κινητού). Εδώ, στο πλαίσιο του αναπαραστατικού κώδικα
εντός του φιλμ, γίνεται ακριβώς αυτό που επισυμβαίνει στο θεατή κατά τη
διάρκεια της θέασης, όμως ως συμβάν της ταινίας. Το στάδιο του καθρέφτη στην
ολοκληρωτική απόδοσή του.
-δ- βλέμμα ενός προσώπου προς κάποιο θέαμα ή μέσο επικοινωνίας: (όπερα,
θέατρο, καρναβαλικό δρώμενο, θέατρο δρόμου, κινηματογράφος, τηλεόραση,
ζωγραφικός πίνακας, εικαστικό δημιούργημα ή έκθεση, οθόνη υπολογιστή, οθόνη
κινητού).
-ε- βλέμμα, κοίταγμα με απροσδιόριστη κατεύθυνση ή τελείως απλανές: η
απροσδιοριστία στο βλέμμα του εικονιζόμενου προσώπου γίνεται ερωτηματικό
του θεατή για να απαντηθεί από την αφήγηση.
Η πλήρης άρνηση βλέμματος θέτει ένα ερώτημα ως προς την ψυχική ή οργανική
ισορροπία, τη σταθερότητα, τη συγκρότηση του προσώπου που ενδίδει σε αυτό.
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-ζ- βλέμμα στο θεατή: η έμπρακτη αποδοχή και προϋπόθεση της παρουσίας του
αποδέκτη της αφήγησης, ο οποίος γίνεται συμμέτοχος σε όσα βλέπει. Παύει να
είναι ένας έξωθεν παρατηρητής που ουδεμία σχέση έχει με τον κόσμο της οθόνης,
ακόμη κι αν συγκινησιακά ταυτίζεται μ’ αυτόν, και γίνεται ένας συνομιλητής, όχι
ένας απλός γνώστης, αλλά ένας γνώστης συμμέτοχος. Καταλύεται η αθωότητά
του που τον προστατεύει από την όποια ανησυχία και μπαίνει στο χώρο της
ωριμότητας, της πράξης, της ευθύνης.
Αυτή η τελευταία περίπτωση, δηλαδή το παιχνίδι βλέμματος με το θεατή, η
απεύθυνση σ’ αυτόν, είναι η εξαίρεση κατά τον κλασικό αφηγηματικό
κινηματογράφο, παρ’ όλα αυτά δεν αποτελεί σπάνια εφαρμογή. Εντίθεται ιδίως
σε μοντέρνα φιλμικά κείμενα που περισσότερο ή λιγότερο αποσταθεροποιούν τις
κλασικές φόρμες.
Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι κάθε βλέμμα ενός δρώντος προσώπου
δημιουργεί μια περιέργεια στο θεατή, και εγείρει μια απαίτηση για την εξέλιξη
της αφήγησης, για την ικανοποίηση της περιέργειας, δηλαδή την απάντηση του
ερωτήματος: ‘Που κοιτάει αυτός που εγώ βλέπω ότι κοιτάει; Θέλω να δω κι εγώ’.
Αυτό όμως δε συνιστά από μόνο του μια μικρο-αφήγηση;
Σύμφωνα με τους Bordwell / Thompson κατά την ανάλυσή τους για τις αρχές της
φιλμικής αφηγηματικής κατασκευής:
«Η ταινία διαμορφώνει συγκεκριμένες προσδοκίες επιστρατεύοντας την
περιέργεια, το σασπένς και την έκπληξη. Το τέλος αναλαμβάνει να
ικανοποιήσει ή να διαψεύσει τις προσδοκίες που παρακίνησε η ταινία
συνολικά. Το τέλος μπορεί ακόμη να ενεργοποιήσει τη μνήμη οδηγώντας
τον θεατή να ανασκοπήσει προηγούμενα γεγονότα, και να τα δει
ενδεχομένως με καινούργιο μάτι. Καθώς εξετάζουμε την αφηγηματική
μορφή, θα δούμε σε διάφορα σημεία πως εμπλέκει το θεατή σε μια
δυναμική δραστηριότητα.» [271]
Αυτό το σκεπτικό των Bordwell / Thompson εφαρμόζεται όχι μόνο σε μια μακροακολουθία (πχ. μια ολόκληρη αφηγηματική ενότητα στη σύνδεσή της με τις
υπόλοιπες οδεύοντας στη λύση του τέλους), αλλά και στη μικρο-ακολουθία της
σχέσης μεταξύ των πλάνων. [272]
Αυτό σημαίνει πως μια μικρο-ακολουθία κατά το πρότυπο του Bremond, χτίζεται
μέσα από τη ‘λειτουργία’ στόχευσης του βλέμματος προς ένα σημείο και
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αντίστοιχα επίτευξη του στόχου αποτελεί το πιάσιμο του αντικειμένου του
βλέμματος. [273]
Εμφαίνεται λοιπόν ένας αφηγηματικός ιστός βασισμένος στο ποιος κοιτά που, ο
οποίος απλώνεται και διαπλέκεται για να στηρίξει την μακρο-αφήγηση, και εν
τέλει την ίδια την ιστορία.
Το μεγαλύτερο μέρος της αφηγηματικής εξέλιξης ενός φιλμ συντάσσεται πάνω
στη λειτουργία των βλεμμάτων.
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τόμο «Από το φορμαλισμό στο μεταδομισμό», 2004, Εκδόσεις ΙΝΣ.
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[255] UMBERTO ECO: «Τα όρια της ερμηνείας»
[256], [257] ROBERT ΗΟLUB: «Reception theory. A critical introduction»,
1985, Routledge / «Η θεωρία της Πρόσληψης. Μια κριτική εισαγωγή»
[258], [259] HANS ROBERT JAUSS: «Η θεωρία της Πρόσληψης», 1995, μτφρ.
επίμετρο: Μίλτος Πεχλιβάνος, Εκδόσεις Εστίας.
[260] Υπό το πρίσμα της θεωρίας του Robert Jauss, ο Θανάσης Αγάθος στο έργο
του «Από το ‘Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά’ στο ‘Zorba the Greek’»,
μελετά όλη την πορεία της πρόσληψης τόσο του μυθιστορήματος του Νίκου
Καζαντζάκη, όσο και της ταινίας του Μιχάλη Κακογιάννη, στην Ελλάδα και στο
εξωτερικό.
Ο συγγραφέας αναπτύσσοντας την προσέγγισή του επισημαίνει:
«…θα εντοπιστούν οι προσληπτικές συγκλίσεις και αποκλίσεις σε συνάρτηση με
τη διαφορετική δυναμική του κάθε μέσου επικοινωνίας, καθώς και με το
ιστορικό-κοινωνικό και το εθνικό-γεωγραφικό πλαίσιο των περιόδων της πρώτης
έκδοσης του βιβλίου και πρώτης προβολής της ταινίας αντίστοιχα.»
Η μελέτη του Θανάση Αγάθου δείχνει τις κατευθύνσεις που διανοίγονται μέσω
των αλληλεπιδράσεων κατά την προσληπτική διαδικασία, γεγονός που εμφαίνεται
και στη διεύρυνση του αναγνωστικού κοινού:
«…οι διεθνείς πωλήσεις του μυθιστορήματος ανέβηκαν ακόμη περισσότερο μετά
την επιτυχία της ταινίας, επιβεβαιώνοντας την άποψη του Δημήτρη Τζιόβα ότι ‘η
φήμη του Καζαντζάκη δεν στηρίχτηκε μόνο στα μυθιστορήματά του αλλά και
στις ταινίες που βασίστηκαν σε αυτά’, αλλά και στη γενικότερη επισήμανση των
John

Orr

και

Colin

Nicholson

σχετικά

με

την

αναγκαιότητα

των

κινηματογραφικών μεταφορών λογοτεχνικών έργων για τη διεύρυνση του
αναγνωστικού κοινού.»
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ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΓΑΘΟΣ: «Από το ‘Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά’ στο
‘Zorba the Greek’», επιμ. Καίτη Διαμαντάκου, 2007, Εκδόσεις Αιγόκερως.
Ανατρέχοντας στην ιστορία του κινηματογράφου - ελληνικού και παγκόσμιου θα βρούμε πάρα πολλά παραδείγματα λογοτεχνικής και θεατρικής μεταφοράς στο
φιλμ. Οι κινηματογραφικές ταινίες ‘απαντούν’ σε μυθιστορήματα και θεατρικά
έργα μεταφέροντας στην οθόνη αυτό που προϋπήρξε στο χαρτί ως κείμενο ή στη
θεατρική σκηνή ως δραματουργική πράξη.
Τελευταία συμβαίνει και το ακριβώς αντίστροφο: θεατρικά έργα βασίζονται σε
κινηματογραφικές ταινίες, μεταφέροντας στη σκηνή αυτό που προβλήθηκε στην
οθόνη. Χαρκτηριστικό παράδειγμα προς αυτήν την κατεύθυνση η μεταφορά της
ταινίας του Λαρς φον Τρίερ ‘Dogville’, από το θεατρικό σκηνοθέτη Αντώνη
Καλογρίδη, στη σκηνή του Εθνικού Θεάτρου, το 2005.
Μια αντίστοιχη περίπτωση αποτελεί η μεταφορά αποσπασμάτων από παλιές
ελληνικές ταινίες, διασκευασμένων για τη θεατρική σκηνή, από το σκηνοθέτη
Νίκο Καραγέωργο, με τίτλο ‘Προσεχώς’, στο θέατρο Θεοδοσιάδη.
Αυτές οι δημιουργικές απαντήσεις για τις οποίες κάνει λόγο ο Hans Robert Jauss,
συναντώνται ακόμη και στην εικαστική παραγωγή, όλο και πιο συχνά τα
τελευταία χρόνια, ιδίως από τη στιγμή που άρχισε να εξελίσσεται η video art και
μέσα στα πλάισια μιας μεταμοντέρνας εκφραστικότητας.
Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, που συνάδει με το ζήτημα του κύκλου της
προσληπτικής διαδικασίας, έδωσε το 2003 η έκθεση της γκαλερί Καππάτος «20»
δωμάτια, που πραγματοποιήθηκε σε ισάριθμα δωμάτια του ξενοδοχείου St
Lycabettus Hotel.
Πέραν της ιδιαιτερότητας ενός ευρηματικού σημειολογικού καθορισμού ως προς
το χώρο της έκθεσης, και της ιδιαίτερης σχέσης του ίδιου του θεατή με τα έργα,
καθώς είχε την αίσθηση πως εισέρχεται σε έναν πολύ προσωπικό κόσμο, αξίζει να
αναφερθεί ειδικά ένα πολύ ιδιαίτερο έργο στο οποίο συναντιόταν ταυτόχρονα:
ένα θεατρικό παρελθόν, ένα κινηματογραφικό παρελθόν, με ένα εικαστικό τώρα
μοιρασμένο μεταξύ του δημιουργού και του αποδέκτη του θεατή.
Ο εικαστικός Αντώνης Χριστοδούλου εμπνεύστηκε από την ταινία ‘Ηλέκτρα’ του
Γιάννη Δαλιανίδη για να στήσει το οπτικοακουστικό σκηνικό του σ’ ένα από τα
δωμάτια. Ο θεατής / επισκέπτης της έκθεσης έμπαινε στο δωμάτιο ακούγοντας τη
φωνή της Ζωής Λάσκαρη και του Αλέκου Αλεξανδράκη, σ’ ένα σκηνικό που
θύμιζε το τραγικό συμβάν της ταινίας, σαν να βίωνε μια σκηνή του φιλμ που
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μόλις είχε συμβεί αφήνοντας τα σημάδια της, βλέποντάς την ως αναπάντεχος
παρατηρητής που ήταν μέσα στο δωμάτιο κι όχι έξω απ’ αυτό. Το δωμάτιο
λειτουργούσε ταυτόχρονα σαν σκηνικό θεάτρου ή σαν ντεκόρ πριν ή μετά την
κινηματογραφική λήψη κι ο θεατής σαν ένας εκούσια ακούσιος συμμέτοχος σε
αυτό. Ένα παράδειγμα που καταδεικνύει με σαφήνεια τον ‘επικοινωνιακό κύκλο’
για τον οποίο κάνει λόγο ο Jauss: η ‘Ηλέκτρα’ του Σοφοκλή, η ταινία ‘Ηλέκτρα’
του Γιάννη Δαλιανίδη, η εικαστική δημιουργία ‘Ηλέκτρα’ του Αντώνη
Χριστοδούλου.
[261] HANS ROBERT JAUSS: «Η θεωρία της Πρόσληψης»
[262], [263] ROBERT HOLUB: «Ερμηνευτική», στο συλλογικό τόμο «Από το
φορμαλισμό στο μεταδομισμό»
[264] ROBERT ΗΟLUB: «Η θεωρία της Πρόσληψης. Μια κριτική εισαγωγή»,
μτφρ. Κωνσταντίνα Τσακοπούλου, 2004, Εκδόσεις Μεταίχμιο.
[265] ROBERT HOLUB: «Ερμηνευτική», στο συλλογικό τόμο «Από το
φορμαλισμό στο μεταδομισμό»
[266] MARTIN HEIDEGGER: «Είναι και Χρόνος», Εκδόσεις Παπαζήση
[267] TERRY EAGLETON: «Literary Theory: an introduction» / «Εισαγωγή στη
θεωρία της Λογοτεχνίας», εισαγ.-θεώρ. μτφρ. Δημήτρης Τζιόβας, μτφρ. Μιχάλης
Μαύρωνας, 1996, Εκδόσεις Οδυσσέας.
[268] LAURA MULVEY: «Οπτικές και άλλες απολαύσεις»
[269] BELA BALAZS: «Der Geist des Films», 1930 / «Theory of the film:
Character and Growth of a New Art», 1972, μτφρ. Edith Bone, N.Y.: Arno Press.
[270] PUDOVKIN VESEVOLOND: «Film Technique», 1960, N.Y. Grove.
[271], [272] DAVID BORDWELL - KRISTIN THOMPSON: «Εισαγωγή στην
τέχνη του κινηματογράφου», μτφρ / εισαγωγή Κατερίνα Κοκκινίδη, 2004,
Εκδόσεις ΜΙΕΤ.
[273] Το ζήτημα αυτό που άπτεται της λειτουργίας του βλέμματος κατά την
κινηματογραφική αφήγηση, εισάγοντας μια νέα αφηγηματική ακολουθία κατά
Bremond (μικρότερη ή μεγαλύτερη) θα διαγραφεί στην προσέγγιση της ταινίας
του Κώστα Φέρρη «Φόνισσα» κάτω υπό το πρίσμα της ‘Λογικής των
αφηγηματικών πιθανοτήτων.’
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Κεφάλαιο 1ο
ΑΝΑΤΟΜΙΑ
ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΉΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΤΗΣ «ΦΟΝΙΣΣΑΣ» ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΩΣΤΑ ΦΕΡΡΗ
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Εισαγωγικά
Το φιλμ «Φόνισσα», όπως και το πεζογράφημα, καταπιάνονται μ’ ένα εξαιρετικά
απαιτητικό θέμα, αυτό της ύπαρξης, της μνήμης και της συνείδησης.
Στην προσπάθεια ανεύρεσης ασφαλών τρόπων προσέγγισης των νοημάτων και
ακολουθώντας τη σκέψη του Bakhtin που θεωρεί το καλλιτεχνικό φαινόμενο ένα
σημαίνον σύνολο προσδιοριζόμενο τόσο από τα ‘έξω’, όσο και από τα ‘μέσα’,
δηλ. τόσο από τη μορφή, όσο και από το περιεχόμενο, δημιουργήθηκε η
πρόκληση για μια προσέγγιση της ταινίας μέσω των αφηγηματικών μοντέλων
ανάλυσης, ακριβώς για να δειχθεί αν, και πως, τα νοήματα βάθους έρχονται στην
επιφάνεια μέσα απ’ αυτά.
Γιατί σύμφωνα με τον Bakhtin:
«…Το περιεχόμενο και η μορφή αλληλοδιαβρώνονται και είναι
αξεχώριστα. Ωστόσο, για την αισθητική ανάλυση, δεν συγχωνεύονται, και
παρουσιάζονται
σαν μεγέθη διαφορετικής τάξης: Για να έχει η μορφή καθαρά αισθητική
έννοια, πρέπει το περιεχόμενο που αγκαλιάζει να έχει μια γνωστική και
ηθική σημασία, επειδή η μορφή έχει ανάγκη από το εξω-αισθητικό βάρος
του περιεχομένου, ελλείψει του οποίου, δεν θα μπορούσε να πραγματωθεί
σαν μορφή.» [274]

Το φιλμ «Φόνισσα» ως ‘ιστορία’
Ο ρόλος της ανθρώπινης δράσης ως βασικής παραμέτρου αυτού που ο Bakhtin
αποκαλεί ‘γνωστική και ηθική σημασία’ ή αλλιώς το ‘εξω-αισθητικό βάρος του
περιεχομένου’ - που ειδικά στη «Φόνισσα» ακολουθεί ακραίες κατευθύνσεις αποτελεί κυριαρχική παράμετρο μέσα σε κάθε ιστορία, που ταυτοχρόνως
επηρεάζει την αφηγηματική διαδικασία, με τέτοιο τρόπο ώστε να γεφυρώνει την
απόσταση μεταξύ φόρμας και νοήματος.
Για το λόγο αυτό, η εφαρμογή της «Λογικής των αφηγηματικών πιθανοτήτων»
του Claude Bremond στο εν λόγω φιλμ, γίνεται με το σκεπτικό να διαφανούν οι
αιτίες και η σημασία των ανθρώπινων πράξεων, μέσα από τη διαπλοκή και τους
συσχετισμούς τους στην ολότητα του φιλμικού κειμένου, έτσι ώστε να
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δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια ερμηνευτική προσέγγιση. [275]
Ως εκ τούτου, η πρώτη σημαντική κατεύθυνση αυτής της έρευνας είναι να
δειχθούν οι πράξεις ή οι παραλείψεις της Φόνισσας και των άλλων προσώπων,
και με ποιο τρόπο αυτές οδηγούν το μύθο, την ιστορία στο τέλος της, αλλά
ταυτοχρόνως τι μπορεί να σημαίνουν.
Η Αγλαϊα Μητροπούλου γράφει:
«Σ’

αυτήν

την

ιστορία

της

γυναίκας

που,

επαναστατώντας

υπερασπιζόμενη τη μοίρα των γυναικών και αποποιούμενη την επίρριψη
της ευθύνης των παιδιών αποκλειστικά σ’ αυτές, φτάνει ως το φόνο,
γίνεται συνειδητή φόνισσα μικρών παιδιών - με τις καταπληκτικές, όχι
μόνο για την εποχή του Παπαδιαμάντη αλλά και για τη σημερινή εποχή,
ψυχαναλυτικές διασυνδέσεις, μέσα από μια από τις σημαντικότερες
μορφές της ελληνικής γλώσσας που χειρίστηκε ποτέ Έλληνας λογοτέχνης
- ο Φέρρης βρίσκει ένα ιδεώδες μέσο-διάμεσο για να μας μεταφέρει στον
κόσμο του ονείρου και της έξαρσης, που οδηγεί τόσο στον κόσμο της
θρησκευτικής θυσίας όσο και στο χώρο της εγκληματικής υποκατάστασης
του θύματος στο ρόλο του θύτη, με καταλύτη μια εποχή.» [276]
Η

ιδιαιτερότητα

του

κινηματογράφου

ως

πολυσημειακού

συστήματος

καλλιτεχνικής έκφρασης, με την έννοια ότι χρησιμοποιεί ταυτόχρονα διαφορετικά
συστήματα και κώδικες επικοινωνίας, δημιουργεί την αναγκαιότητα διαχωρισμού
των ενοτήτων από τις οποίες συναπαρτίζεται (αφού κάθε σύστημα είναι
συνδυασμός ενοτήτων), από τις πιο απλές μέχρι τις πιο σύνθετες, από τις πιο
μικρές μέχρι τις πιο μεγάλες, όχι τόσο για λόγους ταξινόμησης αλλά γιατί,
σύμφωνα με τον Roland Barthes:
«…η ανάλυση δεν μπορεί να αρκεστεί σε έναν καθαρά διανεμητικό
ορισμό των ενοτήτων: πρέπει εξ’ υπαρχής η έννοια να είναι το κριτήριο
της ενότητας: ο λειτουργικός χαρακτήρας ορισμένων τμημάτων της
ιστορίας είναι που τα κάνει ενότητες: εξ’ ου και η ονομασία ‘λειτουργίες’
την οποία δώσαμε αμέσως στις πρώτες αυτές ενότητες…» [277]
Πράγματι, για την περίπτωση του κινηματογράφου, μια ανάλυση δε θα μπορούσε
να αρκεστεί σε μια απλή καταγραφή των πλάνων ή των ενοτήτων πλάνων βάσει
σκηνής ή βάσει σεκάνς, που διαφαίνονται ευθύς εξ’ αρχής από τα δεδομένα της
χωροχρονικής τάξης, ακόμη κι αν αυτή η περιγραφή ήταν εξαντλητική και
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συμπεριελάμβανε κάθε λογής στοιχεία. Για να υπάρξει ανάλυση πρέπει τα
μικρότερα μέρη (πλάνο) ή τα μεγαλύτερα (σκηνή και σεκάνς) να ενταχθούν σε
ενότητες με βάση μία λογική προθετικότητας, μία λογική λειτουργικότητας, έτσι
ώστε οι υπάρχοντες συσχετισμοί να διαγράψουν τους στόχους κίνησης των
προσώπων, αλλά και του ίδιου του φιλμ.
Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που εύγλωττα συνηγορεί υπέρ αυτής της
λογικής διαχωρισμού ενοτήτων (μικρότερων ή μεγαλύτερων) δίνεται μέσα από
την ακόλουθη παρατήρηση της Αγλαϊας Μητροπούλου, που προκύπτει από τη
σύγκριση μεταξύ πεζογραφήματος και φιλμ που η ίδια έκανε:
«Ορισμένες επεμβάσεις, όπως είναι η αντιστροφή των σκηνών του χαμού
των παιδιών - στον Παπαδιαμάντη, πρώτα πνίγει η Φραγκογιαννού τα
παιδιά στη στέρνα και μετά πνίγεται το παιδί στο πηγάδι κατά τύχη - ο
σκηνοθέτης τις θεωρεί αναγκαίες για να νιώσουμε τη διαδοχική σειρά της
μεταλλακτικής διαδικασίας της ψυχής ενός όντος που αποφάσισε
επιτέλους να επαναστατήσει, γιατί στον κινηματογράφο ο θεατής δεν έχει
τον καιρό να σκεφτεί όπως στο βιβλίο, και πρέπει η εξέλιξη των
συμβάντων να του δοθεί μέσα στα στενά όρια του κινηματογραφικού
χρόνου.» [278]
Ο Barthes στο ερώτημα αν όλα σε ένα αφήγημα, αν ακόμη και η πιο μικρή
λεπτομέρεια έχει σημασία, δίνει θετική απάντηση μέσω της λειτουργικότητας που
μπορεί να έχει αυτό που ενδεχομένως φαίνεται περιττό, τονίζοντας πως:
«Η λειτουργία είναι, ασφαλώς, από γλωσσικής απόψεως, μία ενότητα
περιεχομένου: είναι ‘‘αυτό που θέλει να πει’’ μία διατύπωση, η οποία το
συγκροτεί σε λειτουργική ενότητα, όχι ο τρόπος με τον οποίο αυτό έχει
ειπωθεί.» [279]
Να διευκρινισθεί εδώ πως ο Barthes χρησιμοποιεί τον όρο ‘λειτουργία’ ακριβώς
με την έννοια που η λέξη αυτή έχει στον Bremond και στον Propp. [206]
Ειδικά για τον κινηματογράφο, που η πολυσημειακή υπόστασή του θέτει πολλά
στοιχεία, πολλές ‘‘λεπτομέρειες’’ προς διερεύνηση νοήματος, η ‘λογική των
αφηγηματικών πιθανοτήτων’ εμφανίζεται ως κατάλληλη ώστε μέσα από την
πολλαπλή σημασιοδότηση που ενυπάρχει σε κάθε πλάνο, μέσα από τον πλούτο
των οπτικών και ακουστικών σημείων, να αποκαλυφθούν ερμηνευτικά οι
‘λειτουργίες’ των ‘δρώντων προσώπων’.
Και με αυτόν τον τρόπο θα αναδυθούν τα πρωταρχικά σημαίνοντα - το σπέρμα
της αφήγησης όπως λέει ο Barthes για τις ‘λειτουργίες’ - που δεν είναι άλλα από
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τις ανθρώπινες πράξεις που δημιουργούν και εξελίσσουν την ιστορία. Μέσα απ’
αυτές τις διακλαδώσεις των λειτουργιών - αλλά και των στοιχείων που τις
συναπαρτίζουν - θα προκύψουν οι αναγκαίες συσχετίσεις από το επιμέρους προς
το σύνθετο, και από το σύνθετο προς το όλον. Γιατί μια ‘ιστορία’ είναι το γεγονός
εκείνο, που οδηγείται στην ολοκλήρωσή του μέσα από πράξεις, επιδιώξεις,
επιθυμίες συγκεκριμένων προσώπων.

Το φιλμ «Φόνισσα» ως ‘αφήγηση’
Ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο της αφήγησης του πεζογραφήματος, τα ίχνη
της οποίας ακολουθεί το ομώνυμο φιλμ, είναι η διαφοροποίηση της ροής του
κειμένου από τη ροή των γεγονότων, όπως υποτίθεται ότι συνέβησαν στην
πραγματικότητα. Ιδίως στο μυθιστόρημα, και όπως θα δειχθεί και στο φιλμ, ο
χρόνος στην κυριολεξία διαπλέκει την αφήγηση, μέσα από συνεχείς παρεκβάσεις
από τη γραμμική χρονική σειρά, δημιουργώντας πολυεπίπεδους ιστούς και δομές
του αφηγηματικού λόγου, χτίζοντας έτσι την αφηγούμενη ιστορία.
Γενικότερα κάθε μυθιστορηματική, όπως και κάθε φιλμική αφήγηση, μπορεί να
πηγαινοέρχεται στο χρόνο οποτεδήποτε, με οποιαδήποτε ταχύτητα και συχνότητα,
με διαφορετικές διάρκειες που μπορεί να εκτείνονται από μία μόνο στιγμή ή μια
ολόκληρη περίοδο· έχει τη δυανατότητα να ανακαλεί ξεχασμένα συμβάντα ή
συμβάντα που κανείς δεν τα ξέρει και ο αφηγητής αποφασίζει τώρα να τα
αποκαλύψει· να μένει σε μια σημαντική στιγμή του χρόνου της ιστορίας για όσο
διάστημα θέλει, ή να παραλείπει αυτό που δεν είναι σημαντικό ή επιβάλλεται να
αποκρύψει.
Η αφήγηση έχει πολλούς τρόπους να θέτει τους δικούς της όρους στην ιστορία.
Μπορεί να χειρίζεται το χρόνο σαν ένα κυβιστικό παζλ, όπου όλα τα γεγονότα
σπάνε και αποκόβονται από τη στιγμή που πραγματικά έγιναν για να
ανασυσταθούν κάπου αλλού, κάποτε άλλοτε. Όμως όλα αυτά που μπορεί να κάνει
η αφήγηση δε γίνονται άναρχα και αυθαίρετα, αλλά υποτάσσονται στη λογική
σύλληψη μιας εσωτερικής συνέχειας, πέρα από την εξωτερική χρονική συνέχεια ή
ασυνέχεια. Η αφήγηση ακολουθεί τον έναν ή τον άλλο δρόμο για κάποιο λόγο,
λόγω κάποιας ουσίας.
Ο Paul Ricoeur μιλώντας για τον αφηγηματικό χρόνο τονίζει:
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«Δέχομαι τη χρονικότητα ως εκείνη η δομή της ύπαρξης που αγγίζει τη
γλώσσα μες στην αφηγηματικότητα και την αφηγηματικότητα ως τη
γλωσσική δομή που ως απώτερο σημείο της αναφοράς της έχει τη
χρονικότητα. Η σχέση τους επομένως στηρίζεται στην αμοιβαιότητα…»
Επίσης, οριοθετώντας τις δικές του επιλογές για τη μελέτη αυτής της αμοιβαίας
σχέσης, επεξηγεί:
«Η αφηγηματική δομή που επέλεξα ως την πλέον συναφή με μια έρευνα
των χρονικών επιπλοκών της αφηγηματικότητας είναι εκείνη της πλοκής.»
[280]

Ακολουθώντας αντίστοιχες κατευθύνσεις, κι εξ’ αιτίας της αφηγηματικής
ιδιαιτερότητας της «Φόνισσας», τόσο του πρωτογενούς ‘υπερ-κειμένου’ που είναι
το πεζογράφημα, όσο και του επακόλουθου χρονικά ‘υπο-κειμένου’ που είναι το
φιλμ - μιας ιδιαιτερότητας που έγκειται στον τρόπο ανάπτυξης του χρόνου, κι
ακριβώς

λόγω

της

σημασιοδοτικής

σπουδαιότητας

των

αναχρονιών

-

αναδεικνύεται ως καταλληλότερη κατεύθυνση έρευνας των χρονικών σχέσεων
του φιλμ, αυτή που δίνει η τυπολογία του Gérard Genette, όπως αναπτύσσεται
στο «Figures ΙΙΙ». [281]
Αφήγηση όμως δεν είναι μόνο ο χρόνος, ή για να ειπωθεί διαφορετικά, ο
χειρισμός του χρόνου επηρεάζει και τα άλλα επίπεδα της αφήγησης και
αντίστροφα. Έτσι, παράλληλα με τη μελέτη των χρονικών σχέσεων, θα
διαγραφούν εκ των πραγμάτων οι τροπικότητες και η οπτική γωνία που αναπτύσει
η φιλμική αφήγηση, καθώς και το είδος της αφηγηματικής φωνής.
Ως προς τη φιλμική αφήγηση, αυτή η αμοιβαιότητα μεταξύ αφηγηματικότητας
και χρονικότητας απασχόλησε μεγάλο μέρος της διανόησης και πρακτικής του
κινηματογράφου, πριν ακόμη εμφανιστεί επίσημα η αφηγηματολογία.
Ο Kracauer, αναζητώντας τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ λογοτεχνίας και
κινηματογράφου υποστηρίζει πως η διαφορετική διαχείρηση του χρόνου ανάμεσά
τους «…είναι μόνο διαφορά βαθμού και όχι ουσίας» και φέρνει ως παράδειγμα
τον τρόπο χειρισμού του χρόνου μέσα από τα δημιουργικά flash backs που
μπορούν να ανασυνθέσουν έναν εσωτερικό χρόνο μνήμης ή αλήθειας,
ανεξαρτήτως από τη χρονική σειρά των επεισοδίων:
«…Υπάρχουν flash back που δεν αναβιώνουν απλώς το παρελθόν, αλλά
καταφέρνουν να το εντάξουν οργανικά στο παρόν. Αυτές οι αναδρομές
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος.» [282]
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Την ίδια περίπου χρονική περίοδο με τον Kracauer, το 1955, ο Γάλλος Marcel
Martin γράφει:
«…το flash back δημιουργεί λοιπόν μια χρονικότητα αυτόνομη,
εσωτερική, έντονη και δραματική, που δίνει στη δράση ένα υπόβαθρο
ενότητας και που επιτρέπει τελείως φυσιολογικά την εισαγωγή της
υποκειμενικής αφήγησης στο πρώτο πρόσωπο του οποίου είδαμε τη
γοητεία και των πλούτο των ψυχολογικών πεδίων που ανοίγει.» [283]

Η οντολογία του πλάνου υποδεικνύει μια μέθοδο έρευνας
Η αφηγηματική σύγκλιση φιλμικής και λογοτεχνικής γλώσσας γίνεται μέσα από
το πλάνο, που είναι η ελάχιστη με νόημα μονάδα του φιλμ, όπως αντίστοιχα η
λέξη για τη γλώσσα. Πρόκειται δηλ. για τη «βασική μονάδα σύνθεσης της
κινηματογραφικής διήγησης» ή αλλιώς τη «μονάδα του κινηματογραφικού
νοήματος», όπως διευκρινίζει ο Juri Lotman:
«…Το πλάνο αποκτά την ελευθερία της λέξης: μπορούμε να το
προβάλλουμε ανάγλυφα, μπορούμε να το συνδυάσουμε με άλλα πλάνα
σύμφωνα με τους νόμους του συνειρμού και τη συνάφεια της σημαντικής
και όχι τους φυσικούς, μπορούμε να το θεωρήσουμε όχι με την
κυριολεκτική του έννοια αλλά επίσης με τη μεταφορική και τη
μετωνυμική…
…Μία από τις κυριότερες λειτουργίες του πλάνου είναι ότι έχει ένα νόημα
[…] Το πλάνο - κι εδώ επιβάλλεται πάλι η αναλογία με τη λέξη - είναι ο
θεμελιώδης φορέας των νοημάτων της κινηματογραφικής γλώσσας. Η
σχέση σημαντικής (σχέση του σήματος με το αντικείμενο που ορίζει) είναι
πολύ πιο εμφανής στο πλάνο…». [284]
Το νόημα του πλάνου λοιπόν, δεν υπάρχει αφ’ εαυτό, από τη στιγμή που το κάθε
πλάνο συνδυάζεται με άλλα πλάνα σε ένα φιλμ, τα οποία εντάσσονται σε
μεγαλύτερες νοηματικές ενότητες που είναι οι σκηνές και οι σεκάνς. Αυτός ο
συνδυασμός είναι που παράγει το τελικό νόημα του φιλμ. Ως εκ τούτου μέσα από
τη μελέτη αυτού του συνδυασμού και μόνο μέσα απ’ αυτήν, μπορούν να βγουν
συμπεράσματα κατ’ αρχήν για τη μορφή του φιλμ (που είναι άρρηκτα δεμένη με
το νόημα) και για το νόημα αυτού.
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Δημιουργείται λοιπόν η αναγκαιότητα οργανωμένου χειρισμού ενός φιλμικού
υλικού 249 πλάνων, συνολικής διάρκειας 84 λεπτών και μιας συστηματικής
προσέγγισης αυτού. [285]
Προτείνεται να αξιοποιηθούν τα πορίσματα της έρευνας των ‘αφηγηματικών
ακολουθιών’ και των ‘λειτουργιών’ που τις παράγουν, γιατί, πέραν της ανάδειξης
της ανθρώπινης δράσης, παρέχουν έναν οργανωμένο και στέρεο σκελετό για τη
μελέτη των χρονικών σχέσεων, μια αναγκαιότητα που επιτείνεται από το ότι τα
ζητήματα που άπτονται του χρόνου είναι πολυπρισματικά και πολυεπίπεδα.
Σε μια λεκτική αφήγηση οι δείκτες για την αλλαγή χρονικής σειράς μπορεί να
είναι χρονικοί προσδιορισμοί ή αναφορές (π.χ πριν από δέκα χρόνια, τότε, τώρα,
μετά από πέντε χρόνια, εκείνη την εποχή, ετούτη εδώ η περίοδος), καθώς επίσης
και παρελθοντικοί ή ενεστωτικοί ρηματικοί τύποι (π.χ. κάθε χρόνο πηγαίναμε
διακοπές. Τώρα ούτε που το συζητάμε). Η ποικιλία είναι άπειρη, αντίστοιχη με
την ποικιλομορφία της γλώσσας.
Στην περίπτωση του κινηματογραφικού λόγου, ένα και μόνο πλάνο μπορεί να
παίξει καθοριστικό ρόλο για ολόκληρη την αφήγηση, πολλές φορές και για το
τελικό νόημα. Γιατί το πλάνο αποτελεί το ελάχιστο εκείνο τμήμα της αφήγησης
που μπορεί ‘‘να αλλάξει θέση’’ και να σηματοδοτήσει μια διαφορετική χρονική
στιγμή απ’ αυτήν του παρόντος, ακόμη κι αν αυτό επισυμβαίνει μέσα στο ίδιο
πλάνο. Μάλιστα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις ταινιών που υποδηλώνουν
διαφορετικές χρονικές στιγμές μέσα στο ίδιο πλάνο. Μπορεί αυτό να μην είναι το
σύνηθες, αλλά ακόμη και τότε το ίδιο το πλάνο μαζί με τις επιμέρους
σημειοδοτήσεις του λειτουργεί ως δείκτης για την όποια αλλαγή χρονικής θέσης,
καθιστά σαφή τη χρονική μετακίνηση κατά την εξέλιξη της ιστορίας. [286]
Τα οπτικά και ακουστικά σημεία του πλάνου, αλλά και οι σημασιοδότησεις που
δίνουν οι τρόποι χρήσης της κάμερας αποτελούν δεδομένα για έναν σίγουρο
καθορισμό της κάθε συγκεκριμένης κινηματογραφικής στιγμής μιας ιστορίας. Για
παράδειγμα, στην υπό μελέτη ταινία, όταν βλέπουμε μια γυναίκα που κατά τη
γενική εικόνα μοιάζει πολύ στη Φραγκογιαννού, αλλά είναι πολύ νέα, θεωρούμε
ότι πρόκειται για ανάληψη / flash back στα νεανικά χρόνια της ηρωίδας.
Ταυτόχρονα η φωνή του αφηγητή που ακούγεται κατά τη διάρκεια της ανάληψης
και αναφέρεται στα νεανικά χρόνια και τον αρραβώνα της επιβεβαιώνει την
αρχική υπόθεση.
Μέσα απ’ αυτήν τη διαδρομή της επενέργειας του κάθε πλάνου - και των σημείων
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του - με τα προηγούμενα και τα υπόλοιπα μπορεί να διερευνηθεί όχι μόνο η
μικρο-δομή του φιλμικού κειμένου, αλλά παράλληλα και η μακρο-δομή αυτού (οι
όροι νοούνται με την έννοια των μικρών αφηγηματικών επιπέδων ή των μεγάλων
αρθρώσεων κατά την αφηγηματική εκφώνηση, αντίστοιχα), γεγονός το οποίο
οδηγεί σε ενδιαφέροντες συσχετισμούς.
Μέσα από αυτήν την προσέγγιση αλληλοδιαπλοκής της ιστορίας με την αφήγησή
της θα διαγραφεί η άρρηκτη σχέση μεταξύ τους και οι τρόποι μέσα από τους
οποίους προωθούν την εξέλιξη στο φιλμ «Φόνισσα».

Επιμέρους στάδια της έρευνας
Με βάση τα παραπάνω θα ακολουθηθεί η εξής πορεία κατά την έρευνα:
Α) Προπαρασκευαστικό στάδιο:
(Δεν συνιστά ανάλυση και παρατίθεται ως παράρτημα στο τέλος της έρευνας)
Το προπαρασκευαστικό στάδιο είναι απαραίτητο ως βάση, ως υποδομή, καθώς θα
παρέχει στην έρευνα όλα τα στοιχεία της φιλμικής άρθρωσης και τα σημειακά
δεδομένα που μπορούν να οριστούν με σαφήνεια, έτσι ώστε να γίνει εφικτό το
πέρασμα στην επόμενη διαδικασία.
Συνίσταται στην απαρίθμηση, καταγραφή και περιγραφή όλων των πλάνων της
ταινίας, μαζί με τα δεδομένα της κινηματογραφικής γλώσσας που είναι σαφώς
καθορισμένα και δεν αφήνουν περιθώρια για αυθαιρεσίες: αύξουσα αρίθμηση
όλων των πλάνων της ταινίας / καθορισμός του χώρου /αναφορά στο μέγεθος του
κάθε πλάνου / αναφορά στη γωνίας λήψης κάθε πλάνου / αναφορά και περιγραφή
της κίνησης της κάμερας ή της στατικότητας αυτής σε κάθε πλάνο / καταγραφή
της δράσης και των διαλόγων σε κάθε πλάνο / επισήμανση λεπτομερειών που
καταδεικνύουν μια σημασία
Αυτή η καταγραφή είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη και εφαρμογή τόσο της
‘λογικής των αφηγηματικών πιθανοτήτων’ του Bremond και όσο και της
τυπολογίας του Genette.
Β) Στάδιο προσέγγισης των υπό εφαρμογή αφηγηματικών μοντέλων
Πριν από την καθ’ εαυτό ανάλυση του φιλμ θα προηγηθεί μια σύντομη ανάπτυξη
της σκέψης του Claude Bremond πάνω στη λογική της ανθρώπινης δράσης και
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των πιθανοτήτων που διανοίγουν την αφηγηματική πορεία, καθώς και της
μεθοδολογίας του Gérard Genette πάνω στο ‘λόγο’ της αφήγησης.
Γ) Κυρίως στάδιο εφαρμογής της ‘λογικής των αφηγηματικών πιθανοτήτων’ του
Bremond και της ‘τυπολογίας’ του Genette στο φιλμ «Φόνισσα».
Η μελέτη του φιλμ μέσα από τη ‘λογική των αφηγηματικών πιθανοτήτων’,
συνίσταται στην ενσωμάτωση των πλάνων σε νοηματικές ενότητες, τις
αφηγηματικές ακολουθίες, έτσι ώστε κι αυτές με τη σειρά τους να διερευνηθούν
ως προς τις σχέσεις τους με τις υπόλοιπες αφηγηματικές ακολουθίες του φιλμικού
κειμένου, σε μια πορεία μετάβασης από το μέρος στο όλον.
Αυτή η ανάπτυξη, αναπόφευκτα, θα οδηγήσει στη μελέτη των χρονικών σχέσεων,
και των ζητημάτων της αφηγηματικής ‘έγκλισης’ και ‘φωνής’, μέσα από μια
ταυτόχρονη προσέγγιση του φιλμικού κειμένου τόσο ως ‘ιστορία’, όσο και ως
‘πλοκή’.
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‘Η ΛΟΓΙΚΗ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΏΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ’
ως μέθοδος για την ανάπτυξη της ‘ιστορίας’ της «Φόνισσας»

Η βασική παράμετρος κατάρτισης του αφηγηματικού μοντέλου του Claude
Bremond συνίσταται στον καθορισμό των πιθανών σταδίων της δράσης σε ένα
αφήγημα και της λογικής στην οποία αυτή η δράση υπάγεται, ανάλογα με τον
εκάστοτε στόχο. Μέσα από μια τέτοια προσέγγιση πριμοδοτεί - ακολουθώντας τη
μέθοδο του Vladimir Propp για τα Ρώσικα μαγικά παραμύθια - την αναγκαιότητα
της χαρτογράφισης των λογικών δυνατοτήτων της αφήγησης, έτσι ώστε:
«…η προοπτική ταξινόμησης των αφηγηματικών πεδίων που να
στηρίζεται σε δομικά χαρακτηριστικά τόσο ακριβή, όσο αυτά που
χρησιμεύουν στους βοτανολόγους και φυσιοδίφες για τον καθορισμό των
αντικειμένων της μελέτης τους, παύει να είναι χίμαιρα.» [287]

Η ‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ’ ΚΑΤΑ BREMOND - ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Αυτή όμως η ‘δομική ακρίβεια των χαρακτηριστικών για την ταξινόμηση των
αφηγηματικών πεδίων’ στον Bremond δεν είναι στεγνή και αποστειρωμένη, γιατί
καταφέρνει να εντάξει στο μοντέλο του την ελευθερία και τις πολλαπλές
δυνατότητες της ανθρώπινης δράσης, μέσα από ένα ευέλικτο και παρ’ όλα αυτά
σταθερό σχήμα.
Ο συνδυασμός τριών λειτουργιών, κατά τον οποίο κάθε μία φέρει κι ένα στοιχείο
εξέλιξης, οδηγεί στην πραγμάτωση (ή μη πραγμάτωση) ενός στόχου. Έτσι, μέσα
απ’ αυτόν το συσχετισμό λειτουργιών τελείται μια αυτοτελής ενότητα δράσης,
που είναι ανεξάρτητη αν καθοριστεί σε σχέση με τη γραμμή επίτευξης του
συγκεκριμένου της στόχου,

αλλά

εξαρτώμενη

και συνδυαζόμενη

από

ταυτόχρονες άλλες εξελίξεις (δράσεις προς επίτευξη ενός σκοπού) που
αναπόφευκτα προκύπτουν σε μια σύνθετη αφήγηση.
Γι’ αυτό άλλωστε οι αφηγηματικές ακολουθίες διαχωρίζονται σε απλές και
σύνθετες. Μ’ αυτόν τον τρόπο προσφέρεται ένα σταθερό - κι επαναλαμβανόμενο
στην ποικιλοτροπία του - μοντέλο αφήγησης για κάθε αφηγηματική πράξη.
Ο Bremond μάλιστα παραλληλίζει μια ελάχιστη αφηγηματική ακολουθία, μια
στοιχειώδη αφηγηματική δράση, με την τοξοβολία. Ο τοξότης έχει το στόχο του.
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Αυτό όμως δε σημαίνει ότι θα τον πετύχει.
Ασχέτως όμως της επιτυχίας, ακόμη και η αποτυχία συνιστά γεγονός
ολοκλήρωσης ενός αφηγηματικού κύκλου.
Σύμφωνα λοιπόν με τον Bremond, κάθε αφήγημα μπορεί να διαιρεθεί σε βασικές
ακολουθίες, στην κάθε μια από τις οποίες υπάρχουν τρεις λειτουργίες ως βασικές
αφηγηματικές μονάδες (ας χρησιμοποιηθεί επεξηγηματικά το παράδειγμα του
ίδιου):

1η λειτουργία = αναγγελία μιας πιθανής πορείας
π.χ. ο τοξότης παίρνει το βέλος του για να ρίξει στο στόχο
2η λειτουργία = πραγμάτωση / ή μη πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας
π.χ. ο τοξότης συγκεντρώνεται και κατευθύνει το βέλος στο στόχο / ή δεν
κατευθύνει το βέλος στο στόχο
3η λειτουργία = κλείσιμο της αφηγηματικής πορείας με το επιτευχθέν αποτέλεσμα
π.χ. το βέλος βρίσκεται στο κέντρο του στόχου / ή το βέλος καρφώνεται στο
περιθώριο του στόχου / ή το βέλος αστοχεί παντελώς

‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ’: Η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
Γίνεται σαφές πως στο πιο πάνω παράδειγμα υπάρχει μια ελάχιστη αφήγηση. Μια
ακολουθία δράσεων ή γεγονότων που επιφέρει ένα αποτέλεσμα. Μια βασική
αφηγηματική ακολουθία κατά Bremond, που συναποτελείται από τις τρεις
λειτουργίες:
(1) πιθανότητα + (2) πραγμάτωση / ή / μη πραγμάτωση + (3) αποτέλεσμα
Αν κάποιος φανταστεί πως αυτός ο τοξότης δεν ήταν πραγματικός γνώστης
τοξοβολίας, αλλά κάποιος παρορμητικός επίδοξος τοξοβόλος που σηκώνει το
βέλος για να ρίξει, αλλά τελευταία στιγμή μετανοιώνει και φεύγει, τότε υπάρχει
αφηγηματική ακολουθία; Μπορεί να υπάρξει αφηγηματική ακολουθία με μία
μόνο από τις παραπάνω λειτουργίες;
Ο Bremond αναγνωρίζει την ύπαρξη της αφηγηματικής ακολουθίας ακόμη και
στις περιπτώσεις μιας τέτοιας αναπάντεχης ανατροπής (π.χ. εδώ παραίτησης από
το στόχο), δηλ. ακόμη και στην περίπτωση που επισυμβαίνει μόνο η μία ή οι δύο
από τις τρεις λειτουργίες, λόγω του ότι οι πιθανότητες δράσης ματαιώνουν την
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αμέσως επόμενη λειτουργία. Ακόμη και τότε υπάρχει αφηγηματική ακολουθία.
«…Καμία όμως από αυτές τις λειτουργίες, αντίθετα απ’ ότι υποστηρίζει ο
Propp, δε βρίσκεται σε υποχρεωτική συνάρτηση με την επόμενή της, στα
πλαίσια της ίδιας ακολουθίας. Τουναντίον, αφού τεθεί η πρώτη
λειτουργία, ο αφηγητής είναι πάντα ελεύθερος να τη μετατρέψει σε πράξη
ή να τη διατηρήσει σαν πιθανότητα: όσο κι αν μια συμπεριφορά
παρουσιάζεται ως αναμενόμενη ή ένα γεγονός ως προβλέψιμο, η
εκδήλωσή τους δεν είναι δεδομένη.» [288]
Ας επεκταθεί λίγο ακόμη το παραπάνω παράδειγμα: ο παρορμητικός επίδοξος
τοξοβόλος ρίχνει, το βέλος εκτοξεύεται, αλλά την ίδια στιγμή μια μπάλα από το
διπλανό γήπεδο πέφτει με δύναμη πάνω στο βέλος πριν φτάσει το στόχο του και
το ρίχνει κάτω. Τι γίνεται εδώ; Η αφηγηματική ακολουθία φτάνει μέχρι τη 2η
λειτουργία της πραγμάτωσης της πιθανότητας (ρίξιμο + πορεία βέλους), δεν
υπάρχει όμως αποτέλεσμα ως προς τον αρχικό στόχο.
«….Εάν, πάλι, ο αφηγητής επιλέξει την εκδήλωση μιας τέτοιας
συμπεριφοράς ή ενός τέτοιου γεγονότος, από αυτόν εξαρτάται αν θα
οδηγήσει την αφηγηματική πορεία στην τελείωσή της ή θα την
σταματήσει, δηλαδή, αν θα επιτευχθεί ο στόχος ή όχι.» [289]
Στο αμέσως παραπάνω παράδειγμα υπάρχει βεβαίως ένα κάποιο αποτέλεσμα που
συνέβη ως μη προσδοκώμενο συμβάν, εξ’ αιτίας του αναπάντεχου συμβάντος της
μπάλας, όχι όμως το αποτέλεσμα που είχε προδιαγραφεί ως πιο πιθανό να
επιτελέσει το καταληκτικό στάδιο της συγκεκριμένης αφηγηματικής ενότητας.
Γιατί εδώ ουσιαστικά υπάρχει ήδη μία νέα αφηγηματική ακολουθία που, κατά
κάποιο τρόπο, ανατρέπει την εξέλιξη της πρώτης. Και υπάρχει νέα ακολουθία από
τη στιγμή που μια άλλη διαφορετική δράση επηρεάζει την πορεία της αρχικής.
Κάπως έτσι λοιπόν συνδυάζονται μεταξύ τους οι βασικές αφηγηματικές
ακολουθίες και παράγουν σύνθετες ακολουθίες στα πλαίσια ενός αφηγήματος
που:
«… είναι λόγος εμπεριέχων διαδοχή γεγονότων ανθρωποκεντρικών που
εκτυλίσσονται στα πλαίσια της ίδιας ενιαίας δράσης. Όπου δεν υπάρχει
διαδοχή δεν υπάρχει και αφήγημα, αλλά περιγραφή…» [290]
Ο Bremond εδώ αναφέρεται στο ζήτημα των αιτιακών σχέσεων που διαπλέκουν
την αφήγηση, οδηγώντας από ένα αίτιο σε ένα αποτέλεσμα, έτσι ώστε η ίδια η
εξέλιξη να βρίσκει το νόημά της μέσα από μία τελεολογική ροή.
- -

246

Πρόκειται γι’ αυτό που με άλλα λόγια ο Paul Ricoeur ορίζει ως εξής:
«…η αναζήτηση κάνει δυνατή την πλοκή, δηλαδή τη διάταξη γεγονότων
ικανών να κατανοηθούν μαζί. Η αναζήτηση είναι το κύριο κίνητρο της
ιστορίας, χωρίζοντας και ξαναενώνοντας την έλλειψη και την καταστολή
της έλλειψης. Η αναζήτηση αποτελεί πράγματι το επίκεντρο της
διαδικασίας που χωρίς αυτήν τίποτα δε θα μπορούσε να συμβεί.» [291]
Ως προς το ζήτημα του μη απαραίτητου συνύπαρξης των τριών λειτουργιών σε
μια αφηγηματική ακολουθία παρατηρείται μια ενδιαφέρουσα διαφοροποίηση του
Bremond από την αντίστοιχη «Μορφολογία» του Vladimir Propp, πάνω στην
οποία στηρίχτηκε και την οποία εξέλιξε. [292]

‘ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ’:
ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΩΝ BREMOND KAI PROPP.
Κοινή πρόθεση και στόχος των δύο μελετητών - ας υπενθυμισθεί πως ο Propp με
το έργο του «Μορφολογία του παραμυθιού» (1928), μέσα στην περίοδο του
Ρώσικου φορμαλισμού, προετοιμάζει την έλευση της αφηγηματολογίας 40
περίπου χρόνια πριν αυτή εμφανιστεί - ήταν η αναζήτηση ενός αφηγηματικού
πυρήνα, κάτι σαν αφηγηματικό μόριο που να υπάρχει σε όλες τις αφηγήσεις.
Αυτός ο πυρήνας, και για τους δύο, υπήρξε η αφηγηματική λειτουργία.
Είναι απαραίτητο να γίνει ένας προσδιορισμός αυτής της τόσο βασικής έννοιας
της ‘αφηγηματικής λειτουργίας’ στο έργο του Bremond, καθ’ ότι το είδος της
δράσης ή του γεγονότος που κάθε λειτουργία φέρει ενσωματωμένο και της δίνει
ταυτότητα με μία από τις τρεις περιπτώσεις, (αναγγελία πιθανότητας /
πραγμάτωση / αποτέλεσμα), εξειδικεύεται ακόμη περισσότερο μέσα από κάποια
σταθερά επαναλαμβανόμενα μοτίβα δράσεων που υπάρχουν σε κάθε αφήγηση.
Ο πρώτος που ανέλυσε διεξοδικά, σύγκρινε τις κανονικότητες και εφάρμοσε τις
‘λειτουργίες’ στα Ρώσικα μαγικά παραμύθια ήταν ο Vladimir Propp.
Σύμφωνα με τον Propp:
«…Ως λειτουργία, εννοείται η ενέργεια ενός δρώντος προσώπου, που
ορίζεται από την άποψη της σημασίας της για την πορεία της δράσης…
… 1. Τα μόνιμα, σταθερά στοιχεία του παραμυθιού είναι οι λειτουργίες
των δρώντων προσώπων, ανεξάρτητα από το ποιοι και πως τις επιτελούν.
Οι λειτουργίες συγκροτούν τα θεμελιώδη συστατικά μέρη του
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παραμυθιού.
2. Ο αριθμός των λειτουργιών που γνωρίζει το μαγικό παραμύθι είναι
περιορισμένος.» [293]
Οι λειτουργίες κατά Propp είναι 31 (υπάρχει πλήρης ανάπτυξη στο 2ο κεφ.) και
αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες δράσεις από πλευράς των δρώντων προσώπων:
πχ. απουσία, απαγόρευση, παράβαση της απαγόρευσης, εξαπάτηση από τον
ανταγωνιστή, δολιοφθορά ή έλλειψη, συνολικά 31 ενέργειες που η αλυσιδωτή
σύνδεση της μιας με την άλλη φέρει το μαγικό παραμύθι εις πέρας.
Τα αντίστοιχα ‘μοντέλα’ δράσης για τον Bremond, που εναλλάσσονται μέσα από
συνεχείς διαδικασίες βελτίωσης ή υποβάθμισης καθώς μια ιστορία εξελίσσεται,
είναι τα εξής:
Μοντέλα δράσης που συγκροτούν μια ‘διαδικασία βελτίωσης’
-

Εκπλήρωση καθήκοντος

-

Παρέμβαση συμμάχου

-

Αποκλεισμός αντιπάλου

-

Διαπραγμάτευση

-

Επίθεση

-

Ανταποδόσεις: ανταμοιβή και εκδίκηση

Μοντέλα δράσης που συγκροτούν μια ‘διαδικασία υποβάθμισης’
-

Το λάθος

-

Η υποχρέωση

-

Η θυσία

-

Η επιτελεσθείσα επίθεση

-

Η τιμωρία

Συνολικά 11 αφηγηματικοί τύποι, που αντιστοιχούν σε γενικές μορφές της
ανθρώπινης συμπεριφοράς, εκ των οποίων κάθε ένας μπορεί να εξειδικεύσει το
ρόλο μιας αφηγηματικής λειτουργίας.
Αυτό που οδηγεί στη διαφοροποίηση ανάμεσα στον Propp και τον Bremond είναι
το ότι ο δεύτερος εστιάζει στη δράση αυτή καθ’ εαυτή και στα αποτελέσματά της,
ανεξαρτήτως της οπτικής του ήρωα ή του αφηγητή, έτσι ώστε κατ’ αρχήν να
μειώνεται ο αριθμός των λειτουργιών, καθώς επίσης να εισάγεται μια
πολλαπλότητα προοπτικών αντίστοιχη με την πολλαπλότητα των δρώντων
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υποκειμένων.
Όπως ο ίδιος εξηγεί:
«Τα μοντέλα που επεξεργαζόμαστε αντί, λοιπόν, να κατασκευάζουν τη
δομή ενός αφηγήματος σε αναφορά με μία προνομιακή οπτική
(πρόσληψης) - του ήρωα ή του αφηγητή - ενσωματώνουν μέσα στην
ενότητα του ίδιου σχεδιάσματος την πολλαπλότητα των προοπτικών που
προσιδιάζουν στα διάφορα δρώντα υποκείμενα.» [294]
Παρατηρείται λοιπόν πως, ενώ ο Propp χαρτογραφεί 31 αφηγηματικές
λειτουργίες, ο Bremond εξελίσσει το μοντέλο περιορίζοντάς το, αφ’ ενός μεν
απομονώνοντας τη δράση και τα γεγονότα ανεξαρτήτως του ποιος δρα (όπως
παραπάνω ανεφέρθηκε), αφ’ ετέρου εισάγοντας τις έννοιες της ‘βελτίωσης’ και /
ή ‘υποβάθμισης’.
Μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργεί έναν κοινό παρανομαστή για όλες τις
αφηγηματικές ακολουθίες, το ειδοποιό εκείνο χαρακτηριστικό μέσω του οποίου
καθίσταται εμφανής και ρυθμίζεται η ροή εξέλιξης της δράσης, όχι μόνο μεταξύ
ακολουθιών, αλλά και μεταξύ των λειτουργιών στην ίδια ακολουθία.
Ας γίνει μια παραδειγματική αναφορά στην αφηγηματική ακολουθία της
τοξοβολίας:
1η λειτουργία = αναγγελία μιας πιθανής πορείας
π.χ. ο τοξότης παίρνει το βέλος του για να ρίξει στο στόχο
σε μια πιθανή αφήγηση θα μπορούσε να οριστεί ως ‘εκπλήρωση καθήκοντος’ και
ταυτοχρόνως αποτελεί ‘διαδικασία βελτίωσης’ ή πάντως μια θετική εξέλιξη

2η λειτουργία = πραγμάτωση / ή μη πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας
╔ α) αν ο τοξότης συγκεντρώνεται και κατευθύνει το βέλος στο στόχο =
╚ ‘βελτίωση’╗
Αυτό σε μια πιθανή αφήγηση θα μπορούσε να οριστεί ως ‘επίθεση’
╔ β) αν ο τοξότης δεν συγκεντρωθεί και τα παρατήσει =
╚ ‘υποβάθμιση’ ╗
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Σε μια πιθανή αφήγηση θα μπορούσε να οριστεί ως ‘λάθος’ ή ίσως ως ‘θυσία’

3η λειτουργία = κλείσιμο της αφηγηματικής πορείας με το επιτευχθέν αποτέλεσμα
╔ α) αν το βέλος βρίσκεται στο κέντρο του στόχου
╚ ‘βελτίωση’ ╗
Σε μια πιθανή αφήγηση θα μπορούσε να οριστεί ως ‘αποκλεισμός αντιπάλου’
╔ β) αν το βέλος καρφώνεται στο περιθώριο του στόχου
╚ ‘βελτίωση’ για αρχάριο ╗
Σε μια πιθανή αφήγηση θα μπορούσε να οριστεί ως ‘διαπραγμάτευση’
╔ γ) αν το βέλος αστοχεί παντελώς
╚ ‘υποβάθμιση’ για αρχάριο ╗
Σε μια πιθανή αφήγηση θα μπορούσε να οριστεί ως ‘τιμωρία’
Μια βασική διαφοροποίηση ανάμεσά στους δύο (Propp και Bremond) είναι το
ζήτημα της σειριακής τάξης των ‘λειτουργιών’.
Παρατίθενται τα σχετικά αποσπάσματα για να καταστεί σαφής η διαφορά:
Σύμφωνα με τον Propp:
«Σε όλα τα παραμύθια απουσιάζουν αυτές ή εκείνες οι λειτουργίες. Αν μια
λειτουργία απουσιάζει, αυτό δεν επηρεάζει στο παραμικρό τη δομή του
παραμυθιού - οι υπόλοιπες λειτουργίες διατηρούν τις θέσεις τους.» [220]
Σύμφωνα με τον Bremond:
«Καμία όμως από αυτές τις λειτουργίες, αντίθετα με ότι υποστηρίζει ο
Propp, δε βρίσκεται σε υποχρεωτική συνάρτηση με την επόμενή της στα
πλαίσια της ίδιας ακολουθίας. Τουναντίον, αφού τεθεί η πρώτη
λειτουργία, ο αφηγητής είναι πάντα ελεύθερος να τη μετατρέψει σε πράξη
ή να τη διατηρήσει σαν πιθανότητα: όσο κι αν μια συμπεριφορά
παρουσιάζεται ως αναμενόμενη ή ένα γεγονός ως προβλέψιμο, η
εκδήλωσή τους δεν είναι δεδομένη.» [295]
Στην πραγματικότητα οι διαφορές των δύο ερευνητών δεν είναι αγεφύρωτες, αν
παρατηρηθεί πως οι προσεγγίσεις και των δύο γίνονται αφ’ ενός μεν κάτω από το
πρίσμα και τη σπουδαιότητα του ρόλου της αφηγηματικής ακολουθίας, και αφ’
ετέρου δε της πορείας από τη ‘βελτίωση’ στην ‘υποβάθμιση’ και αντίστροφα.
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Το ακόλουθο απόσπασμα του Vladimir Propp για τους τρόπους συνδυασμού των
διηγήσεων, εμφανίζει τα θεμελιώδη στοιχεία του μοντέλου ανάλυσης, στοιχεία
που στην ουσία τους εμφανίζουν μία θεωρητική γειτνίαση με αυτά που θα
επεξεργασθεί ο Bremond, εξελίσσοντας το μοντέλο:
«Μορφολογικά, μαγικό παραμύθι μπορεί να ονομαστεί κάθε εξέλιξη από
τη δολιοφθορά ή την έλλειψη, μέσω ενδιάμεσων λειτουργιών, προς το
γάμο ή προς άλλες λειτουργίες, που επιτελούνται ως έκβαση / λύση της
πλοκής. Τελικές λειτουργίες είναι κάποτε η αντάμειψη, η απόκτηση, ή
γενικά η εξάλειψη της δυστυχίας, η διάσωση από το κυνηγητό, κ.ο.κ. Μια
τέτοια εξέλιξη την ονομάσαμε κίνηση.» [296]
Μια επιμέρους παράθεση των βασικών σημείων του μοντέλου του Propp
διαγράφει, πέραν των σημαντικών του παραμέτρων, και τη σχέση του με την
αντίστοιχη οπτική του Bremond:
- προσέγγιση της φύσης του μαγικού παραμυθιού ως εξέλιξη από ένα αρνητικό
γεγονός (δολιοφθορά, έλλειψη), σε ένα θετικό γεγονός (έκβαση / λύση πλοκής)
- η εξέλιξη αυτή ονομάζεται κίνηση και τελείται μέσω των ενδιάμεσων
λειτουργιών, της αρνητικής και θετικής
- η προσπάθεια ταξινόμησης του τρόπου συνδυασμού των κινήσεων σε ένα
μοντέλο που ο Propp αναπτύσσει περιπτωσιολογικά:
«Κάθε νέα επιφορά δυστυχίας ή βλάβης, κάθε νέα έλλειψη, συγκροτεί νέα
κίνηση. Ένα παραμύθι μπορεί να έχει αρκετές κινήσεις, και κατά την
ανάλυση του κειμένου πρέπει καταρχήν να ορίσουμε από πόσες κινήσεις
αποτελείται. Μια κίνηση μπορεί να ακολουθηθεί αμέσως από μιαν άλλη,
αλλά οι κινήσεις μπορούν και να περιπλέκονται, η εξέλιξη που έχει
αρχίσει σταματάει, παρεμβάλλεται μια νέα κίνηση.» [297]
Αυτές οι παράμετροι και οι αντιστοιχίες τους στο έργο του Bremond καθιστούν
σαφή όχι μόνο την επίδραση της ‘Μορφολογίας’, αλλά και τη σπουδαιότητα του
μετασχηματισμού της από αυτόν τον τελευταίο, σε μια τυπολογία ικανή να
συμπεριλάβει κάθε αφηγηματικό μοντέλο, κι όχι μόνο τη μορφή του παραμυθιού.
Μια προσεκτική επισκόπηση δείχνει πως αυτό που ορίζεται ως ‘κίνηση’ από τον
Propp, είναι η ‘αφηγηματική ακολουθία’ του Bremond. Κοινός παρανομαστής
της αφήγησης είναι και στις δύο περιπτώσεις ο μηχανισμός που κινεί τη δράση,
που τη μεταθέτει στο επόμενο αφηγηματικό στάδιο, μέχρι την τελείωσή της. Ένας
μηχανισμός που μετατίθεται από τη δολιοφθορά / έλλειψη προς την έκβαση /
λύση κατά Propp, δηλαδή, από την ‘υποβάθμιση’ προς τη ‘βελτίωση’ κατά
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Bremond.
Αυτός ο μηχανισμός μετακίνησης της δράσης αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
μια σημαίνουσα πολυπλοκότητα όταν οι αφηγηματικές ακολουθίες συνδυάζονται
μεταξύ τους. Οι συνδέσεις των αφηγηματικών ακολουθιών σχηματοποιήθηκαν
συγκεκριμένα από τον Bremond πάνω στη βάση των τρόπων επενέργειας μιας
δράσης πάνω σε μια άλλη, αναπλάθοντας με ένα εξελιγμένο μοντέλο την
προσπάθεια του Propp να καθορίσει τους τρόπους εναλλαγής των κινήσεων.
Έτσι, σύμφωνα με τον Bremond:
«Οι βασικές ακολουθίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους παράγουν σύνθετες
ακολουθίες, οι συνδυασμοί των οποίων πραγματώνονται κατά διάφορους
σχηματισμούς:
α) ‘αλυσιδωτή’ σύνδεση... β) ‘ενθετική’ σύνδεση… γ) ‘συζευκτική’
σύνδεση…» [298]

ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
Ο

Bremond

αναγνωρίζει

τρεις

τρόπους

συνδυασμού

‘βελτίωσης’

και

‘υποβάθμισης’:
Α) Την ‘αλυσιδωτή διαδοχή’ σύμφωνα με την οποία αυτό που αποτελεί βελτίωση,
εναλλάσσεται με υποβάθμιση, και αντίστροφα η υποβάθμιση εναλλάσσεται με
βελτίωση, ακόμη κι αν χρειαστεί να περάσει από μια ενδιάμεση φάση ανάπαυλας.
«…Το ότι αυτή η εναλλαγή είναι όχι μόνο δυνατή αλλά και απαραίτητη
δεν είναι εξαρχής εμφανές. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα αφήγημα του
οποίου η αρχή θέτει μία στερητική κατάσταση (….) Για να μπορέσει ν’
αναπτυχθεί αυτή η αφετηριακή κατάσταση θα πρέπει να συμβεί κάτι που
θα ήταν ικανό να την τροποποιήσει, να την εξελίξει, είτε προς την
κατεύθυνση μιας βελτίωσης είτε προς αυτήν μιας υποβάθμισης…» [299]
Β) Την ‘ενθετική διαδοχή’ η οποία επισυμβαίνει όταν μια διαδικασία βελτίωσης ή
υποβάθμισης αποτυγχάνει, εξαιτίας μιας εμβόλιμης αντίστροφης διαδικασίας που
εμποδίζει την πρώτη να φτάσει στο τέλος της.
Γ) Την ‘συζευκτική διαδοχή’ κατά την οποία η ίδια ακολουθία γεγονότων
διαπλέκει τα αντιτιθέμενα συμφέροντα, καθώς αυτό που αποτελεί βελτίωση για
τη μία πλευρά, είναι ταυτόχρονα υποβάθμιση για την άλλη.
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«…Η δυνατότητα αλλά και ο υποχρεωτικός χαρακτήρας ενός τέτοιου
περάσματος από την προοπτική ενός δρώντος υποκειμένου σε αυτήν του
άλλου, μέσω της μετατροπής της οπτικής γωνίας , είναι κεφαλαιώδης για
τη συνέχεια της μελέτης μας: έχουν σαν αποτέλεσμα την απόρριψη, στο
επίπεδο της δικής μας ανάλυσης, των εννοιών του Ήρωα, του Φαύλου
κ.λ.π., διακριτικά που η διανομή τους στα πρόσωπα του αφηγήματος
θεωρείται ότι έχει τελεσίδικο χαρακτήρα. Κάθε δρων υποκείμενο είναι
ήρωας για τον εαυτό του. Οι συνεργάτες του χαρακτηρίζονται, σύμφωνα
με τη δική του άποψη, ως σύμμαχοι, αντίπαλοι, κ.λ.π., κάτω από τη δική
του σκοπιά. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί αντιστρέφονται όταν περνά κανείς
από τη μία προοπτική στην άλλη.» [300]
Το παράδειγμα της τοξοβολίας, με κάποιες μικρές επεκτάσεις, μπορεί να δείξει
τους τρόπους συνδυασμού των ακολουθιών μεταξύ τους:
Ας υποτεθεί η ακόλουθη μικρή ιστορία:
Αγώνες τοξοβολίας. Ο τοξοβόλος μόλις έχει ρίξει το βέλος. Την ώρα που αυτό
κατευθύνεται προς το στόχο ένας άλλος τοξοβόλος2 που διεκδικεί μετάλλιο
παίρνει μια μπάλα κι ετοιμάζεται να τη ρίξει πάνω στο εν κινήσει βέλος. Ο
προπονητής του τοξοβόλου1 που τυχαίνει (τυχαίνει;) να είναι δίπλα στον
τοξοβόλο2 του ρίχνει μια σπρωξιά πριν αυτός προλάβει να ρίξει τη μπάλα στο
βέλος του αντιπάλου του. Ο τοξοβόλος2 πέφτει κάτω. Το βέλος καρφώνεται στο
κέντρο του στόχου.
Ο τοξοβόλος1 παίρνει μετάλλιο.
ακολουθία 1η :
ο τοξοβόλος1 ρίχνει το βέλος {πιθανότητα} + {πραγμάτωση} + {αποτέλεσμα} εν
αναμονή
ακολουθία 2η :
ο τοξοβόλος2 ρίχνει τη μπάλα {πιθανότητα δολιοφθοράς} + {όχι πραγμάτωση
δολιοφθοράς} + {όχι αποτέλεσμα δολιοφθοράς}
ακολουθία 3η :
ο προπονητής του τοξοβόλου1 ρίχνει κάτω τον τοξοβόλο 2
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{πιθανότητα δολιοφθοράς για τον τοξοβόλο2 = πιθανότητα σωτήριας επενέργειας
για τον τοξοβόλο1} + {πραγμάτωση δολιοφθοράς για τοξοβόλο2 = πραγμάτωση
σωτήριας επενέργειας για 1} + {επιτευχθέν αποτέλεσμα επενέργειας} = νίκη για
τον τοξοβόλο1
Συμπερασματικές παρατηρήσεις ως προς το παράδειγμα:
Όπως φάνηκε, η 1η ακολουθία οδεύει στην τελείωσή της αφού εμπερικλείει την
επωφελή δράση στην 3η ακολουθία, κι ενώ κινδύνευσε να χαθεί ο στόχος από την
αντενέργεια στη 2η ακολουθία. Διαφαίνεται λοιπόν ότι:
α) η 1η ακολουθία συνδέεται ‘συζευκτικά’ με την 2η ακολουθία.
β) η 3η ακολουθία συνδέεται ‘ενθετικά’ ως προς την 1η ακολουθία πριν την
ολοκλήρωση της οποίας εντίθεται, αλλά ‘συζευκτικά’ ως προς τη 2η, αφού
αντενεργεί ως προς αυτήν.
Μέσα απ’ αυτό το παράδειγμα γίνονται διακριτοί οι ρόλοι σε ένα αφήγημα: εδώ
υπάρχει ο ήρωας, ο ανταγωνιστής αυτού και παράλληλα ο σύμμαχος του ήρωα
που επιτελεί το ρόλο του δολιοφθορέα για τον ανταγωνιστή.
Σύμφωνα βέβαια με τον Bremond κάθε δρων πρόσωπο είναι ήρωας για τον εαυτό
του, κι αυτό αποτελεί μια αντίληψη που εισάγει την πολλαπλότητα των
προοπτικών δράσης, που αντιστοιχούν με την πολλαπλότητα των προοπτικών
πρόσληψης.
Ας διευκρινιστεί, παρ’ όλα αυτά, πως οι ρόλοι υπάρχουν, καθίστανται εμφανείς
από τη στιγμή εγκαθίδρυσης μιας πιθανότητας δράσης, ο Bremond δεν τους
αμφισβητεί, αλλά αρνείται να τους ορίσει τελεσίδικα μέσα από ένα άκαμπτο και
ενδεχομένως μονομερές σχήμα. Αυτό που επισημαίνει είναι ακριβώς το
πολυσήμαντο αυτών των ρόλων αναλόγως της πλευράς και του πρίσματος
προσέγγισης.
Όπως έχει διαφανεί, η λογική στην οποία υπάγεται η εξέλιξη της αφήγησης
αποτελεί ένα ευρύ πεδίο ανάλυσης, όχι χωρίς αντιγνωμίες ή διαφορετικές θέσεις.
Ταυτόχρονα όμως, αποτελεί μια κατεύθυνση που μπορεί ν’ αποδώσει απτά οφέλη
κατά τη μελέτη αφηγηματικών κειμένων (φιλμικών ή λογοτεχνικών), εξ’ αιτίας
του ότι παρέχει τη δυνατότητα να τεθούν σταθερές βάσεις για μια περαιτέρω
ανάλυση, μέσα από ένα ευέλικτο (όπως η σπείρα), συγκροτημένο (όπως κάθε
σύστημα) και συμπαγές (όσο μια σφιχτή, αλλά όχι κλειστή, δομή) μοντέλο
εφαρμογής.
Πέρα όμως απ’ αυτό, οι ίδιοι οι τρόποι εναλλαγής και οι ρυθμοί των ακολουθιών
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μπορούν να οδηγήσουν σε μια ερμηνεία.
Από τη στιγμή που ο Bremond άνοιξε το δρόμο στη μεταβατική διαδικασία των
ανθρώπινων δράσεων και στους πιθανούς στόχους αυτών, την ίδια αυτή στιγμή
διανοίγεται ο δρόμος για την εφαρμογή των ποικίλων προσεγγίσεων ως προς την
ερμηνεία του ανθρώπινου πράττειν (υπαρξιακή, ψυχολογική, κοινωνική,
πολιτική, θρησκευτική, ιστορική).
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‘Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ’
ως μέθοδος για την ανάπτυξη της ‘πλοκής’ της «Φόνισσας»

Όλες οι αφηγήσεις αναπτύσσουν τρία διακριτά επίπεδα, τα οποία ο Genette
ιεράρχησε ως εξής:
1. η ιστορία που αποτελεί το «…αφηγηματικό σημαινόμενο ή περιεχόμενο (ακόμη
κι αν αυτό το περιεχόμενο εμφανίζεται να είναι μικρής δραματικής έντασης ή
συμβαντολογικής υφής)…»
2. το αφηγηματικό κείμενο ή αφήγημα το «το σημαίνον, το εκφώνημα, το λόγο ή
το αφηγηματικό κείμενο αυτό καθ’ εαυτό…»
3. η αφηγηματική πράξη που συνίσταται «στην ίδια την παραγωγό πράξη του
αφηγείσθαι και, κατ’ επέκταση, το σύνολο της πραγματικής ή πλασματικής
κατάστασης εντός της οποίας τοποθετείται…» [301]
Οι σχέσεις ανάμεσα σ’ αυτά τα επίπεδα δομούν την αφήγηση μέσα από το
‘χρόνο’, την ‘έγκλιση’, τη ‘φωνή’.

ΧΡΟΝΟΣ
Οι αφηγήσεις διακατέχονται και ολοκληρώνονται μέσα από τη χρονικότητα.
Ακόμη κι ένας ζωγραφικός πίνακας μπορεί να δημιουργεί ρυθμό και να παίζει με
το χρόνο, καθώς οδηγεί το βλέμμα από σημείο σε σημείο ή το κρατά καθηλωμένο
κάπου. Πόσο δε μάλλον μια εικόνα που μετατρέπεται σε κινούμενη φιλμική
δράση, μια θεατρική ή χοροθεατρική ή μια οπερατική παράσταση. Ακόμη και
ενας μη εικονικός κώδικας όπως η μουσική δομείται πάνω στο χρόνο και το
ρυθμό.
Σύμφωνα με το Genette:
«… Δε μπορούμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε τη χρονική ποιότητα μιας
αφήγησης παρά μόνο μέσα από μια συνολική θεώρηση των σχέσεων που
εδραιώνει ανάμεσα στη δική της έννοια του χρόνου και σε εκείνη της
ιστορίας που αφηγείται…» [302]
Με βάση αυτόν το διαχωρισμό, η χρονικότητα στην αφήγηση αποκτά τρεις
εκφάνσεις: την ‘τάξη’, τη ‘διάρκεια’, τη ‘συχνότητα’.
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‘ΤΑΞΗ’
Το ‘πριν’ και το ‘μετά’ είναι καθοριστικό σε κάθε αφήγηση. Ταυτόχρονα όμως,
χωρίς ένα ‘τώρα’ δεν υπάρχει ‘πριν’ και ‘μετά’. Ο καθορισμός του κάθε ‘πριν’,
του κάθε ‘μετά’ σε σχέση με αυτό το ‘τώρα’, καθώς και οι διαπλοκές μεταξύ τους
είναι αυτές που δημιουργούν τη χρονική ιδιαιτερότητα ενός φιλμ - όπως και κάθε
άλλου αφηγηματικού κειμένου - ως προς τα ζητήματα τάξης.
Αυτό το ‘πριν’ και αυτό το ‘μετά’ σε σχέση με ένα ‘τώρα’ μελέτησε εξαντλητικά
ο Gerard Genette, εφαρμόζοντας την τυπολογία του πάνω στο «Αναζητώντας το
χαμένο χρόνο» του Marcel Proust. Το ογκώδες αυτό έργο του Proust κινείται
αφηγηματικά συνεχώς μεταξύ παρόντος και παρελθόντος, σε διαφορετικές
χρονικές στιγμές που μπορεί να απέχουν μεταξύ τους πολλά έτη, με αποτέλεσμα
να αποτελεί για τον Genette ένα πλουσιότατο υλικό προς διερεύνηση του πως
λειτουργούν τα επίπεδα της χρονικής ανάπτυξης. Το πρώτο βήμα για την
αποκάλυψη των χρονικών σχέσεων και διαπλοκών σε μια ιστορία γίνεται μέσα
από τη χρονική ανάλυση:
«…Η χρονική ανάλυση ενός κειμένου συνίσταται καταρχήν στην
απαρίθμηση των τμημάτων με βάση τις αλλαγές της θέσης τους μέσα στο
χρόνο της ιστορίας…»
Επίσης συμπληρώνει:
«Μελέτη της χρονικής τάξης μιας αφήγησης σημαίνει αντιπαράθεση της
σειράς με την οποία διατάσσονται τα γεγονότα ή τα χρονικά τμήματα στον
αφηγηματικό λόγο και της σειράς διαδοχής των ίδιων αυτών γεγονότων ή
χρονικών τμημάτων στην ιστορία, στο βαθμό που ρητά υποδεικνύεται από
την ίδια την αφήγηση ή που μπορούμε να συμπεράνουμε από τον τάδε ή
το δείνα έμμεσο δείκτη.» [303]
Έτσι εμφανίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις χρονικής α-ταξίας:

Α. Χρονικές ‘αναλήψεις’ ή ‘αναδρομές’ (κινηματογραφικά flash back)
Χρονική ‘ανάληψη’ ή ‘αναδρομή’ κατά Genette είναι η αφηγηματική κίνηση
προς τα πίσω, δηλ. ένα τμήμα της αφήγησης το οποίο αναφέρεται σε μια χρονική
στιγμή προγενέστερη από το σημείο της ιστορίας το οποίο η αφήγηση εισάγει ως
παροντική στιγμή. Προσδιορίζει λοιπόν ως ‘ανάληψη’ (analepse):
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«…κάθε εκ των υστέρων ανάκληση ενός συμβάντος προγενέστερου του
σημείου στο οποίο βρισκόμαστε…» [304]

Β. Χρονικές ‘προλήψεις’ ή ‘προδρομές’ (κινηματογραφικά flash forward)
Οι προλήψεις αναπτύσσουν παραπλήσια λογική ένθεσης σε μία αφήγηση, όπως
και οι αναλήψεις, μέσα από μια λειτουργία αντιστροφής. Η ανάληψη μιλάει εκ
των υστέρων για το παρελθόν, η πρόληψη εκ των προτέρων για το μέλλον. Είναι
σαν η αφήγηση για κάποιο λόγο να τρέχει μπροστά και να δείχνει ένα
περιστατικό, ένα συμβάν, μια και μόνο στιγμή, που εντάσσεται χρονικά σε μια
περίοδο που δεν έχει επέλθει ακόμη.
Οι κατά Genette διακρίσεις για την ‘ανάληψη’ ισχύουν κι εδώ.
Αντίστοιχα, υπάρχει ‘εξωτερική πρόληψη’ όταν το εύρος της παραμένει εκτός της
πρώτης αφήγησης, ενώ αντίθετα ‘εσωτερική’ όταν το χρονικό πεδίο της
πρόληψης εμπεριέχεται στο χρόνο της πρώτης αφήγησης.
Οι

‘εσωτερικές

προλήψεις’

διακρίνονται

σε

‘ετεροδιηγητικές’

και

‘ομοδιηγητικές’. Οι ‘εσωτερικές ετεροδιηγητικές προλήψεις’ αναφέρονται σε ένα
επίπεδο και ένα περιεχόμενο της ιστορίας διαφορετικό απ’ αυτό το οποίο
εγκαθιδρύει η πρώτη αφήγηση, αντιθέτως προς τις ‘εσωτερικές ομοδιηγητικές’
που αναφέρονται στην ίδια γραμμή δράσης με την πρώτη αφήγηση. Κι αυτές οι
τελευταίες διακρίνονται σε:
α)

‘εσωτερικές

συμπληρωματικές

προλήψεις’

οι

οποίες

ουσιαστικά

προαναγγέλουν γεγονότα που δεν θα δειχθούν τη στιγμή που αφηγηματικά θα
έπρεπε, συμψηφίζοντας μελλοντικές ελλείψεις ή παραλείψεις.
β) ‘εσωτερικές επαναληπτικές προλήψεις’:
«Όπως οι επαναληπτικές αναλήψεις επιτελούν έναντι του αποδέκτη της αφήγησης
το ρόλο υπενθύμισης, έτσι και οι επαναληπτικές προλήψεις παίζουν το ρόλο
αναγγελίας (προμνημόνευσης)…» [305]
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‘ΔΙΑΡΚΕΙΑ’
Η διάρκεια στον κινηματογράφο αποκτά εμφανείς και ορισμένες διαστάσεις,
λόγω του ότι όλα μπορούν να μετρηθούν. Η πλήρης αυτή χρονική αντιστοιχία
ανάμεσα στο χρόνο που μια δράση της ιστορίας πραγματώνεται και στο χρόνο
που η φιλμική της εκφώνηση δείχνεται (προβάλλεται), αυτή η δυνατότητα
ακριβούς καταμέτρησης, ενυπάρχει στη φύση του κινηματογράφου (όπως και στη
φύση της μουσικής).
Η δυνατότητα του κινηματογραφικού μέσου να ορίζει το χρόνο αφήγησης μιας
ιστορίας, μέσα από τη συγχρονική εμφάνιση κάποιων στιγμών του χρόνου της
αφηγούμενης ιστορίας, δεν υπάρχει με απολυτότητα στη λογοτεχνία.
Ο

ίδιος

ο

Genette

επισημαίνει

αυτήν

την

ενγενή

δυνατότητα

του

κινηματογραφικού μέσου, αντιθέτως προς τα γραπτά κείμενα των οποίων η
διάρκεια ανάγνωσης, δηλαδή διάρκεια αφήγησης, δεν μπορεί να μετρηθεί, παρά
μόνο κατά προσέγγιση, και αναλογικά με τη ροή των υπόλοιπων τμημάτων ενός
γραπτού κειμένου:
«…Αυτό που αυθορμήτως ονομάζουμε διάρκεια δεν μπορεί να είναι, όπως
έχουμε πει, παρά ο χρόνος που χρειάζεται για να διαβάσουμε το αφήγημα,
είναι όμως πασιφανέστατο ότι χρόνοι ανάγνωσης ποικίλλουν αναλόγως
προς τις επιμέρους περιπτώσεις και ότι, αντιθέτως προς ό,τι συμβαίνει
στον κινηματογράφο, ή και στη μουσική ακόμη, τίποτε δε μας επιτρέπει
εδώ να ορίσουμε μια ‘‘φυσιολογική’’ ταχύτητα στην εκτέλεση.» [306]

Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως η διάρκεια στη λογοτεχνία μένει εκτός μελέτης. Το
αντίθετο μάλιστα. Αυτό το ανέφικτο ως προς την ακριβή προσέγγιση της
διάρκειας, αντιθέτως προς ότι συμβαίνει στον κινηματογράφο, το θέατρο και τη
μουσική, δίνει το έναυσμα για μια επίμονη εμβάθυνση στις σχέσεις ενός κειμένου
ως προς τις διάρκειες που αυτό εμφανίζει κατά την εξέλιξή του. Ο Genette
δημιούργησε ένα μοντέλο κατηγοριών με βάση έναν υπαρκτό νόμο. Αυτόν της
ταχύτητας. Όχι της ταχύτητας ανάγνωσης που δεν μπορεί να μετρηθεί, γιατί αυτό
ποικίλει από αναγνώστη σε αναγνώστη, αλλά της ταχύτητας εξελίξεων στο ίδιο το
κείμενο. Εισάγει με αυτόν τον τρόπο την έννοια του ρυθμού. Και ο ρυθμός δεν
είναι άλλο από επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις, παύσεις ή ισοχρονίες ( ισοχρονία με
την έννοια ενός σταθερού επαναλαμβανόμενου τέμπο). Γι αυτό το τελευταίο ο
Genette χρησιμοποιεί το παράδειγμα του εκκρεμούς. Θα μπορούσε ίσως να
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αναφερθεί σαν παράδειγμα για το ρυθμό ο χτύπος μιας καρδιάς. Είναι μετρήσιμη
η αρρυθμία, η ταχυκαρδία ή η βραδυκαρδία, γιατί υπάρχει η σταθερότητα που
δίνει το μέτρο.
Τελικά είναι οι σχέσεις διαδοχής και εναλλαγής ρυθμού και ταχύτητας που
προσδιορίζουν τη διάρκεια. Σύμφωνα με αυτήν την συγκριτική μεθόδευση
αναδεικνύονται τέσσερις μορφές αφηγηματικής ροής ή αλλιώς τέσσερις
αφηγηματικές ‘ταχύτητες’.

Οι αφηγηματικές ταχύτητες

Α. Σκηνή
Με τον όρο ‘σκηνή’ προσδιορίζεται η φυσιολογική ταχύτητα με την οποία η
αφήγηση ακολουθεί ισόχρονα την ταχύτητα ενός συμβάντος. Κάτι σαν τον
φυσιολογικό χτύπο μιας καρδιάς, όπου ο ρυθμός είναι σταθερός. Σημαντικότερη
έκφανση της ‘σκηνής’ είναι τα συμβάντα με διαλόγους, αφού αποτελούν μία
μετρήσιμη εξέλιξη / παρά - σταση. Ο διάλογος παρίσταται στο χρόνο που
εκφέρεται, όπως ακριβώς η θεατρική ‘σκηνή’. Ο χρόνος ανάπτυξής του ως
συμβάν ταυτίζεται με το χρόνο της αφήγησής του.
Οπότε, κατά Genette, ΧΑ=ΧΙ δηλαδή Χρόνος Αφήγησης = Χρόνος Ιστορίας.
«…η σκηνή, τις περισσότερες φορές με διαλόγους, για την οποία έχουμε
ήδη δει ότι πραγματώνει συμβατικά τη χρονική ισότητα αφήγησης και
ιστορίας…» [307]

Β. Έλλειψη
‘Έλλειψη’ υπάρχει όταν ένα συμβάν της ιστορίας αποκρύπτεται, αποσιωπείται,
δηλαδή όταν μια ορισμένη διάρκεια της ιστορίας αντιστοιχεί με μηδενική
αφήγηση αυτής. Αυτή η συγκεκριμένη μη ανάπτυξη μπορεί να γίνεται για λόγους
ρυθμού - εκτός αν υπάρξει μεταγενέστερη εμφάνιση αυτού που για κάποιο λόγο
αρχικά παραλείφθηκε - με αποτέλεσμα να δημιουργείται επιτάχυνση στην
αφήγηση. Παραλείποντας τα ασήμαντα συμβάντα, ή αυτά που μπορούν να
υπονοηθούν με βάση μια λογική σύνδεση, η αφήγηση τρέχει προς την ίδια την
εξέλιξη της ιστορίας. Στο παράδειγμα της καρδιάς εδώ θα υπήρχε ταχυκαρδία,
- -
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γιατί το εσωτερικό ρολόι του μηχανισμού της θα ήταν πιο μπροστά από τα
συμβάντα: όταν περνάμε ένα δρόμο με έντονη κίνηση συνήθως αναπτύσσουμε
ταχυκαρδία γιατί εντείνουμε το ρυθμό για να βρεθούμε ήδη απέναντι. Να
προσπεράσουμε αυτό το κομμάτι και να προχωρήσουμε.
«…Πράγματι υπάρχει θεωρητικά μια συνεχής διαβάθμιση από την άπειρη
αυτή ταχύτητα που είναι εκείνη της έλλειψης, όπου ένα μηδενικό τμήμα
της αφήγησης αντιστοιχεί σε μια ορισμένη διάρκεια της ιστορίας, μέχρι
εκείνη την απόλυτη βραδύτητα της περιγραφικής παύσης, όπου ένα
ορισμένο τμήμα του αφηγηματικού λόγου αντιστοιχεί σε μια μηδενική
διηγητική διάρκεια…»
[308]

Ο τύπος της έλλειψης είναι: ΧΑ=0, ΧΙ=ν, Άρα ΧΑ<∞ΧΙ

Γ. Παύση
Σε αυτήν την περίπτωση υπάρχει αφήγηση ενώ δεν υπάρχει ιστορία. Δηλ. υπάρχει
αφηγηματικό εκφώνημα ενώ δεν υπάρχει δράση. Σε ένα τμήμα ιστορίας που δεν
υφίσταται, η αφήγηση επιμένει να πλέκει το νήμα της. Εδώ υπάγεται η ανάπτυξη
των περιγραφών ή των σχολιασμών ενός κειμένου. Στο παράδειγμα της καρδιάς
θα μπορούσε κάπως αστεία να ειπωθεί πως η καρδιά έχει σταματήσει να χτυπά,
αλλά ο εγκέφαλος λειτουργεί και τις δίνει ενεργειακές ωθήσεις προσπαθώντας να
την επαναφέρει στο φυσιολογικό της ρυθμό.
Σύμφωνα με τον Genette, κι όπως προκύπτει από την ανάλυση της Προύστειας
αφήγησης στο ‘Αναζητώντας το χαμένο χρόνο’ υπάρχει και η περίπτωση της
περιγραφικής παύσης, εκεί όπου ναι μεν συμβαίνει κάποιο γεγονός, αλλά η
αφήγηση εμμένει σε αυτό για διάρκεια μεγαλύτερη απ’ ότι θα του αναλογούσε, ή
επιστρέφει ξανά και ξανά γύρω απ’ αυτό. Έτσι, προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα
η διάρκεια αυτής της αφηγηματικής αναφοράς να είναι μεγαλύτερη,
μακροσκελέστερη, απ’ αυτό που θα μπορούσε να ήταν και να είχε αποδώσει
επαρκέστατα το συμβάν. Γι αυτό εδώ χρησιμοποιείται ο τύπος:
ΧΑ = ν, ΧΙ = 0. Άρα ΧΑ απείρως > ΧΙ,
(Χρόνος Αφήγησης) απείρως > (Χρόνος Ιστορίας)
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Η έλλειψη και η παύση αποτελούν τα δύο άκρα των κατά Genette διαχωρισμών
του χρόνου ως προς τη διάρκεια, στο ενδιάμεσο των οποίων βρίσκεται η σκηνή
και η περίληψη.

Δ. Περίληψη ή συνοπτική αφήγηση
‘Περίληψη’ υπάρχει όταν ο αφηγηματικός μηχανισμός κινείται κάπου ανάμεσα
στην ισόχρονη κάλυψη της ιστορίας, δηλ. τη ‘σκηνή’ και την παράλειψη κάποιων
συμβάντων ή κάποιας δράσης της ιστορίας δηλ. την ‘έλλειψη’. Πράγματι είναι
αδύνατον μια αφήγηση να κινείται πάντα ισόχρονα με την εξέλιξη της ιστορίας
που αφηγείται. Για τον Genette αυτό δε θα μπορούσε να υπάρξει «…παρά ως
εργαστηριακό πείραμα…» καθώς δε θα μπορούσε να φανταστεί «…σε
οποιοδήποτε επίπεδο αισθητικής επεξεργασίας, την ύπαρξη μιας αφήγησης που δε
θα δεχόταν καμιά παραλλαγή ταχύτητας…». Αυτό καθιστά αναγκαία την
περισσότερο ή λιγότερο περιληπτική αφήγηση που με μικρή έκταση κειμένου
καλύπτει μεγάλο εύρος γεγονότων και δράσεων της ιστορίας, σε σημείο τέτοιας
μεταβλητότητας που να μπορεί να φτάσει μέχρι την έλλειψη.
Η περίληψη είναι:
«…τύπος μεταβλητής ταχύτητας που καλύπτει με μεγάλη ευελιξία όλο το
πεδίο που εμπεριέχεται ανάμεσα στη σκηνή και την έλλειψη.» [309]
ΧΑ < ΧΙ / (Χρόνος Αφήγησης) < (Χρόνος Ιστορίας)
Υπενθυμίζοντας το παράδειγμα της καρδιάς μπορούμε να φανταστούμε την
περίληψη ή συνοπτική αφήγηση, μια κατάσταση μεγαλύτερης ή μικρότερης,
συνηθέστερης ή σπανιότερης αρρυθμίας, αν για κάποιο λόγο ήταν αδύνατη η
φυσιολογική ρυθμική λειτουργία αυτής.
Ο συλλογισμός πάνω στην προβληματική του Genette για τη ‘διάρκεια’ και η
πεποίθηση πως είναι αδύνατη η εξ’ ολοκλήρου ισόχρονη αφήγηση μιας ιστορίας
με την πραγμάτωση αυτής, τουλάχιστον όχι σαν έκφραση με αισθητικό
αποτέλεσμα, οδηγεί στο παράδειγμα των reality shows. Εκεί όλα δείχνονται στον
πραγματικό χρόνο που γίνονται, χωρίς παραλλαγές στην ταχύτητα, χωρίς
αφηγηματικές επιταχύνσεις ή επιβραδύνσεις. Υπάρχει μονάχα μια καταγραφή
πολλών οπτικών γωνιών, (αντίστοιχων με τις πολλές κάμερες που στήνονται στα
ντεκόρ - σπίτια των συμμετεχόντων), πολλών προοπτικών των οποίων ο
μονταζιακός συντονισμός έγκειται και εξαντλείται στο να δείχνεται αυτός που
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μιλάει. Ένα παράδειγμα που δείχνει την ακραία και ανέφικτη σε αισθητικό
επίπεδο έκφραση μιας ισόχρονης αφήγησης και επίσης υποκινεί την εύρεση ενός
αντιθετικού παραδείγματος για την ‘έλλειψη’.
Τα video clips και οι περισσότερες διαφημιστικές ταινίες αποτελούν την κύρια
έκφανση της ‘έλλειψης’.
Αυτά τα δύο παραδείγματα πρακτικά καθιστούν διακριτή την απόσταση από την
ισοχρονία στην ελλειπτική αφήγηση, και μάλιστα με όρους εικόνας,
καταδεικνύοντας πως ο κινηματογράφος, ενώ έχει τη δυνανατότητα της απόλυτης
ισοχρονίας, τελικά κινείται πάντα αφηγηματικά, λιγότερο ή περισσότερο, μεταξύ
‘σκηνής’ και ‘έλλειψης’, αξιοποιώντας επίσης την περιληπτική αφήγηση (πλην
ελαχίστων πειραματικών και ενδιαφερόντων εξαιρέσεων όπως π.χ. η ‘Θηλιά’ του
Χίτσκοκ, ολόκληρη σε μονοπλάνο).

‘ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ’
Μια αφήγηση μπορεί να επαναλαμβάνει ένα γεγονός, αλλά μπορεί να
επαναλαμβάνεται και η ίδια ως αφήγηση. Το ζήτημα της ‘συχνότητας’ επηρεάζει
άμεσα όχι μόνο το ρυθμό και το συνολικό χρόνο μιας αφήγησης, αλλά επίσης
επισημαίνει αυτά που πρέπει να επισημανθούν γιατί θέτει ευθύς εξ’ αρχής το
ερωτηματικό του ρόλου της. Ποιος είναι ο ρόλος της επανάληψης;
Ο Paul Ricoeur στην υπαρξιακής βάσης προσέγγισή του για το χρόνο κατά την
αφηγηματική διαδικασία διερωτάται:
«Το ερώτημα, λοιπόν, είναι εάν μπορούμε να προχωρήσουμε τόσο μακριά
ώστε να πούμε πως η λειτουργία των αφηγήσεων - ή τουλάχιστον
ορισμένων αφηγήσεων - συνίσταται στην εδραίωση της ανθρώπινης
πράξης στο επίπεδο της αυθεντικής ιστορικότητας, δηλαδή της
επανάληψης.» [310]
Ο Genette, μέσα στην τυπολογία του, οριοθετεί μια τετραπλή κατηγοριοποίηση
ως προς τη συχνότητα της αφήγησης, δίνοντας έτσι μια βάση για την
αποκωδικοποίηση του ρόλου της επανάληψης.
Σύμφωνα μ’ αυτόν:
«Ανάμεσα σε αυτές τις δυνατότητες ‘επανάληψης’ των αφηγημένων
γεγονότων (της ιστορίας) και των αφηγηματικών εκφωνημάτων (του
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αφηγήματος) εδραιώνεται ένα σύστημα σχέσεων, που μπορούμε εκ των
προτέρων να το ανάγουμε σε τέσσερις δυνητικούς τύπους… Μπορούμε,
πολύ σχηματικά, να πούμε ότι μια αφήγηση, όποια κι αν είναι αυτή,
μπορεί να διηγηθεί:
μία φορά ό,τι συνέβη μία φορά,
ν φορές ό,τι συνέβει ν φορές,
ν φορές ό,τι συνέβη μία φορά και
μία φορά ό,τι συνέβη ν φορές.» [311]
Α. ‘Μια αφήγηση μπορεί να διηγηθεί μία φορά ό,τι συνέβη μία φορά’
Σε αυτήν την περίπτωση η σχέση ανάμεσα στο γεγονός της αφηγούμενης ιστορίας
και στο αφηγηματικό του εκφώνημα είναι ισόποση. Δηλαδή αυτό που μία και
μόνη φορά συνέβη, μία και μόνο φορά εκφέρεται από την αφηγηματική πράξη.

Β. ‘μπορεί να διηγηθεί ν φορές ό,τι συνέβει ν φορές’
Αυτή η κατηγορία ουσιαστικά δεν διαφέρει από την προηγούμενη, καθώς και
πάλι υπάρχει μια ισόποση σχέση ανάμεσα στο γεγονός της ιστορίας και το
αφηγηματικό εκφώνημά του, απλώς σε αυτήν εδώ την περίπτωση το ίδιο γεγονός
επισυμβαίνει πολλές φορές (πχ. 3 φορές) και τόσες ακριβώς (3 φορές) αφηγείται,
με παραλλαγές ύφους ή όχι.
Ο Genette ορίζει αυτές τις δύο κατηγορίες ως ‘ενική ή μοναδική αφήγηση’ και
επισημαίνει την ομοιότητά τους:
«Το ενικό λοιπόν ορίζεται όχι από τον αριθμό των περιπτώσεων της μιας
και της άλλης πλευράς, αλλά από την ισότητα αυτών των αριθμών.» [312]

Γ. ‘μπορεί να διηγηθεί ν φορές ό,τι συνέβη μία φορά’
Εδώ πρόκειται για μια γνήσια αφηγηματική επανάληψη, καθώς εκφωνείται
περισσότερες από μία φορά αυτό που έγινε μόνο μία φορά. Αυτού του είδους η
επαναληπτικότητα καθιστά εμφανές πως ξεπερνά το επίπεδο της πληροφόρησης
για ένα συμβάν και προκαλεί το στοχασμό πάνω σε αυτό. Έτσι μπορεί η
επανάληψη αυτού του τύπου να παρουσιάζει το ίδιο γεγονός μέσα από
διαφορετική υφολογική ανάπτυξη αλλά και μέσα από διαφορετική προοπτική
(οπτική γωνία).
Ο Genette φέρνει ως παράδειγμα για την διαφορά οπτικής γωνίας τα
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επιστολογραφικά μυθιστορήματα του 18ου αιώνα, όπου για το ίδιο συμβάν μιλούν
διαφορετικά πρόσωπα - επιστολογράφοι, καθώς επίσης την ταινία ‘Ρασομόν’ του
Κουροσάβα, επισημαίνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο την τεράστια σημασία που
αποκτά αυτού του τύπου η επαναληπτικότητα, ειδικά στη φιλμική αφήγηση.
Αυτό επισημαίνεται από τον Noel Burch στην ανάλυση που κάνει για το έργο του
Κουροσάβα, γράφοντας για τη συγκεκριμένη ταινία ότι αξιοποίησε αξιοθαύμαστα
«την ιδεολογία περί ‘υποκειμενικής αλήθειας’» καθώς:
«Το επίμονα δομημένο αφηγηματικό σύστημα περιλαμβάνει διαδοχικά
flash backs: την εξιστόρηση του κλέφτη, την εξιστόρηση της γυναίκας,
μετά του νεκρού και του ξυλουργού. Οι εξιστορήσεις αυτές περιβάλλονται
από περιοδικές επιστροφές στην ομάδα των ταξιδιωτών που έχουν
στριμωχτεί κάτω από την πύλη Ρασομόν και επαναλαμβάνονται μέσα από
ενδιάμεσα flash backs στο δικαστή.» [313]
Το παράδειγμα αυτό καθιστά σαφές πως η επαναληπτικότητα της αφήγησης,
μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο στο τώρα της αφήγησης, μέσα από την
αφηγηματική επανάληψη ενός γεγονότος που συμβαίνει στο τώρα, αλλά, επίσης
μέσα από την πολλαπλή επαναφορά αυτού που έγινε πίσω στο χρόνο της
ιστορίας, ή την πολλαπλή προ-αναφορά αυτού που πρόκειται να συμβεί.
Αυτήν την επαναλαμβανόμενη αφηγηματική εκφώνηση για το ίδιο συμβάν της
ιστορίας, ο Genette την ονομάζει ‘επαναληπτική’ αφήγηση.
Δ. Μπορεί να διηγηθεί μία φορά ό,τι συνέβη ν φορές
Αυτή η περίπτωση αναφέρεται στην παρουσία ενός μοναδικού αφηγηματικού
εκφωνήματος για πολλαπλά παρόμοια γεγονότα. Εδώ η αφήγηση καλείται να
ομαδοποιήσει ό,τι μπορεί να υπαχθεί σε μια ενότητα όμοιων, αντίστοιχων ή
ανάλογων

καταστάσεων,

δράσεων

ή

συμπεριφορών,

προκειμένου

να

συμπυκνώσει το λόγο και μέσω της αφαίρεσης να αναδείξει το βασικό άξονα των
επαναλαμβανόμενων αυτών δράσεων.
Για το λόγο αυτό ο Genette δίνει τον όρο ‘θαμιστική’ αφήγηση, έναν όρο που
προέρχεται από την γραμματική κι έχει την έννοια αυτού που αντιδιαστέλεται από
το επαναληπτικό.
«Η κλασική λοιπόν λειτουργία της θαμιστικής αφήγησης προσεγγίζει ιδιαίτερα
εκείνη της περιγραφής, με την οποία άλλωστε διατηρεί στενότατες σχέσεις: το
‘ηθικό πορτρέτο’, για παράδειγμα, που είναι μία από τις παραλλαγές του
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περιγραφικού είδους, προκύπτει τις περισσότερες φορές μέσω της συσσώρευσης
θαμιστικών χαρακτηριστικών.» [314]

ΕΓΚΛΙΣΗ Ή ΤΡΟΠΟΣ
Η τροπικότητα της αφήγησης, η ‘έγκλιση’ ή ο ‘τρόπος’ κατά Genette ανάγεται σε
δύο παραμέτρους: την ‘απόσταση’ και την ‘προοπτική’. Η σχέση ανάμεσά τους
συγκροτεί το αφηγηματικό σύμπαν με την έννοια ότι αρθρώνει τη ροή και το
μέγεθος της πληροφόρησης πάνω στη συγκεκριμένη ιστορία, καθώς και το κανάλι
μέσα από το οποίο δίνεται αυτή η πληροφορία.
‘ΑΠΟΣΤΑΣΗ’
Ως ‘απόσταση’ νοείται η γειτνίαση ή μη της αφήγησης με το αντικείμενό της και
το κατά πόσο έχει τη δυνατότητα να προσεγγίσει την ιστορία μέσα από τα
συμμετέχοντα πρόσωπα (άμεσα ή έμμεσα) ή μέσα από τα λόγια ενός αφηγητή
που κατά ένα τρόπο επισκιάζει το λόγο των προσώπων μέσα από το δικό του
κείμενο.
Ο Genette, λαμβάνοντας υπ’ όψιν του την Πλατωνική διάκριση μεταξύ ‘διήγησης’
(ο ποιητής μιλά εξ’ ονόματός του) και ‘μίμησης’ (ο ποιητής μεταφέρει λόγια
άλλων, αναφερόμενα ως λόγια δικά τους), προσέγγισε το ζήτημα της ‘απόστασης’
μέσα από μια διαφοροποιημένη οπτική, διαχωρίζοντας σε ‘αφήγηση λόγων’ και
‘αφήγηση έργων’, με τη λογική πως το αφηγηματικό φαινόμενο ακόμη κι όταν
αναπαριστά ή μιμείται δεν παύει να είναι ένα φαινόμενο της γλώσσας:
«…η αφήγηση, προφορική ή γραπτή, είναι ένα γλωσσικό φαινόμενο και η
γλώσσα σημαίνει χωρίς να μιμείται.» [315]

Α. Αφήγηση λόγων
Α/1. Αφηγηματοποιημένος ή αφηγημένος λόγος: είναι το πιο αποστασιοποιημένο

είδος αφήγησης λόγων, που πλησιάζει προς την αφήγηση έργων, δηλαδή τη
διήγηση. Ο αφηγητής μεταφέρει τα λόγια των άλλων απαλείφοντας τα ειδοποιά
χαρκτηριστικά τους ως λόγια των άλλων και υπάγοντάς τα σε μια ευρύτερη τάξη
πράξεων εν μέσω άλλων πράξεων:
«…είναι προφανώς η πιο απομακρυσμένη και εν γένει η περισσότερο
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αναγωγική εκδοχή.» [316]
Α/2. Μετατιθέμενος λόγος σε πλάγιο ύφος: αυτός ο λόγος αφήγησης μοιάζει να

πλησιάζει το λόγο των προσώπων, αλλά τελικά ο αφηγητής κρατάει για τον εαυτό
του την ερμηνεία των λόγων μέσα από το δικό του ύφος:
«…αν και λίγο πιο μιμητικός από τον αφηγημένο λόγο και κατ’ αρχήν
ικανός να εξαντλήσει το θέμα, δε δίνει ποτέ στον αναγνώστη καμιά
εγγύηση και προπάντων καμιά αίσθηση ότι τηρεί κατά λέξη τα λόγια που
πραγματικά έχουν εκφωνηθεί.» [317]
Μια παραλλαγή αυτού αποτελεί ο μετατεθιμένος λόγος σε ελεύθερο πλάγιο ύφος
που μένει πιο κοντά στο πνεύμα των λόγων των προσώπων:
«…η οικονομία της υπόταξης επιτρέπει μια πιο μεγάλη ανάπτυξη του
λόγου και άρα μια απαρχή χειραφέτησής του, παρά τις χρονικές
μεταθέσεις.» [318]
Α/3. Αναφερόμενος λόγος: ο λόγος που πλησιάζει περισσότερο προς τη ‘μίμηση’,

αφού ο αφηγητής προσποιείται πως παραχωρεί απ’ ευθείας το λόγο στα δρώντα
πρόσωπα. Μια αυτούσια μεταφορά του λόγου που παίρνει τη μορφή διαλόγου ή
μονολόγου:
«…ο αφηγητής υποκρίνεται ότι παραχωρεί κατά γράμμα το λόγο στο
ενδοκειμενικό πρόσωπο.» [319]

Β. Αφήγηση έργων
Το ζήτημα της αφήγησης κατά την απόδοση γεγονότων έγκειται στην ποσότητα
των πληροφοριών που δίνονται, δηλαδή στον τρόπο και το βαθμό παρουσίας τους
κατά το αφηγηματικό εκφώνημα. Έτσι ο αφηγητής, άλλοτε παραθέτει τα
γεγονότα με τρόπο λεπρομερή, κι άλλοτε πιο συνοπτικά, ανάλογα με την
αίσθηση, το ύφος και το ρυθμό που επιθυμεί να δώσει σε μια περιγραφόμενη
κατάσταση.
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‘ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ’ Ή ‘ΕΣΤΙΑΣΗ’
Ακόμη κι αν υποτεθεί ότι η αλήθεια ή η πραγματικότητα είναι μία και μοναδική,
υπάρχουν πολλοί τρόποι να την προσεγγίσει κάποιος. Αυτό είναι ξεκάθαρο κάτω
από το πρίσμα των τεχνών της εικόνας, που ακόμη και στην πιο αφαιρετική τους
μορφή έχουν τουλάχιστον μία, ή ταυτοχρόνως πολλές προοπτικές θέασης. Από
κάπου, από κάποια οπτική γωνία έχουν κοιταχτεί για να αποδοθούν εν τέλει ως
καλλιτεχνικό έργο. Όπως λέει ο Todorov:
«Δύο διαφορετικές οπτικές του ίδιου φαινομένου κάνουν δύο διακριτά
φαινόμενα.»
Αυτό που είναι διακριτό στη ζωγραφική, τη φωτογραφία, το φιλμ, δεν ήταν πάντα
τόσο ευδιάκριτο στον τομέα της λογοτεχνίας, με αποτέλεσμα να συγχέεται η
άμεση σχέση που έχει η φωνή του αφηγητή με τον τρόπο και την «όραση» ή την
«προοπτική» (όροι των Pouillon και Todorov) υπό την οποία βλέπει τα γεγονότα,
και να συγχωνεύεται σε μια ενιαία κατηγορία. Ο Genette οριοθετεί αυτόν το
διαχωρισμό και δέχεται τρεις τρόπους εστίασης:

1. Μη εστιασμένη αφήγηση ή αφήγηση με μηδενική εστίαση
αντιστοιχεί στην κλασική αφήγηση κατά την οποία ο αφηγητής γνωρίζει και λέει
για τα πρόσωπα της δράσης περισσότερα απ’ όσα μπορεί να γνωρίζουν τα
υπόλοιπα δρώντα πρόσωπα.

2. Εσωτερική εστίαση
Διακρίνεται με τη σειρά της σε τρεις επιμέρους κατηγορίες:
2/α. σταθερή εσωτερική εστίαση:
είναι ο αφηγηματικός τρόπος κατά τον οποίον όλα τα συμβάντα περνούν μέσα
από την οπτική γωνία ενός συγκεκριμένου προσώπου, η οποία δεν εγκαταλείπεται
ποτέ. Αυτό σημαίνει πως το πρόσωπο αυτό αντιλαμβάνεται τις καταστάσεις μέσα
από το δικό του οπτικό πεδίο, που ή ανταποκρίνεται σε ένα μόνο μέρος της
πραγματικότητας (ευρύτερο ή στενότερο ανάλογα με την περίπτωση) ή την
παραθλά εντελώς.
2/β. μεταβλητή εσωτερική εστίαση:
στην περίπτωση αυτή η εστίαση δε μένει σταθερή, αλλά μεταβάλλεται, δηλαδή
μετακινείται από την οπτική ενός προσώπου, στην οπτική ενός άλλου προσώπου.
Εδώ ο Genette επισημαίνει πως ενίοτε εμφανίζεται μια δυσκολία σύγχυσης
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μεταξύ ετούτης εδώ και της μηδενικής εστίασης:
«Με τον ίδιο τρόπο, η κατάταξη μεταξύ μεταβλητής εστίασης και μη
εστίασης είναι συχνά πολύ δύσκολο να καθοριστεί, καθώς η μη
εστιασμένη αφήγηση μπορεί τις πιο πολλές φορές να αναλυθεί ως πολύεστιακή αφήγηση ad libitum, με βάση την αρχή πως όποιος μπορεί το
περισσότερο μπορεί και το λιγότερο (ας μην ξεχνάμε ότι η εστίαση, στην
ουσία, σύμφωνα με τα λόγια του Blin, περιορισμός).» [320]
2/γ. πολλαπλή εσωτερική εστίαση:
αυτό το είδος εστίασης επισυμβαίνει κατά την αφήγηση στην περίπτωση που το
ίδιο γεγονός δίνευαι πολλές φορές κάτω από τη διαφορετική οπτική γωνία
ισάριθμων δρώντων προσώπων.
Ο Genette φέρνει ως παράδειγμα τα επιστολογραφικά μυθιστορήματα και κυρίως
την ταινία «Ρασομόν» του Κουροσάβα.

3. Εξωτερική εστίαση
Είναι η περίπτωση που ο αφηγητής είναι πιο μυστικοπαθής στη σχέση του με την
αφήγηση ως προς τα γεγονότα.
Λέει λιγότερα απ’ όσα ξέρει ή δεν ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει. Σε αυτόν τον
τρόπο εστίασης στηρίζονται τα μυθιστορήματα μυστηρίου ή τα στυνομικά και
γενικότερα όσα έχουν ως στόχο να καλλιεργούν το αίνιγμα και αυτό που
ονομάζεται ‘σασπένς’ κατά την εξέλιξη της πλοκής.
Ο Genette διευκρινίζει πως αυτή η ποικιλομορφία ενδεχομένως να εμφανίζεται
στην πολλαπλότητά της σε ένα και μόνο λογοτεχνικό κείμενο:
«Ο τύπος της εστίασης δεν αφορά πάντοτε ένα ολόκληρο έργο, αλλά
μάλλον ένα συγκεκριμένο αφηγηματικό τμήμα, που μπορεί να είναι πολύ
σύντομο. Από την άλλη πλευρά, η διάκριση ανάμεσα στις οπτικές γωνίες
δεν είναι πάντοτε τόσο σαφής όσο θα μπορούσε να μας κάνει να
πιστέψουμε η απλή παρατήρηση της τυπολογίας. Μια εξωτερική εστίαση
σε σχέση με ένα πρόσωπομπορεί καμιά φορά να προσδιορισθεί και ως
εσωτερική εστίαση σε ένα άλλο.» [321]
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ΦΩΝΗ
Το ποιος αφηγείται μια ιστορία είναι καθοριστικό για την ίδια την αφήγηση και
τη δημιουργία της πλοκής. Το πρόσωπο του αφηγητή δεν είναι πάντα εμφανές
κατά την εξέλιξη της αφήγησης, αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν υπάρχει, και δεν
πρέπει να συγχέεται (λόγω της αφάνειάς του) με το πρόσωπο του συγγραφέα. Ο
συγγραφέας παραδίδει τη σκυτάλη στον - αφανή ή φανερό - αφηγητή του και
είναι αυτός ο δεύτερος που υποστασιοποιεί τα πρόσωπα και τις καταστάσεις μέσω
του κειμένου που εκφέρει κατά τη διαδρομή της αφήγησης.
Για παράδειγμα ένας αφηγητής που πιστεύει στην αποτελεσματικότητα της βίας
και κάτω από αυτό το πρίσμα αναπτύσσει την ιστορία του, δεν σημαίνει ότι
εκφράζει απόψεις του συγγραφέα και ότι το πραγματικό πρόσωπο του συγγραφέα
τείνει στη βιαιότητα. Όμως ακόμη κι όταν οι απόψεις του αφηγητή και του
συγγραφέα ταυτίζονται απόλυτα, ή με διαφορετικά λόγια όταν ο συγγραφέας
εκθέτει ακριβώς τις απόψεις του μέσω του αφηγητή του, ακόμη και τότε υπάρχει
διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο της αφήγησης. Ο Genette δίνει ένα
κατατοπιστικό παράδειγμα ως προς αυτό:
« …ο αφηγητής του Pére Goriot δεν ‘είναι’ ο Balzac, ακόμη όταν εδώ κι
εκεί εκφράζει τις απόψεις του Balzac, γιατί αυτός ο αφηγητής –
συγγραφέας είναι κάποιος που ‘γνωρίζει’ την πανσιόν Βοκέ, την
ιδιοκτήτρια και τους τροφίμους της, ενώ ο Balzac, από την πλευρά του,
μόνο τους φαντάζεται και υπ’ αυτήν την έννοια βεβαίως οι αφηγηματικές
συνθήκες μιας φανταστικής αφήγησης δεν ανάγονται ποτέ στις συνθήκες
συγγραφής της.»

[322]

Εξαίρεση αυτής της διαφοροποίησης μεταξύ συγγραφέα και αφηγητή αποτελούν
οι περιπτώσεις πραγματικών αυτοβιογραφικών ή ιστορικών αφηγήσεων όπου ένα
πρόσωπο (που είναι από πριν ή γίνεται συγγραφέας γι’ αυτό το λόγο) εξιστορεί
την ίδια του τη ζωή ή αληθινά περιστατικά αυτής.
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ
Ο χρόνος της αφήγησης παίζει καθοριστικό ρόλο και ως προς τα ζητήματα που
άπτονται της αφηγηματικής φωνής, και η άμεση μεταξύ τους διαπλοκή οδηγεί σε
τέσσερις κατηγορίες της αφηγηματικής πράξης:
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Α. Υστερόχρονη αφήγηση
Τίθεται σε παρελθοντικό χρόνο χωρίς όμως «να υποδεικνύει τη χρονική
απόσταση που χωρίζει τη στιγμή της αφήγησης από αυτήν της ιστορίας.» Αυτό
σημαίνει πως η αφηγηματική πράξη γίνεται σε μεταγενέστερο χρόνο από τη
δράση και τα γεγονότα της ιστορίας και ενώ αυτά μπορούν ενδεχομένως να
προσδιοριστούν μέσα από το χρονικό τους αλληλοπροσδιορισμό, η χρονολόγηση
της ίδιας της αφήγησης δεν είναι πάντα διακριτή, αλλά όπως επισημαίνει ο
Genette:
«Στην κλασική ‘τριτοπρόσωπη’ αφήγηση αυτή η απόσταση είναι γενικά
ακαθόριστη και το ερώτημα άτοπο, καθώς ο παρελθοντικός χρόνος
δηλώνει ένα είδος παρελθόντος χωρίς ηλικία.» [323]

Β. Προτερόχρονη αφήγηση
Τοποθετείται σε μελλοντικό χρόνο - και γραμματικά χρησιμοποιεί το μέλλοντα αναφερόμενη σε γεγονότα που δεν έχουν συμβεί, και για τα οποία λειτουργεί
χρησμολογικά, δηλαδή προφητεύει ότι θα συμβούν. Αυτό ακριβώς σύμφωνα με
τον Genette:
«καθιστά απόλυτα σαφές την αυτονομία αυτής της πλασματικής βαθμίδας
σε συνάρτηση με τη στιγμή της πραγματικής γραφής.» [324]

Γ. Ταυτόχρονη αφήγηση
Η αφήγηση διενεργείται στο τώρα ταυτόχρονα με την εξέλιξη της ιστορίας, με
άμεσο αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί τον ενεστώτα χρόνο που με τη σειρά του
δίνει την εντύπωση της αντικειμενικότητας «σε μια αφήγηση ολωσδιόλου
διάφανη, που καταλήγει να εξαλείφεται προς όφελος της ιστορίας».

Δ. Παρεμβαλλόμενη αφήγηση
Επισυμβαίνει στα ενδιάμεσα μιας δράσης της ιστορίας η οποία με αυτόν τον
τρόπο δομείται εκ των πραγμάτων σε διαφορετικά επίπεδα (ή ‘βαθμίδες’ κατά
Genette) με την έννοια ότι εν μέσω μιας αφήγησης παρεμβάλλεται μια άλλη.
Αυτή η παρεμβολή γίνεται είτε μέσα από την αφήγηση ενός άλλου προσώπου η
οποία επηρεάζει την εξέλιξη της ιστορίας (περίπτωση επιστολογραφικού
μυθιστορήματος), είτε μέσα από την αφήγηση του ίδιου ήρωα που όμως εξιστορεί
ή σχολιάζει παρελθοντικά γεγονότα μέσα από το πρίσμα της χρονικής απόστασης.
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Ο Genette επισημαίνει για την ‘ελαφρά χρονική απόσταση της αφήγησης
γεγονότων’:
«Εδώ ο αφηγητής είναι ταυτοχρόνως ακόμη ο ήρωας και ήδη κάποιος
άλλος: τα συμβάντα της ημέρας ανήκουν ήδη στο παρελθόν και η ‘οπτική
γωνία’ μπορεί να έχει από τότε τροποποιηθεί.» [325]

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ
Είναι διακριτή η αλληλοδιαπλοκή μεταξύ των δεδομένων του χρόνου, της φωνής
και της οπτικής γωνίας, γεγονός που καθιστά απαραίτητο το διαχωρισμό του
Genette για τα αφηγηματικά επίπεδα.
Σύμφωνα μ’ αυτόν:
«Θα ορίσουμε αυτήν τη διαφορά επιπέδου λέγοντας ότι κάθε γεγονός
αφηγημένο μέσα σ’ ένα αφήγημα βρίσκεται σ’ ένα διηγητικό επίπεδο
αμέσως ανώτερο εκείνου στο οποίο τοποθετείται η αφηγηματική πράξη
που παράγει αυτό το αφήγημα.» [326]
Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια διαστρωμάτωση της οποίας το κατώτερο επίπεδο
είναι η αφηγηματική πράξη του αφηγητή, δηλαδή ως δράση η ίδια η πράξη της
αφήγησης τίθεται ως ένα πρώτο επίπεδο που ονομάζεται εξωδιηγητικό και δεν
πρέπει να συγχέεται ούτε με τη φωνή του πραγματικού συγγραφέα, αλλά ούτε και
με τη φωνή του αφηγητή αν συμμετέχει ο ίδιος στην ιστορία που αφηγείται (σε
αυτήν την περίπτωση η πράξη της αφήγησής του ως τέτοια θα είναι
εξωδιηγητική, αλλά οι πράξεις συμμετοχής του στην ιστορία θα είναι
ενδοδιηγητικές).
Το αμέσως επόμενο επίπεδο είναι τα γεγονότα και οι πράξεις που αναπτύσσονται
κατά την εξέλιξη της ιστορίας και τίθενται από την πράξη της αφήγησης, δηλαδή
η ίδια η αφηγούμενη ιστορία, και ονομάζεται ενδοδιηγητικό ή διηγητικό επίπεδο.
«Η αφηγηματική βαθμίδα μιας αφήγησης πρώτου επιπέδου είναι λοιπόν
εξ’ ορισμού εξωδιηγητική, όπως η αφηγηματική βαθμίδα μιας
(μεταδιηγητικής) δευτέρου επιπέδου αφήγησης είναι εξ’ ορισμού
διηγητική.» [327]
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Ο διαχωρισμός των αφηγηματικών επιπέδων καθορίζει και τις περιπτώσεις των
αφηγητών με βάση το επίπεδο στο οποίο αυτοί κινούνται, καθώς επίσης με βάση
το βαθμό συμμετοχής τους ή όχι στην αφηγούμενη ιστορία:
α. Εξωδιηγητικός αφηγητής
Τελεί την πράξη της αφήγησης, αλλά τοποθετείται εκτός του επιπέδου της
ιστορίας που αφηγείται, μη αφήνοντας ίχνη της παρουσίας του στην αφηγούμενη
ιστορία, παρά, μέσα από γραμματικές ενδείξεις, στο αφηγηματικό κείμενο. Θα
μπορούσε να είναι κάποιος ανώνυμος άγνωστος χ, κάποιος που κάπου κάποτε
άκουσε την ιστορία ή απλά την επινόησε.

β. Ενδοδιηγητικός αφηγητής
Τοποθετείται μέσα στο επίπεδο της ιστορίας που αφηγείται, και μάλιστα μπορεί
να συμμετέχει ο ίδιος, όντας το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας και
χρησιμοποιώντας πρωτοπρόσωπη αφήγηση ή κάποιο άλλο πρόσωπο από τους
δρώντες χαρακτήρες. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρόκειται για ομοδιηγητικό
αφηγητή.
Αν όμως ο αφηγητής, ενώ βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο της ιστορίας που διηγείται,
δεν συμμετέχει σε αυτήν, τότε ονομάζεται ετεροδιηγητικός και χρησιμοποιεί την
τριτοπρόσωπη αφήγηση. Θα μπορούσε να υποτεθεί πως είναι κάποιο πρόσωπο
του ευρύτερου περιβάλλοντος των δρώντων προσώπων που όμως δεν έχει
εμφανιστεί πουθενά κατά την εξέλιξη της ιστορίας.

γ. Μεταδιηγητικός αφηγητής
Πρόκειται για τον αφηγητή που πράττει μεταδιήγηση, όντας ένα από τα πρόσωπα
της ενδοδιήγησης.
Χαρακτηριστικό πρωταρχικό παράδειγμα, το οποίο επισημαίνει ο Genette, είναι
οι ραψωδίες ι, κ, λ, μ της Οδύσσειας:
«είναι αφιερωμένες στην αφήγηση του Οδυσσέα μπροστά στη συνάθροιση
των Φαιάκων. Μέσω του Βιργιλίου, Αριόστο και Τάσσο η μέθοδος αυτή
εισάγεται

την

εποχή

του

μπαρόκ

στην

παράδοση

της

μυθιστοριογραφίας…» [328]
Η περίπτωση αφήγησης δεύτερου βαθμού (με αφήγηση πρώτου βαθμού τη
διήγηση στην οποία εντάσσεται και από την οποία παίρνει τη σκυτάλη για τη
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συνέχεια) αποκτά έναν ιδιαίτερο ρόλο όταν η σχέση της με την πρώτη αφήγηση
είναι αιτιώδης, καθώς αναλαμβάνει να εξηγήσει κάποια γεγονότα της πρώτης
αφήγησης μέσα από τη μεταδιηγητική αφήγηση.
Πρόκειται για την ‘εξηγητική λειτουργία της μεταδιήγησης’ κατά Genette (ο
πρώτος τύπος μεταδιήγησης):
«Τις περισσότερες φορές η περιέργεια του ενδοδιηγητικού ακροατηρίου
δεν είναι παρά το πρόσχημα για να δοθεί απάντηση στην περιέργεια του
αναγνώστη.» [329]
Υπάρχει επίσης η περίπτωση (δεύτερος τύπος), όπου η μεταδιήγηση δεν έχει
άμεση αιτιώδη σχέση με την πρώτη διήγηση, αλλά μια ‘καθαρά θεματική σχέση’
που έχει σαν στόχο να δώσει μια πιο σφαιρική θεώρηση για την αφηγούμενη
κατάσταση.
Η τρίτη περίπτωση σχέσης μεταξύ πρώτης αφήγησης και μεταδιήγησης είναι
ακριβώς η έλλειψη σχέσης, όταν δηλαδή δεν υπάρχει αιτιώδης ή νοηματική
συνάφεια από τη μία αφήγηση στην άλλη, αλλά η μεταδιήγηση περνά από το ένα
επίπεδο στο άλλο γιατί αυτό που έχει σημασία είναι η ίδια η αφηγηματική πράξη
ως τέτοια ως γεγονός ψυχαγωγίας ή καθυστέρησης.
Γράφει ο Genette γι’ αυτήν την περίπτωση:
«Η σχέση τούτη επιβεβαιώνει, εφόσον βέβαια είναι αναγκαίο αυτό, το
γεγονός ότι η αφήγηση είναι μια πράξη κι αυτή, όπως και οποιαδήποτε
άλλη.»
[330]

Μέσα από αυτές τις τρεις περιπτώσεις της μεταδιήγησης καθίσταται εμφανής ο
καθοριστικός ρόλος των αφηγηματικών επιπέδων και της ίδιας της πράξης της
αφήγησης:
«Η μετάβαση από το ένα αφηγηματικό επίπεδο στο άλλο δε μπορεί κατ’
αρχήν να διασφαλισθεί παρά μόνο από την αφήγηση, πράξη που
συνίσταται ακριβώς στο να εισάγει σε μια κατάσταση, με το μέσο ενός
λόγου, τη γνώση μιας άλλης κατάστασης.» [331]
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ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΤΟ ΦΙΛΜ «ΦΟΝΙΣΣΑ»
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το φιλμ ‘Φόνισσα’, δομείται πάνω στο κομβικό επαναλαμβανόμενο στοιχείο του
θανάτου/πνιγμού μικρών κοριτσιών από τη Φραγκογιαννού. Οι θάνατοι/πνιγμοί
αποτελούν συγκεκριμένες πραγματώσεις ενός στόχου, έτσι ώστε κατά κάποιο
τρόπο έλκονται γύρω τους όλες οι υπόλοιπες δράσεις της αφήγησης. Θα διαφανεί
λοιπόν μέσα από την ανάλυση το πώς επισυμβαίνει αυτή η έλξη που ασκεί ένας
δυνατός στόχος, δημιουργώντας μια αφηγηματική ακολουθία. Σαν ο στόχος αυτός
(η πραγμάτωση ή η μη πραγμάτωσή του) να είναι η μήτρα που θα κυοφορήσει
ολόκληρη την αφήγηση.
Από τη στιγμή του πρώτου φόνου γίνεται σαφές ποιος είναι ο δολοφόνος, οπότε
καταργείται κάθε ενδεχόμενο για μια ταινία που στηρίζεται στο αίνιγμα και το
σασπένς σχετικά με τη λύση του μυστηρίου, όπως για παράδειγμα αυτό
αναπτύσσεται στις αστυνομικές, δικαστικές ή ταινίες τρόμου. Έτσι αφού αμέσως
καταλύεται το ερώτημα ‘ποιος έκανε το έγκλημα’, τίθεται άμεσα το ‘γιατί’ του
εγκλήματος, δηλ. ένα πιο εσωτερικό και ουσιαστικό επίπεδο ερμηνείας.
Ως προς αυτό, η μελέτη των χρονικών χειρισμών της αφήγησης θα οδηγήσει στο
να ευρεθούν τα επαναλαμβανόμενα ‘γιατί’ των επαναλαμβανόμενων πνιγμών.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 1η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ. 1-44):
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Φραγκογιαννού πνίγει με τα ίδια της τα χέρια τη νεογέννητη εγγονή της. Οι
γονείς της νεογέννητης αντιμετωπίζουν το συμβάν ήσυχα, χωρίς να υποψιαστούν
τη γραία. Μετά το θάνατο της εγγονής, η Φραγκογιαννού αναπολεί τη δύσκολη
ζωή της και αναλύει τις απόψεις της για την αβάσταχτη ζωή των γυναικών, στη
φίλη της Μαρουσώ.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αναγγελία μιας πιθανής πορείας
Τμήμα Πλάνου 3
ΑΜΕΡΣΑ: “Μάνα το κορίτσι... μην πέθανε;”
ΦΡΑΓΚΟΓ.: “Όχι κοιμάται. Πως σου ’ρθε;”
ΑΜΕΡΣΑ: “Είδα στον ύπνο μου πως πέθανε.”
ΦΡΑΓΚΟΓ.: “Κι αν πέθανε τάχα τι. Κι έκανες κουτουράδα να ‘ρθεις τέτοιαν ώρα.”
ΑΜΕΡΣΑ: "Δεν μπορούσα να ησυχάσω μάνα."

Η Αμέρσα επισκέπτεται τη λεχώνα αδελφής της, γιατί ανησυχεί για την υγεία του
μωρού, ενώ ήδη η Φραγκογιαννού ξενυχτάει μαζί του για να το φροντίζει (Πλάνο
3). Η Αμέρσα μετά από ένα κακό όνειρο, (Πλάνο 0 πριν από τους τίτλους),
προσπαθεί από ένστικτο να προλάβει κάτι, μάλιστα προτείνει να μείνει εκείνη με
το μωρό.
Έτσι, με το ξεκίνημα της ταινίας δίνεται η πιθανότητα θανάτου του μωρού με τη
μορφή ανησυχίας από πλευράς της θείας του Αμέρσας και μάλιστα η ιδιότυπη
αντιμετώπιση της Φραγκογιαννούς ως προς αυτό αυτήν την πιθανότητα - «Κι αν
πέθανε τάχα τι…» - δημιουργεί μια λεκτική προσήμανση αυτού που θα συμβεί
αργότερα.
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Πραγμάτωση της πιθανότητας
Η Φραγκογιαννού πνίγει την εγγονή της με τα ίδια της τα χέρια (Πλ. 25).
Παρουσιάζει ενδιαφέρον η αφηγηματική επανάληψη της επίσκεψης της Αμέρσας
και ο σχετικός διάλογος του Πλάνου 3, επίσης στο Πλ. 25.
Σε ένα και μόνο πλάνο (Πλ. 25) επαναλαμβάνεται μια δράση που έχει ήδη δειχθεί,
ενώ διαφοροποιείται ο τρόπος καδραρίσματος και κίνησης της κάμερας μεταξύ
των δύο πλάνων, με αποτέλεσμα στην πρώτη περίπτωση η προσοχή να στρέφεται
στη στιχομυθία και σχέση των γυναικών (Πλ. 3), ενώ, καθ’ όλη τη διάρκεια του
Πλάνου 25 σηματοδοτείται η σχέση της Φραγκογιαννούς με το νεογέννητο.
Η επαναληπτική αφήγηση της επίσκεψης της Αμέρσας σε μονοπλάνο
παραξενίζει, καθ’ ότι δεν μπορεί να τίθεται ένα νέο παρόν. Άρα πρόκειται για
παρελθόν, αυτή η επανάληψη συνιστά ένα flash back και (όπως θα δειχθεί κατά
τη χρονική ανάπτυξη) ταυτοχρόνως αποτελεί μια χρονική παύση που αναπαριστά
τη σκέψη της Φραγκογιαννούς.

▪ Αφηγηματική επαναληπτικότητα και διαφοροποίηση ύφους
Η επαναληπτικότητα των ίδιων δράσεων που επιβεβαιώνει αυτή η μετατόπιση
μέσα στο χρόνο, μαζί με την ταυτόχρονη διαφοροποίηση του κινηματογραφικού
ύφους ανάμεσα στις δύο επαναληπτικές αφηγήσεις, σηματοδοτεί την ιδιόμορφη
κατάσταση του παρόντος για τη γραία, ενός παρόντος που (όπως θα δειχθεί) είναι
ενιαίο στη συνείδησή της τόσο σε σχέση με το άμεσο παρελθόν αυτού, δηλ. την
ανησυχία της Δελχαρώς για το μωρό της και τη επίσκεψη της Αμέρσας, όσο και
με το απώτερο παρελθόν της ζωής της.
Παρατηρείται λοιπόν ότι ενώ στην 1η αφήγηση της επίσκεψης της Αμέρσας το
ύφος ακολουθεί μια ρεαλιστική απόδοση, στη 2η επαναληπτική αφήγηση της ίδιας
επίσκεψης (Πλάνο 25), με ένα μονοπλάνο δίνεται η ίδια ακριβώς δράση, με τη
διαφορά ότι η χρονική ροή των δράσεων παίρνεται πιο πριν, από το χρονικό
σημείο που η λεχώνα ρωτά τη μάνα της τι κάνει το μωρό, και συνεχίζει μετά το
φευγιό της Αμέρσας και μετά την προσευχή στο εικονοστάσι, για να καταλήξει
στον πνιγμό του μωρού. Μια ενότητα όπου η κάμερα καδράρει μη συμβατικά,
αδιαφορεί για τα πρόσωπα Φραγκογιαννούς και Αμέρσας κατά τη στιγμή του
διαλόγου τους και επιμένει να στέκεται βλέποντας προς την κούνια του μωρού.
Σαν η κάμερα να έχει τη δική της ζωή ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει και του τι
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κανονικά ‘θα έπρεπε’ να δείχνει.
Τα δεδομένα άρθρωσης του πλάνου 25:
α) η κάμερα κρατά απόσταση από την ανησυχία της μάνας του μωρού. Σε γενικό
κάδρο plonge η Δελχαρώ ρωτά τη μάνα της αν έχει κάτι το παιδί.
β) κατά τη διάρκεια της επαναληπτικής επίσκεψης της Αμέρσας, η κάμερα
καδράρει πολύ κοντά στην κούνια, αδιαφορώντας για τα πρόσωπα των γυναικών
που μιλούν, των οποίων ο διάλογος ακούγεται off (εκτός κάδρου), αλλά
αδιαφορώντας επίσης για το πραγματικό πρόσωπο του ίδιου του μωρού το οποίο
είναι μισοχωμένο στα σκεπάσματα.
γ) κατά τη διάρκεια της προσευχής, αλλά και ενώ η Φραγκογιαννού κατευθύνεται
ήδη προς την κούνια του μωρού, αμέσως πριν διαπράξει τον πνιγμό, η κάμερα
παραμένει να καδράρει το εικονοστάσι μέχρι να σβήσει το καντήλι. Δηλαδή, δεν
ακολουθεί αμέσως την κίνηση της γραίας προς την κούνια, αλλά εκ των υστέρων
(με κίνηση traveling και panoramique) τη βρίσκει να έχει σταθεί πάνω από το
μωρό, ακόμη με το χέρι στο στήθος από την προσευχή, μια στιγμή πριν απλώσει
αυτό το ίδιο χέρι στο πρόσωπο της νεογέννητης εγγονής της.
δ) σε ολόκληρο το πλάνο ο φωτισμός ακολουθεί μια υφολογική γραμμή του
κιαροσκούρου, με κοντράστ μεταξύ σκοτεινού και φωτεινού, με θολά τα
περιγράμματα των αντικειμένων, το πρόσωπα σχεδόν απόκοσμα: η μάνα του
βρέφους ίσα που διακρίνεται μέσα στο σκοτάδι, ενώ η Φόνισσα αναδύεται από το
σκοτάδι στο φως μορφή δραματική και υπερβατική. Εδώ δημιουργείται η
αίσθηση, η εντύπωση που προκαλεί το έργο του Caravaggio.
Σύμφωνα με το Δήμο Θέο:
«Ο φωτισμός του Caravaggio δεν είναι ρεαλιστικός αλλά τοπικός και ως
ένα βαθμό αυθαίρετος. Η ιδιόρρυθμη χρήση του φωτισμού έτσι καθώς
αποσπά, κατά βίαιο τρόπο, τα πρόσωπα μέσα από τον απόκοσμο
περίγυρο, δημιουργεί μια υπολογισμένη δραματική ένταση. Τούτη η τόσο
προσωπική διαχείρηση του φωτισμού από τον Caravaggio - τεχνική η
οποία θα επηρεάσει ολόκληρες γενιές ζωγράφων - είναι το βασικό
τέχνασμα που καθορίζει και την υφή του χώρου. Οι τοπικοί φωτισμοί
αλλοιώνουν, αποδιαρθρώνουν την αρχιτεκτονική ενότητα, και ο χώρος
μεταβάλλεται σε ένα μη εκτατό διάστημα.» [332]
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Να σημειωθεί εδώ πως ο Δήμος Θέος ήταν ο συν - σεναριογράφος της ταινίας.
[333]

Οι παραπάνω ιδιαιτερότητες του Πλάνου 25, τόσο καθ’ εαυτό, όσο σε σχέση με
την επανάληψη που επιτελεί, οδηγούν στο συμπέρασμα πως αυτή η επανάληψη
δίνεται αφηγηματικά γιατί αποτελεί τη σκέψη, την ταραγμένη συνείδηση, τη
μνήμη της γραίας γυναίκας πριν και κατά τη στιγμή του φόνου. Έτσι μόνο
εξηγείται αυτή η άναρχη και ανεξάρτητη κίνηση της κάμερας στο Πλάνο 25,
ιδίως κατά την επανάληψη μέχρι τον πνιγμό. Η κάμερα δεν μπορεί να είναι
άναρχη κι ανεξάρτητη από τη δράση χωρίς λόγο. Η κάμερα εδώ μοιάζει να
καταδεικνύει τη συνειδησιακή πορεία μεταξύ της νεογέννητης εγγονής της και
της εικόνας της Παναγίας. Ουσιαστικά δηλαδή η κάμερα καταγράφει την
εσωτερική σύγκρουση της Φραγκογιαννούς ως προς το αν πρέπει να διαπράξει
τελικά το φόνο του μωρού - παιδιού του δικού της παιδιού - ή μήπως να
συμβουλευτεί την κρίση της ιερής μάνας, της μητέρας του Χριστού.
Ας γίνει εδώ μια συγκριτική παραπομπή στο κείμενο του Παπαδιαμάντη που
αφορά στις σκέψεις της Φραγκογιαννούς μετά την αποχώρηση της Αμέρσας και
κατά τον πνιγμό της νεογέννητης εγγονής:
«Και χάνουν τον νουν των οι ταλαίπωροι γονείς και πληρώνουν τόσον ακριβά τους
ημιαγύρτας ιατρούς και τα τριωβολιμαία φάρμακα, δια να σώσουν το παιδί τους. Δεν
υποπτεύονται ότι, όταν νομίζουν ότι ‘‘σώζουν’’ τότε πράγματι ‘‘χάνουν’’ το τεκνίον. Και
ο Χριστός είπεν, όπως είχε ακούσει η Φραγκογιαννού να της εξηγεί ο πνευματικός της,
ότι όποιος αγαπά την ψυχήν του, θα την χάσει, κι όποιος μισεί την ψυχήν του, εις ζωήν
αιώνιον θα την φυλάξει. »…
…«Της

Φραγκογιαννούς

άρχισε

πράγματι

‘‘να

ψηλώνει

ο

νούς

της’’.Είχε

‘‘παραλογίσει’’ επί τέλους. Επόμενον ήτο, διότι είχεν εξαρθεί εις ανώτερα ζητήματα.
Έκλινεν επί του λίκνου. Έχωσεν τους δύο μακρούς, σκληρούς δακτύλους μέσα εις το
στόμα του μικρού δια ‘‘να το σκάσει’’.
Ήξευρεν ότι δεν ήτο τόσον συνήθεια ‘‘να σκάζουν’’ τα πολύ μικρά παιδία. Αλλ’ είχε
‘‘παραλογίσει’’ πλέον. Δεν ενόει καλά τι έκαμνε και δεν ωμολόγει εις εαυτήν τι ήθελε να
κάμη.»…
…«Είχε ‘‘ψηλώσει’’ ο νους της» ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗΣ: «Φόνισσα»
[334]

Αντίστοιχα στο φιλμ, σηματοδοτείται αυτό το ‘ψήλωμα του νου’, μέσα από μια
αφηγηματική ενοποίηση σε μονοπλάνο της στιγμής διάνοιξης της πιθανότητας
ενός αρνητικού συμβάντος, με τη στιγμή της πράξης του συμβάντος αυτού, ενώ
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ήδη έχει παρεμβληθεί μια μεγάλη ενότητα μνήμης (Πλ. 5-23). Κι αυτή η ενότητα
μνήμης εισχωρεί στο παρόν ως μια παύση χρόνου, ως μια απώλεια της
συνείδησης του χρόνου, ως μια εσωτερική δράση αποκομμένη από την
πραγματικότητα, που όμως οδηγεί σε μια νέα πραγματικότητα. Ο ρόλος της
μνήμης που παρεμβάλεται, ως μια άλλη εσωτερική δύναμη, υπαινίσσεται το γιατί
του φόνου και ίσως τον προκαλεί. Έτσι, μέσα σ’ αυτό το χάσιμο της σκέψης της,
η Φραγκογιαννού κατευθύνεται από το εικονοστάσι στην κούνια του μωρού και
το πνίγει.

Επιτευχθέν αποτέλεσμα:
Η γραία έγινε φόνισσα, το παιδί είναι πια νεκρό, η μάνα το μαθαίνει, ο πατέρας το
μαθαίνει, μα κανείς δεν κατηγορεί τη Φραγκογιαννού (Πλάνα 29-42).
Η συμβολική έξαρση του κόκκινου (Πλάνο 29) εντείνει το αποτέλεσμα και το
γεγονός πως η γραία έβαψε τα χέρια της με το αίμα, για την ακρίβεια πήρε την
πνοή ενός μωρού.
{Πλάνο 29} Μπούστο. Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.
Ειδικό εφέ: Η εικόνα χρωματίζεται τεχνητά στο κόκκινο και ο φωτισμός γίνεται επίπεδος
και μειώνεται μέχρι που η φιγούρα της Φραγκογιαννούς να διακρίνεται μόνο
περιγραμματικά με την χρήση δύο – τριών σκοτεινών αποχρώσεων.
Μετά από λίγο, η εικόνα επανέρχεται στο έγχρωμο.
Η Φραγκογιαννού σηκώνει την παλάμη της στο ύψος του βλέμματος και την κοιτά.}

Επιτευχθέντα αποτελέσματα ως προς τα δρώντα πρόσωπα
Το αποτέλεσμα του συμβάντος δίνεται υπαινικτικά μέσα από μια ηθελημένη
αποστασιοποιημένη διαχείριση των όποιων συναισθημάτων των εμπλεκόμενων
προσώπων (Πλ. 31-42).
α) ως προς το θύμα - νεογέννητο:
δεν υπάρχει ούτε ένα πλάνο που να δείχνει το μωρό νεκρό.

β) ως προς τη μάνα:
παρά τα κοντινά πλάνα της μάνας (Πλ. 32,35,37,39) τη στιγμή που
αντιλαμβάνεται πως το μωρό της είναι νεκρό, συνυφαίνεται σκηνοθετικά μια
πρακτική αποστασιοποίησης από το όποιο συναίσθημά της. Αυτό πραγματώνεται
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μέσα από το μοντάζ που κόβει τη δράση πριν προλάβει να εξελιχθεί (για
παράδειγμα στο Πλ. 35 το cut γίνεται πάνω στην ανάσα έκπληξης της Δελχαρώς).
Επιπλέον δεν δείχνεται αυτό που η γυναίκα κοιτά. Κανένα πλάνο του μωρού, ή
κάποιου αντικειμένου που να το θυμίζει μετωνυμικά. Αντιθέτως ακολουθούν τα
πλάνα εργαλείων που πέφτουν σε ένα καλάθι με θόρυβο (Πλ. 33, 36, 41) και αυτά
της γραίας γιαγιάς (Πλ. 34, 38, 40) που κάθεται ακίνητη μπροστά στο
αποτέλεσμα του εγκλήματός της.
{Πλάνο 31}Εσωτερικό σπιτιού. Αμερικάνικο πλάνο. Γωνία λήψης με κάμερα χαμηλά, κι
ελάχιστα contre plongée.
Η Φραγκογιαννού κάθεται ακίνητη, με το πρόσωπο ανέκφραστο. Τα χέρια, ακίνητα σαν
μαρμαρωμένα στο κέντρο του οπτικού ενδιαφέροντος του κάδρου, σε μια τέτοια θέση και
στάση σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, ώστε οι αγκώνες να σχηματίζουν ένα τρίγωνο με
το κεφάλι.}
{Πλάνο 32} Μπούστο Δελχαρώς που είναι ξαπλωμένη. Λήψη μέσα από το ξύλινο
διαχωριστικό ανάμεσα στο κρεβάτι της και την κούνια του μωρού. Καθώς η Δελχαρώ
σηκώνει το κεφάλι για κοιτάξει το μωρό της η κάμερα κάνει μικρό travelling-in και
σταματά.}
{Πλάνο 33} Κοντινό πλάνο σε ψάθινη τσάντα με εργαλεία.
Ένα εργαλείο πέφτει μέσα με θόρυβο.}
{Πλάνο 34} Κοντινό πλάνο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει κάπου έξω.}
{Πλάνο 35} Κοντινό πλάνο της Δελχαρώς που κοιτάζει προς το μωρό. Παίρνει ανάσα.
Πάνω στην ανάσα γίνεται cut.}
{Πλάνο 36} Κοντινό πλάνο της ψάθινης τσάντας με τα εργαλεία (πιο ανοιχτό κάδρο από
αυτό του πλάνου 33). Ένα εργαλείο πέφτει μέσα.}
{Πλάνο 37} Κοντινό πλάνο Δελχαρώς που κοιτάζει τη μάνα της (πιο ανοιχτό κάδρο από
αυτό του πλάνου 35).}
{Πλάνο 38} Κοντινό πλάνο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει κάπου δεξιά του κάδρου,
σκεφτική.}
{Πλάνο 39} Κοντινό πλάνο της Δελχαρώς (ίδιο με το πλάνο 37)
ΔΕΛΧΑΡΩ: Μάνα το παιδί !}
{Πλάνο 40} Κοντινό πλάνο χεριών Φραγκογιαννούς.}
{Πλάνο 41} Πολύ κοντινό πλάνο ψάθινης τσάντας. Ένα εργαλείο πέφτει μέσα.}

γ) ως προς τον πατέρα:
Ο πατέρας εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Πλάνο 42, στέκεται ¾ πλάτη στο
φακό και γεμίζει το καλάθι με τα εργαλεία (αυτά των πλάνων 33, 36, 41), ενώ στη
συνέχεια η ενασχόλησή του με τα πρακτικά ζητήματα τον κάνει να
πηγαινοέρχεται με μια κίνηση κάθετη, σε βάθος πεδίου από την κάμερα. Έτσι,
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τίθεται σε μεγαλύτερη απόσταση από την τραγικότητα του συμβάντος.
Πλάνο 42 (τμήμα) {Η Δελχαρώ πλησιάζει τον άντρα της και στέκεται κάτω από την
πόρτα με τα χέρια νε κρατούν την κοιλιά της.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: “Πέθανε το παιδί μπρε;”
Η Δελχαρώ κάνει ένα σύντομο κούνημα του κεφαλιού προς τα κάτω και μπαίνουν μέσα
στο σπίτι, πρώτα η Δελχαρώ, μετά ο Κωνσταντής. Στο βάθος δίπλα στο τζάκι και στην
κούνια του μωρού, διακρίνεται καθιστή η Φραγκογιαννού.
Η Δελχαρώ σκύβει δίπλα στην κούνια. Μετά από ένα μικρό σταμάτημα έρχεται δίπλα
στην κούνια και ο Κωνσταντής.
ΔΕΛΧΑΡΩ: “Κωνσταντή, πα να φωνάξεις την Αμέρσα;”
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: “Αμέ, άκου λέει. Κρίμα ζάβαλε. Καλά που προλάβαμε και το
βαφτίσαμε”}

δ) ως προς τη Φραγκογιαννού:
η γραία μένει ακίνητη στη θέση της, κοιτώντας κάπου έξω, και η κάμερα επιτείνει
αυτήν την τελεσίδικη ακινησία με στατικά πλάνα, καταγράφοντας την ακλόνητη
θέση της Φόνισσας ως προς την πράξη της (Πλ. 31, 34, 38, 40).
Δε διακρίνεται ούτε μετάνοια, αλλά ούτε αποδοχή. Μόνο μια αινιγματική
ακινησία.
Σ’ αυτήν την ακολουθία εισάγεται γενικότερα η πιθανότητα θανάτωσης μικρών
κοριτσιών από την Φραγκογιαννού. Η αιτιολόγηση αυτής της πιθανότητας, αυτής
της υπόνοιας, μπορεί να συναχθεί από το πώς αντιμετωπίζει τη ζωή, στο
μονόλογό της με τη μορφή εξομολόγησης σκέψεων στη φίλη της Μαρουσώ, στο
Πλάνο 43.
{Πλάνο 43} Μονόλογος Φραγκογιαννούς στη φίλη της Μαρουσώ.
Η Φραγκογιαννού μονολογεί.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Και σαν πέθανε τάχα τι; Είχε έρθει στον κόσμο αρρωστιάρικο.
Καλά που προλάβαμε και το βαφτίσαμε. Δεν είναι χάρος, δεν είναι βράχος. Κάθε
φαμελιά έχει 2,3,4, και 5 κοριτσούδια. Όλο κοριτσούδια. Εσύ ξέρεις τα πάθια μου
Μαρουσώ μου.”
ΜΑΡΟΥΣΩ: “Κι εσύ ξέρεις τα δικά μου θειά Χαδούλα”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Σαν ήμουν παιδί.... (σ’ αυτό το σημείο ξεκινά αργό travelling-in πλάγιο αριστερά - προς το μέρος της Φραγκογιαννούς).... υπηρετούσα τους γονιούς μου,
παντρεύτηκα έγινα σκλάβα του άντρα μου, έκανα παιδιά έγινα δούλα των παιδιών μου,
σαν τα παιδιά μου κάναν παιδιά έγινα δουλεύτρα των αγγονιών μου. (σ’ αυτό το σημείο
το travelling σταματά και το κάδρο είναι πια μεσαίο πλάνο-μπούστο της
Φραγκογιαννούς.)
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...Η μάνα μου ήταν στρίγκλα. Με πάντρεψε και μου ’δωσε προίκα ένα στέρφο χωράφι.
Και μετά έκανα το Στάθη, τη Δελχαρώ, το Γιαλή, την Αμέρσα, το Μούρτο, και το
Κρινιώ. Ο Στάθαρος ξενιτεύτηκε στην Αμερική, ο Γιαλής κι ο Μιχάλης μπαρκάραν κι
αυτοί, κι ούτε ακούστηκαν πλιά, μου ’φυγε κι ο Μούρτος ναν καλά. Τον ’χώσαν στη
φυλακή. Η Αμέρσα την ευκή μου να ‘χει έμεινε ανύπαντρη. Άμποτε και το Κρινιώ να το
φωτίσει ο Θεός να μην παντρευτεί. Η Δελχαρώ τι κατάλαβε. Κάνει παιδιά για να
βασανίζονται και να μας βασανίζουν. Έτσι του ‘ρχεται τ’ ανθρώπου την ώρα που
γεννιούνται κοριτσούδια να τα καρυδοπνίγει. Αλλιώς πρέπει να μαζεύεις σ’ όλη σου τη
ζωή

την

προίκα

τους.

Ξενοδούλεψα,

έγινα

υφάντρα,

μαμή,

γιάτρουσσα,

βοτανομαζώχτρα, έγινα κακιά με τους γείτονες, με φορολόγησαν, πλήρωσα πρόστιμα
.....”

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
Η διχοτόμηση του Bremond για την πορεία μιας εξέλιξης ως προς την κατάσταση
‘επιτεύξιμης βελτίωσης’ ή ‘προβλεπόμενης υποβάθμισης’, στην 1η αφηγηματική
ακολουθία βρίσκει την εφαρμογή της ως εξής:
α) Για τους γονείς του νεογέννητου κοριτσιού υπάρχει ήδη μια ‘παραχθείσα
υποβάθμιση’, με το γεγονός της τραγικής απώλειας του παιδιού τους.
β) Για τη Φραγκογιαννού, ως προς τις εξωτερικές αντικειμενικές συνθήκες δεν
υπάρχει ‘υποβάθμιση’, από τη στιγμή που κανείς δεν την κατηγορεί και δεν την
υποψιάζεται. Όμως ως προς τη συνειδησιακή της κατάσταση σαφώς υπάρχει
‘υποβάθμιση’, αφού έγινε φόνισσα ενός αθώου βρέφους. Βεβαίως για την ίδια
υπάρχει στιγμιαία ‘βελτίωση’, αφού κατάφερε να πετύχει την δολοφονική της
παρόρμηση.
Παρουσιάζει ενδιαφέρον το πώς αναδύεται εδώ το συνειδησιακό ζήτημα μέσα
από τη σύγκρουση ‘βελτίωσης’ - ‘υποβάθμισης’ μέσα στο ίδιο και το αυτό
πρόσωπο και πως εμφανίζονται οι διαφορετικότητες των προοπτικών και των
επιδιώξεων των δρώντων προσώπων.
Έτσι είναι δόκιμο να γίνει ο διαχωρισμός ως προς τη συνειδησιακή τελεσθείσα
υποβάθμιση, την οποία η γραία φόνισσα μπορεί και να συνειδητοποιεί, αλλά
μένει ακίνητη χωρίς να αντιδρά. Αργότερα θα αναπτύξει τη συλλογιστική της:
αφού η ζωή των κοριτσιών είναι επαχθής, καλύτερα να μην υπάρχουν· κι αφού
είναι καλύτερα να μην υπάρχουν τι κι αν χάσουν τη ζωή τους.
Έτσι εδώ εισάγονται δύο νέες πιθανότητες:
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- ή θα σκοτώσει ξανά, οπότε θα υπάρξει ενδεχόμενο παραχθείσας υποβάθμισης
για την ίδια.
- ή δεν θα σκοτώσει ξανά, οπότε θα υπάρξει παραχθείσα βελτίωση για την ίδια,
σε όλα τα επίπεδα: κοινωνικό και συνειδησιακό.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΥΤΩΝ ΣΤΗΝ 1Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Σύμφωνα με τα παραπάνω οι δράσεις και αντίστοιχα τα δρώντα πρόσωπα που
κυριαρχούν στην 1η αφηγηματική ενότητα είναι έχουν ως εξής:
-

Η Αμέρσα ονειρεύεται

-

Η Φραγκογιαννού ξενυχτάει δίπλα στο μωρό

-

Η Αμέρσα επισκέπτεται το σπίτι της λεχώνας

-

Η Φραγκογιαννού υποδέχεται την κόρη της Αμέρσα

-

Η Αμέρσα προτείνει να μείνει με το μωρό

-

Η Φραγκογιαννού αρνείται

-

Η Αμέρσα φεύγει

-

Η Φραγκογιαννού προσεύχεται

-

Η Φραγκογιαννού πνίγει τη νεογέννητη εγγονή της

-

Η μάνα ξυπνά και συνειδητοποιεί την απώλεια

-

Ο πατέρας συνειδητοποιεί την απώλεια

Αυτός ο συνοπτικός κατάλογος εμφανίζει τις εξωτερικές δράσεις στην
αφηγηματική ενότητα. Μάλιστα αν κάποιες απ’ αυτές απουσίαζαν ίσως οι
πιθανότητες εξέλιξης και τα αποτελέσματα αυτών να έπαιρναν άλλους δρόμους.
Για παράδειγμα αν η Αμέρσα δεν έλεγε στη μάνα της πως είδε στον ύπνο της ότι
το μωρό πέθανε, ενδεχομένως η Φραγκογιαννού να μην εμπνεόταν την πράξη της,
ή αν τυχόν η Αμέρσα επέμενε περισσότερο και έμενε, το μωρό θα ζούσε. Μπορεί
όμως να πέθαινε και λόγω της φιλασθένειας του. Αυτός ο υποθετικός πίνακας με
τα αν δείχνει από πόσες διαφορετικές πιθανότητες σύρεται μια αφήγηση.
Όπως υποστηρίζει ο Paul Ricoeur:
«Δεν υφίσταται ιστορία εάν η προσοχή μας δε σύρεται από χιλιάδες
ενδεχόμενα. Αυτός είναι ο λόγος που μια ιστορία πρέπει να την
ακολουθήσουμε ως την κατάληξή της.» [335]
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Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 1Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ. 1-44)

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ
Οι πράξεις που ολοκληρώνουν την 1η αφηγηματική ενότητα κατέχουν τον
αδιαμφισβήτητο ρόλο της προώθησης της αφήγησης προς ένα οριακό συμβάν αυτό του πνιγμού ενός μωρού - με μια ταυτόχρονη δημιουργία ερωτηματικών για
την περαιτέρω εξέλιξη. Αυτές οι δράσεις εγγράφονται ως εξωτερικά συμβάντα
επιβεβαιωμένα και υποστασιοποιημένα με συγκεκριμένους τρόπους, αλλά δεν
είναι οι μόνες που έχουν σημασία. Υπάρχει η εσωτερική δράση της σκέψης και
της μνήμης της Φραγκογιαννούς, που επιτελεί ένα θεμελιώδη ρόλο κατά την
αφηγηματική εξέλιξη. Για

να δειχθεί η ύπαρξη και η σημασία αυτών θα

αξιοποιηθεί η τυπολογία του Genette ως προς το χρόνο.
Οι χρονικές αναδρομές στην κινηματογραφική αφήγηση της «Φόνισσας»
ξεκινούν αμέσως από τα πρώτα πλάνα της ταινίας (Πλάνο 5 και επόμενα), για να
εξιστορηθούν γεγονότα που συνέβησαν χρόνια πριν από τη χρονική στιγμή του
παρόντος της αφήγησης, που οριοθετείται ως παρόν με το ξεκίνημα της ταινίας.
Αυτές οι αναδρομές κατέχουν μία κεντρική θέση στην αφήγηση, γιατί αποτελούν
το παρελθόν, την ιστορία (και ενδεχομένως τη μνήμη και τη σκέψη) της ηρωίδας.
Αυτή η δομή αφήγησης, όχι γραμμική, αλλά με συνεχή ‘πέρα-δώθε’ στο χρόνο,
στο παρελθόν και ξανά επιστροφή στο παρόν, υπάρχει και στο μυθιστόρημα, εκεί
όμως με έναν πιο εκτενή τρόπο, καθώς συμπεριλαμβάνει περισσότερα και
εκτενέστερα συμβάντα, ερχόμενα στην επιφάνεια του παρόντος μέσω της
αφήγησης.
Στην ταινία το παρελθόν παρεμβάλλεται στο παρόν της αφήγησης - και μάλιστα
με τέτοιο τρόπο ώστε το παρόν να μπλέκεται με το παρελθόν και το παρελθόν με
το τώρα, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στο πλάνο 25 - σαν αυτή η εισβολή
του παρελθόντος να δίνεται για να ερμηνεύσει αυτό το τώρα, αυτό το παρόν που
κυριαρχείται από μια πράξη οριακή. Την πράξη του φόνου.
Μια συγκεκριμένη προσέγγιση του αφηγηματικού χειρισμού του χρόνου θα
αναδείξει την παρουσία μιας κυριαρχικής μνήμης.
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 1ης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ
Σύμφωνα με τον Genette η πρώτη κίνηση για μια χρονική ανάλυση είναι το να
βρεθούν τα αφηγηματικά τμήματα που συνιστούν την αφήγηση της ιστορίας και
να κατανεμηθούν με βάση τις χρονικές τους θέσεις. Ως αφηγηματικό τμήμα εδώ
εννοείται η αφηγηματική κάλυψη κάθε εξέλιξης, δράσης, πράξης, γεγονότος που
συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα χρόνου. Από τη στιγμή που αλλάζει ο
χρόνος κατά την εξέλιξη της αφήγησης, αλλάζει και το αφηγηματικό τμήμα.
Πέραν όμως της εύρεσης των χρονικών τμημάτων της αφήγησης:
«Μελέτη της χρονικής τάξης μιας αφήγησης σημαίνει αντιπαράθεση της
σειράς με την οποία διατάσσονται τα γεγονότα ή τα χρονικά τμήματα στον
αφηγηματικό λόγο και της σειράς διαδοχής των ίδιων αυτών γεγονότων ή
χρονικών τμημάτων στην ιστορία…» [336]

1 = παρόν, χρονική θέση 4 {Πλάνα 1-4}
∟νυχτερινή επίσκεψη Αμέρσας
2 = ανάληψη 1η / παρελθόν, χρονική θέση 1 {Πλάνα 5-15}
∟ο αρραβώνας της Φραγκογιαννούς
3 = ανάληψη 2η / παρελθόν, χρονική θέση 2 {Πλάνο 16 }
∟ο θάνατος της μάνας της Φραγκογιαννούς
4 = παρόν, χρονική θέση 4 {Πλάνα 17, 18}
∟μετά την αποχώρηση της Αμέρσας

5 = ανάληψη 3η / παρελθόν, χρονική θέση 3 {Πλάνα 19-23}
∟στιγμιότυπο από την εκδίωξη του Μούρτου, γιού της Φραγκογιαννούς
6 = παρόν, χρονική θέση 4 {Πλάνο 24}
∟η προσευχή
7 = ανάληψη 4η στις αμέσως προηγηθείσες στιγμές + παρόν, χρονική θέση 4
{Πλάνο 25}
∟η ανησυχία της λεχώνας, η επίσκεψη της Αμέρσας, η προσευχή, ο
πνιγμός
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8 = ανάληψη 5η / παρελθόν, χρονική θέση 3 {Πλάνο 26}
∟στιγμιότυπο από την εκδίωξη του Μούρτου
9 = παρόν, χρονικη θέση 4 {Πλάνο 27}
∟αμέσως μετά τον πνιγμό
10 = ανάληψη 6η / παρελθόν, χρονική θέση 3 {Πλάνο 28}
∟στιγμιότυπο από την εκδίωξη του Μούρτου
11 = παρόν, χρονική θέση 4 {Πλάνο 29}
∟αμέσως μετά τον πνιγμό
12 = πρόληψη 1η /μέλλον , χρονική θέση 5 {Πλάνο 30}
∟απροσδιόριστο στιγμιότυπο / κοριτσάκι παίζει κουτσό
13 = παρόν, χρονική θέση 4 {Πλάνα 31-43}
∟οι συνέπειες της τελεσθείσας πράξης
14 = ανάληψη 7η / παρελθόν, χρονική θέση ≤ χρονικής θέσης 4 (12 ώρες περίπου
πριν το παρόν των πλάνων 1-4) {Πλάνο 44}
∟η Φραγκογιαννού στο δρόμο για τη λεχώνα, πριν διαπράξει τον πνιγμό

Παρατηρείται λοιπόν ότι αμέσως μετά την αναγγελία ανησυχίας για το μωρό από
την Αμέρσα (Πλ. 3), και πριν από την πράξη του πνιγμού (Πλ. 25), εισάγονται
τρεις ‘αναλήψεις’ τριών διαφορετικών χρονικών περιόδων (οι χρονικές θέσεις 1,
2, 3), για να δοθούν σημαντικές στιγμές από την προηγούμενη ζωή της
Φραγκογιαννούς.

Σύμφωνα με τον Genette μετά την πιστοποίηση των θέσεων ακολουθεί η
ανάπτυξη των σχέσεων των μερών μεταξύ τους.
«…Η απλή όμως πιστοποίηση των θέσεων δεν εξαντλεί τη χρονική
ανάλυση, έστω και περιορισμένη στα ζητήματα τάξης, και δεν επιτρέπει
να προσδιοριστούν οι αναχρονίες: πρέπει εκ των προτέρων να
προσδιορισθούν οι σχέσεις που συνδέουν τα μέρη μεταξύ τους.» [337]
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ΧΡΟΝΙΚΕΣ ‘ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ’ Η΄ ‘ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ’ (FLASH BACK)
Χρονική ‘ανάληψη’ ή ‘αναδρομή’ κατά Genette είναι η αφηγηματική κίνηση
προς τα πίσω, δηλ. ένα τμήμα της αφήγησης το οποίο αναφέρεται σε μια χρονική
στιγμή προγενέστερη από το σημείο της ιστορίας το οποίο η αφήγηση εισάγει ως
παροντική στιγμή. Προσδιορίζει λοιπόν ως ‘ανάληψη’ (analepse):
«…κάθε εκ των υστέρων ανάκληση ενός συμβάντος προγενέστερου του
σημείου στο οποίο βρισκόμαστε…» [338]
Εδώ το παρόν εισάγεται με την επίσκεψη της Αμέρσας μέσα στη νύχτα και την
εκδήλωση ανησυχίας της για το μωρό. Σε σχέση με αυτήν τη χρονική θέση4 που
κρατά το ‘τώρα’ της αφήγησης ορίζονται οι αναδρομές της 1ης αφηγηματικής
ακολουθίας.

Ο αρραβώνας της Φραγκογιαννούς
[ανάληψη 1η / χρονική θέση 1 / Πλάνα 5-15]:
Η δεκαεπτάχρονη τότε Χαδούλα αρραβωνιάζεται τον Γιάννη τον Φράγκο, χωρίς
να πάρει προίκα από τους γονείς της, κι από πείσμα πάει και κλέβει από το
κομπόδεμα της μάνας της.
Αυτό το flash back καλύπτει μια χρονική απόσταση 43 χρόνων περίπου προς τα
πίσω (πρόκειται για την ‘εμβέλεια’ της αναδρομής), αν υπολογισθεί ότι η
Χαδούλα τότε ήταν 17 χρονών (όπως λέει η φωνή του αφηγητή) και τώρα πρέπει
να είναι γύρω στα 60, και διαρκεί για κάποιες στιγμές του απογεύματος
(πρόκειται για το ‘εύρος’ της αναδρομής), κατά το οποίο συναντήθηκαν οι δύο
οικογένειες μαζί με τον παπά, για να γίνει ο αρραβώνας, με καθοριστική η
παρουσία της σκληρής και αυταρχικής μάνας.
Τα Πλάνα 14 και 15 είναι σημαντικά καθώς η νεαρή Χαδούλα πραγματοποιεί την
πρώτη της αξιοκατάκριτη πράξη: κλέβει από το κομπόδεμα της μάνας της.
{Πλάνο 14} Παρελθόν / flash back
Γενικό πλάνο, γωνία λήψης plongée. Διακρίνονται τα πρόσωπα των προηγούμενων
πλάνων για πρώτη φορά όλα μαζί, καθισμένα γύρω από ένα σοφρά. Αρχίζει travelling
back μόλις σηκωθεί αποφασιστικά και απότομα η Χαδούλα και φύγει αριστερά του
κάδρου, οπότε η κάμερα φεύγει προς τα πίσω, καδράροντας μέσα από το εσωτερικό
ανοιχτό παράθυρο που ενώνει οπτικά το χώρο που βρίσκονται οι προσκεκλημένοι με τον
χώρο του υπνοδωματίου.
Έτσι καθώς η κάμερα έρχεται προς τα πίσω, απομακρύνεται από τα πρόσωπα του
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γενικού πλάνου, έτσι ώστε μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου διακρίνονται σε πίσω
επίπεδο μόνο η μάνα της Χαδούλας και ο παπάς.
Σε πρώτο επίπεδο κυριαρχούν τα στοιχεία του υπνοδωματίου (κρεβάτια, στρωσίδια) και
η Χαδούλα μπαίνει αριστερά του κάδρου, κοιτάζει μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου,
πλάγια και κλεφτά για να μη γίνει αντιληπτή, και βάζει τα χέρια κάτω από τα στρωσίδια
του κρεβατιού.Βγάζει ένα κομπόδεμα από εκεί, το ακουμπά στο κρεβάτι, το ανοίγει και
παίρνει νομίσματα. Πάνω στην κίνηση, γίνεται cut.

Ο θάνατος της μάνας της Φραγκογιαννούς (τα ώριμα χρόνια)
[ανάληψη 2η / χρονική θέση 2 / Πλάνο 16]
Η Φραγκογιαννού, ηλικιακά μεγαλύτερη, έχει φέρει τον παπά να εξομολογήσει τη
μάνα της, ενώ εκείνη γριά πια, πεθαίνει.
Αυτό το flash back καλύπτει μια χρονική απόσταση 30 χρόνων περίπου προς τα
πίσω (πρόκειται για την ‘εμβέλεια’ της αναδρομής), αν υπολογισθεί ότι η
Φραγκογιαννού τότε ήταν περίπου 30 χρονών. Όσο για το ‘εύρος’ της αναδρομής,
αυτό ισούται με κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια των οποίων η γριά μάνα της
πεθαίνει.
Ο επικείμενος θάνατος της μάνας της προοιωνίζει μια νέα φάση στη ζωή της,
καθώς η ίδια, ώριμη γυναίκα πια, με τα δικά της παιδιά, έχει την κυριαρχία της
κατάστασης.
Μέσα από αυτό το μη διακοπτόμενο (από το παρόν) διπλό flash back γίνεται
αναδρομή σε δύο διαφορετικές περιόδους στη ζωή της ηρωίδας και
σηματοδοτούνται δύο οριακές στιγμές:
Flash back 1 = η στιγμή του περάσματος από το σπίτι των γονιών στη σκέπη του
άνδρα, με τον αρραβώνα, (χρονική θέση 1) και
Flash back 2 = η στιγμή της κατάλυσης της εξουσίας της μάνας με το θάνατό της
και η κληροδότηση αυτής της εξουσίας στην κόρη Φραγκογιαννού (χρονική θέση
2).
Αυτό το πέρασμα από τη μία περίοδο στην άλλη σηματοδοτείται επίσης με την
αντιστοιχία της σύνθεσης των Πλ. 14 και 16 ως προς τη διάταξη των προσώπων
στο χώρο και στα επίπεδα του κάδρου: στη θέση / κρεβάτι που βρισκόταν η ίδια
ανίσχυρη να κλέβει (Πλ. 14), τώρα βρίσκεται η μάνα της να πεθαίνει (Πλ. 16).
Στη θέση / κεντρικό σημείο του σοφρά που πριν βρισκόταν η ισχυρή μάνα της
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(Πλ. 14) τώρα πάει η ίδια για να ασκήσει το δικό της ρόλο ως προς τα παιδιά της
(Πλ. 16).
{Πλάνο 16} Παρελθόν / flash back
Στον ίδιο χώρο με το πλάνο 14, ίδιο κάδρο με το τελευταίο μέρος του πλάνου, δηλ. σε
πρώτο επίπεδο το δωμάτιο ύπνου και πίσω επίπεδο το δίπλα δωμάτιο, έτσι όπως φαίνεται
μέσα από το εσωτερικό παραθυράκι που ενώνει οπτικά τα δύο δωμάτια. Όμως τώρα,
βρίσκεται ξαπλωμένη και ετοιμοθάνατη η μάνα της Χαδούλας - Φραγκογιαννούς, στη
βάση του κρεβατιού ο παπάς (παρατηρούμε ότι τα πρόσωπα του πίσω επιπέδου του
πλάνου 14, έρχονται σε πρώτο επίπεδο στο πλάνο 16) και δίπλα στον παπά η Χαδούλα
(εμφανίζεται σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία, προφανώς πολύ μετά το γάμο και με παδιά).
Σε πίσω επίπεδο, μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου, διακρίνονται τρία αγορίστικα
κεφαλάκια.
Η Φραγκογιαννού φεύγει αριστερά του κάδρου (όπως αριστερά του κάδρου είχε έρθει
στο πλάνο 14) όταν συνειδητοποιεί πως τα παιδιά της χαζεύουν αυτό που γίνεται στο
δίπλα δωμάτιο (χαζεύουν το θάνατο). Με το φευγιό της, αρχίζει travelling-in προς το
εσωτερικό παράθυρο όπου η Φραγκογιαννού μπαίνει από αριστερά του κάδρου στο
δίπλα δωμάτιο (όπως αντίστοιχα είχε φύγει στο πλάνο 14) και διώχνει τα μαζεμένα
παιδιά που χάζευαν μέσα από το παράθυρο.
Τώρα δίπλα από το σοφρά, είναι μαζεμένες τέσσερις γριές. Τα αγόρια σκορπίζουν και
ένα από αυτά, ανοίγει ένα μπαούλο - κασέλα, βγάζει από μέσα ένα όπλο, το παίρνει,
ανεβαίνει στην κασέλα και πηδά από το παράθυρο (ο Μούρτος, προφανώς...).

▪ Ζητήματα ‘διάρκειας’ στα πλάνα 14 και 16
Είναι χαρακτηριστικό ότι η απόφαση της νεαρής Χαδούλας να πάει στο δίπλα
δωμάτιο και να κλέψει δίνεται σε πραγματικό χρόνο, αφού η κάμερα με ενιαία
κίνηση travelling out υποχωρεί, τη στιγμή που η Χαδούλα απομακρύνεται από
την εξουσία της σκληρής μάνας και πάει στο άλλο δωμάτιο για να κλέψει. Έτσι
αφηγηματικά, ειδικά ως προς αυτήν την απόφαση της νεαρής Χαδούλας, ο χρόνος
της δράσης ισούται με το χρόνο της περιγραφής του.
Αντίστοιχα δίνεται σε πραγματικό χρόνο το αγκομαχητό της μάνας πριν πεθάνει
και η κίνηση της ώριμης πια Φραγκογιαννούς να πάει προς τα μέσα, στο δωμάτιο
του σοφρά που άλλοτε ήταν ο χώρος κυριαρχίας της μάνας της, για να διώξει τα
μικρά παιδιά από τη στιγμή του θανάτου της γιαγιάς τους. Η κάμερα με ενιαία
κίνηση travelling in ακολουθεί τη μετακίνησή της από το ένα δωμάτιο στο άλλο,
τη στιγμή που αυτή η εξουσία της μεταβιβάζεται. Έτσι αφηγηματικά, η διάρκεια
του συγκεκριμένου παρελθοντικού συμβάντος ισούται με το χρόνο της αφήγησής
του.
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Η αφηγηματική γειτνίαση των δύο αυτών χρονικών θέσεων, επιτρέπει να τις
αντιμετωπίσουμε ως μια ενιαία ‘περιληπτική’ αφήγηση, που κινείται με ευχέρεια
μεταξύ ‘σκηνής’ και ‘έλειψης’, και αναφέρεται σε έναν ολόκληρο κύκλο της ζωής
της Φραγκογιαννούς, που καλύπτει μια ‘εμβέλεια’ 40 περίπου χρόνων κι ένα
συνολικό ‘εύρος’ 30 περίπου χρόνων, με μεταξύ τους απόσταση 10 ή 15 χρόνια.
Αυτές οι αναδρομές, μαζί με την επόμενη, αποτελούν ένα εύγλωττο παράδειγμα
για την ευχέρεια που έχει η αφήγηση στο να αναφέρεται, να περιγράφει και να
συνδέει χρονικές περιόδους της ιστορίας που απέχουν πολύ μεταξύ τους.

Περιστατικό εκδίωξης του Μούρτου, γιού της Φραγκογιαννούς, από τις αρχές
[Ανάληψη 3η / χρονική θέση 3 / Πλάνα 19-23]
Θέμα της αναδρομής είναι τα προβλήματα που είχε ο Μούρτος με τις αρχές και η
ταλαιπωρία που δημιουργεί στη μάνα του. Τα πλάνα της 3ης ανάληψης δείχνουν
το Μούρτο να σπρώχνει και ρίχνει κάτω τη μάνα του, προκειμένου να ξεφύγει
από τα όργανα της τάξης (Πλ. 20) και ταράζει την αδελφή του Αμέρσα που βγάζει
μια κραυγή και κρύβει ένα μαχαίρι σ’ ένα πιθάρι (Πλ. 21, 22).
Η Φραγκογιαννού είναι πια μεσήλικη, ενώ τα παιδιά της, που αποτελούν βασικά
δρώντα πρόσωπα σε αυτό το αναδρομικό τμήμα της ιστορίας (Μούρτος και
Αμέρσα), έχουν ενηλικιωθεί. Το περιστατικό αυτό συνέβη γύρω στα τρία με
πέντε χρόνια πριν από την το παρόν της αφήγησης (‘εμβέλεια’ 3 με 5 χρόνια ως
προς το παρόν της αφήγησης - που μπορεί να είναι και πολύ λιγότερο - κι ‘εύρος’
λεπτών ή κάποιων ωρών ενός απογεύματος).
(Να σημειωθεί εδώ, πως αυτό που δεν βλέπουμε να γίνεται, αυτό το κενό της
αφήγησης μαζί με τα ερωτηματικά που δημιουργούνται, π.χ. τι σημαίνει η κραυγή
που ακούγεται ενώ οι αστυνομικοί πλησιάζουν το σπίτι και γιατί η Αμέρσα
κρύβει το μαχαίρι ταραγμένη και σχεδόν διπλωμένη στα δύο, θα διασαφηνιστεί
στις αναδρομές της 2ης αφηγηματικής ακολουθίας.)
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‘ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ Ή ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ’
└ {ο αρραβώνας}
└ {ο θάνατος της μάνας},
└ {η δίωξη του Μούρτου}

Οι τρεις πρώτες αναδρομές εμπίπτουν στην κατηγορία των ‘εξωτερικών
αναλήψεων’, αφού η διάρκεια της ιστορίας που καλύπτεται με αυτές παραμένει και στις τρεις περιπτώσεις - εκτός της πρώτης αφήγησης.
Σύμφωνα με τον Genette:
«Μπορούμε λοιπόν να χαρακτηρίσουμε ως εξωτερική αυτήν την ανάληψη
της οποίας όλο το εύρος παραμένει εξωτερικό προς εκείνο της πρώτης
αφήγησης.» [339]
Αυτό σημαίνει ότι οι ‘εξωτερικές αναλήψεις’ δεν εμπλέκονται με το χρόνο της
πρώτης αφήγησης, και ως εκ τούτου είναι ξεκάθαρες τόσο ως προς τη θέση, όσο
και ως προς το ρόλο τους:
«… έχουν ως μόνο ρόλο να συμπληρώσουν διαφωτίζοντας τον αναγνώστη
γύρω από το ένα ή το άλλο ‘‘προηγούμενο’’ …» [340]
Συνοπτικά στην 1η αφηγηματική ακολουθία:
Flash back 1 = 40 περίπου χρόνια απόστασης από πρώτη αφήγηση.
Flash back 2 = 30 περίπου χρόνια απόστασης από πρώτη αφήγηση.
Flash back 3 = 5 περίπου χρόνια απόστασης από πρώτη αφήγηση.
Πρώτη αφήγηση αποτελεί η επίσκεψη της Αμέρσας, γιατί με αυτό το γεγονός
εισάγεται το παρόν.
Πράγματι, με αυτόν τον αφηγηματικό χειρισμό ολοκληρώνεται μια πορεία ζωής,
και η απροσδιοριστία του παρελθόντος φωτίζεται με κάποια γεγονότα-σταθμούς
στη ζωή αυτής της γυναίκας που σηματοδοτούν μια όχι και τόσο εύκολη πορεία:
αρραβώνας χωρίς προίκα, μετάβαση σε μια γεμάτη ευθύνες ωριμότητα,
ταλαιπωρίες ακόμη και μετά την ενηλικίωση των παιδιών.
Η αφήγηση βρίσκεται μόλις στο 11΄:17΄΄ λεπτά, πριν ακόμη αρχίσει η
καθοριστική δράση, και το παρελθόν αναδύεται, εξατομικεύοντας αυτή τη γριά
γυναίκα που ξαγρυπνά στην κούνια της εγγονής της, δίνοντάς της μια ταυτότητα
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μέσα στο χρόνο. Οπότε η επιστροφή στο παρόν με το Πλάνο 24, και ο ιδιαίτερος
ρόλος

του χρόνου στο Πλάνο 25, θα αποτελέσουν μια πολυεπίπεδη

σημασιοδότηση.

‘ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ’, ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΝ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ‘ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑΣΗ’
└ {το μονοπλάνο του πνιγμού της νεογέννητης εγγονής}

▪ Ο ρόλος του μονοπλάνου 25
Η ιδιαιτερότητα αυτού του πλάνου συνίσταται στις εξής παραμέτρους:

▫ τάξη και αταξία ταυτοχρόνως με αναδρομή και παρόν στο ίδιο πλάνο (ζήτημα
‘τάξης’)
▫ ενιαία μετρήσιμη διάρκεια ενός μονοπλάνου, που ταυτοχρόνως συνιστά μια
αφηγηματική ‘παύση’ (ζήτημα ‘διάρκειας’)
▫ επανάληψη μιας δράσης που μόλις έχει προηγηθεί (ζήτημα ‘συχνότητας’)

Εδώ, η δόμηση του χρόνου είναι περίπλοκη, ακριβώς γιατί η μία χρονική στιγμή
μπαίνει μέσα στην άλλη, όχι φυσιολογικά όπως η συνέχεια ροής ενός παρόντος
που εξελίσσεται, αλλά μέσα από ένα σπάσιμο, μία τομή που καταδεικνύει πως το
‘εδώ και τώρα’ γίνεται ‘εδώ ξανά’. Αυτό το ‘εδώ ξανά’ ενός παρόντος που έχει
δειχθεί και ξαναδείχνεται, άρα τώρα πια δείχνεται ως παρελθόν, έστω κι αν αυτό
συμβεί για μια και μόνο στιγμή, αποτελεί την ‘εσωτερική ανάληψη’ κατά
Genette:
«…εσωτερικές αναλήψεις, των οποίων το χρονικό πεδίο εμπεριέχεται στο
χρόνο της πρώτης αφήγησης και οι οποίες εμφανίζουν έναν ορατό κίνδυνο
περισσότητας ή σύγκρουσης…» [341]
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Μονοπλάνο 25:

Η ανησυχία της λεχώνας / η επίσκεψη της Αμέρσας / η προσευχή / ο πνιγμός

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ α / ΠΛ. 25 και ΧΡΟΝΙΚΗ ‘ΤΑΞΗ’

∟ ανησυχία της λεχώνας για το μωρό της και καθησυχασμός από πλευράς της
μάνας της = συμπληρωματική αναδρομή (4η )
Α΄ τμήμα πλάνου 25 =
= παρελθόν αμέσως προηγηθέν [11΄:17΄΄ - 12΄:00΄΄]
Γενικό πλάνο του χώρου που κοιμάται η Δελχαρώ, η λεχώνα κόρη της Φραγκογιαννούς.
Σε διπλανό κρεβάτι, κοιμάται το μωρό και δίπλα του κάθεται η Φραγκογιαννού.
Η κάμερα έτσι όπως καδράρει, σε λήψη plongée, κάνει μια κίνηση προς τα πάνω –
σηκώνεται με γερανό – και η λήψη γίνεται σε ακόμη πιο κάθετη γωνία plongée.
ΜΩΡΟ: Κλάμα μωρού.
ΔΕΛΧΑΡΩ: (σηκώνοντας το κεφάλι και κοιτάζοντας προς το μωρό): Μάνα τι έχει ;
ΦΡΑΓΚΟΓ.: Τί θες νά 'χει; Μωρό είναι. Θα κλάψει, δε θα κλάψει; Άντε ‘σύχασε τώρα.

Πρόκειται για το flash back ενός συμβάντος που ηθελημένα έχει παραλειφθεί από
την έναρξη της αφήγησης, αφού θα μπορούσε κάλλιστα η ταινία να ξεκινά μ’
αυτό το συμβάν, με τη λεχώνα ν’ ανησυχεί για το μωρό της, 40΄΄ δευτερόλεπτα
πριν την επίσκεψη της Αμέρσας. Όμως δε γίνεται έτσι. Η λεχώνα Δελχαρώ
δείχνεται να ρωτά τη μάνα της για την κατάσταση του νεογέννητου στο ίδιο
πλάνο που η γραία πνίγει με τα ίδια της τα χέρια το μωρό της κόρης της. Τα
σημαντικά στοιχεία της ιστορίας συμπυκνώνονται κατά την αφήγησή της, με
αποτέλεσμα να συνενώνονται σε ένα μονοπλάνο, ενιαία, ο πριν από λίγες στιγμές
χρόνος της ιστορίας, δηλ. το περιστατικό ανησυχίας που έχει αποσιωπηθεί, μαζί
με την επανάληψη αυτού που έχει ήδη αφηγηθεί ως παρόν, και αμέσως μετά να
επισυμβαίνει το τώρα της αφήγησης, που δεν είναι άλλο από τον πνιγμό της
νεογέννητης εγγονής.
Η ανάληψη αυτή δεν παρεκλίνει από το ζήτημα που τίθεται στην αρχή της
αφηγηματικής ακολουθίας με την πρώτη αφήγηση, που είναι η τύχη του μωρού,
άρα εμπίπτει στην κατά Genette ‘ομοδιηγητική εσωτερική ανάληψη’, που
αναφέρεται σε περιστατικά που εμπίπτουν στην ίδια γραμμή δράσης με την
εναρκτήρια αφήγηση.
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Μάλιστα επανα-εισάγεται η ανησυχία με έναν πιο επιτακτικό τρόπο, σα μια αχρονική κλιμάκωση που δεν ακολουθεί τη χρονική νομοτέλεια, καθώς η ίδια η
μάνα Δελχαρώ ρωτά για το μωρό της, κι όχι η θεία Αμέρσα. Επιπλέον αυτή η
επαναφορά του προβλήματος γίνεται τρία λεπτά αφηγηματικού χρόνου πριν τον
πνιγμό του μωρού (που ταυτοχρόνως είναι πραγματικός αφηγημένος χρόνος της
ιστορίας).
Η μεταγενέστερη αφηγηματική απόδοση αυτού του περιστατικού που
παραλείφθηκε το εντάσσει στον πρώτο τύπο ‘ομοδιηγητικών εσωτερικών
αναλήψεων’ που ονομάζονται από τον Genette συμπληρωματικές ή ‘παραπομπές’:
«… περιλαμβάνουν τα αναδρομικά μέρη που έρχονται να συμπληρώσουν
εκ των υστέρων ένα προγενέστερο κενό του κειμένου, το οποίο
οργανώνεται έτσι μέσω προσωρινών παραλείψεων και λίγο πολύ
καθυστερημένων επανορθώσεων, σύμφωνα με μια αφηγηματική λογική
μερικώς ανεξάρτητη από τη ροή του χρόνου. Αυτά τα προγενέστερα κενά
μπορούν να είναι απλές ελλείψεις, ρήγματα δηλαδή στη χρονική
συνέχεια.» [342]
Όσο για την ‘εμβέλεια’ αυτής της αναδρομής απέχει μόλις 43΄΄ δευτερόλεπτα από
την πρώτη αφήγηση (επίσκεψη Αμέρσας), φιλμικός χρόνος που μπορεί να
μετρηθεί ακριβώς λόγω του ενιαίου του μονοπλάνου. Επίσης το ‘εύρος’ είναι
επίσης 43΄΄.
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ β / ΠΛ. 25 και ΧΡΟΝΙΚΗ ‘ΤΑΞΗ’, ‘ΔΙΑΡΚΕΙΑ’, ‘ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ’

∟ διαισθητική ανησυχία της θείας Αμέρσας για τη νεογέννητη ανηψιά της, η
Φραγκογιαννού τη διώχνει και προσεύχεται = επαναληπτική αναδρομή (4η )
Β΄τμήμα πλάνου 25 =
= επαναλαμβανόμενη πρώτη αφήγηση (που είναι ήδη παρελθόν)
[12΄:00΄΄ - 14΄:00΄΄]
Χτύπημα πόρτας.
ΑΜΕΡΣΑ: Μάνα
Στο σημείο αυτό, αρχίζει μικρό travelling-in που σταματά σε κοντινό του κρεβατιού του
μωρού, καδραρισμένο μέσα από το ξύλινο χώρισμα που υπάρχει ανάμεσα σ' αυτό και στη
μάνα του. Στο ίδιο κάδρο μπαίνει και στέκεται μπροστά από την κούνια η Αμέρσα.
ΦΡΑΓΚΟΓ.: Τι έπαθες αρή; Τι σού 'ρθε τέτοιαν ώρα;
ΑΜΕΡΣΑ: Μάνα το κορίτσι, μήν πέθανε;
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ΦΡΑΓΚΟΓ.: Όχι κοιμάται. Πώς σού 'ρθε;
ΑΜΕΡΣΑ: Είδα στον ύπνο μου ότι πέθανε.
ΦΡΑΓΚΟΓ. (μπαίνοντας στο κάδρο, στέκεται δίπλα στην Αμέρσα στην βάση της
μωρουδιακής κούνιας): Κι αν πέθανε τάχα τί;
ΑΜΕΡΣΑ: Μάνα θες να καθήσω εγώ εδώ, να πας εσύ στο σπίτι; Να ξεκουραστείς, να
ησυχάσεις...
ΦΡΑΓΚΟΓ.: Όχι. Τώρα πέρασε κι αυτή η νύχτα. Αύριο βράδυ βλέπουμε.
Στο σημείο αυτό, ξεκινά traveling που ακολουθεί την κίνηση της Φραγκογιαννούς προς
την πόρτα, σε λήψη plongée. Η Φραγκογιαννού κλείνει το μάνταλο και προχωρεί προς το
εικονοστάσι. Ακούγεται πρώτο λάλημα πετεινού.
Η κάμερα την ακολουθεί με traveling – συνεχόμενη κίνηση – μέχρι που σταματά στο
εικονοστάσι. Η γραία κάνει το σταυρό της μπροστά στην εικόνα της Παναγίας με το
Χριστό. Ακούγεται δεύτερο λάλημα πετεινού.
Η Φραγκογιαννού γυρίζει και βγαίνει από το κάδρο.
Ο χώρος στο εικονοστάσι σκοτεινιάζει. Τρίτο λάλημα πετεινού.

Το ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ β αποτελεί ένα γεγονός που επαναλαμβάνεται για δεύτερη φορά
και εμπίπτει στο δεύτερο τύπο ‘ομοδιηγητικών εσωτερικών αναλήψεων’ τις οποίες
ο Genette χαρακτηρίζει ‘επαναληπτικές’:
«…Με το δεύτερο τύπο ομοδιηγητικών εσωτερικών αναλήψεων, που θα
τις ονομάσουμε ακριβώς επαναληπτικές αναλήψεις ή ‘υπομνήσεις’, δεν θα
αποφύγουμε πια την περισσότητα, γιατί η αφήγηση επιστρέφει ανοιχτά,
και συχνά ρητά, πάνω στα ίχνη της. Εννοείται ότι αυτές οι αναλήψεις δι’
υπομνήσεως σπάνια μπορούν να λάβουν μεγάλου εύρους κειμενικές
διαστάσεις: είναι μάλλον υπαινιγμοί της αφήγησης για το δικό της
παρελθόν…» [343]
Εδώ, η αφήγηση, κατά κάποιο τρόπο, καταδεικνύει αυτήν την περισσότητα στην
οποία ο Genette αναφέρεται. Αυτό που επισυμβαίνει ετούτη τη στιγμή ως
επαναληπτική αφήγηση ενός παρελθόντος (κατά δευτερόλεπτα κοντινού), δόθηκε
ως παρόν κατά την έναρξη της αφήγησης, κάνοντας με την επανάληψη αισθητό
το πέρασμα στη χρονικότητα του εδώ παρόντος, εντείνοντας τη σημασία του
τωρινού παρόντος, που δεν είναι άλλο από την απόφαση και την πραγμάτωση του
φόνου. Μια σημασία που δεν προκύπτει μόνο λόγω του ακραίου της πράξης,
αλλά επιπλέον λόγω μιας συγκροτησιακής ανάπτυξης της αφήγησης, η οποία
υπογραμμίζει αυτό το παρόν μέσα από την ανάδυσή του από το παρελθόν.
Κάθε επανάληψη εγείρει ζητήματα ‘συχνότητας’ κατά Genette, και αναπόφευκτα
- -

299

συνδέεται με τα υπόλοιπα δεδομένα άρθρωσης και δράσης, αφού σε σχέση με
αυτά ορίζεται ως επανάληψη.
Η επαναληπτικότητα εδώ, οδηγεί σε ένα ερμηνευτικό συμπέρασμα ως προς την
πράξη του πρώτου πνιγμού, που θα διαφανεί μέσα από τη σύγκριση των δύο
αφηγήσεων για το ίδιο συμβάν:

Æ(Α) Επίσκεψη Αμέρσας ως παρόν (έναρξη της αφήγησης)
Φιλμική έκταση: Πλάνα 2, 3, 4, 17, 18, 24
Δράση:
Πλ. 2: επίσκεψη Αμέρσας
Πλ. 3: υποδοχή από Φραγκογιαννού, διάλογος σχετικός με το μωρό, άκαρπη
προσπάθεια Αμέρσας να μείνει εκεί, έξοδος Αμέρσας
Πλ. 4: κλείσιμο μάνταλου, ακούγεται 1ο λάλημα πετεινού
Πλ.17, 18: η Φραγκογιαννού πάει στο εικονοστάσι και προσεύχεται, ακούγεται 2ο
λάλημα πετεινού (Τα πλάνα αυτά είναι ιδιαιτέρως σημαντικά, όπως άλλωστε και
τα πλάνα του παρόντος της επίσκεψης της Αμέρσας (Πλάνα 2, 3, 4), γιατί
λειτουργούν εκ των υστέρων σαν δείκτες του παρόντος για να κατανοηθεί το
επερχόμενο επαναληπτικό παρελθόν του πλάνου 25.)
Πλ. 24: η Φραγκογιαννού έχει προσευχηθεί, αφήνει το εικονοστάσι, κατευθύνεται
προς την κούνια του μωρού, το εικονοστάσι σκοτεινιάζει, ακούγεται 3ο λάλημα
πετεινού

Æ (Β) Επίσκεψη Αμέρσας ως παρελθόν (επανάληψη της αφήγησης)
Φιλμική έκταση: στιγμιότυπο β του μονοπλάνου 25 (12΄:00΄΄ -14΄:00΄΄)
Δράση:
- επίσκεψη Αμέρσας, διάλογος με τη μάνα της (12΄:00΄΄ - 12΄:41΄΄)
- έξοδος Αμέρσας (12΄:41΄΄)
- η Φραγκογιαννού κλείνει το μάνταλο, ακούγεται 1ο λάλημα πετεινού (13΄:00΄΄)
- η Φραγκογιαννού πάει προς το εικονοστάσι και προσεύχεται, τη στιγμή που
κάνει το σταυρό της ακούγεται 2ο λάλημα πετεινού (13΄:00΄΄-13΄:17΄΄)
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- φεύγει από το εικονοστάσι και κατευθύνεται προς την κούνια του μωρού, το
πλάνο σκοτεινιάζει και ακούγεται 3ο λάλημα πετεινού (14΄:00΄΄)

Μια συγκριτική παρουσίαση των επαναληπτικών αφηγήσεων δείχνει τα ακόλουθα:

α. Επανάληψη πράξεων, λόγων, κινήσεων
Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία δράσης (κύριας και δευτερεύουσας) και διαλόγου
μεταξύ παρόντος και μεταγενέστερης επανάληψής του ως παρελθόντος. Μόνη
διαφοροποίηση οι τρεις ατάκες του διαλόγου που έχουν αφαιρεθεί από την
αφήγηση της ανάληψης:
{Φραγκογιαννού: «Μπα… αλλαφροίσκιωτη, κι έκαμες κουτουράδα να' ρθεις τέτοιαν
ώρα»
Αμέρσα: «Δεν μπορούσα να ησυχάσω μάνα»
Φραγκογιαννού: «Και αν ξυπνήσει το Κρινιώ και δεν σε δει εκεί θα μπήξει τις φωνές»}

Η απουσία αυτού του διαλόγου από την επαναληπτική επίσκεψη ενδεχομένως να
καταδεικνύει το γεγονός πως η σκέψη της Φραγκογιαννούς επιλεκτικά αφήνει
εκτός ένα μέρος της πραγματικότητας. Είναι σαν οι φράσεις αυτές να μην
ακούγονται, γιατί κατά την επανάληψη κυριαρχούν οι εσωτερικοί νόμοι του
μυαλού της γραίας κι όχι αυτοί της πραγματικότητας, επομένως επισημαίνεται
ακριβώς αυτή η εσωτερικότητα και η διάσταση αυτού του τμήματος της
αφήγησης ως σκέψη, ως παύση της δράσης.
Ακόμοι και οι επιμέρους επαναλήψεις στοιχειοθετούν με την ακρίβειά τους την
ευρύτερη επανάληψη που επισυμβαίνει στο Πλάνο 25.
Το μάνταλο που αμπαρώνει την πόρτα και τα τρία διαφορετικά λαλήματα του
πετεινού αποτελούν επιμέρους δράσεις, σημεία κλειδιά που επιβεβαιώνουν το
πέρασμα από το παρόν στο παρελθόν και αντίστροφα. Κι αυτό γιατί λειτουργούν
ως δείκτες που επαναλαμβάνονται, ακριβώς τη στιγμή που πρέπει στο χώρο που
πρέπει, σε πλήρη αντιστοιχία, για να υπογραμμισθεί η επανάληψη που ενυπάρχει
στο Πλάνο 25 σε σχέση με τα πλάνα 2, 3, 4, 17, 18, 24, και να τοποθετηθούν οι
δράσεις στη σωστή χρονική τους θέση, χωρίς κίνδυνο αποπροσανατολισμού ή
παρερμηνειών.
Γιατί, αν υποτεθεί ότι ήταν πιθανό η Αμέρσα να επισκεφθεί δύο διαφορετικά
βράδυα το σπίτι της αδελφής της και να έχει ανησυχήσει δύο φορές για τη μικρή
νεογέννητη, θα ήταν απίθανο να ανταλλάξει τις ίδιες ατάκες με τη μάνα της κι
ακόμη πιο απίθανο να λαλήσει ο πετεινός τη δεύτερη νύχτα στα ίδια σημεία
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δράσης που λάλησε την πρώτη νύχτα. Έτσι, η όμοια χρονική θέση κατά την οποία
τίθεται το λάλημα του πετεινού, επιτελεί βασικό ρόλο ένδειξης της παύσης του
χρόνου, μέσω μιας διπλής επαναληπτικής αφήγησης για το ίδιο συμβάν (1ο
λάλημα πετεινού: αφού η Αμέρσα έχει φύγει, και η Φραγκογιαννού μόλις έχει
κλείσει το μάνταλο / 2ο λάλημα πετεινού: την ώρα που η Φραγκογιαννού
προσεύχεται και ελάχιστες στιγμές (3 δευτερόλεπτα) πριν κάνει το σταυρό της /
3ο λάλημα πετεινού: η Φραγκογιαννού έχει προσευχηθεί, έχει αφήσει το
εικονοστάσι, κι ενώ κατευθύνεται προς την κούνια του μωρού, έχοντας ακόμη το
χέρι στο στήθος της από την προσευχή, τη στιγμή που το εικονοστάσι
σκοτεινιάζει ο πετεινός λαλεί για τρίτη φορά)
Υπάρχει λοιπόν επαναληπτική αφήγηση ενώ η εξέλιξη της ιστορίας είναι
στάσιμη. Δηλ. υπάρχει αφηγηματικό εκφώνημα ενώ δεν υπάρχει δράση. Σε ένα
τμήμα ιστορίας που υπάρχει μόνο στη σκέψη της Φραγκογιαννούς, η αφήγηση
εμμένει στο να το παρουσιάζει. Πρόκειται εδώ γοα μια χαρακτηριστική
περίπτωση αυτού που ο

Genette, ονομάζει ‘περιγραφική παύση’, όταν μια

αφήγηση επιστρέφει ξανά και ξανά γύρω από ένα γεγονός. Το άμεσο αποτέλεσμα
αυτού εμφαίνεται στη διάρκεια κάθε τέτοιας αφηγηματικής επιστροφής ή
επανάληψης, που γίνεται μακροσκελέστερη απ’ αυτό που θα μπορούσε να ήταν
και να είχε αποδώσει επαρκέστατα το συμβάν.
β. Διαφοροποίηση του τρόπου κινηματογράφισης, αλλά αφήγηση με μηδενική
εστίαση και στις δύο επισκέψεις
Στην επίσκεψη ως παρόν, η κάμερα καδράρει με ρεαλιστικό τρόπο (τον οποίο
υπηρετεί ο αντίστοιχος φωτισμός), κόβοντας τη δράση σε πλάνα κατά τον πλέον
συνηθισμένο τρόπο ενός κινηματογραφικού ντεκουπάζ / μοντάζ. Τίποτε δε φέρνει
σε επαφή με το ανοίκιο, εκτός από την αναφορά του κακού ονείρου της Αμέρσας.
Αντιθέτως, η παρελθοντική αφήγηση είναι πιο ονειρική και παράξενη,
καταγράφοντας και υποβάλλοντας τις εσωτερικές διεργασίες του νου της
Φόνισσας.
Αυτό το τμήμα εσωτερικής δράσης θα αποτελούσε μια μοναδική ευκαιρία για
εσωτερική εστίαση από την προοπτική θέση της γραίας, αφού αποτελεί την
ταραγμένη συνείδηση και σκέψη αυτής. Όμως ακόμη κι εδώ, ενώ η κάμερα
καταδεικνύει βήμα προς βήμα τις κινήσεις της σκέψης (το εικονοστάσι, η
προσευχή, το μωρό), ποτέ δε μπαίνει ακριβώς μέσα σε αυτήν τη σκέψη. Η
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προοπτική θέση της κάμερας, δηλαδή του αφηγητή μέσω αυτής, είναι πάντα από
έξω προς τα μέσα (έστω κι αν γνωρίζει τι ακριβώς γίνεται εκεί μέσα) κι όχι από
μέσα προς τα έξω.
Δεν υπάρχει ούτε ένα υποκειμενικό πλάνο, που θα έδειχνε τα γεγονότα μέσα από
το βλέμμα της Φόνισσας σε μια σκηνή που ακριβώς θα προσφερόταν για κάτι
τέτοιο. Ο αφηγητής δείχνει και φαίνεται να ξέρει τα πάντα, αλλά από την
απόσταση της θέσης του. Δε μπαίνει ποτέ στη θέση αυτού για τον οποίο μιλά.
Αυτή είναι η οπτική γωνία που ακολουθείται στην 1η αφηγηματική ακολουθία,
μια προοπτική παντογνωστικής μηδενικής εστίασης ή μη εστιασμένης αφήγησης,
που όπως θα φανεί τηρείται σε ολόκληρη την ταινία.
Πράγματι, σύμφωνα με τον Genette ο πιο πάνω όρος αντιπροσωπεύει την
κλασική αφήγηση και αντιστοιχεί στην διάκριση του Tzvetan Todorov
‘Αφηγητής’ > Πρόσωπο’, σύμφωνα με την οποία ο αφηγητής γνωρίζει
περισσότερα από τα πρόσωπα ή, για την ακρίβεια, λέει γι’ αυτά περισσότερα από
όσα ξέρουν όλα τα άλλα πρόσωπα γι’ αυτά. Κι εδώ η γνώση του αφηγητή φτάνει
μέχρι του σημείου να γνωρίζει ακριβώς τις πιο μύχιες σκέψης της Φόνισσας. [344]

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ γ / ΠΛ. 25 και ‘ΔΙΑΡΚΕΙΑ’

∟η πράξη του πνιγμού της νεογέννητης εγγονής από τη Φραγκογιαννού.
Γ΄τμήμα πλάνου 25 =
= επιστροφή στο παρόν της αφήγησης [14΄:01΄΄ - 14΄:53΄΄]
Η κάμερα με panoramique και traveling βρίσκει την Φραγκογιαννού που πάει προς την
κούνια και την ακολουθεί.
Λήψη plongée και καδράρισμα σε μπούστο της Φραγκογιαννούς που είναι όρθια
μπροστά στην κούνια. Η κάμερα με vertical κατεβαίνει σε κοντινό της κούνιας του
μωρού που κοιμάται ανάμεσα στα σκεπάσματα. Τα χέρια της πλησιάζουν και πνίγουν το
μωρό.
Η κάμερα ανεβαίνει στο πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.

Η πράξη του πνιγμού δεν είναι απομονωμένη. Αντιθέτως είναι η άμεση συνέχεια
ενός εκφραστικού πληθωρισμού, μιας επαναληπτικής εμμονής να σηματοδοτηθεί
μια αιτία, η αφήγηση θέλει να δείξει κάτι πέραν αυτής καθ’ εαυτής της δράσης:
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το άμεσο παρελθόν έτσι όπως παρουσιάζεται υπογραμμίζει τη σκέψη και μνήμη
της Φραγκογιαννούς, καθώς ο ‘παντογνώστης αφηγητής’ γνωρίζει τόσο τα
εξωτερικά συμβάντα, όσο και τις εσωτερικές διεργασίες των προσώπων της
δράσης (άλλωστε κατά Genette η ‘συχνότητα’ εγείρει πάντα ζητήματα ‘εστίασης’
και ‘αφηγητή’). Σύμφωνα με αυτόν το συλλογισμό, η συγκεκριμένη εσωτερική
αναδρομή του Πλάνου 25 δεν είναι παρά η άμεση συνέχεια των προηγούμενων
εξωτερικών αναδρομών.

Η ‘μεικτή ανάληψη’ του μονοπλάνου 25, (‘συμπληρωματική’ και ‘επαναληπτική’
ταυτοχρόνως), αποκτά μια ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς σηματοδοτεί μια ενοποίηση
του χρόνου, μια αίσθηση ότι οι προηγηθείσες αναλήψεις, αμέσως πριν τον πνιγμό
της εγγονής, εισρέουν στο παρόν και οδηγούν στο φόνο. Σαν αυτό το μη
διακοπτόμενο, άρα ενιαίο πλάνο, να φέρει όλη τη ζωή αυτής της γυναίκας με
αμφίδρομο τρόπο: επεκτείνει προς τα πίσω ετούτη τη στιγμή του παρόντος
(πνιγμού) στο χρόνο μιας ολόκληρης ζωής, ή απορροφά μέσα σε ετούτη την
οριακή στιγμή του πρώτου φονικού τα γεγονότα αυτής της ζωής που έρχονται να
συναντήσουν το τώρα, μεταδίδοντας ταυτόχρονα τη σκέψη και αίσθηση της
Φραγκογιαννούς τη στιγμή που πνίγει τη νεογέννητη εγγονή της.

ΔΥΟ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΝΑΛΉΨΕΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΙΚΟ ΕΦΕ

Περιστατικό εκδίωξης του Μούρτου από τις αρχές
[Ανάληψη 5η , 6η / χρονική θέση 3 / Πλάνα 26, 28]
Αμέσως μετά την πράξη του πνιγμού, η χρονική τάξη για άλλη μια φορά
διαταράσσεται, με δύο πολύ σύντομα σε διάρκεια πλάνα, τα οποία μάλιστα
αποτελούν επανάληψη μέρους του συμβάντος που ήδη έχει δειχθεί στην 3η
ανάληψη. Είναι πλάνα που αν και επαναληπτικά ως προς την παρελθοντική
κατάσταση δεν δίνουν κάποια παραπάνω πληροφορία για το γεγονός εκείνο.
Επιτελούν κυρίως ένα ρόλο επισήμανσης της εντύπωσης, της αίσθησης της
Φραγκογιαννούς ακριβώς τη στιγμή που πνίγει την εγγονή της.
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Η επιστροφή στο παρόν με το Πλ. 29, επιτελεί την επισήμανση του φονικού
αποτελέσματος. Το ειδικό εφέ επιτυγχάνει έναν ενιαίο χρωματισμό στο κόκκινο,
ενώ η γραία κοιτά το χέρι που έκανε το φονικό. Όλα στο κόκκινο. Κλείνει ο
κύκλος που άνοιξε με το προφητικό όνειρο της Αμέρσας, ο οιωνός επαληθεύεται.
Για το θεατή μόλις τώρα άνοιξε ο εγκληματικός κύκλος στην εξέλιξη της ίδιας
της αφήγησης.

ΜΙΑ ‘ΠΡΟΣΗΜΑΝΣΗ’ ΒΡΙΣΚΕΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ
Ο Genette επισημαίνει τη διάκριση ανάμεσα στις ‘προλήψεις’ (που αποτελούν
προμνημόνευση), με μια άλλη κατηγορία που έχει σαν στόχο απλά να
προετοιμάσει, κατά κάποιο τρόπο να δώσει ένα μικρό στίγμα για κάτι που θα
ακολουθήσει:
«…Δεν πρέπει να συγχέουμε αυτές τις προμνημονεύσεις, που είναι εξ’
ορισμού σαφείς, με ό,τι θα έπρεπε μάλλον να ονομάσουμε εναύσματα
(προσημάνσεις), απλά πετραδάκια προσδοκίας χωρίς προεξαγγελία, έστω
και υπαινικτική, που μόνο αργότερα θα βρουν τη σημασία τους και που
έχουν να κάνουν με την κλασική τέχνη της ‘‘προετοιμασίας’’» [345]
Ένα τέτοιου τύπου ‘έναυσμα’ δίνεται αμέσως με το ξεκίνημα της ταινίας,
ακριβώς πριν από τους τίτλους αρχής. Πρόκειται για το όνειρο της Αμέρσας.
Προτείνεται να αριθμηθεί ως Πλάνο 0, ακριβώς λόγω της οριακής θέσης του πριν
από οτιδήποτε άλλο, αλλά και πριν την κανονική έναρξη της ταινίας.
{Πλάνο 0}
Το χέρι, ένα χέρι σε πρώτο επίπεδο. Σιγά - σιγά το χέρι κινείται προς τα πίσω. Όλο το
κορμί πάει προς τα πίσω. Μια γυναικεία φιγούρα στραμμένη προς το φακό κάτι κοιτάζει
για λίγο, προχωρά και βγαίνει εκτός κάδρου με βιαστικές κινήσεις. Η κίνησή της
καμπουριαστή, στο χέρι της καλάθι και μαγκούρα.
Η κάμερα κάνει traveling-in προς ένα κρεβάτι, όπου μια γυναικεία μορφή ανακάθεται
απότομα πάνω στα σκεπάσματα, σαν από κακό όνειρο.
Κατά τη διάρκεια του πλάνου το κάδρο μεταβάλλεται, ανάλογα με κινήσεις της κάμερας,
αλλά και της δράσης των ανθρώπινων φιγούρων στο χώρο.
1η φάση: τα χέρια σε πρώτο επίπεδο και κοντινό κάδρο.
2η φάση: η γυναίκα πηγαίνει προς τα πίσω τόσο που διαγράφεται ολόκληρη όπως σε ένα
αμερικάνικο κάδρο.
3η φάση: με το traveling-in η κάμερα πλησιάζει το πίσω επίπεδο του αρχικού κάδρου και
καταλήγει σε καδράρισμα μεσαίου πλάνου. Μια γυναίκα ανακάθεται απότομα στο
κρεβάτι της σαν από κακό όνειρο.
- -
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Πραγματικά, είναι τόσο αφηρημένη η απόδοση του πνιγμού στο όνειρο, τα
στοιχεία που δίνονται ελλειπή, με αποτέλεσμα αυτό να αποκτήσει την πλήρη
σημασία του τη στιγμή που ο πνιγμός τελείται από το χέρι της Φραγκογιαννούς.
Επιπλέον η χρωματική ένταση του κόκκινου (Πλ. 29), που σηματοδοτεί το φόνο,
παραπέμπει στη χρήση αντίστοιχου εφέ χρώματος γαλάζιου (Πλ. 0) και
υπενθυμίζει τον οιωνό.
Οι εκφρασμένες ανησυχίες της Αμέρσας - με απόκρυψη των λεπτομερειών αποτελούν ένα δείκτη που υπενθυμίζει το συμβάν του ονείρου και ταυτόχρονα
προοιωνίζει μια καταστροφή.
Έτσι, το Πλ. 0 επιτελεί ένα ρόλο προ-σημείωσης, ‘προσήμανσης’ όπως λέει ο
Genette και υπαινιγμού αυτού που θα συμβεί πολλαπλά στην ιστορία.
Προϊδεάζει με τρόπο προφητικό αυτά που πρόκειται να συμβούν.
Αν ειδωθεί αναδρομικά η ταινία από το τέλος προς την αρχή, ή τουλάχιστον από
τον πρώτο πνιγμό και πριν, καθίσταται σαφής ο ρόλος του ονείρου, ο οποίος τη
στιγμή που δίνεται αφηγηματικά πραγματοποιεί έναν απροσδιόριστο υπαινιγμό
για κάτι που μπορεί να συμβεί, χωρίς όμως αυτό να καθορίζεται. Αντιθέτως
παραμένει κρυμένο πίσω από τα σύμβολα: η τεντωμένη παλάμη και το φανέρωμα
μιας καμπουριαστής γυναίκας με καλάθι και μαγκούρα να φεύγει από ένα σπίτι,
μέσα σε μια χρωματική αίσθηση του μη πραγματικού. Μια ασαφής αίσθηση, κάτι
μεταξύ οιωνού και προϊδεασμού, που εντάσσεται στην κατηγορία των κατά
Genette ‘εναυσμάτων ή προσημάνσεων’.
Μια προφητική αφήγηση για όλες τις μετέπειτα επαναλήψεις.
Ο Κ. Φέρρης έχει πει σε συνέντευξή του γι’ αυτό το πλάνο:
«…Το όνειρο της Αμέρσας, αφηρημένη σύνοψη της ταινίας, είναι
γυρισμένο κατ' αρχήν ασπρόμαυρο. Στην τρυκέζα έγινε διπλοτυπία του
πρωτότυπου αρνητικού με ένα θετικό duplicate σε φιλμ high contrast, και
με διαφορετικό χρωματικό φίλτρο το καθένα. Φυσικά σε έγχρωμο
αρνητικό. Το αποτέλεσμα είναι μια αίσθηση των χρωμάτων και του
contrast που απέχει πολύ απ' αυτήν που έχει το ανθρώπινο μάτι» [346]

Ο Genette θα ονόμαζε αυτό το παρέξενο πλάνο μια περίπτωση ‘θαμιστικής’
αφήγησης. ‘Θαμιστική’ είναι η περίπτωση εκείνη αφήγησης κατά την οποία
αφηγείται μία φορά ότι συνέβη περισσότερες φορές:
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«Αυτόν τον τύπο αφήγησης όπου ένα και μόνο αφηγηματικό εκφώνημα
αποτελεί κοινό φορέα πολλών περιπτώσεων του αυτού γεγονότος
(δηλαδή, ακόμη μια φορά, πολλά γεγονότα θεωρούμενα σε μόνη την
αναλογία τους) θα τον ονομάσουμε θαμιστική αφήγηση.» [347]
Υπ’ αυτήν την έννοια, και αν διαβαστεί αναδρομικά η ταινία από το τέλος προς
την αρχή, θα καταστεί σαφής ο ρόλος του ονείρου: αναπαριστά αφαιρετικά και
συνθετικά, σε ένα πλάνο, αυτό που θα επισυμβεί τέσσερις φορές στην ταινία: η
Φραγκογιαννού θανατώνει τέσσερις φορές δια πνιγμού, με αποτέλεσμα πέντε
νεκρά κοριτσάκια.
Η θαμιστική αφήγηση του ονείρου της Αμέρσας εμπερικλείει προφητικά:
1} πνιγμός της νεογέννητης εγγονής με τα ίδια της τα χέρια (1η ακολουθία)
2} πνιγμός της μικρής Ξενούλας στο πηγάδι, με παράλειψη της γραίας να τη
σώσει (2η ακολουθία)
3} πνιγμός της Μυρσούδας και Τούλας με σπρώξιμο στη στέρνα (3η ακολουθία)
4} πνιγμός της νεογέννητης κόρης του βοσκού με τα χέρια της (4η ακολουθία)
Κοινός παρανομαστής σε όλες αυτές τις περιπτώσεις η εγκληματική βούληση της
γραίας που στις τρεις, από τις τέσσερις, περιπτώσεις πνιγμών πραγματώνεται
μέσω των χεριών της. Τα τραχιά χέρια της Φραγκογιαννούς αποτελούν φονικό
όργανο και σύμβολο θανάτου. Είναι το πρώτο πράγμα που γίνεται αντιληπτό στο
Πλάνο 0, αρχικά ως κάτι ακαθόριστο, στη συνέχεια καθορισμένο. Ένα χέρι που
όσο απομακρύνεται από την κάμερα γίνεται αντιληπτό το σχήμα του σε μια μη
ρεαλιστική χρωματική σύζευξη. Είναι το ίδιο χέρι που στην πραγματικότητα της
ιστορίας (και όχι στο όνειρο) επιτελεί το φονικό του ρόλο.
(Πλάνα 25, 29, 152, 153, 154, 155, 227, 229)
Έτσι, με το τέλος της ταινίας θα κλείσει ένας αφηγηματικός κύκλος που δόθηκε
στην έναρξη αυτής ως όνειρο. Που τέθηκε ως πιθανότητα από μια δυσοίωνη
μοίρα, την οποία η Αμέρσα δεν κατάφερε να αντιστρέψει, παρά την επίμονη αλλά
διακριτική προσπάθειά της.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΜΙΑΣ ΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

Ένα κορισάκι παίζει κουτσό σε αυλή με πηγάδι
[Πρόληψη 1η / χρονική θέση 5 /Πλάνο 30]
Το μοναδικό flash forward μέσα στην ταινία.
Πρόκειται για μια γνήσια πρόληψη της αφήγησης που αναφέρεται σε συμβάντα
που έπονται στην ιστορία. Γι’ αυτό ο νέος χώρος, το νέο πρόσωπο, και η άσχετη
δράση δημιουργούν κάτι μεταξύ έκπληξης και παραξενίσματος, και ενδεχομένως
εκληφθούν ως κινηματογραφική μεταφορά (άλλωστε μπορεί να λειτουργήσει
ταυτόχρονα ως τέτοια): η αθώα παρουσία του μικρού κοριτσιού που παίζει
κουτσό σ’ ένα χώρο που ορίζεται αφαιρετικά από σχήματα για κουτσό στο
έδαφος, κι από ένα πηγάδι, ενώ όλα καίγονται σε ένα λευκό φως, ενδεχομένως να
υποδηλώνει τη μετάβαση της ψυχής της μικρής εγγονής σε μια άλλη διάσταση,
όπου αυτή πια κινείται σ’ έναν άρρητο κι άγνωστο τόπο.
Όταν, όμως, η αφήγηση προχωρήσει στο επόμενο στάδιο της ιστορίας, γίνεται
αντιληπτό ότι το Πλάνο 30 είναι μια χρονική στιγμή από την κατάσταση αυτής
εδώ της ενότητας, κατά την οποία η Ξενούλα αποτελεί το βασικό πρόσωπο. Εκ
των υστέρων αναγνωρίζονται στην εικόνα τα στοιχεία του χώρου, ενώ κατά την
εξέλιξη της 2ης ακολουθίας πραγματώνεται αυτό που είχε δειχθεί πριν το τέλος
της 1ης ακολουθίας. Η μικρή Ξενούλα, μόνη της στην αυλή, παίζει κουτσό δίπλα
στο πηγάδι.
Έτσι το Πλάνο 30 αποτελεί μια ‘εξωτερική πρόληψη’, από τη στιγμή που το εύρος
της χρονικής στιγμής που καλύπτει βρίσκεται εκτός της πρώτης αφήγησης.
Σύμφωνα με τον Genette:
«Το όριο του χρονικού επιπέδου της πρώτης αφήγησης χαράζεται σαφώς
από την τελευταία μη προληπτική σκηνή.» [348]
Ως πρώτη αφήγηση λοιπόν εδώ θεωρείται η έναρξη της 2ης αφηγηματικής
ακολουθίας που εισάγει μια καινούργια κατάσταση συγκριτικά με τα
προηγηθέντα, μια νέα εξέλιξη στην ιστορία, και επομένως σε σχέση με αυτήν
κρίνεται, εκ των υστέρων πάντα, η συνάφεια και αναφορά του Πλάνου 30.
Πρόκειται για ‘εξωτερική πρόληψη, επαναληπτική’ γιατί το Πλάνο 30 τίθεται
μονταζιακά πριν από αυτήν την έναρξη, και προοιωνίζει το άτυχο τέλος της
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μικρής. Μια προαναγγελία που δημιουργεί μια γέφυρα μεταξύ της 1ης και της 2ης
αφηγηματικής ακολουθίας. Μια νοητική σύνδεση που κατά κάποιο τρόπο προεπισημαίνει την επανάληψη πριν αυτή συμβεί. Γιατί, όπως θα φανεί στην επόμενη
ακολουθία, η Φραγκογιαννού θα πνίξει πάλι (έστω δια παραλείψεως).
Ο ρόλος της ‘πρόληψης’ δεν αποκλείει την ταυτόχρονη μεταφορική της
λειτουργία κατά τη στιγμή της ένθεσης αυτής σε σχέση με τη δράση που
συνδυάζεται.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗ 2η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ. 45-129):
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Ξενούλα πέφτει στο πηγάδι, ακριβώς τη στιγμή που η Φραγκογιαννού το
ευχόταν να γίνει. Τη στιγμή του ατυχήματος δεν έκανε κάτι για να το αποτρέψει,
αλλά περίμενε μέχρι να βεβαιωθεί για το τελευταίο σπαρτάρισμα. Ενδιάμεσα στα
πλάνα που κοιτά το κοριτσάκι να παίζει, δίνονται με flash back γεγονότα της
προηγούμενης ζωής της.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αναγγελία μιας πιθανής πορείας

Ενώ η Φραγκογιαννού πλένει σε ένα ξένο σπίτι, με βοηθό την Κρινιώ, τη
μικρότερη κόρη της - η μια σκάφη δίπλα στην άλλη, οι γυναίκες με έντονη την
κόπωση στις κινήσεις των σωμάτων, ο ιδρώτας από την κούραση και τη ζέστη ορμούν ένα τσούρμο μικρά παιδιά στην αυλή, κυρίως κοριτσάκια, (Πλ. 49) και
γεμίζουν το χώρο με κινήσεις, φωνές, γέλια και τρεχαλητά. Η ρυθμική εναλλαγή
πλάνων μικρής διάρκειας και σφιχτής, έντονης δράσης, μονταρισμένων πάνω στο
αγχωτικό μουσικό θέμα, κάνουν τα Πλάνα 49-75 να κορυφώνουν σταδιακά τη
μεγάλη κούραση και να

ενδυναμώνουν την αίσθηση ενόχλησης της

Φραγκογιαννούς. Σ’ αυτά τα πλάνα δημιουργείται ο οιωνός, ο προάγγελος για την
πραγματική αναγγελία μιας πιθανής εξέλιξης.
Η πιθανότητα αυτή αναγγέλεται με σαφήνεια στο Πλάνο 108 που η
Φραγκογιαννού, κοιτώντας επίμονα τη μικρή που σκύβει μέσα στο πηγάδι, λέει:
"Ε και να 'πεφτες μέσα Ξενούλα". Με τη δήλωση αυτής της επιθυμίας
διαφαίνεται η πιθανότητα πρόκλησης αυτής.
{Πλάνο 106} Η Φραγκογιαννού κοιτά με αινιγματικό χαμόγελο την Ξενούλα, ενώ
ταυτόχρονα πλένει.}
{Πλάνο 107} Η Ξενούλα βγάζει το κεφαλάκι της από το στόμιο του πηγαδιού και κοιτά
την Φραγκογιαννού.}
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{Πλάνο 108} Η Φραγκογιαννού κοιτά επίμονα την Ξενούλα και λέει: “Ε, και να ‘πεφτες
μέσα Ξενούλα, λευτεριά θα ‘κανες τσι μάνας σου.”}

Υπάρχει εδώ μια κλιμακούμενη αναγγελία μιας πιθανής πορείας:
α) μια κρυφή, άρρητη διάνοιξη της πιθανότητας, περισσότερο σαν αόριστος
κίνδυνος, που στηρίζεται σε όσα είναι ήδη γνωστά για τη Φόνισσα από τον
πνιγμό της εγγονής της, σαν μια κεκαλυμμένη απειλή (Πλ. 79-85).
β) μια ρητή αναγγελία της πιθανότητας, που είναι πια συγκεκριμένη και ως προς
τον τρόπο πραγμάτωσής της, και βγαίνει από τα χείλη της ίδιας της γραίας (“Ε,
και να ‘πεφτες μέσα Ξενούλα, λευτεριά θα ‘κανες τσι μάνας σου.”).
Αυτός ο επαναληπτικός χειρισμός διασαφηνίζει την επιθυμία της γραίας και
εμφανίζει έντονα την πρόθεση.
{Πλάνο79} Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, πιο κοντινό απ’ ότι το προηγούμενο, κάμερα σταθερή απέναντι από τις
γυναίκες, λήψη plongee σε μικρότερη γωνία απ’ ότι το προηγούμενο.
Οι δύο γυναίκες πλένουν.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ (προς την κόρη της ): “Άιντε να πα να φέρεις να φάμε”
Η κόρη της υπακούει, αφήνει το πλύσιμο, παίρνει, βάζει το σάλι της και φεύγει αριστερά
του κάδρου.
Η Φραγκογιαννού συνεχίζει το πλύσιμο κοιτάζοντας σε κάποιο σημείο της αυλής
λέγοντας.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Ουφ κουράγιο. Μπίτισε κι αυτό το έρμο.”
(Η Φραγκογιαννού αναφέρεται εδώ στο κοριτσάκι που θα δούμε στο επόμενο πλάνο να
παίζει κουτσό.)
{Πλάνο 80} Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Γενικό πλάνο, μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Ένα κοριτσάκι που έχει μείνει μόνο του στην αυλή παίζει κουτσό στα τετράγωνα
σχήματα μπροστά από το πηγάδι. Το πηγάδι στο πίσω επίπεδο του κάδρου και το
κοριτσάκι πηγαινοέρχεται πηδώντας μπροστά και πάλι πίσω στο χώρο που βρίσκεται
ανάμεσα στο πηγάδι και στη Φραγκογιαννού που πλένει. Αριστερά στο 1/3 του κάδρου
διακρίνεται κατά το 1/3 η φιγούρα της, από τη μέση μέχρι τα γόνατα, να πλένει στη
σκάφη.
{Πλάνο 81} Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού πλένει με το βλέμμα σκυφτό προς τη σκάφη.
{Πλάνο 82} Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο του μικρού κοριτσιού την ώρα που παίζει κουτσό.
{Πλάνο 83} Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει το κοριτσάκι που παίζει με άγριο βλέμμα.
{Πλάνο 84} Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Γωνία λήψης από την άλλη μεριά της αυλής, από το σημείο που βρίσκεται το πηγάδι.
Σε πρώτο επίπεδο, τα σχήματα του κουτσού, το κοριτσάκι πηδάει ανάμεσα σ’ αυτά, κι
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έρχεται από το πίσω επίπεδο πιο μπροστά και στο βάθος ανάμεσα στις καμάρες η
Φραγκογιαννού που πλένει.
{Πλάνο 85} Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει με άγριο βλέμμα το κοριτσάκι. Η ματιά
της κατεβαίνει στη σκάφη καθώς πλένει, σουφρώνει με πείσμα τα χείλη και συνεχίζοντας
το πλύσιμο κοιτάζει ίσια μπροστά.

Ενώ στην 1η αφηγηματική ενότητα η κάμερα δεν πλησίασε το θύμα, και
γενικότερα δεν τόνισε το μέγεθος της απώλειας, εδώ, από την προαναγγελία της
πιθανότητας, η κάμερα καταγράφει τη δράση της μικρής Ξενούλας,
υποστασιοποιώντας το πιθανώς επόμενο θύμα, που δεν είναι ένα απλό σχήμα,
ένας ρόλος για να παίξει η ηρωίδα το προσωπικό παιχνίδι της αγωνίας της, αλλά
ένα ανθρώπινο ον που του αξίζει η ζωή.
Æ Πλάνα που τονίζουν την ύπαρξη και την αθωότητα της Ξενούλας
80} η μικρή παίζει κουτσό μόνη της μπροστά στο πηγάδι,
82} κοντινό πλάνο του προσώπου της μικρής όπως παίζει κουτσό
84} η μικρή παίζει κουτσό μπροστά στο πηγάδι / άλλη γωνία λήψης από Πλ. 80
105} το κορμάκι της μικρής σκύβει μέσα στο πηγάδι, σαν να προσπαθεί κάτι να
πιάσει
107} η μικρή βγάζει το κεφαλάκι της από το στόμιο του πηγαδιού και κοιτάζει τη
Φραγκογιαννού
109} η μικρή επαναλαμβάνει τη φράση της γριάς με το δικό της παιδιάστικο
τρόπο. Η τραγική ειρωνεία μπροστά στην πλήρη αθωότητα της μικρής που δεν
καταλαβαίνει τι λέει.
Ένας μηχανισμός ενδιαφέροντος στήνεται γύρω από τα επίμαχα πλάνα της
πραγμάτωσης ή μη πραγμάτωσης της ευχής της Φόνισσας, ένας μηχανισμός
πλοκής καθώς τα πλάνα στήνονται έτσι για να παίζουν με τις πιθανότητες. Θα
πέσει ή όχι το κοριτσάκι στο πηγάδι: ένα ερώτημα που πλάνο - πλάνο φέρνει την
πλοκή στην αιχμή μιας αγωνιώδους κορύφωσης.
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Πραγμάτωση της πιθανότητας

Η μικρή πέφτει στο πηγάδι (Πλ. 111). Η κινηματογράφηση είναι τέτοια που
δηλώνει την ηθελημένη αδράνεια της Φραγκογιαννούς, ενώ είναι φανερό πως το
κοριτσάκι σπαρταράει μέσα στο πηγάδι (Πλάνο 112,113,114,115).
{Πλάνο 111} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Τα πόδια της Ξενούλας πέφτουν μέσα στην τρύπα του πηγαδιού. Πολύ σύντομο πλάνο.}
{Πλάνο 112} Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πηγάδι χωρίς την Ξενούλα. Δίπλα στο πηγάδι κάποιες κότες περνούν.
Ένα ξύλο, του οποίου η μια άκρη στηρίζεται σε διχάλα, πέφτει, και η άλλη του άκρη
ακουμπά στο στόμιο του πηγαδιού, ενώ το σχοινί που ήταν στην άκρη του ξύλου
χώνεται μέσα στο στόμιο. Το ξύλο παίζει - κινείται σπασμωδικά πάνω στο στόμιο σαν
κάποιος να το τραβά από μέσα.}

▪ Η πραγμάτωση και η σημασία του Πλ. 113 ως δείκτης της ευθύνης
{Πλάνο 113} Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Σε πρώτο επίπεδο – νεταρισμένη η εικόνα - το ξύλο παίζει πάνω στα τοιχώματα του
πηγαδιού, σαν κάποιος να τραβά από μέσα το σχοινί. Τρίβεται το ξύλο πάνω στο πηγάδι
αριστερά - δεξιά. (Υπονοείται με αυτό η αγωνιώδης πάλη του παιδιού να κρατηθεί από
κάπου.)
Σε πίσω επίπεδο - φλου η εικόνα - η φιγούρα της Φραγκογιαννούς μπροστά στη σκάφη
που περιμένει.
Ξαφνικά το ξύλο σηκώνεται απότομα και το σχοινί που κρέμεται απ’ αυτό βγαίνει από το
πηγάδι.
Το παιδί το έχει αφήσει (που σημαίνει πως πνίγηκε, πως αφέθηκε τελικά στο νερό).
Εδώ η εικόνα νετάρει στη Φραγκογιαννού στο πίσω επίπεδο που κοιτά προς το πηγάδι
άπραγη και με ικανοποίηση.}

Η σύνθεση του πλάνου σε δύο επίπεδα τονίζει την εσκεμμένη παράλειψη της
Φραγκογιαννούς να σώσει το παιδί. Πράγματι δεν έσπρωξε η ίδια το παιδί, αλλά
ενώ είχε όλο το χρόνο να το αποτρέψει, δεν το έκανε. Αυτό είναι το νόημα της
βέργας που παίζει αριστερά - δεξιά πάνω στο στόμιο του πηγαδιού, καθώς το
σχοινί που κρέμεται απ’ αυτήν, μέσα στο πηγάδι, τραβιέται από μέσα,
υπονοώντας την αγωνιώδη πάλη του παιδιού να κρατηθεί από κάπου. Η βέργα σε
πρώτο επίπεδο με το φακό της κάμερα να νετάρει σ’ αυτήν, ενώ σε πίσω επίπεδο,
στο βάθος, θολή η φιγούρα της Φραγκογιαννούς που περιμένει. Μόλις η βέργα
πάψει να κινείται, που σημαίνει πως το παιδί είναι πια νεκρό, νετάρει η κάμερα
στο πίσω επίπεδο για να φανεί η Φραγκογιαννού στη θέση της, ακόμα ακίνητη
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και υπεύθυνη.
Ουσιαστικά λοιπόν στο πλάνο 113 πραγματώνεται η πιθανότητα θανάτου που
αναγγέλθηκε σαφέστατα στο 108.

▪ Η πραγμάτωση και η σημασία του Πλ. 115 ως απόδειξη ευθύνης
{Πλάνο 115} Η Φραγκογιαννού δεξιά του κάδρου πίσω από τη σκάφη.
Το σώμα της σκυμμένο μπροστά σαν κάτι να περιμένει. Ακίνητη κοιτά προς το πηγάδι.
Με την αρχή της κίνησής της ξεκινά πλάγιο travelling-back - που ουσιαστικά υποχωρεί
στα βήματά της προς το πηγάδι - και σταματά το travelling όταν φτάσει στο πηγάδι.
Βάζει τα χέρια πάνω από τα μάτια για να μην της κρύβει ο ήλιος αυτό που πρόκειται να
δει και σκύβει μέσα στο πηγάδι. Κοιτά, κοιτά ακόμα πιο κοντά και μετά σηκώνει το
πρόσωπο -σώμα χαμογελώντας κάπου στο κενό ικανοποιημένη.
Ξανακοιτά όρθια πια το πηγάδι και βιαστικά φεύγει προς την πόρτα της αυλής λύνοντας
την ποδιά της. Μόλις φτάνει στην είσοδο της πόρτας γίνεται cut.}

Η ακινησία του σώματός της σαν μια απουσία αντίδρασης στο σπαρτάρισμα του
παιδιού μέσα στο πηγάδι (η βέργα αποτελεί τη μετωνυμία της αγωνίας του
παιδιού) υποβάλλει ακόμα περισσότερο την άρνησή της να πάει να βοηθήσει τη
μικρή, την επιθυμία της να πνιγεί το παιδί. Η στάση και κλίση του σώματός της
προς τα εμπρός δηλώνει την ανυπομονησία της για το θάνατο της μικρής
Ξενούλας.
Δεν είναι τυχαίο ότι η κάμερα μένει αρκετή ώρα (7 δευτερόλεπτα) σ’ αυτό το
σημείο χωρίς να γίνεται τίποτα. Ούτε η Φραγκογιαννού κινείται, ούτε η κάμερα
κινείται. Η Φραγκογιαννού μένει σ’ αυτή τη στάση με αινιγματικό χαμόγελο στο
στόμα. Το αποκορύφωμα της ευθύνης για ένα θάνατο που όχι απλά είχε ευχηθεί,
αλλά διέπραξε με παράλειψη.
Έτσι στοιχειοθετείται η ενοχή της όχι μόνο ως προς το νομικό, αλλά και ως προς
το συνειδησιακό επίπεδο.

Επιτευχθέν αποτέλεσμα
Τμήμα πλάνου 115
Κοιτά, κοιτά ακόμα πιο κοντά και μετά σηκώνει το πρόσωπο και το σώμα χαμογελώντας
κάπου στο κενό ικανοποιημένη. Ξανακοιτά όρθια πια το πηγάδι και βιαστικά φεύγει προς
την πόρτα της αυλής λύνοντας την ποδιά της.
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Το επιτευχθέν αποτέλεσμα του πνιγμού σηματοδοτείται με την ακινησία στο
πηγάδι και το ικανοποιημένο χαμόγελο της Φραγκογιαννούς.
Αυτό το γεγονός επισύρει ως αποτέλεσμα για την ίδια τη Φραγκογιαννού, τις
υποψίες των ανθρώπων του νόμου, την ανάκριση, που σαφώς τη φέρνει σε
δυσχερή θέση, παρ’ ότι καταφέρνει να τους παραπλανήσει με το ψέμα της, στο
οποίο εμπλέκει την κόρη της για να διώξει από πάνω της τις υποψίες (Πλάνο
125).

Επιτευχθέντα αποτελέσματα ως προς τα δρώντα πρόσωπα

Έτσι, προς το τέλος αυτής της ακολουθίας, ειδικότερα στο Πλάνο 125 είναι
εμφανής:
α) Ως προς τη Φραγκογιαννού:
η γραία έρχεται αντιμέτωπη με τους ανθρώπους του νόμου, μπαίνει στη δυσχερή
θέση του απολογούμενου και έτσι διανοίγεται μια περαιτέρω πιθανότητα να την
υποπτευθούν και να τη συλλάβουν, άρα γι’ αυτήν υπάρχει μία ‘παραχθείσα
υποβάθμιση’.
β) Ως προς τους ανθρώπους του νόμου:
αδυνατούν να στηρίξουν τις υποψίες τους, αφού η Φόνισσα καταφέρνει να τους
παραπλανήσει – αν και όχι απόλυτα – με τα ψέματά της. Έτσι, η με παράλειψη
διαπραχθείσα ανθρωποκτονία μένει ατιμώρητη, και οι τηρητές νόμου και τάξης
καθίστανται ανεπαρκείς ως προς το ρόλο τους (Πλάνο ανάκρισης 125). Κατά ένα
τρόπο βρίσκονται μετέωροι μεταξύ γνώσης και αμφιβολίας, μεταξύ ‘παραχθείσας
βελτίωσης’ - αφού υποπτεύονται - αλλά και ‘παραχθείσας υποβάθμισης’ - αφού η
όποια γνώση παραμένει ατελής και χωρίς αποδεικτικά στοιχεία.
γ) Ως προς τους γονείς της μικρής Ξενούλας:
η πιο τραγική ‘παραχθείσα υποβάθμιση’ για τους γονείς είναι να χάνουν το παιδί
τους. Όπως και στην προηγούμενη ακολουθία, δίνεται διακριτικά η απώλεια, αν
μέσω ενός διαφορετικού τρόπου ηθελημένης απόστασης κατά τη σύλληψη και
οργάνωση του φιλμικού υλικού.
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Η αίσθηση πένθους δίνεται με δύο επίπεδα σκηνικής δράσης:
στο πρώτο επίπεδο, με κεντρικό σημείο αναφοράς το πηγάδι, κινούνται οι
άνθρωποι του νόμου και η Φόνισσα δίνει την απολογία της. Στο πίσω επίπεδο
πλήρης ακινησία. Στον ίδιο χώρο που πριν έπαιζαν και φώναζαν ζωηρά τα παιδιά,
τώρα κάθονται κάτω ακίνητα και αμίλητα. Πιο πίσω τους οι μαυροφορεμένες
γυναίκες του χωριού στέκονται ακίνητες σαν λαϊκό δικαστήριο που περιμένει να
δώσει ετυμηγορία. Σ’ ένα τρίτο επίπεδο, που υποβάλλεται από μια χαμηλή
ηχητική ένταση, μέσα από το σπίτι, ακούγεται το κλάμα της μάνας μαζί με τη
φράση «Αχ παιδάκι μου», που υπογραμμίζει την απώλεια.

Τα αποτελέσματα του πνιγμού της Ξενούλας, το πένθος, καταδεικνύονται, έστω
διακριτικά, έστω από απόσταση.
Η κάμερα επιλέγει το γενικό πλάνο, υπό γωνία λήψης plongee και με δύο κινήσεις
παράλληλου travelling κατά μήκος της αυλής, περιγράφει τις κινήσεις και τις
διαθέσεις. Συμπυκνώνει τη δράση και σηματοδοτεί την ‘υποβάθμιση’ όλων των
δρώντων προσώπων, των παραγόντων της εξέλιξης, σε ένα και μόνο πλάνο και
μάλιστα από απόσταση. Η επιλογή της από πάνω προς τα κάτω (plongee) γωνίας
λήψης σε όλη τη διάρκεια του πλάνου, επιτείνει την εντύπωση της δυσχερούς
στιγμής για όλους.
{Πλάνο 125} Γενικό πλάνο, λήψη (σε μικρή γωνία) plongée.
Σε πρώτο επίπεδο φαίνεται το πηγάδι δεξιά του κάδρου και αριστερά του κάδρου
βρίσκεται σε διαγώνια διάταξη - ως προς τις γωνίες του κάδρου - το ξύλο από το οποίο
κρέμεται το σχοινί που τραβούσε η Ξενούλα ενώ πνιγόταν.
Χάμω σ’ ένα σοφραδάκι, κάθεται ένας γραμματέας και γράφει στα χαρτιά του. Με το
βηματισμό ενός τακτικού αστυνομικού που προχωρά σε πίσω επίπεδο κατά μήκος του
τοίχου του σπιτιού, ξεκινά παράλληλο travelling που αποκαλύπτει το χώρο και τα
πρόσωπα.
Δύο βήματα πίσω από το πηγάδι στέκεται η Φραγκογιαννού με την κόρη της. Δίπλα στο
πηγάδι, δεξιά του πηγαδιού, ένας αστυνομικός. Διαγώνια πίσω από τη Φραγκογιαννού
είναι μαζεμένα, καθισμένα χάμω δέκα πιτσιρίκια, προφανώς τα κοριτσάκια και αγοράκια
που έπαιζαν πριν. Σε πιο πίσω επίπεδο, στις καμάρες του σπιτιού, κάποιες γυναίκες και
άντρες στέκονται ακίνητοι.
Ο αστυνομικός σταματά και μιλά με κάποιον στο βάθος, ενώ η κάμερα συνεχίζει το
travelling μέχρι που βρίσκει έναν άντρα να στέκεται σε πρώτο επίπεδο δεξιά, του
κάδρου. Πρόκειται για τον πάρεδρο. Ταυτόχρονα από το βάθος, ο άντρας με τον οποίο
μίλησε ο αστυνομικός - όπως μαθαίνουμε αργότερα πρόκειται για τον ειρηνοδίκη, τον
αρμόδιο να διατάξει τη σύλληψη της Φραγκογιαννούς - και πλησιάζει τον άντρα που
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στέκεται σε πρώτο επίπεδο δεξιά του κάδρου. Ο ειρηνοδίκης κάτι συζητά με τον
πάρεδρο, χωρίς όμως να ακούμε τι λένε, και μετά προχωρά προς το πηγάδι, προς τα εκεί
που στέκεται η Φραγκογιαννού με την κόρη της.
Με τα βήματά του ξεκινά travelling παράλληλο με τον τοίχο του σπιτιού και το
βηματισμό του ειρηνοδίκη που προχωρά σε πρώτο επίπεδο (σε αντίθεση με τον
αστυνομικό της προηγούμενης κίνησης travelling που βημάτιζε στο πίσω επίπεδο).
Ο ειρηνοδίκης προχωρά και σταματά δύο φορές για λίγο, κοιτάζοντας προς το μέρος
όπου στέκεται ο κόσμος. Προς την κατεύθυνση των παιδιών κυρίως.
Περνά μπροστά από τη Φραγκογιαννού και την κόρη της κι έρχεται να σταθεί αριστερά
του πηγαδιού και μπροστά από την Φραγκογιαννού.
Το travelling σταματά με το σταμάτημα του ειρηνοδίκη, ο οποίος στρίβει για μια στιγμή
προς το γραμματέα και μετά γυρίζει προς τη Φραγκογιαννού και τη δείχνει με το
μπαστούνι. Εκείνη τη στιγμή πλησιάζει και ο πάρεδρος και στέκεται δίπλα στον
ειρηνοδίκη.
Σε πίσω ηχητικό επίπεδο ακούγεται το κλάμα της μάνας που φωνάζει “Αχ παιδάκι μου!”
Η Φραγκογιαννού αρχίζει την απολογία της.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Αυτά παίζανε εδώ απ’ τα ξημερώματα, κάνανε μεγάλο σαματά
....(σε αυτό το σημείο εμφανίζεται απ’ αριστερά του κάδρου ο γραμματέας και πάει και
στέκεται με το χαρτί του δίπλα στον ειρηνοδίκη)...και με ταλαιπώρησαν. Κατά το γιόμα
έστειλα την κόρη μου να φέρει να φάμε, τα παιδιά φωνάζανε κι ένιωσα μπαϊλντισμένη κι
είπα η έρμη ας πάω κι εγώ στο σπίτι να φάμε όλοι μαζί. Σαν γύρισα ήταν ακόμα γιόμα,
τα παιδιά είχαν φύγει κι είπα στο Κρινιώ ‘άιντε να χαρείς, τράβα νερό απ’ το πηγάδι να
τα ξεβγάλουμε να τελειώνουμε μαθές’ κι αυτό μπήγει τις φωνές ‘Μάνα, μάνα έλα να
δεις’ τρέχω και τι να δω, την Ξενούλα μες στο πηγάδι....”.
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Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 2Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ. 45-129)

ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ Η ΜΝΗΜΗ ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ
Η μετακίνηση της αφήγησης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της ιστορίας, έχει
διαφανεί ήδη από την 1η ακολουθία. Εδώ όμως εδραιώνεται η λογική της
σύνδεσης παρόντος και παρελθόντος, μέσα από την παραπλήσια αφηγηματική
αντιμετώπιση κατά το σημείο ένθεσης των αναδρομών.
Στην 1η αφηγηματική ενότητα οι εκτενέστερες και σημαντικότερες αναλήψεις
δόθηκαν στο διάστημα εκείνο της αφήγησης μεταξύ αναγγελίας της πιθανότητας
κινδύνου για το μωρό και ακριβώς πριν από την πραγμάτωση αυτής της
πιθανότητας με την πράξη του πνιγμού. Αντίστοιχος χειρισμός του χρόνου
επισυμβαίνει κι εδώ, με τη μνήμη να εντίθεται μεταξύ της άρρητης διάνοιξης
πιθανότητας για τον κίνδυνο και της φράσης της γραίας: “Ε, και να ‘πεφτες μέσα
Ξενούλα, λευτεριά θα ‘κανες τσι μάνας σου.” (Πλ. 108). Αυτή η φράση ναι μεν
δεν ισοδυναμεί με πράξη, όχι ακόμη τουλάχιστον - γι’ αυτό και υπάγεται στην
υπο-ενότητα αναγγελίας της πιθανότητας - παίρνει όμως εκ των υστέρων το
χαρακτήρα πράξης μέσω της παράλειψης που ακολουθεί.
Οπότε, ουσιαστικά, πάλι προηγείται η μνήμη ακριβώς μεταξύ των δύο
λειτουργιών της πιθανότητας και της πραγμάτωσης, με τη διαφορά πως στην
περίπτωση της Ξενούλας το έγκλημα έγινε με παράλειψη, οπότε για να
καταδειχθεί η παράλειψη να σωθεί η μικρή, επισημαίνεται πρώτα η επιθυμία να
χαθεί η μικρή. Η χρονική ανάλυση θα δείξει πως ο ρόλος των αναδρομών στο
παρελθόν της Φραγκογιαννούς, η μνήμη, επιτελεί αντίστοιχη λειτουργία με αυτήν
της 1ης αφηγηματικής ενότητας.
Οι αναλήψεις της 2ης αφηγηματικής ακολουθίας είναι όλες ‘εξωτερικές’ γιατί,
ασχέτως πόσο μεγάλο ή μικρό σε διάρκεια είναι το ‘εύρος’ τους, τα γεγονότα στα
οποία αναφέρονται έχουν γίνει σε χρόνο εκτός της ‘πρώτης αφήγησης’.
Υπάρχει μια πολλαπλότητα χρονικών θέσεων, που καλύπτουν γεγονότα
διαφορετικής χρονικής απόστασης από την παρούσα δράση, με αποτέλεσμα μια
ποικιλία στην ‘εμβέλεια’ των αναλήψεων αυτής της αφηγηματικής ενότητας.
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ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 2ης ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

15 = παρόν, χρονική θέση 5 {Πλάνα 45-85}
∟ένα τσούρμο παιδιών παίζει και φωνασκεί
16 = ανάληψη 8η / παρελθόν, χρονική θέση 3 {Πλάνα 86-104}
∟το περιστατικό με το Μούρτο ολοκληρώνεται
17 = παρόν / χρονική θέση 5 {Πλάνα 105-115}
∟η μικρή Ξενούλα πέφτει στο πηγάδι και μένει αβοήθητη
18 = ανάληψη 9η / παρελθόν χρονική θέση 3/α {Πλάνα 116, 119}
∟η Φραγκογιαννού κλαίει μπροστά στη θάλασσα
19 = ανάληψη 10η / παρελθόν χρονική θέση 1/α {Πλάνα 120, 122}
∟η νεαρή Χαδούλα μπροστά στη θάλασσα
20 = ανάληψη 11η / παρελθόν χρονική θέση -1 {Πλάνα 123, 124}
∟η μάνα της Φραγκογιαννούς ξεφεύγει από τους ληστές
21 = παρόν, χρονική θέση 5 {Πλάνα 125}
∟η ανάκριση
22 = παρόν, χρονική θέση 5/α {Πλάνα 127-129}
∟μετά την ανάκριση, στη θάλασσα

Η ‘αφήγηση’ ήδη έχει δώσει σημαντικά στοιχεία για το παρελθόν της Φόνισσας,
οπότε μπορεί να ανασυσταθεί η ‘ιστορία’ μέσα από τους κομβικούς της
σταθμούς, δηλ. να μπουν τα γεγονότα στη σειρά με την οποία συνέβησαν στην
πραγματικότητα, στη γραμμική χρονική τάξη τους, κι όχι όπως δίνονται στην
αφήγησή τους με αναχρονίες και ανακολουθίες. H σύγκριση ανάμεσα στα δύο
διαγράμματα εύγλωττα καταδεικνύει τη διαφορά μεταξύ ‘ιστορίας’ και
‘αφήγησης’ κατά Genette.
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ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ‘ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ’

ΧΡΟΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
-1 = η άγρια μάνα της Φραγκογιαννούς καταδιώκεται από τους ληστές.
(Ας οριστεί -1 λόγω του ότι ανήκει σε ένα παρελθόν όχι βιωμένο από την ίδια τη
Φραγκογιαννού, αλλά γνωστό σ’ αυτήν από ιστορίες).
1 = η νεαρή Χαδούλα αρραβωνιάζεται το Γιάννη τον Φράγκον.
1/α = η νεαρή Χαδούλα σε μια απροσδιόριστη χρονική στιγμή μπροστά από μια
λίμνη, δίπλα στη θάλασσα.
(Ας οριστεί 1/α γιατί εντάσσεται στην ίδια χρονική περίοδο με τον αρραβώνα,
ίσως να έγινε και αμέσως μετά απ’ αυτόν).
2 = ο θάνατος της μάνας της Φραγογιαννούς
3 = το περιστατικό με το γιο της Φραγκογιαννούς, το Μούρτο, που έχει γίνει
ταραχοποιό στοιχείο.
3/α = η μεσόκοπη πια Φραγκογιαννού, σε μια απροσδιόριστη χρονική στιγμή,
κλαίει μπροστά στη θάλασσα.
(Ας οριστεί 3/α γιατί εντάσσεται στην ίδια χρονική περίοδο με το περιστατικό του
Μούρτου, πιθανότατα αμέσως μετά απ’ αυτό).
-4 = ο διάλογος της Φραγκογιαννούς με την κόρη της Αμέρσα την προηγούμενη
μέρα του πνιγμού της νεογέννητης εγγονής.
(Ας οριστεί -4 ακριβώς γιατί προηγείται μόλις 12 ώρες από το γεγονός του
πνιγμού).
4 = το παρόν της επίσκεψης της Αμέρσας και του πνιγμού της εεγονής
5 = η μικρή Ξενούλα παίζει κουτσό μπροστά από το πηγάδι, το ατύχημα, η
παράλειψη, η ανάκριση
5/α = για άλλη μια φορά μπροστά στη θάλασσα.
(Ας οριστεί 5/α γιατί εντάσσεται στην ίδια χρονική περίοδο με την ανάκριση,
πιθανότατα αμέσως μετά απ’ αυτή).
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‘ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΝΩ ΣΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ’
Στην προηγούμενη αφηγηματική ενότητα, η ανησυχία της Δελχαρώς για το μωρό
αποσιωπήθηκε αρχικά, για να δειχθεί εκ των υστέρων ως ‘ανάληψη
συμπληρωματική’, δηλαδή μια εκ των υστέρων αφηγηματική κάλυψη του
περιστατικού. Εδώ, το flash back επιστρέφει ξανά σε ένα περιστατικό που ήδη
έχει δειχθεί, με τη διαφορά ότι εδώ προσεγγίζεται από άλλη οπτική γωνία, έτσι
ώστε να δοθεί μια άλλη πλευρά, πιο ολοκληρωμένη, του εν λόγω συμβάντος της
πολεμικής του Μούρτου ενάντια στις Αρχές, και στις σχέσεις του με τη μάνα και
την αδελφή του.

Περιστατικό εκδίωξης του Μούρτου, γιού της Φραγκογιαννούς, από τις αρχές
[Ανάληψη 8η / χρονική θέση 3 / Πλάνα 86-104]
Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της ανάληψης είναι η επαναφορά ενός γεγονότος.
Η αφήγηση ξαναγυρίζει στη χρονική θέση 3, το περιστατικό εκδίωξης του
Μούρτου, αλλά όχι για τις ίδιες χρονικές στιγμές της, όχι για τα ίδια σημεία
εξέλιξής της. Αναπτύσσει ένα διαφορετικό χωρο-χρονικό τμήμα του ίδιου
συμβάντος, αποκαλύπτοντας όλα τα δεδομένα του, τα οποία είχαν αποκρυφθεί
κατά την 1η ακολουθία, με αποτέλεσμα να δοθεί εδώ μια σφαιρική προσέγγιση
της καταδίωξης του Μούρτου από τους αστυνομικούς, του αναίτιου
μαχαιρώματος της Αμέρσας από τον ίδιο της τον αδελφό, καθώς επίσης την
εξαιρετικά δύσκολη και οδυνηρή θέση της Φραγκογιαννούς.
Το συγκεκριμένο flash back αντιστοιχεί στο είδος εκείνο των αναλήψεων πάνω
σε ‘παράλειψη’, για το οποίο ο Genette διευκρινίζει:
«Πράγματι ορισμένες αναδρομές, αν και αφιερωμένες σε επιμέρους
γεγονότα, μπορεί να παραπέμπουν σε επαναληπτικές παραλείψεις, να
αναφέρονται δηλαδή όχι σε ένα και μόνο τμήμα του χρόνου που κύλησε,
αλλά σε πολλά τμήματα, θεωρούμενα ως όμοια και κατά κάποιο τρόπο ως
επαναλαμβανόμενα.» [349]
Αυτή λοιπόν η σφαιρικότητα αποκάλυψης των γεγονότων γίνεται εκ των
υστέρων. Ενώ δηλαδή το συμβάν θα μπορούσε να δοθεί ενιαία σε μία και
μοναδική αναδρομή, μέσα από μια αντιμετώπιση της δράσης ενιαία σε μια
πολυπρισματική χωρο-χρονική ενότητα - τα γεγονότα θα μπορούσαν να δειχθούν
με τη σειρά που συνέβησαν, με παράλληλη δράση ως προς τους χώρους που
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συνέβησαν - επιλέγεται να γίνει η αφήγηση του σημαντικότερου τμήματος της
δράσης αυτής στη 2η ακολουθία. Αυτό σημαίνει ότι η αφήγηση δεν ενδιαφέρεται
μόνο για την πλήρη κάλυψη του συμβάντος, αλλά για τη βαρύτητα που αυτό
αποκτά με την επανάληψη της υπενθύμισής του, ταυτόχρονα με την αποκάλυψη
που εμπεριέχει. Κι αυτή η βαρύτητα της αποκάλυψης αποκτά την πλήρη σημασία
της αν συνυπολογισθεί σε ποιο σημείο της δράσης εντίθεται η χρονική αυτή
αναδρομή: πριν από τον πνιγμό της μικρής Ξενούλας, όπως αντίστοιχα το
υπόλοιπο μέρος αυτής της ανάληψης είχε δοθεί πριν από το πνίξιμο της εγγονής.
Έτσι, αυτή η αποκάλυψη μιας τόσο δύσκολης στιγμής για τη ζωή της
Φραγκογιαννούς (ο γιος της εκδιώκεται από τις αρχές και για αντιπερισπασμό
μαχαιρώνει την αδελφή του), γίνεται ακριβώς τη στιγμή που η γραία θυμάται τις
ταλαιπωρίες της, ακριβώς για να εξηγήσει (ή και να οδηγήσει) την ευχή:
«Ε, και να ‘πεφτες μέσα Ξενούλα».
Πράγματι η επιστροφή στο παρόν συνδυάζεται με την ευχή, την πραγμάτωση
αυτής της ευχής, δηλαδή τον πνιγμό της Ξενούλας και την παράλειψη της
Φραγκογιαννούς να τη σώσει. Οι διάρκειες των πλάνων είναι τέτοιες που
καθιστούν σαφή την παράλειψη, σε τέτοιο βαθμό ώστε να εξομοιούται με
ενέργεια, στοιχειοθετώντας όχι μόνο ηθική, αλλά και ποινική ευθύνη.
Μεταξύ της πρώτης άρρητης αναγγελίας της πιθανότητας να πάθει κάτι η μικρή
Ξενούλα, μια πιθανότητα που αναγγέλεται με το άγριο και έντονο βλέμμα της
γραίας και της ρητής, δηλωμένης επιθυμίας της Φραγκογιαννούς να συμβεί το
κακό, εκεί ανάμεσα αποκαλύπτεται το παρελθόν ως ένα ερμηνευτικό σημαίνον.
Πέραν όμως του σημείου αφηγηματικής ένθεσης, αυτή η επαναληπτικότητα, αυτή
η επιστροφή στην ίδια χρονική θέση μέσω της ‘ανάληψης πάνω σε παράλειψη’,
εμφανίζει

μια

συμπληρωματικότητα

με

στόχο

την

ολοκλήρωση

του

συγκεκριμένου περιστατικού, αποκαλύπτοντας όλα τα δεδομένα του, τα οποία
είχαν αποκρυφθεί κατά την 1η ενότητα.

▪ Συμπληρωματικές αφηγήσεις για το ίδιο παρελθοντικό συμβάν.
Ένας κατάλογος με τις δράσεις που δείχνονται στην 1η και στη 2η ενότητα για το
ίδιο συμβάν δείχνει πως καμία δράση του flash back 3 δεν είναι ίδια με αυτήν του
flash back 8 - πλην μιας εξαίρεσης που θα αναπτυχθεί αμέσως πιο κάτω - σε μια
αφήγηση η οποία συμπληρώνει με την 8η ανάληψη τα κενά που άφησε η 3η
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ανάληψη, κι έπειτα προεκτείνονει τις δράσεις μέχρι την ολοκλήρωση της σκηνής.
Εδώ λοιπόν υπάρχει ‘ενική’ αφήγηση κατά Genette, την οποία εναλλακτικά
ονομάζει με το επίθετο ‘μοναδική’: ‘ενική ή μοναδική’ σκηνή.
Πρόκειται για την περίπτωση αφήγησης κατά την οποία:
«Ότι έγινε μία φορά εκφωνείται μία φορά. Ή ότι έγινε ν φορές εκφωνείται ν
φορές».
Ο κατάλογος των δράσεων δείχνει πως αυτές είναι συμπληρωματικές μεταξύ τους
και μονάχα δύο επιμέρους σημεία της επαναλαμβάνονται στην αφήγηση: ένα
ακουστικό και ένα οπτικό.
Æ Δράσεις στο 3ο flash back:
- Ο Μούρτος σε πλάτωμα του χωριού κρύβεται και μετά βάζει μπουρλότο στην πορεία των
αστυνομικών (Πλάνο 19)
- Οι αστυνομικοί τον κυνηγούν στους αγρούς, ενώ ο Μούρτος σπρώχνει και ρίχνει κάτω τη μάνα
του που βρίσκεται στο δρόμο του και κάτι του λέει καθυστερώντας τον (Πλάνο 20)
- Οι αστυνομικοί ανεβαίνουν τις σκάλες του σπιτιού της Φραγκογιαννούς, ενώ ακούγεται μια
κραυγή (Πλάνο 21)
- Η Αμέρσα μέσα στο σπίτι κρύβει ένα μαχαίρι σε ένα πιθάρι (Πλάνο 22)
- Ο ένας από τους δύο αστυνομικούς κατεβαίνει τις σκάλες του σπιτιού, ενώ ταυτόχρονα πετιέται
πάνω του ο Μούρτος, τον ρίχνει κάτω και φεύγει (Πλάνο 23)

Οι δράσεις που μένουν μετέωρες κατά της 1η αφήγηση - η κραυγή που ακούγεται
και το μαχαίρι που κρύβει στο πιθάρι η Αμέρσα - θα καλυφθούν από τη 2η
αφήγηση.
Æ Δράσεις στο 8o flash back που συμπληρώνουν τα κενά της αφήγησης:
- Ο Μούρτος μπαίνει στο σπίτι του (και σπίτι της Φραγκογιαννούς), από μια μικρή είσοδο δίπλα
σε σκάλες (Πλάνο 86)
- Στο εσωτερικό του σπιτιού, ο Μούρτος παίρνει κάτι χοντρά δοκάρια για να φρακάρει την πόρτα
να μη μπουν οι αστυνομικοί, παίρνει ένα μαχαίρι, κι έπειτα ανοίγει μια ξύλινη πόρτα στο ταβάνι
πάνω από το κεφάλι του (Πλάνο 87)
- Ο Μούρτος ανεβαίνει από την καταπακτή στο πάνω δωμάτιο όπου η Αμέρσα κάθεται διπλωμένη
στο κρεβάτι και τον κοιτά φοβισμένα.
- Οι αστυνομικοί έξω από την πόρτα δίπλα από τις σκάλες, την παραβιάζουν με το όπλο και
ανοίγει. Μπαίνουν μέσα και κοιτούν διερευνητικά το χώρο (Πλάνα 89, 90)
- Ο Μούρτος και η Αμέρσα τους κοιτούν από πάνω, μέσα από μια χαραμάδα στο ξύλινο πάτωμα,
ο Μούρτος ανήσυχος, σκέφτεται πως θα ξεφύγει (Πλάνα 91-96, 99)
- Οι αστυνόμοι, στο κάτω πάτωμα, κατάσχουν τα όπλα του Μούρτου και διαλύουν το σκηνικό του
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Καραγκιόζη (Πλάνα 98, 100)
- Ο Μούρτος τραυματίζει την Αμέρσα με το μαχαίρι, η κραυγή της φέρνει τους αστυνομικούς
επάνω, ο Μούρτος φεύγει από την καταπακτή, έχοντας τραβήξει την προσοχή των αστυνομικών
αλλού, η κόρη κρύβει το ματωμένο μαχαίρι στο πιθάρι, κι οι αστυνόμοι μπαίνουν

στο σπίτι (Πλάνα 101, 102)
- Οι αστυνόμοι κάνουν επίμονες ερωτήσεις στην Αμέρσα, εκείνη κρύβει το ότι είναι μαχαιρωμένη,
καλύπτει τον αδελφό της, έρχεται η Φραγκογιαννού η οποία επίσης καλύπτει το γιό της, και
δέχεται στην αγκαλιά της την λιπόθυμη και τραυματισμένη κόρη της (Πλάνα 103, 104)

Οι δύο δράσεις που επαναλαμβάνονται αφηγηματικά, για να επιβεβαιωθεί
αδιαμφισβήτητα η επιστροφή στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, συνιστούν
γνήσια ‘επαναληπτική αφήγηση’, όπου πράγματι αφηγείται δύο φορές (ν φορές)
αυτό που συνέβη μία φορά.
η

Ι. Το άκουσμα μιας κραυγής που ήταν ακατανόητη κατά την 3 ανάληψη (Πλ.

21), κατά την 8η ανάληψη (Πλ. 101) αποσαφηνίζεται και ταυτόχρονα συνδέει
χρονικά αυτό που γίνεται έξω από το σπίτι (οι αστυνομικοί ανεβαίνουν), με αυτό
που ταυτόχρονα γίνεται μέσα (ο Μούρτος μαχαιρώνει την Αμέρσα για λόγους
αντιπερισπασμού και καθυστέρησής τους).
ΙΙ. Το κρύψιμο του μαχαιριού στο πιθάρι από την Αμέρσα είναι το δεύτερο σημείο

- οπτικό σημείο - δράσης που επαναλαμβάνεται. Αυτή η επανάληψη δε γίνεται για
λόγους αλλαγής οπτικής γωνίας, ούτε για λόγους υφολογικής σημασιοδότησης,
αλλά για μια εκ των υστέρων επισήμανση της απόφασης της Αμέρσας να καλύψει
τον αδελφό της.
(Σημείωση: οι επαναληπτικές δράσεις ξεχωρίζουν με μεγαλύτερα γράμματα.)
▪ Συμπληρωματική επαναληπτική αφήγηση και γνήσια επανάληψη
Στη γνήσια ‘επαναληπτική’ αφήγηση της επίσκεψης της Αμέρσας (Πλ. 25), που
εμπίπτει στην κατηγορία ‘αφήγηση ν φορές αυτού που συνέβη μία φορά’, το
αφηγηματικό εκφώνημα επιστρέφει στα χνάρια του για να πει ένα ίδιο τμήμα της
ιστορίας, την ίδια ακριβώς δράση, αλλιώς, δηλαδή με άλλο τρόπο.
Εδώ, στο περιστατικό του Μούρτου, το αφηγηματικό εκφώνημα δεν επιδεικνύει
καμία επανάληψη ως τέτοιο, δεν αφηγείται επαναληπτικά τις ίδιες στιγμές, τις
ίδιες ακριβώς δράσεις, αλλά επιστρέφει σε αυτό το ήδη αφηγημένο κατά το ήμισυ
συμβάν, για να το συμπληρώσει, εμφανίζοντας μια επανάληψη ως προς την
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αναφορά, μια επιστροφή σε μια χρονική θέση του παρελθόντος που η αφήγηση
είχε αφήσει στη μέση τις επιμέρους στιγμές και δράσεις του.

ΣΧΕΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ‘ΟΠΤΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ’

Σκιαγράφιση του ρόλου του αφηγητή στο φιλμ

Στο 8ο flash back η αφήγηση συνεχίζει στο ίδιο ρεαλιστικό ύφος του 3ου flash
back και ο αφηγητής παίρνει τη ροή της διήγησης από εκεί που διακόπηκε,
περιγράφοντας τα γεγονότα με αντικειμενική απόσταση, ίση για όλα τα πρόσωπα
του συμβάντος. Αυτή η αφηγηματική ενότητα του παρελθόντος, μοιρασμένη στις
δύο αναδρομές της 1ης και 2ης αφηγηματικής ενότητας, καταδεικνύει την ύπαρξη
ενός παντογνώστη αφηγητή, ο οποίος γνωρίζει συμβάντα που κανένα από τα
υπόλοιπα πρόσωπα της ιστορίας δε θα μπορούσε να ξέρει, παρά μόνο ίσως να
συνάγει εκ του αποτελέσματος. Ο αφηγητής δείχνει ταυτόχρονα τους
αστυνομικούς να κατάσχουν τα όπλα του Μούρτου, το Μούρτο να μαχαιρώνει
την Αμέρσα, την Αμέρσα μόνη και φοβισμένη να κρύβει το μαχαίρι στο πιθάρι
και να καλύπτει τον αδελφό της, ενώ αυτός το σκάει.
Κι έπειτα αφηγείται την είσοδο της μάνας Φραγκογιαννούς, την από κοινού
προσπάθεια των γυναικών να παραπλανήσουν τους αστυνόμους, κι αφού αυτοί
φύγουν τη λιποθυμία της Αμέρσας στα χέρια της μάνας της.
Υπάρχει δηλαδή μια πλήρης εποπτεία των δεδομένων της ιστορίας, μέσα από μια
γνώση όλων των στιγμών, και όλων των προσώπων αυτής. Μια πολυπρισματική
θεώρηση της συγκεκριμένης κατάστασης, που όμως δεν ακολουθεί την προοπτική
κανενός από τα δρώντα πρόσωπα. Η μόνη στιγμή που η αφήγηση δανείζεται την
οπτική γωνία των προσώπων είναι τα κοντινά πλάνα στη χαραμάδα του
πατώματος (Πλάνα 92, 95), κατά τα οποία διακρίνονται οι αστυνομικοί να
κινούνται στο κάτω πάτωμα και συναποτελούν το αντικείμενο του βλέμματος της
Αμέρσας και του Μούρτου αντίστοιχα, μέσα από δύο ‘υποκειμενικά’ πλάνα.
Αυτός ο δανεισμός επιδεικνύει για μια ακόμη φορά την ικανότητα του αφηγητή
να φτάνει μέχρι τις εσωτερικές σκέψεις και δράσεις των προσώπων και στη
συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιείται για να δείξει εύγλωττα την εγγύτητα
του κινδύνου και να εξηγήσει εμμέσως το σκεπτικό διαφυγής του Μούρτου.
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Αυτή η ευρύτητα γνώσης υπονοεί τον τρόπο παρουσίας ενός παντογνώστη
αφηγητή, μέσα από τη ματιά του οποίου χτίζεται ολόκληρη η ταινία, μια ματιά
που διαφάνηκε ήδη από την αρχή της ταινίας και των αναδρομών που καλύπτουν
χρόνια πριν, σε ένα παρελθόν που καλύπτεται από μια παντογνωστική εποπτεία.
Ο αφηγητής κρατά ένα ρόλο σταθερό ως προς την ποσότητα της γνώσης του
απέναντι στα γεγονότα της ιστορίας (ρόλος παντογνώστη), μέσα από μία ευρεία,
ολοκληρωμένη, και προς όλες τις κατευθύνσεις προοπτική θέασης, τέτοια που να
αγγίζει ακόμη και την εσωτερικότητα των προσώπων το δράματος. Αυτή βέβαια
η πληρότητα γνώσεων δεν είναι δυνατόν να δειχθεί ολόκληρη χωρίς ένα κανάλι
ερμηνείας, χωρίς μια συγκεκριμένη προσέγγιση κάθε φορά. Γι’ αυτό άλλωστε θα
μπορούσε ίσως να δημιουργηθεί μια σύγχιση ως προς το είδος εστίασης, κι
εύλογα να τεθεί το ερώτημα αν ίσως υπάρχει εδώ ‘εσωτερική ή μεταβλητή
εστίαση’, ερώτημα στο οποίο η απάντηση δίνεται μέσα από την ίδια την κάμερα.
Η προοπτική της κάμερας καταγράφει απ’ έξω προς τα μέσα και δεν ακολουθεί
ποτέ μια ολοκληρωμένη προσωπική αφήγηση-διαδρομή κάποιου ή κάποιων
προσώπων, δηλαδή δεν καλύπτει την από μέσα προς τα έξω πραγματικότητα.
Μόνη εξαίρεση τα δύο ‘υποκειμενικά’ πλάνα της χαραμάδας, έτσι όπως κοιτούν
μέσα απ’ αυτήν ο Μούρτος και η Αμέρσα, καθώς παρατηρούν τις κινήσεις των
αστυνομικών.
Από την άλλη όμως, αυτή η σταθερά παντογνωστική κάλυψη της ιστορίας
πάλλεται ως προς την απόσταση, δημιουργώντας ποικιλόμορφες αφηγηματικές
τροπικότητες: άλλοτε προσιδιάζουν στον τρόπο που ο αφηγητής - μέσω της
κάμερα - επιλέγει να δείξει πως αντιλαμβάνεται τα συμβάντα που ξέρει, να τα
διηγηθεί με το δικό του τρόπο, κι άλλοτε πλησιάζει τη μίμηση, για την ακρίβεια
υποχωρεί μπροστά στη μίμηση, δείχνοντας τη δράση χωρίς τη δική του
μεσολάβηση, απλά αφήνοντας τα πρόσωπα να μιλήσουν και να δράσουν. [350]
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ΟΛΟ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΡΕΙΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Η Φραγκογιαννού στη θάλασσα μετά το περιστατικό με το Μούρτο
[Ανάληψη 9η / χρονική θέση 3/α / Πλάνα 116-119]
Η μεσόκοπη Φραγκογιαννού, κλαίει μπροστά στη θάλασσα. Μια φαινομενικά
απροσδιόριστη χρονική στιγμή, η οποία με μια προσεκτική ανάγνωση του
φιλμικού κειμένου μπορεί να ενταχθεί στο επεισόδιο με το Μούρτο, πιθανότατα
αμέσως μετά απ’ αυτό. Οι λόγοι που οδηγούν σε αυτό το συμπέρασμα είναι οι
εξής:
- το κλάμα της μεσόκοπης γυναίκας μπροστά στη θάλασσα μπορεί να εξηγηθεί αν
συνδεθεί με όλα αυτά που έχει υποστεί και αυτά για τα οποία αγωνιά (χρονικός
προσδιορισμός μέσω δραματουργίας).
- η ομοιότητα της φυσικής παρουσίας της Φραγκογιαννούς με αυτήν που είχε
κατά τη σκηνή της εισβολής και ανάκρισης των αστυνομικών, μια ομοιότητα
τόσο σε επίπεδο όψης, όσο και σε επίπεδο

συνολικής εμφάνισης (χρονικός

προσδιορισμός μέσω ενδυματολογίας και styling).
- η χρήση του ασπρόμαυρου χρώματος στη σκηνή του κλάματος μπροστά στη
θάλασσα (και μάλιστα στις ίδιες τονικότητες με το επεισόδιο του Μούρτου),
ενώνει χρονικά τις δύο αυτές αναδρομές και δημιουργεί την αίσθηση ενός
χρονικά επακόλουθου συμβάντος (χρονικός προσδιορισμός μέσω επιλογής
φωτογραφικού ύφους).
{Πλάνο 116} Παρελθόν / flash back / σέπια, προς το ασπρόμαυρο.
Κάμπος ανάμεσα σε βουνά. Σε μερικά σημεία έχει εισχωρήσει νερό και δημιουργεί κάτι
σαν μικρές λίμνες. Ανάμεσα στο νερό και στις λωρίδες του εδάφους προχωρεί τρέχοντας
η Φραγκογιαννού, που έχει ίδια όψη όπως στο περιστατικό με το Μούρτο.
Κοντοστέκεται και παίρνει μια ανάσα. Μετά προχωρά πάλι προς τη θάλασσα. Η κάμερα
την ακολουθεί με panoramique. Η Φραγκογιαννού πάει στην ακροθαλασσιά. Το
panoramique σταματά λίγο πριν αυτή φτάσει. Μετά η κάμερα σε κίνηση με τη βοήθεια
του γερανού ανεβαίνει προς τα πάνω και το πλάνο γίνεται πάλι plongee.
{Πλάνο 117} Παρελθόν / flash back / σέπια, προς το ασπρόμαυρο.
Η Φραγκογιαννού με την πλάτη στο φακό. Γυρίζει αριστερά του κάδρου αργά και
στρέφεται αμφάς στην κάμερα. Κοιτά κάπου στο βάθος με το πρόσωπο δακρυσμένο.
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Η νεαρή Χαδούλα στη θάλασσα μετά τον αρραβώνα με τον Γιάννη τον Φράγκο
[Ανάληψη 10η / χρονική θέση 1/α / Πλάνα 120-122]
Μια αντίστοιχη σημειολογική διερεύνηση αυτής της αναδρομής - μέσω
δραματουργικών, ενδυματολογικών, φωτιστικών προσδιορισμών και δεικτών συνδέει τη χρονική θέση 1/α με τη χρονική θέση 1 του αρραβώνα.
Η νεαρή γυναίκα που στέκεται μπροστά στη λίμνη, δίπλα στη θάλασσα, δεν είναι
άλλη από τη νεαρή Χαδούλα. Όμως η χρονική απροσδιοριστία παραμένει καθώς
δεν διαφαίνεται το πότε της νεότητας: πριν παντρευτεί, μετά το γάμο, πριν κάνει
παιδιά, πριν ή μετά τον αρραβώνα;
Μπορεί να υποστηριχτεί πειστικά πως η χρονική στιγμή μπροστά στη λίμνη είναι
συνέχεια του αρραβώνα (ομοιότητα της φυσικής παρουσίας της νεαρής Χαδούλας
με αυτήν που είχε κατά τον αρραβώνα, τόσο σε επίπεδο όψης, όσο και σε επίπεδο
εμφάνισης) για έναν επιπλέον λόγο που συνάγεται από το ακόλουθο σκεπτικό:
Κατά τη σκηνή του αρραβώνα καταλύθηκε η όποια αφέλεια, η όποια αθωότητα
από πλευράς της Χαδούλας. Η μάνα της, μπροστά σε όλους, της αρνήθηκε μιαν
αξιοπρεπή προίκα, σαν η νεαρή να μην είχε καμιά αξία. Και τότε εκείνη,
παρουσία όλων και κρυφά από όλους, διαπράττει την πρώτη αξιοκατάκριτη
πράξη της, την κλοπή από το κομπόδεμα της μάνας της.
Το βλέμμα κατ’ ευθείαν μέσα στο φακό της κάμερας, κατ’ ευθείαν στα μάτια του
θεατή, δημιουργεί ερωτηματικά και πιθανές απαντήσεις:
Ι. το θάρρος (ή το θράσος) της Χαδούλας να κοιτά το θεατή μέσα στα μάτια

ενδεχομένως σημαίνει πως η αφήγηση επιδεικνύει το ότι η μικρή πλέον έχει μπει
στον κόσμο των ενηλίκων (στον κόσμο των θεατών) και διεκδικεί αυτή τη θέση
με το βλέμμα της.
ΙΙ. η αφήγηση οδηγεί τη Χαδούλα να ζητά τη συμμετοχή το θεατή, την κατανόησή

του ή ενδεχομένως την κρίση και καταδίκη του, σαν να υπάρχει ένας
μετεωρισμός μεταξύ αθωότητας και μη αθωότητας. Μεταξύ καταδίκης και
συγχώρεσης.
{Πλάνο 120} Πλάνο παρελθόντος μέσα στο παρελθόν.
Κάμπος ίδιος με αυτόν του πλάνου 117.
Η νεαρή Χαδούλα (με εμφάνιση όπως στον αρραβώνα της) κοιτά τη λιμνούλα από τα
απόνερα της θάλασσας και η φιγούρα της αντανακλάται σ' αυτήν. Έχει χαμηλωμένο το
κεφάλι και το γυρίζει προς τα δεξιά της. (Η ακινησία του σώματός της σε συνδυασμό με
την κίνηση του κεφαλιού προς τα δεξιά δίνει την εντύπωση ενός προβληματισμού, μιας
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σκέψης.)
Cut στο 121 / άμεση χρονική συνέχεια
{Πλάνο 121} Πλάνο παρελθόντος μέσα στο παρελθόν.
Μπούστο της νεαρής Χαδούλας. Η αντανάκλασή του γερμένου κεφαλιού της μέσα στο
νερό της μικρής λίμνης. Όπως το νερό κινείται δημιουργείται μια ιμπρεσσιονιστική
εικόνα.
Cut στο 122 / άμεση χρονική συνέχεια
{Πλάνο 122} Πλάνο παρελθόντος μέσα στο παρελθόν.
Κοντινό του προσώπου της νεαρής Χαδούλας που κοιτά ίσια μπροστά της και μέσα στην
κάμερα.

Η μάνα της Φραγκογιαννούς διώκεται από τους ληστές
[Ανάληψη 11η / χρονική θέση -1 / Πλάνα 123-124]
Η κακιά και φθονερή μάνα της Φραγκογιαννούς, σε νεαρή ηλικία, διώκεται από
τους ληστές, γιατί, όπως εξηγεί ο αφηγητής (φωνή off), τους είχε κάνει μάγια και
δεν πήγαιναν καλά οι δουλειές τους. Η χρονική θέση προσδιορίζεται από τον
αφηγητή κατά την περίοδο ανταγωνισμού της μάνας της Φραγκογιαννούς με τους
κλέφτες. Αυτή η χρονική περίοδος θα διευκρινισθεί ακόμη περισσότερο προς το
τέλος του φιλμ, όταν, κατά την επαναληπτική αναδρομή των στιγμών που έχουν
δειχθεί στην αρχή της ταινίας (1η αφηγηματική ακολουθία), ο αφηγητής θα δώσει
περισσότερα στοιχεία, λέγοντας πως η Χαδούλα ήταν μικρή τότε, αλλά θυμόταν
όλες αυτές τις περιπέτειες από τις διηγήσεις της μάνας της. Αν υποτεθεί ότι η
Χαδούλα ήταν τότε έξι χρονών, τώρα που επισυμβαίνει ο πνιγμός της Ξενούλας
είναι 60 (περίπου), άρα υπάρχει μια ‘εμβέλεια’ 54 χρόνων από τη χρονική στιγμή
στην οποία αναφέρεται η αναδρομή.

Η κυριαρχία της μνήμης μέσω του βλέμματος

Μέσα από τρεις διαφορετικές αναδρομές (9η, 10η, 11η), τριών διαφορετικών
χρονικών στιγμών της ζωής της Φραγκογιαννούς, δίνεται ο κύκλος μιας
ολόκληρης ζωής, εν μέσω του τώρα:
Α. Τα χρόνια της μέσης ηλικίας υπενθυμίζονται με κυρίαρχο γεγονός την
ανταρσία
του Μούρτου (5 χρόνια πίσω: 9ο flash back)
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Β. Τα εφηβικά χρόνια υπενθυμίζονται με κυρίαρχο το γεγονός του αρραβώνα
χωρίς προίκα (43 χρόνια πίσω: 10ο flash back)
Γ. Τα παιδικά χρόνια υπενθυμίζονται με κυρίαρχη τη σκληρή παρουσία της μάνας
(54 χρόνια πίσω: 11ο flash back).
Ο τρόπος που διαπλέκονται αυτές οι αναδρομές δημιουργεί μια συνοπτική
αφηγηματική

ακολουθία

ολόκληρου

του

παρελθόντος,

συνενώνοντας

διαφορετικές χρονικές στιγμές σε μια οργανική ενότητα. Μια ενότητα που
βασίζεται στην αλυσιδωτή παράθεση - προς τα πίσω - των κομβικών σημείων της
ύπαρξης αυτής της γυναίκας, έτσι όπως έχουν δοθεί ήδη μέχρι την εδώ αφήγηση.
Ταυτόχρονα υποσημειώνεται η μνήμη της ίδιας της Φραγκογιαννούς, καθώς το
μοντάζ και το στήσιμο των πλάνων σε μια ενότητα χωρική, αλλά με διαχρονική
εμβέλεια, την παρουσιάζουν σαν να κοιτάζει το ίδιο το παρελθόν της, καθώς το
βλέμμα της στρέφεται προς αυτό.
Μια διευθέτηση των φιλμικών δεδομένων, θα αναδείξει αυτήν την ισχυρή
παρουσία της μνήμης και του βλέμματος:

Ι. Η φωνή του αφηγητή
Τη στιγμή που η Φραγκογιαννού κλαίει μπροστά στη θάλασσα (9η αναδρομή), ο
αφηγητής (με φωνή off) διηγείται το πώς η γυναίκα θυμάται και σκέφτεται τα
περασμένα χρόνια της ζωής της.

ΙΙ. Η φωνή της κάμερας = το βλέμμα της κάμερας και το βλέμμα της
ηρωίδας
{Πλ. 116}: [χρονική στιγμή Α, ώριμα χρόνια]
η Φραγκογιαννού, μετά το περιστατικό με το Μούρτο, τρέχει προς τη θάλασσα
δακρυσμένη και κοιτά το πέλαγος. Το γενικό πλάνο με cut
εναλλάσσεται με το κοντινό της όπου:
{Πλ. 117}: [χρονική στιγμή Α, ώριμα χρόνια]
ενώ είναι πλάτη στο φακό, στρέφεται προς τα πίσω και κοιτά κάπου σε ένα
απροσδιόριστο σημείο. Το κοντινό πλάνο σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η
Φραγκογιαννού κοιτά κάπου εκτός πλάνου, συνδυάζει τις δύο παρελθοντικές
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αφηγήσεις σε μία ενότητα όπου η μία συμπληρώνει την άλλη, όχι ως συνέχεια
εξωτερικής δράσης, αλλά ως απόρροια κάποιας εσωτερικής διεργασίας
{Πλ. 118}: [χρονική στιγμή Β, νεανικά χρόνια]
(ίδιο τοπίο, στο έγχρωμο) η Φραγκογιαννού πολύ νέα, προχωρεί με αργά βήματα
από τη θάλασσα προς μια μικρή λίμνη που αντανακλά τη φιγούρα της.
{Πλ. 119}: [χρονική στιγμή Α, ώριμα χρόνια]
επιστροφή στο εναρκτήριο παρελθόν όπου η Φραγκογιαννού, μετά το
περιστατικό με το Μούρτο, σκουπίζει τα δάκρυά της από τα μάτια και τα
μάγουλα κοιτάζοντας κάπου μακριά. Αυτό το βλέμμα σρέφεται πάλι πίσω στο
χρόνο καθώς:
{Πλ. 120}: [χρονική στιγμή Β, νεανικά χρόνια]
η νεαρή Χαδούλα κοιτά τη φιγούρα της μέσα στη λίμνη.
{Πλ. 121}: [χρονική στιγμή Β, νεανικά χρόνια]
το μπούστο της φιγούρας της αντανακλάται στη λίμνη.
{Πλ. 122}: [χρονική στιγμή Β, νεανικά χρόνια]
η νεαρή Χαδούλα κοιτά ίσια μέσα στο φακό, κοιτά το θεατή.
{Πλ. 123, 124}: [χρονική θέση Γ, παιδικά χρόνια]
η μάνα της Χαδούλας σε νεαρή ηλικία καταδιώκεται από δύο ληστές και τρέχει
στα χωράφια μέχρι που εξαφανίζεται κυριολεκτικά από τα μάτια τους. Πρόκειται
για μια αναδρομή που δεν αποτελεί προσωπικό βίωμα, αλλά γνώση μέσα από τις
διηγήσεις της οικογένειας, για την ακρίβεια της ίδιας της μάνας της
Φραγκογιαννούς, γι' αυτό το περιστατικό.

Αυτή η ακολουθία των flash back εμφανίζει έναν διττό τρόπο κατά τη διαπλοκή
μεταξύ τους: μια σταδιακή χρονική κλιμάκωση προς το παρελθόν, σε τρεις
διαφορετικές καταστάσεις και ταυτόχρονα μια διαδικασία εγκιβωτισμού, μέσω
ενός ιδιότυπου διαλόγου μεταξύ των πλάνων.
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Εγκιβωτισμοί:
[Α116 / γενικό μέσων χρόνων] +
[Α117 / κοντινό μέσων χρόνων] κοιτάζει προς το παρελθόν της νεότητας▼
[Β118 = γενικό νεότητας] +
[Α119 / κοντινό μέσων χρόνων] κοιτάζει προς τη νεότητα▼
[Β120 / φιγούρα νεότητας] κοιτάζει
προς τον εαυτό της μέσα από το
καθρέφτισμα της λίμνης ▼
[Β121 / αντανάκλαση στη λίμνη] +
[Β122 = κοντινό νεότητας] κοιτάζει ▼
μέσα στο φακό της κάμερας +
[Γ123/124 = φιγούρα της άγριας μάνας που τέχει]

Κάπως έτσι διαφαίνεται η διαλογική σχέση μεταξύ των στιγμών του παρελθόντος,
με έναν τρόπο σαν να συντελείται η αποτίμηση μιας ολόκληρης ζωής: η ενότητα
με τη νεαρή Χαδούλα [Β], θα μπορούσε να είναι η μνήμη της Φραγκογιαννούς
που τρέχει κλαμένη προς τη θάλασσα [Α], μια μνήμη πάνω στη χαμένη της
νεότητα και στα βάσανα από τότε που ήταν νέα, και η ενότητα με τη νεαρή
μητέρα της [Γ] θα μπορούσε να είναι η σκέψη της νεαρής Χαδούλας πάνω στην
ιστορία της μάνας της που ξέφυγε από τους ληστές.
Αυτή η δομή της αφήγησης, που βασίζεται στον εγκιβωτισμό της μιας στιγμής
μέσα σε μια άλλη, εξηγείται μέσα από τη λειτουργία του βλέμματος, καθώς η
στόχευση της ματιάς κάπου εκτός κάμερας δημιουργεί την αναμονή για το
αντικείμενο αυτής, που εδώ δεν είναι παρά ο χρόνος πίσω, δηλ. η μνήμη. Έστι οι
αναδρομές κάτω από αυτό το πρίσμα, αναδεικνύουν τον κυριαρχικό ρόλο της
μνήμης.
Μέσα από τον κώδικα του βλέμματος χτίζονται οι σχέσεις των προσώπων μιας
ταινίας, τόσο κατά τη μεταξύ τους διαπλοκή, όσο και κατά την αλληλλεπίδραση
με το περιβάλλον στο οποίο κινούνται, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να γίνει διαυγής η
σχέση με τον εαυτό τους ή η σχέση με την κάμερα, δηλαδή με τον ίδιο το θεατή.
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Η συμβολή διαφορετικών θεωρητικών κατευθύνσεων πάνω στο βλέμμα, με
κυρίαρχη οπτική του Cristian Metz, θεμελιωτή της φιλμικής οντολογίας και
γλώσσας, που εμβάθυνε στα ιδιαίτερα εκφραστικά μέσα του κινηματογραφικού
κώδικα και ιδίως στο ζήτημα του βλέμματος, οδηγεί σε μια κατανόηση του
χειρισμού του βλέμματος σε αυτήν την ενότητα εγκιβωτισμών: ένα βλέμμα που
υπάρχει καταλυτικό και διανέμει το ενδιαφέρον του μέσα και έξω από την οθόνη.
Έτσι εδώ η λειτουργία του βλέμματος χτίζει τρία επίπεδα σχέσεων:
1. Βλέμμα στο παρελθόν = βλέμμα στο χρόνο, βλέμμα στη μνήμη
2. Βλέμμα στον εαυτό, μέσα από τον καθρέφτη της λίμνης = αναζήτηση μιας
χαμένης αθωότητας
3. Βλέμμα στο θεατή μέσα από το κοίταγμα φακό = αναζήτηση μιας εξιλέωσης
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 3η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ. 130-184):
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Φραγκογιαννού ρίχνει δύο κοριτσάκια μέσα στη στέρνα και πνίγονται. Όταν η
μάνα τους βγαίνει έντρομη από το σπίτι και αντιλαμβάνεται το κακό, η
Φραγκογιαννού υποκρίνεται πως προσπαθεί να σώσει τα παιδιά. (Αυτό που δεν
έκανε στην προηγούμενη περίπτωση για να σώσει την Ξενούλα, το κάνει τώρα
υποκριτικά για να σώσει τον εαυτό της). Μετά τις άκαρπες προσπάθειες να
σωθούν τα παιδιά, πατέρας και μάνα συντετριμμένοι. Στην ανάκριση που
ακολουθεί η Φραγκογιαννού προσπαθεί πάλι να παραπλανήσει τους ανακριτές,
αυτοί όμως δείχνουν επιφυλακτικοί.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αναγγελία μιας πιθανής πορείας

Η ανάλυση δράσης και λειτουργιών στις δύο πρώτες αφηγηματικές ακολουθίες
δείχνει σταθερά το ακόλουθο σχήμα:
[Φραγκογιαννού] + [μικρό κοριτσάκι μόνο του] + [δυνατότητα πνιγμού] =
= [θάνατος του κοριτσιού / πνιγμός ]
Άρα, κι εδώ, αμέσως μόλις παρουσιαστούν και οι τρεις αυτές παράμετροι μαζί,
διανοίγεται μια μεγάλη πιθανότητα επανάληψης της ίδιας δράσης, με το ίδιο
αποτέλεσμα. Η προαναγγελία αυτής της πιθανότητας επισυμβαίνει αμέσως με το
ξεκίνημα της αφηγηματικής ενότητας, όταν η Φραγκογιαννού, ενώ ετοιμάζεται να
χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού στο δάσος, αντιλαμβάνεται πως εκεί έξω παίζουν
κάτι κοριτσάκια πάνω στα τοιχώματα μιας στέρνας γεμάτης με νερό (Πλ. 133 και
επόμενα).
Μια σειρά κοντινών πλάνων των κοριτσιών (Πλ. 133-139) αποτελούν κάτι σαν
ένα πρελούδιο στην αθωότητα και την ομορφιά της παιδικότητας, μιας ομορφιάς
που γίνεται βασανιστική καθώς έρχεται αντιμέτωπη με το τραγικό τέλος της,
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αφού η παρουσία της Φόνισσας και μόνο πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες για
κάτι τέτοιο.
Αντίστοιχη κλιμάκωση μεταξύ προαναγγελίας και αναγγελίας της πιθανότητας
εξέλιξης σε πνιγμό υπήρξε και στη 2η αφηγηματική ακολουθία, με τα πλάνα της
μικρής Ξενούλας που παίζει κουτσό και σκαρφαλώνει στο πηγάδι.
Η πιθανότητα του επερχόμενου κινδύνου για τις μικρές επιβεβαιώνεται όταν η
Φραγκογιαννού ρωτά τα μικρά κορίτσια: που ‘είναι η μάνα τους’ (Πλ. 140) / κι
‘αν είναι εκεί μοναχά τους’ (Πλ. 141) / και ‘που είναι ο πατέρας τους’ (Πλ. 142) /
και ‘τι κάνει’ (Πλ. 143). Είναι σαφές πως η γραία έχει βάλει στο νου της κι άλλο
φονικό.
Επιπλέον το κυριαρχικό στοιχείο της γεμάτης με νερό στέρνας (Πλ. 140), που για
πρώτη φορά φαίνεται, ολοκληρώνει την εξίσωση:
[Φραγκογιαννού + δύο μικρά κοριτσάκια μόνα τους + στέρνα με νερό =
αυξημένη πιθανότητα πνιγμού]
{Πλάνο 140} Εξωτερικό - Δάσος. Γενικό πλάνο ενός ξέφωτου με κυρίαρχο στοιχείο τη
στέρνα (που φαίνεται για πρώτη φορά). Κάμερα σταθερή, λήψη plongee. Το κάδρο
ορίζεται από ένα νοητό τρίγωνο που σχηματίζεται από το ένα κοριτσάκι όρθιο αριστερά
του κάδρου, το άλλο καθιστό με το καλάμι δεξιά του κάδρου (με τα κορμιά τους
δημιουργείται η διαγώνιος του κάδρου) και την Φραγκογιαννού να έρχεται από το βάθος
και να στέκεται μπροστά στη στέρνα ανάμεσα στα δύο παιδιά.
Η στέρνα και το νερό της αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο του κάδρου έτσι όπως η λήψη
είναι plongee.
ΦΡΑΓΚ: “Μωρή! Τι κάνετε δω; Που είναι η μάνα σου;”
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: “Σπίτι”
{Πλάνο 141} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο της Φραγκογιαννούς, καθώς κάνει ερωτήσεις με υστερόβουλη περιέργεια.
ΦΡΑΓΚ: “Σε πιο σπίτι, εδώ ή στο χωριό;”
ΚΟΡΙΤΣ.: “Ζεν είναι ζω.”
ΦΡΑΓΚ.: “Κι εσείς είστε εδώ μοναχά σας;”
{Πλάνο 142} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο του μικρού κοριτσιού με το καλάμι.
ΚΟΡΙΤΣ.: “Ειν ο πατέλας εζώ.”
ΦΡΑΓΚ.: “Που;”
ΚΟΡΙΤΣ.: “Εκεί κάτου.”
{Πλάνο 143} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.
ΦΡΑΓΚ.: “Και τι κάνει;”
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{Πλάνο 144} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο του μικρού κοριτσιού.
ΚΟΡΙΤΣ.: “Έχει ζουλειά.”

Η πιθανότητα τείνει να γίνει πράξη όσο η ‘ανάκριση’ που κάνει η Φραγκογιαννού
στα κορίτσια συνεχίζεται. Ο σκοπός της διαγράφεται καθαρά, μέσα από αυτές τις
ερωτήσεις. Υπάρχει όμως μια καθυστέρηση ως προς την πραγματοποίηση αυτού
του σκοπού, γιατί εκτός από τις πληροφορίες που την ενδιαφέρουν άμεσα, και
που της δίνουν το ελεύθερο να διαπράξει το έγκλημά της και να φύγει χωρίς να
την υποψιαστεί κανείς, μοιάζει να μη βιάζεται και ρωτά τις μικρές για τα ονόματά
τους, καλλιεργώντας μια περίεργη επικοινωνία μαζί τους (Πλ. 145-150).
{Πλάνο 145} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς. Αμυδρό χαμόγελο πριν την ερώτηση
ΦΡΑΓΚ.: “Πως σε λένε;”
{Πλάνο 146} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο του κοριτσιού.
ΚΟΡΙΤΣ.: “Μ..σούδα.” (εννοεί Μυρσούδα).
{Πλάνο 147} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει το άλλο κοριτσάκι.
{Πλάνο 148} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της άλλης μικρής που κοιτάζει με σουφρωμένα χειλάκια και παράπονο.
{Πλάνο 149} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που γυρίζει ξανά στην πρώτη μικρή και τη ρωτά:
ΦΡΑΓΚ.: “Και την αδελφή σου;”
{Πλάνο 150} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Μυρσούδας.
ΜΥΡΣ.: “Τούλα.”

▪ Μεταξύ ‘πιθανότητας’ και ‘πραγμάτωσης’
Συγκριτική επισκόπηση στις 1η , 2η και 3η ακολουθία
Η υπο-ενότητα αυτής της ιδιότυπης επικοινωνίας (Πλ. 145-150) αποκτά μια
ιδιαίτερη σημασία, γιατί είναι η πρώτη φορά κατά την αφήγηση του φιλμ που
υπάρχει εξωτερική δράση από πλευράς της Φόνισσας μεταξύ της αναγγελίας της
πιθανότητας και της πραγμάτωσης αυτής.

- -

336

Ι. Στην 1η αφηγηματική ακολουθία μεταξύ διάνοιξης της πιθανότητας θανάτου
της νεογέννητης εγγονής (Πλ. 3) και πραγμάτωσης του πνιγμού (Πλ. 25), υπάρχει
μόνο εσωτερική δράση, δηλαδή οι μνήμες της γραίας που δίνονται με τις
αναδρομές στο παρελθόν. Τίποτε άλλο δε μεσολαβεί.
ΙΙ. Στη 2η αφηγηματική ακολουθία μεταξύ προ-αναγγελίας και αναγγελίας της
πιθανότητας να συμβεί κάτι επικίνδυνο για την Ξενούλα, υπάρχει η εσωτερική
δράση της μνήμης, μεταξύ αναγγελίας της πιθανότητας (Πλ. 108) και
πραγμάτωσης του πνιγμού της Ξενούλας στο πηγάδι (Πλ. 111-115), υπάρχει μόνο
αναμονή από πλευράς της γραίας, μέχρι το τελευταίο σπαρτάρισμα του παιδιού
μέσα στο πηγάδι. Αυτή ακριβώς η αναμονή συνιστά την εγκληματική πράξη.
Τίποτε άλλο δε μεσολαβεί.
ΙΙΙ. Στην 3η αφηγηματική ακολουθία μεταξύ αναγγελίας της πιθανότητας (Πλ. 140
-143) και πραγμάτωσης αυτής (Πλ. 155, αμέσως πιο κάτω), υπάρχει μια σειρά
από δράσεις (Πλ.145 - 150) κατά τις οποίες εμφαίνεται πως η Φραγκογιαννού,
ενώ έχει πάρει την πληροφορία που χρειάζεται για να δράσει άφοβα, επιμένει να
καθυστερεί την πράξη της μιλώντας στα κοριτσάκια, με το ενδεχόμενο μάλιστα
να εμφανιστεί κάποιος από τους γονείς και να ματαιωθεί η αποφασισθείσα
ενέργεια. Ποια μπορεί να είναι η σημασία του να μάθει τα ονόματά τους αν
πρόκειται να τα σπρώξει. Ή μήπως τελικά δεν θα το κάνει. Αυτή η καθυστέρηση
δημιουργεί ένταση και σασπένς, γιατί διανοίγονται πιθανότητες μη πραγμάτωσης
του φονικού συμβάντος που έχει προαναγγελθεί.
Σύμφωνα με τον Claude Bremond, άλλωστε, δεν είναι απαραίτητο να εξελιχθεί η
αφήγηση μέσα από την υποχρεωτική συνάρτηση μιας λειτουργίας από την
επόμενή της. Μπορεί, μετά την αρχική αναγγελία μιας πιθανής εξέλιξης, να
ματαιωθούν τόσο η πραγμάτωσή της, όσο και η επίτευξη ενός σχετικού με αυτήν
αποτελέσματος.
«…αφού τεθεί η πρώτη λειτουργία, ο αφηγητής είναι πάντα ελεύθερος να
τη μετατρέψει σε πράξη ή να τη διατηρήσει σαν πιθανότητα: όσο κι αν μια
συμπεριφορά παρουσιάζεται ως αναμενόμενη ή ένα γεγονός ως
προβλέψιμο, η εκδήλωσή τους δεν είναι δεδομένη. Εάν, πάλι, ο αφηγητής
επιλέξει την εκδήλωση μιας τέτοιας συμπεριφοράς ή ενός τέτοιου
γεγονότος, απ’ αυτόν εξαρτάται αν θα οδηγήσει την αφηγηματική πορεία
στην τελείωσή της ή θα την σταματήσει, δηλαδή, αν θα επιτευχθεί ο
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στόχος ή όχι, θα εξελιχθεί το γεγονός ως το προβλεπόμενο τέλος ή όχι.»
[351]

▪ Περιπτώσεις εμφανών ενδιάμεσων πιθανοτήτων για αλλαγή πορείας
Πράγματι, μέχρι τη στιγμή που η Φόνισσα σπρώχνει τελικά τα κοριτσάκια στη
στέρνα (Πλ. 155), μεσολαβούν αρκετές δράσεις που θα μπορούσαν να την κάνουν
ν’ αλλάξει γνώμη, να υπαναχωρήσει, ώστε να μην εκπληρωθεί η εναρκτήρια
πιθανότητα. Οι δράσεις που σηματοδοτούν αυτήν την αφηγηματική εκκρεμότητα
είναι οι ακόλουθες:
- η πιο μεγάλη από τα κοριτσάκια λέει το όνομά της (Πλ. 146)
- το προσωπάκι της μικρότερης συνοφρυωμένο (Πλ. 148)
- η πιο μεγάλη λέει το όνομα της αδελφής της (Πλ. 150)
Η Φραγκογιαννού έχει το χρόνο (Πλ. 145, 147, 149, 151), αλλά και την αιτία για
να κάνει πίσω: η αθωότητα και η γλυκύτητα δύο παιδιών είναι ένας καλός λόγος
να λυγίσει το μεγαλύτερο εγκληματία.
Έτσι, αυτή η καθυστέρηση ανοίγει το ενδεχόμενο να σωθούν οι μικρές, να σωθεί
και η ίδια η γραία σαν ύπαρξη, σαν συνείδηση. Με τη μη φονική πράξη της
μερικές στιγμές αφότου τη σκέφτηκε, να άρει την εγκληματική της εμμονή
ενάντια στα μικρά κορίτσια (ουσιαστικά ενάντια στον εαυτό της) και να
επαναφέρει

μια

ισορροπία

στο

ταραγμένο

μυαλό

της.

Πράγματι,

η

Φραγκογιαννού διστάζει και αμφιταλαντεύεται. Αυτός είναι ο ρόλος του Πλ. 152
αμέσως μετά τη στιχομυθία με τα κορίτσια (Πλ. 145-151), κατά το οποίο η γραία
κάνει να φύγει:
{Πλάνο 152} Γενικό πλάνο του ξέφωτου στο δάσος. Η στέρνα έντονο στοιχείο στο 1/3
αριστερά του κάδρου. Η λήψη σε μικρή γωνία plongee.
Το πιο μικρό κοριτσάκι περπατά πάνω στο γλιστερό τοίχωμα της στέρνας και φτάνει
στην αδελφή του.
Η Φραγκογιαννού που έμοιαζε να απομακρύνεται από τα κορίτσια και τη στέρνα,
προχωρεί τώρα από το σημείο που βρισκόταν κατά το φευγιό της και έρχεται πίσω από
τα κοριτσάκια με αργά βήματα, αφήνει κάτω το καλάθι της και τα πλησιάζει σηκώνοντας
τις παλάμες της προς τα κεφαλάκια τους.

Τελικά όμως, πριν περάσει τη στέρνα, αλλάζει γνώμη και γυρίζει πίσω.
Αυτή η καθυστέρηση δεν γίνεται μόνο για λόγους σασπένς - με την έννοια της
αναβολής ή και της ματαίωσης ενός αναμενόμενου από το θεατή γεγονότος, που
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όμως δεν θέλει να συμβεί - αλλά κυρίως για λόγους κατάδειξης μιας
στρεβλωμένης συνείδησης, μιας διαταραγμένης ψυχοσύνθεσης που ανατρέπει
τους όρους του καλού και του κακού, του θετικού και του αρνητικού, του θείου
και του δαιμονικού. Γιατί όπως φαίνεται από το Πλ. 152, η Φόνισσα ακούει μέσα
της μια φωνή τρυφερότητας που την κάνει να φύγει, αλλά ταυτόχρονα υπερισχύει
μια άλλη φωνή που της λέει να προχωρήσει στο έγκλημα.
Οπότε, συνοπτικά, η υπο-ενότητα που ορίζεται από τις δράσεις επικοινωνία με τις
μικρές και αμφιταλάντευση (Πλ. 145-151 και 152 αντίστοιχα) είναι μια μικροακολουθία που υπαινίσσεται τη σύγκρουση της γραίας, χωρίς όμως να ανατρέπει
τα δεδομένα που τίθενται ευθύς εξαρχής ως πιθανά και αναμενόμενα.
Επίσης μια ακόμη δράση του Πλάνου 152 - που αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα
στην αναγγελία της πιθανότητας και την πραγμάτωση - διανοίγει ακόμη μία
πιθανότητα εξέλιξης: η πιο μικρή πλησιάζει τη μεγάλη που παίζει, διανύοντας την
απόσταση που τις χωρίζει, περπατώντας πάνω στο βρεγμένο τοίχωμα της
στέρνας, ακριβώς πριν η Φόνισσα προχωρήσει αποφασισμένη στη δικής της
παρέμβαση. Έτσι προς στιγμήν επισημαίνεται ο κίνδυνος (μια νέα πιθανότητα) να
πέσει η μικρή μόνη της μέσα στη στέρνα μετά από ένα στιγμιαίο γλίστρημα,
πράγμα το οποίο τελικά δε συμβαίνει κι η αρχική πιθανότητα μένει ακόμα
ανοιχτή μέχρι την πραγμάτωσή της στο Πλάνο 155. Κινηματογραφικά, αυτό το
ενδεχόμενο της τυχαίας πτώσης υποσημειώνεται από μια ελάχιστη επιβράδυνση
κατά τη λήψη, και μια επιμήκυνση της απόστασης - λόγω ευρυγώνιου φακού από τη μία γωνία της στέρνας στην άλλη, με αποτέλεσμα την παράταση του
κινδύνου γλιστρήματος.
Σύμφωνα με τον Claude Bremond:
«Οι βασικές ακολουθίες συνδυαζόμενες μεταξύ τους παράγουν σύνθετες
ακολουθίες, οι συνδυασμοί των οποίων πραγματώνονται κατά διάφορους
σχηματισμούς…»
Ένας από τους τρόπους αυτών των σχηματισμών είναι η «ενθετική σύνδεση»:
«… Αυτή η διάταξη εμφανίζεται όταν μια διαδικασία, προκειμένου να
φτάσει στην τελείωσή της υποχρεούται να περικλείει μια άλλη, ενδιάμεση,
η οποία με τη σειρά της να περιλάβει μία τρίτη, κ.ο.κ»
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Επομένως, μια ακόμη μικρο - ακολουθία μέσα στην ευρύτερη ακολουθία, μια
περίπτωση ‘ενθετικής σύνδεσης’ κατά Bremond, ναι μεν διανοίγει μια ακόμη
πιθανότητα (να γλιστρήσει από μόνη της η μικρή στη στέρνα), αλλά τελικά η
δράση οδηγείται στην πραγμάτωση της πιθανότητας που αρχικά είχε αναγγελθεί
κατά την ευρύτερη αφηγηματική ακολουθία.

Πραγμάτωση της πιθανότητας

Η Φραγκογιαννού σπρώχνει τα δύο κοριτσάκια μέσα στη στέρνα (Πλ. 155).
Σ’ αυτήν την λειτουργία εντάσσονται επίσης τα Πλ. 153, 154 καθώς
σηματοδοτούν την έναρξη και εξέλιξη της δράσης της γραίας, μέχρι τη στιγμή της
πραγμάτωσης στο Πλάνο 155.
Η Φραγκογιαννού πίσω από τα ανυποψίαστα κοριτσάκια με τα δυο της χέρια
πίσω από τα δυο κεφάλια τους, αντίστοιχα. Μια στάση που παραπέμπει σε
μητρική-πατρική τρυφερότητα, αλλά δεν είναι. Αυτό που μοιάζει με χάδι δεν
είναι. Μια εμφανής ειρωνεία. Η γραία στέκεται με τα χέρια πίσω από τα κεφάλια
των παιδιών γύρω στα 8 με 9 δευτερόλεπτα προτού τα σπρώξει για να πέσουν στη
στέρνα. Τα κορίτσια πέφτουν μέσα στη στέρνα.
{Πλάνο 153} Μεσαίο πλάνο. Η λήψη plongee. Κάμερα σταθερή.
Η Φραγκογιαννού ανάμεσα στα δύο κοριτσάκια με τα χέρια της στα κεφαλάκια τους. Το
ένα εξακολουθεί να παίζει με το καλάμι κοιτάζοντάς προς το νερό, το άλλο στέκεται
βλέποντας το πρώτο. Η Φραγκογιαννού χαϊδεύει τα κεφαλάκια των κοριτσιών.
{Πλάνο 154} Γενικό πλάνο. Η λήψη plongee. Κάμερα σταθερή.
Η Φραγκογιαννού ανάμεσα στα δύο κοριτσάκια - όπως και στο προηγούμενο πλάνο - με
τα χέρια της στα κεφαλάκια τους. Μπροστά τους η στέρνα.
{Πλάνο 155} Όπως το τέλος του πλάνου 152 ως προς τη διάταξη των προσώπων, το
μέγεθος κάδρου, τη γωνία λήψης. Η Φραγκογιαννού ανάμεσα στα δύο κοριτσάκια με τα
χέρια της στα κεφαλάκια τους. Μπροστά τους (αριστερά στο κάδρο) η στέρνα. Μετά από
κάποιες στιγμές - 8 με 9 δευτερόλεπτα - η Φραγκογιαννού ρίχνει τα παιδιά στο νερό.

Μέσα από τρεις διαφορετικές γωνίες λήψης περιγράφεται η ίδια δράση,
αναπαριστώντας με επιμονή την πράξη του φόνου (Πλ. 153, 154, 155).
Το χάδι της γραίας Χαδούλας στα κεφαλάκια και στις πλάτες των κοριτσιών, πριν
το σπρώξιμο στην ανυπαρξία.
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Επιτευχθέν αποτέλεσμα

Ο πνιγμός των κοριτσιών ετελέσθη με επιτυχία:
αρχικά κάποιες μπουρμπουλήθρες ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού της
στέρνας (Πλ. 157), κι έπειτα η κόμη του ενός παιδικού κεφαλιού ανεβαίνει στην
επιφάνεια, ενώ το νεκρό κορμί διακρίνεται από το λευκό ρούχο, ακίνητο μέσα
στο νερό (Πλ. 159). Η πάνινη κούκλα των κοριτσιών, μόνη, πλέει στην επιφάνεια
της στέρνας. Το άψυχο αντικείμενο επιπλέει σε αντίθεση με τα πλάσματα που
βυθίστηκαν. Η κούκλα ως μετωνυμία των κοριτσιών (Πλ. 161). Και μετά τίποτε.
(Πλ. 162).
{Πλάνο 156} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.
Γελά με ικανοποίηση, και καθώς το νερό πετάγεται μπρος στο πρόσωπό της τα μάτια της
έχουν μια άγρια χαρά. Στρέφει το κεφάλι προς τα δεξιά του κάδρου και κοιτά κάπου
μακριά σε χώρους μνήμης και σκέψης. Στο βλέμμα της ταυτόχρονα ο προβληματισμός
και η ικανοποίηση.
{Πλάνο 157} Μεσαίο πλάνο της στέρνας. Λήψη plongee. Κάμερα σταθερή.
Το κάδρο γεμίζει με το βρώμικο νερό της στέρνας στην επιφάνεια του οποίου ανεβαίνουν
μπουρμπουλήθρες από τις τελευταίες πνιγμένες ανάσες των κοριτσιών. Μια πάνινη
κούκλα επιπλέει.
{Πλάνο 158} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που χαμογελά με ικανοποίηση και ανακούφιση. Το
πρόσωπό της αποκτά κάτι σαν γλυκύτητα.
{Πλάνο 159} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Κοντινό πλάνο της επιφάνειας του νερού της στέρνας. Το κάδρο γεμίζει από το νερό. Το
νερό αναδεύεται καθώς το παιδικό κεφαλάκι ανεβαίνει στην επιφάνεια. Διακρίνονται
μόνο τα μαλλιά που καθώς το σώμα κινείται μέσα στο νερό έρχονται μέχρι την επιφάνεια
και ξαναβυθίζονται μαζί με το κεφάλι.
{Πλάνο 160} Μεσαίο πλάνο, μετωπική λήψη.
Μπούστο Φραγκογιαννούς. Στο πρόσωπό της χαμόγελο ικανοποίησης.
Μια λήψη κατά την οποία γίνεται zoom in με ταυτόχρονο travelling-back, με τέτοιο
τρόπο συγχρονισμένα ώστε το μέγεθος του κάδρου σε σχέση με το σώμα της
Φραγκογιαννούς δεν μεταβάλλεται, ενώ ο χώρος πίσω της μοιάζει να γίνεται ένα με
αυτήν, σαν η ίδια να ρουφιέται από το τοπίο.
{Πλάνο 161} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική, με κάμερα κοντά στο
νερό της στέρνας.
Η κούκλα των κοριτσιών που επιπλέει στο νερό της στέρνας.
{Πλάνο 162} Γενικό πλάνο της στέρνας μέσα στο δάσος. Κάμερα σταθερή, λήψη
plongee.
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Καμιά κίνηση στην επιφάνεια του νερού, εκτός από το συνηθισμένο ανεπαίσθητο
παφλασμό.

Τα πλάνα του αποτελέσματος ( Πλ. 157, 159, 161, 162) μοντάρονται με πλάνα
αντίδρασης της γραίας (Πλ. 156, 158, 160):
{Πλ. 156}: στα μάτια της άγρια χαρά. Εναλλαγή αναπόλησης και ικανοποίησης.
{Πλ. 158}: ικανοποίηση και ανακούφιση. Το πρόσωπό της κυριαρχείται από κάτι
σαν γλυκύτητα. Νιώθει απόλυτη ικανοποίηση με την πράξη της. Έχει κυριαρχηθεί
ολοκληρωτικά από την εμμονή της που δεν της αφήνει κανένα περιθώριο για
εναλλακτικές προσεγγίσεις.
{Πλ. 160}: χαμόγελο ικανοποίησης σ’ ένα τοπίο που μοιάζει να τη ρουφά: σαν να
υποδηλώνεται το πέρασμα της Φραγκογιαννούς σ’ έναν άλλο τόπο, εκεί όπου
υπάρχει σύγχυση των σταθερών αξιών της ζωής, εκεί στα θολά μονοπάτια του
μυαλού της.

Επιτευχθέντα αποτελέσματα ως προς τα δρώντα πρόσωπα

α) Ως προς τους γονείς: μια δραματική υποβάθμιση:
Ο πνιγμός των κοριτσιών συνεπιφέρει τη συντριβή της μάνας και του πατέρα
τους. Ολόκληρη σειρά Πλάνων (166 - 183) καταδεικνύει σε όλο το μέγεθός του
το τραγικό αποτέλεσμα για τους γονείς των θυμάτων. Μια σαφής τελεσθείσα
υποβάθμιση,

δραματική

και

τελεσίδικη,

οφθαλμοφανής

ως

προς

την

ανεπίστρεπτη συμφορά. Αυτό που στις προηγούμενες αφηγηματικές ακολουθίες
είχε υπαινιχθεί ή υποσημειωθεί με διακριτικότητα, εδώ κραυγάζει. Είναι η πρώτη
φορά που η αγωνία και ο πόνος των γονιών των θυμάτων όχι μόνο
καταδεικνύεται, αλλά και εξάρεται με τέτοιο τρόπο ώστε η οδύνη τους να τους
φέρει σ’ ένα επίπεδο αγιότητας. Αυτό γίνεται κατ’ αρχήν με τα πολλαπλά πλάνα
που δείχνουν τις αντιδράσεις των γονιών και κυρίως της μάνας:
Πλάνα συντριβής της μάνας
{Πλ. 166}: η μάνα κάνει ένα διστακτικό βήμα προς την κατεύθυνση του
συμβάντος.

Σαν

να

μη

θέλει

να

συνειδητοποιήσει,

ενώ

ταυτόχρονα

συνειδητοποιεί.
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{Πλ. 168}: η μάνα κάνει ένα βήμα πίσω, σαν μόλις να κατάλαβε
{Πλ. 170}: η μάνα κοιτά έντρομη και σαστισμένη προς τη στέρνα
{Πλ. 172}: η μάνα έτοιμη να καταρρεύσει
{Πλ.174}: το πρόσωπο της μάνας με όλη τη σύσπαση της αγωνίας
{Πλ. 176}: το πρόσωπο της μάνας με το τρέμουλο και την ανάσα της αγωνίας
{Πλ. 179}: η μάνα λιποθυμά μπροστά στον σαστισμένο άντρα της
{Πλάνο 166} Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Εξωτερικό του αγροτικού σπιτιού μέσα στο δάσος, με τη φιγούρα της μάνας στραμμένη
προς το σημείο του συμβάντος, να προχωρά με βήματα διστακτικά από τον εξωτερικό
χώρο του σπιτιού προς το δάσος.
{Πλάνο 167} Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Μπούστο της Φραγκογιαννούς, που σκυμμένη στη στέρνα κάτι αναδεύει, κοιτάζοντας
προς τη μάνα.
{Πλάνο 168} Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Εξωτερικό του σπιτιού μέσα στο δάσος, με τη φιγούρα της μάνας στο ίδιο σημείο που
στεκόταν στο πλάνο 166, στραμμένη προς το σημείο του συμβάντος. Κάνει ένα βήμα
πίσω.
{Πλάνο 169} Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η Φραγκογιαννού σκυμμένη στη στέρνα. Το σώμα της κάνει μια απότομη κίνηση προς
τα πάνω, σαν κάτι να προσπαθεί να καταφέρει μέσα στη στέρνα, αλλά δεν φαίνεται τι
ακριβώς.
{Πλάνο 170} Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Μπούστο από τη μέση και πάνω. Η μάνα με ανοιχτό στόμα κοιτά έντρομη προς τη
στέρνα. Το αριστερό της χέρι μένει μετέωρο στο μέρος της καρδιάς, στο αριστερό
στήθος.
{Πλάνο 171} Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη (ίσως contre plongee
σε μικρή γωνία).
Η Φραγκογιαννού βγάζει το ένα κοριτσάκι νεκρό από τη στέρνα.
{Πλάνο 172}
Μεσαίο πλάνο, μπούστο από το στήθος και πάνω (πιο κοντινό δηλ. απ’ ότι το πλάνο170).
Κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η μάνα με ανοιχτό το στόμα, έτοιμη να καταρρεύσει, με το πρόσωπο να τρέμει, κοιτά
προς τη στέρνα.
{Πλάνο 173} Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη (ίσως contre plongee
σε μικρή γωνία).
Η Φραγκογιαννού βγάζει το άλλο κοριτσάκι νεκρό από τη στέρνα.
{Πλάνο 174} Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο της μάνας με όλη τη σύσπαση της αγωνίας. Τρέμουλο του στόματος.
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{Πλάνο 175} Μεσαίο πλάνο των νεκρών κοριτσιών στο έδαφος. Κάμερα σταθερή και
κοντά στο έδαφος να καδράρει μετωπικά τα κεφαλάκια τους, όπως τα κορμιά τους είναι
μπρούμυτα ακουμπισμένα στο πάτωμα.
{Πλάνο 176} Πολύ κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η μάνα που ανοίγει το στόμα από τη σαστιμάρα. Ανάσα αγωνίας.

Μέσα από την προσέγγιση της κάμερας η μάνα όχι απλώς αγιοποιείται μέσα από
το μέγεθος του πένθους της, αλλά δίνει έναν σιωπηρό ακαταμάχητο αντίλογο στο
λόγο - μονόλογο της Φραγκογιαννούς στο Πλάνο 43, όπου εξέθετε στη φίλη της
Μαρουσώ τις απόψεις της για την απαξίωση της ζωής της γυναίκας.
▪ Η ένθεση μιας ανεκπλήρωτης πιθανότητας ενισχύει την τραγικότητα
Μετά την πλήρη σκηνική ανάδειξη του πόνου, με την κάμερα να έρχεται κοντά
στο πρόσωπο της μάνας, αναπτύσσεται μια τραγική ανέλπιδη ελπίδα
δημιουργώντας μια ‘ένθετη’ μικρο - ακολουθία με τη διάνοιξη της πιθανότητας
πως τα παιδιά μπορεί και να σωθούν εάν ξεράσουν το νερό (Πλάνο 177). Πράγμα
που φυσικά δεν πραγματοποιείται, ο οριστικός διπλός πνιγμός έχει προ πολλού
τελεστεί, ο θεατής το αντιλαμβάνεται, έχει δει στιγμή, στιγμή το γεγονός, η ίδια η
Φόνισσα το αντιλαμβάνεται, και ακριβώς γι’ αυτό η ίδια καλλιεργεί αυτό το
ενδεχόμενο για να υποκριθεί μια προσπάθεια σωτηρίας. Μια πιθανότητα που όχι
μόνο δεν πραγματώνεται ποτέ, αλλά ήταν κίβδηλη από την αρχή της.
Θα μπορούσε να ονομαστεί ένθετη ψευδο-ακολουθία η δράση που δίνει αυτήν
την ενδεχόμενη πλαστή πιθανότητα (Πλάνα 177-182), γιατί είναι μια δράση που
υποκριτικά προσπαθεί να αναστρέψει το έγκλημα (ακριβώς για να το κρύψει) και
τελικά παίζει με τον πόνο και εντείνει την τραγική θέση των γονιών στην λεπτό
προς λεπτό ματαίωση της όποιας, έστω απίθανης, ελπίδας.
{Πλάνο 177} Πολύ γενικό πλάνο του ξέφωτου. Κάμερα σταθερή.
Γωνία λήψης αντίστοιχη με το πλάνο 163 και 133.
Η Φραγκογιαννού, στην ίδια θέση μπροστά στη στέρνα - όπως στο πλάνο 163 - μόλις
έχει βγάλει τα παιδιά από τη στέρνα, τα ‘χει ακουμπήσει κάτω στο έδαφος, και κάνει
κάποιες μαλάξεις στα κορμιά τους σαν για να τα σώσει. Ταυτόχρονα φωνάζει με τέτοιο
τρόπο ώστε να την ακούει η μάνα των παιδιών.
ΦΡΑΓΚ.: “Ω δυστυχία. Δεν έχετε το νου σας χριστιανοί; Έτσι αφήνουνε μικρά παιδιά
κοντά στη στέρνα νερό γιομάτη; Καλά που βρέθηκα ...ο Θεός μ’ έστειλε. Κρέμασμα
γρήγορα ανάποδα, κρέμασμα και χτύπημα με το ραβδί να ξεράσουν μαθές. Καλά που
είναι γλυκό το νερό. Που ειν’ ένα σχοινί; Που είν’ ο άντρας σου χριστιανή μου; Καλά
που βρέθηκα. Ο θεός μ’ έστειλε. Απ’ τον Ανάργυρο, απ’ τον ελιώνα, καλά που ήταν η
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πόρτα ανοιχτή, έτσι όπως μπαίνω ακούω μπλουμ τρέχω και τι να δω, δεν πρόλαβα κι
ούτε ήξερα πως είσ’ εδώ...ω τρομάρα που πήρα, τρομάρα που πήρα, γρήγορα κρέμασμα
ανάποδα, που είν’ ο άντρας σου, που; Γιάννη, Γιάννη! Τα κορίτσια πέσαν στη στέρνα!”
Την ώρα που φωνάζει τα παραπάνω είναι έντονα κινητική πάει μπροστά από τα παιδιά
και φωνάζει προς τη μάνα, ξαναπάει πίσω και πλησιάζει τα κορμάκια τους, κινεί έντονα
τα χέρια όλο αγανάκτηση σε μια υποτιθέμενη προσπάθεια να σώσει τα παιδιά.

Η υποκρισία της προσπάθειάς της Φόνισσας επισημαίνεται από δύο σημεία:
- Τα λόγια της φανερώνουν μια επιθυμία να καλυφθεί και να παραπλανήσει.
- Η ίδια η απόσταση της κάμερας. Το πλάνο είναι τόσο γενικό, στατικό και τόσο
μεγάλο σε διάρκεια, αδιάφορο για τις συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει η
Φραγκογιαννού στα σώματα των μικρών παιδιών, αφού αυτές οι κινήσεις δεν
έχουν καμιά σημασία. Είναι γνωστό πως τα παιδιά είναι ήδη νεκρά, είναι γνωστό
πως η Φραγκογιαννού τα έπνιξε, κι έτσι με αυτόν τον τρόπο επισημαίνεται η
ουσιαστική αδιαφορία της για τη ζωή των παιδιών και η προσχηματική
συμπεριφορά της.
Έτσι το ότι η Φραγκογιαννού χάνεται κάπου στο χώρο, υποβάλλει το ότι οι
ενέργειές της είναι άκαρπες σκόπιμα. Υποβάλλεται μια ουσιαστική απραξία.
Είναι σαν η ίδια η κινηματογράφιση να ματαιώνει την πιθανότητα που
διανοίγεται σ’ αυτό το ίδιο πλάνο, μια πιθανότητα που παραμένει ανενεργή για
πάντα (Πλάνα 177, 181, 182, 183).
{Πλάνο 181} Πολύ γενικό πλάνο - όπως 133, 163, 177 - κάμερα σταθερή, μετωπική
λήψη.
Η Φραγκογιαννού, που έχει κρεμάσει τα παιδιά ανάποδα από ένα ξύλο μπροστά στη
στέρνα, τα χτυπά με δύναμη στην πλάτη για να φύγει το νερό, όπως η ίδια έλεγε στο
πλάνο 177. Ακούγεται ο ήχος του ραβδίσματος των παιδιών στην πλάτη.
{Πλάνο 182} Αμερικάνικο πλάνο. Η κάμερα σταθερή με φόντο το σπίτι. Λήψη ελάχιστα
contre plongee, με κάμερα χαμηλά.
Σε πρώτο επίπεδο, στα 2/3 του κάδρου, τα δύο κοριτσάκια βαλμένα το ένα δίπλα στο
άλλο μπρούμυτα. Πίσω τους όρθια η Φραγκογιαννού έχοντας τα χέρια στις πλάτες τους
ακουμπά το κεφάλι της πάνω στην πλάτη του ενός κοριτσιού σαν για να δει αν ανασαίνει.
Γυρίζει το κεφάλι της προς τον πατέρα, που στέκεται πίσω της όρθιος με αγωνία
(αριστερά της και αριστερά του κάδρου). Από την άλλη μεριά, δεξιά του κάδρου κάθεται
συντετριμμένη η μητέρα σφίγγοντας σταυρωτά τα χέρια στο στήθος της. Με το κοίταγμα
της Φραγκογιαννούς ο πατέρας κάνει ένα βήμα μπροστά σαν για να δει μήπως κάτι
αλλάξει, σαν για να βεβαιωθεί για το θάνατο των παιδιών του και η κίνησή του, μαζί με
την έκφραση στο πρόσωπό του, δίνει την εντύπωση πως κάτι ετοιμάζεται να πει. Η φωνή
δε βγαίνει αλλά η Φραγκογιαννού, σαν να έλαβε το κρυφό μήνυμά του, αρχίζει πάλι τις
εντριβές στα κορμάκια των νεκρών κοριτσιών.
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{Πλάνο 183} Γενικό πλάνο. Η κάμερα σταθερή, σε γωνία plongee, με φόντο το σπίτι.
Σε πρώτο επίπεδο, ελάχιστα φωτισμένο, τα κορμάκια των πνιγμένων κοριτσιών πάνω σε
κάτι ξύλινες τάβλες.
Σε πίσω επίπεδο - στη μέση απόσταση μεταξύ σπιτιού και κοριτσιών - κάθονται η μάνα
μαζεμένη με τα χέρια σταυρωτά στους ώμους, ο πατέρας δίπλα της και δίπλα του η
Φραγκογιαννού. Όλοι στραμμένοι προς τη μεριά των θυμάτων. Στη φιγούρα της μάνας η
παραιτημένη απόγνωση, στον πατέρα μια συντριβή πιο ατίθαση (το κορμί του δίνει την
εντύπωση ότι είναι έτοιμο να πεταχτεί επάνω) και στη Φραγκογιαννού μια στάση
αγέρωχη κι άτρωτη.

Η σημειολογία των κινήσεων των προσώπων σε αυτά τα πλάνα εντείνει την
υποκρισία από πλευράς της φόνισσας και το τραγικό αδιέξοδο των γονιών.

β) Ως προς τη Φραγκογιαννού: μια επικίνδυνη ‘υποβάθμιση’
Σ’ αυτήν την αφηγηματική ακολουθία τελείται εντονότερη ‘υποβάθμιση’ και για
την ίδια τη Φραγκογιαννού, από τη στιγμή που περνώντας από τη δεύτερη
ανάκριση, δεν καταφέρνει να παραπλανήσει απόλυτα τους ανθρώπους του νόμου
κι επισύρει βάσιμες υπόνοιες για το άτομό της (Πλάνα 184, 185), που θα
οδηγήσουν στις εξελίξεις της επόμενης αφηγηματικής ακολουθίας.
Η έντονη προσπάθεια που κάνει να διαφύγει των κυρώσεων του νόμου
αποδεικνύει ότι έχει απόλυτη συνείδηση του ότι οι πράξεις της είναι κολάσιμες
ποινικά, κι ότι δημιουργούν ικανό λόγο για να στραφεί ο νόμος και ο κοινωνικός
περίγυρος εναντίον της. Αυτή η αντίφαση ανάμεσα στην ικανοποίηση κατά τη
στιγμή των πνιγμών (156, 158, 160) και τη στιγμή της απολογίας (184) δείχνουν
τη σύγχυση που επικρατεί στην ύπαρξη της γραίας, καθώς συγκρούεται η βαθιά
της ανάγκη να κάνει αυτό που - μέσα από μια εσώτερη παρόρμηση - θεωρεί καλό
(θανάτωση των άτυχων από τη φύση τους κοριτσιών), με αυτό που το κοινωνικό
σύνολο ενστερνίζεται και πράττει ως καλό.
Έτσι διαγράφεται ξεκάθαρα η σύγκρουση μεταξύ του ατομικού λόγου [Φόνισσα],
με το συλλογικό λόγο [γονείς, άνθρωποι του νόμου = κοινωνικός περίγυρος]
Η γραία ούσα μόνη με τον εαυτό της και τα αποτελέσματα της πράξης της
αισθάνεται δικαιωμένη (μεγάλη η σημασία του πλάνου 160), όμως η κρίση των
άλλων για την πράξη της της δημιουργεί ταραχή και υπερδιέγερση, που
εμφαίνεται τη στιγμή της κατάθεσής της. Η γραία σαφώς έχει χροιά απολογίας
στα λόγια της, δεν θέλει να τιμωρηθεί, αντιλαμβάνεται ξεκάθαρα πως αυτό που η
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ίδια πιστεύει δεν ανταποκρίνεται στο γενικώς αποδεκτό και το κοινό καλό.

γ) Ως προς τους ανθρώπους του νόμου: μια συγκρατημένη ‘βελτίωση’
Κατά τη διαδικασία της ανάκρισης (Πλ. 184) οι εκπρόσωποι του νόμου και της
τάξης υποψιάζονται πως η Φραγκογιαννού λέει ψέματα και ανακρίβειες, αλλά
διχάζονται μεταξύ μιας βεβαιότητας από τους μεν και μιας υπόνοιας χωρίς
μείζονες αποδείξεις από τους δε. Υπάρχει πλήρης αναφορά στην κεκαλυμμένη
διαφωνία μεταξύ παρέδρου και ειρηνοδίκη στο Πλάνο 185, το οποίο αποτελεί την
έναρξη της επόμενης αφηγηματικής ακολουθίας, και λειτουργεί σαν ερμηνευτική
γέφυρα μεταξύ των δύο ακολουθιών.

▪ Η κάμερα κατά τις δύο διαδικασίες ανάκρισης. Μια σύγκριση
Πλάνο 125}: πνιγμός Ξενούλας
Πλάνο 184}: πνιγμός Μυρσούδας + Τούλας
Σ’ αυτήν την ανάκριση υπάρχει μια παρεμφερής θέση απόστασης και γωνία
λήψης της κάμερας συγκριτικά με αυτήν για τον πνιγμό της Ξενούλας, έτσι ώστε
να μπορούν να σημειωθούν οι αντιστοιχίες μεταξύ των δύο ανακρίσεων:
1) Η ανάκριση δίνεται με μονοπλάνο.
2) Η πρώτη επαφή με το χώρο και τα πρόσωπα γίνεται με travelling που
ακολουθεί τους ανθρώπους του νόμου.
3) Η κίνηση της κάμερας σταματά σε γενικό κάδρο και λήψη plongée. Τα γύρω
πρόσωπα - περισσότερα στη μία περίπτωση / τα απόλυτα απαραίτητα στην άλλη στέκονται σε μια ακινησία και έτσι τονίζεται περισσότερο ο λόγος σε ύφος
απολογίας και οι κινήσεις της Φόνισσας.
4) Οι συνομιλίες και οι απόψεις μεταξύ των ανθρώπων του νόμου παραμένουν
κρυφές, γιατί ενώ δείχνεται ότι γίνονται, δεν ακούγονται. Αυτό δημιουργεί μία
αναμονή για την πιθανή παρακάτω εξέλιξη (αποτελεί μια περίπτωση προσωρινής
αποσιώπισης), αφού στο επόμενο πλάνο (Πλ. 185) αναλύεται ακριβώς το τι
πιστεύουν για τη Φραγκογιαννού και ποιος είναι ο λόγος που μέχρι στιγμής δεν
την συνέλαβαν ούτε στην περίπτωση της Ξενούλας, ούτε τώρα.
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ - ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ
ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΝΙΣΣΑΣ
Μέχρι τώρα στο φιλμ δίνονται σταδιακά οι λόγοι που οδηγούν τη γραία σε μια
ταραγμένη συνείδηση (π.χ. βασανισμένη ζωή μέσα από εκτενείς αναδρομές στο
παρελθόν, εξομολόγηση σκέψεων στη Μαρουσώ για την ταλαίπωρη ζωή των
γυναικών) και τα αποτελέσματα αυτής της διαταραχής (τα πλάνα της σχεδόν
άγριας χαράς στις στιγμές των φονικών). Όμως δεν διαφαίνεται ξεκάθαρα
πουθενά κάποια ενδεχόμενη αγωνιώδης εσωτερική πάλη της γραίας ως προς το
νόημα και την αναγκαιότητα των πράξεών της. Δεν πρέπει να παραγκωνισθεί
φυσικά η μεγάλη σημασία του διαλόγου με τις μικρές και η στιγμιαία
αμφιταλάντευση από πλευράς της. Στο πεζογράφημα όμως σε κάθε ευκαιρία
αναπτύσσεται αυτή η εσωτερική αγωνία, μέσα από μια συνύφανσή της σε κάθε
περίπτωση φονικής δράσης.
Ας παρατεθεί ένα απόσπασμα από τη «Φόνισσα», από το ίδιο το Παπαδιαμαντικό
κείμενο, το οποίο αναφέρεται σε κάποιες στιγμές πριν την τέλεση του πνιγμού
των κοριτσιών και σε μια φάση κρίσης για τον πνιγμό της νεογέννητης εγγονής
της, έτσι ώστε να γίνει μια σύγκριση των δύο κειμένων

(λογοτεχνικού και

φιλμικού) πάνω στο πώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα της συνείδησης της
Φόνισσας. Αντιλαμβάνεται ή όχι το έγκλημα που διαπράττει; Νιώθει ενοχές ή όχι;
Μπορεί να κοιτάξει το θεό και τους ανθρώπους στα μάτια;
«…Εισήλθεν εις τον έρημον ναϊσκον, άναψε εν κηρίον το οποίον είχε εις το καλάθι της
μαζί με ολίγα πυρεία, κι έκαμε τρεις στρωτάς γονυκλισίας εμπρός εις την τοιχογραφίαν
την ημιεφθαρμένην. Είτα, ανακυκλούσα εις τον νουν την έμμονον ιδέαν ήτις της είχε
κολλήσει, χωρίς να την εκφράζει μεγαλοφώνως, είπε με φωνήν την οποίαν θα ηδύνατο ν’
ακούσει τις, αν παρίστατο μάρτυς της σκηνής εκείνης: ‘Αν έκαμα καλά Άη – Γιάννη μου,
να μου δώσεις σημείο σήμερα… να κάμω μια καλή πράξη, ένα ψυχικό, για να γαληνιάσ’
η ψυχή μου κι η καρδούλα μου!’….»

(«Φόνισσα», Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, τελευταία παράγραφος Ή κεφαλαίου).
Σε αυτό το εδάφιο αναπτύσσεται η σύγκρουση και η σύγχυση της ψυχής της
γραίας, η οποία στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο βλέπει τα δύο κοριτσάκια στη
στέρνα και θεωρεί πως αυτό είναι το σημάδι που ζήτησε από τον Άη - Γιάννη,
άρα η καλή της πράξη θα είναι να τα πνίξει:
«… ‘Να! Μου το έδωκε το σημείο ο Άη – Γιάννης’ είπε μέσα της σχεδόν ακουσίως η
Φραγκογιαννού άμα είδε τα δύο θυγάτρια. ‘Τι λευτεριά θα της έκαναν της φτωχειάς της
Περιβολούς, αν ίσως έπεφταν μες στη στέρνα κι εκολυμπούσαν! Να ιδούμε, έχει
- -

348

νερό;’…»

(«Φόνισσα», Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης, 9η παράγραφος ΄Θ κεφαλαίου). [353]
Να σημειωθεί πως είναι αρκετά τα σημεία κατά τα οποία το παπαδιαμαντικό
κείμενο αναφέρεται άμεσα στην απώλεια της κρίσης, της λογικής και στη
στρέβλωση τη συνείδησης της γραίας Χαδούλας, μέσα από τη δική της τραγική
και αγωνιώδη πορεία.
Στο φιλμ η συνειδησιακή πορεία της γραίας συνάγεται έμμεσα με τους
ακόλουθους τρόπους:
- η προσευχή πριν τον πνιγμό της εγγονής (η επαφή με το θείο ως αποτέλεσμα
κρίσης και αμφιταλάντευσης)
- η ευχή να πνιγεί η Ξενούλα (η ευχή ως ένα εκ των υστέρων σημάδι δικαίωσης
με την εκπλήρωσή της)
- στιγμιαία αμφιταλάντευση πριν τον πνιγμό Μυρσούδας και Τούλας (η πιο
εμφανής συνειδησιακή εκκρεμότητα)
Αυτή η σταδιακή εξέλιξη στην κρίση της Φραγκογιαννούς και τη στάση απέναντι
στον ίδιο τον εαυτό της θα δοθεί με την τελευταία αφηγηματική ενότητα, κατά
την οποία η τελευταία εγκληματική πράξη της θα οδηγήσει στο δικό της πνιγμό.
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Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 3Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ. 130-184)

ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΡΟΝ
Είναι η πρώτη φορά κατά την αφήγηση που η πράξη του φόνου δεν γίνεται εν
μέσω flash back, αλλά εν μέσω ενός ξεκάθαρου παρόντος.
Συγκριτικά με τις προηγούμενες ακολουθίες, η επιμονή στο παρόν, και στη
διάσταση των αποτελεσμάτων των ενεργειών της Φραγκογιαννούς, έρχεται να
υποσημειώσει, να αποκαλύψει το μέγεθος του λάθους, το μέγεθος του
εγκλήματος, το μέγεθος της διαστρέβλωσης της γραίας. Στις δύο προηγούμενες
αφηγηματικές ακολουθίες η φρίκη των πνιγμών δινόταν εν μέσω ενός εξίσου
φρικτού παρελθόντος της γραίας, μιας βασανισμένης γυναίκας που τίποτε δεν
απόλαυσε στη ζωή, άρα δεν αναγνωρίζει την αξία αυτής της ζωής. Εδώ δεν
προτάσσεται κανένα από τα ελαφρυντικά της ζωής της, οπότε τονίζεται η
ταραγμένη συνείδηση αυτής της γυναίκας. Ενώ, όπως διαπιστώθηκε, δίνεται στη
Φόνισσα η ευκαιρία να κάνει πίσω αποφεύγοντας το έγκλημα, και ενώ προσπαθεί
κατά μία έννοια να κάνει πίσω (Πλάνο 152), τελικά προχωρά σ’ αυτό με
ικανοποίηση. Τα συναισθήματά που έχει με την τελείωση της πράξης της δίνονται
με τρία κοντινά πλάνα (Πλ. 156, 158, 160) στα οποία καταγράφεται η άγρια χαρά
της.
Αυτή η άγρια χαρά όμως συγκρούεται με την άγρια θλίψη των γονέων καθώς η
αφήγηση δε δείχνει μόνο τη δική της κατάσταση, αλλά εμμένει στην τραγική
κατάσταση των γονέων, που παίρνει τη μορφή ειρωνείας όταν αυτοί
εξακολουθούν τελείως μάταια να ελπίζουν, μέχρι την τελική τους κατάπτωση.
Ο ΧΡΟΝΟΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ
Σε όλη την 3η ενότητα η αφήγηση αναπτύσσει κατά το μεγαλύτερο μέρος της τη
διάρκεια ‘σκηνής’ κατά Genette, αφού ο χρόνος της αφήγησης ισούται με το
χρόνο των δράσεων. Ακόμη και όταν δεν υπάρχει διάλογος που να επιβεβαιώνει
την ισόχρονη διάρκεια δράσης και αφήγησης, οι επιμέρους διάρκειες των πλάνων
είναι τέτοιες που καλύπτουν πλήρως το χρόνο των επιμέρους δράσεων. Μια
μικρή χρονική έλλειψη εμφαίνεται από το πέρασμα της μέρας στη νύχτα, με την
υποτιθέμενη προσπάθεια να σωθούν τα παιδιά από τη Φραγκογιαννού. Επίσης με
έλλειψη δίνεται το πέρασμα της νύχτας προς την επόμενη μέρα κατά την οποία
πραγματώνεται η ανάκριση.
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Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ 4η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ.185-249)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ - ΔΡΑΣΕΙΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η Φραγκογιαννού συνειδητοποιεί ότι παρακολουθείται από τους αστυνομικούς
και φεύγει από το σπίτι της. Κρύβεται και περιπλανιέται. Διαπράττει με τα χέρια
της τον πνιγμό της νεογέννητης κόρης του βοσκού. Όλοι πλέον την κυνηγούν.
Μοναδικό καταφύγιο - όπως πάντα - η θάλασσα, αυτή τη φορά για να επιφέρει το
δικό της πνιγμό.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΘΕΤΗ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
Η 4η αφηγηματική ακολουθία, που εισάγεται με την αναγγελία της πιθανότητας
να συλληφθεί η Φραγογιαννού, είναι μια σύνθετη ακολουθία, από τη στιγμή που
κατά την εξέλιξή της αναπτύσσονται μια σειρά από υπο - ακολουθίες των οποίων
ο στόχος είναι να πραγματωθεί η πιθανότητα που διανοίχθηκε στην αρχή της
ευρύτερης ακολουθίας. Οι λειτουργίες της διευρυμένης ακολουθίας επιφέρουν
την περαίωσή της - και ταυτόχρονα την ολοκλήρωση της ιστορίας - μέσα από τα
ενδιάμεσα στάδια των αφηγηματικών υπο-ενοτήτων, που κι αυτές με τη σειρά
τους αναπτύσσουν τις δικές τους λειτουργίες, τις οποίες η ευρύτερη εμπερικλείει
όλες πριν από την ολοκλήρωσή της.
Έτσι, είναι χρήσιμο, πριν την πλήρη ανάπτυξη των εξελίξεων στη σύνθετη αυτή
αφηγηματική ακολουθία, να διαγραφεί μέσα από το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί
(επόμενη σελίδα), μια συμπύκνωση της αφηγηματικής τροπής:
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4η ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

║
Αναγγελία πιθανής πορείας και εξέλιξη αυτής: στόχος η σύλληψη της γραίας

║
[1η υπο-ενότητα φυγής] = αναγγελία πιθανής σύλληψης - μη πραγμάτωση σύλληψης
[2η υπο-ενότητα φυγής] = αδράνεια από διώκτες - μη πραγμάτωση σύλληψης
[3η υπο-ενότητα φυγής] = παύση - μη πραγμάτωση σύλληψης
[4η υπο-ενότητα φυγής] = επανεμφάνιση διωκτών - μη πραγμάτωση σύλληψης
[5η υπο-ενότητα φυγής] = δριμύτερη απειλή διωκτών - μη πραγμάτωση σύλληψης
[6η υπο-ενότητα φυγής] = παύση - μη πραγμάτωση σύλληψης
[7η υπο-ενότητα φυγής]
╚=

ΕΝΘΕΤΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗ

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ

ΠΝΙΓΜΟΥ

ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΗΣ

╚αναγγελία πιθανότητας πνιγμού + πραγμάτωση

πνιγμού + επιτευχθέντα

αποτελέσματα Æ υποβάθμιση για γονείς, δίωξη της Φόνισσας από όλους ║

║
Πραγμάτωση της πιθανότητας και επιτευχθέντα αποτελέσματα:

Å╝

ο στόχος παρεκκλίνει (η σύλληψη της γραίας), αλλά ο σκοπός (η εκμηδένηση της
εγκληματικής δράσης της και η τιμωρία) εκπληρώνεται
║
[8η υπο-ενότητα Φυγής] = η Φραγκογιαννού διαλέγει ένα τέλος για τον εαυτό της, που
επιφέρει επιτευχθέντα αποτελέσματα για όλους.

║
Οριστική φυγή της γραίας Φραγκογιαννούς από τη ζωή.
Ολοκλήρωση της ιστορίας, τέλος του φιλμ.
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ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Αναγγελία μιας πιθανής πορείας
Η σοβαρή υποψία των ανθρώπων του νόμου που εδραιώθηκε στην προηγηθείσα
ανάκριση για το διπλό πνιγμό, αναγγέλει την πιθανότητα σύλληψης της
Φραγκογιαννούς. Δηλώνεται συγκεκριμένα η μεγάλη επιφύλαξή τους για τα
λεγόμενα της γραίας και γίνεται συγκριτικό σχόλιο για το παράνομο κι
εγκληματικό παρελθόν του γιου της του Μούρτου. Η αναγγελία των οργάνων της
δικαιοσύνης να κινηθούν εναντίον της διανοίγει τις εξελίξεις που πρόκειται να
ακολουθήσουν σε ετούτη την αφηγηματική ακολουθία, δηλ. την παρακολούθηση
και το κυνηγητό της Φραγκογιαννούς.
{Πλάνο 185}
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee σε κάθετη γωνία.
Ο πάρεδρος που έλαβε μέρος στις δύο ανακρίσεις μαζί με άλλους δύο συζητούν για την
Φραγκογιαννού καπνίζοντας τσιμπούκι.
ΑΝΤΡΑΣ: “Θυμάσαι πριν κάμποσα χρόνια κείνο το γιο της το Μούρτο.”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Πως”
ΑΝΤΡΑΣ: “Μαχαίρωσε τσάμπα και βερεσέ τον Πορταϊτη”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: (δίνοντας το τσιμπούκι στον γέροντα δίπλα του)
“Αλήθεια που να βρίσκεται τάχα αυτός τώρα;”
ΑΝΤΡΑΣ: “Κατάδικος στη Χαλκίδα.”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ...Κακοποιό στοιχείο. Γιόμισε ο τόπος. Και τι κάνει η κυβέρνηση;”
Ένα κοριτσάκι έρχεται και τους φέρνει καφέ, τον ακουμπά χάμω και φεύγει.
ΑΝΤΡΑΣ: “Ο νόμος θα τους συντρίψει. Όσο για τη γριά, είμαι σίγουρος πως αυτή τα
ξεπάστρεψε. Κι ο ειρηνοδίκης, σοφός άνθρωπος δε λέω, αλλά πολύ το τραβάει. Θέλει
λέει μείζονες αποδείξεις και πράσινα άλογα.” Παίρνει το τσιμπούκι από το γέροντα.
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ.. Κι εγώ τις άλλες σαν την είδα στο μπαχτσέ του Γιάννη είπα να τη
συλλάβω να τη χώσω μέσα και να τελειώνουμε. Μμ. Αλλά δε μ’ άφησε ο χριστιανός.” }
Πλάνο 185
Εξωτερικό - Ταράτσα
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee σε κάθετη γωνία.
Ο πάρεδρος που έλαβε μέρος στις δύο ανακρίσεις μαζί με άλλους δύο συζητούν για την
Φραγκογιαννού καπνίζοντας τσιμπούκι.
ΑΝΤΡΑΣ: “Θυμάσαι πριν κάμποσα χρόνια κείνο το γιο της το Μούρτο.”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Πως”
ΑΝΤΡΑΣ: “Μαχαίρωσε τσάμπα και βερεσέ τον Πορταϊτη”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: (δίνοντας το τσιμπούκι στον γέροντα δίπλα του)
“Αλήθεια που να βρίσκεται τάχα αυτός τώρα;”
ΑΝΤΡΑΣ: “Κατάδικος στη Χαλκίδα.”
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ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ...Κακοποιό στοιχείο. Γιόμισε ο τόπος. Και τι κάνει η κυβέρνηση;”
Ένα κοριτσάκι έρχεται και τους φέρνει καφέ, τον ακουμπά χάμω και φεύγει.
ΑΝΤΡΑΣ: “Ο νόμος θα τους συντρίψει. Όσο για τη γριά, είμαι σίγουρος πως αυτή τα
ξεπάστρεψε. Κι ο ειρηνοδίκης, σοφός άνθρωπος δε λέω, αλλά πολύ το τραβάει. Θέλει
λέει μείζονες αποδείξεις και πράσινα άλογα.” Παίρνει το τσιμπούκι από το γέροντα.
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ.. Κι εγώ τις άλλες σαν την είδα στο μπαχτσέ του Γιάννη είπα να τη
συλλάβω να τη χώσω μέσα και να τελειώνουμε. Μμ. Αλλά δε μ’ άφησε ο χριστιανός.”

Η πιθανότητα που εισάγεται με την έναρξη της ακολουθίας (Πλ. 185), οδηγείται
μέσα από μια σειρά δράσεων κατά τις οποίες τα όργανα της τάξης
παρακολουθούν τη Φραγκογιαννού. Η φυγή της γραίας και η στενή
παρακολούθηση των «τακτικών», που ενώ βρίσκονται πάντα στο κατόπι της
αδυνατούν να την πιάσουν, εξελίσσει αυτήν την αφηγηματική ενότητα με τρόπο
που δημιουργεί επιμέρους βελτιώσεις και υποβαθμίσεις και για τα δύο μέρη
(Φραγκογιαννού / αστυνομικούς), μέσα από μία ‘συζευκτική’ διαδοχή
συμβάντων.

▪ Τρόποι συνδυασμού ‘βελτίωσης’ και ‘υποβάθμισης’ κατά Bremond
Σύμφωνα με τον Bremond, κάθε διαδοχή γεγονότων μπορεί να προσεγγισθεί
κάτω από το πρίσμα της διχοτόμησης ‘βελτίωση’ και ‘υποβάθμιση’, που σημαίνει
πως κάθε επιμέρους δράση ή κατάσταση μπορεί να αποτελεί θετική ή αρνητική
έκβαση για ένα ή περισσότερα πρόσωπα και αυτή η εναλλαγή να προωθεί τη
δράση. Παρατηρείται επίσης πως στην περίπτωση διαπλοκής αντιτιθέμενων
συμφερόντων αυτό που είναι ‘βελτίωση’ για κάποιον είναι ‘υποβάθμιση’ για
κάποιον άλλον, με μια αλυσίδα συνεπειών για τα υπόλοιπα πρόσωπα μιας
ιστορίας.
Εδώ η εξέλιξη της αφήγησης κρίνεται με βάση τον κεντρικό στόχο της
Φραγκογιαννούς για φυγή και σωτηρία και αντίστροφα για τη σύλληψη αυτής
από τους ανθρώπους του νόμου. Δύο αντιτιθέμενοι στόχοι που έχουν σαν
αποτέλεσμα αντίστροφες ‘βελτιώσεις’ ή ‘υποβαθμίσεις’. Αν κάποιο γεγονός
αποτελέσει θετική έκβαση για τη γραία αντίστροφα θα είναι αρνητική για τους
αστυνομικούς.
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Σύμφωνα με τον Claude Bremond:
«Όλες οι βασικές ακολουθίες εξειδικεύουν τη μία ή την άλλη από τις δύο
αυτές κατηγορίες [αναφερόμενος στη ‘βελτίωση’ και την ‘υποβάθμιση’]
παρέχοντάς μας με αυτόν τον τρόπο, το πρώτο κριτήριο για μια
διχοτομική ταξινόμηση…. Ας ορίσουμε τους τρόπους σύμφωνα με τους
οποίους βελτίωση και υποβάθμιση συνδυάζονται μέσα στο αφήγημα…»
[354]

Ο

Bremond

αναγνωρίζει

τρεις

τρόπους

συνδυασμού

‘βελτίωσης’

και

‘υποβάθμισης’:
‘Αλυσιδωτή’ σύνδεση υπάρχει όταν η τελευταία λειτουργία μιας ακολουθίας
οδηγεί στην πρώτη λειτουργία της επόμενης ακολουθίας.
‘Ενθετική’ σύνδεση υπάρχει όταν μία ακολουθία οδεύοντας προς την
ολοκλήρωσή της εμπεριέχει μία άλλη ακολουθία, η οποία με τη σειρά της μπορεί
να περικλείει μία τρίτη, κ.ο.κ.
‘Συζευκτική’ σύνδεση υπάρχει όταν η ταυτόχρονη ανάπτυξη δύο ακολουθιών
οδηγεί σε μια αλληλένδετη επιρροή της μίας προς την άλλη, με τέτοιο τρόπο ώστε
η δράση ή το γεγονός που αποτελεί εξέλιξη χ για το πρόσωπο της μιας
ακολουθίας, να είναι εξέλιξη ψ κοιτώντας από την προοπτική του προσώπου της
άλλης ακολουθίας.

Όπως θα διαφανεί η 4η αφηγηματική ακολουθία αποτελεί ένα δόκιμο πεδίο για
μια ανάπτυξη της σχέσης ‘βελτίωση’ - ‘υποβάθμιση’ και των διαπλοκών των
σχέσεων στις οποίες αυτή οδηγεί. Προτείνεται εδώ να γίνει αυτή η διερεύνηση
μέσα από την επιμέρους ανάλυση της πορείας φυγής της γραίας, κατά ξεχωριστά
τμήματα, ανάλογα με την κάθε αφηγηματική εξέλιξη ακριβώς υπό το πρίσμα του
αν αυτή οδηγεί τη Φραγκογιαννού σε βελτίωση ή χειροτέρευση της κατάστασής
της.
Δίνεται σε 6 σχήματα αντίστοιχα με τα στάδια της πορείας φυγής της γραίας.
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▪ Παραδειγματική ανάπτυξη της σχέσης ‘βελτίωση’ - ‘υποβάθμιση’,
επιμέρους ανάλυση της πορείας φυγής της γραίας (σε 6 σχήματα):

Σχήμα 1:
1η Ενότητα Φυγής: συζευκτική σχέση βελτίωσης / υποβάθμισης
▼

[Οι αστυνόμοι παρακολουθούν (στόχος η σύλληψη της Φραγκογιαννούς)
╚= απειλή ╗
αρχική υποβάθμιση για Φόνισσα / Πλ. 186,189]
{vs}
[Η Φόνισσα συνειδητοποιεί (στόχος η φυγή), δρα ακαριαία, και προλαβαίνει να
φύγει χωρίς να τη δουν
╚= αντίδραση ╗
τελική βελτίωση / Πλ. 187, 188, 190, 191]
Άρα Æ η 1η μικρο-ακολουθία κλείνει με βελτίωση για τη Φραγκογιαννού

Επεξήγηση:
Η Φραγκογιαννού συνειδητοποιεί αμέσως τη νέα κατάσταση - ότι δηλ.
παρακολουθείται από τα όργανα της τάξης - μόλις η Δελχαρώ της δείξει τους
αστυνομικούς, και με αυτόν τον τρόπο η κόρη της μπαίνει στο ρόλο βοηθού (Πλ.
187, 188, 190, 191).
Μέσα στη συνολική επαχθείσα για τη Φόνισσα κατάσταση, συμβαίνει ένα
γεγονός βελτίωσης (έστω 1η βελτίωση Φ.)
Αντίστροφα:
ενώ οι αστυνομικοί παρακολουθούν έξω από το σπίτι και δημιουργούν την
απειλή, κοιτούν σε λάθος κατεύθυνση και δε βλέπουν τη γραία που φεύγει (Πλ.
186, 189). Οπότε γι’ αυτούς τελείται υποβάθμιση (έστω 1η υποβάθμιση Αστ.)
Η Φραγκογιαννού φεύγει από το σπίτι της Δελχαρώς (Πλ. 190, 191).
Σημαντικό στοιχείο εδώ είναι πως βοηθός και σύμμαχός της γίνεται η ίδια η κόρη
της, χωρίς όμως απόλυτη εμπιστοσύνη από πλευράς της. Κάνει αυτό που της ζητά
- -
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η μάνα της να κάνει, αλλά τη ρωτά: «Η αμαρτία σε κυνηγάει μάνα;»
{Πλάνο 190} : Εξωτερικό-εσωτερικό χωριάτικου σπιτιού. Σπίτι Δελχαρώς.
Αμερικάνικο πλάνο, λήψη σε μικρή γωνία contre plongee.
Η Φραγκογιαννού κρεμά την ποδιά της, κατεβάζει τα μανίκια, παίρνει το σάλι και το
δένει στη μέση της. Στο σημείο αυτό ξεκινά travelling-in καθώς η Φραγκογιαννού
υποχωρεί στο χώρο και σταματά μόλις η Φραγκογιαννού σταθεί στη γωνία του σπιτιού
ανάμεσα στο τζάκι και το παράθυρο, σε κάδρο αμερικάνικο και contre plongee σε μικρή
γωνία.
Η Φραγκογιαννού παίρνει την κάπα της δίπλα από το τζάκι. Αριστερά του κάδρου
μπαίνει η Δελχαρώ. Συνομιλία μεταξύ τους για τους αστυνομικούς.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Πρέπει να πάρω τα βουνά θυγατέρα.”
ΔΕΛΧΑΡΩ : “Γιατί μάνα;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Γυρεύουν να με φυλακώσουν.”
ΔΕΛΧΑΡΩ: “Εσύ έριξες το παιδί στο πηγάδι;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Όχι, μάρτυς μου ο θεός αυτό δεν το ‘καμα”
ΔΕΛΧΑΡΩ: “Η αμαρτία σε κυνηγάει μάνα;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Μουρλάθηκες; Που ειν’ το ραβδί μου; Ψάξε να το βρεις.”
Η Δελχαρώ φεύγει αριστερά του κάδρου για να βρει το ραβδί. Η Φραγκογιαννού ψάχνει
κάτι στο τζάκι. Ξεκινά travelling-back καθώς η Φραγκογιαννού έρχεται από το μέσα
χώρο προς τα έξω και σταματά όταν η Φραγκογιαννού σταματά και ψάχνει κάτι στο
καλάθι της και μαζεύει βιαστικά τα πράγματά της. Κοντοστέκεται, κοιτά κάπου μακριά
και κάνει το σταυρό της. Μετά στρέφεται προς τ’ αριστερά, σαν να κοιτά προς τους
αστυνομικούς, και κάνει ένα βιαστικό βήμα.
{Πλάνο 191} Εσωτερικό χωριάτικου σπιτιού. Σπίτι Δελχαρώς.
Μεσαίο πλάνο (αρχικά), λήψη σε μικρή γωνία contre plongee.
Η Φραγκογιαννού πλησιάζει την Δελχαρώ και της λέει τι να κάνει.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Άκου. Εγώ θα πάρω το άλλο δρόμο για να μη με δουν αυτοί. Συ
τρέξε τώρα αμέσως στο σπίτι και φώναξε της Αμέρσας από κάτου απ’ το δρόμο:
‘Αμέρσα, Αμέρσα! Πως είν’ η μάνα; Καλύτερα; Σκώθηκε; Στο στρώμα είν’ ακόμα; Να
πιστέψουν τα σκυλιά πως είμαι πάνω στο σπίτι άρρωστη τάχατες και να μη με
κυνηγήσουν. Καλή αντάμωση.”
Παρατήρηση: Είναι ενδιαφέρον ότι στο ‘καλή αντάμωση’ η Φραγκογιαννού μένει να
κοιτά όλο αγωνία και προσμονή την κόρη της, η οποία μένει ακίνητη χωρίς να αντιδρά.
Μένουν σ’ αυτή τη στάση 7 με 8 δευτερόλεπτα, χρόνο αρκετό ώστε να υπονοηθεί μια
επιφύλαξη της κόρης απέναντι στη μάνα, ίσως και μια υπόγεια σύγκρουση μεταξύ τους,
η οποία άλλωστε διαφαίνεται και από την παραπάνω στιχομυθία - πλάνο 190 - όταν η
Δελχαρώ λέει ‘η αμαρτία σε κυνηγάει μάνα’ και η Φραγκογιαννού απαντά μ’ εκείνο το
έξαλλο ‘μουρλάθηκες;’
Μόλις περάσουν αυτά τα δευτερόλεπτα ακινησίας, η Φραγκογιαννού φεύγει προς την
πόρτα που είναι πίσω δεξιά του κάδρου - δίπλα στο τζάκι - και πριν περάσει το κατώφλι
στρίβει και λέει στην κόρη της παρακλητικά και επιτακτικά: “Άιντε”.
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Σχήμα 2:
2η Ενότητα Φυγής: συζευκτική σχέση βελτίωσης / υποβάθμισης
▼

[Οι αστυνόμοι στο δρόμο αδρανείς
╚= ματαίωση απειλής ╗
υποβάθμιση γι’ αυτούς /Πλ. 192, 194, 195]
{vs}

[Η Φραγκογιαννού τρέχει στους δρόμους
╚= δράση, χωρίς αντίδραση από τους διώκτες ╗
βελτίωση / Πλ. 192, 193, 194, 195,
196]
Άρα Æ η 2η μικρο-ακολουθία κλείνει με βελτίωση για τη Φραγκογιαννού

Επεξήγηση:
Η Φραγκογιαννού τρέχει στους δρόμους του χωριού και καταφέρνει να περνά
κάτω από τη μύτη της εξουσίας, οπότε υπάρχει βελτίωση γι’ αυτήν (έστω 2η
βελτίωση Φ.) (Πλάνα 192,193, 194, 195)
Αντίστροφα:
οι αστυνομικοί είναι πολύ κοντά της, αλλά ή έχουν το μυαλό τους αλλού ή δεν
την αναγνωρίζουν, οπότε και στις δύο περιπτώσεις αδρανούν (Πλάνα 192, 194,
195). Αποτέλεσμα της παθητικής παρουσίας τους η περαιτέρω υποβάθμιση αυτών
(έστω 2η υποβάθμιση Αστ.).
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Σχήμα 3:
3η Ενότητα Φυγής: συζευκτική σχέση βελτίωσης / υποβάθμισης
▼

[Χωρίς πλάνα αστυνόμων
╚= προσωρινή παύση της απειλής]
{vs}
[Η Φραγκογιαννού σε μία ανάπαυλα
╚= βελτίωση /Πλ. 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203]
Άρα Æ η 3η μικρο-ακολουθία κλείνει με βελτίωση για τη Φραγκογιαννού

Επεξήγηση:
Η Φραγκογιαννού καταφεύγει για δυο νύχτες στο υπόγειο του αρχοντικού σπιτιού
της Μαρουσώς, η οποία επιτελεί το ρόλο συμμάχου, χωρίς όμως να δίνει
παραπάνω απ’ αυτά που η γραία της ζητά. (Πλάνα 197 - 203).
Έτσι η Φραγκογιαννού παίρνει μια προσωρινή ανάσα με τη νυχτερινή φιλοξενία,
και περιπλανιέται τη μέρα στους αγρούς (Πλάνα 201, 202).

Σχήμα 4:
4η Ενότητα Φυγής: συζευκτική σχέση βελτίωσης / υποβάθμισης
▼

[Ο αστυνόμος που βηματίζει έξω από το κατώι
╚= η απειλή επανεμφανίζεται / Πλ. 204]
{vs}
[Η Φραγκογιαννού φεύγει αμέσως, τρέχει στους δρόμους
╚= δράση, χωρίς αντίδραση από τους διώκτες ╗
βελτίωση /Πλ. 205, 206]
Άρα Æ η 4η μικρο-ακολουθία κλείνει με βελτίωση για τη Φραγκογιαννού
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Επεξήγηση
Ο αστυνομικός που βηματίζει ακριβώς πάνω από το κεφάλι της το επόμενο πρωί,
έξω από το κατώι (πλάνο 204), εισάγει πάλι την απειλή, οπότε και το ενδεχόμενο
μιας υποβάθμισης.
Όμως η γραία φεύγει αμέσως και καταφέρνει να μην τη δει (πλάνα 205, 206).
Αυτή η υπο-ενότητα φυγής γίνεται στον ίδιο χώρο με αυτόν της σκηνής που ο
Μούρτος έβαζε μπουρλότα κάτω από τη μύτη των αστυνομικών και αυτοί τον
κυνηγούσαν (σκηνή του flash back της 1ης αφηγηματικής ακολουθίας).
Τα κοινά στοιχεία μεταξύ των πλάνων είναι: γενικό κάδρο που παραπέμπει στο
αντίστοιχο πλάνο του Μούρτου (flash back 3)· ίδιος χώρος και ίδια λήψη (ακόμα
και οι καπνοί που υπήρχαν στα πλάνα του Μούρτου υπάρχουν και εδώ) τόσο που
στα πρώτα καρέ του πλάνου δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται πάλι αναδρομή στο
παρελθόν. Όμως κατά τη διάρκεια του πλάνου γίνεται αντιληπτό ότι αυτή που
τρέχει είναι η Φραγκογιαννού σε μεγάλη ηλικία, στο παρόν. Οπότε δεν πρόκειται
για αναδρομή στο παρελθόν, είναι το παρόν κατά το οποίο η ίδια είναι στόχος των
αστυνομικών.
Αυτή η ταυτοποίηση του χώρου παρελθόντος και παρόντος συνδέει τη μοίρα της
Φόνισσας με το παρελθόν της, παρόν και παρελθόν εντάσσονται σε ένα κύκλο με
παραπλήσια αίτια και αποτελέσματα.
Κατά μία έννοια, από τη στιγμή που η γραία πάλι ξεφεύγει, πρόκειται για μια
επιμέρους βελτίωση σε μια συνολικά αγχωτική και επαχθή γι’ αυτήν κατάσταση.
Δηλαδή, αν ο στόχος της αστυνομίας είναι να τη συλλάβει και αυτή το μεταθέτει
συνεχώς με τις συνεχείς φυγές, τότε τελείται άλλη μια βελτίωση γι’ αυτήν.
Ενώ λοιπόν βρίσκονται πολύ κοντά της, άρα βρέθηκαν τα ίχνη της, δεν υπάρχει
βελτίωση για τους ανθρώπους του νόμου, γιατί πάλι καταφέρνει να ξεφύγει.
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Σχήμα 5:
5η Ενότητα Φυγής: συζευκτική σχέση βελτίωσης / υποβάθμισης
[Οι αστυνόμοι εμφανίζονται στους αγρούς πολύ κοντά στη γραία και το βοσκό
╚= η απειλή δριμύτερη / Πλ. 209, 210, 213]
{vs}
[Η Φραγκογιαννού, ενώ συνομιλεί με βοσκό, βλέπει τους τακτικούς και δρα
ακαριαία, φεύγει αμέσως, τρέχει στα χωράφια
╚= δράση γρηγορότερη από τους διώκτες ╗
βελτίωση / Πλ. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 214]
ΆραÆ η 5η μικρο-ακολουθία κλείνει με βελτίωση για τη Φραγκογιαννού

Επεξήγηση:
Η Φραγκογιαννού περιπλανιέται στον κάμπο. Συναντά ένα βοσκό που την καλεί
στο καλύβι του για να φροντίσει το άρρωστο νεογέννητο μωρό. Η γραία
βλέποντας τους αστυνομικούς να καταφθάνουν του ζητά να μην την προδώσει για
να πάει να γιατρέψει τη λεχώνα και το μωρό. Και αμέσως μετά για άλλη μια φορά
απομακρύνεται γρήγορα (Πλάνα 207 – 214).
{Πλάνο 207} Κάμπος. Γενικό πλάνο κάμπου.
Ένας βοσκός σαλαγάει τα πρόβατα. Η κάμερα κάνει ζουμ ιν και το πλάνο γίνεται
αμερικάνικο.
Με την κίνηση του σώματος του βοσκού μικρό panoramique αριστερά που σταματά
καθώς ο βοσκός στρίβει βλέποντας τη Φραγκογιαννού.
ΒΟΣΚΟΣ: “Και που σ’ αυτόν τον κόσμο θειά Χαδούλα. Ο θεός σ’ έστειλε μαθές.”
Εδώ ξεκινά γρήγορο panoramique αριστερά μαζί με ζουμ άουτ, που ακολουθεί την
κίνηση του βοσκού καθώς τρέχει στον κάμπο για να συναντήσει τη Φραγκογιαννού. Η
κίνηση αυτή της κάμερα σταματά μόλις ο βοσκός τη φτάσει, και το πλάνο γίνεται
αμερικάνικο σε λήψη plongee. Ο βοσκός δεξιά του κάδρου και η Φραγκογιαννού
αριστερά.
ΒΟΣΚΟΣ : “Μα δεν ξέρεις τίποτα θειά;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Τι να ξέρω γιε μου; Απ’ τα ψες βράδυ λείπω απ’ το χωριό. Ήρθα
για να μαζώξω βότανα στα ρέματα.”
ΒΟΣΚΟΣ: “Άκου θειά. Πάει βδομάδα μαθές που σπαργανίσαμε κάτου στο καλύβι.”
Στην αρχή αυτής της ατάκας ο βοσκός έρχεται πίσω από τη Φραγκογιαννού και στέκεται
από την άλλη πλευρά του σώματός της, δηλαδή αριστερά του κάδρου. Την κίνησή του
ακολουθεί μικρό panoramique αριστερά.
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Εδώ ξεκινούν να προχωρούν και οι δύο μαζί, προς τα δεξιά του κάδρου, η
Φραγκογιαννού μπροστά και ο βοσκός πίσω. Η κάμερα τους ακολουθεί με panoramique
δεξιά. Κατά τη διάρκεια της κίνησής τους συνομιλούν.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Γεννήσατε;”
ΒΟΣΚΟΣ: “Είναι το τρίτο κοριτσούδι που μας έρχεται στα πέντε χρόνια. Όλο
κοριτσούδια το έρμο. Όλο κοριτσούδια.”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Να σε ζήσει. Καλή σαράντιση τσι φαμελιάς σου.”
ΒΟΣΚΟΣ: “Άκου μαθές. Το κοριτσούδι ήρθε άρρωστο στον κόσμο και στο βυζί δεν
κολλάει. Κι η μάνα του η καψερή δεν είναι καλά κι αυτή. Όλο κλάψι και σεκλέτι το
έρμο. Κοπιάζεις ως το καλύβι μπάρεμ μου τώρα δα που σε σταύρωσα, να’ κανες κανένα
γιατρικό μαθές..”
Σ’ αυτό το σημείο η κάμερα κινείται προς τα πάνω στον άξονά της, περνά πάνω από τα
κεφάλια των δύο ακόμα συνομιλούντων και με ζουμ ιν καδράρει ένα σημείο στο βάθος
του κάμπου όπου φαίνονται τα κεφάλια δύο αστυνομικών να προχωρούν. Όσο γίνεται
αυτό ακούγονται τα λόγια του βοσκού και της Φραγκογιαννούς:
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Εδώ τώρα κοντεύει να νυχτώσει...”
ΒΟΣΚΟΣ: “Σαν νυχτώσει κοιμάσαι στο καλύβι μου, ζωή να’ χεις και καλή ψυχή θειά. Ο
γιαραμπής να σ’ έχει καλά.”

Άλλη μία βελτίωση της θέσης της Φόνισσας (έστω 5η βελτίωση Φ.)
Αντίστροφα: οι αστυνομικοί, από την πλευρά τους, ενώ την έχουν δει,
πλησιάζουν το βοσκό καθυστερημένοι, αφού αυτή έχει φύγει. Οι ερωτήσεις τους
άκαρπες, γιατί αυτός την καλύπτει, αλλά και γιατί αυτή έχει ήδη εξαφανιστεί
(Πλάνο 213).
Άλλη μία υποβάθμιση της αστυνομίας (έστω 5η υποβάθμιση Αστ.)

- -

362

Σχήμα 6:
6η Ενότητα Φυγής: συζευκτική σχέση βελτίωσης / υποβάθμισης
[0 πλάνα αστυνόμων]
╚= προσωρινή παύση της απειλής
{vs}
[Η Φραγκογιαννού σε μία ανάπαυλα κατά την παραμονή της στη σπηλιά
╚= βελτίωση / Πλ. 217,218, 219, 220,221]
Άρα Æ μια βελτίωση για τη Φραγκογιαννού με μορφή ανάπαυλας.

Επεξήγηση:
Η Φραγκογιαννού καταφεύγει σε μια σπηλιά. Συνομιλεί με τρεις ληστές. Της
δίνουν να καπνίσει πίπα. Της δίνουν κι ένα μαχαίρι (Πλ. 217 – 221).
{Πλάνο 217} Μικρή σπηλιά.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Λήψη μετωπική προς το εσωτερικό.
Η Φραγκογιαννού ξαπλωμένη στο έδαφος, κοιμάται. Το σώμα της βρίσκεται σε στάση
διαγώνια ως προς το κάδρο. Ανοίγει τα μάτια. Κοιτά προς ένα σημείο εκτός κάδρου με
έκπληξη.
{Πλάνο 218} Μικρή σπηλιά.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος. Λήψη μετωπική προς το
εξωτερικό.
Τρεις άντρες. Από τα λεγόμενά τους, γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για παράνομους
(πιθανόν ληστές):
Οι δύο κάθονται αριστερά και δεξιά στην είσοδο της σπηλιάς (και του κάδρου
αντίστοιχα). Ο τρίτος στέκεται έξω από την σπηλιά και προχωρεί ανάμεσα στους άλλους
δύο, προσφέροντάς ένα τσιμπούκι στον πρώτο άνδρα.
1ος ΆΝΔΡΑΣ: (Αφού δώσει το τσιμπούκι στο δεύτερο άνδρα) "Εσύ μας κουβάλησες
τους χωροφύλακες στα βουνά."
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Με κυνηγάνε οι τακτικοί γιε μου"
1ος ΆΝΔΡΑΣ: "Και τί τους έκανες εσύ ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Λένε πως έπνιξα κάτι κοριτσούδια"
1ος ΆΝΔΡΑΣ: "Τά 'πνιξες ή όχι ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Βάσανα πού 'χει η ζωή..."
1ος ΆΝΔΡΑΣ: (πιό κοφτά) "Τά 'πνιξες ;"
Ο τρίτος άνδρας, δίνει το τσιμπούκι στον πρώτο, πλησιάζει σκύβοντας στην κάμερα, και
λέει:
3ος ΆΝΔΡΑΣ: "Πώς σε λένε θειά ;"
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ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Φραγκογιαννού"
3ος ΆΝΔΡΑΣ: "Είσ' η μάνα του Μούρτου ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Κι εσύ, ποιος είσαι "
3ος ΆΝΔΡΑΣ: "Ο γιος του Δημητράκη του Σταύρακα είμαι."
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Ζεις γιε μ'. Ζεις..."
Ο τρίτος άνδρας κουνάει το κεφάλι καταφατικά σκεφτικός, ενώ ο πρώτος άνδρας παίρνει
το μπαγλαμά του, βγαίνει έξω από τη σπηλιά, στέκεται στο πίσω επίπεδο του κάδρου και
παίζει.
{Πλάνο 219} Μικρή σπηλιά.
Κοντινό πλάνο Φραγκογιαννούς. Κάμερα σταθερή. Λήψη μετωπική προς το εσωτερικό.
Η Φραγκογιαννού κοιτά προς τους άνδρες. Ένα δάκρυ ίσα που φαίνεται στα μάτια της.
Ένα χέρι της προσφέρει το τσιμπούκι. Αυτή το παίρνει και τραβά τρεις – τέσσερις
συνεχόμενες τζούρες. Δείχνει πικραμένη, συγκινημένη, συλλογισμένη.
Σε πίσω ηχητικό επίπεδο, ακούγεται ο μπαγλαμάς.
{Πλάνο 220} Μικρή σπηλιά.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος. Λήψη μετωπική προς το
εξωτερικό.
Διάταξη κάδρου όπως στο τελευταίο μέρος του πλάνου 217.
Ο πρώτος άνδρας, έρχεται ξανά στην είσοδο της σπηλιάς και δίνει στην Φραγκογιαννού
ένα μαχαίρι. Το χέρι της μπαίνει από τα δεξιά του κάδρου και το παίρνει.
{Πλάνο 221} Μικρή σπηλιά.
Μεσαίο πλάνο Φραγκογιαννούς. Κάμερα σταθερή. Λήψη μετωπική προς το εσωτερικό.
Μπούστο της Φραγκογιαννούς που περιεργάζεται το μαχαίρι προβληματισμένη.
Ήχος Off: Κλάμα μωρού (που συνεχίζεται στο επόμενο πλάνο).}

Σε όλη αυτήν την ενότητα οι αστυνομικοί δεν φαίνονται πουθενά. Μια ανάπαυλα
στην αγωνία της Φόνισσας για να ξεφύγει, και ταυτόχρονα μια παύση ως προς
την πιθανή περαιτέρω υποβάθμιση, ή την πιθανή περαιτέρω βελτίωση.
Ο Bremond εισάγει τη φάση της παύσης ως ένα ενδιάμεσο στάδιο που λειτουργεί
κάπως σαν βελτίωση, μέχρι τον επόμενο κύκλο δράσης, ιδίως στην περίπτωση
που τα δυσχερή γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο.
« …Αυτή η ενδιάμεση παύση - αναβολή (sursis) - αντιστοιχεί λειτουργικά
με μια φάση βελτίωσης ή, τουλάχιστον, διατήρησης αυτού που μπορεί
ακόμα να διασωθεί. Το σημείο αφετηρίας του επόμενου κύκλου
υποβάθμισης δεν η υποβαθμισμένη κατάσταση που θα πρέπει οπωσδήποτε
να βελτιωθεί αλλά η σχετικά ικανοποιητική ακόμα κατάσταση που δεν
μπορεί παρά να υποβαθμιστεί.» [355]
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Ως προς την εξέλιξη της αφηγηματικής ακολουθίας, το καταφύγιο στη σπηλιά
αποτελεί μια παύση, μια αναβολή. Συνιστά μια προσωρινή βελτίωση, με την
έννοια ότι μπορεί να εκληφθεί ως μια αναμονή, μια εκκρεμότητα, όσο η
Φραγκογιαννού βρίσκεται προστατευμένη στη σπηλιά και οι αστυνομικοί δεν
φαίνονται πουθενά.
Εκτός όμως από την ιδιαιτερότητα της παύσης, που, κατά Bremond, αποτελεί τον
εφαλτήρα εναλλαγής από βελτίωση σε υποβάθμιση και αντίστροφα, η σπηλιά των
ληστών αφηγηματικά έχει έναν ακόμη ρόλο, που επιβάλλεται να διερευνηθεί
δεδομένου ότι δεν υπάρχει καθόλου στο Παπαδιαμαντικό κείμενο.
Στη σπηλιά, η Φραγκογιαννού παίρνει προβληματισμένη το μαχαίρι που της
δίνουν οι ληστές (Πλ. 221).
Εισάγεται έτσι ένα καινούργιο στοιχείο στην πορεία εξέλιξης.
Μια νέα πιθανότητα που σχετίζεται εναλλακτικά:
- ή με το θάνατο κάποιου επιτιθέμενου σ' αυτήν, οπότε αυτό το μαχαίρι θα
αποτελέσει όργανο αυτοάμυνας.
- ή με το θάνατο αυτής της ίδιας από τον εαυτό της, οπότε θα είναι όργανο
αυτοτιμωρίας. Σε αυτήν την περίπτωση το μαχαίρι στη σκηνή της σπηλιάς
αποτελεί τη μετωνυμία του μελλοντικού της θανάτου. Έτσι προδιαγράφεται μια
άλλη πιθανότητα που ενώ προς στιγμήν μένει ανενεργή, τείνει να πραγματωθεί
στιγμιαία στο τέλος της ταινίας, οδηγώντας σε μια αποκαλυπτική ματαίωση αυτής
της πιθανότητας.
Αν ακολουθηθεί η πιθανότητα πως η Φραγκογιαννού, παίρνοντας το μαχαίρι από
τους ληστές, αποδέχεται την πιθανότητα του θανάτου της, τότε μπορεί να δοθεί
μια πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία στην προσέγγιση του πνιγμού της νεογέννητης
κόρης του βοσκού, που σεναριακά έπεται της σκηνής της σπηλιάς. Ένας ακόμη
πνιγμός από τα χέρια της ενώ ήδη την καταδιώκουν σημαίνει σίγουρη καταδίκη.
Κάτω από αυτό το πρίσμα φαίνεται πως η γραία είναι αποφασισμένη. Από τη μια
κρύβεται για να γλιτώσει, από την άλλη δεν κάνει πίσω. Δείχνει να
αντιλαμβάνεται πως ο δρόμος που διάλεξε δεν είναι αποδεκτός, κι ενώ ο κίνδυνος
είναι βήματα πίσω της συνεχίζει με συνέπεια αυτό που χάραξε η μοίρα της, η ίδια
η ζωή της.
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ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
Μέσα από την βήμα προς βήμα ανάλυση της αφήγησης, και των κινήσεων της
Φραγκογιαννούς, εμφαίνεται πως η γραία καταφέρνει να έχει συνεχείς
βελτιώσεις, αλλά μέσα από τις συνεχείς υποβαθμίσεις στις οποίες την εισάγει το
κυνηγητό, σε ένα κύκλο δράσης όπου η μία κίνηση από τη μία πλευρά οδηγεί
στην κίνηση της άλλης πλευράς.
Εδώ λοιπόν επισυμβαίνει η εξέλιξη της δράσης μέσα από ‘συζευκτική διαδοχή’,
καθώς «…η επιδείνωση της μοίρας του ενός συμπίπτει με τη βελτίωση της τύχης
του άλλου…».
▪ Συνδέσεις μεταξύ μικρο-ακολουθιών
Οι 6 πρώτες υπο - ακολουθίες της 4ης αφηγηματικής ακολουθίας - που
ονομάστηκαν ενότητες φυγής - μεταξύ τους συνδέονται αλυσιδωτά, με
‘αλυσιδωτή σύνδεση’ κατά Bremond, από τη στιγμή που:
«… η ίδια επιλήψιμη δράση χαρακτηρίζεται από τον ανταποδότη ως
καταληκτικό σημείο μιας διαδικασίας (της κακουργίας), όταν παίζει σ’
αυτήν τον παθητικό ρόλο του μάρτυρα και ως εναρκτήριο σημείο μιας
άλλης διαδικασίας (της τιμωρίας), όταν συμμετέχει ενεργητικά.» [356]
Στην προκειμένη περίπτωση ‘ανταποδότης’ είναι οι αστυνομικές αρχές, που όταν
συμμετέχουν ενεργητικά εισάγουν τη διαδικασία της τιμωρίας ως ανταπόδοση
στην ‘κακουργία’ που επετέλεσε η Φραγκογιαννού, κι όταν είναι παθητικοί
μάρτυρες έχει υπάρξει ήδη επιλήψιμη δράση εις βάρος τους.
▪ Εσωτερικές σχέσεις μέσα στην ίδια ακολουθία
Παράλληλα, ως προς την εσωτερική δομή κάθε υπο - ακολουθία η σχέση
βελτίωσης / υποβάθμισης είναι ‘συζευκτική’, αφού όπως ήδη παρατηρήθηκε αυτό
που αποτελεί βελτίωση για τη Φραγκογιαννού, είναι υποβάθμιση για τις αρχές.
▪ Σχέσεις μεταξύ ευρύτερης και μικρότερων ακολουθιών
Γενικότερα, ως προς την ευρύτερη 4η αφηγηματική ακολουθία οι παραπάνω υπο ακολουθίες (ή μικρο - ακολουθίες) συνδέονται ‘ενθετικά’, αφού σύμφωνα με τον
Bremond η διάταξη της ‘ενθετικής’ σύνδεσης:
«…εμφανίζεται όταν μια διαδικασία, προκειμένου να φτάσει στην
τελείωσή της υποχρεούται να περικλείει μιαν άλλη, ενδιάμεση, η οποία με
τη σειρά της μπορεί να περιλάβει μία τρίτη, κ.ο.κ….» [357]
- -
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ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ (ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ)
‘ΕΝΘΕΤΗ’ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ

Αμέσως μετά την αφηγηματική ενότητα στη σπηλιά των ληστών, διανοίγεται μια
νέα αφηγηματική ακολουθία, με ‘ενθετική σύνδεση’ ως προς την ευρύτερη
ακολουθία της φυγής, η οποία είναι η μόνη των υπο - ακολουθιών που
ολοκληρώνεται μέσα από τις τρεις λειτουργίες: αναγγελία πιθανής πορείας,
πραγμάτωση, επιτευχθέν αποτέλεσμα.

Ι. αναγγελία μιας πιθανής πορείας
(στην ένθετη υπο-ακολουθία, 7η ενότητα φυγής)
Η πιθανότητα θανάτωσης του νεογέννητου κοριτσιού του βοσκού, που
προαναγγέλλεται ήδη κατά την πρόσκληση της Φραγκογιαννούς απ' αυτόν (Πλ.
207), εδραιώνεται σαν πιθανότητα τη στιγμή που η γραία μπαίνει στο καλύβι του
(Πλ. 222).
Η Φραγκογιαννού απαντά στις ερωτήσεις της γιαγιάς του νεογέννητου για το πως
βρέθηκε εκεί τέτοια ώρα, φτιάχνει γιατρικό για τη λεχώνα, της δίνει να πιει,
παίρνει το μωρό στα χέρια της και το δίνει στην αδύναμη γυναίκα να δει αν
βυζαίνει. Το πιο σημαντικό μέρος της σκηνής είναι η συζήτηση ανάμεσα στις δύο
γραίες (Πλάνα 223-227). Γυναίκες που ενώ έχουν βιώσει παραπλήσιες εμπειρίες μάνες και γιαγιάδες, φτωχές, κουρασμένες από τη ζωή και τη δουλειά - έχουν
τελείως διαφορετικές απόψεις για τη ζωή και τη μοίρα του ανθρώπου. Η μία
υποταγμένη και καρτερική, η άλλη αγριεμένη κι ανυπότακτη.
Όταν ο βοσκός καλεί την πεθερά του για βοήθεια και αυτή βγαίνει έξω, η
Φραγκογιαννού μένει μόνη με την αδύναμη νεαρή μάνα και με το μωρό στα δικά
της χέρια (Πλάνο 228).
{Πλάνο 223} Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού προφίλ στο φακό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (κοιτάζοντας προς την κούνια) "Κορτσούδι και τούτο του έρμου.
Απ' του γαμπρό σου έμαθα, έχετε άλλα δυο κοριτσούδια λέει... Μέγα βάσανο. Στη
φτουχολογιά, όλο κοριτσούδια έρχονται. Το έρμο. Η γυναίκα είναι σκλάβα σε τούτου το
ρημαδιό. Αγρικάς θαρρώ;"
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{Πλάνο 224} Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η μεσόκοπη γυναίκα, 3/4 αμφάς στο φακό, κοιτά προς τη Φραγκογιαννού και κουνά το
κεφάλι.
{Πλάνο 225} Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού προφίλ στο φακό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Σαν ήμουν νια, υπηρετούσα τους γονιούς μου. Σαν θέριωσα, με
πάντρεψαν του Φράγκου, θεός σχωρέσ' τον μακαρίτη, πηρετούσα το Φράγκο και τα
παιδιά. Έσκυψα το κεφάλι, να συνάξω προίκες για τις θυγατέρες και πριν προλάβω μ'
αυτές, δώσ' του αγγόνια, δώσ' του αγγόνια, δώσ' του αγγόνια. Φτού κι απ' την αρχή. Και
τελειωμό δεν έχει. Αγρικάς θαρρώ;»
{Πλάνο 226} Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η μεσόκοπη γυναίκα, 3/4 αμφάς στο φακό, κοιτά προς τη Φραγκογιαννού, κουνά το
κεφάλι.
ΓΥΝΑΙΚΑ: «Ευλογημένα απ' το μεγαλοδύναμο νά 'ναι. Μόνο πού 'ρχονται άρρωστα
καμιά βολά. Εεέτσι είν' η ζωή, μανιά μ'. Τα βάσανα για τσ' ανθρώπους είναι. Γυναίκα και
καρτέρ' πάν μαζί’».
{Πλάνο 227} Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού προφίλ στο φακό. Σηκώνει το κάλυμμα της κούνιας του μωρού και η
κάμερα ακολουθεί την κίνησή της με panoramique αριστερά, ώστε κεντρικό στοιχείο του
κάδρου να είναι η παλάμη του χεριού της.
{Πλάνο 228} Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή και κοντά στο έδαφος.
Αριστερά του κάδρου όρθια η Φραγκογιαννού με το μωρό στην αγκαλιά και δεξιά
καθισμένες χάμω η λεχώνα με την μάνα της (η γυναίκα των προηγούμενων πλάνων). Η
λεχώνα κρατάει το κιούπι με το γιατρικό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Κουράγιο κουπέλα μ' »
ΛΕΧΩΝΑ: «Πού βρέθηκες εδώ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Ο Θεός μ' έστειλε.»
ΜΑΝΑ: «Καλά που ήρθες.»
Η λεχώνα πίνει το γιατρικό. Η μάνα παίρνει το κιούπι και τότε η Φραγκογιαννού δίνει το
μωρό στη λεχώνα. Η λεχώνα παίρνει το μωρό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Για κοίταξε να δεις. Τραβάει; Βυζαίνει;»
Ήχος off – Ανδρική φωνή: «Γριάα. Γριά. Έλα να μου δώσεις ένα χέρι. Ο παραγιός δεν
φάνηκε ακόμη. Δεν μπορεί κανείς μονάχος σε τούτο το έρμο. Εεε, δεν έχω μπάρε 'μ και
τέσσερα χέρια.»
Η μάνα της λεχώνας σηκώνεται, περνά μπροστά από την κάμερα και βγαίνει αριστερά
του κάδρου.
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ΙΙ. Πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας
(στην ένθετη υπο - ακολουθία, 7η ενότητα φυγής)
Αποτελεί αξιοπρόσεκτο γεγονός το ότι ο πνιγμός του μωρού δεν έγινε κατά την
απουσία της γιαγιάς του (Πλάνο 228), αλλά αφού επέστρεψε στο καλύβι και ενώ
αυτή λαγοκοιμόταν δίπλα στην κούνια του.
Παρατηρείται επίσης πως ο πνιγμός τελείται σε αρκετά μεγάλη διάρκεια, που
φτάνει τα όρια του πραγματικού χρόνου, σε ένα και μόνο στατικό και γενικό
πλάνο. Ο χρόνος που η Φραγκογιαννού έχει το χέρι της μέσα στην κούνια (γύρω
στα 30΄ δευτερόλεπτα), χρόνος που θα ήταν αρκετός και στην πραγματικότητα
για να πνιγεί ένα βρέφος ημερών, επιμηκύνεται ως αντίληψη της διάρκειας μέσα
από την απόσταση και τη στατικότητα της κάμερας (Πλ. 229).
{Πλάνο 229} Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού κάθεται στη βάση της κούνιας του μωρού. Η μάνα της λεχώνας
κάθεται από την άλλη πλευρά και σκυμμένη λαγοκοιμάται.
Η Φραγκογιαννού σκύβει προς την κούνια, στο πρόσωπό της διακρίνεται αινιγματικό
χαμόγελο και το χέρι της είναι μέσα στην κούνια. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου
ακούγεται ένας μεταλλικός θόρυβος και η κούνια μετακινείται προς τα πίσω. Η μάνα
πετάγεται από τον ύπνο της.
ΜΑΝΑ ΛΕΧΩΝΑΣ: «Τι κάνεις;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (ταραγμένη και μαζεύοντας όπως - όπως το κάλυμμα της κούνιας)
«Τίποτε; Ήθελα να το κάνω να λουφάξει... Πηγαίνου τώρα. Έφεξε.»
Η Φραγκογιαννού σηκώνεται, παίρνει μαγκούρα και καλάθι και βιαστική, βγαίνει
αριστερά του κάδρου.

ΙΙΙ. επιτευχθέν αποτέλεσμα
(στην ένθετη υπο - ακολουθία, 7η ενότητα φυγής)
Η κούνια τρίζει, η Φόνισσα τρέχει γρήγορα να ξεφύγει, αντιμετωπίζει ευέλικτα
την κάπως καθυστερημένη αντίδραση της γιαγιάς, κοροιδεύει το βοσκό με
μεγάλη πονηριά, κάνοντας αντιπερισπασμό, με αποτέλεσμα αυτός να μην ακούει
καν την πεθερά του που φωνάζει «πιάστη νε, πιάστη νε» και οδύρεται για το
φονικό (Πλάνα 230, 231, 232). Το βρέφος έχει κι αυτό πνιγεί.
{Πλάνο 230 } Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (ενώ τρέχει προς την πόρτα) «Δώσ' το γιατρικό στη λεχώνα άμα
ξυπνήσει.»
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Η Φραγκογιαννού βγαίνει από την πόρτα, τρέχοντας.
{Πλάνο 231} Αγρός έξω από το σπίτι της λεχώνας.
Γενικό πλάνο.
Η Φραγκογιαννού τρέχει με όλη της τη δύναμη προς την κάμερα, απομακρυνόμενη από
το σπίτι. Η κάμερα υποχωρεί στο τρέξιμό της με zoom – out και ακολουθεί την
κατεύθυνσή της με panoramique αριστερά. Αρκετά πιο πίσω, από την πλευρά του
σπιτιού, τρέχει φωνάζοντας η μάνα της λεχώνας:
ΜΑΝΑ: «Πιάστε τη ! Πιάστε τη ! Έκανε φονικό. Γιάννηηη !»
Με το panoramique η κάμερα βρίσκει το Γιάννη μέσα στο χωράφι με την γκλίτσα στον
ώμο.
Η Φραγκογιαννού περνά μπροστά του τρέχοντας. Σε πίσω ηχητικό επίπεδο, ακούγονται
οι φωνές της μάνας.
ΓΙΑΝΝΗΣ: (στρεφόμενος προς την Φραγκογιαννού) «Τί είναι ; Τί τρέχει θειά ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (έχοντας απομακρυνθεί ήδη) «Ααα Γιάννη. Η γυναίκα σου έχει
πόνους, είναι άσχημα.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Έχει πόνους ; Τι λές χριστιανή μ' ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Έχ' κι άλλο παιδί στην κοιλιά»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Κι άλλο παιδί στην κοιλιά τς ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (χτυπώντας την μαγκούρα) «Αυτό που σου λέω. Μόν' τρέχα στου
χωριό να φωνάξεις μαμή.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Εεε πώς γίνεται αυτό γιά; Είσ' με τα καλά σ' χριστιανή μ' ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (διακόπτοντάς τον) «Γίνεται και παραγίνεται. Όλες τις φορές τα
διπλάρικα δεν πέφτουν μαζί. Το πιο αδύναμο κάνει και ώρες και μέρες να πέσ'.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Εεε, έχω ακούσει κάτι τέτοιο...»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Ααα. Φαίνεται πως αυτή τη φορά το ένα παιδί πιάστηκε ύστερα
από τ' άλλου. Άντε τρέχα να φωνάξεις μαμή. Εγώ πάω να φέρω τον παπά να πει μιαν
ευχή στη γυναίκα σ'.»
Η Φραγκογιαννού φεύγει στο βάθος αριστερά του κάδρου. Ο Γιάννης τρέχει προς το
σπίτι, η κάμερα τον ακολουθεί με panoramique δεξιά, ώσπου αυτός συναντά τη μάνα της
λεχώνας η οποία φωνάζει τραβώντας τα μαλλιά της.
ΜΑΝΑ: «Πιάστη 'νε ! Πιάστη 'νε !»

▪ Εναρκτήρια (1η) και καταληκτική (4η) αφηγηματική ακολουθία:
σύγκριση δράσεων ως προς τα ‘επιτευχθέντα αποτελέσματα’▪
Μεταξύ της εναρκτήριας (1ης) και της καταληκτικής (4ης) αφηγηματικής
ακολουθίας, υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα δράσεων από πλευράς της
Φραγκογιαννούς, αλλά με διαφορετικά αποτελέσματα ως προς την ίδια:
Η γραία πνίγει τη νεογέννητη κόρη του βοσκού σε παραπλήσιες συνθήκες με
αυτές υπό τις οποίες έπνιξε την εγγονή της, με την κάμερα να κρατά τις
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αποστάσεις της ακόμη περισσότερο απ’ ότι στην 1η ακολουθία, ως εξής:
α) Η μάνα του μωρού (και η γιαγιά εδώ) κοιμάται τη στιγμή του πνιγμού του.
β) Η στιγμή της υπόνοιας ότι κάτι παράξενο συμβαίνει - με το τρίξιμο της κούνιας
- και η ερώτηση της γιαγιάς «Τι κάνεις;» δίνεται με απόσταση της κάμερας σε
πλάνο αμερικάνικο, κι έτσι η συνειδητοποίηση του θανάτου (από τη γιαγιά) δεν
δείχνεται, καθώς επιλέγεται να δειχθεί η Φραγκογιαννού που το σκάει από το
καλύβι (Πλάνο 130).
γ) Όταν ο θάνατος δηλώνεται από τη γιαγιά που ουρλιάζει μπροστά στο καλύβι
προς το γαμπρό της, το πλάνο είναι πολύ γενικό.
Μάλιστα εδώ υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη αποστασιοποίηση κατά την κατάδειξη
των ‘επιτευχθέντων αποτελεσμάτων’ καθώς:
- η μάνα δεν δείχνεται να ξυπνά
- η γνώση του θανάτου δίνεται μέσα από τη γιαγιά σε πολύ γενικό πλάνο
- ο πατέρας παραπλανάται από τη Φραγκογιαννού και δεν καταλαβαίνει γιατί
φωνάζει η πεθερά του. Ακόμα κι όταν τρέχει προς το μέρος της, την ώρα που
αυτή τραβάει τα μαλλιά της, το πλάνο είναι τόσο γενικό που δε φαίνεται καμιά
αντίδραση από μέρους του (Πλάνο 231).
Στην περίπτωση αυτή, ενώ τα αποτελέσματα πνιγμού του νεογέννητου συντελούν
‘υποβάθμιση’ για τους γονείς του, προσεγγίζονται από τέτοια απόσταση, έτσι
ώστε να εμφαίνεται ξεκάθαρα η ‘υποβάθμιση’ της Φραγκογιαννούς, που τώρα
είναι πιο έκδηλη από κάθε άλλο φονικό. Τώρα υπάρχουν αποδείξεις για το
έγκλημα. Τώρα όλοι την κυνηγούν. Όλοι γνωρίζουν πια πως είναι μια φόνισσα.
Πράγματι, η ένθετη υπο-ακολουθία της διευρυμένης 4ης ακολουθίας είναι αυτή
που οδηγεί τη γραία Φόνισσα στην τραγική της κατάληξη, καθώς επιφέρει τα
συντονισμένα κυνηγητά των ανθρώπων της τάξης, αλλά και των πολιτών.
Έτσι τα αποτελέσματα αυτής της ‘ένθετης’ υπο-ακολουθίας τείνουν να επιφέρουν
την πραγμάτωση της πιθανότητας που αναγγέλθηκε στην αρχή της ευρύτερης 4ης
αφηγηματικής ακολουθίας, δηλ. τη σύλληψη της Φόνισσας από τους ανθρώπους
του νόμου.
Η Φραγκογιαννού είναι πλέον ο στόχος όλων. Όλοι την κυνηγούν.
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Πραγμάτωση της πιθανότητας στην ευρύτερη 4η αφηγηματική ακολουθία
(8η ενότητα φυγής)

Η πιθανότητα που εισάγεται με την αρχή της 4ης διευρυμένης αφηγηματικής
ακολουθίας - δηλ. η σύλληψη της Φραγκογιαννούς από τα όργανα της τάξης - δεν
πραγματοποιείται ποτέ μέχρι το τέλος της ταινίας, παρά το γεγονός ότι έρχεται
πολύ κοντά στο να πραγματωθεί. Ή δεν πραγματοποιείται ακριβώς με τον τρόπο
που είχε υπολογιστεί: σύλληψη και φυλάκιση. Όμως ο στόχος ως προς την
εκμηδένιση της εγκληματικής δράσης της φόνισσας και της τιμωρίας της
πραγματώνεται με τον τρόπο που η ίδια επιλέγει.
Η γραία μετά την επίσκεψη και το φονικό στο καλύβι του βοσκού βρίσκεται
πλέον στο στόχαστρο και κυνηγιέται απ’ όλους (Πλ. 232, 234, 236, 237, 238).
Το Πλάνο 239 θα μπορούσε να αποτελεί την ακριβή πραγμάτωση της
πιθανότητας σύλληψης της Φραγκογιαννούς (όπως αυτή είχε αναγγελθεί στην
αρχή της 4ης ακολουθίας, και είχε αναβληθεί από τις συνεχείς κινήσεις φυγής της
γραίας στις 6 ενότητες φυγής). Πράγματι έφιπποι αστυνόμοι και κόσμος τη
φτάνουν.
Μόνη λύτρωσή της η θάλασσα.
{Πλάνο 236}
Εξωτερικό – Αγροί.
Γενικό πλάνο αγρών σε διάφορα επίπεδα (πιο κοντινό από το πλάνο 233)
Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Κόσμος σκορπισμένος, άλλοι κατά μήκος του μεσαίου επιπέδου του κάδρου και άλλοι
πιο μπροστά, τρέχουν προς τα αριστερά του κάδρου κυνηγώντας την Φραγκογιαννού.
Μέσα στον κόσμο διακρίνονται χωροφύλακες.
ΑΦΗΓΗΣΗ (από την αρχή του πλάνου – συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
"Η Γιαννού ήξευρε ότι δεν έπρεπε να περιμένει έλεος από τον χωροφύλακα."
{Πλάνο 237} Εξωτερικό – Αγροί.
Πολύ γενικό πλάνο αγρών σε διάφορα επίπεδα. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού τρέχει μόνη της σε μεσαίο επίπεδο του κάδρου. Λίγο πιο πίσω
διακρίνονται δύο έφιπποι χωροφύλακες που ανεβαίνουν το ύψωμα και πιο πίσω δύο
ακόμη που τρέχουν.
Η Φραγκογιαννού τρέχει με όλη της τη δύναμη. Βγάζει την κάπα της και την πετά στο
έδαφος.
ΑΦΗΓΗΣΗ (από την αρχή του πλάνου – συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
«Ο άνθρωπος έκαμνε το καθήκον του. Ας έλειπαν αι περιποιήσεις τα οποίας θα της
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έκαμναν αν αυτή έπεφτε στα χέρια των και αν έμελλον να την ονομάζουν σταυρομάνα.
Είχε παρατηρήσει άλλοτε, εις τα περιπετείας και τα βάσανα όσα είχεν υποφέρει εξ' αιτίας
του υιού της του Μούρτου ότι το είδος αυτό των ανθρώπων τότε μάλιστα θυμώνουν όταν
ο καταζητούμενος ανθίσταται, όταν αυθαδιάζει.»
{Πλάνο 238} Εξωτερικό - Αγροί.
Μεσαίο πλάνο αγρών. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Σε πρώτο επίπεδο, δύο έφιπποι χωροφύλακες τρέχουν αριστερά του κάδρου. Στο βάθος,
κόσμος που τρέχει.
ΑΦΗΓΗΣΗ (συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
«Πολύ δε περισσότερον όταν φεύγει...»
{Πλάνο 239} Παραλία. Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Τα επίπεδα του κάδρου ορίζονται από την ακρογιαλιά και τα βουνά στο βάθος.
Η Φραγκογιαννού τρέχει προς την ακρογιαλιά. Η φιγούρα της καταλήγει στη μέση του
κάδρου (πλάτη στην κάμερα). Γυρίζει απότομα και κοιτάζει προς τα πίσω (προς τους
διώκτες της). Αφήνει βιαστικά το καλάθι και τη μαγκούρα της στην άμμο.
ΑΦΗΓΗΣΗ (συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο – από την αρχή του πλάνου):
«...και αναγκάζονται αυτοί να τον κυνηγούν, ώστε να βγαίνει η ψυχή τους ανάποδα. Όθεν
και η Φραγκογιαννού φεύγουσα και βιάζουσα αυτούς να τρέχουν, δεν επερίμενεν έλεος
από αυτούς.
Έφτασαν, έφτασαν οι χωροφύλακες. Είτε διά προδοσίας, είτε δι ιχνηλασίας την είχαν
ανακαλύψει.»
Βαδίζει προς την κάμερα κρατώντας το μαχαίρι που της είχε δώσει ο ληστής.
Ταυτόχρονα η κάμερα κάνει travelling προς τα δεξιά, σχεδόν παράλληλο προς τη
ακρογιαλιά. Το κάδρο καταλήγει σε αμερικάνικο της Φραγκογιαννούς με φόντο την
ακρογιαλιά.

«Έφτασαν, έφτασαν οι χωροφύλακες. Είτε διά προδοσίας, είτε δι ιχνηλασίας την
είχαν ανακαλύψει.»
Η

φράση

αυτή

του

αφηγητή,

συνδυαστικά

με

την

αδιαμφισβήτητη

επιχειρηματολογία της εικόνας - η Φόνισσα έχει τώρα δυο απειλές: τη θάλασσα
μπροστά της και τους τακτικούς χωροφύλακες μαζί με πολίτες πίσω της - καθιστά
προφανές το αποτέλεσμα.
Αν το Πλάνο 239 ήταν το τελευταίο πλάνο της ταινίας, τότε πράγματι θα
θεωρούσαμε με απόλυτη βεβαιότητα πως η σύλληψη και φυλάκιση της γραίας
ήταν δεδομένη. Οι άνθρωποι του νόμου, έστω καθυστερημένα και με δυσάρεστες
συνέπειες για τόσους γονείς, κατάφεραν τελικά να κάνουν το καθήκον τους κι
έφεραν ένα επωφελές αποτέλεσμα για τους ίδιους και για τη δικαιοσύνη, έστω κι
αν δεν έγινε όπως το περίμεναν.
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Γιατί η Φραγκογιαννού διαλέγει το δικό της τρόπο να κλείσει την 4η αφηγηματική
ακολουθία, κλείνοντας ταυτόχρονα τα κεφάλαια της ίδιας της ζωής της.
Ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν πραγματώνεται η σύλληψη της γραίας, ενώ
βρίσκεται μόλις ένα βήμα πριν την πραγμάτωση αυτή, είναι το ότι η ίδια
αποφασίζει να δώσει τέλος στη ζωή της, και μάλιστα γνωρίζει ποιος τρόπος της
αρμόζει.
Αυτή η διττή (με τα δύο πρόσωπα ταυτόχρονα) πραγμάτωση / μη πραγμάτωση
μιας προαναγγελθείσας πιθανότητας, οδηγεί σε ένα αποτέλεσμα πέρα από τα όρια
του νόμου και των ανθρώπων, ένα αποτέλεσμα που βρίσκει τη συνείδηση αυτής
της ταραγμένης ψυχής.

Επιτευχθέντα αποτελέσματα στην ευρύτερη 4η αφηγηματική ακολουθία
(8η ενότητα φυγής)
Η συνειδητοποίηση της πορείας προς το θάνατο και μάλιστα η απόφαση γι' αυτόν
είναι τα στοιχεία που συνυπάρχουν ως επιτευχθέντα αποτελέσματα για τη
Φόνισσα στο τέλος της 4ης αφηγηματικής ακολουθίας, στο τέλος της ταινίας.
Τα στοιχεία που υποβάλλουν αυτήν την ερμηνεία υπάρχουν στον τρόπο
συνύφανσης των τελευταίων πλάνων της ταινίας όσο και στη σχέση αυτών με τις
προηγούμενες αφηγηματικές ενότητες.
Το στοιχεία του Πλάνου 239 καθίστανται ιδιαίτερα σημαντικά γι’ αυτήν την
ερμηνευτική προσέγγιση, καθώς η Φραγκογιαννού βλέποντας τους διώκτες της να
πλησιάζουν και μόλις δυο βήματα από τη θάλασσα, συνειδητοποιεί πως δεν
υπάρχει γι’ αυτήν άλλη πορεία διαφυγής. Κοιτά προς το μέρος των διωκτών και
κάνει κάποια βήματα προς το μέρος τους κρατώντας το μαχαίρι που της έδωσαν
οι ληστές.
Αυτό το βλέμμα μοντάρεται με ένα πλάνο του προσώπου της μικρής Ξενούλας
που παίζει κουτσό στην αυλή με το πηγάδι. Ένα flash back που σηματοδοτεί την
κρίση, την ενοχή και ενδεχομένως την αυτοκαταδίκη της γραίας (Πλάνα 239,
240), ακριβώς γιατί αυτό το πλάνο συνδέεται μονταζιακά με το προηγούμενό του
ακριβώς πάνω στη στιγμή που ασυναίσθητα η γραία στρέφει το μαχαίρι στον
εαυτό της.
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Για να ερμηνευθεί η κίνησή της πρέπει να βρεθεί τι συμβολίζει το μαχαίρι (έτσι
τώρα αποκαλύπτεται στο μέγεθός της ο ρόλος της σκηνής στη σπηλιά των
ληστών).
Ένα μαχαίρι είναι σύμβολο ενδεχόμενου θανάτου ή αυτού που το κρατά ή
κάποιου άλλου. Επειδή θα ήταν άτοπο να σκεφτεί κανείς την πιθανότητα πως το
μαχαίρι πρόκειται να γίνει όργανο άμυνας της γραίας ενάντια σ' όλους αυτούς που
την καταδιώκουν, κάποιοι των οποίων είναι έφιπποι, η εκδοχή της χρήσης του
μαχαιριού ως όργανο αυτοεξόντωσης είναι πιο δόκιμη.
Η Φραγκογιαννού λοιπόν κρατά το μαχαίρι έχοντας τη σκέψη να θανατωθεί.
Άλλωστε είναι σαφές πως το στρέφει ενάντια στο κορμί της τη στιγμή που κοιτά
το παρελθόν της.
{Πλάνο 240}Αυλή χωριάτικου σπιτιού (εκεί όπου πνίγηκε η Ξενούλα).
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο του μικρού κοριτσιού (Ξενούλα) την ώρα που παίζει κουτσό.
{Πλάνο 241}Παραλία. Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού όπως στο τέλος του πλάνου 238, κρατώντας το μαχαίρι. Κοιτά το
μαχαίρι και το αφήνει να πέσει.
{Πλάνο 242}Αυλή χωριάτικου σπιτιού (εκεί όπου πνίγηκε η Ξενούλα).
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Γωνία λήψης από την άλλη μεριά της αυλής, από το σημείο που βρίσκεται το πηγάδι.
Σε πρώτο επίπεδο, τα σχήματα του κουτσού, το κοριτσάκι πηδάει ανάμεσα σ’ αυτά, κι
έρχεται από το πίσω επίπεδο πιο μπροστά και στο βάθος ανάμεσα στις καμάρες η
Φραγκογιαννού που πλένει.
{Πλάνο 243} Παραλία. Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού όπως στο τέλος του πλάνου 241. Κάνει μερικά βήματα
οπισθοχωρώντας και κατόπι στρέφεται και προχωρεί προς την παραλία. Μπαίνει μέσα
στο νερό.
Από δεξιά του κάδρου μπαίνει τρέχοντας ένας χωροφύλακας κρατώντας τουφέκι και
σταματά στο μεσαίο επίπεδο του κάδρου, μόλις αντιλαμβάνεται ότι η Φραγκογιαννού
είναι μέσα στη θάλασσα.
Αριστερά του κάδρου μπαίνει ένας άλλος άνδρας και σταματά.

Η γραία κοιτά το μαχαίρι στο χέρι της και το αφήνει να πέσει (Πλ. 241). Αυτό δε
σημαίνει πως αρνείται την αυτοκαταστροφή της, αλλά αντίθετα ξαφνικά
συνειδητοποιεί τη μοίρα της και ποιος είναι ο θάνατος που της ταιριάζει. Αυτό
διαφαίνεται στο επόμενο Πλάνο 242 που και πάλι αποτελεί flash back της μικρής
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Ξενούλας. Μετά απ’ αυτήν τη δεύτερη αναδρομή (Πλάνο 243) η Φραγκογιαννού
με σίγουρα βήματα κατευθύνεται προς τη θάλασσα και μπαίνει μέσα.
Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω η Φραγκογιαννού έχει αποφασίσει την αυτοεξόντωσή της τουλάχιστον τη στιγμή που φτάνει στη θάλασσα, ακουμπά
μαγκούρα και καλάθι στην παραλία, και πάρει στο χέρι της το μαχαίρι (Πλάνο
239).
Από αυτό το σημείο και μετά η Φραγκογιαννού κάνει μία μετάβαση, μία
μετακίνηση στόχων. Περνά από τη δράση: φυγή προς τη σωτηρία από τους
ταχτικούς και τη φυλάκιση, στη δράση: φυγή προς το θάνατο.
Όμως πέραν του χρονικού καθορισμού της απόφασης φυγής προς το θάνατο και
της συνειδητότητας αυτού, προσδιορίζεται επίσης η επιλογή του τρόπου
θανάτωσης, που στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει αναγνώριση της
προσωπικής μοίρας και αποδοχή αυτής. Αυτό γίνεται τη στιγμή που η γραία
Χαδούλα αφήνει το μαχαίρι να πέσει, αμέσως μετά τη μνήμη της Ξενούλας.
Έπειτα στρέφεται και προχωρά μέσα στη θάλασσα.
Θα μπορούσε να γίνει εδώ ένας παραλληλισμός με τη φράση που λέει η
Φραγκογιαννού στην προ-τελευταία παράγραφο του πεζογραφήματος:
"Ω! Να το προικιό μου", ενώνοντας σε μία φράση και μία στιγμή – τη στιγμή του
θανάτου – παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Αν ακολουθηθεί η δράση του φιλμ ανάποδα, προς τα πίσω, και συνδεθεί η
σημασία του να αφεθεί το μαχαίρι να πέσει στην παραλία, με τη στιγμή που αυτό
δόθηκε, φέρνοντας για πρώτη φορά τη Φόνισσα σε επαφή με το ενδεχόμενο του
δικού της θανάτου, τότε δίνεται μια προοπτική για να εξηγηθεί ο λόγος ύπαρξης
αυτής της σκηνής. Η σκηνή αυτή εντίθεται στο φιλμ, ενώ στο πεζογράφημα δεν
υπάρχει, για να καταστεί δυνατή η σηματοδότηση της συνειδητότητας της
Φόνισσας την κατάλληλη στιγμή του τέλους και η απόφασή της να προχωρήσει
σε αυτό που της αρμόζει. Να βιώσει αυτό που βίωσαν τα κοριτσούδια που έπνιξε.
Να πάρει ακριβώς τη θέση τους, πνίγοντας τον εαυτό της όπως έπνιξε αυτά,
μήπως και εξαγνισθεί.
Οπότε, προεκτείνοντας ακόμα περισσότερο τον παραπάνω συλλογισμό, μπορεί να
υποτεθεί ότι η χρονική στιγμή της συνειδητοποίησης ή και της απόφασης του
θανάτου ανάγεται ακόμα πιο πριν, στη στιγμή που η Φραγκογιαννού παίρνει το
- -

376

μαχαίρι από τους ληστές. Σ' αυτήν την περίπτωση, ο πνιγμός του νεογέννητου
κοριτσιού του βοσκού που γίνεται αμέσως μετά, αποκτά και ένα άλλο νόημα.
Είναι ο πνιγμός που τη φέρνει κοντά στο δικό της πνιγμό, και που ίσως τον
αποφασίζει ακριβώς για να τη φέρει κοντά στο δικό της θάνατο - πνιγμό, για να
κλείσει τον κύκλο που άνοιξε με τον πνιγμό της εγγονής της.
Τον κύκλο που άνοιξε με τη γέννησή της.
Για άλλη μια τελευταία φορά επιβεβαιώνει τη μοίρα της για να τη φέρει πιο κοντά
σε αυτήν.
Έτσι το ‘επιτευχθέν αποτέλεσμα’ στην ‘ένθετη’ αφηγηματική ενότητα στο καλύβι
του βοσκού, δηλ. ο πνιγμός της μικρής νεογέννητης από τη γραία Χαδούλα,
οδηγεί μέσα από μια ‘ενθετική σύνδεση’ σε ένα ‘επιτευχθέν αποτέλεσμα’ για την
ίδια τη γραία Χαδούλα, που ναι μεν δεν είχε αναγγελθεί ως πιθανότητα στην αρχή
της 4ης αφηγηματικής ακολουθίας (αυτό που είχε αναγγελθεί ήταν η πιθανότητα
σύλληψης και φυλάκισης), αλλά είχε τεθεί ως μοίρα από την αρχή της ζωής της.
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Η ΑΦΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ 4Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ (ΠΛ. 185-249)

Η ΙΔΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΩΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Οι χρονικές αναδρομές στην κινηματογραφική αφήγηση της 4ης αφηγηματικής
ενότητας δεν δίνουν κάποιο νέο στοιχείο. Επαναλαμβάνουν στιγμές του
παρελθόντος της Φραγκογιαννούς, που έχουν ξαναδοθεί αφηγηματικά ακριβώς με
τον ίδιο τρόπο. Ρόλος τους είναι να επιτελέσουν ένα σχόλιο για τη ζωή και τις
πράξεις της σε σχέση με την τωρινή εξέλιξη, σε μια στιγμή που ο κύκλος της
αφήγησης κλείνει, όπως και ο κύκλος της ζωής της. Οι επαναλήψεις αναδρομών
που έχουν ήδη δειχθεί ως τέτοιες δημιουργούν μια νοητή γραμμή που συνδέει τα
σημαντικά σημεία της ζωής της και τα φέρνει ξανά μπροστά στις στιγμές πριν το
τέλος, πριν την καταληκτική απόφαση της ζωής της.
Το παρελθόν εντίθεται ξανά αμέσως μετά τον τελευταίο πνιγμό της κόρης του
βοσκού, που επισύρει την αναπόφευκτη και προφανή ήττα της, και εμβόλιμα
κατά τη διάρκεια του κυνηγητού της μέχρι να φτάσει στη θάλασσα.
Μέσα από αυτήν την συγκεκριμένη επαναληπτικότητα της ίδιας της μνήμης
συνδέονται οι στιγμές των πνιγμών των αθώων κοριτσιών που αυτή αποφάσισε
και έπραξε, με το δικό της πνιγμό που επίσης αποφασίζει και πράττει. Η
ταραγμένη συνείδηση και η κουρασμένη μνήμη που μέχρι τώρα την έσπρωχνε
στο κακό ως να ήταν καλό, τώρα της δείχνει το δρόμο προς τη θάλασσα. Μια
πράξη που την εξομοιώνει με την αθωότητα που χάθηκε από τα χέρια της. Οδεύει
σ’ αυτήν - την αθωότητα και τη θάλασσα - με την ίδια άγρια χαρά με την οποία
σκότωνε.
Αλλά μήπως αυτή η κίνηση προς τον πνιγμό, που την ταυτίζει με τα αθώα
κορίτσια που η ίδια έπνιξε, για να μην προφτάσουν να γίνουν γυναίκες και να
βασανίζονται, μήπως αυτό δεν καταδεικνύει μια ιδιότυπη αθωότητα; Όχι με τα
μέτρα τα ανθρώπινα - κανείς άνθρωπος δε θα δικαίωνε τέτοιες πράξεις - αλλά με
ένα άλλο δίκαιο, με ένα δίκαιο αγάπης που θα έβλεπε εκεί μέσα στη θάλασσα την
εξιλέωση μιας βασανισμένης ψυχής, που θεωρούσε πως επιτελεί θεάρεστο έργο.
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ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ FLASH BACK
ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΝΙΓΜΟ ΤΗΣ ‘ΦΟΝΙΣΣΑΣ’

Α. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗ ΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΧΗ

Ο αρραβώνας χωρίς προίκα (Πλ. 233, όπως 14)
Ο θάνατος της μάνας χωρίς εξομολόγηση της κλοπής (Πλ. 235, όπως 16)
Η αφήγηση μέσα από διαφορετικές χρονικές στιγμές της ιστορίας αποτελεί ένα
από τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά στην 1η και 2η ακολουθία. Συνιστά
συγκροτησιακό δεδομένο - ακριβώς ως προς τη θεμελίωση της σκέψης και της
μνήμης της γραίας - το γεγονός ότι οι πιο σημαντικές αναδρομές εντίθενται τη
στιγμή πριν από την πραγμάτωση των πνιγμών, και στις δύο αυτές ενότητες:
α. της νεογέννητης εγγονής κατά την 1η ακολουθία
β. της μικρής Ξενούλας κατά τη 2η ακολουθία
Εδώ, στην 4η αφηγηματική ακολουθία επισυμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Η αναδρομή
στο αξιομνημόνευτο παρελθόν εντίθεται ακριβώς πριν από τον επόμενο πνιγμό.
Μόνο που αυτή τη φορά είναι ο πνιγμός της ίδιας της γραίας.
Οπότε, ουσιαστικά, η μνήμη είναι ο ενδιάμεσος κόμβος μεταξύ της ξεκάθαρης
πλέον πιθανότητας να συλληφθεί η Φραγκογιαννού και της πραγμάτωσης αυτής
της πιθανότητας, ασχέτως αν την τελευταία στιγμή πριν τη σύλληψη, η ίδια θα
δώσει την έκβαση που της αρμόζει.
Αυτή ακριβώς η αντιστοιχία ταυτοποιεί τη γραμμή των συνεχόμενων πνιγμών
από τα χέρια της, με το δικό της πνιγμό.
Πιο συγκεκριμένα, για τις επαναληπτικές αναλήψεις της 4ης αφηγηματικής
ακολουθίας έχει σημασία όχι μόνο η χρονική αναφορά τους στο παρελθόν (έχουν
αναπτυχθεί εκτενώς κατά την ανάλυση της 1ης ακολουθίας), αλλά και η στιγμή
ένθεσής τους στο παρόν.
{Πλάνο 232} Εξωτερικό – Αγροί.
Πολύ γενικό πλάνο αγρών σε διάφορα επίπεδα. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Κόσμος σκορπισμένος κατά μήκος του πίσω επιπέδου του κάδρου, τρέχει προς την
κάμερα. Ένα μικρό ύψωμα, κρύβει για λίγο στην πίσω πλευρά του τον κόσμο, καθώς
ανεβαίνει, για να ξαναφανεί αργότερα.
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ΑΦΗΓΗΣΗ:
"Η μάνα της ήτον κακή. Βλάσφημος και φθονερά. Ήτον μία από τας στρίγκλας της
εποχής της. Ήξευρε μάγια. Την είχαν κυνηγήσει δυο – τρεις φοράς οι κλέφτες, τα
παλικάρια του Καρατάσου και του Γάτσου και των άλλων οπλαρχηγών της Μακεδονίας.
Έπραξαν τούτο δια να την εκδικηθούν, επειδή τους είχε κάμει μάγια και δεν επήγαιναν
καλά οι δουλειές των.
Η Χαδούλα η Φράγκισσα αν και πολύ μικρά, ήτον γεννημένη τότε και τα ενθυμείτο όλα
αυτά τα οποία διηγείτο αργότερα η μάνα της."

Αμέσως μετά το κυνήγι του πλήθους και εν μέσω πλάνων κατά τα οποία η δίωξη
εντείνεται, εντίθεται το flash back του αρραβώνας της Φραγκογιαννούς, χωρίς
προσφορά προίκας και η απόφασή της να κλέψει (επανάληψη του 1ου flash back,
Πλ.. 14, εδώ σε μια χρωματική απόχρωση προς μια ασπρόμαυρη σέπια, σαν να
έχει καεί στο φως).
Η φωνή του αφηγητή επεξηγεί αυτά που φαίνονται στην εικόνα:
Πλάνο 233 (τμήμα): φωνή αφηγητή off
«Ύστερον, όταν εμεγάλωσε και έγινε δεκαεπτά χρονών και ειρήνευσαν οσοπούν τα
πράγματα, κατά τους χρόνους του κυβερνήτου, την υπάνδρευσαν οι γονείς της και την
έδωκαν άνδρα τον Γιάννην τον Φράγκον. Όταν είδε την επιμονή των γονέων της, να μη
θέλουν να της δώσουν αρκετή προίκα, έψαξε και ανεύρε το κομπόδεμα και το έλυσε.
Καιρόν δεν είχε να τα μετρήσει.»

Το κυνήγι του πλήθους συνεχίζεται και η φωνή του αφηγητή συνεχίζει:
Πλάνο 234 (τμήμα): φωνή αφηγητή off
«Έλαβε μόνον οκτώ ή εννέα τάληρα. Βιαστικά έδεσε το κομπόδεμα και το έβαλεν εις την
θέσιν του. Ποτέ δεν το είχε ομολογήσει εις την μητέρα της εφόσον έζη εκείνη. Είναι
αληθές ότι εμελέτα και είχεν απόφαση να της τα είπη κατά τας τελευταίας στιγμάς της.
Πλην δυστυχώς η γραία πριν αποθάνη" (συνέχεια στο επόμενο πλάνο)

Πλάνο 235 (τμήμα): φωνή αφηγητή off
«...συνέβη να βωβαθεί και να κωφαθή και να μείνει αναίσθητη σαν πράμα. Κι έτσι δεν
εδόθη ευκαιρία να της ομολογήσει το πταίσμα της.»
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Και ο θάνατος της μάνας της Φραγκογιαννούς υπενθυμίζεται (επανάληψη του 2ου
flash back, Πλ. 16, εδώ σε μια χρωματική απόχρωση προς μια ασπρόμαυρη σέπια,
σαν να έχει καεί στο φως).
Η Φραγκογιαννού συνεχίζει να τρέχει (όπως έτρεχε η μητέρα της όταν την
κυνηγούσαν οι κλέφτες) μέχρι που φτάνει στην παραλία. Και η επανάληψη του
παρελθόντος αποτελεί μια γραμμή ενοποίησης του τότε με το τώρα, σαν αυτό το
αρχικό τότε του αρραβώνα χωρίς προίκα, να ήταν το αίτιο για όλα τα μετέπειτα
τώρα. Αν η μάνα της την είχε προικίσει, αν η μάνα της την είχε αγαπήσει, η ίδια η
ζωή θα ήταν διαφορετική μαζί της, επομένως και η ίδια θα ήταν διαφορετική
απέναντι ση ζωή.

Β. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΕΞΙΛΕΩΣΗ

Το πρόσωπο της Ξενούλας όπως παίζει κουτσό (Πλ. 240, όπως 82)
Η Ξενούλα παίζει κουτσό δίπλα στο πηγάδι (Πλ. 242, όπως 84)

Η αφήγηση επαναλαμβάνει το πολύ πρόσφατο παρελθόν της Φραγκογιαννούς.
Δύο στιγμές της Ξενούλας έτσι όπως έπαιζε κουτσό στο πηγάδι, πριν πνιγεί.
Πρόκειται για μια ‘εξωτερική ανάληψη’, σε σχέση με την εδώ πρώτη αφήγηση
που είναι η δίωξη της γραίας από τους αστυνομικούς. Ένα συμβάν που έχει ήδη
αναπτυχθεί αφηγηματικά ως παρόν σε όλη του την έκταση και διάρκεια. Δεν
δείχνεται κάτι νέο, δεν αποκαλύπτεται κάποιο μυστικό που είχε αποσιωπηθεί,
αλλά ούτε καν μια άλλη οπτική γωνία. Μονάχα μια μικρή διαφοροποίηση στο
χρώμα προς μια ασπρόμαυρη καμένη σέπια. Επομένως η ένθεση των στιγμών της
Ξενούλας στο τώρα της αφήγησης έχει ένα ρόλο υπενθύμισης, όχι για τη
συνείδηση του θεατή, αλλά ως προς τη συνείδηση της Φραγκογιαννούς. Για την
ακρίβεια ο αφηγητής δείχνει τη σκέψη της γραίας, αλλά από τη δική του οπτική
γωνία, με το δικό του τρόπο. Αυτή η σκέψη της μικρής Ξενούλας σηματοδοτεί
την απόφαση για εξιλέωση και κάνει τη φόνισσα να πετάξει το μαχαίρι στα
βότσαλα και να κατευθυνθεί προς τη θάλασσα.
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Γράφει ο Genette για τις αναχρονίες της αφήγησης:
«Έτσι, ο αναχρονισμός της αφήγησης είναι άλλοτε εκείνος της ίδιας της
ύπαρξης κι άλλοτε εκείνος της ανάμνησης, που υπακούει σε άλλους
νόμους απ’ αυτούς του χρόνου. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι παραλλαγές του
χρονικού ρυθμού είναι άλλοτε γεγονός της ‘ζωής’ κι άλλοτε έργο της
μνήμης, ή μάλλον της λήθης.» [358]
Μπορεί να ειπωθεί λοιπόν σ’ αυτό το σημείο της αφήγησης, λίγο πριν το τέλος
της ζωής της γραίας Χαδούλας, αλλά και της ιστορίας της, ότι οι τελευταίοι
ετούτοι αναχρονισμοί υπακούουν στους νόμους της ύπαρξης που φαίνεται πως
αναγνωρίζει το τέλος και προσμονεί μια άφεση των αμαρτιών, μια εξιλέωση.

Γ. ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ ΤΗΝ ΕΞΙΛΕΩΣΗ

Η νεανική φιγούρα της Χαδούλας, αντανακλάται μέσα στη λίμνη, δίπλα στη
θάλασσα (Πλ. 247, όπως 120)
Αυτό το flash back επιτελεί αντίστοιχο ρόλο με το προηγούμενο. Μόνο που εδώ
σηματοδοτείται πλέον η στιγμή της εξιλέωσης. Μόλις το νερό καλύψει το στόμα
της γραίας αμαρτωλής Φραγκογιαννούς που χαμογελά ικανοποιημένη (Πλ. 246),
στο αμέσως επόμενο πλάνο η αφήγηση αναδύει τη νεαρή αθώα Χαδούλα να
κοιτάζει τον εαυτό της μέσα στη λίμνη.
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΦΗΓΗΤΗ ΣΤΟ ΦΙΛΜ ‘ΦΟΝΙΣΣΑ’

Δεν υπάρχει αφήγηση χωρίς αφηγητή. Μπορεί να υπάρχει ιστορία χωρίς
αφηγητή, αλλά για να γίνει αυτή η ιστορία η πράξη μιας αφήγησης, κάποιος
πρέπει να τελέσει αυτήν την πράξη. Είτε μιλώντας φανερά στους αποδέκτες της
αφήγησής του, είτε μένοντας απόμακρος και κρυμμένος.
Οι τρόποι παρουσίας ενός αφηγητή μέσα από την απόλυτη, σχετική ή
περιορισμένη γνώση του, μέσα από τη συμμετοχή ή μη συμμετοχή του στη
δράση, και μέσα από τη σχέση του με τον αναγνώστη / θεατή αποτελούν
καθοριστικό παράγοντα κατά τη διαπλοκή της αφήγησης.
Στο φιλμ «Φόνισσα» η αδιάψευστη και φανερή παρουσία του αφηγητή δίνεται
μέσα από την ηχητική ‘‘παρουσία’’ της φωνής του, μέσα από μία voice over
κάλυψη που αφορά σημαντικά ζητήματα του παρελθόντος. H ‘φωνή’
χρησιμοποιεί παρελθοντικό χρόνο, και αναφέρεται σε γεγονότα που έγιναν πολλά
χρόνια πριν και δείχνει το τώρα μέσα από μια οπτική μεταγενέστερης αφήγησης
σε παρελθόντα χρόνο. Είναι η περίπτωση αφηγηματικής φωνής την οποία ο
Genette ονομάζει ‘υστερόχρονη αφήγηση’:
«Η χρήση παρελθοντικού χρόνου αρκεί για να τη χαρακτηρίσει ως τέτοια,
χωρίς για τούτο να υποδεικνύει τη χρονική απόσταση που χωρίζει τη
στιγμή της αφήγησης από αυτήν της ιστορίας.» [359]
Ως προς το αφηγηματικό επίπεδο της πράξης του αφηγητή, αυτός είναι ‘εξωδιηγητικός’, γιατί δεν υπάρχει ούτε ένα ελάχιστο στοιχείο που να υπονοεί ποιος
είναι αυτός που μιλά σε σχέση με τις παραμέτρους της ιστορίας. Άρα παραμένει
εκτός της ιστορίας που αφηγείται, άγνωστος και πλασματικός (και ως εκ τούτου
διακρίνεται από τον πραγματικό συγγραφέα), ένας νους του οποίου η ταυτότητα
παραμένει απροσδιόριστη.
Ο Genette διακρίνει την ‘εξωδιηγητική’ αφήγηση που είναι πρώτου επιπέδου, από
τη ‘μεταδιήγηση’ δεύτερου επιπέδου, και επισημαίνει:
«…δε θα συγχέουμε τον εξωδιηγητικό χαρακτήρα με την πραγματική
ιστορική ύπαρξη, ούτε το διηγητικό (ή και μεταδιηγητικό) χαρακτήρα με
τη μυθοπλασία.» [360]
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Ως προς τη συμμετοχή του αφηγητή στη ιστορία, αυτή δεν υφίσταται. Πρόκειται
για έναν ‘ετεροδιηγητικό’ αφηγητή. Δεν εμφαίνεται πουθενά κάποια προσωπική
του σχέση με τα πρόσωπα ή έστω χαλαρή εμπλοκή του στα γεγονότα, ούτε καν
ένδειξη για χωροχρονική γειτνίαση της παρουσίας του με τα συμβάντα της
ιστορίας.
Συνοπτικά η αφήγηση στη «Φόνισσα» είναι ‘υστερόχρονη’ από έναν
‘ετεροδιηγητικό - εξωδιηγητικό’ αφηγητή που διηγείται μια ιστορία στην οποία
δεν συμμετέχει, και την οποία γνωρίζει απ’ αρχής μέχρι τέλους, από το απώτερο
παρελθόν της μέχρι το παροντικό τώρα της.
Η ‘φωνή’ του αφηγητή εντίθεται ηχητικά σε καθοριστικά σημεία της δράσης
κατά την εξέλιξη του φιλμ, και αναφέρεται σε χρονικές στιγμές που απέχουν κατά
πολύ μεταξύ τους:
Α. Ήδη από την πρώτη αφηγηματική ακολουθία κατά τις τρεις πρώτες χρονικές
αναδρομές, όπου ο αφηγητής διηγείται κάποια σημαντικά στοιχεία της ζωής της
Φραγκογιαννούς.
Β. Κατά τη διάρκεια των τριών flash back που συνοπτικά δίνουν τη σχέση της
Φραγκογιαννούς με τη θάλασσα, καθώς μετά από κάθε οριακή της στιγμή εκεί
βρίσκει καταφύγιο (Πλ.116-124). Σχολιάζει τη μάνα της Χαδούλας και ότι αυτή
ήταν κακιά και φθονερή, και πως οι κλέφτες την κυνηγούσαν γιατί θεωρούσαν
πως τους είχε κάνει μάγια.
Γ. Στο τέλος της ταινίας κι ενώ τώρα πια η ίδια η Φραγκογιαννού καταδιώκεται
από τους αστυνομικούς και τον κόσμο, η φωνή του αφηγητή υπενθυμίζει όλο το
παρελθόν της (η βλάσφημος και φθονερά μάνα της, ο αρραβώνας, οι περιπέτειες
του Μούρτου με τις Αρχές, οι περιπέτειες της ίδιας τώρα), ολοκληρώνοντας τον
κύκλο της αφήγησης.
Η ύπαρξη του αφηγητή στον κινηματογράφο δεν εξαντλείται στο ρόλο μιας
φωνής χωρίς παρουσία. Η voice over είναι ένας από τους τρόπους ανίχνευσης του
αφηγητή μέσα στο φιλμικό κείμενο, που συγκροτείται με τη φωνή αυτού ως
ηχητικό άκουσμα, ή ενδεχομένως με την παράθεση διευκρινιστικών υποτίτλων.
Αυτοί είναι δύο από τους τρόπους που καθιστούν εμφανή την παρουσία του
αφηγητή, μέσα από τη συνδρομή των συγκεκριμένων τεχνικών δυνατοτήτων του
κινηματογραφικού μέσου, αλλά αποτελούν ένα μικρό μέρος των πολλαπλών
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χρήσεων της γλώσσας του φιλμ για να διηγηθεί μια ιστορία, είτε με εμφανή, είτε
με κρυμμένο το ρόλο του αφηγητή (στο κεφ. για βλέμμα).

Ο ‘ΤΡΟΠΟΣ’ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ ΣΤΟ ΦΙΛΜ ‘ΦΟΝΙΣΣΑ’
Η τροπικότητα της αφήγησης, η ‘έγκλιση’ ή ο ‘τρόπος’ κατά Genette ανάγεται σε
δύο παραμέτρους: την ‘απόσταση’ και την ‘προοπτική’.
Ιδίως για τον κινηματογράφο όπου όχι μόνο η ‘απόσταση’, αλλά και η
‘προοπτική’ είναι στην κυριολεξία ορατά δεδομένα κατά την αφήγηση (πχ. η
διαφορά μεταξύ ενός γενικού και ενός κοντινού πλάνου, ή μεταξύ μιας
αντικειμενικής και μιας υποκειμενικής λήψης) με μια ποικιλομορφία που
αντιστοιχεί στις πολλαπλές δυνατότητες του φιλμικής γλώσσας, αποκτούν έναν
καταλυτικό ρόλο, με την έννοια ότι πλέκουν τη σημασία με έναν τρόπο
αλληλοπροσδιορίζομενο με το χρόνο και τη φωνή. Ολόκληρη η δομή της
κινηματογραφικής αφήγησης χτίζεται πάνω στο τι κοιτάζει η κάμερα, από ποια
θέση και ποια προοπτική, πόσο μακρυά ή πόσο κοντά από το θέμα, και από το αν
καθιστά ή όχι φανερή την παρουσία της.

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Ο αφηγητής στη «Φόνισσα» έχει ένα ρόλο ‘παντογνώστη’ απέναντι στα γεγονότα
της ιστορίας, μέσα από μία ευρεία, ολοκληρωμένη, και προς πολλές κατευθύνσεις
προοπτική θέασης, τέτοια που να αγγίζει ακόμη και την εσωτερικότητα των
προσώπων της ιστορίας. Αυτή βέβαια η πληρότητα γνώσεων δεν είναι δυνατόν να
δειχθεί ολόκληρη χωρίς ένα κανάλι ερμηνείας, χωρίς μια συγκεκριμένη
προσέγγιση κάθε φορά. Έτσι, αυτή η σταθερά παντογνωστική κάλυψη της
ιστορίας πάλλεται ως προς την απόσταση, δημιουργώντας ποικιλόμορφες
αφηγηματικές τροπικότητες: άλλοτε προσιδιάζουν στον τρόπο που ο αφηγητής μέσω της κάμερας - επιλέγει να δείξει πως αντιλαμβάνεται τα συμβάντα που
ξέρει, να τα διηγηθεί με το δικό του τρόπο (αφήγηση έργων κατά Genette), κι
άλλοτε πλησιάζει τη μίμηση, για την ακρίβεια υποχωρεί μπροστά στη μίμηση,
δείχνοντας τη δράση με διακριτική τη δική του μεσολάβηση, απλά αφήνοντας τα
πρόσωπα να μιλήσουν και να δράσουν (αφήγηση λόγων κατά Genette).
Χαρακτηριστικό παράδειγμα, και παράλληλα κατατοπιστικό λόγω της ευχέρειας
σύγκρισης που παρέχει, αποτελεί η αφηγηματικά διπλή επίσκεψη της Αμέρσας,
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που μπορεί να μελετηθεί τόσο υπό το πρίσμα της ‘απόστασης’, όσο και της
‘εστίασης’ μέσα από τις θέσεις που παίρνει ο αφηγητής:
Η 1η επίσκεψη Αμέρσας ως παρόν
ως ‘αναφερόμενος λόγος’
Δίνεται με ένα κλασικό ντεκουπάζ, κατά το οποίο η κάμερα μένει σταθερή,
κρατώντας διακριτική την παρουσία της, σχεδόν σαν να μην υπάρχει, και με τρία
πλάνα καταγράφει ολόκληρη τη σκηνή. Αφήνει τα πρόσωπα να μιλήσουν και να
δράσουν μπροστά της, με απ’ ευθείας καταγραφή των λόγων και των πράξεών
τους. Μια ενότητα που υπάγεται στην κατηγορία του ‘αναφερόμενου λόγου’ κατά
Genette, αφού πλησιάζει πολύ στη ‘μίμηση’.
Η 2η επίσκεψη Αμέρσας ως επαναληπτικό παρόν (flash back)
ως ‘μετατιθέμενος λόγος’
H κίνηση της κάμερας, καθιστά τώρα φανερή την παρουσία της, αναπόφευκτα,
αφού λειτουργεί με το δικό της τρόπο, ανεξαρτήτως του κέντρου ενδιαφέροντος
της δράσης των δύο γυναικών. Εδώ λοιπόν υπάρχει ‘διήγηση’, με την έννοια ότι η
αφήγηση ακολουθεί τα χνάρια της σκέψης της γραίας, μαζί με το περιεχόμενο του
διαλόγου, αλλά με έναν τρόπο πιο ελεύθερο, συμπλέοντα με το λόγο του αφηγητή
που εμπερικλείει το δικό της λόγο. Αυτός η περίπτωση ανάπτυξης μπορεί να
υπαχθεί σε μια μορφή ‘μετατιθέμενου λόγου’ κατά Genette, ακριβώς γιατί
εξακολουθεί να ακούγεται ο διάλογος των γυναικών (κατά τρεις ατάκες
συντμημένος), αλλά απόλυτα συνυφασμένος και συμπλεκόμενος από την
αφηγηματική εκφορά της ίδιας της κάμερας.

ΑΦΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΣΗ

Πράγματι η κάμερα δημιουργεί τη δική της δράση, τη δική της διήγηση, για να
δείξει αυτό που η ίδια (ο αφηγητής) επιθυμεί, δηλαδή την υπογράμμιση και
ανάδειξη

της εσωτερικής κατάστασης της Φραγκογιαννούς αμέσως πριν τη

στιγμή του πνιγμού της εγγονής της. Αυτό γίνεται μέσα από μία αντικειμενική
λήψη, χωρίς ποτέ η προοπτική της κάμερας να πάρει την υποκειμενικότητα της
οπτικής γωνίας της γραίας.
Η κάμερα περιπλανιέται από την κούνια του νεογέννητου μέχρι το εικονοστάσι
και πάλι πίσω, η Φραγκογιαννού εμφανίζεται μέσα στο πλάνο να μιλά με την
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Αμέρσα, να κλείνει το μάνταλο της πόρτας, να κάνει το σταυρό της, ενώ
ταυτόχρονα - όπως δείχθηκε στη σχετική ανάλυση - η κάμερα απεικονίζει τη
σκέψη της. Η κάμερα δηλ. διηγείται σε ένα πλάνο και την εξωτερική και την
εσωτερική δράσης της γραίας.
Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο θα μπορούσε να δημιουργηθεί εύλογα μια απορία ως
προς το είδος εστίασης, και να τεθεί το ερώτημα αν, αντί για ‘μη εστιασμένη
αφήγηση’ (ή ‘μηδενική εστίαση’) του παντογνώστη αφηγητή που γνωρίζει
περισσότερα από τα υπόλοιπα πρόσωπα, αν ίσως υπάρχει εδώ ‘εσωτερική
μεταβλητή εστίαση’ ενός αφηγητή που παίρνει τη προοπτική θέση διαφορετικών
προσώπων και μιλά μέσα από τη δικής τους συγκεκριμένη σκοπιά. Και πιο ειδικά
ακόμη, μήπως ο αφηγητής μέσα από ‘εσωτερική μεταβλητή εστίαση’ δείχνει τις
διαφορετικές θέσεις του ίδιου προσώπου, πράγμα που ούτως ή άλλως καθίσταται
έντονο λόγω της συνειδησιακής σύγκρουσης της γραίας.
Ο ίδιος ο Genette υπογραμμίζει αυτήν τη γειτνίαση μεταξύ της ‘μηδενικής
εστίασης’ και της ‘εσωτερικής μεταβλητής εστίασης’:
«Με τον ίδιο τρόπο, η κατάταξη μεταξύ μεταβλητής εστίασης και μη
εστίασης είναι συχνά πολύ δύσκολο να καθοριστεί, καθώς η μη
εστιασμένη αφήγηση μπορεί τις πιο πολλές φορές να αναλυθεί ως πολύεστιακή αφήγηση ad libidum, με βάση την αρχή όποιος μπορεί το
περισσότερο μπορεί και το λιγότερο.» [361]

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι πιο σωστή προς την πρώτη κατεύθυνση της
‘μηδενικής εστίασης’. Η οπτική γωνία της κάμερας, καταγράφει απ’ έξω προς τα
πρόσωπα και τις δράσεις και δεν ακολουθεί την προοπτική ενός υποκειμενικού
πλάνου για να καλύψει την περιορισμένη των προσώπων από μέσα προς τα έξω
πραγματικότητα.
Εξ’ άλλου σε ολόκληρη την ταινία εμφανίζεται σταθερά μια αφήγηση που
γνωρίζει σε κάθε περίπτωση, και δείχνει, περισσότερα απ’ αυτά που γνωρίζουν τα
υπόλοιπα πρόσωπα, ειδοποιό χαρακτηριστικό της ‘μη εστιασμένης αφήγησης’, που
δεν κατευθύνει τη ροή της πληροφορίας μέσω συγκεκριμένου καναλιού ενός ή
περισσότερων προσώπων, αλλά είναι ανεξάρτητη και κινείται ελεύθερα στο χώρο
και στο χρόνο. Οι δράσεις που καταδεικνύουν αυτήν την ανεξαρτησία του
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παντογνώστη αφηγητή που χειρίζεται και μετακινεί τη γνώση του όπως επιθυμεί
κατά τη διάρκεια της αφήγησης είναι οι ακόλουθες:
-

Το όνειρο της Αμέρσας: μόνο η ίδια γνωρίζει την ακρίβεια των γεγονότων
του ονείρου, και ο αφηγητής δείχνει στο θεατή κάτι που κανείς άλλος δεν
ξέρει, και ακριβώς τη στιγμή που συμβαίνει. Όσο για την αναφορά της
Αμέρσας για το όνειρο στη μάνα της ο θεατής ξέρει πως η κόρη δε λέει
όλα όσα είδε. Άρα γνώση αφηγητή > από γνώση προσώπων (υπενθύμιση
του δόκιμου τύπου του Todorov: αφηγητής > πρόσωπο). [362]

-

Η προσευχή της Φραγκογιαννούς στο εικονοστάσι. Προσωπική στιγμή
που κανείς εκτός από τον αφηγητή (και άρα το θεατή μέσω του αφηγητή)
δε γνωρίζει (αφηγητής > πρόσωπο).

-

Όλα τα flash backs: μια μηδενική εστίαση μπορεί να γνωρίζει τι έγινε σε
βάθος χρόνου της ιστορίας και μάλιστα για όλα τα πρόσωπα αυτής σε
στιγμές που θα μπορούσαν μόνο τα ίδια να ξέρουν (πχ. το μυστικό της
κλοπής από τη νεαρή Χαδούλα, αυτό που δεν πρόλαβε να πει στη μάνα
της, το ξέρει μόνο η ίδια και ο αφηγητής· το μαχαίρωμα της Αμέρσας το
βιώνει η ίδια ως άμεση εμπειρία κι η μάνα της το βλέπει εκ των υστέρων,
ενώ ο αφηγητής το έχει ήδη δείξει στο θεατή· η εισβολή των αστυνομικών
στο εργαστήριο του Μούρτου και η έρευνα των στοιχείων· οι μοναχικές
στιγμές της Φραγκογιαννούς στη θάλασσα. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις
αφηγητής > πρόσωπο)

-

Ο πνιγμός της νεογέννητης εγγονής. Ένα γεγονός που κανείς δε μαθαίνει
και δεν υποψιάζεται, παρά εκ των υστέρων θα φανταστεί (αφηγητής >
πρόσωπο).

-

Ο πνιγμός της Ξενούλας από παράλειψη. Ένα γεγονός που μόνο ο
αφηγητής (και μαζί με αυτόν ο θεατής) γνωρίζει τους ακριβείς όρους του.
Και η εκ των υστέρων υποψία των ανθρώπων του νόμου δεν αγγίζει τη
γνώση του πως ακριβώς έγιναν τα πράγματα (αφηγητής > πρόσωπο).

-

Ο διπλός πνιγμός της Μυρσούδας και της Τούλας, αποτελεί μια
αντίστοιχη περίπτωση με την προηγούμενη. Η εκ των υστέρων βάσιμη
υποψία των ανθρώπων του νόμου δε φτάνει το επίπεδο της άμεσης και
λεπτομερειακής γνώσης του αφηγητή (αφηγητής > πρόσωπο).
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-

Ο πνιγμός της νεογέννητης κόρης του βοσκού. Εδώ πρόκειται για ένα
συμβάν που γίνεται αντιληπτό από τη γιαγιά της πνιγμένης νεογέννητης,
αλλά με καθυστέρηση. Που σημαίνει ότι ο αφηγητής προηγείται χρονικά
στη γνώση του και δείχνει στο θεατή τον πνιγμό ακριβώς τη στιγμή που
συμβαίνει, έστω κι αν προτιμά να κρατήσει μια απόσταση από αυτήν καθ’
εαυτήν την ενέργεια και τη δίνει με γενικό πλάνο (αφηγητής > πρόσωπο).

Μέσα από αυτόν τον κατάλογο των σημαντικών δράσεων και συμβάντων κατά
την φιλμική αφήγηση εμφαίνεται το πώς κατανέμεται η γνώση του αφηγητή και
πως γίνεται προοπτικά η διαχείριση της πληροφόρισης απ’ αυτόν, με αντίστοιχα
αποτελέσματα στο αφηγούμενο σύμπαν.

▪ Σχέση ‘απόστασης’ και ‘εστίασης’
Ένα εύγλωττο παράδειγμα για τη σχέση ‘απόστασης’ και ‘εστίασης’ βρίσκεται
στη διπλή συμπληρωματική αναδρομή του περιστατικού εκδίωξης του Μούρτου.
Αυτή η αφηγηματική ενότητα του παρελθόντος, μοιρασμένη στο 3ο και 8ο flash
back της φιλμικής αφήγησης, αναδεικνύει την ύπαρξη ενός παντογνώστη αφηγητή,
ο οποίος γνωρίζει και δείχνει συμβάντα που κανένα από τα υπόλοιπα πρόσωπα
της ιστορίας δε θα μπορούσε να ξέρει, παρά μόνο ίσως να συνάγει εκ του
αποτελέσματος.
Κατά το 3ο flash back η αφήγηση ακολουθεί ένα ρεαλιστικό ύφος και περιγράφει
τα συμβάντα από απόσταση, ώστε να είναι ξεκάθαρο το γεγονός του κυνηγητού
του Μούρτου, της βιαιότητας απέναντι στην ίδια του τη μάνα, μαζί με το
αινιγματικό πλάνο που η Αμέρσα πετά το μαχαίρι στο πιθάρι. Η κάμερα δίνει τις
πληροφορίες αυτές από την απόσταση τριών ‘γενικών’ και δύο ‘αμερικάνικων’
πλάνων, αφήνοντας ηθελημένα απ’ έξω στοιχεία που θα επεξηγηθούν αργότερα.
Έτσι αυτή η αφηγηματική απόσταση, μια εξ’ ολοκλήρου ‘αφήγηση γεγονότων’
κατά Genette, μια κυρίως διήγηση, καταδεικνύει, στη σύγκριση με το
συμπληρωματικό της επακόλουθο, κατά το 8ο flash back, ακριβώς τη διαφορά
μιμητικού και διηγητικού λόγου. Ας υπενθυμιστεί ότι κατά Genette:
«Τελικά θα πρέπει να δείξουμε την αντίθεση μιμητικού και διηγητικού με
έναν τύπο της μορφής: πληροφορία + πληροφοριοδότης = C, που δηλώνει
ότι η ποσότητα των πληροφοριών και η παρουσία του πληροφοριοδότη
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είναι αντιστρόφως ανάλογες, καθώς η μίμησις ορίζεται από ένα μέγιστο
όριο πληροφοριών και ένα ελάχιστο όριο πληροφοριοδότη, ενώ η διήγησις
ορίζεται από το αντίστροφο.» [363]

Πράγματι, κατά το 8ο flash back η αφήγηση συνεχίζεται στο ίδιο ρεαλιστικό ύφος
του 3ου , ο αφηγητής παίρνει τη ροή της διήγησης από εκεί που διακόπηκε, αλλά
εδώ έρχεται πιο κοντά, δείχνει πρόσωπα και καταστάσεις από μια απόσταση
τέτοια που μπορεί να καταγράψει τα λόγια και τις πράξεις τους στην ακίβεια και
την πλήρη σημασία τους.
Ως προς το λόγο των προσώπων, αυτός ακούγεται, η κάμερα έρχεται πιο κοντά
και η αφηγηματική ανάπτυξη βρίσκεται πιο κοντά στη μίμηση, μέσα από μια
μορφή αναφερόμενου λόγου κατά Genette, όπου κατά μία έννοια ο
πληροφοριοδότης υποχωρεί, αφήνει το βήμα στην πληροφορία, δηλαδή τα
πρόσωπα πο μιλούν.
Ως προς τις πράξεις, μέσα από μια χρονική παραλληλία και χωρική γειτνίαση, ο
αφηγητής δείχνει ταυτόχρονα τους αστυνομικούς να κατάσχουν τα όπλα του
Μούρτου, το Μούρτο να μαχαιρώνει την Αμέρσα, την Αμέρσα μόνη και
φοβισμένη να κρύβει το μαχαίρι στο πιθάρι και να καλύπτει τον αδελφό της, ενώ
αυτός το σκάει. Μια πλήρης εποπτεία των δεδομένων της ιστορίας, μέσα από μια
γνώση όλων των στιγμών, όλων των προσώπων αυτής. Μια πολυπρισματική
θεώρηση της συγκεκριμένης κατάστασης, που όμως δεν ακολουθεί την
υποκειμενική προοπτική κανενός από τα δρώντα πρόσωπα. Η μόνη στιγμή που η
αφήγηση δανείζεται την οπτική γωνία των προσώπων είναι τα κοντινά πλάνα στη
χαραμάδα του πατώματος (Πλ. 92, 95), κατά τα οποία διακρίνονται οι
αστυνομικοί να κινούνται στο κάτω πάτωμα και συναποτελούν το αντικείμενο
του βλέμματος της Αμέρσας και του Μούρτου αντίστοιχα, μέσα από δύο
‘υποκειμενικά’ πλάνα. Αυτός ο δανεισμός επιδεικνύει για μια ακόμη φορά την
ικανότητα του αφηγητή να φτάνει μέχρι τις εσωτερικές σκέψεις και δράσεις των
προσώπων

και

στη

συγκεκριμένη

περίπτωση

χρησιμοποιείται

για

να

υπογραμμίσει την εγγύτητα του κινδύνου και να εξηγήσει εμμέσως το σκεπτικό
διαφυγής του Μούρτου και το μαχαίρωμα της Αμέρσας ως αντιπερισπασμό.
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Αυτή η ευρύτητα γνώσης, για άλλη μια φορά αναδεικνύει τον τρόπο παρουσίας
ενός παντογνώστη αφηγητή, μέσα από τη ματιά του οποίου χτίζεται ολόκληρη η
ταινία.
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Κεφάλαιο 2ο

«Η ΦΟΝΙΣΣΑ»
ΤΟ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
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ΟΙ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΟΥ ‘ΥΠΕΡ-ΚΕΙΜΕΝΟΥ’:
ΥΠΑΡΞΗ, ΜΝΗΜΗ, ΧΡΟΝΟΣ, ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ
Το πεζογράφημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Φόνισσα», έχει μελετηθεί
μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και θεματολογικές προσεγγίσεις, ακριβώς
λόγω του εύρους των γνωστικών πεδίων που ενυπάρχουν σε αυτήν.
Ο Γιάγκος Ανδρεάδης αναλύει τις πολυεπίπεδες θεματικές προοπτικές που
διαγράφει το Παπαδιαμαντικό έργο, ιδίως με τη Φόνισσα:
- το τραγικό και η τραγωδία στη «Φόνισσα» και η σχέση με την ψυχανάλυση και
την «αισθητική μελέτη των ψυχικών διαταραχών»
- ο χρόνος και ο χώρος στον Παπαδιαμάντη και η σχέση με την ελληνική
αρχαιότητα και την ελληνική πραγματικότητα που τον απομακρύνει από την
‘ηθογραφία’, καθώς η «…έξοχη δημιουργικότητά του συνδυάζεται, από τα πρώτα
βήματά του, με μια άκρως ακονισμένη αίσθηση του ιστορικού, του πολιτικού και
του κοινωνικού.»
- η μνήμη και η γλώσσα, ο τρόπος που το παρελθόν, δηλαδή η μνήμη και η
ιστορία, βιώνεται και αναπαράγεται καλλιτεχνικά ως διαχρονία
Ο Γιάγκος Ανδρεάδης συμπεραίνει:
«Χώρος, χρόνος, γλώσσα βιώνονται όχι με μια πλασματική ενότητα αλλά
με τη συνείδηση και την αποδοχή των διαφορών και, συνακόλουθα, τη
χαρά της πρωτότυπης αποκάλυψης των βαθύτερων αναλογιών τους, ενώ η
δημιουργία του βρίσκει τον λόγον της παραιτούμενη από την ασφάλεια
των λογικών κατασκευών.» [364]
Αυτή ακριβώς η τελευταία θεματική προοπτική θα ακολουθηθεί από την παρούσα
μελέτη, ακριβώς για να προσεγγισθεί η αφηγηματική σχέση χρόνου και γλώσσας
στην Παπαδιαμαντική «Φόνισσα».
Επιπλέον, μια συνοπτική ανάλυση του λογοτεχνικού κειμένου καθίσταται
απαραίτητη στο βαθμό που όντας το υπερ-κείμενο του φιλμικού υπο-κειμένου (με
βάση την ορολογία του Genette), θέτει τις προϋποθέσεις για κάθε επόμενο ‘υποκείμενο’ αυτού. Όχι με την έννοια της πιστότητας, ή μη, της μεταφοράς από το
λογοτεχνικό μέσο στο φιλμικό, άλλωστε κανένα από τα ‘υπο-κείμενα’ υπάρχοντα ή μελλοντικά των ‘υπερ-κειμένων’ - δεν οφείλει πιστότητα, αλλά με
την έννοια των θεματικών και αφηγηματικών προοπτικών που εκ των πραγμάτων
το

‘υπερ-κείμενο’

ως

τέτοιο

διανοίγει,

λόγω

προγενέστερης

και

διαφοροποιημένης θέσης.
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Αφού λοιπόν η μελέτη των όποιων μεταμορφωτικών λειτουργιών θα έχει πάντα
σαν βάση το πρωταρχικό ‘υπερ-κείμενο’, τη «Φόνισσα» του Παπαδιαμάντη,
αποτελεί προκλητικό πεδίο μια προσέγγιση αυτού, κάτω από το πρίσμα των
αφηγηματικών αναζητήσεων της παρούσας μελέτης.
Στην Παπαδιαμαντική «Φόνισσα» υπάρχει μια αφήγηση τέτοια που φέρνει τον
πυρήνα της ιστορίας και της θεματολογίας της στο κέντρο της ίδιας της
αφήγησης. Ακολουθεί αφηγηματικούς τρόπους που καθιστούν αισθητά τα ίχνη
της ανάπτυξής τους, όχι λόγω κάποιου ναρκισσισμού, αλλά ακριβώς για να
αναδυθεί η ουσία και η αλήθεια της ιστορίας και των προσώπων της.
Η δομική ανάλυση του Γιάγκου Ανδρεάδη πάνω στη «Φόνισσα» του
Παπαδιαμάντη αποτελεί μια ερμηνεία που αναδεικνύει ακριβώς τον πυρήνα τόσο
του μύθου, όσο και της αφήγησης αυτού:
«…Στη ρίζα της φόνισσας υπάρχει μια εντολή θανάτου - ανυπαρξίας που
την έχει σημαδεμένη. Η ανταρσία της επαναλαμβάνει τη φρίκη του
κόσμου που τη σημάδεψε κι έτσι βρισκόμαστε κιόλας στο δόκανο της
τραγικής ειρωνείας.» [365]
Η αμέσως προηγηθείσα ανάλυση θέτει τα ακρογωνιαία σημεία της ύπαρξης της
Φόνισσας και αποτελεί ένα γόνιμο σημασιολογικό οδηγό για την περαιτέρω
έρευνα:
Ι. Με βάση την «εντολή θανάτου - ανυπαρξίας» θα διερευνηθούν αφηγηματικά οι
στιγμές αυτής της εντολής που οδηγούν στην ανυπαρξία, σε συσχετισμό με τη
μνήμη και το παρελθόν, δηλαδή πως τα σημάδια του χρόνου οδηγούν στην άρση
της συνείδησης και πράττουν γεγονότα θανάτου.
ΙΙ. Η επανάληψη της «φρίκης του κόσμου που τη σημάδεψε» οδηγεί στην
αφηγηματική προσέγγιση του κύκλου της επανάληψης των πνιγμών, που κλείνει
με το δικό της πνιγμό.
ΙΙΙ. Ο εγκλεισμός στο «δόκανο της τραγικής ειρωνείας» φέρνει στην επιφάνεια τις
ατέρμονες προσπάθειες διανοητικής και συνειδησιακής διαφυγής μέσα από έναν
συγκρουσιακό εσωτερικό λόγο, προσπάθειες που τελικά παραμένουν άκαρπες για
να υποδουλωθούν ξανά στις απαιτήσεις της μοίρας.
Ο Γιάγκος Ανδρεάδης επισημαίνει:
«Κατά ένα τρόπο, η ανταρσία της Φραγκογιαννούς είναι η προίκα της. Η
εξέγερση απέναντι στη μοίρα, υπέρτατη υπακοή στη μοίρα. Υπάρχει
αντιστοιχία στον τρόπο που πεθαίνει (πνιγμός από νερό), στον τρόπο που
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σκοτώνει (πνιγμός με στραγγαλισμό), και στην ψυχική διαταραχή που την
οδηγεί στο φονικό (πνίξ-πνιγός, αλλά κατά τον Διοσκορίδη και υστερική
πνιγμονή). Περισσότερο: η Χαδούλα σκοτώνει (μικρά κορίτσια) για να
πεθάνει,

αυτή

που

σαν

μικρό

κορίτσι

ήταν

ανεπιθύμητη,

κακοπροικισμένη.» [366]
Οι δύο πρώτες παράμετροι, μέσα από το πρίσμα της αφήγησης σηματοδοτούν τα
ζητήματα χρονικής ανάπτυξης, και η τρίτη ζητήματα που άπτονται της ‘έγκλισης’
και της ‘φωνής’.
Πράγματι το λογοτεχνικό κείμενο «Φόνισσα» χαρακτηρίζεται από μια έντονη
χρονική διατύπωση, για την ακρίβεια δομείται πάνω στο χρόνο, όχι μόνο στη
μακρο-δομή, αλλά και στη μικρο-δομή, μέσα στην ίδια τη φράση. Ο χρόνος κατά
την αφήγηση μετακινείται στα κομβικά σημεία της ιστορίας, ανάλογα με τα
παιχνίδια του τώρα, μέσα από έναν ηχηρό διάλογο του παρελθόντος με το παρόν.
Η «εντολή θανάτου - ανυπαρξίας» και η «ανταρσία» έτσι όπως «επαναλαμβάνει
τη φρίκη του κόσμου που τη σημάδεψε» καταδεικνύουν την κυριαρχία του
χρόνου και της μοίρας.
Ταυτόχρονα και αλληλοπροσδιοριζόμενα με τα ζητήματα του χρόνου, η
«Φόνισσα» αναπτύσσει μια πολυεπίπεδη διαλογικότητα που εμφαίνεται όχι μόνο
στα διαλογικά μέρη των δρώντων προσώπων, αλλά επίσης εντός ενός εξαιρετικά
εμβαθούς και ακριβοδίκαιου λόγου - αντίλογου που αναπτύσσει ο αφηγητής με
τους ίδιους τους ήρωες, και ιδίως με τη γραία Φραγκογιαννού. Στη «Φόνισσα»
του Παπαδιαμάντη δε συνομιλούν μόνο τα πρόσωπα μεταξύ τους, στη
διαφορετικότητα ή την ομοιότητά τους, αλλά συνομιλεί έμμεσα και ο ίδιος ο
αφηγητής με τα πρόσωπα, ο δικός του λόγος συμπλέκει με το λόγο των
προσώπων για να τον αναδείξει, να τον σχολιάσει, ή να τον ειρωνευτεί. Κι αυτό
συμβαίνει όχι μόνο στην εξωτερική διαλογική εκφορά μεταξύ συνομιλούντων
προσώπων, αλλά κυρίως στην εσωτερικότητά του, στη συγκρουσιακή του
διαστρωμάτωση μέσα στη σκέψη ενός και του αυτού προσώπου. Ιδιαίτερα και
κυριαρχικά στις στιγμές σκέψης, κρίσης, συνείδησης της γραίας Χαδούλας. Κι
εδώ είναι που αναδύεται το «δόκανο της τραγικής ειρωνείας» του Γιάγκου
Ανδρεάδη, μαζί με τις αναζητήσεις του Bakhtin περί ‘διαλογικότητας’,
‘πολυφωνίας’ και ‘υβριδιοποίησης’ που εδώ βρίσκουν την απόλυτη εφαρμογή
τους, μαζί με την τυπολογία του Genette ως προς την ‘έγκλιση’ και τη ‘φωνή’.
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Ο ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΗ «ΦΟΝΙΣΣΑ»

Ι. «ΕΝΤΟΛΗ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ»: ∆ΟΘΗΚΕ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Η «εντολή θανάτου - ανυπαρξίας» δόθηκε στη Φραγκογιαννού από το παρελθόν
της, από τους ίδιους τους γονείς της.
Όπως τονίζει ο Γιάγκος Ανδρεάδης, παραλληλίζοντας τον κόσμο του
Παπαδιαμάντη με τον κόσμο του Ντοστογιέφσκι, και αποκαλύπτοντας τη
σημασία του γονεϊκού ρόλου ως καταλύτη που επενεργεί μέσα στο χρόνο, από το
παρελθόν στο μέλλον:
«Η κοινωνική όμως ανταρσία που προορίζεται να ισοπεδωθεί ή να
ενσωματωθεί είναι συχνά δεμένη και με τα εν ταις φιλίαις πάθη. Η
ανταρσία του νεώτερου εωσφόρου είναι πρώτα έκπτωση από την αγάπη.
Για να υπάρξουν ο Σταυρόγκιν και ο Πιότρ Βερχοβένσκι, πρέπει πρώτα να
υπάρξουν γονείς ή/και δάσκαλοι απρόθυμοι ή ανίκανοι να εκπληρώσουν
το ρόλο τους (η Στρατηγίνα, ο Στεπάν Τροφίμοβιτς στους Δαίμονες). Έτσι
και η ανταρσία της Φόνισσας είναι έλλειψη αγάπης που αναπαράγεται ως
επιδημία θανάτου.» [367]
Αυτή η «εντολή θανάτου - ανυπαρξίας» που προκύπτει από την «έλλειψη αγάπης
που αναπαράγεται ως επιδημία θανάτου» εμφαίνεται μέσα στο κείμενο σε κάθε
αναδρομή του παρελθόντος, με τέτοιο τρόπο ώστε να καταστεί σαφής ο ρόλος
αυτού του παρελθόντος ως εναρκτήρια κίνηση σε ένα ντόμινο που οδηγεί στην
εκάστοτε φονική στιγμή του παρόντος.
Αμέσως από το πρώτο κεφάλαιο της «Φόνισσας» γίνεται εμφανές αυτό που ορίζει
ο Metz ως μια από τις βασικές λειτουργίες της αφήγησης, η ρευστοποίηση ενός
χρόνου μέσα σ’ έναν άλλον.

▪ Παιδικά και νεανικά χρόνια
Πράγματι, μέσα στο παρόν της αφήγησης, κι ενώ η γραία Φραγκογιαννού ‘‘επί
πολλάς νύκτας’’ ξενυχτά με τη νεογέννητη άρρωστη εγγονή της - ‘‘είχε γεννηθεί
προ δύο εβδομάδων’’ - εισβάλλει το παρελθόν μέσα από τη μνήμη της γραίας και
ανάγεται στα χρόνια επιρροής της στρίγγλας μητέρας της, στο πως αυτή γλίτωσε
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από το κυνηγητό των κλεφτών, και πως η μικρή τότε Χαδούλα κρατούσε στη
μνήμη αυτές τις αφηγήσεις της μητέρας της.
Έναρξη αναδρομών: ╗
«Εις εικόνας, εις σκηνάς και εις οράματα, της είχεν επανέλθει εις τον νουν όλος ο
βίος της, ο ανωφελής και μάταιος και βαρύς.»

Πρόκειται για μια συνέχεια μνήμης που διακρίνεται από μια χρονική κλιμάκωση
σε δύο διαφορετικές χρονικές θέσεις: στα χρόνια κυριαρχίας της μάνας (παιδικά
χρόνια της Χαδούλας / έστω 1η αναδρομή <χρονική θέση 1>) και μετέπειτα στα
χρόνια της παντρειάς, της αφέλειας του γαμπρού και της ουσιαστικά ανύπαρκτης
προίκας από πλευράς των γονιών (νεότητα Χαδούλας / έστω 2η αναδρομή
<χρονική θέση 2>). Πρόκειται για δύο αναδρομές που είναι‘εξωτερικές’, καθώς
παραμένουν εκτός της παρούσας στιγμής, τόσο ως προς το εύρος, όσο και ως
προς την εμβέλεια.
Λήξη αναδρομών: ╗
«Έως εδώ είχαν φθάσει αι αναμνήσεις της Φραγκογιαννούς την νύκτα εκείνην.»

Το Α΄ κεφ. κλείνει με επιστροφή στο παρόν, ενώ κατά τη μισή έκτασή του έχει
αναπτυχθεί η αφήγηση του παρελθόντος, ως ένα προοίμιο αυτών που επρόκειτο
να ακολουθήσουν.
Να υπενθυμισθεί πως ο κειμενικός χρόνος - σε σχέση με τον υποτιθέμενο
‘πραγματικό’ χρόνο της ιστορίας - ορίζεται μέσα από την έκταση του σε
προτάσεις, παραγράφους ή κεφάλαια. Για παράδειγμα μία και μόνο πρόταση
μπορεί να αναφέρεται σε μία παροντική στιγμή, και δέκα σελίδες στο παρελθόν.
Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει στο Β΄ κεφ. όπου με τέσσερις προτάσεις εισάγεται η
παροντική κατάσταση και επακολουθεί έντονη η μνήμη.

▪ Νεανικά χρόνια και τα πρώτα ώριμα χρόνια
Στο Β΄ κεφ. η μνήμη επανέρχεται και κυριαρχεί (από τις 6 συνολικά σελίδες του
κεφαλαίου μόνο 1 αναφέρεται στο παρόν). Μάλιστα παρουσιάζει ενδιαφέρον πως
το παρελθόν δίνεται από τον αφηγητή όχι μόνο μέσω της μνήμης της γραίας,
αλλά και μέσω της μνήμης της κόρης της Δελχαρώς, γεγονός που εισάγει την
προοπτική και την κριτική σκέψη ενός ακόμη προσώπου και ταυτόχρονα
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εδραιώνει την παντογνωστική ανάπτυξη του αφηγητή που φτάνει μέχρι τις
εσώτερες σκέψεις των δρώντων προσώπων.
Η κατάσταση παραμένει η ίδια, όπως στις προηγούμενες νύχτες και με αντίστοιχο
τρόπο εισάγεται το παρελθόν:
«Ήτον περί το πρώτο λάλημα του πετεινού, οπότε οι αναμνήσεις έρχονται εν
είδει φαντασμάτων»

Η μνήμη της γραίας επανέρχεται στα νεανικά χρόνια του αρραβώνα και του
γάμου δίχως προίκα (αρραβώνας / γάμος, έστω 3η αναδρομή <χρονική θέση 2>)
και επεκτείνεται μέχρι τη χρονική περίοδο που κατάφερε, με χίλιους κόπους, να
χτίσει το δικό της σπιτικό (τα χρόνια της απεξάρτησης, έστω 3η αναδρομή
<χρονική θέση 3>). Εδώ παρατηρείται μια επικάλυψη της μνήμης, μια
συμπληρωματικότητα πάνω σε στοιχεία που είχαν δοθεί συνοπτικά κατά τη 2η
χρονική αναδρομή <χρονική θέση 2>.
Η διευρυμένη 3η αναδρομή (<χρονική θέση 2,3>), που συμπεριλαμβάνει την
περίοδο του αρραβώνα, του γάμου, μέχρι και τους χρόνους που μεγάλωσαν τα
παιδιά και η Φραγκογιαννού κατάφερε να χτίσει δικό της σπιτικό, ως μνήμη
εμφανίζει με κάθε λεπτομέρεια αυτό που γράφει ο Γιάγκος Ανδρεάδης
επεκτείνοντας την Ποιητική του Αριστοτέλη:
«… τα οικογενειακά κακά που, όπως ξέρουμε, προεκτείνονται στην
τραγωδία από τον κόσμο του οίκου στο χώρο της πόλεως και στον κόσμον
(το σύμπαν).» [368]
Το κεφάλαιο κλείνει με μια σύντομη μνήμη της κόρης Δελχαρώς πάνω στη
συνήθεια της μάνας της να καταριέται τα μικρά κορίτσια (4η αναδρομή <κοντά
στο παρόν>), και ταυτοχρόνως εμπερικλείει την κρίση της κόρης για την
προσωπικότητα της μητέρας της. Ο αφηγητής μπαίνει στη σκέψη της Δελχαρώς
και την περιγράφει έμμεσα με το δικό του τρόπο λέγοντας:
«Ναι μεν το είπεν, αλλά βεβαίως δεν θα ήτον ικανή να το κάμη ποτέ… Και η ιδία
δεν το επίστευε.»
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▪ Ολόκληρος ο κύκλος του παρελθόντος σε μια ενιαία αναδρομή
Στο Γ΄ κεφ. η μνήμη κυριαρχεί ολοκληρωτικά.
Μονάχα μια παράγραφος στην αρχή του κεφαλαίου εκθέτει την παρούσα
κατάσταση, αρκετές μέρες μετά τον τοκετό, και ενώ το βρέφος είχε βαφτιστεί:
«…πάλιν η γραία ηγρύπνει, αν και το μωρόν εφαίνετο να είναι οπωσούν
καλύτερα. Άλλως η αγρυπνία ήτο εν τη φύσει και τη ιδιοσυγκρασία της
Φραγκογιαννούς, ήτις εσκέπτετο χίλια πράγματα και είχε τον ύπνον δύσκολον.
Οι λογισμοί και αι αναμνήσεις της, αμαυραί εικόνες του παρελθόντος, ήρχοντο
αλλεπάληλοι ως κύματα μέσα εις τον νουν της, προ των οφθαλμών της ψυχής
της.»

Οι αναμνήσεις της Φραγκογιαννούς καταλαμβάνουν ένα χρονικό εύρος περίπου
σαράντα χρόνων (5η αναδρομή), από τη νιότη της και πριν παντρευτεί, μέχρι και
το μεγάλωμα των δικών της παιδιών και την αγωνιώδη προσπάθειά της να τα
μεγαλώσει και να τα προικίσει. Το παρελθόν έρχεται στην επιφάνεια της
αφήγησης ανάκατα, όπως το φέρνει στο νου της η γραία και κάνει μια κυκλωτική
διαδρομή με βασικές χρονικές περιόδους, με μια σειρά, ως εξής:
-

Είχε γεννήσει τα παιδιά της και είχε χτίσει το μικρό σπίτι της με
οικονομίες και επίμονη τακτική απέναντι στον εργοδότη του μαλθακού
Φράγκου (<χρονική θέση 3>).

-

Πριν το γάμο της, και κατά τη διάρκεια του αρραβώνα, η νεαρή τότε
Χαδούλα έκλεβε σταδιακά χρήματα από τον πατέρα της - πράγμα που
άλλωστε έκανε συστηματικά και η μάνα της - και μάλιστα το βράδυ του
αρραβώνα, όταν κατάλαβε πως δεν επόκειτο να την προικίσουν έκανε τη
μεγαλύτερη κλοπή της, από το κρυφό κομπόδεμα της μάνας της (<χρονική
θέση 2>).

-

Την περίοδο που μεγάλωσαν τα παιδιά ξενοδούλευε και παρασκεύαζε
φάρμακα, με αποτέλεσμα να αυξήσει τα εισοδήματά της (<χρονική θέση
4>).

-

Τα αγόρια της έγιναν άντρες και ξενιτεύτηκαν, εκτός από το Μούρτο, και
τα κορίτσια έγιναν γυναίκες έτοιμες για παντρειά, με ανάγκη για προίκα
(<χρονική θέση 5>)
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Είναι εμφανής ο κύκλος της ζωής της, όπως επίσης η εμμονή και η επανάληψη
της περιόδου των νεανικών χρόνων γύρω από τον αρραβώνα· η <χρονικής θέσης
2> υπάρχει σαν βασική παρελθοντική αναφορά σε κάθε κεφάλαιο μέχρι τώρα.
Όμως αυτό το παρελθόν, (εδώ πρόκειται για μια μορφή συμπληρωματικής
αναδρομής πάνω σε παράλειψη, που προσθέτει τα στοιχεία που δεν είχαν δοθεί
κατά τις προηγούμενες αναφορές στην ίδια περίοδο του αρραβώνα), αυτή η
επαναλαμβανόμενη μνήμη γύρω από τον αρραβώνα δεν έχει τη μορφή
νοσταλγικής απόλαυσης μιας νεανικής ερωτικής πλησμονής· ακριβώς το
αντίθετο, διακατέχεται από την οδύνη της υστερικής αναμονής ενός χαρμόσυνου
γεγονότος που δεν ήρθε ποτέ: οι γονείς της δεν την προίκισαν, ενώ ήταν
μοναχοκόρη, γιατί προφανώς δεν την αγάπησαν, οπότε εξωθήθηκε στην
διεκδίκηση μέσω της κλοπής· ο άντρας της δεν ήταν ικανός να τη στηρίξει, οπότε
συνέβη ακριβώς το αντίστροφο, αυτή να πάρει το ρόλο μάνας και πατέρα για τα
παιδιά και τον άντρα της.
Η ολοκληρωτική, κυκλωτική και επαναληπτική μνήμη αυτού του κεφαλαίου, που
δείχνει - επανειλημμένα - να εστιάζει στο συγκεκριμένο γεγονός της μη παροχής
προίκας, ουσιαστικά ως ένα δεδομένο που σηματοδοτεί τη μη παροχή αγάπης,
φέρνει στο προσκήνιο τη δομική ανάλυση του Γιάγκου Ανδρεάδη:
«Η Χαδούλα είναι στρίγγλα, κόρη στρίγγλας, αντρογυναίκα, κόρη και
μάνα αντρογυναίκας. Μέσα στην επανάληψη όμως αυτή φωλιάζουν
ειρωνεία και ύβρις. Η φόνισσα φτάνει να μισεί το φύλο της, την ύπαρξή
του και τη φύση του. Η εξέγερσή της όμως, η απάρνηση της στοργής, ο
φόνος, η σύγκρουση με την αγάπη που επιβάλλει κατά βάθος υποτίθεται,
ο κοινωνικός κώδικας είναι υπακοή: το μίσος είναι η παράδοσή της.» [369]
Όπως θα φανεί στην εξέλιξη της αφήγηση η επανάληψη μιας οδυνηρής μνήμης
θα οδηγήση στην επανάληψη πολλών οδυνηρών παρόντων πνιγμών.

▪ Το παρελθόν από την οπτική γωνία της Αμέρσας
Η αφήγηση μέχρι τώρα (Α΄, Β΄, Γ΄κεφ.) έφερε στην επιφάνεια τις μνήμες της
Φραγκογιαννούς, με μια ένθεση μικρής έκτασης των σκέψεων της κόρης της
Δελχαρώς για το πώς αντιμετώπιζε η γραία την ύπαρξη των κοριτσιών. Μια
παρέκβαση από την προοπτική της κεντρικής ηρωίδας που επισημαίνει τη
δυνατότητα του αφηγητή να υπεισέρχεται στις εσώτερες διαδρομές κι άλλων
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προσώπων εκτός της γραίας (ζήτημα που θα αναπτυχθεί κατά την ‘έγκλιση’ και
τη ‘φωνή’).
Αυτή η επισήμανση εδραιώνεται στο Δ΄κεφ. που αποτελείται από δύο μέρη:
α) Το παρόν της επίσκεψης της Αμέρσας και η σύντομη διήγηση στη μάνα της
του ονείρου που είδε και την τάραξε. Το όνειρο αποτελεί μια προφητική αφήγηση
που θα επιβεβαιωθεί πολλαπλά και ως πραγμάτωση αυτού που η προφητεία
βλέπει. Μια πρόληψη της αφήγησης κατά Genette, που δίνεται μέσα από τη
συμβολική λειτουργία του ονείρου. Εδώ η Αμέρσα, βλέπει το κακό. Αλλά, ενώ
προσπαθεί, αδυνατεί να το προλάβει, ίσως μάλιστα κατά ένα τρόπο να το
προκαλεί.
β) Η αποχώρηση της Αμέρσας και η εισβολή της μνήμης της κατά την αφήγηση.
Εννιά σελίδες (σε σύνολο 12 σελίδων του κεφαλαίου) που περιγράφουν το
ταραχοποιό παρελθόν του Μούρτου και του περιστατικού του μαχαιρώματός της
απ’ αυτόν, ενώ η ίδια έκανε τα πάντα για να τον καλύψει (6η αναδρομή <χρονική
θέση 6>).
Μια μνήμη που μένει ενεργή και δρώσα με το κλείσιμο του κεφαλαίου, και
δημιουργεί γέφυρες προς δύο κατευθύνσεις: η μία οδηγεί προς την περαιτέρω
πορεία της αφήγησης, καθώς μένουν αναπάντητα ερωτηματικά για την εξέλιξη
της περιπέτειας του Μούρτου και τι ακριβώς συνέβη που τον οδήγησε στο
δεσμωτήριο της Χαλκίδας· η άλλη οδηγεί προς την οπτική γωνία που
συμπληρώνει αυτήν της Αμέρσας και είναι αυτή της Φραγκογιαννούς.
Το τελευταίο απόσπασμα του κεφαλαίου καταδεικνύει και τις δύο αυτές
αφηγηματικές διανοίξεις:
Το τέλος Δ΄κεφ. ως σύνδεση με το μεθεπόμενο κεφάλαιο ΣΤ΄╗
«Αι αναμνήσεις εξηκολούθουν να της έρχονται ραγδαία, καίτοι ολιγώτερον
τυραννικαί και μελανόπτεροι ή όσον εις την μητέρα της. Και κατά τας μακράς
εκείνας ώρας δεν έπαυσε ν’ αναλογίζεται καθ’ εαυτήν την τύχην του αδελφού
της, του Μούρου, όστις ευρίσκετο τώρα εις το δεσμωτήριο της Χαλκίδος.»

Πράγματι αυτή η δηλωμένη συνέχιση της σκέψης της Αμέρσας, ενώ η αφήγηση
προχωρά στο επόμενο κεφάλαιο, δημιουργεί μία χρονική παραλληλία μεταξύ των
δύο κεφαλαίων (Δ΄και Ε΄κεφ), καθώς ως σειρά ακολουθούν το ένα με το άλλο
αφηγηματικά, ενώ στο χρόνο της ιστορίας μπορεί να θεωρηθεί ότι γίνονται
- -

405

σχεδόν ταυτόχρονα. Μια μετάβαση στην κινηματογραφική πρακτική, θα όριζε
αυτόν τον αφηγηματικό χειρισμό ως παράλληλο μοντάζ μεταξύ [Δ΄και Ε΄] και [Ε΄
και ΣΤ΄] κεφαλαίων.
Η επιβεβαίωση αυτού γίνεται από τους χρονικούς προσδιορισμούς και το
ρηματικό χρόνο της αφήγησης η οποία, μετά την παρέκβαση για να εξιστορήσει
το φόνο, επιστρέφει στην άγρυπνη νύχτα της Αμέρσας και συνεχίζει τις
αναμνήσεις από εκεί που διακόπησαν:
Η αρχή του ΣΤ΄κεφ. ως σύνδεση με το προ-προηγούμενο κεφάλαιο Δ΄╗
«Αφού η Αμέρσα είχε χάσει τον ύπνον της μετά την επάνοδον εκ της οικίας της
λεχώνας και είχε πλαγιάσει πάλιν, χωρίς να κοιμηθεί, εις το πλάγι της μικράς
αδελφής της, επί μακρόν εξηκολούθησε να σκέπτετται και πάλιν τον αδελφόν
της, τον δυστυχήν και ένοχον εκείνον.»

Αν αυτή η μακροσκοπική θεώρηση έπρεπε να αποδοθεί συνοπτικά θα είχε ως
εξής: Æ Ενώ η Αμέρσα θυμόταν το δύσκολο παρελθόν τους [Δ΄κεφ] ╗
τις ίδιες περίπου στιγμές η Φραγκογιαννού
έπνιξε τη νεογέννητη εγγονή της, εν μέσω
των δικών της αναμνήσεων [Ε΄κεφ.] ╗
Æ καθώς οι αναμνήσεις της Αμέρσας συνεχίζονταν [ΣΤ΄κεφ.]

Ολόκληρη η αφήγηση του ΣΤ΄κεφ. καταλαμβάνει την περίοδο από τη χρονική
στιγμή του μαχαιρώματός της Αμέρσας από το Μούρτο, μέχρι το που οδήγησε η
διαφυγή του: η μάνα της την περιποιήθηκε χωρίς να προδώσει ποτέ το γιό της· ο
Μούρτος τελικά μπάρκαρε και σκότωσε ένα ναυτικό· η Φραγκογιαννού έκανε
προσπάθειες να τον σώσει προσφεύγοντας στην ίδια τη χήρα του νεκρού και
πετυχαίνοντας εξαιρετικά ευνοϊκή μεταχείριση απ’ αυτήν· το ταξίδι των δύο
γυναικών στη Χαλκίδα και η προσπάθεια της Φραγκογιαννούς να δωροδοκήσει
τους ενόρκους στο δικαστήριο· την καταδίκη του Μούρτου σε εικοσαετή
κάθειρξη και την επιστροφή της γραίας στο νησί. (από <χρονική θέση 6> σε
<χρονική θέση 7>)
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▪ Η ολοκλήρωση του ρόλου των αναδρομών
Οι μέχρι εδώ αναδρομές, είτε από την οπτική γωνία της γραίας, είτε αυτήν της
Δελχαρώς, είτε της Αμέρσας, έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει το ρόλο τους ως
αποτιμητές του παρελθόντος. Πολύ αργότερα στην αφήγηση (ΙΑ΄κεφ.), κι ενώ η
φόνισσα θα έχει τελέσει όλους τους πνιγμούς, πλην του τελευταίου, που θα
οδηγήσει στο δικό της πνιγμό, θα δοθεί αναδρομικά ένα τελείως άγνωστο
γεγονός, που συνέβη 10 χρόνια πριν. Το παρόν της αφήγησης - η δίωξη της
Φραγκογιαννούς από τους αστυνομικούς και η κρυφή φιλοξενία της από τη φίλη
της Μαρουσώ - με ευκαιρία αυτήν τη συνάντηση και τις κοινές μνήμες των
γυναικών, θα διακοπεί για να φέρει στο προσκήνιο το ακόλουθο γεγονός: την τότε
απέλπιδη παράκληση της Μαρουσώς προς τη Φράγκισσα να εφαρμόσει τις
γνώσεις της και να της προκαλέσει αποβολή, καθώς, αν και ο σύζυγός της
ταξίδευε για χρόνια, ήταν έγκυος δύο μηνών. Η Φραγκογιαννού με επιμονή και
επιδεξιότητα την απάλλαξε από το ανεπιθύμητο έμβρυο. Αυτή η κοινή μνήμη
μεταξύ των δύο γυναικών, που τις έχει ενώσει, δίνεται από την αφήγηση με τέτοιο
τρόπο, ώστε να προσεγγίζονται ταυτόχρονα και οι δύο προοπτικές.
Αυτό το συμβάν, ερχόμενο στην επιφάνεια της αφήγησης εκ των υστέρων,
παίρνει άλλο νόημα, ειδωμένο πλέον κάτω από το πρίσμα των πραγματικών
πεπραγμένων φόνων. Η τότε πράξη, ανθρώπινη στην ουσία της, δείχνεται από την
αφήγηση ως μια μη συγγνωστή προσήμανση (τότε), αυτού που θα ακολουθούσε
χρόνια αργότερα (τώρα). Αυτή η αμφι-σημία του παρελθοντικού γεγονότος της
ιστορίας, που αναδεικνύεται από τη θέση του στην αφήγηση, αποτελεί ένα δείκτη
της σύγκρουσης που ενυπάρχει στην ίδια την ύπαρξή της, κάτι που εμφαίνεται
τόσο στο όνομά της, όσο και στην ιδιότητά της ως αυτοδίδακτης γιάτρισσας.
Ο Γιάγκος Ανδρεάδης επισημαίνει:
«Ας ξαναδούμε το όνομα Φραγκογιαννού· φραγκογιαννού, όπως
κομπογιαννού, κομπογιαννίτισσα. Η φόνισσα είναι και γιάτρισσα, μια
γιάτρισσα που παραστράτησε και, αντί για το χάδι (Χαδούλα) της
γιατριάς, σπέρνει το θάνατο, σε αντίθεση με τον φιλάνθρωπο Βαυαρό
γιατρό. Η γνώση και η τεχνική της διάσταση είναι και για τον
Παπαδιαμάντη, όπως και για τους αρχαίους τραγικούς θεϊκή ή
καταστροφική, καιρός (ευκαιρία) και κίνδυνος.» [370]
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Συνοπτική επισκόπηση των αναδρομών στη Φόνισσα

Α. Το μεγαλύτερο μέρος τους δίνεται πριν τον πνιγμό της νεογέννητης εγγονής
(με μόνη εξαίρεση την κοινή μνήμη με τη Μαρουσώ). Μετά, αυτό που κυριαρχεί
κατά την αφήγηση είναι ένα επαναληπτικό παρόν, με σύντομες παρελθοντικές
αναφορές στα πρόσφατα γεγονότα των πεπραγμένων πνιγμών.
Β. Οι αναδρομές καταλαμβάνουν μια εμβέλεια που ποικίλει μεταξύ των νεανικών
και των ώριμων χρόνων, και συνολικά ειδωμένες διαγράφουν ολόκληρη τη ζωή
της Φραγκογιαννούς μέσα από τα κομβικά σημεία της. Το εύρος των αναδρομών
καταλαμβάνει, στις περισσότερες περιπτώσεις, χρονική έκταση τέτοια ικανή να
καλύψει την ολοκλήρωση του συμβάντος στο οποίο αναφέρεται (αυτά θα
διαγραφούν στον πίνακα που ακολουθεί).
Γ. Οι αναδρομές εκτίθενται από την οπτική γωνία της Φραγκογιαννούς, της
Αμέρσας, της Δελχαρώς περιορισμένα, και, από κοινού με τη γραία, της
Μαρουσώς.
Η Γ. Φαρίνου - Μαλαματάρη αναλύει το Παπαδιαμαντικό έργο με βάση το
μοντέλο του G. Genette και γράφει για τις χρονικές σχέσεις σε αυτό το πρώτο
αφηγηματικό τμήμα της «Φόνισσας», πριν τον πρώτο πνιγμό:
«…μπορούμε να κάνουμε τις ακόλουθες παρατηρήσεις: α) Το μεγαλύτερο
μέρος της αφήγησης αφιερώνεται στην εξιστόρηση του παρελθόντος που
παρουσιάζεται ως ανάμνηση της Φραγκογιαννούς και της κόρης της. β) Η
εξιστόρηση του παρελθόντος, κοινός τόπος μετά την αρχή in medias res,
δεν είναι συγκεντρωμένη, αλλά διασκορπισμένη και υποταγμένη στα
τμήματα της πρώτης αφήγησης. γ) Η διανεμημένη έκθεση του
παρελθόντος δεν προχωρεί, αλλά χρονοτριβεί επανερχόμενη στα ίδια
σημεία. δ) Το τέλος κάθε τμήματος των αναμνήσεων επαναλαμβάνεται ως
αρχή της επόμενης δόσης.» [371]
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ΙΙ. «ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΟΥ ΤΗ ΣΗΜΑ∆ΕΨΕ»:
ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ

Ο πρώτος φόνος της μικρής εγγονής (Ε΄κεφ.) σηματοδοτεί την έναρξη της
εξωτερικής δράσης και το πέρασμα από τη μνήμη και το παρελθόν, στο τώρα.
Ένα τώρα που κυριαρχείται από τη μανία του κακού, από τη μανία της
επανάληψης του ίδιου τρόπου θανάτωσης, για να επέλθει ένα και το αυτό
αποτέλεσμα: ο πνιγμός των κοριτσιών.
Επιστρέφοντας στη δομική ανάλυση του Γιάγκου Ανδρεάδη:
«Σκοτώνει για να μην αποδεχθεί το θάνατο που θήλασε αντί για μητρικό
γάλα, όμως έτσι φέρνει μονάχα το θάνατό της πιο κοντά. Αυτό φωτίζει και
το είδος της ψυχικής κατάστασής της: τρέλα, ψήλωμα του νου, μανία
νοσηρή, παραλήρημα για να μη δει το δικό της τραύμα, παραλήρημα το
οποίο έγκειται στο ότι η Χαδούλα, για να γίνει φόνισσα οφείλει να
παραμορφώσει παρανοϊκά την αλήθεια: κάθε κοριτσάκι - όσο άγρια και να
είναι η ζωή - δεν είχε μια στρίγγλα μάνα, κάθε κορίτσι θα προτιμούσε
ίσως να σωθεί με τον έρωτα κι όχι με το θάνατο. Μεταθέτοντας και
γενικεύοντας - για να τις αντέξει - τις πληγές της, η Χαδούλα γίνεται
υβρίστρια.» [372]

▪ Επαναλαμβανόμενος στόχος της Φόνισσας η επιβολή του θανάτου
Διακρίνεται λοιπόν η επιθυμία θανάτου που εκκινεί την επαναληπτική πλοκή της
«Φόνισσας». Υπό το πρίσμα της ‘λογική της αφήγησης’ του Bremond τονίζεται
εδώ ο ξεκάθαρος στόχος που πραγματώνεται σε πέντε διαφορετικές περιπτώσεις:

Î 1ος πνιγμός νεογέννητης εγγονής (Ε΄κεφ.):
α. αναγγελία μιας πιθανής πορείας ╗
Η κινητοποίηση του μηχανισμού της μνήμης στα πρώτα κεφάλαια και η
πολλαπλή επισήμανση των οδυνηρών συμβάντων του παρελθόντος, μαζί με την
απαξίωση της ζωής των μικρών ταλαίπωρων κοριτσιών από πλευράς της
Φραγκογιαννούς, αποτελούν μια έμμεση αναγγελία μελλοντικών κακών. Αυτή η
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έμμεση προσήμανση, γίνεται πιο επιτακτική λίγο πριν τον πνιγμό, όταν η γραία
θυμάται τη χαρά που είχε νοιώσει με το θάνατο της κόρης μιας γειτόνισσας:
«Όταν επέστρεφεν εις την νεκρώσιμον οικίαν η γραία Χαδούλα, δια να
παρευρεθεί την εσπέραν εις την παρηγοριάν, παρηγορίαν καμμίαν δεν εύρισκε να
είπη, μόνον ήτο χαρωπή όλη κι εμακάριζε το αθώον βρέφος και τους γονείς του.
Και η λύπη ήτο χαρά, και η θανή ήτο ζωή, και όλα ήσαν άλλα εξ’ άλλων.»

β. πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας ╗
Η γραία με το νου και την ψυχή σε πλήρη σύγχυση πράττει την οριακή πράξη του
πνιγμού, βάζοντας τα δάχτυλά της στο στόμα του βρέφους κι έπειτα σφίγγοντας
το λαιμό του.
γ. επιτευχθέν αποτέλεσμα ╗
Σε μια, κατά Genette, ‘σκηνή’ οικογενειακής αναταραχής και διασαλευμένης
επικοινωνίας - από το διάλογο η γραία μοιάζει να πλαγιοδρομεί την κουβέντα διαγράφονται: ο σπαραγμός της μάνας, η νυσταλέα αδιαφορία του πατέρα, η
παγωμένη στάση της Φόνισσας. Όμως κανείς δεν την υποψιάζεται.

Î 2ος διπλός πνιγμός Μυρσούδας και Τούλας (Η΄, Θ΄ κεφ.):
α. αναγγελία μιας πιθανής πορείας ╗
Η μετά το πρώτο φονικό ενεργοποίηση των τύψεων - που περιγράφονται
ξεκάθαρα σε μια σύντομη αναδρομή της σκέψης της (και της αφήγησης) στο
άμεσο παρελθόν του ενταφιασμού του βρέφους και του πορίσματος του γιατρού
περί θανάτου «εκ σπασμώδους βηχός» - οδηγεί τα βήματα της Φραγκογιαννούς
σε έναν τόπο εξιλέωσης:
«Τον Άη - Γιάννην τον κρυφόν επεκαλούντο τον παλαιόν καιρόν όλοι όσοι είχον
‘κρυφόν πόνον’ ή κρυφήν αμαρτίαν.»

κι εκεί λέει:
«Αν έκαμα καλά Άη-Γιάννη μου, να μου δώσεις σημείο σήμερα, να κάμω μια
καλή πράξη, ένα ψυχικό, για να γαληνιάσ’ η ψυχή μου κι η καρδούλα μου!»

Κι έπειτα, η απόφαση να πάει στο χωράφι του Γιάννη του περιβολά τη φέρνει
μπροστά στη «σημείο» του Άη-Γιάννη που γύρευε: δύο μικρά κοριτσάκια, τριών
και πέντε χρονών έπεζαν πάνω στη χτιστή στέρνα.
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« ‘Να! Μου έδωκε το σημείο ο Άη-Γιάννης’, είπε μέσα της σχεδόν ακουσίως η
Φραγκογιαννού άμα είδε τα δύο θυγάτρια. ‘Τι λευθεριά θα της έκαναν της
φτωχειάς της Περοβολούς, ανίσως έπεφταν μές στη στέρνα κι εκολυμπούσαν!
Να ιδούμε, έχει νερό;»

Και η στέρνα είχε νερό.
Σ’ αυτήν την αφηγηματική πορεία από το εξωκκλήσι μέχρι το περιβόλι, ο στόχος
εξιλέωσης τον οποίο θέτει μπροστά στο εικόνισμα του αγίου, βρίσκει, ως
καταληκτική πορεία της σκέψης της, το ότι τα δύο κοριτσάκια πρέπει να πέσουν
στο νερό να πνιγούν (κι όχι ας πούμε να τους δοθεί συμβουλή ν’ απομακρυνθούν
από τη στέρνα γιατί είναι επικίνδυνο). Εδώ φαίνεται σε όλο του το μεγαλείο το
«παραλήρημα» που επισημαίνει ο Γιάγκος Ανδρεάδης , αφού «για να γίνει
φόνισσα οφείλει να παραμορφώσει παρανοϊκά την αλήθεια» [296]
Αφηγηματικά είναι σαφής η αναγγελία της πιθανής εξέλιξης.
Ταυτόχρονα όμως σ’ αυτήν την αφηγηματική ενότητα σηματοδοτείται το άκαρπο
οποιαδήποτε προσπάθειας να σωθεί η συνείδησή της, να δει την αλήθεια από την
πλευρά της αγάπης. Θέλει να κάνει το καλό αλλά δε μπορεί, γιατί είναι ήδη βαθιά
μπλεγμένη στο δίχτυ της ‘παραμόρφωσης’ και της ‘μετάθεσης’*. Όσο κι αν
προσπαθήσει ν’ απελευθερωθεί από αυτό που την πνίγει, να διώξει το κακό (και
οι φορές θα είναι τόσες όσοι και οι πνιγμοί που θα διαπράξει), άλλο τόσο θα
μπλέκεται περισσότερο, ακριβώς γιατί αρνείται την αλήθεια της τραυματικής
μνήμης, και θα σπρώχνεται σε έναν κυκεώνα εγκληματικής επανάληψης, ακριβώς
για να επιβεβαιώνει στον εαυτό της ότι πράττει το σωστό.
β. πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας ╗
Η γραία μετά από σύντομο διάλογο με τα κοριτσάκια, και μετά από δισταγμό και
πάλη είπε μεγαλόφωνα: «Καρδιά! Αυτό είναι μια απόφαση»
Κι έσπρωξε τα κορίτσια στη στέρνα.
γ. επιτευχθέν αποτέλεσμα ╗
Τα αποτελέσματα δίνονται αφηγηματικά με πολλές λεπτομέρειες ως προς τις
δράσεις και ένα διάλογο μεταξύ των προσώπων να διατρέχει ολόκληρη την
ενότητα. Η αφηγηματική διάρκεια αναπτύσσεται ως ‘σκηνή’ κατά Genette, μαζί
με μια ‘έλλειψη’ για το πέρασμα από τη νύχτα στο επόμενο πρωϊνό που ήρθαν ο
ειρηνοδίκης και ο πάρεδρος.
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Αυτό που κυριαρχεί είναι ένας ασταμάτητος λόγος από πλευράς της γραίας, που
στόχο έχει να απενοχοποιηθεί στα μάτια των συντετριμμένων γονιών, ενώ
ταυτόχρονα προσπαθεί υποκριτικά να σώσει τα κορίτσια.
Όμως αυτή τη φορά χρειάστηκε να ανακριθεί, αν και:
«Ουδεμία ένδειξις, ούτε υποψία υπήρχε κατά της Φραγκογιαννούς»

Î 3ος πνιγμός Ξενούλας στο πηγάδι (Ι΄, ΙΑ΄κεφ.):
α. αναγγελία μιας πιθανής πορείας ╗
Η Φραγκογιαννού δηλώνει την επιθυμία της να πέσει η μικρή μέσα στο πηγάδι.
β. πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας ╗
Από μια κακή συγκυρία η μικρή τελικά πέφτει στο πηγάδι. Η Φραγκογιαννού
σκέφτεται:
«Άρα ο θεός (ετόλμα να το σκεφθή;) εισήκουσε την ευχήν της και δεν ήτο
ανάγκη να επιβάλλει πλέον χείρας, αλλά μόνο ήρκει να ηύχετο, και η ευχή της
εισακούετο»

Αυτή η συλλογιστική είναι ακριβώς ίδια με την προσευχή στον Άη-Γιάννη πριν
τον πνιγμό των δύο κοριτσιών, με μια αντίστροφη λογική παραλογισμού.
Η γραία την κοιτά να σπαρταρά, και προσμετρά με τη σκέψη της τι είναι
καλύτερο να πράξει. Αποφασίζει να φύγει. Για άλλη μια φορά η αφήγηση
αναδεικνύει τον ταραγμένο νου της φόνισσας, καθώς η σκέψη της
διαστρωματώνεται με έναν αντιφατικό και συγκρουσιακό τρόπο, σαν δυο
γλώσσες να μιλούν μέσα της.
Εσωτερικός διάλογος Φραγκογιαννούς:
- «Είδε την αγωνίαν της μικράς κόρης, ασπαιρούσης μέσα εις το νερόν, είπε καθ’
εαυτήν ότι, και αν ήθελε, δεν θα ηδύνατο να τη σώσει.» (φωνή καταστροφικού
ενστίκτου)
- «Αλλά βεβαίως, αν επνίγετο αυτήν θα κατηγόρουν.» (φωνή λογικής)

- «Να κράξει τώρα βοήθειαν, ήτο αργά.» (φωνή ενστίκτου ως παραλλαγμένη
λογική)
- «Αργά ίσως θα ήτο για να σωθεί η μικρά, αλλά πιθανώς δεν θα ήτο αργά για να
δείξει αυτή την αθωότητά της.» (φωνή λογικής)
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- «Κι όμως δεν αποφάσιζε να κράξη.» (φωνή ενστίκτου)
- «Καλύτερον θα ήτο αν αμέσως το είχε κάμει.» (φωνή λογικής ως άλλοθι για το
ένστικτο)

- «Αλλ’ οποία κακή τύχη! Πως την επαίδευεν η αμαρτία! Αν ήτον τώρα η Κρινιώ
εδώ, πόσο ευκταίον θα ήτο!» (υποκριτική φωνή λογικής = φωνή ενστίκτου)

Είναι εμφανής η διχοτομημένη συνύφανση του εσωτερικού λόγου, που από τη μια
πλευρά επιθυμεί διακαώς το θάνατο και χρονοτριβεί (αυτό που πρόχειρα
ονομάστηκε φωνή ενστίκτου) και από την άλλη συνειδητοποιεί τις κοινωνικές
συνέπειες (φωνή λογικής), αλλά είναι τόσο ισχυρό το πρώτο που ουσιαστικά
ρουφά αυτό το δεύτερο. Όσο για την αληθινή συνείδηση ετούτη τη στιγμή μοιάζει
να μην έχει κανένα λόγο στις διεργασίες της σκέψης της Φραγκογιαννούς.
Κάποια στιγμή εμφανίζεται η στρεβλωμένη και αντεστραμένη συνείδηση μέσα
από την αναμόχλευση της ιδέας της θεϊκής βούλησης ως προς αυτό:
«Εις αυτάς τις στιγμάς η Φραγκογιαννού είχε λησμονήσει την πρώτην ιδέα της ότι ο θεός ηθέλησε να εισακουσθή η ευχή της και να πνιγεί η παιδίσκη. Είτα
ευθύς πάλι ο λογισμός ούτος της επανήλθε εις τον νουν - και ακουσίως εγέλασε
πικρόν γέλωτα.»

Από τα αποσπάσματα αυτά εμφαίνεται πολύ καθαρά ο πολυεπίπεδος χειρισμός
του λόγου που είναι χαρακτηριστικός στη «Φόνισσα», τόσο στα διαλογικά μέρη,
όσο και σε αυτά που περιγράφουν τις εσώτερες σκέψεις των προσώπων (επόμενη
ενότητα για οπτική γωνία και φωνή).

γ. επιτευχθέν αποτέλεσμα ╗
Τα αποτελέσματα δίνονται περιληπττικά από την αφήγηση (αρχή ΙΑ’ κεφ.), χωρίς
να γίνεται αναφορά στο πένθος των γονέων. Αντιθέτως τονίζεται η απολογία της
γραίας και οι δυσμενείς συνέπειες γι’ αυτήν, καθώς ο ειρηνοδίκης πλέον την
υποψιάζεται, με περαιτέρω αποτέλεσμα την παρακολούθησή της και την τροπή
της σε φυγή.
Από πνιγμό σε πνιγμό, σταδιακά, κλιμακώνεται μια επιδείνωση της θέσης της
Φραγκογιαννούς ως προς τα επιτευχθέντα αποτελέσματα:
1ος πνιγμός (εγγονή) => μένει ανέπαφη από εξωτερικές παρεμβολές και υποψίες
2ος πνιγμός (Μυρσούδα και Τούλα) => αναγκάζεται να απολογηθεί, τελικά όμως
χωρίς να κινήσει υποψίες
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3ος πνιγμός (Ξενούλα) => απολογείται και κινεί υποψίες
Έτσι ουσιαστικά ο πνιγμός της Ξενούλας την αναγκάζει σε φυγή, και επισπεύει το
δικό της τέλος.

Î 4ος πνιγμός, η νεογέννητη κόρη του βοσκού (ΙΓ΄, ΙΔ΄, ΙΕ΄κεφ.):
α. αναγγελία μιας πιθανής πορείας ╗
Η Φραγκογιαννού ήδη διώκεται από τις αρχές. Περιπλανιέται σε αγρούς και
βουνά. Συναντά το βοσκό Λυρίγκο ο οποίος την προσκαλεί να κάνει γιατρικά στη
λεχώνα γυναίκα του και το μωρό. Αυτή βιάζεται να ξεφύγει από τους
αστυνομικούς που είναι ξωπίσω της και του λέει πως αν την καλύψει θα πάει το
βράδυ από το καλύβι. Έτσι η πιθανότητα ενός ακόμη θανάτου έχει αναγγελθεί.
Αυτό όμως που παρουσιάζει ενδιαφέρον εδώ είναι το πώς τα ταραγμένα όνειρα
που βλέπει η γραία, η εσώτερη εικόνα της ενοχής της, την οδηγούν στον επόμενο
πνιγμό, μέσα από μία ασυγκράτητη επανάληψη.
Κατά τη διάρκεια της φυγής επισυμβαίνουν τρία όνειρα, τα δύο πριν την
απόφαση να πάει τελικά στην καλύβα του βοσκού. Αυτά τα όνειρα αποτελούν μια
οπτική αναπαράσταση, είναι ένα σημαίνον που καταδεικνύει το σημαινόμενο των
εσώτερων ενορμήσεών της.
Κάτω από το πρίσμα σύγκλισης του Freud και του Saussure (που αναπόφευκτα θα
ήγειραν απαιτήσεις για μια ερμηνεία των συγκεκριμένων ονείρων της
«Φόνισσας») ο Νίκος Νικολαίδης επισημαίνει:
«Διακρίνουμε το γλωσσολογικό σημαίνον από το ψυχαναλυτικό σημαίνον
εκ του ότι, το τελευταίο, έχει ως ψυχαναλυτικό σημαινόμενο την
αναπαράσταση των ενορμήσεων και όχι μια έννοια (concept). Απ’ αυτήν
τη διάκριση συμπεραίνεται ότι το σημαίνον του de Saussure μας
αποκαλύπτει μια έννοια και μας οδηγεί στο σήμα (αυτής της έννοιας), ενώ
το ψυχαναλυτικό σημαίνον μας αποκαλύπτει τις ενορμήσεις και μας
οδηγεί στο ασυνείδητο (στο αντικείμενο - αναπαράσταση πραγμάτων).»
[373]

Αυτή η άμεση εικονοποίηση του εσωτερικού λόγου της φόνισσας μέσω των
ονείρων, καταδεικνύει για άλλη μια φορά - μαζί με το συγκρουσιακό λόγο που
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εμφαίνεται από τον εσωτερικό της διάλογο - το αδιέξοδο και τον εγκλεισμό σε
έναν φαύλο κύκλο: επανέρχεται εκεί απ’ όπου ξεκίνησε με τον πρώτο πνιγμό, θα
επανέλθει και τώρα στο καλύβι του βοσκού, επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος
θεωρώντας πως θα σωθεί, αλλά τελικά είναι γι’ αυτήν «Η εξέγερση απέναντι στη
μοίρα, υπέρτατη υπακοή στη μοίρα». Ο κύκλος των επαναλήψεων αυτό και μόνο
αυτό αποδεικνύει.

β. πραγμάτωση αυτής της πιθανότητας ╗
Μία κατάσταση όμοια με τον πρώτο πνιγμό της εγγονής της: η καταπονημένη
λεχώνα του βοσκού, το άρρωστο μωρό («όλο κοριτσούδια το έρμο» όπως είπε και
ο πατέρας του), η κουρασμένη γραία γιαγιά του βρέφους δίπλα στην κούνια και
την κόρη της, ένα σκηνικό φτωχικό, όλα τα δεδομένα αποτελούν μια επανάληψη
του πρώτου εγκληματικού βήματος. Ίσως ακριβώς γι’ αυτό η λογική που
αναπτύσσει πριν από κάθε πνιγμό εδώ κυριαρχεί ακόμη εντονότερα, αφήνοντας
πίσω τις προηγούμενες τύψεις: αφού ήταν θεάρεστο έργο να σκοτώσει το ίδιο της
το εγγόνι, τότε ασφαλώς και πρέπει να κάνει το ίδιο για τη νεογέννητη του
βοσκού.
Η πραγμάτωση του πνιγμού γίνεται σε δύο φάσεις. Μία ατελέσφορη προσπάθεια
και μία τελεσθείσα πράξη. Η αφήγηση θέλει να υπογραμμίσει την επιμονή της
Φραγκογιαννούς, την επιστροφή και την επανάληψη της πράξης μέχρι την
επίτευξη του στόχου ως εξής:
β/1. Η απόπειρα πνιγμού διακόπτεται από έναν αστυνομικό.
Η Φραγκογιαννού προλαβαίνει να ξεφύγει και το μωρό διαφεύγει του κινδύνου,
δευτερόλεπτα πριν το τεταμένο χέρι σφίξει το λαιμό του (με όρους Bremond, εδώ
υπάρχει μια ένθετη υπο-ακολουθία μέσα στην ευρύτερη ακολουθία)
β/2. Ο πνιγμός πραγματώνεται
Η γραία διακατέχεται από την εμμονή της επιστροφής. Από την εμμονή της
επανάληψης. Κι εδώ πολύ πιο έντονα, αφού δεν τη σταματά ούτε ο κίνδυνος να
συλληφθεί. Επιστρέφει και πνίγει τη νεογέννητη, με συνθήκες και τρόπο
αντίστοιχα όπως στον πνιγμό της εγγονής της.
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γ. επιτευχθέν αποτέλεσμα ╗
Τώρα δεν υπάρχει δρόμος σωτηρίας για τη Φραγκογιαννού. Οδηγείται πλέον στο
δικό της πνιγμό

Έτσι πράγματι ο κύκλος των επαναλήψεων κλείνει με το δικό της πνιγμό και η
αφηγηματική του ανάπτυξη δείχνει ακριβώς πως:
«Η κάθαρση έρχεται μέσα απ’ την αδιάλειπτη συνάντηση με το
τρομακτικό που υποδηλώνεται, υπαινικτικά τις πιο πολλές φορές, με το
εργαλείο της ειρωνείας. Η κάθαρση αυτή σημαίνει, τουλάχιστο για το
θεατή, ότι κάπου ο κύκλος της επανάληψης θα σπάσει, ότι ο αποκαθαρθείς
άνθρωπος θα μπορέσει να μην είναι υβριστής.» [374]
Κι εδώ ο κύκλος της επανάληψης σπάει με την τελική επανάληψη του πνιγμού
της ίδιας της Χαδούλας.

‘ΕΓΚΛΙΣΗ’ ΚΑΙ ‘ΦΩΝΗ’ ΣΤΗ «ΦΟΝΙΣΣΑ»

ΙΙΙ. «∆ΟΚΑΝΟ ΤΗΣ ΤΡΑΓΙΚΗΣ ΕΙΡΩΝΕΙΑΣ» : Ο Ι∆ΙΟΣ Ο ΕΑΥΤΟΣ ΤΗΣ

Η τραγική ειρωνεία για τη Φόνισσα έγκειται στο ότι πεισματικά αρνείται να δει
την πραγματική προίκα της, την έλλειψη αγάπης προς το πρόσωπό της,
μεταθέτοντας την ευθύνη στην αδικία και την άθλια μοίρα του κόσμου,
αποδίδοντάς του απαξίωση και έλλειψη νοήματος. Αφού έτσι είναι η ζωή,
προτιμότερος ο θάνατος. Γιατί ποιος ο λόγος να γεννιώνται τα κορίτσια αν είναι
να υποφέρουν τόσο (άρα συμβάλλει σε αποβολές), ή αν τελικά γεννιώνται γιατί
να κρατηθούν στη ζωή, ιδίως αν είναι αρρωστιάρικα (άρα πράττει φόνους). Αυτή
η εθελούσια τύφλωση την οδηγεί στο παραλήρημα της επανάληψης για να
επιβεβαιώσει την κατασκευασμένη αλήθεια της. Την άρνηση της αξίας της ζωής,
τη διάπραξη του κακού ως να ήταν αγαθό, επικροτούμενο μάλιστα από τη θεϊκή
βούληση. Αυτό από μόνο του συνιστά μια μέγιστη ειρωνία: η πιστή που
προσεύχεται και ζητά δικαίωση για τα εγκλήματα που πρόκειται να διαπράξει· η
γιάτρισσα που φέρνει τη συμφορά· η μάνα που συμπονεί και αγωνίζεται για τα
παιδιά της και ταυτοχρόνως εγκληματεί ενάντιά τους.
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Όπως επισημαίνει ο Γιάγκος Ανδρεάδης, η τραγικότητα και η ειρωνεία της
ύπαρξης της Φόνισσας τη φέρνει πλάι στη Μήδεια και τον Οιδίποδα.
«Έτσι, για να μείνουμε στη Μήδεια, η παραφορά της είναι μεν
πραγματική, δεν της απαγορεύει ωστόσο να σχεδιάσει τα εγκλήματά της
και μάλιστα να προβλέψει οδό διαφυγής μετά την εκτέλεσή τους, σε
αντίθεση, ας πούμε με τον Ηρακή μαινόμενο, που γίνεται παιδοκτόνος
κυριολεκτικά εν αγνοία του και υπό την επήρεια της Λύσσας.» [375]

Υπάρχει πράγματι και στη Φόνισσα μια αντίστοιχη παραφορά που κείται σε δύο
επίπεδα (όπως άλλωστε εμφαίνεται στο πιο πάνω απόσπασμα): αυτό της μανιακής
ορμής που είναι ακατανίκητη και δεν έχει επιστροφή (όλες οι στιγμές των
πνιγμών) και αυτό της λογικής συγκρότησης των πεπραγμένων (η έκκληση στη
θεϊκή βούληση για βοήθεια και τα εκάστοτε σκεπτικά διάσωσης).
Κι έτσι η ίδια αυτή προσέγγιση του Γιάγκου Ανδρεάδη οδηγεί στον Freud, ο
οποίος από πλευράς του έχει καταστήσει εμφανή και αιτιολογούμενη τη διπλή
παρουσία, την ταυτόχρονη λειτουργία της λογικής και της μανίας, μέσα από τη
διαστρωμάτωσή τους:
«Η αντίληψη παίζει για το Εγώ τον ρόλο που παίζει η ορμή για το Αυτό.
Το Εγώ αντιπροσωπεύει αυτό που μπορεί κανείς να ονομάσει λογική και
σύνεση, σε αντίθεση με το Αυτό, το οποίο περιέχει τα πάθη.» [376]

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα έχει ήδη δοθεί κατά την ανάλυση του
εσωτερικού και αλληλοσυγκρουόμενου λόγου της Φραγκογιαννούς τη στιγμή που
έβλεπε τη μικρή να Ξενούλα να σπαρταράει στο πηγάδι. Αν ξαναειδωθεί μέσα
από το συγκεκριμένο σκεπτικό, τότε ό,τι πρόχειρα είχε ονομαστεί ‘φωνή
καταστροφικού ενστίκτου’, μπορεί τώρα να ονομαστεί Αυτό και ό,τι είχε
αποδοθεί ως φωνή της λογικής μπορεί να ονομαστεί Εγώ. Ας υπενθυμισθεί ένα
μέρος αυτού του εσωτερικού λόγου:
- «Είδε την αγωνίαν της μικράς κόρης, ασπαιρούσης μέσα εις το νερόν, είπε καθ’
εαυτήν ότι, και αν ήθελε, δεν θα ηδύνατο να τη σώσει.» (φωνή καταστροφικού
ενστίκτου = ‘Αυτό’)
- «Αλλά βεβαίως, αν επνίγετο αυτήν θα κατηγόρουν.» (φωνή λογικής = ‘Εγώ’)
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- «Να κράξει τώρα βοήθειαν, ήτο αργά.» (φωνή ενστίκτου ως παραλλαγμένη
λογική = ‘Αυτό’)
- «Αργά ίσως θα ήτο για να σωθεί η μικρά, αλλά πιθανώς δεν θα ήτο αργά για να
δείξει αυτή την αθωότητά της.» (φωνή λογικής = ‘Εγώ’)

- «Κι όμως δεν αποφάσιζε να κράξη.» (φωνή ενστίκτου = ‘Αυτό’)

Στόχος εδώ δεν είναι μια ψυχαναλυτική προσέγγιση (που ξεπερνά τα όρια της
παρούσας μελέτης), αλλά ένας θεμελιωμένος τρόπος να καταδειχθεί ο διπλός
λόγος που ενυπάρχει σε μία και μόνη διατύπωση, ως να ήταν ανεξάρτητος από
την αφηγηματική προθετικότητα κάποιου αφηγητή, ως να ήταν ένας τυχαίος
λόγος κάποιου προσώπου, με στόχο να οδηγηθεί η έρευνα ακριβώς στην
αφηγηματική έκφανση αυτής της διφωνίας. Έτσι, αφού η γλώσσα ως σημαίνον
είναι αδιάσπαστα συνδεδεμένη με το σημαινόμενό της, η έντονη διγλωσσία του
ομιλώντος υποκειμένου μιας ιστορίας οδηγεί με τη σειρά της στην αμφισημία του
υποκειμένου της αφήγησης αυτής της ιστορίας, στο βαθμό που αυτή η διγλωσσία
πρέπει να αναπαρασταθεί από το κείμενο της αφήγησης.
Ο Bakhtin άνοιξε το δρόμο γι’ αυτήν την προβληματική, εστιάζονας στην
αναπαράσταση, στην εικόνα της γλώσσας:
«Αν το ιδιάζον αντικείμενο του μυθιστορηματικού είδους είναι ο ομιλών
και ό,τι λέει (λέξεις που σκοπούν σε μια κοινωνική σημασία και σε μια
διάδοση, σαν γλώσσα ιδιαίτερη του πολυγλωσσισμού), το κεντρικό
πρόβλημα της υφολογίας του μυθιστορήματος μπορεί να διατυπωθεί σαν
πρόβλημα της λογοτεχνικής αναπαράστασης της γλώσσας, πρόβλημα της
εικόνας της γλώσσας.» [377]
Η αναπαράσταση, η εικόνα της γλώσσας στη «Φόνισσα», παίρνει τη μορφή της
τόσο μέσα από την απ’ ευθείας απόδοση του διαλόγου μεταξύ των δρώντων
προσώπων, όσο και μέσα από τη διαλογικότητα που εμφανίζει ένας ενιαίος, αλλά
δίγλωσσος, εσωτερικός λόγος.
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▪ Ο διάλογος στη «Φόνισσα»
Οι διαλογικές σχέσεις των δρώντων προσώπων αναπαρίστανται άμεσα, όπως
διατυπώνονται από τα πρόσωπα, και αντιστοιχούν στην κατηγορία των καθαρών
διαλόγων του Bakhtin:
«Η διαλογική αντιπαράθεση των γλωσσών (κι όχι των εννοιών που
περικλείουν) χαράσσει τα σύνορα των γλωσσών, μας επιτρέπει να τις
αισθανόμαστε, μας υποχρεώνει να διαβλέπουμε τις πλαστικές μορφές της
γλώσσας.» [378]

Έτσι δίνονται αυτούσιοι οι διάλογοι της Φραγκογιαννούς με τα ακόλουθα
πρόσωπα:
1. Με την κόρη της Δελχαρώ πριν και μετά το φόνο της νεογέννητης κόρης της
2. Με την κόρη της Αμέρσα στο παρόν της αφήγησης, πριν το φόνο της
νεογέννητης
3. Με τον γαμπρό της τον Κωνσταντή πριν και μετά το φόνο της νεογέννητης
4. Με την κόρη της Αμέρσα στο παρελθόν της αφήγησης, μετά το περιστατικό με
το Μούρτο
5. Με τους αστυνομικούς, διώκτες του γιου της του Μούρτου, στο παρελθόν της
αφήγησης
6. Με τα θύματά της Μυρσούδα και Τούλα πριν τον πνιγμό τους
7. Με τους γονείς των θυμάτων μετά τον πνιγμό των κοριτσιών, με κυρίαρχο το
δικό της λόγο
8. Με τους ανακριτές μετά τον πνιγμό των κοριτσιών (μορφή απολογητικού
μονολόγου)
9. Με την Ξενούλα πριν πέσει στο πηγάδι (σύντομος διάλογος)
10. Με την κόρη της Δελχαρώ αμέσως πριν τη φυγή της στα βουνά
11. Με τη φίλη της Μαρουσώ κατά την καταδίωξή της από τους αστυνομικούς
12. Με το βοσκό Λυρίγκο πριν και μετά το πνίξιμο της νεογέννητης κόρης του
13. Με την πεθερά του βοσκού πριν και μετά το φονικό
14. Με τη λεχώνα γυναίκα του Λυρίγκου
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15. Με το βοσκό Καμπαναχμάκη
16. Με τον πατέρα Ιωάσαφ
17. Με τα παιδιά (δύο κοριτσάκια κι ένα αγοράκι) του βοσκού Καμπαναχμάκη
18. Με τα κορίτσια που έπνιξε, όπως αυτά εμφανίζονται να της μιλούν στα όνειρά
της (συντομότατοι διάλογοι), αρθρώνοντας έναν εφιαλτικό λόγο.

Σε κάθε μία από αυτές τις περιπτώσεις η αφήγηση εμφανίζει ταυτοχρόνως την
προοπτική της Φραγκογιαννούς και την προοπτική του εκάστοτε ομιλώντος
προσώπου, παραχωρώντας τη θέση της (η αφήγηση) άμεσα στο πρόσωπα, χωρίς
τη δική της διαμεσολάβηση. Οι ‘καθαροί διάλογοι’ του Bakhtin ουσιαστικά
αποτελούν αυτό που ο Genette (χρόνια αργότερα) θα ονομάσει αναφερόμενο λόγο
κατά την αφήγηση λόγων.
Μ’ αυτόν τον τρόπο η πολυφωνία, μέσα από τον ατομικό λόγο του κάθε
προσώπου, αναδεικνύει τις κοινωνικές, ιδεολογικές, ιστορικές ή όποιες άλλες
θέσεις τους μέσα από την ανταλλαγή. Επιπλέον επισυμβαίνει μια γονιμοποίηση
αυτής καθ’ εαυτής της πολυφωνίας, καθώς εμφανίζεται ένας καινούργιος λόγος
που προκύπτει από τη σύγκρουση ή την σύμπλευση των επιμέρους γλωσσών.
Σύμφωνα με τον Bakhtin:
«Ο διάλογος των γλωσσών δεν είναι μόνο διάλογος των κοινωνικών
δυνάμεων στη στατική της συνύπαρξής τους, αλλά επίσης διάλογος των
καιρών, των εποχών, των ημερών, αυτού που πεθαίνει, ζει, γεννιέται: εδώ,
η συνύπαρξη και η εξέλιξη συγχωνεύονται μέσα στη συγκεκριμένη και
άρρηκτη ενότητα μιας ποικιλίας αντιφατικής σε διάφορες γλώσσες.» [379]

Ας δοθεί ως παράδειγμα ένα τμήμα του διαλόγου μεταξύ της Φραγκογιαννούς και
της κόρης της Δελχαρώς, μετά τον πνιγμό του βρέφους:
╔ Δελχαρώ: «Έχει σβήσει το καντήλι μάνα. Δεν το άναβες;»
╚ Η λεχώνα προφανώς δεν έχει αντιληφθεί τίποτε
╔ Φραγκογιαννού: «Δεν το αγροίκησα, θυγατέρα. Εκοιμώμουν βαθιά.»
╚ Η γραία δεν απαντά σ’ αυτό που τη ρωτά η κόρη της. Ανταποκρίνεται μεν στην
ερώτηση, αλλά σαν να δικαιολογείται για κάτι που δεν άκουσε (ίσως το κλάμα
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του μωρού). Ακόμη κι αν το ‘αγροίκησα’ πάρει την έννοια του είδα (δεν είδα ότι
έσβησε το καντήλι), και πάλι στην απάντησή της υπάρχει διπλή σημασία ως εξής:
1. δεν αγροίκησα το καντήλι που έσβησε / 2. δεν αγροίκησα το παιδί που έκλαψε

╔ Δελχαρώ: «Και το παιδί κοιμάται, βλέπω, ήσυχα. Πως το παθε;»
╚ Η μάνα εξακολουθεί να βρίσκεται στην άγνοια. Μια πλήρης ειρωνεία. Ο
αναγνώστης γνωρίζει τι έχει συμβεί, η φόνισσα προφανώς γνωρίζει, η πιο άμεσα
ενδιαφερόμενη για το μωρό της παραμένει στην άγνοια.
╔ Φραγκογιαννού: «Ησύχασε κι αυτό τώρα πλιά»
╚ Μια φράση με διπλή σημασία:
1. ‘Ησύχασε τώρα πλια’ αφού κοιμάται: η Δελχαρώ αυτό καταλαβαίνει, η ειρωνεία

συνεχίζεται ως προς αυτήν
2. ‘Ησύχασε τώρα πλια’ αφού πέθανε, και τα βάσανά του, τωρινά και μελλοντικά,
τέλειωσαν: αυτό εννοεί η Φραγκογιαννού

╔ Δελχαρώ: «Κι εμένα μου πονεί το βυζί μου. Άρχισε να κατεβάζει πολύ τώρα. Ήθελα να
ήταν ξυπνητό να το βύζαινα»

╚ Η μάνα συνεχίζει να μην καταλαβαίνει το τραγικό συμβάν που έχει ήδη επέλθει
στη ζωή της
╔ Φραγκογιαννού: «Έ, τι να γίνει… Θα βρούμε κανένα παιδί»
╚ Η γραία απαντά σαν να συνομιλεί με τον εαυτό της, σαν να έχει προς στιγμήν
ξεχάσει πως η κόρη της δεν έχει ακόμη συναισθανθεί την απώλεια

Αυτός ο διάλογος μεταξύ μάνας και κόρης, αναδεικνύει την ακόλουθη αλήθεια:
την ένοχη γνώση της μιας και την τραγική άγνοια της άλλης. Δύο προοπτικές σε
πλήρη σύγκρουση. Διαφορά 180ο, καθώς η μία πλευρά, η μία θεώρηση, φόνευσε
ό,τι πιο πολύτιμο είχε η άλλη πλευρά και αυτή η σύγκρουση, υπόγεια ακόμη,
παλεύει να βγει στην επιφάνεια. Όμως η αφήγηση την κρατά λίγο ακόμη σε
αναμονή, της δίνει ακόμη χρόνο, για να αποκαλυφθεί σε όλο το μέγεθός της η
ειρωνεία. Γιατί εδώ - όπως άλλωστε γενικότερα στη «Φόνισσα» - επισυμβαίνει
κατά την αφήγηση ακριβώς αυτό που εξηγεί ο Vladimir Jankélévitch για την
ειρωνεία:
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«Η ειρωνεία είναι διαχωρσμός. Δείχνει πως η διπλότητα είναι αληθινά
διπλή, πως το αμφίσημο είναι αληθινά αμφίσημο· αυτή που είναι ειδήμων
της αμφιλογίας, και που είναι διπλή όπως το ίδιο το ψεύδος (γιατί η
διπλότητα είναι εκτεθειμένη στη διπλότητα). Αυτή λοιπόν θέλει το καθετί
να είναι οξύ, διακριτό και μονοσήμαντο. Έχει δεχθεί να είναι η ίδια
αμφίσημη για να παρενοχλεί την ψευδή ειρήνη των ψευδοσυμμαχιών, για
να διαλύει τους θολούς συμβιβασμούς. Όπου περνά, ξυπνούν η ντροπή, ο
κυνισμός και η συνείδηση. Αμφιβάλλει ότι τα αντίθετα μπορούν να
συνοικούν επί πολύ, δίχως να γνωρίζουν ότι είναι αντίθετα, και
διαχωρίζει, όπως ένας καταλύτης, τα νόθα που έχουν τερατωδώς
συνενωθεί από μια αναλογική φιλοσοφία. Κάλλιο το σχίσμα παρά η
αμφισημία. Κάλλιο το σχίσμα παρά η αμφισημία. Καλύτερα ο πόνος παρά
η αρρώστια.» [380]

Το εν λόγω κείμενο δίδει όχι μόνο έναν ορισμό για την ειρωνεία, αλλά επίσης
ανταποκρίνεται ακριβώς στην αμφισημία του διαλόγου που εξετάστηκε.
Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα ειρωνείας, που φτάνει στα όρια του
κωμικού μέσα στην τραγωδία, είναι ο διάλογος με το βοσκό Λυρίγκο, μετά το
πνίξιμο της νεογέννητης κόρης του, κατά τον οποίο δεν υπάρχει μεν αμφισημία
στα λόγια της γραίας, αλλά υπάρχει παραπλάνηση και υποκρισία, τέτοια που
δημιουργεί το διαχωρισμό και τη ‘διπλότητα’ του ψεύδους, ενώ από το άλλο
μέρος η αρχική δυσπιστία μετατρέπεται σε αφελή ευπείθεια μπροστά στην
αυθάδικη επιμονή της Φραγκογιαννούς.
Η ειρωνεία λειτουργεί ως τέτοια, ακριβώς γιατί ο αφηγητής είναι παντογνώστης,
ενώ ταυτοχρόνως ο ίδιος παραμένει εκτός της ιστορίας που αφηγείται, και
μάλιστα ούτε συμμετέχει, ούτε έχει κάποτε συμμετάσχει σε αυτήν. Άρα είναι ένας
αφηγητής εξωδιηγητικός και ετεροδιηγητικός (σύμφωνα με τους ορισμούς του
Genette).
Αυτό σημαίνει πως από τη μια μεριά κρατά την απόστασή του ως προς τα δρώντα
πρόσωπα και τις καταστάσεις, από την άλλη, ως παντογνώστης που είναι, μπορεί
να δει τόσο το μακρυά, όσο και το κοντά. Γνωρίζει τα γεγονότα της ιστορίας σε
βάθος χρόνου και ταυτοχρόνως μέσα από την πολλαπλότητα των προοπτικών των
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συμμετεχόντων προσώπων, δηλαδή τόσο ως εξωτερικά συμβάντα όσο και ως
εσώτερες σκέψεις.
Τα ακόλουθα παραδείγματα μπορούν να δείξουν τον τρόπο της παντογνωστικής
αφήγησης στη «Φόνισσα»:
α. Στο επεισόδιο καταδίωξης του Μούρτου ο αφηγητής γνωρίζει ό,τι συμβαίνει
καθώς και ό,τι σκέφτεται η Αμέρσα, η Φραγκογιαννού, ο Μούρτος, οι
αστυνομικοί.
β. Στο επεισόδιο της συνάντησης της Φραγκογιαννούς με τη φίλη της Μαρουσώ
και της εκ των πραγμάτων ανάδυσης της κοινής τους μνήμης, ο αφηγητής
γνωρίζει όχι μόνο το μυστικό τους, αλλά όλη την έκταση του συμβάντος, όπως το
ότι υπήρξαν και άλλες που βοήθησαν στην πρόκληση της αποβολής, όχι πάντα
ανυστερόβουλα, και εν τέλει ανεπιτυχώς, και μάλιστα δίνει αυτές τις πληροφορίες
με μια κριτική διάθεση απέναντι στην όλη κατάσταση.
γ. Στο επεισόδιο της προσπάθειας της Φραγκογιαννούς να αθωώσει το γιό της το
Μούρτο που είχε σκοτώσει τον Πορταίτη, ο αφηγητής διηγείται με πολλά
στοιχεία τη σχέση που ανέπτυξαν η μάνα του δολοφόνου και η χήρα του
δολοφονημένου, τα γεγονότα στο δικαστήριο και την επιστροφή των γυναικών,
και δίνει δεδομένα που ανταποκρίνονται όχι μόνο σε εξωτερικά γεγονότα, αλλά
και εσώτερες σκέψεις τους.
Αυτά όλα σημαίνουν πως ο αφηγητής, χωρίς να χάνει την παντεποπτική του θέση
δανείζεται τις οπτικές γωνίες των δρώντων προσώπων και έτσι έρχεται κοντά
ακόμη και στις πιο αντιφατικές προοπτικές (είναι το είδος εκείνο του αφηγητή
που αφού ξέρει τα περισσότερα, ξέρει και τα λιγότερα), ενώ ταυτοχρόνως η μη
συμμετοχή του στα δρώμενα του επιτρέπει να κρατά την απαιτούμενη απόσταση
για να βγει στην επιφάνεια ο ειρωνικός λόγος, ακριβώς μέσα από την ταυτόχρονη
ανάδυση αυτών των διαφορετικών προοπτικών.

▪ Οι εσωτερικές σκέψεις στη «Φόνισσα»
Η συνύπαρξη ενός λόγου και ενός αντι-λόγου ταυτόχρονα σε μία εκφορά (αυτό
δηλ. που συνιστά την ‘ειρωνεία’), εμφαίνεται ακόμα πιο έντονα κατά την
αφήγηση των εσωτερικών σκέψεων της Φραγκογιαννούς, όπου ο αφηγητής κατά
τη διήγηση μεταθέτει το λόγο ενός και μόνο προσώπου προς το δικό του τρόπο.
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Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτός ο προσωπικός λόγος της γραίας ενέχει από
μόνος του τη διφωνία, λόγω της εσώτερης συγκρουσιακής του κατάστασης.
Οπότε εδώ επισυμβαίνει μια διπλή διαστρωμάτωση:
Ο λόγος του αφηγητή έμμεσα δίνει (μέσα από τη δική του προοπτική ή σαν
«κανονιστική προδιαγραφή» κατά Bakhtin) ╗
το λόγο της Φόνισσας ╗
συνήθως διπλό και αντικρουόμενο
Η αφήγηση εδώ παίρνει τη μορφή του υβριδίου, σύμφωνα με την ορολογία του
Bakhtin, καθώς η φωνή του αφηγητή συμπλέκει με τη φωνή της ηρωίδας, με την
έννοια ότι η εικόνα της γλώσσας διαμορφώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε ο
εσωτερικός λόγος, η σκέψη της Φραγκογιαννούς να δομείται αποκλειστικά από
τη θέαση της γλώσσας του υποκειμένου της αφήγησης, ενώ ταυτοχρόνως
αποδίδονται τα δικά της στοιχεία (π.χ. ένα από τα χαρακτηριστικό του λόγου της
η σύγκρουση).
Ο Bakhtin διευκρινίζει πως:
«Σε ένα εσκεμμένο υβρίδιο αναμειγνύονται όχι δύο απρόσωπες
γλωσσολογικές
ατομικοποιημένες

συνειδήσεις

(σύσχετα

γλωσσολογικές

δύο

γλωσσών),

συνειδήσεις

αλλά

(σύσχετα

δύο
δύο

διατυπώσεων, όχι δύο γλωσσών), και δύο ατομικών γλωσσολογικών
βουλήσεων: η ατομική συνείδηση και βούληση του συγγραφέα που
αναπαριστάνει, και η ατομικοποιημένη συνείδηση και βούληση ενός
αναπαριστάμενου προσώπου. …Είναι δύο συνειδήσεις, δύο βουλήσεις,
δύο φωνές, άρα δύο τονισμοί, που μετέχουν στο εσκεμμένο και συνειδητό
λογοτεχνικό υβρίδιο.»

[381]

Είναι διακριτό πως αυτή η προσέγγιση του Bakhtin αντιστοιχεί σ’ αυτό που ο
Genette (περίπου σαράντα χρόνια μετά) ονομάζει μετατιθέμενο λόγο, ο οποίος
αποτελεί έναν από τους τρόπους που σχετίζονται με την απόσταση κατά την
αφηγηματική διαδικασία. Με άλλα λόγια, η ‘υβριδιοποίηση’ είναι ουσιαστικά
ένας προγενέστερος ορισμός της παραλλαγής του ‘μετατιθέμενου λόγου’, που
λέγεται ελεύθερο πλάγιο ύφος.
Ο Genette γράφει για τον ‘ελεύθερο πλάγιο λόγο’:
«Στον ελεύθερο πλάγιο λόγο ο αφηγητής γίνεται φορέας του λόγου του
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προσώπου ή, αν προτιμάτε, το πρόσωπο μιλά με τη φωνή του αφηγητή,
και τότε οι δύο βαθμίδες συγχωνεύονται.» [382]

Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση της αφήγησης της Φόνισσας ο λόγος του
υποκειμένου της αφήγησης (αφηγητή) γίνεται διττός, δίγλωσσος και δίφωνος
καθώς ενσωματώνει τη δισυπόστατη έκφραση του σκεπτόμενου υποκειμένου,
ανοίγοντας έτσι ένα ευρύ πεδίο για την αφηγηματική ειρωνεία.
Ο Kierkegaard λέει για την ειρωνεία:
«Η ειρωνεία στην απόλυτη έννοιά της δεν κατευθύνεται σ’ αυτή ή σ’
εκείνη ειδικά την ύπαρξη, αλλά σ’ όλη τη συγκεκριμένη πραγματικότητα
ενός ορισμένου χρόνου και μιας ορισμένης κατάστασης.» [383]

Η γραία Φραγκογιαννού, λίγο πριν πνιγεί η ίδια, αντικρίζοντας στην έρημη το
ακτή τον αγρό που της έδωσαν οι γονείς της ως προίκα είπε: «Ω! Να το προικιό
μου»:

Μια φράση με διαφορετικές σημασίες για άλλη μια φορά:
- να η προίκα που μου έδωσαν οι γονείς μου για το γάμο (κυριολεκτική σημασία)
- να ποια είναι η προίκα που μου έδωσαν οι γονείς για μια ολόκληρη ζωή: ένα
τίποτα, μια έλλειψη (μεταφορική σημασία)
- να ποια είναι η μοίρα μου, να πεθάνω όπως έδωσα θάνατο (επίγνωση, αλήθεια)
Αυτή η φράση με τις πολλές ερμηνείες συνιστά την ειρωνεία της Φραγκογιαννούς
απέναντι στον ίδιο τον εαυτό της, άρα συνιστά τη μοναδική στιγμή της αλήθειας
της.
Η τυφλότητα για μια στιγμή γίνεται φως, ο κύκλος της επανάληψης κλείνει με το
δικό της πνιγμό, το δυσυπόστατο παύει να υπάρχει στην ύπαρξη της Χαδούλας,
δυο στιγμές πριν το τέλος.
Γι’ αυτό ακριβώς, κι όπως επισημαίνει ο Γιάγκος Ανδρεάδης:
«Η εντολή του Παπαδιαμάντη πλάι στο πνιγμένο κορμί της Χαδούλας την
ξαναφέρνει στον αφρό, μικρή συγχωρεμένη στριγγλίτσα, μονάκριβη του
πόθου μας, Ακριβούλα κι Αναδυομένη.» [384]
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα έρευνα, προσέγγισε την ταυτότητα του κινηματογραφικού
φαινομένου, μέσα από την ανάπτυξη των σημειακών και αφηγηματικών
παραμέτρων αυτού, καθώς και των δεδομένων άρθρωσης της γλώσσας του
κινηματογράφου που στηρίζονται στην πολλαπλή λειτουργία του βλέμματος.
Παράλληλα, η μελέτη της σχέσης του κινηματογράφου με τη λογοτεχνία, με
κοινό παρανομαστή τις λειτουργίες της αφήγησης, οδήγησε στη διερεύνηση των
αφηγηματικών τρόπων της φιλμικής γλώσσας, έτσι όπως αυτοί αναπτύσσονται
μέσα από τη γραμματική και το συντακτικό της εικόνας.
Ειδικότερα, η διάκριση μεταξύ ‘ιστορίας’ και ‘πλοκής’ - που ανάγεται σχεδόν ένα
αιώνα πίσω - στην πορεία των αφηγηματικών πεπραγμένων, έδωσε το έναυσμα
για την παράλληλη μελέτη ενός φιλμικού κειμένου, τόσο ως ‘ιστορία’, όσο και ως
‘πλοκή’, υπό το πρίσμα της ‘Λογικής των αφηγηματικών πιθανοτήτων’ του
Claude Bremond και του ‘Λόγου της αφήγησης’ του Gerard Genette, αντίστοιχα.
Έτσι, αυτό στο οποίο εστίασε η παρούσα αναζήτηση είναι πως μπορεί ο φιλμικός
λόγος να αναπτύξει μια ιστορία στα εξελικτικά της στάδια, τι μπορεί αυτά να
σηματοδοτούν, και με ποιους τρόπους αφηγηματικής ‘πλοκής’ μια ‘ιστορία’
οδηγείται σε μια κατάληξη, ώστε να αποκτά το πλήρες νόημά της.
Αυτή η διχοτόμηση ‘μύθου’ - ‘πλοκής’, απαραίτητη ως προς την ερευνητική
μεθοδολογία, κατά την εξέλιξη της μελέτης γίνεται με τέτοιο τρόπο (για κάθε
αφηγηματική ακολουθία του φιλμικού κειμένου διερευνώνται τα δεδομένα της
‘ιστορίας’ και της ‘πλοκής’), ώστε παράλληλα να υπενθυμίζεται και να
επαναφέρεται η ολότητα του φιλμικού σύμπαντος.
Επελέγη το φιλμ «Φόνισσα» του Κώστα Φέρρη, βασισμένο στο ομότιτλο
πεζογράφημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, κυρίως λόγω ενός ερευνητικού
ερωτηματικού

που

τίθεται

σε

κάθε

περίπτωση

πολυπρισματικού

και

πολυεπίπεδου λογοτεχνικού ή φιλμικού κειμένου.
Όχι για να προσεγγισθεί με όρους προσαρμογής ή μεταφοράς, αλλά με όρους
αφήγησης.
Από τη στιγμή που βασική υπόθεση εργασίας ήταν ευθύς εξ’ αρχής η αναλογία
αφηγηματικότητας μεταξύ φιλμικού και μυθιστορηματικού λόγου, θεωρείται
δόκιμη μια τέτοιου τύπου προσέγγιση, που στις επιμέρους λειτουργίες της θα
αναδείξει ακριβώς τόσο τις αναλογίες όσο και τις αποκλίσεις.
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Ο βασικός λόγος για τον οποίο επελέγη η μεταφορά της «Φόνισσας» προκύπτει
από ένα ενδιαφέρον να διερευνηθεί κατά πόσο και ως πιο βαθμό ο
κινηματογραφικός λόγος μπορεί να ‘μιλήσει’ δείχνοντας ακόμη κι αυτά που δεν
μπορούν να ειπωθούν, όπως τις εσώτερες σκέψεις, τη μνήμη, τα βαθύτερα
ανθρώπινα συναισθήματα που καθορίζουν το νόημα κάθε ιστορίας. Γιατί βέβαια
δε μπορεί να υπάρχει πάντα ένας συνομιλητής για να του μεταφέρει ο ήρωας τη
σκέψη του έτσι ώστε να την ακούει ταυτόχρονα και ο θεατής της ταινίας - κάτι
που με μεγάλη ευκολία γίνεται στα τηλεοπτικά σήριαλ.
Η «Φόνισσα» είναι ένα πεζογράφημα του οποίου μεγάλο μέρος αποτελείται από
τις σκέψεις και τις μνήμες της ηλικιωμένης. Από τη μια μεριά υπάρχουν οι
πράξεις της που εξελίσσουν την ιστορία, αλλά ταυτοχρόνως υπάρχει και η σκέψη
της που οδηγεί σ’ αυτές τις πράξεις και που μάλιστα τις αιτιολογεί, τους δίνει
νόημα. Αυτός ακριβώς ο προσδιορισμός της αφηγηματικής διαδρομής μεταξύ
σκέψης και πράξης, στο φιλμικό λόγο αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς ο λόγος
της εικόνας είναι αυτός που κυριαρχεί. Και η σημασία του λόγου της εικόνας
πρέπει να αποκωδικοποιηθεί.
Δηλαδή να δειχθεί με ποιους αφηγηματικούς τρόπους μπορεί αντίστοιχα ένα
φιλμικό κείμενο, ακόμη και αν αυτό δεν αποτελεί λογοτεχνική μεταφορά, να
δείξει - και να αναδείξει - την ουσία και τη σημασία τόσο των πολύπλοκων
εσωτερικών συμβάντων, των μύχιων σκέψεων κι επιδιώξεων των προσώπων, όσο
και τους στόχους των εξωτερικών συμβάντων και το νόημα αυτών.
Η μελέτη του φιλμ «Φόνισσα» σύμφωνα με την παραπάνω λογική οδηγεί στα
ακόλουθα συμπεράσματα:
Η γραία Φραγκογιαννού επιθυμεί και πράττει τη θανάτωση μικρών κοριτσιών ως
εξής:
- πνίγει τη νεογέννητη εγγονή της με τα χέρια της.
- εύχεται στη μικρή Ξενούλα να πνιγεί, κι όταν αυτή πέφτει στο πηγάδι
παραλείπει να τη σώσει.
- σπρώχνει τις αδελφές Μυρσούδα και Τούλα στη στέρνα, τις αφήνει να πνιγούν,
και μετά υποκρίνεται πως προσπαθεί να τις σώσει.
- πνίγει τη νεογέννητη κόρη του βοσκού με τα χέρια της.
Τελικά οι εξελίξεις την οδηγούν να αποφασίσει το δικό της πνιγμό στη θάλασσα.
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Έγινε εμφανές ότι ολόκληρο το φιλμ δομείται πάνω στην επαναλαμβανόμενη
πραγμάτωση ενός ίδιου στόχου, μιας εμμονής από την πλευρά της γραίας, δηλαδή
της εξόντωσης μικρών κοριτσιών.
Η σειρά των πράξεων αυτών, ή για την ακρίβεια, η σειρά με την οποία
επαναληπτικά συμβαίνει η ιδιαίτερη πράξη του πνιγμού σε διαφορετικές
περιπτώσεις κοριτσιών, καθιστώντας τη Φραγκογιαννού μια κατά συρροήν
δολοφόνο (μια serial killer), υπογραμμίζει και τη συνειδησιακή της πορεία:
α. Σκοτώνει το ίδιο το εγγόνι της όχι από μίσος γι’ αυτό, αλλά από μίσος
για τη ζωή που ξέρει πως πρόκειται να ζήσει μεγαλώνοντας ως κορίτσι. Από
μίσος για τη μοίρα της γυναίκας. Η ίδια έχοντας δώσει το αίμα της ψυχής της για
τα παιδιά της, δε σκοτώνει γιατί τα μισεί. Σκοτώνει από μίσος γι’ αυτά που δεν
πήρε από τους γονείς της, για τη στερημένη ζωή που έζησε. Αυτό το συμπέρασμα
επιβεβαιώνεται από την ένθεση των πρώτων flash back - που υπαινίσσονται τη
δύσκολη ζωή της - ακριβώς πριν από τον πνιγμό του νεογέννητου, αλλά επίσης
ρητά από τα ίδια της τα λόγια στη φίλη της Μαρουσώ αμέσως μετά.
Έτσι ο πρώτος πνιγμός σηματοδοτεί το βαθύ τραύμα αυτής της γυναίκας, ένα
τραύμα που την οδηγεί στη στρέβλωση και τη σύγχιση, που φτάνει μέχρι το φόνο
του παιδιού του παιδιού της.
β. Ο δεύτερος, κατά παράλειψη, πνιγμός της Ξενούλας αποκτά μια
ιδιαίτερη σημασία, ακριβώς επειδή συμβαίνει κατά παράλειψη. Η φόνισσα τώρα
φαινομενικά δεν πράττει. Κατ’ αρχήν εύχεται να συμβεί ο πνιγμός της μικρής στο
πηγάδι, μια ευχή που εκφέρεται από τα χείλη της αμέσως μετά τις οδυνηρές
μνήμες του ταραχοποιού παρελθόντος του γιου της Μούρτου. Εύχεται τον πνιγμό,
περιμένει από τη μοίρα να λειτουργήσει, κι έπειτα πράττει την παράλειψη, ή, με
άλλη διατύπωση, αποφεύγει τη σωτήρια ανάσυρση από το πηγάδι, ενώ είχε το
χρόνο να την κάνει.
Θα μπορούσε να ειπωθεί πως περιμένει τη θεϊκή παρέμβαση να τελέσει την
πιθανότητα που διανοίγεται με το σκαρφάλωμα του αθώου κοριτσιού στο πηγάδι,
σαν η ίδια να μη βρισκόταν εκεί (αυτό άλλωστε ισχυρίζεται κατά την ανάκριση
από τις αρχές). Αυτό που θα μπορούσε να συμβεί έτσι κι αλλιώς, στο δικό της το
μυαλό αμβλύνει τις ευθύνες της κι επιπλέον στην παραληρηματική σκέψη της
δίνει ένα σημάδι ότι κάνει το σωστό.
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Η Φραγκογιαννού είναι μια θεοσεβούμενη γυναίκα. Από την αρχή της ταινίας
σηματοδοτείται η πίστη της (προσευχή στο εικονοστάσι), και είναι συχνή και
ειλικρινής η επίκληση του ονόματος του Θεού κατά τη διάρκεια της ιστορίας. Αν
λοιπόν η ευχή της να πέσει η Ξενούλα στο πηγάδι εισακούεται, μήπως είναι γιατί
η φωνή του θεού της δίνει ένα σήμα ότι πράγματι πράττει το σωστό;
Αυτή η τελευταία επισήμανση δεν διατυπώνεται αυθαίρετα, αλλά βασίζεται στην
παρατήρηση μιας διαφοροποίησης ανάμεσα στη φιλμική και την πεζογραφική
«Φόνισσα»:
- Στο πεζογράφημα η Φραγκογιαννού κυκλώνεται από τύψεις για τον
πνιγμό της εγγονής της και οδηγείται στον Άι Γιάννη για να ζητήσει συγχώρεση
κι ένα σημάδι για να γαληνέψει η ψυχή της. Αμέσως μετά συναντά στη στέρνα τη
Μυρσούδα και την Τούλα, το θεωρεί ως το σημάδι δικαίωσης και πνίγει τα
κοριτσάκια. Έπειτα ακολουθεί ο πνιγμός της Ξενούλας στο πηγάδι.
- Ο φιλμικός λόγος επιλέγει να δείξει αυτήν την εσώτερη πορεία και τις
βαθμίδες σκέψης της γραίας διαφοροποιώντας τη σειρά των γεγονότων της
ιστορίας. Μέσω μιας κλιμάκωσης της δράσης από την ακραία θανάτωση της
δικής της εγγονής σε μια πιο ήπια μορφή εγκλήματος δια παραλείψεως, και μετά
στην υπερβολή της διπλής ταυτόχρονης θανάτωσης Μυρσούδας και Τούλας,
υπαινίσσεται τελικά τη σύγκρουση της ψυχής της φόνισσας, γεγονός που ο
Παπαδιαμάντης μέσω του γραπτού λόγου αναδεικνύει έντονα μέσα από μια
συγκρουσιακή ‘διαλογικότητα’ με τον ίδιο της τον εαυτό.
Το φιλμ αντιστρέφει τη σειρά των πνιγμών για να υπογραμμίσει την πορεία της
συνείδησης, εισάγοντας πρώτα το ατύχημα της Ξενούλας ως τον τυχαίο οιωνό
που επιζητεί για να της δείξει το δρόμο, που στη σκέψη της αίρει την αμαρτία του
πνιγμού της εγγονής της, και δικαιώνει την τωρινή της παράλειψη,
υποκαθιστώντας φιλμικά με αυτόν τον έμμεσο τρόπο τις καίριες περιγραφές του
πεζογραφήματος πάνω στο ζήτημα των τρομερών τύψεων.
γ. Ο τρίτος διπλός πνιγμός των δύο αδελφών είναι αυτός που επιφέρει την
ολοκληρωτική της καταδίκη από πλευράς της αφήγησης. Η αφήγηση εδώ γίνεται
ο κριτής της φόνισσας. Όχι μόνο γιατί το συμβάν επισύρει τις υποψίες και την
παρακολούθηση των αρχών, αλλά γιατί ο χειρισμός των κινηματογραφικών
δεδομένων άρθρωσης καταδεικνύει την εγκληματική πράξη στη σφαιρικότητά
της, κι εστιάζει στη σπαρακτική κατάσταση των θυμάτων.
Από την αρχή μέχρι το τέλος αυτής της ενότητας το εδώ και τώρα της
εγκληματικής πράξης κυριαρχεί, χωρίς κανένα ελαφρυντικό από το παρελθόν.
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Η επιμονή της αφήγησης στο να τονίσει την αθωότητα των κοριτσιών, η από
κοντά κινηματογραφική προσέγγιση του φονικού και των αποτελεσμάτων του, η
συντριβή της μάνας και η έντονη υποκρισία της Φραγκογιαννούς - που ξεπερνά
κάθε όριο και φτάνει να γίνεται ύβρις έναντι της υπέρτατης αγωνίας και πένθους
των γονιών - όλα αυτά αναδεικνύουν την πραγματικότητα όπως είναι έξω από το
βασανισμένο μικρόκοσμο της γραίας. Κι αυτή η πραγματικότητα της οδύνης των
αθώων γονιών εγείρει την αναγκαιότητα της δικαιοσύνης. Σε νομικό, υπαρξιακό,
ηθικό επίπεδο.
δ. Αν οι τρεις προηγούμενες ενότητες αφηγήθηκαν την πορεία της
φόνισσας προς το έγκλημα, η τελευταία αφηγηματική ακολουθία εξιστορεί τη
συνειδησιακή της πορεία προς την εξιλέωση και την κάθαρση.
Ήδη κατά τις δύο προγενέστερες ανακρίσεις (για τον πνιγμό της Ξενούλας και το
διπλό πνιγμό των αδελφών) διαφαίνεται ότι η γραία έχει επίγνωση του κακού που
έχουν προκαλέσει οι πράξεις της και γι’ αυτό προσπαθεί να παραπλανήσει τους
ανθρώπους του νόμου.
Έτσι, η αντίφαση που υπάρχει μέσα της διακρίνεται κατά την εξέλιξη της
αφήγησης. Αυτός ο διχασμός γίνεται εμφανής καθώς: τη στιγμή των φονικών
θεωρεί πως πράττει το σωστό (μάλιστα πριν τη θανάτωση της εγγονής της
προσευχόταν στην Παναγία), αλλά τη στιγμή της απόδοσης ευθυνών κατά τις δύο
ανακρίσεις προσπαθεί με ύπουλους τρόπους να καλύψει τις πράξεις της,
γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου, και κάνοντας ότι μπορεί για να διαφύγει.
Αυτή η μετάβαση της σκέψης της από το ένα άκρο στο άλλο, αυτό που εκείνη
θεωρεί σωστό, και αυτό που ο κοινωνικός περίγυρος θεωρεί σωστό - γεγονός που
στο Παπαδιαμαντικό κείμενο περιγράφεται σε πολλά σημεία - αυτή η κατάκτηση
της συνειδητότητας γύρω από την αλήθεια είναι ο εσωτερικός μοχλός που κινεί
την εξέλιξη της αφήγησης από την 3η αφηγηματική ακολουθία μέχρι το τέλος.
Η σειρά των γεγονότων εντείνουν το αδιέξοδο της γραίας, που κυνηγημένη από
τους ανθρώπους κι από τον ίδιο τον εαυτό της ψάχνει να βρει ένα καταφύγιο.
Κι εδώ πρόκειται πια για συνειδησιακό καταφύγιο, η εξέλιξη της ιστορίας οδηγεί
τη γραία Χαδούλα στο να βρει ή να χάσει τη συνείδησή της.
Αυτός είναι άλλωστε και ο ρόλος της σκηνής στη σπηλιά των ληστών.
Η συγκεκριμένη αφηγηματική υπο-ενότητα - που δεν υπάρχει καθόλου στο
Παπαδιαμαντικό κείμενο - εντίθεται εδώ ως συμβάν για να δείξει τη στάση της
Φραγκογιαννούς απέναντι στις ίδιες της τις πράξεις.
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Οι ληστές, άνθρωποι κατατρεγμένοι σαν κι αυτήν, γίνονται ένα άτυπο λαϊκό
δικαστήριο που τη θέτουν προ των ευθυνών της. Πριν την ετυμηγορία της δίνουν
να καπνίσει, ως την τελευταία απόλαυση πριν το χαμό, κι ως ετυμηγορία της
δίνουν ένα μαχαίρι. Ουσιαστικά την κρίνουν και την αφήνουν να αποφασίσει η
ίδια για τη συνείδησή της.
Όμως αυτή συνεχίζει, δε μπορεί ακόμη να σταματήσει τη διαστρέβλωση που το
μυαλό της επιβάλλει. Αυτό το νόημα αποκτά και ο πνιγμός του νεογέννητου
βρέφους του βοσκού στην καλύβα, κατά την 4η αφηγηματική ακολουθία, ενώ οι
αστυνομικοί την κυνηγούν.
Σαν η ταραγμένη εσωτερική φωνή της να την αναγκάζει να κάνει ακόμη ένα
καλό. Ακόμη ένα φονικό, που κλείνει τον κύκλο που άνοιξε με τον πνιγμό της
εγγονής της. Εδώ μια πλήρης επανάληψη των δεδομένων: άρρωστο νεογέννητο,
ταλαιπωρημένη λεχώνα, μια γραία μάνα ξενυχτά δίπλα στο μωρό της κόρης της.
Αν αφήσει αυτό το μωρό να ζήσει, θα είναι σαν να αποδέχεται πως άδικα χάθηκε
από τα χέρια της το ίδιο της το εγγόνι. Ένας πανομοιότυπος πνιγμός συντελείται.
Ταυτόχρονα όμως αυτός ο πνιγμός τη φέρνει κοντά στη συνειδητότητα, και κοντά
στο δικό της πνιγμό.
Αυτή η συνειδητότητα υπάρχει κατά τα τελευταία flash back που μοιάζουν να
υπακούουν στους νόμους της ύπαρξης και της μνήμης, σηματοδοτώντας την
επίγνωση και οδηγώντας στην απόφαση για εξιλέωση. Η γραία στρέφει το
μαχαίρι στο σώμα της, αλλά εκεί ακριβώς συνειδητοποιεί τη μοίρα της. Πετά το
μαχαίρι και κατευθύνεται μέσα στη θάλασσα, αφήνεται με ηδονικό χαμόγελο στο
νερό που όλο και ανεβαίνει να την πνίξει, το ίδιο εκείνο χαμόγελο με το οποίο
έπνιγε με τα χέρια της τα κοριτσούδια. Ο εξαγνισμός συντελείται.
Η ερμηνεία αυτών των πράξεων δίνεται όχι μόνο από την εξέλιξη της ιστορίας
κατά την οποία επαναλαμβάνεται με παραλλαγές το ίδιο συμβάν, καθιστώντας
τον πνιγμό μια αναπόδραστη πράξη από πλευράς της γραίας, αλλά επίσης και
κυριαρχικά με το χειρισμό της πλοκής.
Σε επίπεδο πλοκής, αμέσως από την αρχή της ταινίας καθίσταται σαφές ποιος
είναι ο δράστης του εγκλήματος, καταλύοντας κάθε προσδοκία για ένα φιλμ που
στηρίζεται στο αίνιγμα και το σασπένς. Πολύ σύντομα, ήδη από τον πρώτο
πνιγμό, ο χειρισμός της αφήγησης φέρνει στην επιφάνεια τον ουσιαστικό λόγο
των εγκλημάτων.
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Οι μνήμες της γραίας, δηλαδή το παρελθόν της ιστορίας, ορθώνονται στο τώρα
της φιλμικής αφήγησης για να δείξουν στο θεατή αυτό που έχει η Φραγκογιαννού
μπροστά στα μάτια της τις στιγμές των πνιγμών: την αδικία που υπέστη η ίδια
από τους γονείς της, και τη βασανισμένη ζωή της. Αφού η δική της ζωή ήταν
πάντα ένα δυσβάσταχτο βάρος, ποιος ο λόγος να υποφέρουν κι άλλα κοριτσούδια.
Κι αυτή η απάντηση δίνεται σχεδόν αμέσως κατά της εξέλιξη της 1ης
αφηγηματικής ακολουθίας και επιβεβαιώνεται με την πορεία και λήξη της 2ης
ακολουθίας, κατά την οποία η μικρή Ξενούλα αφήνεται να πνιγεί.
Πέρα λοιπόν από το ‘γιατί’ των πράξεων, ένα γιατί στο οποίο η απάντηση δίνεται
σχεδόν αμέσως, η αφηγηματική εξέλιξη μοιάζει να μετατοπίζει το ενδιαφέρον της
σε ένα άλλο ζήτημα: την εσωτερική κατάσταση της Φόνισσας.
Η επαναληπτική αφήγηση - δύο φορές - του ίδιου γεγονότος της επίσκεψης της
Αμέρσας και ο τρόπος φιλμικής γραφής στην πρώτη και τη δεύτερη επανάληψη
σηματοδοτούν τη σύγχιση που κυριεύει τη γραία κατά τη στιγμή του πνιγμού της
εγγονής της. Ένας αφηγηματικός χειρισμός που συγχέει το παρελθόν με το παρόν,
τα ενοποιεί σε μια στιγμή του τώρα, ένα τώρα κατά το οποίο συντελείται ο
πρώτος φόνος.
Επιπλέον υπάρχουν κάποιες επιμέρους δράσεις στον κάθε πνιγμό, με
ταυτόχρονους τρόπους αφήγησης που επαναλαμβάνουν αυτές τις πράξεις
υπογραμμίζοντάς τις,

οι οποίες σηματοδοτούν τόσο την εμμονή της

Φραγκογιαννούς, όσο και τη σύγκρουση μέσα της. Για παράδειγμα σε όλους τους
πνιγμούς, πριν από την οριακή στιγμή του φόνου υπάρχει μια ακινησία, μια
απουσία εξωτερικής δράσης από πλευράς της γραίας την οποία η κάμερα
καταγράφει στην πλήρη εξέλιξή της σαν ο χρόνος να έχει σταματήσει, ενώ ο
χρόνος τρέχει κανονικά, αλλά είναι ο εγκλεισμός της σκέψης της φόνισσας που
τονίζεται με αυτήν την πλήρη ανάπτυξη του χρόνου που μοιάζει ατέλειωτος:
- πριν από τον πνιγμό της εγγονής της ο χρόνος αποκτά τις διαστάσεις της
σκέψης της γραίας και τονίζεται με τη ‘μεικτή επανάληψη’ του μονοπλάνου 25.
- κατά τον πνιγμό της Ξενούλας από τη στιγμή που η μικρή πέφτει στο
πηγάδι η γραία - μαζί και η κάμερα - μένει εγκληματικά ακίνητη στη θέση της
πίσω από τη σκάφη για 7 με 8 δευτερόλεπτα, περιμένοντας με μια ιδιότυπη
ακίνητη ανυπομονησία να τελεστεί ο θάνατος που ευχήθηκε.
- κατά το διπλό πνιγμό στέκεται σχεδόν ακίνητη για 8 με 9 δευτερόλεπτα
με τα χέρια πίσω από τα κεφάλια των κοριτσιών πριν τα σπρώξει στη στέρνα.
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- κατά τον πνιγμό της νεογέννητης κόρης του βοσκού, ο χρόνος μοιάζει
ατελείωτος, καθώς το χέρι της φόνισσας βρίσκεται γύρω στα 30 δευτερόλεπτα
μέσα στην κούνια, κι αυτή η διάρκεια μοιάζει να επιμηκύνεται καθώς η κάμερα
καταγράφει στατική και από απόσταση.
Παρατηρείται έτσι, σε όλη την έκταση του φιλμ, μια έντονη αφηγηματική
αξιοποίηση του χρόνου σε όλα τα επίπεδα. Με τον κατάλληλο χειρισμό της
‘τάξης’ ή της αταξίας του χρόνου αναδύεται η μνήμη και οι εσώτερες σκέψεις,
μέσα από τις ποικίλες ‘διάρκειες’ κατά την ανάπτυξη του παρόντος των
γεγονότων εντείνεται η σημασία των ξεχωριστών στιγμών, μέσα από την επιλογή
της ‘συχνότητας’ στις διάφορες μορφές επαναληπτικότητας εγκαθιδρύεται το
μοιραίο.
Έτσι

ο

αφηγηματικός

χρόνος

αναδεικνύει

την

ύπαρξη

μέσα

στην

αφηγηματικότητα και αντίστροφα την αφηγηματικότητα μέσα στην ύπαρξη.
Ακολουθώντας τον Paul Ricoeur μπορεί εδώ να ειπωθεί για τη «Φόνισσα» - τόσο
του Κώστα Φέρρη, όσο και του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη - πως «…η
αφηγηματική δομή επιβεβαιώνει την υπαρξιακή ανάλυση».
Πέραν όμως των επιμέρους συμπερασμάτων και σημασιοδοτήσεων που
αναδύονται κατά την εφαρμογή των δύο αφηγηματικών θεωριών στο φιλμ, το πιο
σημαντικό - που επιβεβαιώνει την αρχική υπόθεση εργασίας - είναι πως πράγματι
αυτές οι προσεγγίσεις που δημιουργήθηκαν πρασανατολισμένες κυρίως στον πεζό
λόγο, μπορούν να εφαρμοσθούν απ’ ευθείας στο φιλμ και να συλλάβουν
σημασίες. Αυτό το αποτέλεσμα παραμένει σταθερό, από τη στιγμή που
μελετήθηκε ολόκληρη η ταινία, έτσι ώστε να διαφανεί τόσο η εξέλιξη των
αφηγηματικών ακολουθιών όσο και η ανέλιξη της πλοκής σε αυτές.
Από την άλλη, ενδεχομένως, αυτός ο συνδυασμός της «Λογικής των
αφηγηματικών πιθανοτήτων» με το «Λόγο της αφήγησης», να είναι ένα
λειτουργικό μοντέλο ανάλυσης και για άλλες περιπτώσεις ταινιών, έτσι ώστε να
αποτελέσει ένα εργαλείο ανάγνωσης και κατανόησης.
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Ίσως αυτό το μοντέλο να μπορεί να αποτελέσει μια συμπύκνωση της ερευνητικής
προθετικότητας προς την κατεύθυνση του ενιαίου νοήματος. Με όρους
σύμφωνους με τον Bakhtin, ενδεχομένως αυτός ο συνδυασμός να μπορεί να
οδηγήσει σε μια ολότητα σημασίας που δεν είναι αποκομένη από την
πραγματικότητα, αλλά αντιθέτως εντάσσεται, εμπνέεται και επιστρέφει σ’ αυτήν
την πραγματικότητα.
Κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου. Αποδείχθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Όταν
ξεκίνησε δεν ήταν διακριτά τα αποτελέσματα. Για παράδειγμα ήταν εμφανές ότι
το μοντέλο του Bremond θα δώσει ένα συμπαγές έδαφος - μέσω της κατάτμησης
των αφηγηματικών ακολουθιών και της εξέλιξης αυτών - για να πραγματωθεί η
εκτενής αφηγηματική ανάλυση. Αυτό που αποτέλεσε ευχάριστη έκπληξη, ήταν
πώς όσο αναπτυσσόταν η ιστορία μέσα από τις επιμέρους δράσεις των δρώντων
προσώπων έμπαιναν σημασίες, σημασίες από διαφορετικά επίπεδα γνώσης. Γιατί
κάθε ανθρώπινη πράξη, όταν δεν μένει έγκλειστη σε μια αναπόδραστη πορεία,
μπορεί να δεχτεί πολλαπλές ερμηνείες. Κι εκεί αναδείχθηκε το εύρος αυτής της
θεωρίας που αφήνει το πεδίο ανοιχτό για άλλες προσεγγίσεις. Σαν να ανοίγει ένα
παράθυρο στον πλουραλισμό.
Από την άλλη πλευρά, η θεωρία του Genette ενείχε τον κίνδυνο μέσω της
εξαντλητικής περιπτωσιολογίας της να οδηγήσει σε μια τυπολατρεία που θα
στέγνωνε το φιλμικό κείμενο από την αλήθεια του. Αυτός ο κίνδυνος
αποφεύχθηκε καθώς η έρευνα δεν έγινε ξεκινώντας από «Το λόγο της αφήγησης»
προς το φιλμικό κείμενο, αλλά αντίστροφα, με αποτέλεσμα να μην αναφέρεται
όποια αφηγηματική περιπτωσιολογία δεν ήταν εμφανής στον αφηγηματικό λόγο
της φιλμικής «Φόνισσας».
Αλλά και σε ευρύτερο πλαίσιο, πέραν της κινηματογραφικής «Φόνισσας», ένα
σημαντικό αποτέλεσμα της έρευνας είναι η προοπτική διερεύνησης του
μετασχηματισμού των νοημάτων ανάλογα με τους μετασχηματισμούς της
αφήγησης μέσα από τη διαφορά, τη συμπληρωματικότητα, την πλήρη ανατροπή.
Έτσι τελικά, αυτό που αποτελεί το καθοριστικότερο και ευρύτερο συμπέρασμα
της παρούσας έρευνας είναι ο διάλογος, η συνεργασία αυτών των δύο
αφηγηματικών θεωριών. Κατά κάποιο τρόπο η μία προστατεύει την άλλη.
Η «Λογική των αφηγηματικών πιθανοτήτων» συγκρατεί από την αποστέγνωση
μιας αυστηρής τυπολογίας της πλοκής και ο «Λόγος της αφήγησης» αποκαλύπτει
αυτά που οι αφηγηματικές πιθανότητες δεν αναδεικνύουν εξ’ αρχής.
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Έτσι, αυτός ο συνδυασμός ενδεχομένως να αποτελέσει ένα λειτουργικό μοντέλο
ανάλυσης και για άλλες περιπτώσεις ταινιών, ένα εργαλείο ανάγνωσης και
κατανόησης του φιλμικού γεγονότος ενταγμένου στην πραγματικότητά του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Όλα τα πλάνα του φιλμ ‘Φόνισσα’.
Η αρίθμηση ακολουθεί τα cuts όπως προκύπτουν από το μοντάζ της ταινίας.
{Πλάνο 0}
Το χέρι, ένα χέρι σε πρώτο επίπεδο. Σιγά - σιγά το χέρι κινείται προς τα πίσω. Όλο το κορμί πάει
προς τα πίσω. Μια γυναικεία φιγούρα στραμμένη προς το φακό κάτι κοιτάζει για λίγο, προχωρά
και βγαίνει εκτός κάδρου με βιαστικές κινήσεις. Η κίνησή της καμπουριαστή, στο χέρι της καλάθι
και μαγκούρα.
Η κάμερα κάνει traveling-in προς ένα κρεβάτι, όπου μια γυναικεία μορφή ανακάθεται απότομα
πάνω στα σκεπάσματα, σαν από κακό όνειρο.
Κατά τη διάρκεια του πλάνου το κάδρο μεταβάλλεται, ανάλογα με κινήσεις της κάμερας, αλλά και
της δράσης των ανθρώπινων φιγούρων στο χώρο.
1η φάση: τα χέρια σε πρώτο επίπεδο και κοντινό κάδρο.
2η φάση: η γυναίκα πηγαίνει προς τα πίσω τόσο που διαγράφεται ολόκληρη όπως σε ένα
αμερικάνικο κάδρο.
3η φάση: με το traveling-in η κάμερα πλησιάζει το πίσω επίπεδο του αρχικού κάδρου και
καταλήγει σε καδράρισμα μεσαίου πλάνου. Μια γυναίκα ανακάθεται απότομα στο κρεβάτι της
σαν από κακό όνειρο.

ΤΙΤΛΟΙ ΤΑΙΝΙΑΣ
{Πλάνο 1}
Εσωτερικό – Χωριάτικο σπίτι
Μεσαίο πλάνο. Μια γυναίκα πετάγεται πάνω από το κρεβάτι της σαν από κακό όνειρο. Όπως
ακριβώς στο τελευταίο μέρος του πλάνου σε αρνητικό, μόνο που εδώ η εικόνα έχει εμφανιστεί και
τυπωθεί κανονικά.
Με travelling-back αποκαλύπτεται ο χώρος ενός χωριάτικου σπιτιού. Χαρακτηριστικό στοιχείο
που δίνει μια ταυτότητα στο χώρο και τον προσομοιάζει με αυτόν του πλάνου σε αρνητικό, είναι η
κάμαρα του τοίχου.
Μια νέα γυναίκα - όπως θα γίνει κατανοητό από τα επόμενα πλάνα, πρόκειται για την Αμέρσα την
κόρη της Φραγκογιαννούς - με λευκό νυχτικό, σηκώνεται από το κρεβάτι προχωρά προς την
κάμερα, παίρνει ένα λύχνο από ένα σημείο του χώρου δεξιά του κάδρου, γυρίζει πάλι προς το
κρεβάτι, βάζει ένα σάλι και φεύγει δεξιά του κάδρου.
{Πλάνο 2}
Εξωτερικό – Χωριάτικο σπίτι
Μεσαίο πλάνο. Η γυναίκα του προηγούμενου πλάνου - Αμέρσα - χτυπά μια πόρτα χωριάτικου
σπιτιού. Ανοίγει την πόρτα μια γριά γυναίκα. Πρόκειται για τη Φραγκογιαννού όπως θα φανεί
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από τα επόμενα πλάνα.
ΑΜΕΡΣΑ: “Μάνα;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Τι έπαθες αρή; Τι σου’ ρθε τέτοιαν ώρα;”
ΑΜΕΡΣΑ: “Μάνα, το κορίτσι...(μην πέθανε;” στο 3 πλάνο.)
Μπαίνουν μέσα και οι δύο.
{Πλάνο 3}
Εσωτερικό – Χωριάτικο σπίτι
Αμερικάνικο πλάνο. Οι δύο γυναίκες μπαίνουν μέσα στο σπίτι. Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
ΑΜΕΡΣΑ: (“Μάνα το κορίτσι...”) μην πέθανε;”
ΦΡΑΓΚΟΓ.: “Όχι κοιμάται. Πως σου ’ρθε;”
ΑΜΕΡΣΑ: “Είδα στον ύπνο μου πως πέθανε.”
ΦΡΑΓΚΟΓ.: “Κι αν πέθανε τάχα τι. Κι έκανες κουτουράδα να ‘ρθεις τέτοιαν ώρα.”
ΑΜΕΡΣΑ: "Δεν μπορούσα να ησυχάσω μάνα."
ΦΡΑΓΚΟΓ.: "Και το Κρινιώ ; Αν ξυπνήσει και δεν σε δεί εκεί θα μπήξει τις φωνές."
ΑΜΕΡΣΑ: "Μάνα θες να καθήσω εγώ εδώ, να πάς εσύ στο σπίτι, να ξεκουραστείς, να ησυχάσεις."
ΦΡΑΓΚΟΓ.: "Όχι, τώρα πέρασε κι' αυτή η νύχτα. Αύριο πάλι βλέπουμε."
Μετά το "κι άν πέθανε τάχα τι" ξεκινά travelling παράλληλο και κάπως πλάγιο με την κίνηση της
Φραγκογιαννούς που ακολουθεί την πορεία της Αμέρσας, η οποία έχει βγει εκτός κάδρου και έχει
προχωρήσει στο μέσα μέρος του δωματίου. Η Φραγκογιαννού πλησιάζει την Αμέρσα που έχει
σταθεί μπροστά στην κούνια του μωρού και κρατώντας το λύχνο στο χέρι. Η στιχομυθία τους
μπροστά στην κούνια του μωρού. Στο "αύριο πάλι βλέπουμε" της Φραγκογιαννούς ξεκινά το
αντίστοιχο ανάποδο travelling που αυτή τη φορά ακολουθεί την κίνηση της Αμέρσας που φεύγει.
Το travelling σταματά, η Αμέρσα κλείνει την πόρτα και μπαίνει στο κάδρο η Φραγκογιαννού,
πλησιάζει την πόρτα και βάζει το μάνταλο στη θέση του.
Πάνω στην κίνηση, γίνεται cut.
{Πλάνο 4}
Μπούστο της Φραγκογιαννούς που βάσει το μάνταλο στη θέση του. Ακούγεται ο ήχος.
Στρέφεται 3/4 προς τα δεξιά του κάδρου και κοιτά μπροστά της.
{Πλάνο 5}
Παρελθόν - flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο γυναίκας (μητέρα Φραγκογιαννούς).
Στρέφει απότομα το κεφάλι αριστερά του κάδρου και κοιτά με ένταση και στριμμένο βλέμμα.
{Πλάνο 6}
Παρελθόν – flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο νέας κοπέλας (Χαδούλα: η Φραγκογιαννού στα νιάτα της).
Χαμηλώνει το βλέμμα με ντροπή στο κοίταγμα της μάνας της (από το προηγούμενο πλάνο).
{Πλάνο 7}
Παρελθόν – flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο μάνας Φραγκογιαννούς.
Γυρνά πάλι απότομα το κεφάλι δεξιά του κάδρου, και κοιτά με την ίδια ένταση.
{Πλάνο 8}
Παρελθόν – flash back - σέπια
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Κοντινό ενός άνδρα νέου, του μελλοντικού συζύγου της Φραγκογιαννούς, που κοιτά με αμηχανία
και δέος προς την κατεύθυνση του βλέμματος της μάνας και μετά κοιτά προς άλλη κατεύθυνση.
{Πλάνο 9}
Παρελθόν – flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο της Χαδούλας, που έχει ακόμα χαμηλωμένο το βλέμμα. Σηκώνει ελάχιστα το
βλέμμα προς την κατεύθυνση της μάνας και μετά το χαμηλώνει πάλι για να κοιτάξει μέσα στην
κάμερα (κοιτά το θεατή).
{Πλάνο 10}
Παρελθόν – flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο ηλικιωμένου – σεβάσμιου άνδρα – παπά που ψέλνει.
{Πλάνο 11}
Παρελθόν – flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο μεσόκοπης γυναίκας, αδελφής του μελλοντικού συζύγου της Χαδούλας, που κοιτά
σκεφτική προς τα κάτω, μετά σηκώνει το βλέμμα (ή προς τον παπά ή προς τον γέροντα που
βλέπουμε στο επόμενο πλάνο).
{Πλάνο 12}
Παρελθόν – flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο γέροντα, πατέρα της Χαδούλας που κοιτά προς την κατεύθυνση της γυναίκας του
προηγούμενου πλάνου (προς την αδελφή του μελλοντικού συζύγου της Χαδούλας).
{Πλάνο 13}
Παρελθόν – flash back - σέπια
Κοντινό πλάνο μάνας Χαδούλας που κοιτά προς την κατεύθυνση των ξένων: μελλοντικού
συζύγου, αδελφής αυτού, μετά προς τον φακό (το θεατή) και μετά αριστερά του κάδρου σαν να
φεύγει το βλέμμα και η σκέψη με ικανοποίηση.
{Πλάνο 14}
Παρελθόν / flash back
Γενικό πλάνο, γωνία λήψης plongée. Διακρίνονται τα πρόσωπα των προηγούμενων πλάνων για
πρώτη φορά όλα μαζί, καθισμένα γύρω από ένα σοφρά. Αρχίζει travelling back μόλις σηκωθεί
αποφασιστικά και απότομα η Χαδούλα και φύγει αριστερά του κάδρου, οπότε η κάμερα φεύγει
προς τα πίσω, καδράροντας μέσα από το εσωτερικό ανοιχτό παράθυρο που ενώνει οπτικά το χώρο
που βρίσκονται οι προσκεκλημένοι με τον χώρο του υπνοδωματίου.
Έτσι καθώς η κάμερα έρχεται προς τα πίσω, απομακρύνεται από τα πρόσωπα του γενικού πλάνου,
έτσι ώστε μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου διακρίνονται σε πίσω επίπεδο μόνο η μάνα της
Χαδούλας και ο παπάς.
Σε πρώτο επίπεδο κυριαρχούν τα στοιχεία του υπνοδωματίου (κρεβάτια, στρωσίδια) και η
Χαδούλα μπαίνει αριστερά του κάδρου, κοιτάζει μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου, πλάγια και
κλεφτά για να μη γίνει αντιληπτή, και βάζει τα χέρια κάτω από τα στρωσίδια του
κρεβατιού.Βγάζει ένα κομπόδεμα από εκεί, το ακουμπά στο κρεβάτι, το ανοίγει και παίρνει
νομίσματα. Πάνω στην κίνηση, γίνεται cut.
{Πλάνο 16} Παρελθόν / flash back
Στον ίδιο χώρο με το πλάνο 14, ίδιο κάδρο με το τελευταίο μέρος του πλάνου, δηλ. σε πρώτο
επίπεδο το δωμάτιο ύπνου και πίσω επίπεδο το δίπλα δωμάτιο, έτσι όπως φαίνεται μέσα από το
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εσωτερικό παραθυράκι που ενώνει οπτικά τα δύο δωμάτια. Όμως τώρα, βρίσκεται ξαπλωμένη και
ετοιμοθάνατη η μάνα της Χαδούλας - Φραγκογιαννούς, στη βάση του κρεβατιού ο παπάς
(παρατηρούμε ότι τα πρόσωπα του πίσω επιπέδου του πλάνου 14, έρχονται σε πρώτο επίπεδο στο
πλάνο 16) και δίπλα στον παπά η Χαδούλα (εμφανίζεται σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία, προφανώς
πολύ μετά το γάμο και με παδιά).
Σε πίσω επίπεδο, μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου, διακρίνονται τρία αγορίστικα κεφαλάκια.
Η Φραγκογιαννού φεύγει αριστερά του κάδρου (όπως αριστερά του κάδρου είχε έρθει στο πλάνο
14) όταν συνειδητοποιεί πως τα παιδιά της χαζεύουν αυτό που γίνεται στο δίπλα δωμάτιο
(χαζεύουν το θάνατο). Με το φευγιό της, αρχίζει travelling-in προς το εσωτερικό παράθυρο όπου
η Φραγκογιαννού μπαίνει από αριστερά του κάδρου στο δίπλα δωμάτιο (όπως αντίστοιχα είχε
φύγει στο πλάνο 14) και διώχνει τα μαζεμένα παιδιά που χάζευαν μέσα από το παράθυρο.
Τώρα δίπλα από το σοφρά, είναι μαζεμένες τέσσερις γριές. Τα αγόρια σκορπίζουν και ένα από
αυτά, ανοίγει ένα μπαούλο - κασέλα, βγάζει από μέσα ένα όπλο, το παίρνει, ανεβαίνει στην
κασέλα και πηδά από το παράθυρο (ο Μούρτος, προφανώς...).
{Πλάνο 17}
Επιστροφή στο παρόν
Αμερικάνικο πλάνο.
Η Φραγκογιαννού έχει κλείσει το μάνταλο της πόρτας, συνεχίζει να σκέφτεται και προχωρά προς
την κάμερα. Μόλις πλησιάσει τόσο ώστε μα κρύψει τον φακό με το στήθος της, γίνεται cut.
{Πλάνο 18}
Πλάνο μπούστο.
Η Φραγκογιαννού, μπαίνει πλάτη στο κάδρο, έχοντας μπροστά της το εικονοστάσι. Πλησιάζει το
εικονοστάσι. Σταματά. Εδώ η κάμερα με travelling-in πλησιάζει προς την Φραγκογιαννού.
Σταματά το travelling-in. Η Φραγκογιαννού κάνει το σταυρό της.
{Πλάνο 19}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Γενικό πλάνο. Εξωτερικό.
Αριστερά, στο 1/3 του κάδρου, ο Μούρτος, (γιος της Φραγκογιαννούς) μεγάλος πια, κρύβεται
πίσω από μια πέτρινη κολώνα ενός κτίσματος, καθώς δύο τακτικοί αστυνομικοί απομακρύνονται.
Φεύγει από την κολώνα, έρχεται σε επίπεδο κοντινότερο της κάμερας, και προκαλεί μια μικρή
έκρηξη στο δρόμο. Οι αστυνομικοί γυρίζουν τρέχοντας και κοιτούν εκεί που έγινε η έκρηξη. Ο
Μούρτος κρύβεται πάλι πίσω από την κολώνα.
Καθώς οι αστυνομικοί προχωρούν προς το σημείο της έκρηξης ο Μούρτος πετάγεται από την
κολώνα και τρέχει προς την κάμερα. Οι αστυνομικοί τον κυνηγούν.
{Πλάνο 20}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Γενικό πλάνο (πιο γενικό από το προηγόυμενο). Εξωτερικό αγρών.
Η κάμερα πάνω σε γερανό, κατεβαίνει από γενικό plongée σε μετωπικό γενικό πλάνο.
Ο Μούρτος τρέχει. Πίσω του, σε πίσω επίπεδο, τρέχουν τέσσερις – πέντε αγρότες. Πιο πίσω ίσα
που διακρίνονται οι δύο αστυνομικοί.
Αριστερά του κάδρου μπαίνει τρέχοντας η Φραγκογιαννού. Σταματά το γιο της πιάνοντάς τον (σα
να του ζητά εξηγήσεις), αυτός στην αρχή τη σπρώχνει και όπως αυτή δεν ξεκολλά από πάνω του
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την σπρώχνει και τη ρίχνει κάτω. Ο Μούρτος τρέχει και βγαίνει αριστερά του κάδρου. Η
Φραγκογιαννού πεσμένη κάτω, σε οριζόντια διάταξη σε σχέση με το πιο πίσω επίπεδο των πέντε
χωρικών που είναι όρθιοι και πλησιάζουν.
Η Φραγκογιαννού σηκώνεται, πάει προς το μέρος τους, τους προσπερνά και τρέχει στο πιο πίσω
επίπεδο, όπου διακρίνονται να τρέχουν οι δύο αστυνομικοί. Τους σταματά. Τη διακρίνουμε
ανάμεσά τους, σαν κάτι να προσπαθεί να τους πει, σαν κάτι να τους ρωτάει. Όμως αυτοί την
προσπερνούν, τρέχουν προς το εμπρός επίπεδο του κάδρου και βγαίνουν από το κάδρο.
Σε μέσο επίπεδο σε σχέση με το συνολικό βάθος του κάδρου, η Φραγκογιαννού προσπερνά τους
πέντε χωρικούς και έρχεται πιο μπροστά από αυτούς.
{Πλάνο 21}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Αμερικάνικο πλάνο. Εξωτερικό χωριάτικου σπιτιού, σκάλες.
Οι δύο αστυνομικοί του προηγούμενου πλάνου τρέχουν και ανεβαίνουν τις σκάλες.
Κίνηση της κάμερας με traveling-in και κίνηση στον άξονά της σε vertical προς τα πάνω με το
ανέβασμα των αστυνομικών, ενώ ταυτόχρονα κατά το ανέβασμά τους γίνεται ανεπαίσθητο
travelling-back.
Σημαντικό ηχητικό στοιχείο: Στην αρχή του πλάνου, μία γυναικεία κραυγή (όπως θα φανεί, η
κραυγή της Αμέρσας)
{Πλάνο 22}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Αμερικάνικο πλάνο. Εσωτερικό χωριάτικου σπιτιού.
Η Αμέρσα πίσω από την πόρτα του σπιτιού, πετά ένα μαχαίρι ματωμένο σε ένα πιθάρι για να το
κρύψει.
{Πλάνο 23}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Αμερικάνικο πλάνο. Οι σκάλες του πλάνου 21 – αντίστοιχη λήψη.
Ένας αστυνομικός κατεβαίνει τις σκάλες – αριστερά στο κάδρο – πάει προς τα πίσω, τον
προσπερνά τρέχοντας ο Μούρτος και τον ρίχνει κάτω.
{Πλάνο 24}
Επιστροφή στο παρόν
Μπούστο. Η Φραγκογιαννού πλάτη στην κάμερα όπως στέκεται μπροστά από το καντήλι και τα
εικονίσματα. Στρέφεται αργά με το πρόσωπο στην κάμερα και αρχίζει να προχωρά αργά ενώ η
κάμερα κινείται προς τα πίσω με travelling-back (σαν η κάμερα να υποχωρεί στα βήματα της
Φραγκογιαννούς), έτσι ώστε μεγαλώνει η απόσταση της Φραγκογιαννούς από το εικονοστάσι και
ο χώρος πίσω αποκαλύπτεται. Καθώς η Φραγκογιαννού προχωρεί, περνά από ένα σημείο που το
πρόσωπό της δεν φωτίζεται καθόλου και είναι εντελώς σκοτεινό και μαύρο. Στο σημείο αυτό
γίνεται cut ενώ ακούγεται λάλημα πετεινού.
{Πλάνο 25}

Α΄ τμήμα πλάνου 25 = παρελθόν αμέσως προηγηθέν [11΄:17΄΄ - 12΄:00΄΄]
Γενικό πλάνο του χώρου που κοιμάται η Δελχαρώ, η λεχώνα κόρη της Φραγκογιαννούς. Σε
διπλανό κρεβάτι, κοιμάται το μωρό και δίπλα του κάθεται η Φραγκογιαννού.
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Η κάμερα έτσι όπως καδράρει, σε λήψη plongée, κάνει μια κίνηση προς τα πάνω – σηκώνεται με
γερανό – και η λήψη γίνεται σε ακόμη πιο κάθετη γωνία plongée.
ΜΩΡΟ: Κλάμα μωρού.
ΔΕΛΧΑΡΩ: (σηκώνοντας το κεφάλι και κοιτάζοντας προς το μωρό): Μάνα τι έχει ;
ΦΡΑΓΚΟΓ.: Τί θες νά 'χει; Μωρό είναι. Θα κλάψει, δε θα κλάψει; Άντε ‘σύχασε τώρα.

Β΄τμήμα πλάνου 25 = επαναλαμβανόμενη πρώτη αφήγηση (που είναι ήδη
παρελθόν) [12΄:00΄΄ - 14΄:00΄΄]
Χτύπημα πόρτας.
ΑΜΕΡΣΑ: Μάνα
Στο σημείο αυτό, αρχίζει μικρό travelling-in που σταματά σε κοντινό του κρεβατιού του μωρού,
καδραρισμένο μέσα από το ξύλινο χώρισμα που υπάρχει ανάμεσα σ' αυτό και στη μάνα του. Στο
ίδιο κάδρο μπαίνει και στέκεται μπροστά από την κούνια η Αμέρσα.
ΦΡΑΓΚΟΓ.: Τι έπαθες αρή; Τι σού 'ρθε τέτοιαν ώρα;
ΑΜΕΡΣΑ: Μάνα το κορίτσι, μήν πέθανε;
ΦΡΑΓΚΟΓ.: Όχι κοιμάται. Πώς σού 'ρθε;
ΑΜΕΡΣΑ: Είδα στον ύπνο μου ότι πέθανε.
ΦΡΑΓΚΟΓ. (μπαίνοντας στο κάδρο, στέκεται δίπλα στην Αμέρσα στην βάση της μωρουδιακής
κούνιας): Κι αν πέθανε τάχα τί;
ΑΜΕΡΣΑ: Μάνα θες να καθήσω εγώ εδώ, να πας εσύ στο σπίτι; Να ξεκουραστείς, να ησυχάσεις...
ΦΡΑΓΚΟΓ.: Όχι. Τώρα πέρασε κι αυτή η νύχτα. Αύριο βράδυ βλέπουμε.
Στο σημείο αυτό, ξεκινά traveling που ακολουθεί την κίνηση της Φραγκογιαννούς προς την
πόρτα, σε λήψη plongée. Η Φραγκογιαννού κλείνει το μάνταλο και προχωρεί προς το
εικονοστάσι. Ακούγεται πρώτο λάλημα πετεινού.
Η κάμερα την ακολουθεί με traveling – συνεχόμενη κίνηση – μέχρι που σταματά στο εικονοστάσι.
Η γραία κάνει το σταυρό της μπροστά στην εικόνα της Παναγίας με το Χριστό. Ακούγεται
δεύτερο λάλημα πετεινού.
Η Φραγκογιαννού γυρίζει και βγαίνει από το κάδρο.
Ο χώρος στο εικονοστάσι σκοτεινιάζει. Τρίτο λάλημα πετεινού.

Γ΄τμήμα πλάνου 25 = επιστροφή στο παρόν της αφήγησης [14΄:01΄΄ - 14΄:53΄΄]
Η κάμερα με panoramique και traveling βρίσκει την Φραγκογιαννού που πάει προς την κούνια και
την ακολουθεί.
Λήψη plongée και καδράρισμα σε μπούστο της Φραγκογιαννούς που είναι όρθια μπροστά στην
κούνια. Η κάμερα με vertical κατεβαίνει σε κοντινό της κούνιας του μωρού που κοιμάται ανάμεσα
στα σκεπάσματα. Τα χέρια της πλησιάζουν και πνίγουν το μωρό.
Η κάμερα ανεβαίνει στο πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.
{Πλάνο 26}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Γενικό πλάνο. Ο χώρος ίδιος με το πλάνο 19 - στιγμή της μικρής έκρηξης.
Οι αστυνομικοί μετά την έκρηξη, γυρίζουν προς την κάμερα και τρέχουν προς την κατεύθυνση
της έκρηξης.
{Πλάνο 27}
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Επιστροφή στο παρόν
Καδράρισμα όπως στο πλάνο 25.
Η κάμερα ανεβαίνει λίγο περισσότερο απ' ότι στο πλάνο 25 και αποκαλύπτεται ολόκληρο το
πρόσωπο της Φραγκογιαννούς μέσα από το διαχωριστικό ξύλο.
{Πλάνο 28}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Χώρος όπως στο πλάνο 26, αλλά ακόμα πιο γενικό.
Οι αστυνομικοί γυρίζουν και τρέχουν προς την έκρηξη. Το πλάνο ξεκινά με τη στροφή τους προς
την έκρηξη, δηλ. λίγο πιο μετά από ότι στο πλάνο 26, όπου υπήρχε και το βάδισμα τους με πλάτη
στο φακό. Ο συνδυασμός και οι χρόνοι των πλάνων 26 – 27 – 28 δίνουν μια ενδιαφέρουσα
αίσθηση ρυθμού.
{Πλάνο 29}
Μπούστο. Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.
Ειδικό εφέ: Η εικόνα χρωματίζεται τεχνητά στο κόκκινο και ο φωτισμός γίνεται επίπεδος και
μειώνεται μέχρι που η φιγούρα της Φραγκογιαννούς να διακρίνεται μόνο περιγραμματικά με την
χρήση δύο – τριών σκοτεινών αποχρώσεων.
Μετά από λίγο, η εικόνα επανέρχεται στο έγχρωμο.
Η Φραγκογιαννού σηκώνει την παλάμη της στο ύψος του βλέμματος και την κοιτά.}
{Πλάνο 31}
Εσωτερικό σπιτιού. Αμερικάνικο πλάνο. Γωνία λήψης με κάμερα χαμηλά, κι ελάχιστα contre
plongée. Η Φραγκογιαννού κάθεται ακίνητη, με το πρόσωπο ανέκφραστο. Τα χέρια, ακίνητα σαν
μαρμαρωμένα στο κέντρο του οπτικού ενδιαφέροντος του κάδρου, σε μια τέτοια θέση και στάση
σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα, ώστε οι αγκώνες να σχηματίζουν ένα τρίγωνο με το κεφάλι.}
{Πλάνο 32}
Μπούστο Δελχαρώς που είναι ξαπλωμένη. Λήψη μέσα από το ξύλινο διαχωριστικό ανάμεσα στο
κρεβάτι της και την κούνια του μωρού. Καθώς η Δελχαρώ σηκώνει το κεφάλι για κοιτάξει το
μωρό της η κάμερα κάνει μικρό travelling-in και σταματά.}
{Πλάνο 33}
Κοντινό πλάνο σε ψάθινη τσάντα με εργαλεία.
Ένα εργαλείο πέφτει μέσα με θόρυβο.}
{Πλάνο 34}
Κοντινό πλάνο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει κάπου έξω.}
{Πλάνο 35}
Κοντινό πλάνο της Δελχαρώς που κοιτάζει προς το μωρό. Παίρνει ανάσα. Πάνω στην ανάσα
γίνεται cut.}
{Πλάνο 36}
Κοντινό πλάνο της ψάθινης τσάντας με τα εργαλεία (πιο ανοιχτό κάδρο από αυτό του πλάνου 33).
Ένα εργαλείο πέφτει μέσα.}
{Πλάνο 37}
Κοντινό πλάνο Δελχαρώς που κοιτάζει τη μάνα της (πιο ανοιχτό κάδρο από αυτό του πλάνου
35).}
{Πλάνο 38}
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Κοντινό πλάνο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει κάπου δεξιά του κάδρου, σκεφτική.}
{Πλάνο 39}
Κοντινό πλάνο της Δελχαρώς (ίδιο με το πλάνο 37)
ΔΕΛΧΑΡΩ: Μάνα το παιδί !}
{Πλάνο 40}
Κοντινό πλάνο χεριών Φραγκογιαννούς.}
{Πλάνο 41}
Πολύ κοντινό πλάνο ψάθινης τσάντας. Ένα εργαλείο πέφτει μέσα.}
{Πλάνο 42}
(τμήμα) {Η Δελχαρώ πλησιάζει τον άντρα της και στέκεται κάτω από την πόρτα με τα χέρια νε
κρατούν την κοιλιά της.
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: “Πέθανε το παιδί μπρε;”
Η Δελχαρώ κάνει ένα σύντομο κούνημα του κεφαλιού προς τα κάτω και μπαίνουν μέσα στο σπίτι,
πρώτα η Δελχαρώ, μετά ο Κωνσταντής. Στο βάθος δίπλα στο τζάκι και στην κούνια του μωρού,
διακρίνεται καθιστή η Φραγκογιαννού.
Η Δελχαρώ σκύβει δίπλα στην κούνια. Μετά από ένα μικρό σταμάτημα έρχεται δίπλα στην κούνια
και ο Κωνσταντής.
ΔΕΛΧΑΡΩ: “Κωνσταντή, πα να φωνάξεις την Αμέρσα;”
ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ: “Αμέ, άκου λέει. Κρίμα ζάβαλε. Καλά που προλάβαμε και το βαφτίσαμε”}
{Πλάνο 43}
Εξωτερικό - Αυλής σπιτιού.
Το πλάνο είναι μουαγιέν στην αρχή, με δύο γυναίκες - τη Φραγκογιαννού και τη Μαρουσώ - να
κάθονται η μία απέναντι στην άλλη στις άκριες του τραπεζιού, αριστερά και δεξιά του κάδρου
αντίστοιχα.
Η Φραγκογιαννού μονολογεί.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Και σαν πέθανε τάχα τι; Είχε έρθει στον κόσμο αρρωστιάρικο. Καλά που
προλάβαμε και το βαφτίσαμε. Δεν είναι χάρος, δεν είναι βράχος. Κάθε φαμελιά έχει 2,3,4, και 5
κοριτσούδια. Όλο κοριτσούδια. Εσύ ξέρεις τα πάθια μου Μαρουσώ μου.”
ΜΑΡΟΥΣΩ: “Κι εσύ ξέρεις τα δικά μου θειά Χαδούλα”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Σαν ήμουν παιδί.... (σ’ αυτό το σημείο ξεκινά αργό travelling-in - πλάγιο
αριστερά - προς το μέρος της Φραγκογιαννούς).... υπηρετούσα τους γονιούς μου, παντρεύτηκα
έγινα σκλάβα του άντρα μου, έκανα παιδιά έγινα δούλα των παιδιών μου, σαν τα παιδιά μου
κάναν παιδιά έγινα δουλεύτρα των αγγονιών μου. (σ’ αυτό το σημείο το travelling σταματά και το
κάδρο είναι πια μεσαίο πλάνο-μπούστο της Φραγκογιαννούς.)
...Η μάνα μου ήταν στρίγκλα. Με πάντρεψε και μου ’δωσε προίκα ένα στέρφο χωράφι. Και μετά
έκανα το Στάθη, τη Δελχαρώ, το Γιαλή, την Αμέρσα, το Μούρτο, και το Κρινιώ. Ο Στάθαρος
ξενιτεύτηκε στην Αμερική, ο Γιαλής κι ο Μιχάλης μπαρκάραν κι αυτοί, κι ούτε ακούστηκαν πλιά,
μου ’φυγε κι ο Μούρτος ναν καλά. Τον ’χώσαν στη φυλακή. Η Αμέρσα την ευκή μου να ‘χει
έμεινε ανύπαντρη. Άμποτε και το Κρινιώ να το φωτίσει ο Θεός να μην παντρευτεί. Η Δελχαρώ τι
κατάλαβε. Κάνει παιδιά για να βασανίζονται και να μας βασανίζουν. Έτσι του ‘ρχεται τ’
ανθρώπου την ώρα που γεννιούνται κοριτσούδια να τα καρυδοπνίγει. Αλλιώς πρέπει να μαζεύεις
- -
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σ’ όλη σου τη ζωή την προίκα τους. Ξενοδούλεψα, έγινα υφάντρα, μαμή, γιάτρουσσα,
βοτανομαζώχτρα, έγινα κακιά με τους γείτονες, με φορολόγησαν, πλήρωσα πρόστιμα .....”
{Πλάνο 44}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εξωτερικό πλάνο - Δρόμος χωριάτικος.
Γενικό πλάνο. Η Φραγκογιαννού με το καλάθι στο χέρι προχωρά στο χωριάτικο δρόμο, ενώ
ακούγεται (οφ) ο μονόλογος που ξεκίνησε στο προηγούμενο πλάνο.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Έφαγα κριθάρινο ψωμί με την αρμύρα του ιδρώτα μου, γιατί αν δεν έχεις
προίκα έχε τις κόρες σου να τις καμαρώνεις, να τις βάλεις στο ράφι, να τις κλείσεις στο ντουλάπι”
Η κάμερα κάνει δεξιό panoramique που ακολουθεί τα βήματα της Φραγκογιαννούς στο χωριάτικο
δρόμο.
Στο “...γιατί αν δεν έχεις προίκα...” ξεκινά travelling μπροστά και δεξιά, σχεδόν παράλληλα με το
περπάτημα της Φραγκογιαννούς, η οποία χάνεται για λίγο πίσω από έναν πέτρινο μαντρότοιχο, για
να τη βρει η κάμερα μπροστά από τις σκάλες ενός πέτρινου σπιτιού (προφανώς του δικού της
σπιτιού) - στο σημείο αυτό σταματά το travelling - να λέει κάτι σε μια γυναικεία φιγούρα (που
σηκώνεται και μπαίνει μέσα στο σπίτι) και έπειτα να κατεβαίνει από τα σκαλοπάτια μπροστά από
το χωριάτικο σπίτι, δίπλα στο μαντρότοιχο και να κατευθύνεται προς την Αμέρσα που κάθεται
εκεί και υφαίνει.
ΦΡΑΓΚ.: “ Αμέρσα, Αμέρσα;”
ΑΜΕΡΣΑ: “Ήρθες μάνα;”
ΦΡΑΓΚ.: “Πάω κείθε στης Δελχαρώς να ξενυχτίσω κοντά στο μωρό.”
ΑΜΕΡΣΑ: “Μπας κι είσαι κουρασμένη να πάω εγώ καμιά βολά;”
ΦΡΑΓΚ.: “Αι, γροικάς εσύ απ’ αυτά. Το μωρό είναι άρρωστο...”
Το πλάνο είναι στατικό από το σημείο που η Φραγκογιαννού κατεβαίνει τι σκάλες, εξακολουθεί
να είναι γενικό και με την κάμερα ψηλά.
{Πλάνο 45}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό, μετωπικό, στατικό πλάνο, κάμερα χαμηλά στο έδαφος.
Σε πρώτο οπτικό επίπεδο το πηγάδι απ’ όπου μόλις έχει βγάλει νερό το Κρινιώ. Στο βάθος κάτω
από μία καμάρα του σπιτιού πλένει ρούχα η Φραγκογιαννού. Δίπλα στη σκάφη της μια άλλη
σκάφη. Η Κρινιώ με τον κουβά στο χέρι κατευθύνεται (διαγώνια του κάδρου) στο πίσω επίπεδο,
κοντά στον τοίχο του σπιτιού, δεξιά του κάδρου, όπου μια φωτιά ανάβει και ζεσταίνει νερό.
Αδειάζει το νερό του πηγαδιού στο καζάνι για να ζεσταθεί και παίρνει ένα άλλο κουβά (με ζεστό
νερό).
{Πλάνο 46}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
Το Κρινιώ έχει πάρει τον κουβά με το ζεστό νερό και προχωρά - παράλληλα με τον τοίχο του
σπιτιού - προς τη σκάφη της, δίπλα στη μάνα της.
Η κάμερα με travelling παράλληλο ακολουθεί την Κρινιώ από την αρχή του πλάνου, σε γωνία
λήψης ελάχιστα plongée. Το travelling σταματά μόλις η Κρινιώ φτάσει ανάμεσα στις δύο σκάφες
και αφήσει το ζεστό νερό δίπλα στη μάνα της.
Σκέψη, ερώτημα προς απάντηση: Το plongée του πλάνου υποδηλώνει την κατάσταση
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υποδούλωσης των δύο γυναικών; Βρίσκονται εκεί και ξενοπλένουν.
{Πλάνο 47}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
Μεσαίο πλάνο, στατικό, η Φραγκογιαννού πλένει.
Χαρακτηριστική κίνηση το απότομο ακούμπισμα του πλυμένου, σφουγγιγμένου ρούχου πάνω στη
σκάφη.
{Πλάνο 48}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
Μεσαίο, στατικό πλάνο Κρινιώς που πλένει τα ρούχα στη σκάφη. Γυρίζει το κεφάλι και κοιτάζει
προς τη μάνα της.
{Πλάνο 49}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Η λήψη γίνεται από άλλη γωνία απ’ ότι στα προηγούμενα πλάνα, σε άλλο σημείο της αυλής.
Η είσοδος της αυλής. Η πόρτα κλειστή. Γενικό πλάνο.
Η πόρτα ανοίγει και δέκα περίπου μικρά παιδιά ορμούν τρέχοντας προς τα μέσα. Με το άνοιγμα
της πόρτας και από το τρεχαλητό των παιδιών αρχίζει σταδιακό ζουμ άουτ και το κάδρο ανοίγει
για να χωρέσει το τρεχαλητό των παιδιών. Δεξιά του κάδρου, κατά 1/3, οι δύο γυναίκες
εξακολουθούν να πλένουν.
Παρατήρηση: Είναι το πρώτο ζουμ άουτ της ταινίας. Έτσι η κίνησή των παιδιών προς τα μέσα, σε
συνδυασμό με το ζουμ άουτ γίνεται πιο εντυπωσιακή. Εισβάλλουν κανονικά στο χώρο.
{Πλάνο 50}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
Γενικό πλάνο. Μετωπική λήψη.
Ένα κοριτσάκι τρέχει μπροστά από τις δύο γυναίκες που πλένουν.
Η κάμερα ακολουθεί το κοριτσάκι με γρήγορο travelling παράλληλο με την κίνησή του.
Το κοριτσάκι γρήγορα βγαίνει από το κάδρο και η κάμερα συνεχίζει το travelling μέχρι να φανεί η
Φραγκογιαννού και σταματά.
{Πλάνο 51}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 49.
Γενικό πλάνο ενός τσούρμου παιδιών που τρέχουν και παίζουν. Η κάμερα σταθερή.
Κάδρο πολύ γεμάτο από τις κινήσεις των παιδιών.
Στο 1/3 του κάδρου η Φραγκογιαννού και η Κρινιώ πλένουν.
Ίδια γωνία λήψης με το πλάνο 49.
{Πλάνο 52}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
Κοντινό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 53}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
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Γενικό πλάνο παιδιών που παίζουν. Κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος. Γωνία λήψης με
φόντο τις καμάρες κάτω από τις οποίες πλένουν οι δύο γυναίκες (γωνία λήψης ίδια με το πλάνο
45).
Ένα κοριτσάκι παίζει κουτσό. Τα άλλα κάθονται στο έδαφος, αριστερά και δεξιά από τα
τετράγωνα του κουτσού. Σε πίσω επίπεδο δύο κοριτσάκια παίζουν σχοινάκι (πιο κοντά στη
Φραγκογιαννού).
Το κάδρο γεμίζει με κινήσεις.
{Πλάνο 54}
(ίδιο με το πλάνο 52)
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 55}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
Γενικό πλάνο παιδιών που παίζουν. Κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος. Γωνία λήψης με
φόντο τις καμάρες κάτω από τις οποίες πλένουν οι δύο γυναίκες (γωνία λήψης ίδια με το πλάνο
45).
Σε σχέση διαγώνια ως προς το κάδρο, τρία κοριτσάκια παίζουν σχοινάκι. Τα δύο γυρνούν το
σχοινί, το ένα πηδάει. Μπροστά και πίσω από αυτά, τα υπόλοιπα τρέχουν προς διάφορες
κατευθύνσεις.
{Πλάνο 56}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
Κάποια στιγμή γίνεται cut και περνάμε σε αντίστοιχο πλάνο (αυτό όμως δεν είναι πολύ ευκρινές
γιατί το cut γίνεται σε κάποια μαύρη πλάτη που περνά και κλείνει το φακό).
{Πλάνο 57}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 58}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού. Ίδιος χώρος πλάνου 45.
Γενικό πλάνο παιδιών που παίζουν. Κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος. Γωνία λήψης με
φόντο τις καμάρες κάτω από τις οποίες πλένουν οι δύο γυναίκες (γωνία λήψης ίδια με το πλάνο
45).
Ένα άλλο κοριτσάκι παίζει κουτσό. Δύο – τρία παιδιά τρέχουν σε διάφορες κατευθύνσεις. Τα
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άλλα κάθονται στο έδαφος, αριστερά και δεξιά από τα τετράγωνα του κουτσού.
{Πλάνο 59}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Πλάνο αμερικάνικο, κάμερα σταθερή.
Σε πρώτο επίπεδο τα παιδιά τρέχουν από 'δώ και από 'κεί. Σε δεύτερο επίπεδο Κρινιώ και
Φραγκογιαννού πλένουν. Η Φραγκογιαννού έχει το κεφάλι στραμμένο προς τα παιδιά.
{Πλάνο 60}
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 61}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Πλάνο αμερικάνικο, κάμερα σταθερή. Όπως στο πλάνο 59
Σε πρώτο επίπεδο τα παιδιά τρέχουν από 'δώ και από 'κεί. Σε δεύτερο επίπεδο Κρινιώ και
Φραγκογιαννού πλένουν. Η Φραγκογιαννού έχει το κεφάλι στραμμένο προς τα παιδιά.
{Πλάνο 62}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 63}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
Το cut γίνεται πάνω στο πέρασμα μιας παιδικής πλάτης που κρύβει τελείως το φακό.
{Πλάνο 64}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, μετωπική λήψη.
Τα παιδιά τρέχουν τσούρμο όλα μαζί.
{Πλάνο 65}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 66}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
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Αμερικάνικο πλάνο, μετωπική λήψη, η κάμερα σταθερή.
Τα παιδιά τρέχουν μπροστά στη Φραγκογιαννού.
{Πλάνο 67}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 68}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Τα παιδιά τρέχουν μπροστά στη Φραγκογιαννού.
{Πλάνο 69}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 70}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Τα παιδιά τρέχουν μπροστά στη Φραγκογιαννού.
{Πλάνο 71}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
{Πλάνο 72}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Τα παιδιά τρέχουν μπροστά στη Φραγκογιαννού.
{Πλάνο 73}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Αλλαγή γωνίας λήψης σε σχέση με τα προηγούμενα πλάνα.
Η Φραγκογιαννού με την Κρινιώ πλένουν αριστερά του κάδρου. Τα παιδιά τρέχουν όλα μαζί
τσούρμο δεξιά του κάδρου προς το βάθος.
{Πλάνο 74}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
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Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
Το cut γίνεται πάνω στο πέρασμα μιας παιδικής πλάτης που κρύβει τελείως το φακό.
{Πλάνο 75}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό, μετωπικό πλάνο Φραγκογιαννούς που κοιτά τα παιδιά καθώς πλένει.
Μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή. Όπως στα πλάνα 57, 56, 54, 52.
Το κάδρο γεμίζει από συνεχόμενα περάσματα παιδιών που τρέχουν προς διάφορες κατευθύνσεις,
έτσι ώστε το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς κρύβεται και ξαναφανερώνεται.
Στα τελευταία αυτά πλάνα οι κινήσεις των παιδιών μπροστά από τη Φραγκογιαννού δίνονται με
πιο αργή κίνηση. (Ερώτηση: είναι ζήτημα φακού ή λήψη με περισσότερα καρέ;)
Έτσι δίνεται η εντύπωση μιας καθυστέρησης, μιας ενόχλησης που δεν περνά γρήγορα μπροστά
από τα μάτια της Φραγκογιαννούς.
{Πλάνο 76}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, κοντά στο έδαφος ώστε η λήψη γίνεται contre plongee.
Φραγκογιαννού και Κρινιώ αμφάς στην κάμερα πλένουν, ενώ τα παιδιά τρέχουν μπροστά τους,
παίζοντας κάποιο παιχνίδι με τέτοιο τρόπο ώστε γυρίζουν από ‘δω κι από ‘κει, πιάνουν το ένα το
άλλο και συνεχίζουν το τρέξιμο, δημιουργούνται πότε κύκλοι και πότε άξονες στις πορείες των
παιδιών. Τελικά τρέχουν όλα μαζί αριστερά του κάδρου και φεύγουν. Οι δύο γυναίκες μένουν
μόνες τους στην αυλή και συνεχίζουν το πλύσιμο. (Στο πρώτο επίπεδο του κάδρου, στην έρημη
πλέον αυλή, περνά από τ’ αριστερά προς τα δεξιά του κάδρου μία κότα, η οποία είχε ξαναπεράσει
από την αντίθετη κατεύθυνση όταν τα παιδιά έπαιζαν στην αυλή.)
{Πλάνο 77}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού κοιτάζει τον ήλιο και σκουπίζει το μέτωπό της.
{Πλάνο 78}
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή απέναντι από τις γυναίκες, λήψη plongee.
Οι δύο γυναίκες πλένουν.
{Πλάνο79}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, πιο κοντινό απ’ ότι το προηγούμενο, κάμερα σταθερή απέναντι από τις γυναίκες,
λήψη plongee σε μικρότερη γωνία απ’ ότι το προηγούμενο.
Οι δύο γυναίκες πλένουν.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ (προς την κόρη της ): “Άιντε να πα να φέρεις να φάμε”
Η κόρη της υπακούει, αφήνει το πλύσιμο, παίρνει, βάζει το σάλι της και φεύγει αριστερά του
κάδρου.
Η Φραγκογιαννού συνεχίζει το πλύσιμο κοιτάζοντας σε κάποιο σημείο της αυλής λέγοντας.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Ουφ κουράγιο. Μπίτισε κι αυτό το έρμο.”
(Η Φραγκογιαννού αναφέρεται εδώ στο κοριτσάκι που θα δούμε στο επόμενο πλάνο να παίζει
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κουτσό.)
{Πλάνο 80}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, μετωπική λήψη, κάμερα σταθερή.
Ένα κοριτσάκι που έχει μείνει μόνο του στην αυλή παίζει κουτσό στα τετράγωνα σχήματα
μπροστά από το πηγάδι. Το πηγάδι στο πίσω επίπεδο του κάδρου και το κοριτσάκι πηγαινοέρχεται
πηδώντας μπροστά και πάλι πίσω στο χώρο που βρίσκεται ανάμεσα στο πηγάδι και στη
Φραγκογιαννού που πλένει. Αριστερά στο 1/3 του κάδρου διακρίνεται κατά το 1/3 η φιγούρα της,
από τη μέση μέχρι τα γόνατα, να πλένει στη σκάφη.
{Πλάνο 81}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού πλένει με το βλέμμα σκυφτό προς τη σκάφη.
{Πλάνο 82}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο του μικρού κοριτσιού την ώρα που παίζει κουτσό.
{Πλάνο 83}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει το κοριτσάκι που παίζει με άγριο βλέμμα.
{Πλάνο 84}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Γωνία λήψης από την άλλη μεριά της αυλής, από το σημείο που βρίσκεται το πηγάδι.
Σε πρώτο επίπεδο, τα σχήματα του κουτσού, το κοριτσάκι πηδάει ανάμεσα σ’ αυτά, κι έρχεται από
το πίσω επίπεδο πιο μπροστά και στο βάθος ανάμεσα στις καμάρες η Φραγκογιαννού που πλένει.
{Πλάνο 85}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει με άγριο βλέμμα το κοριτσάκι. Η ματιά της
κατεβαίνει στη σκάφη καθώς πλένει, σουφρώνει με πείσμα τα χείλη και συνεχίζοντας το πλύσιμο
κοιτάζει ίσια μπροστά.
{Πλάνο 86}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εξωτερικό - Χωριάτικο σπίτι.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Ο γιος της Φραγκογιαννούς, ο Μούρτος, τρέχει προς την πόρτα μιας εισόδου αποθήκης, δίπλα από
τις σκάλες του σπιτιού (πρόκειται για το σπίτι της Φραγκογιαννούς).
Την ανοίγει με βιαστικά και ορμάει μέσα.
{Πλάνο 87}
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Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάτι σαν αποθήκη ή σαν εργαστήρι.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Ο Μούρτος ορμά μέσα βιαστικά, κλείνει την πόρτα και προσπαθεί να την φρακάρει με δυο μακριά
ξύλα που βρίσκει στο χώρο, και τα βάζει πίσω από την πόρτα για να κρατούν κόντρα.
Μετά, αφού πάρει ένα μαχαίρι από τον πάγκο με τα εργαλεία και τον βάλει στο ζωνάρι του,
ανοίγει πάνω από το κεφάλι του την ξύλινη είσοδο μιας καταπακτής και περνάει μέσα.
{Πλάνο 88}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Σε πρώτο επίπεδο ένας λιτός χώρος με ένα κρεβάτι στα δεξιά του κάδρου, και στο πίσω επίπεδο
ένας άλλος χώρος που ενώνεται με τον μπροστά με μία καμάρα.
Πάνω στο κρεβάτι κάθεται ζαρωμένη η Αμέρσα και κοιτάζει φοβισμένη τον αδελφό της που
ανεβαίνει από την καταπακτή, απέναντι από το κρεβάτι, μπροστά από την καμάρα (αριστερά του
κάδρου).
Ο Μούρτος κοιτάζει προς την Αμέρσα.
{Πλάνο 89}
(Όπως το πλάνο 86)
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εξωτερικό - Χωριάτικο σπίτι.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Οι δύο αστυνομικοί (είναι αυτοί που κυνηγούσαν το Μούρτο στο πλάνο της έκρηξης, και μάλιστα
πρόκειται για τη συνέχεια της δράσης μετά την έκρηξη), τρέχουν προς την πόρτα της εισόδου της
αποθήκης, δίπλα από τις σκάλες του σπιτιού (πρόκειται για το σπίτι της Φραγκογιαννούς).
Στην αρχή χτυπούν με τα χέρια την πόρτα και σαν καταλαβαίνουν πως δεν ανοίγει ο ένας
αστυνομικός τη χτυπά με δύναμη με το όπλο του. Η πόρτα ταλαντεύεται κάτω από την πίεση και
ανοίγει.
{Πλάνο 90}
(Όπως πλάνο 87)
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάτι σαν αποθήκη ή σαν εργαστήρι.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Οι αστυνομικοί ορμούν μέσα βιαστικά, καθώς η πόρτα υποχωρεί στα χτυπήματά τους και
σωριάζεται κάτω, και κοιτούν διερευνητικά το χώρο.
{Πλάνο 91}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Γενικό πλάνο, πιο γενικό απ’ ότι στο πλάνο 88,κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Καθώς το πλάνο είναι πιο γενικό υπάρχουν περισσότερα στοιχεία στο χώρο - η μπαουλοκασέλα
με την οποία ο Μούρτος έχει φράξει την είσοδο της καταπακτής - και το πίσω δωμάτιο φαίνεται
ευκρινέστερα - χώρος με ένα άλλο ντιβάνι στην αριστερή γωνία του, το τζάκι και ένα μικρό
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σοφραδάκι μπροστά από το τζάκι - και μοιάζει να είναι ο χώρος που κοιμάται η Φραγκογιαννού ή
κάποιο άλλο από τα παιδιά της.
Η Αμέρσα στο ξύλινο πάτωμα με τα τέσσερα γυροφέρνει και βρίσκει μια χαραμάδα μέσα από την
οποία κοιτά προς τα κάτω.
Ο Μούρτος κάνει το ίδιο από μια άλλη χαραμάδα.
Η Αμέρσα με το λευκό νυχτικό της και ο Μούρτος με τα σκούρα ρούχα του, δύο αντιθετικές
φιγούρες στο χώρο.
{Πλάνο 92}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - χωριάτικο σπίτι.
(από χαραμάδα ξύλινου πάνω πατώματος, οπτική πρόσβαση σε αποθήκη)
Λήψη μέσα από τη χαραμάδα, που υποκαθιστά το βλέμμα της Αμέρσας. Υποκειμενικό Αμέρσας.
Κοντινό πλάνο στη χαραμάδα, απ’ όπου φαίνεται το κάτω επίπεδο και οι αστυνομικοί που
κινούνται σ’ αυτό, σε λήψη κάθετα plongee, και με κάμερα στο χέρι που υποκαθιστά την κίνηση
του βλέμματος της Αμέρσας.
{Πλάνο 93}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - χωριάτικο σπίτι.
Κοντινό πλάνο προσώπου Αμέρσας που κοιτά συνοφρυωμένη από τη χαραμάδα. Κάμερα
σταθερή, λήψη contre plongee.
{Πλάνο 94}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος, λήψη μετωπική.
Πιο μπροστά η Αμέρσα σκυφτή, κοιτά από τη χαραμάδα. Πιο πίσω ο Μούρτος κοιτά ανυπόμονος
προς την Αμέρσα. Εκείνη στρίβει το κεφάλι και τον κοιτά με νόημα και τότε αυτός με βιασύνη
σκύβει πάνω της και κοιτά από τη χαραμάδα.
{Πλάνο 95}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - χωριάτικο σπίτι.
(από χαραμάδα ξύλινου πάνω πατώματος, οπτική πρόσβαση σε αποθήκη)
Λήψη μέσα από τη χαραμάδα, που υποκαθιστά το βλέμμα του Μούρτου. Υποκειμενικό Μούρτου.
Κοντινό πλάνο στη χαραμάδα, απ’ όπου φαίνεται το κάτω επίπεδο και οι αστυνομικοί που
κινούνται σ’ αυτό, σε λήψη κάθετα plongee, και με κάμερα στο χέρι που υποκαθιστά την κίνηση
του βλέμματος του Μούρτου.
{Πλάνο 96}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος, λήψη μετωπική.
Πιο μπροστά η Αμέρσα σκυφτή, κοιτά από τη χαραμάδα. Πιο πίσω ο Μούρτος που κοιτά τη
χαραμάδα πάνω από την Αμέρσα, πετάγεται προς τα πίσω και κοιτάζοντας αριστερά και δεξιά του
σκέφτεται πως θα βρει τρόπο διαφυγής.
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{Πλάνο 97}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάτι σαν αποθήκη ή σαν εργαστήρι.
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Οι αστυνομικοί με βιαστικές κινήσεις κατάσχουν τα όπλα και τα εργαλεία του Μούρτου.
Ο ένας τα δίνει στον άλλο, ο οποίος τα κρατά, ενώ ο πρώτος πάει στο πιο πίσω επίπεδο του χώρου
και σκίζει ένα διαχωριστικό λευκό πανί που χωρίζει στα δύο την αποθήκη.
{Πλάνο 98}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάτι σαν αποθήκη ή σαν εργαστήρι.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Ο αστυνομικός μπαίνει απ’ αριστερά του κάδρου και σκίζει από τον τοίχο μια ζωγραφιά που
παριστάνει ένα ανδρικό κεφάλι και γράφει: “Ο Καραγκιόζης ληστής... Μούρτος”. Δεξιά του
κάδρου, πάνω στον τοίχο, είναι τοποθετημένες κάτι φιγούρες του Καραγκιόζη. Με αυτό το πλάνο
γίνεται αντιληπτό ότι το λευκό σεντόνι του προηγούμενου πλάνου, αυτό που τραβήχτηκε με
δύναμη από τον αστυνομικό, ήταν τοποθετημένο εκεί για παραστάσεις θεάτρου σκιών.
Ένα πολύ ενδιαφέρον στοιχείο που δίνει μια άλλη διάσταση στην προσωπικότητα του Μούρτου,
που αποκαλύπτει μια άλλη πλευρά του χαρακτήρα του. Δίπλα από τα όπλα και τα εκρηκτικά, το
θέατρο σκιών. “Ο Καραγκιόζης ληστής”. Ένας λαϊκός ήρωας ενάντια στην εξουσία.
Με αυτό το πλάνο μπαίνουν ερωτηματικά σχετικά με την προσωπικότητα του Μούρτου και είναι
απόλυτα αναγκαίο να βρεθεί κατά πόσο αυτή η διάσταση που δίνει ο Κ. Φέρρης υπάρχει στο
κείμενο του Παπαδιαμάντη.
Να ερευνηθεί κατά πόσο για τον Φέρρη η εγκληματικότητα του Μούρτου έγκειται στην
αντίστασή του κατά των αρχών και σε μια αναρχική συμπεριφορά. Μήπως τελικά ο Μούρτος
είναι ένας επαναστάτης της εποχής του;
{Πλάνο 99}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος, λήψη μετωπική.
Πιο μπροστά η Αμέρσα που σκυφτή κοιτά από τη χαραμάδα, σηκώνει το κεφάλι απότομα σαν
κάτι να ακούει. Πιο πίσω ο Μούρτος έχει αντίστοιχη αντίδραση. Τα σώματά τους, τα πρόσωπά
τους, το ένα δίπλα στο άλλο. Το ένα λίγο πιο πίσω από το άλλο.
{Πλάνο 100}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάτι σαν αποθήκη ή σαν εργαστήρι.
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Οι αστυνομικοί κρατούν στα χέρια τα όπλα και τα εργαλεία του Μούρτου. Βγαίνουν από την
πόρτα της αποθήκης στον έξω χώρο και σταματούν σε μια στάση αναποφασιστικότητας.
{Πλάνο 101}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
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Η λήψη γίνεται από άλλο σημείο του χώρου, έτσι ώστε στο 1/3 δεξιά του κάδρου φαίνεται η
κεντρική είσοδος του χώρου, ο οποίος χωρίζεται από την καμάρα, πίσω από την καμάρα
διακρίνεται το μπαούλο - κασέλα με το οποίο ο Μούρτος έκλεισε την καταπακτή, και πιο πίσω
στο βάθος και αριστερά του κάδρου ο αργαλειός.
Η Αμέρσα σκυφτή, καθισμένη στο πάτωμα. κοιτά από τη χαραμάδα. Ο Μούρτος που κοιτά μαζί
της, πετάγεται και πάει προς την πόρτα και κοιτά από μια χαραμάδα της προς τα έξω. Μετά τρέχει
προς ένα παράθυρο δίπλα από τον αργαλειό και κοιτά κι από εκεί, την ώρα που η Αμέρσα τρέχει
προς την πόρτα για να δει κι εκείνη. Μόλις τη βλέπει ο Μούρτος (νομίζοντας ίσως πως θ’ ανοίξει
την πόρτα στους αστυνομικούς), την πιάνει και τη μαχαιρώνει, σηκώνοντας το μαχαίρι με το
αριστερό του χέρι και μπήγοντάς το κάπου στη ωμοπλάτη της. Κραυγή της Αμέρσας “ΑΑ!”
Οι αστυνομικοί χτυπούν την πόρτα: ήχος της φωνής τους off: “Ανοίχτε”.
Ο Μούρτος αφήνει την Αμέρσα και τρέχει προς την καταπακτή, φεύγει δηλ. από τη σκάλα που
οδηγεί στην αποθήκη. Από ‘κει που είχε μπει. Η Αμέρσα σκύβει, μαζεύει το μα΄χαίρι από κάτω.
Σ’ αυτό το σημείο αρχίζει διαγώνιο travelling σε σχέση με τον τοίχο που ακουμπά για να
στηριχτεί η Αμέρσα, και προς τον τοίχο της πόρτας.
Ο Αστυνόμος λέει: “Εν ονόματι του νόμου ανοίχτε”
Το travelling σταματά σε κάδρο αμερικάνικο. Αριστερά του κάδρου, έντρομη η Αμέρσα πλησιάζει
αργά το χτυπημένο κορμί της προς την εσοχή του τοίχου, δεξιά του κάδρου, και ρίχνει το μαχαίρι
μέσα στο στόμιο ενός πιθαριού που βρίσκεται εκεί, για να το κρύψει.
Οι Αστυνομικοί βροντούν την πόρτα, η Αμέρσα σφίγγει τα χέρια στην κοιλιά της και υποχωρεί,
βγαίνοντας από το κάδρο.
{Πλάνο 102}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η Αμέρσα τρομαγμένη τυλίγεται σ’ ένα σεντόνι και κοιτά με αγωνία προς την πόρτα.
{Πλάνο 103}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή (αρχικά), λήψη plongee.
Αντίστοιχο σημείο του χώρου με αυτό του πλάνου 101.
Η πόρτα σπάει από τα χτυπήματα του αστυνομικού ο οποίος μπαίνει μέσα.
1ος αστυνομικός: (πηγαίνοντας προς την καταπακτή απ’ όπου έφυγε ο Μούρτος) “Που είναι
αυτός ο σκιάς;”
Την ώρα εκείνη ανεβαίνει απ’ έξω ο δεύτερος αστυνομικός και μπαίνει από την πόρτα που έσπασε
ο πρώτος, τον πλησιάζει.
1ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Τό ‘στριψε;”
2ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Το δωκε από την καταρρίχηση χάμω.”
1ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Δεν εχούγιαξες; Δεν τον πρόλαβες;”
2ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Έφαγα κατραπακιά. (και προς την Αμέρσα) Για που το’ βαλε ο αδελφός σου
μωρή;”
Στο σημείο αυτό ο δεύτερος αστυνομικός πλησιάζει την Αμέρσα. Ηκάμερα κατεβαίνει προς τα
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κάτω - με κίνηση vertical πάνω σε γερανό - και το πλάνο σταδιακά από plongee γίνεται ελάχιστα
contre plongee.
Η κίνηση αυτή της κάμερα γίνεται κατά τη διάρκεια που ο 1ος αστυνομικός πλησιάζει κι αυτός
την Αμέρσα και της λέει:
1ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Τι κάθεσαι αυτού κορίτσι μου; Μη σε χτύπησε τίποτα;”
2ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Γιατί φώναξες;”
Στο σημείο αυτό έρχεται απ’ έξω προς την πόρτα η Φραγκογιαννού.
1ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: (προς την Αμέρσα) “Αλήθεια μη σε μαχαίρωσε;”
Στο σημείο αυτό μπαίνει από την πόρτα η Φραγκογιαννού και έρχεται δίπλα στους αστυνομικούς,
ενώ παράλληλα η κίνηση της κάμερα - που είχε ξεκινήσει να κατεβαίνει με vertical - σταματά
κάνοντας ένα ανεπαίσθητο travelling-back.
Με το σταμάτημα της κίνησης η Αμέρσα λέει: “Ο αδελφός μου να με μαχαιρώσει;”
2ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Και τι κάθεσαι αυτού; Είσαι άρρωστη;”
ΑΜΕΡΣΑ : “Έχω θέρμη”
1ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Δεν κραίνεις γερόντισσα. Που ‘ναι ο γιόκας σου;”
2ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Κοίταξε τώρα τι έχει η κόρη σου. Μας λέει ότι είναι άρρωστη”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Άρρωστη είναι. Πως να μην είναι. Έπαθε φρίξη με τα καμώματα κείνου
του προκομμένου του γιου μου. Α..ακούστε παιδιά. Αν τύχει και τον πιάσετε μην τον τυραγνίσετε
πολύ”.
1ος ΑΣΤΥΝΟΜ.: “Τον είδες πουθενά; Κατά που πήγε;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Απ’ αλάργα τον είδα. Έκανε κατά τα χωράφια, πέρα στα πηγάδια.”
Οι αστυνομικοί φεύγουν τρέχοντας.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (πλησιάζοντας την κόρη της) “Ας παν να κουρεύονται στα πηγάδια” .
Η Αμέρσα λιποθυμά και η Φραγκογιαννού την παίρνει στα χέρια της.
{Πλάνο 104}
Παρελθόν – flash back – σέπια
Εσωτερικό - Χωριάτικο σπίτι, κάμαρα.
Μεσαίο πλάνο, ο χώρος από διαφορετική γωνία λήψης.
Η Φραγκογιαννού παίρνει αγκαλιά την κόρη της. Η κάμερα με κίνηση vertical στον άξονά της
αποκαλύπτει το τραύμα στην πλάτη της Αμέρσας. Η σέπια γίνεται έγχρωμη και μέσα από το
σκισμένο νυχτικό τρέχει κόκκινο το αίμα.
{Πλάνο 105}
Επιστροφή στο παρόν.
Εξωτερικό - Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το κορμάκι της Ξενούλας που σκύβει μέσα στο πηγάδι. Σαν να προσπαθεί κάτι να πιάσει. Το
κεφάλι, το στέρνο και τα χεράκια της χώνονται μέσα στην τρύπα του πηγαδιού.
{Πλάνο 106}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού κοιτά με αινιγματικό χαμόγελο την Ξενούλα, ενώ ταυτόχρονα πλένει.}
{Πλάνο 107}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
- -

456

Η Ξενούλα βγάζει το κεφαλάκι της από το στόμιο του πηγαδιού και κοιτά την Φραγκογιαννού.}
{Πλάνο 108}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού κοιτά επίμονα την Ξενούλα και λέει: “Ε, και να ‘πεφτες μέσα Ξενούλα,
λευτεριά θα ‘κανες τσι μάνας σου.”}
{Πλάνο 111}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Τα πόδια της Ξενούλας πέφτουν μέσα στην τρύπα του πηγαδιού. Πολύ σύντομο πλάνο.}
{Πλάνο 112}
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πηγάδι χωρίς την Ξενούλα. Δίπλα στο πηγάδι κάποιες κότες περνούν.
Ένα ξύλο, του οποίου η μια άκρη στηρίζεται σε διχάλα, πέφτει, και η άλλη του άκρη ακουμπά στο
στόμιο του πηγαδιού, ενώ το σχοινί που ήταν στην άκρη του ξύλου χώνεται μέσα στο στόμιο. Το
ξύλο παίζει - κινείται σπασμωδικά πάνω στο στόμιο σαν κάποιος να το τραβά από μέσα.}
{Πλάνο 113}
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Σε πρώτο επίπεδο – νεταρισμένη η εικόνα - το ξύλο παίζει πάνω στα τοιχώματα του πηγαδιού,
σαν κάποιος να τραβά από μέσα το σχοινί. Τρίβεται το ξύλο πάνω στο πηγάδι αριστερά - δεξιά.
(Υπονοείται με αυτό η αγωνιώδης πάλη του παιδιού να κρατηθεί από κάπου.)
Σε πίσω επίπεδο - φλου η εικόνα - η φιγούρα της Φραγκογιαννούς μπροστά στη σκάφη που
περιμένει.
Ξαφνικά το ξύλο σηκώνεται απότομα και το σχοινί που κρέμεται απ’ αυτό βγαίνει από το πηγάδι.
Το παιδί το έχει αφήσει (που σημαίνει πως πνίγηκε, πως αφέθηκε τελικά στο νερό).
Εδώ η εικόνα νετάρει στη Φραγκογιαννού στο πίσω επίπεδο που κοιτά προς το πηγάδι άπραγη και
με ικανοποίηση.}
{Πλάνο 114}
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πηγάδι χωρίς την Ξενούλα. Δίπλα στο πηγάδι κάποιες κότες περνούν.
Το πηγάδι με το σχοινί να κρέμεται μέσα ακίνητο, και το ξύλο να ‘χει πάρει την κλίση που θα ‘χε
αν κανείς δεν το ‘χε πειράξει, αν κανείς δεν το ‘χε τραβήξει από μέσα. Το ξύλο επανήλθε στην
αρχική του κλίση.
Μια στατική εικόνα του πηγαδιού και του ξύλου σε αντίθεση με την προηγούμενη κινητικότητα.
Το παιδί δε σαλεύει πια. Μόνο δίπλα στο πηγάδι οι κότες.}
{Πλάνο 115}
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή αρχικά, μετά με travelling ακολουθεί την κίνηση της
Φραγκογιαννούς.
Η Φραγκογιαννού δεξιά του κάδρου πίσω από τη σκάφη.
Το σώμα της σκυμμένο μπροστά σαν κάτι να περιμένει. Ακίνητη κοιτά προς το πηγάδι.
Με την αρχή της κίνησής της ξεκινά πλάγιο travelling-back - που ουσιαστικά υποχωρεί στα
βήματά της προς το πηγάδι - και σταματά το travelling όταν φτάσει στο πηγάδι. Βάζει τα χέρια
πάνω από τα μάτια για να μην της κρύβει ο ήλιος αυτό που πρόκειται να δει και σκύβει μέσα στο
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πηγάδι. Κοιτά, κοιτά ακόμα πιο κοντά και μετά σηκώνει το πρόσωπο -σώμα χαμογελώντας κάπου
στο κενό ικανοποιημένη.
Ξανακοιτά όρθια πια το πηγάδι και βιαστικά φεύγει προς την πόρτα της αυλής λύνοντας την ποδιά
της. Μόλις φτάνει στην είσοδο της πόρτας γίνεται cut.}
{Πλάνο 116}
Παρελθόν / flash back / σέπια, προς το ασπρόμαυρο.
Κάμπος ανάμεσα σε βουνά. Σε μερικά σημεία έχει εισχωρήσει νερό και δημιουργεί κάτι σαν
μικρές λίμνες. Ανάμεσα στο νερό και στις λωρίδες του εδάφους προχωρεί τρέχοντας η
Φραγκογιαννού, που έχει ίδια όψη όπως στο περιστατικό με το Μούρτο.
Κοντοστέκεται και παίρνει μια ανάσα. Μετά προχωρά πάλι προς τη θάλασσα. Η κάμερα την
ακολουθεί με panoramique. Η Φραγκογιαννού πάει στην ακροθαλασσιά. Το panoramique
σταματά λίγο πριν αυτή φτάσει. Μετά η κάμερα σε κίνηση με τη βοήθεια του γερανού ανεβαίνει
προς τα πάνω και το πλάνο γίνεται πάλι plongee.
{Πλάνο 117}
Παρελθόν / flash back / σέπια, προς το ασπρόμαυρο.
Η Φραγκογιαννού με την πλάτη στο φακό. Γυρίζει αριστερά του κάδρου αργά και στρέφεται
αμφάς στην κάμερα. Κοιτά κάπου στο βάθος με το πρόσωπο δακρυσμένο.
{Πλάνο 120}
Παρελθόν / flash back /έγχρωμο. Πλάνο αναδρομής μέσα στην αναδρομή.
Κάμπος ίδιος με αυτόν του πλάνου 117.
Η νεαρή Χαδούλα (με εμφάνιση όπως στον αρραβώνα της) κοιτά τη λίμνη και η φιγούρα της
αντανακλάται σ' αυτήν. Έχει χαμηλωμένο το κεφάλι και το γυρίζει προς τα δεξιά της. (Η ακινησία
του σώματός της σε συνδυασμό με την κίνηση του κεφαλιού προς τα δεξιά δίνει την εντύπωση
ενός προβληματισμού, μιας σκέψης.)
{Πλάνο 121}
Παρελθόν / flash back / έγχρωμο. Πλάνο παρελθόντος μέσα στο παρελθόν.
Μπούστο της νεαρής Χαδούλας. Η αντανάκλασή του γερμένου κεφαλιού της μέσα στο νερό της
μικρής λίμνης. Όπως το νερό κινείται δημιουργείται μια ιμπρεσσιονιστική εικόνα.
{Πλάνο 122}
Παρελθόν / flash back / έγχρωμο. Πλάνο αναδρομής μέσα στην αναδρομή.
Εξωτερικό - Κάμπος, ο ίδιος με αυτόν του πλάνου 117.
Κοντινό του προσώπου της νεαρής Χαδούλας που κοιτά ίσια μπροστά της και μέσα στην κάμερα.
{Πλάνο 123}
Παρελθόν / flash back / έγχρωμο.
Η μάνα της Χαδούλας τρέχει στους αγρούς. Πίσω της, κυνηγοί της, δύο ληστές τρέχουν με
σηκωμένα τα χατζάρια προσπαθώντας να τη φτάσουν, αλλά ενώ την πλησιάζουν αρκετά, αυτή
καταφέρνει να ξεφεύγει.
{Πλάνο 125}
Γενικό πλάνο, λήψη (σε μικρή γωνία) plongee.
Σε πρώτο επίπεδο φαίνεται το πηγάδι δεξιά του κάδρου και αριστερά του κάδρου βρίσκεται σε
διαγώνια διάταξη - ως προς τις γωνίες του κάδρου - το ξύλο από το οποίο κρέμεται το σχοινί που
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τραβούσε η Ξενούλα ενώ πνιγόταν.
Χάμω σ’ ένα σοφραδάκι, κάθεται ένας γραμματέας και γράφει στα χαρτιά του. Με το βηματισμό
ενός τακτικού αστυνομικού που προχωρά σε πίσω επίπεδο κατά μήκος του τοίχου του σπιτιού,
ξεκινά παράλληλο travelling που αποκαλύπτει το χώρο και τα πρόσωπα.
Δύο βήματα πίσω από το πηγάδι στέκεται η Φραγκογιαννού με την κόρη της. Δίπλα στο πηγάδι,
δεξιά του πηγαδιού, ένας αστυνομικός. Διαγώνια πίσω από τη Φραγκογιαννού είναι μαζεμένα,
καθισμένα χάμω δέκα πιτσιρίκια, προφανώς τα κοριτσάκια και αγοράκια που έπαιζαν πριν. Σε πιο
πίσω επίπεδο, στις καμάρες του σπιτιού, κάποιες γυναίκες και άντρες στέκονται ακίνητοι.
Ο αστυνομικός σταματά και μιλά με κάποιον στο βάθος, ενώ η κάμερα συνεχίζει το travelling
μέχρι που βρίσκει έναν άντρα να στέκεται σε πρώτο επίπεδο δεξιά, του κάδρου. Πρόκειται για τον
πάρεδρο. Ταυτόχρονα από το βάθος, ο άντρας με τον οποίο μίλησε ο αστυνομικός - όπως
μαθαίνουμε αργότερα πρόκειται για τον ειρηνοδίκη, τον αρμόδιο να διατάξει τη σύλληψη της
Φραγκογιαννούς - και πλησιάζει τον άντρα που στέκεται σε πρώτο επίπεδο δεξιά του κάδρου. Ο
ειρηνοδίκης κάτι συζητά με τον πάρεδρο, χωρίς όμως να ακούμε τι λένε, και μετά προχωρά προς
το πηγάδι, προς τα εκεί που στέκεται η Φραγκογιαννού με την κόρη της.
Με τα βήματά του ξεκινά travelling παράλληλο με τον τοίχο του σπιτιού και το βηματισμό του
ειρηνοδίκη που προχωρά σε πρώτο επίπεδο (σε αντίθεση με τον αστυνομικό της προηγούμενης
κίνησης travelling που βημάτιζε στο πίσω επίπεδο).
Ο ειρηνοδίκης προχωρά και σταματά δύο φορές για λίγο, κοιτάζοντας προς το μέρος όπου
στέκεται ο κόσμος. Προς την κατεύθυνση των παιδιών κυρίως.
Περνά μπροστά από τη Φραγκογιαννού και την κόρη της κι έρχεται να σταθεί αριστερά του
πηγαδιού και μπροστά από την Φραγκογιαννού.
Το travelling σταματά με το σταμάτημα του ειρηνοδίκη, ο οποίος στρίβει για μια στιγμή προς το
γραμματέα και μετά γυρίζει προς τη Φραγκογιαννού και τη δείχνει με το μπαστούνι. Εκείνη τη
στιγμή πλησιάζει και ο πάρεδρος και στέκεται δίπλα στον ειρηνοδίκη.
Σε πίσω ηχητικό επίπεδο ακούγεται το κλάμα της μάνας που φωνάζει “Αχ παιδάκι μου!”
Η Φραγκογιαννού αρχίζει την απολογία της.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Αυτά παίζανε εδώ απ’ τα ξημερώματα, κάνανε μεγάλο σαματά ....(σε αυτό
το σημείο εμφανίζεται απ’ αριστερά του κάδρου ο γραμματέας και πάει και στέκεται με το χαρτί
του δίπλα στον ειρηνοδίκη)...και με ταλαιπώρησαν. Κατά το γιόμα έστειλα την κόρη μου να φέρει
να φάμε, τα παιδιά φωνάζανε κι ένιωσα μπαϊλντισμένη κι είπα η έρμη ας πάω κι εγώ στο σπίτι να
φάμε όλοι μαζί. Σαν γύρισα ήταν ακόμα γιόμα, τα παιδιά είχαν φύγει κι είπα στο Κρινιώ ‘άιντε να
χαρείς, τράβα νερό απ’ το πηγάδι να τα ξεβγάλουμε να τελειώνουμε μαθές’ κι αυτό μπήγει τις
φωνές ‘Μάνα, μάνα έλα να δεις’ τρέχω και τι να δω, την Ξενούλα μες στο πηγάδι....”.
{Πλάνο 126}
Εξωτερικό - Αυλή σπιτιού Μαρουσώς
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η Φραγκογιαννού στην αυλή της Μαρουσώς. Όπως στο τελευταίο μέρος του πλάνου 43.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Και σαν πέθανε τάχα τι...κοριτσούδι ήτανε.”
{Πλάνο 127}
Εξωτερικό - Χωράφια.
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
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Η Φραγκογιαννού στα χωράφια, μπροστά στη θάλασσα, με πλάτη στο φακό της κάμερας.
Κρατά το καλάθι της στο δεξί χέρι και το κουνά πέρα δώθε πάνω στο πόδι της.
{Πλάνο 128}
Εξωτερικό - Χωράφια.
Πολύ γενικό πλάνο (πιο γενικό από το προηγούμενο). Κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Η Φραγκογιαννού στα χωράφια, μπροστά στη θάλασσα, με πλάτη στο φακό της κάμερας.
Κρατά το καλάθι της στο δεξί χέρι και το κουνά πέρα δώθε πάνω στο πόδι της.
Όπως στο προηγούμενο πλάνο, εκτός από το μέγεθος κάδρου που είναι μεγαλύτερο.
{Πλάνο 129}
Εξωτερικό - Χωράφια.
Πολύ γενικό πλάνο (πιο γενικό από το προηγούμενο, το 128). Κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Η Φραγκογιαννού στα χωράφια, μπροστά στη θάλασσα, με πλάτη στο φακό της κάμερας.
Κρατά το καλάθι της στο δεξί χέρι και το κουνά πέρα δώθε πάνω στο πόδι της.
Όπως στο προηγούμενο πλάνο, εκτός από το μέγεθος κάδρου που είναι μεγαλύτερο.
Η Φραγκογιαννού γυρίζει αριστερά της, προχωρεί προς την κάμερα μέχρι που βγαίνει από το
κάδρο.
Παρατήρηση: Η θάλασσα δεν ξεχωρίζει στα πλάνα 127 και 128, γιατί το χρώμα έχει ρυθμιστεί σε
μια απόχρωση πολύ γήινη, έτσι ώστε μόνο στο πιο γενικό πλάνο, το 129, γίνεται αντιληπτό ότι
μπροστά της απλώνεται η θάλασσα.
{Πλάνο 130}
Εξωτερικό - Δάσος.
Πολύ γενικό πλάνο δάσους. Στο βάθος διακρίνεται η φιγούρα της Φραγκογιαννούς που προχωρά
ανάμεσα στα δέντρα (η κίνησή της στη μέση του κάδρου και προς τα αριστερά) κρατώντας τη
μαγκούρα και το καλάθι της. Μόλις η φιγούρα της γίνει διακριτή και η κατεύθυνσή της αριστερά
του κάδρου, ξεκινά travelling πλάγιο - σχεδόν παράλληλο - που υποχωρεί στην κίνησή της.
{Πλάνο 131}
Εξωτερικό - Δάσος - Χωριάτικο σπίτι.
Γενικό πλάνο εξωτερικού χωριάτικου σπιτιού. Πολύ μικρό σε διάρκεια travelling, πλάγιο - σχεδόν
παράλληλο - που ακολουθεί την κίνηση της Φραγκογιαννούς προς την πόρτα.
Η Φραγκογιαννού πλησιάζει την κλειστή πόρτα και ετοιμάζεται να χτυπήσει. Όμως κάτι τη
σταματά και το χέρι της μένει μετέωρο.
{Πλάνο 132}
Εξωτερικό - Δάσος - Χωριάτικο σπίτι.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η Φραγκογιαννού μπροστά από την πόρτα του σπιτιού. Το χέρι μετέωρο, το κεφάλι στρέφεται, το
βλέμμα κάπου καρφώνεται και μένει επίμονα εκεί.
{Πλάνο 133}
Εξωτερικό - Δάσος
Πολύ γενικό πλάνο στο δάσος έξω από το σπίτι. Κάμερα σταθερή. Με αργό, σταδιακό ζουμ ιν,
αποκαλύπτονται δύο κοριτσάκια που παίζουν με ένα καλάμι και μια κολοκύθα κρεμασμένη σ’
αυτό, σε μια στέρνα με νερό. Το ένα κάθεται στη στέρνα και βουτά το καλάμι στο νερό, το άλλο
όρθιο κοιτάζει.
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Είναι το πρώτο ζουμ ιν της ταινίας.
{Πλάνο 134}
Εξωτερικό - Δάσος.
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο του κοριτσιού που βουτά το καλάμι στο νερό. Το κεφάλι του στεφανωμένο με
πράσινα φύλλα. Παιδικό χαμόγελο.
{Πλάνο 135}
Εξωτερικό - Δάσος.
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο του άλλου κοριτσιού που κοιτάζει. Σε πρώτο επίπεδο νεταρισμένη, η κολοκύθα που
ανεβοκατεβαίνει και πίσω επίπεδο φλου το κοριτσάκι που κοιτά. Μετά από τρία ανεβάσματα της
κολοκύθας, που υπονοείται ότι βγαίνει από τη στέρνα αφού στάζει ολόκληρη νερό, η εικόνα
νετάρει στο πρόσωπο του κοριτσιού.
{Πλάνο 136}
Εξωτερικό - Δάσος.
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο του κοριτσιού που ανεβοκατεβάζει το καλάμι στο νερό.
{Πλάνο 137}
Εξωτερικό - Δάσος.
Κοντινό πλάνο της κολοκύθας που ανεβοκατεβαίνει. Κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Σε πρώτο επίπεδο νεταρισμένη, μια πράσινη κολοκύθα γυαλιστερή από το νερό, με μια τρύπα στη
μέση από την οποία χύνεται το νερό που μπαίνει από τη στέρνα (την οποία ακόμα δεν έχουμε δει)
και σε δεύτερο επίπεδο φλου το πρόσωπο του κοριτσιού που κοιτάζει.
{Πλάνο 138}
Εξωτερικό - Δάσος
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το κορίτσι που ανεβοκατεβάζει την κολοκύθα στο νερό.
{Πλάνο 139}
Εξωτερικό - Δάσος
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πιο μικρό κορίτσι που κοιτάζει την κολοκύθα να ανεβοκατεβαίνει και ένα μικρό μάζεμα των
ώμων καθώς την πιτσιλάει το νερό. Κοιτάζει λίγο συνοφρυωμένα.
{Πλάνο 140}
Εξωτερικό – Δάσος. Γενικό πλάνο ενός ξέφωτου με κυρίαρχο στοιχείο τη στέρνα (που φαίνεται
για πρώτη φορά). Κάμερα σταθερή, λήψη plongee. Το κάδρο ορίζεται από ένα νοητό τρίγωνο που
σχηματίζεται από το ένα κοριτσάκι όρθιο αριστερά του κάδρου, το άλλο καθιστό με το καλάμι
δεξιά του κάδρου (με τα κορμιά τους δημιουργείται η διαγώνιος του κάδρου) και την
Φραγκογιαννού να έρχεται από το βάθος και να στέκεται μπροστά στη στέρνα ανάμεσα στα δύο
παιδιά.
Η στέρνα και το νερό της αποτελούν το κυρίαρχο στοιχείο του κάδρου έτσι όπως η λήψη είναι
plongee.
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ΦΡΑΓΚ: “Μωρή! Τι κάνετε δω; Που είναι η μάνα σου;”
ΚΟΡΙΤΣΑΚΙ: “Σπίτι”
{Πλάνο 141}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο της Φραγκογιαννούς, καθώς κάνει ερωτήσεις με υστερόβουλη περιέργεια.
ΦΡΑΓΚ: “Σε πιο σπίτι, εδώ ή στο χωριό;”
ΚΟΡΙΤΣ.: “Ζεν είναι ζω.”
ΦΡΑΓΚ.: “Κι εσείς είστε εδώ μοναχά σας;”
{Πλάνο 142}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο του μικρού κοριτσιού με το καλάμι.
ΚΟΡΙΤΣ.: “Ειν ο πατέλας εζώ.”
ΦΡΑΓΚ.: “Που;”
ΚΟΡΙΤΣ.: “Εκεί κάτου.”
{Πλάνο 143}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.
ΦΡΑΓΚ.: “Και τι κάνει;”
{Πλάνο 144}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Πρόσωπο του μικρού κοριτσιού.
ΚΟΡΙΤΣ.: “Έχει ζουλειά.”
{Πλάνο 145}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς. Αμυδρό χαμόγελο πριν την ερώτηση
ΦΡΑΓΚ.: “Πως σε λένε;”
{Πλάνο 146}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο του κοριτσιού.
ΚΟΡΙΤΣ.: “Μ..σούδα.” (εννοεί Μυρσούδα).
{Πλάνο 147}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που κοιτάζει το άλλο κοριτσάκι.
{Πλάνο 148}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της άλλης μικρής που κοιτάζει με σουφρωμένα χειλάκια και παράπονο.
{Πλάνο 149}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που γυρίζει ξανά στην πρώτη μικρή και τη ρωτά:
ΦΡΑΓΚ.: “Και την αδελφή σου;”
{Πλάνο 150}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
- -
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Το πρόσωπο της Μυρσούδας.
ΜΥΡΣ.: “Τούλα.”
{Πλάνο 152}
Γενικό πλάνο του ξέφωτου στο δάσος. Η στέρνα έντονο στοιχείο στο 1/3 αριστερά του κάδρου. Η
λήψη σε μικρή γωνία plongee.
Το πιο μικρό κοριτσάκι περπατά πάνω στο γλιστερό τοίχωμα της στέρνας και φτάνει στην αδελφή
του.
Η Φραγκογιαννού που έμοιαζε να απομακρύνεται από τα κορίτσια και τη στέρνα, προχωρεί τώρα
από το σημείο που βρισκόταν κατά το φευγιό της και έρχεται πίσω από τα κοριτσάκια με αργά
βήματα, αφήνει κάτω το καλάθι της και τα πλησιάζει σηκώνοντας τις παλάμες της προς τα
κεφαλάκια τους.
{Πλάνο 153}
Μεσαίο πλάνο. Η λήψη plongee. Κάμερα σταθερή.
Η Φραγκογιαννού ανάμεσα στα δύο κοριτσάκια με τα χέρια της στα κεφαλάκια τους. Το ένα
εξακολουθεί να παίζει με το καλάμι κοιτάζοντάς προς το νερό, το άλλο στέκεται βλέποντας το
πρώτο. Η Φραγκογιαννού χαϊδεύει τα κεφαλάκια των κοριτσιών.
{Πλάνο 154}
Γενικό πλάνο. Η λήψη plongee. Κάμερα σταθερή.
Η Φραγκογιαννού ανάμεσα στα δύο κοριτσάκια - όπως και στο προηγούμενο πλάνο - με τα χέρια
της στα κεφαλάκια τους. Μπροστά τους η στέρνα.
{Πλάνο 155}
Όπως το τέλος του πλάνου 152 ως προς τη διάταξη των προσώπων, το μέγεθος κάδρου, τη γωνία
λήψης. Η Φραγκογιαννού ανάμεσα στα δύο κοριτσάκια με τα χέρια της στα κεφαλάκια τους.
Μπροστά τους (αριστερά στο κάδρο) η στέρνα. Μετά από κάποιες στιγμές - 8 με 9 δευτερόλεπτα η Φραγκογιαννού ρίχνει τα παιδιά στο νερό.
{Πλάνο 156}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς.
Γελά με ικανοποίηση, και καθώς το νερό πετάγεται μπρος στο πρόσωπό της τα μάτια της έχουν
μια άγρια χαρά. Στρέφει το κεφάλι προς τα δεξιά του κάδρου και κοιτά κάπου μακριά σε χώρους
μνήμης και σκέψης. Στο βλέμμα της ταυτόχρονα ο προβληματισμός και η ικανοποίηση.
{Πλάνο 157}
Μεσαίο πλάνο της στέρνας. Λήψη plongee. Κάμερα σταθερή.
Το κάδρο γεμίζει με το βρώμικο νερό της στέρνας στην επιφάνεια του οποίου ανεβαίνουν
μπουρμπουλήθρες από τις τελευταίες πνιγμένες ανάσες των κοριτσιών. Μια πάνινη κούκλα
επιπλέει.
{Πλάνο 158}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Το πρόσωπο της Φραγκογιαννούς που χαμογελά με ικανοποίηση και ανακούφιση. Το πρόσωπό
της αποκτά κάτι σαν γλυκύτητα.
{Πλάνο 159}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
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Κοντινό πλάνο της επιφάνειας του νερού της στέρνας. Το κάδρο γεμίζει από το νερό. Το νερό
αναδεύεται καθώς το παιδικό κεφαλάκι ανεβαίνει στην επιφάνεια. Διακρίνονται μόνο τα μαλλιά
που καθώς το σώμα κινείται μέσα στο νερό έρχονται μέχρι την επιφάνεια και ξαναβυθίζονται μαζί
με το κεφάλι.
{Πλάνο 160}
Μεσαίο πλάνο, μετωπική λήψη.
Μπούστο Φραγκογιαννούς. Στο πρόσωπό της χαμόγελο ικανοποίησης.
Μια λήψη κατά την οποία γίνεται zoom in με ταυτόχρονο travelling-back, με τέτοιο τρόπο
συγχρονισμένα ώστε το μέγεθος του κάδρου σε σχέση με το σώμα της Φραγκογιαννούς δεν
μεταβάλλεται, ενώ ο χώρος πίσω της μοιάζει να γίνεται ένα με αυτήν, σαν η ίδια να ρουφιέται από
το τοπίο.
{Πλάνο 161}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική, με κάμερα κοντά στο νερό της στέρνας.
Η κούκλα των κοριτσιών που επιπλέει στο νερό της στέρνας.
{Πλάνο 162}
Γενικό πλάνο της στέρνας μέσα στο δάσος. Κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Καμιά κίνηση στην επιφάνεια του νερού, εκτός από το συνηθισμένο ανεπαίσθητο παφλασμό.
{Πλάνο 163}
Εξωτερικό - Δάσος
Πολύ γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή.
Πολύ γενικό πλάνο του δάσους με τη στέρνα δεξιά του κάδρου και τη Φραγκογιαννού να στέκεται
μπροστά στη θέση απ’ όπου έσπρωξε τα δύο κορίτσια. Η γωνία λήψης είναι αντίστοιχη με το
πλάνο 133 όπου η Φραγκογιαννού είχε δει για πρώτη φορά τα κοριτσάκια να παίζουν στη στέρνα,
πριν αρχίσει το ζουμ ιν. Η Φραγκογιαννού έχει στο κάδρο την ίδια θέση που είχαν τα κοριτσάκια
στο πλάνο 133.
{Πλάνο 164}
Εξωτερικό - Δάσος
Γενικό πλάνο του δάσους - πολύ πιο κοντινό όμως από το προηγούμενο - με τη Φραγκογιαννού να
σκύβει να παίρνει το καλάθι της και να ξεκινά να φύγει. Εδώ αρχίζει travelling-in, πλάγια
παράλληλο, που ακολουθεί το βάδισμα της, έχοντάς την 2/3 πλάτη στο κάδρο. Η Φραγκογιαννού
σταματά, κοντοστέκεται και κοιτάζει προς τη στέρνα χαμογελαστή. Το travelling σταματά επίσης.
{Πλάνο 165}
Εξωτερικό - Δάσος
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Μπούστο της Φραγκογιαννούς με το κεφάλι σκυμμένο στη στέρνα. Το σηκώνει αργά από τη
στέρνα κοιτώντας προς την κατεύθυνση του σπιτιού. Ανήσυχο βλέμμα.
{Πλάνο 166}
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Εξωτερικό του αγροτικού σπιτιού μέσα στο δάσος, με τη φιγούρα της μάνας στραμμένη προς το
σημείο του συμβάντος, να προχωρά με βήματα διστακτικά από τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού
προς το δάσος.
{Πλάνο 167}
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Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Μπούστο της Φραγκογιαννούς, που σκυμμένη στη στέρνα κάτι αναδεύει, κοιτάζοντας προς τη
μάνα.
{Πλάνο 168}
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Εξωτερικό του σπιτιού μέσα στο δάσος, με τη φιγούρα της μάνας στο ίδιο σημείο που στεκόταν
στο πλάνο 166, στραμμένη προς το σημείο του συμβάντος. Κάνει ένα βήμα πίσω.
{Πλάνο 169}
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η Φραγκογιαννού σκυμμένη στη στέρνα. Το σώμα της κάνει μια απότομη κίνηση προς τα πάνω,
σαν κάτι να προσπαθεί να καταφέρει μέσα στη στέρνα, αλλά δεν φαίνεται τι ακριβώς.
{Πλάνο 170}
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Μπούστο από τη μέση και πάνω. Η μάνα με ανοιχτό στόμα κοιτά έντρομη προς τη στέρνα. Το
αριστερό της χέρι μένει μετέωρο στο μέρος της καρδιάς, στο αριστερό στήθος.
{Πλάνο 171}
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη (ίσως contre plongee σε μικρή γωνία).
Η Φραγκογιαννού βγάζει το ένα κοριτσάκι νεκρό από τη στέρνα.
{Πλάνο 172}
Μεσαίο πλάνο, μπούστο από το στήθος και πάνω (πιο κοντινό δηλ. απ’ ότι το πλάνο170).
Κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η μάνα με ανοιχτό το στόμα, έτοιμη να καταρρεύσει, με το πρόσωπο να τρέμει, κοιτά προς τη
στέρνα.
{Πλάνο 173}
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη (ίσως contre plongee σε μικρή γωνία).
Η Φραγκογιαννού βγάζει το άλλο κοριτσάκι νεκρό από τη στέρνα.
{Πλάνο 174}
Κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο της μάνας με όλη τη σύσπαση της αγωνίας. Τρέμουλο του στόματος.
{Πλάνο 175}
Μεσαίο πλάνο των νεκρών κοριτσιών στο έδαφος. Κάμερα σταθερή και κοντά στο έδαφος να
καδράρει μετωπικά τα κεφαλάκια τους, όπως τα κορμιά τους είναι μπρούμυτα ακουμπισμένα στο
πάτωμα.
{Πλάνο 176}
Πολύ κοντινό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η μάνα που ανοίγει το στόμα από τη σαστιμάρα. Ανάσα αγωνίας.
{Πλάνο 177}
Πολύ γενικό πλάνο του ξέφωτου. Κάμερα σταθερή.
Γωνία λήψης αντίστοιχη με το πλάνο 163 και 133.
Η Φραγκογιαννού, στην ίδια θέση μπροστά στη στέρνα - όπως στο πλάνο 163 - μόλις έχει βγάλει
τα παιδιά από τη στέρνα, τα ‘χει ακουμπήσει κάτω στο έδαφος, και κάνει κάποιες μαλάξεις στα
κορμιά τους σαν για να τα σώσει. Ταυτόχρονα φωνάζει με τέτοιο τρόπο ώστε να την ακούει η
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μάνα των παιδιών.
ΦΡΑΓΚ.: “Ω δυστυχία. Δεν έχετε το νου σας χριστιανοί; Έτσι αφήνουνε μικρά παιδιά κοντά στη
στέρνα νερό γιομάτη; Καλά που βρέθηκα ...ο Θεός μ’ έστειλε. Κρέμασμα γρήγορα ανάποδα,
κρέμασμα και χτύπημα με το ραβδί να ξεράσουν μαθές. Καλά που είναι γλυκό το νερό. Που ειν’
ένα σχοινί; Που είν’ ο άντρας σου χριστιανή μου; Καλά που βρέθηκα. Ο θεός μ’ έστειλε. Απ’ τον
Ανάργυρο, απ’ τον ελιώνα, καλά που ήταν η πόρτα ανοιχτή, έτσι όπως μπαίνω ακούω μπλουμ
τρέχω και τι να δω, δεν πρόλαβα κι ούτε ήξερα πως είσ’ εδώ...ω τρομάρα που πήρα, τρομάρα που
πήρα, γρήγορα κρέμασμα ανάποδα, που είν’ ο άντρας σου, που; Γιάννη, Γιάννη! Τα κορίτσια
πέσαν στη στέρνα!”
Την ώρα που φωνάζει τα παραπάνω είναι έντονα κινητική πάει μπροστά από τα παιδιά και
φωνάζει προς τη μάνα, ξαναπάει πίσω και πλησιάζει τα κορμάκια τους, κινεί έντονα τα χέρια όλο
αγανάκτηση σε μια υποτιθέμενη προσπάθεια να σώσει τα παιδιά.
{Πλάνο 178}
Εξωτερικό - Δάσος
Γενικό πλάνο του δάσους - γωνία λήψης αντίθετη απ’ αυτήν του πλάνου της Φραγκογιαννούς - ο
πατέρας των παιδιών τρέχει από τα χωράφια προς το σπίτι. Η κάμερα με γρήγορο πλάγιο
travelling-back - ώστε ο πατέρας να είναι κατά τα 2/3 αμφάς στην κάμερα - υποχωρεί στο τρέξιμό
του. Το travelling σταματά μόλις ο Γιάννης φτάσει στο σημείο όπου στέκεται συντετριμμένη η
γυναίκα του. Εκείνη, αμίλητη, με τρεμάμενο χέρι, του δείχνει προς την κατεύθυνση της στέρνας
και αμέσως τα γόνατά της λυγίζουν.
{Πλάνο 179}
Εξωτερικό - Δάσος
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη contre plongee.
Το πλάνο λίγο μεγαλύτερο από αμερικάνικο. Η μάνα των παιδιών λιποθυμά αργά μπροστά στο
σαστισμένο άντρα της, ο οποίος διπλώνει με απόγνωση το σώμα του προς το μέρος της, ενώ
τραβά την προσοχή του ένας ήχος. Στο άκουσμα του ήχου σηκώνει το κεφάλι του απότομα.
Η στάση του σώματος της μάνας καθώς λιποθυμά και η κλίση του κεφαλιού της, θυμίζει Παναγία
την ώρα του πόνου της Σταύρωσης. [Να βρω σχετικές αναφορές από ζωγραφική. Π.χ.
Καραβάτζιο]
{Πλάνο 180}
Εξωτερικό - Δάσος
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Μπούστο του πατέρα που κοιτά αγριεμένος, με αγωνιώδη τρόμο, προς την κατεύθυνση της
Φραγκογιαννούς. Ακούγεται ο ίδιος ήχος όπως στο προηγούμενο πλάνο.
{Πλάνο 181}
Πολύ γενικό πλάνο - όπως 133, 163, 177 - κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού, που έχει κρεμάσει τα παιδιά ανάποδα από ένα ξύλο μπροστά στη στέρνα, τα
χτυπά με δύναμη στην πλάτη για να φύγει το νερό, όπως η ίδια έλεγε στο πλάνο 177. Ακούγεται ο
ήχος του ραβδίσματος των παιδιών στην πλάτη.
{Πλάνο 182}
Αμερικάνικο πλάνο. Η κάμερα σταθερή με φόντο το σπίτι. Λήψη ελάχιστα contre plongee, με
κάμερα χαμηλά.
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Σε πρώτο επίπεδο, στα 2/3 του κάδρου, τα δύο κοριτσάκια βαλμένα το ένα δίπλα στο άλλο
μπρούμυτα. Πίσω τους όρθια η Φραγκογιαννού έχοντας τα χέρια στις πλάτες τους ακουμπά το
κεφάλι της πάνω στην πλάτη του ενός κοριτσιού σαν για να δει αν ανασαίνει. Γυρίζει το κεφάλι
της προς τον πατέρα, που στέκεται πίσω της όρθιος με αγωνία (αριστερά της και αριστερά του
κάδρου). Από την άλλη μεριά, δεξιά του κάδρου κάθεται συντετριμμένη η μητέρα σφίγγοντας
σταυρωτά τα χέρια στο στήθος της. Με το κοίταγμα της Φραγκογιαννούς ο πατέρας κάνει ένα
βήμα μπροστά σαν για να δει μήπως κάτι αλλάξει, σαν για να βεβαιωθεί για το θάνατο των
παιδιών του και η κίνησή του, μαζί με την έκφραση στο πρόσωπό του, δίνει την εντύπωση πως
κάτι ετοιμάζεται να πει. Η φωνή δε βγαίνει αλλά η Φραγκογιαννού, σαν να έλαβε το κρυφό
μήνυμά του, αρχίζει πάλι τις εντριβές στα κορμάκια των νεκρών κοριτσιών.
{Πλάνο 183}
Γενικό πλάνο. Η κάμερα σταθερή, σε γωνία plongee, με φόντο το σπίτι.
Σε πρώτο επίπεδο, ελάχιστα φωτισμένο, τα κορμάκια των πνιγμένων κοριτσιών πάνω σε κάτι
ξύλινες τάβλες.
Σε πίσω επίπεδο - στη μέση απόσταση μεταξύ σπιτιού και κοριτσιών - κάθονται η μάνα μαζεμένη
με τα χέρια σταυρωτά στους ώμους, ο πατέρας δίπλα της και δίπλα του η Φραγκογιαννού. Όλοι
στραμμένοι προς τη μεριά των θυμάτων. Στη φιγούρα της μάνας η παραιτημένη απόγνωση, στον
πατέρα μια συντριβή πιο ατίθαση (το κορμί του δίνει την εντύπωση ότι είναι έτοιμο να πεταχτεί
επάνω) και στη Φραγκογιαννού μια στάση αγέρωχη κι άτρωτη.
{Πλάνο 184}
Γενικό πλάνο στο ξέφωτο στο δάσος.
Ένα άλογο έρχεται από το βάθος. Πάνω στο άλογο ο πάρεδρος που είχαμε δει στο πλάνο της
ανάκρισης για τον πνιγμό της Ξενούλας. Μόλις πλησιάσει την κάμερα από το βάθος και φτάσει
στα μέσα του κάδρου, κατεβαίνει από το άλογο που το παίρνει ένας αστυνομικός. Εδώ αρχίζει
πλάγιο travelling-back που υποχωρεί στο βηματισμό του, έτσι όπως αυτός προχωρεί κατά 2/3
στραμμένος στο φακό. Διασχίζει την περιοχή ανάμεσα στα δέντρα, περνά μπροστά από τη στέρνα,
μπροστά από τον πατέρα των παιδιών και τη Φραγκογιαννού. Περνά πίσω από τον ειρηνοδίκη που
τον περιμένει καθιστός και κάθεται δίπλα του.
Το travelling σταματά. Η λήψη σε μικρή γωνία plongee.
Αριστερά του κάδρου κάθεται ο πάρεδρος, δίπλα του η ειρηνοδίκης, πιο πίσω όρθιος ο πατέρας
των κοριτσιών και δίπλα του η Φραγκογιαννού. Δεξιά στο κάδρο σε πρώτο επίπεδο, γράφει ο
γραμματέας. Ο πάρεδρος κάτι λέει με τον ειρηνοδίκη και αυτός ο τελευταίος στρέφεται προς τη
μεριά του πατέρα και της Φραγκογιαννούς και ρωτά.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ: “Ποιος είδε πρώτος τα κορίτσια μέσα στη στέρνα.”
ΠΑΤΕΡΑΣ: (κάνοντας ένα βήμα μπροστά ) “Κύριε ειρηνοδίκη. Εγώ ήμουν παρακάτου στο
χωράφι. Εγώ ο έρμος που πανάθεμά με βοτάνιζα το ψωροχώραφο. Άκουσα φωνές, έτρεξα, μα
ήταν αργά. Το κακό είχε γίνει”.
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ (στρέφοντας το μπαστούνι του προς τη Φραγκογιαννού):
“Για πες μας εσύ. Κατ’ αρχήν πως βρέθηκες εδώ;”
Ο πατέρας υποχωρεί και κάνει τόπο στη Φραγκογιαννού, που περνά μπροστά και στέκεται στη
θέση που στεκόταν κι αυτός κατά την απολογία του. Ο πατέρας πάει πίσω από τον ειρηνοδίκη και
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ακουμπά σ’ ένα δέντρο.
Η Φραγκογιαννού απολογείται.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Κατά πως σας είπα μαθές επέστρεφα απ’ τον Ανάγυρο με το καλάθι μου.
Ήθελα να δώσω στο Γιάννη από δω κανα βότανο να φτιάξουν ματζούνι, ήξερα πως είναι άρρωστη
η γυναίκα του, καλά που ήταν η πόρτα ανοιχτή, μπαίνω μέσα κι ακούω ‘μπλουμ’. Τρομάρα που
πήρα! Συγχωρεμένα να ‘ναι. Παίζαν με την καλαμιά και μπλουμ πέσανε μες στη στέρνα. Κατά
πως φαίνεται απ’ ότι μπόρεσα να καταλάβω στήσανε καβγά ποια θα κρατήσει την καλαμιά για να
βγάλει τάχατις ψάρι και σμπρωξ η μια σμπρωξ η άλλη πέσανε μέσα. Πήρα μια τρομάρα. (Και
υψώνοντας πολύ τον τόνο της φωνής απευθυνόμενη προς τον πατέρα των παιδιών) Μα χριστιανέ
μου έτσι αφήνουνε μικρά παιδιά κοντά στη στέρνα νερό γιομάτη;”
Ειρηνοδίκης και πάρεδρος σηκώνονται έρχονται προς την κάμερα και κάτι συζητούν. Ο
ειρηνοδίκης κάτι λέει στον πάρεδρο και αυτός κινεί το κεφάλι συγκαταβατικά. Σε πίσω επίπεδο
ανάμεσά τους διακρίνεται ο πατέρας του παιδιού, κι από τη δεξιά μεριά του κάδρου, σε πίσω
επίπεδο, στην πλάτη του γραμματέα, η Φραγκογιαννού κοιτά μια αυτούς και μετά τον πατέρα του
παιδιού.
{Πλάνο 185}
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee σε κάθετη γωνία.
Ο πάρεδρος που έλαβε μέρος στις δύο ανακρίσεις μαζί με άλλους δύο συζητούν για την
Φραγκογιαννού καπνίζοντας τσιμπούκι.
ΑΝΤΡΑΣ: “Θυμάσαι πριν κάμποσα χρόνια κείνο το γιο της το Μούρτο.”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Πως”
ΑΝΤΡΑΣ: “Μαχαίρωσε τσάμπα και βερεσέ τον Πορταϊτη”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: (δίνοντας το τσιμπούκι στον γέροντα δίπλα του)
“Αλήθεια που να βρίσκεται τάχα αυτός τώρα;”
ΑΝΤΡΑΣ: “Κατάδικος στη Χαλκίδα.”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ...Κακοποιό στοιχείο. Γιόμισε ο τόπος. Και τι κάνει η κυβέρνηση;”
Ένα κοριτσάκι έρχεται και τους φέρνει καφέ, τον ακουμπά χάμω και φεύγει.
ΑΝΤΡΑΣ: “Ο νόμος θα τους συντρίψει. Όσο για τη γριά, είμαι σίγουρος πως αυτή τα ξεπάστρεψε.
Κι ο ειρηνοδίκης, σοφός άνθρωπος δε λέω, αλλά πολύ το τραβάει. Θέλει λέει μείζονες αποδείξεις
και πράσινα άλογα.” Παίρνει το τσιμπούκι από το γέροντα.
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ.. Κι εγώ τις άλλες σαν την είδα στο μπαχτσέ του Γιάννη είπα να τη συλλάβω
να τη χώσω μέσα και να τελειώνουμε. Μμ. Αλλά δε μ’ άφησε ο χριστιανός.” }
Πλάνο 185
Εξωτερικό - Ταράτσα
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee σε κάθετη γωνία.
Ο πάρεδρος που έλαβε μέρος στις δύο ανακρίσεις μαζί με άλλους δύο συζητούν για την
Φραγκογιαννού καπνίζοντας τσιμπούκι.
ΑΝΤΡΑΣ: “Θυμάσαι πριν κάμποσα χρόνια κείνο το γιο της το Μούρτο.”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Πως”
ΑΝΤΡΑΣ: “Μαχαίρωσε τσάμπα και βερεσέ τον Πορταϊτη”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: (δίνοντας το τσιμπούκι στον γέροντα δίπλα του)
“Αλήθεια που να βρίσκεται τάχα αυτός τώρα;”
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ΑΝΤΡΑΣ: “Κατάδικος στη Χαλκίδα.”
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ...Κακοποιό στοιχείο. Γιόμισε ο τόπος. Και τι κάνει η κυβέρνηση;”
Ένα κοριτσάκι έρχεται και τους φέρνει καφέ, τον ακουμπά χάμω και φεύγει.
ΑΝΤΡΑΣ: “Ο νόμος θα τους συντρίψει. Όσο για τη γριά, είμαι σίγουρος πως αυτή τα ξεπάστρεψε.
Κι ο ειρηνοδίκης, σοφός άνθρωπος δε λέω, αλλά πολύ το τραβάει. Θέλει λέει μείζονες αποδείξεις
και πράσινα άλογα.” Παίρνει το τσιμπούκι από το γέροντα.
ΠΑΡΕΔΡΟΣ: “Μμ.. Κι εγώ τις άλλες σαν την είδα στο μπαχτσέ του Γιάννη είπα να τη συλλάβω
να τη χώσω μέσα και να τελειώνουμε. Μμ. Αλλά δε μ’ άφησε ο χριστιανός.”
{Πλάνο 186}
Εξωτερικό - Δρόμος χωριού
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Δυο αστυνομικοί στο δρόμο, βηματίζουν αργά σαν κάτι να περιμένουν. Ο ένας πλησιάζει τον
άλλο και του δίνει φωτιά και βηματίζουν μαζί πλάτη στην κάμερα.
{Πλάνο 187}
Εξωτερικό-εσωτερικό χωριάτικου σπιτιού. Σπίτι Δελχαρώς.
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη σε μικρή γωνία plongee.
Στο μπροστά επίπεδο του κάδρου η Δελχαρώ κάτι βλέπει και φωνάζει τη μάνα της, που βρίσκεται
μέσα στο σπίτι, σε πίσω επίπεδο του κάδρου, και ζυμώνει.
ΔΕΛΧΑΡΩ: “Μάνα, μάνα έλα να δεις.”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “ Ε!....τι ‘ναι;” βγαίνοντας προς τα έξω - στο πρώτο επίπεδο του κάδρου και κοιτάζοντας προς το σημείο που περιμένουν οι ταχτικοί αστυνομικοί.
{Πλάνο 188}
Εξωτερικό-εσωτερικό χωριάτικου σπιτιού. Σπίτι Δελχαρώς.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη σε μικρή γωνία plongee.
Μπούστο Φραγκογιαννούς που κοιτά πολύ ανήσυχη τους αστυνομικούς.
{Πλάνο 189}
Εξωτερικό - Δρόμος χωριού
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Δυο αστυνομικοί στο δρόμο, βηματίζουν αργά, πλάτη στην κάμερα, σαν κάτι να περιμένουν.
Πλησιάζουν με μικρά βήματα το σπίτι που βρίσκεται μπροστά τους (και απέναντι στην κάμερα)
συζητώντας και καπνίζοντας. Ο ένας πλησιάζει τον άλλο και του δίνει τσιγάρο και βηματίζουν
μαζί πλάτη στην κάμερα.
{Πλάνο 190} :
Εξωτερικό-εσωτερικό χωριάτικου σπιτιού. Σπίτι Δελχαρώς.
Αμερικάνικο πλάνο, λήψη σε μικρή γωνία contre plongee.
Η Φραγκογιαννού κρεμά την ποδιά της, κατεβάζει τα μανίκια, παίρνει το σάλι και το δένει στη
μέση της. Στο σημείο αυτό ξεκινά travelling-in καθώς η Φραγκογιαννού υποχωρεί στο χώρο και
σταματά μόλις η Φραγκογιαννού σταθεί στη γωνία του σπιτιού ανάμεσα στο τζάκι και το
παράθυρο, σε κάδρο αμερικάνικο και contre plongee σε μικρή γωνία.
Η Φραγκογιαννού παίρνει την κάπα της δίπλα από το τζάκι. Αριστερά του κάδρου μπαίνει η
Δελχαρώ. Συνομιλία μεταξύ τους για τους αστυνομικούς.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Πρέπει να πάρω τα βουνά θυγατέρα.”
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ΔΕΛΧΑΡΩ : “Γιατί μάνα;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Γυρεύουν να με φυλακώσουν.”
ΔΕΛΧΑΡΩ: “Εσύ έριξες το παιδί στο πηγάδι;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Όχι, μάρτυς μου ο θεός αυτό δεν το ‘καμα”
ΔΕΛΧΑΡΩ: “Η αμαρτία σε κυνηγάει μάνα;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Μουρλάθηκες; Που ειν’ το ραβδί μου; Ψάξε να το βρεις.”
Η Δελχαρώ φεύγει αριστερά του κάδρου για να βρει το ραβδί. Η Φραγκογιαννού ψάχνει κάτι στο
τζάκι. Ξεκινά travelling-back καθώς η Φραγκογιαννού έρχεται από το μέσα χώρο προς τα έξω και
σταματά όταν η Φραγκογιαννού σταματά και ψάχνει κάτι στο καλάθι της και μαζεύει βιαστικά τα
πράγματά της. Κοντοστέκεται, κοιτά κάπου μακριά και κάνει το σταυρό της. Μετά στρέφεται
προς τ’ αριστερά, σαν να κοιτά προς τους αστυνομικούς, και κάνει ένα βιαστικό βήμα.
{Πλάνο 191}
Εσωτερικό χωριάτικου σπιτιού. Σπίτι Δελχαρώς.
Μεσαίο πλάνο (αρχικά), λήψη σε μικρή γωνία contre plongee.
Η Φραγκογιαννού πλησιάζει την Δελχαρώ και της λέει τι να κάνει.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Άκου. Εγώ θα πάρω το άλλο δρόμο για να μη με δουν αυτοί. Συ τρέξε
τώρα αμέσως στο σπίτι και φώναξε της Αμέρσας από κάτου απ’ το δρόμο: ‘Αμέρσα, Αμέρσα!
Πως είν’ η μάνα; Καλύτερα; Σκώθηκε; Στο στρώμα είν’ ακόμα; Να πιστέψουν τα σκυλιά πως
είμαι πάνω στο σπίτι άρρωστη τάχατες και να μη με κυνηγήσουν. Καλή αντάμωση.”
Παρατήρηση: Είναι ενδιαφέρον ότι στο ‘καλή αντάμωση’ η Φραγκογιαννού μένει να κοιτά όλο
αγωνία και προσμονή την κόρη της, η οποία μένει ακίνητη χωρίς να αντιδρά. Μένουν σ’ αυτή τη
στάση 7 με 8 δευτερόλεπτα, χρόνο αρκετό ώστε να υπονοηθεί μια επιφύλαξη της κόρης απέναντι
στη μάνα, ίσως και μια υπόγεια σύγκρουση μεταξύ τους, η οποία άλλωστε διαφαίνεται και από
την παραπάνω στιχομυθία - πλάνο 190 - όταν η Δελχαρώ λέει ‘η αμαρτία σε κυνηγάει μάνα’ και η
Φραγκογιαννού απαντά μ’ εκείνο το έξαλλο ‘μουρλάθηκες;’
Μόλις περάσουν αυτά τα δευτερόλεπτα ακινησίας, η Φραγκογιαννού φεύγει προς την πόρτα που
είναι πίσω δεξιά του κάδρου - δίπλα στο τζάκι - και πριν περάσει το κατώφλι στρίβει και λέει στην
κόρη της παρακλητικά και επιτακτικά: “Άιντε”.
Η Δελχαρώ στρίβει και βγαίνει από την μπροστά πόρτα. Μαζί με την κίνησή της ξεκινά
ημικυκλικό travelling προς τα πίσω και ταυτόχρονο panoramique αριστερά, έτσι ώστε την
παρακολουθεί καθώς βγαίνει στη βεράντα του σπιτιού. Η κίνηση της κάμερα σταματά σε κάδρο
αμερικάνικο.
Η Δελχαρώ παίρνει το μαντήλι της, το βάζει στο κεφάλι κι έρχεται προς το φακό βγαίνοντας
αριστερά του κάδρου.
Με γρήγορο panoramique δεξιά, η κάμερα βρίσκει τη Φραγκογιαννού να βγαίνει από την πίσω
πόρτα κοιτάζοντας προς το μέρος των αστυνομικών και να προχωρεί βιαστικά στον πίσω δρόμο
(με το σταμάτημα του panoramique το κάδρο είναι γενικό).
{Πλάνο 192}
Εξωτερικό - Χωριάτικος δρόμος.
Πολύ γενικό πλάνο του χωριάτικου δρόμου όπου τρέχει η Φραγκογιαννού. Λήψη plongee από
ψηλά. Η Φραγκογιαννού τρέχει, κοντοστέκεται για μια στιγμή καθώς βλέπει από χαμηλά τους
αστυνομικούς και χωρίς να χάνει χρόνο συνεχίζει το τρέξιμο κάτω στο δρόμο, ενώ η κάμερα από
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πάνω κάνει πλάγιο travelling-back και αποκαλύπτει τους δύο αστυνομικούς που κοιτούν κάπου
αλλού.
{Πλάνο 193}
Εξωτερικό - Χωριάτικος δρόμος.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη contre plongee.
Η Φραγκογιαννού κατεβαίνει βιαστικά το δρόμο με τη βοήθεια της μαγκούρας. Βγαίνει αριστερά
του κάδρου.
{Πλάνο 194}
Εξωτερικό - Χωριάτικος δρόμος.
Γενικό πλάνο χωριού. Panoramique προς τ’ αριστερά, που ακολουθεί την κίνηση δύο αντρών.
Ένας άντρας με καπέλο κι ένας φουστανελάς με σκύλο προχωρούν προς την κατεύθυνση που
βλέπουν τη Φραγκογιαννού να τρέχει βιαστικά και να χάνεται στο βάθος του δρόμου.
{Πλάνο 195}
Εξωτερικό - Χωριάτικος δρόμος.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη contre plongee.
Δρόμος ανάμεσα σε σπίτια του χωριού. Η Φραγκογιαννού προχωρά στο δρόμο βιαστική. Στο
πίσω επίπεδο και σε ένα πιο ψηλό δρόμο, ένας αστυνομικός διασχίζει οριζόντια το κάδρο,
περπατώντας με κανονικό βηματισμό, κοιτάζοντας προς αυτή τη βιαστική γριά.
Η Φραγκογιαννού βγαίνει αριστερά του κάδρου.
{Πλάνο 196}
Εξωτερικό - Χωριάτικος δρόμος.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη contre plongee.
Δρόμος ανάμεσα σε σπίτια του χωριού. Η Φραγκογιαννού κατεβαίνει βιαστικά το δρόμο. Βγαίνει
αριστερά του κάδρου.
{Πλάνο 197}
Εσωτερικό - Αρχοντικό σπίτι, χωριάτικο.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή και κοντά στο πάτωμα, λήψη contre plongee.
Η Φραγκογιαννού μπαίνει τρέχοντας σε αυτό το σπίτι, πλησιάζει μια πόρτα, φωνάζει “Μαρουσώ,
εισ’ απάνου”, αφήνει μαγκούρα και καλάθι μπροστά σ’ ένα ντιβάνι και ανεβαίνει βιαστική τις
σκάλες.
{Πλάνο 198}
Εσωτερικό - Αρχοντικό σπίτι, χωριάτικο. Κρεβατοκάμαρα αρχοντικού σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο, κάμερα σταθερή αρχικά και μετωπική λήψη.
Η κάμερα καδράρει έξω από την πόρτα του δωματίου.
Δύο γυναίκες, η Φραγκογιαννού και η φίλη της η Μαρουσώ, μέσα στο υπνοδωμάτιο όρθιες,
κρατούν τα χέρια η μια της άλλης την ώρα της συνομιλίας.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Και τώρα που να πάω; (σφίγγει τα χέρια της Μαρουσώς) Σαν έρθει ο
αφέντης θα ’χει νυχτώσει.”
ΜΑΡΟΥΣΩ: “Θα σε κρύψω εδώ τη νύχτα, τώρα, πριν έρθει ο αναγνώστης.”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Που;”
ΜΑΡΟΥΣΩ: “Κάτω στο μικρό κατωγάκι, στο σοφά. Ξέρεις...”
Εδώ η Φραγκογιαννού σκύβει το κεφάλι κι ακουμπά το μάγουλο στο χέρι της Μαρουσώς, σ’
- -

471

ένδειξη ευγνωμοσύνης. Η Μαρουσώ την τραβά απαλά προς τ’ αριστερά του κάδρου λέγοντάς της.
ΜΑΡΟΥΣΩ: “Έλα μαζί μου.”
Οι δυο γυναίκες, πρώτα η Μαρουσώ, έπειτα η Φραγκογιαννού, βηματίζουν αριστερά στο κάδρο.
Ξεκινά παράλληλο travelling που καλύπτει τη διαδρομή τους από το ένα δωμάτιο στο άλλο, την
οποία δεν βλέπουμε γιατί μεσολαβεί τοίχος, και τις βρίσκει να βγαίνουν στο άπλωμα του
κεντρικού χώρου και να κατεβαίνουν τις σκάλες.
{Πλάνο 199}
Εσωτερικό - Αρχοντικό σπίτι, χωριάτικο.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Η Φραγκογιαννού με τη Μαρουσώ κατεβαίνουν τις σκάλες βιαστικά. Η Μαρουσώ προπορεύεται,
η Φραγκογιαννού παίρνει καλάθι και μαγκούρα από το σημείο που τα είχε αφήσει και ακολουθεί.
Μπαίνουν στην πόρτα ανάμεσα στις σκάλες. Κατεβαίνουν τις σκάλες.
{Πλάνο 200}
Εσωτερικό - Αρχοντικό σπίτι, σοφάς - κατωγάκι.
Αμερικάνικο πλάνο.
Η Φραγκογιαννού με τη Μαρουσώ κατεβαίνουν τις σκάλες βιαστικά. Η Μαρουσώ προπορεύεται,
η Φραγκογιαννού ακολουθεί. Μπαίνουν στην πόρτα του δωματίου που είναι κάτι σαν κελάρι.
Μόλις η Φραγκογιαννού περάσει την πόρτα ξεκινά μικρό travelling-in και βρίσκει τις δύο
γυναίκες στο χώρο να συζητούν τι θα κάνουν.
ΜΑΡΟΥΣΩ: “Σαν λαλήσει τ’ αρνί...”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Λέγε..”
ΜΑΡΟΥΣΩ: “...κοντά να φέξει, ότι ώρα νιώσεις αν θες σηκώνεσαι και πας στο καλό. Όπου σε
φωτίσει ο θεός.”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Ας είναι.”
ΜΑΡΟΥΣΩ: “Την άλλη νύχτα πάλι αν ίσως και δε βρεις άλλο καταφύγιο έρχεσαι και μου ρίχνεις
ένα πετραδάκι στο παράθυρο και κατεβαίνω να σε κρύψω πάλι στο κατωγάκι.”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Καλά, μα για κοίτα πάλι αν έφυγε ο αστυνόμος...”
Η Μαρουσώ φεύγει αριστερά του κάδρου και η Φραγκογιαννού μένει μόνη και σκεφτική. Αφήνει
κάτω το καλάθι με τη μαγκούρα και κάθεται πάνω σε κάτι στοίβες με ξύλα, αγκαλιάζει τα γόνατα
με τα χέρια και σκέφτεται.
{Πλάνο 201}
Εξωτερικό - Αγροί
Γενικό πλάνο, λήψη plongee.
Η Φραγκογιαννού με καλάθι μαζεύει χόρτα. Καθώς προχωρά από το βάθος προς την κάμερα
γίνεται travelling-back και η κάμερα που βρίσκεται σε γερανό κατεβαίνει σταδιακά έτσι ώστε το
κάδρο καταλήγει σε μπούστο της Φραγκογιαννούς. Η Φραγκογιαννού κοιτά προς τον ορίζοντα.
{Πλάνο 202}
Μεσαίο πλάνο.
Ο ήλιος κρύβεται πίσω από το βουνό.
{Πλάνο 203}
Εξωτερικό - Αγροί
Γενικό πλάνο, λήψη plongee.
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Η Φραγκογιαννού με καλάθι μαζεύει χόρτα. Έχει βγάλει την κάπα, έχει μια τσάντα ανοιχτή και
στο στόμα κάποιο χορταρικό. Δύο παιδιά παίζουν δεξιά του κάδρου, καθισμένα χάμω στο λιβάδι.
Καθώς προχωρά από το βάθος προς την κάμερα γίνεται travelling-back και η κάμερα που
βρίσκεται σε γερανό κατεβαίνει σταδιακά έτσι ώστε το κάδρο καταλήγει μετωπικό, με τη
Φραγκογιαννού σε πρώτο επίπεδο και τα παιδιά πίσω δεξιά της. Η Φραγκογιαννού κοιτά προς τον
ορίζοντα αριστερά του κάδρου.
{Πλάνο 204}
Εσωτερικό - Αρχοντικό σπίτι, σοφάς - κατωγάκι.
Αμερικάνικο πλάνο.
Η Φραγκογιαννού ξαπλωμένη στα ξύλα. Από το παραθυράκι φαίνονται τα πόδια κάποιου που
περπατά πάνω κάτω στο δρόμο. Η Φραγκογιαννού σηκώνεται απότομα και προχωρά προς την
πόρτα. Με τα βήματά της ξεκινά travelling-back, που υποχωρεί στην έξοδό της. Το σώμα της
κλείνει το φακό.
{Πλάνο 205}
Εξωτερικό - Δρόμος χωριού.
Ίδιος χώρος με αυτόν της σκηνής που ο Μούρτος έβαζε μπουρλότα κάτω από τη μύτη των
αστυνομικών και αυτοί τον κυνηγούσαν. Σκηνή μνήμης Φραγκογιαννούς στην αρχή της ταινίας
(πλάνο 19, πλάνο 26, πλάνο 28).
Γενικό πλάνο που παραπέμπει στο αντίστοιχο πλάνο του Μούρτου. Ίδιος χώρος και ίδια λήψη
(ακόμα και οι καπνοί που υπήρχαν στα πλάνα του Μούρτου υπάρχουν και εδώ) τόσο που στα
πρώτα καρέ του πλάνου δίνεται η εντύπωση ότι γίνεται πάλι αναδρομή στο παρελθόν και ότι: α)
πρόκειται για πλάνο του Μούρτου που τρέχει, β) πρόκειται για πλάνο των αστυνομικών που τον
κυνηγούν, γ) πρόκειται για πλάνο της Φραγκογιαννούς που τρέχει στο σπίτι να δει τι γίνεται.
Όμως κατά τη διάρκεια του πλάνου γίνεται αντιληπτό ότι αυτή που τρέχει είναι η Φραγκογιαννού
αλλά σε μεγάλη ηλικία, στο παρόν - οπότε δεν πρόκειται για αναδρομή στο παρελθόν - καθώς την
κυνηγούν οι αστυνομικοί.
{Πλάνο 206}
Εξωτερικό - Δρόμος χωριού.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee.
Η Φραγκογιαννού τρέχει από δεξιά του κάδρου προς το βάθος του δρόμου.
{Πλάνο 207}
Κάμπος.Γενικό πλάνο κάμπου.
Ένας βοσκός σαλαγάει τα πρόβατα. Η κάμερα κάνει ζουμ ιν και το πλάνο γίνεται αμερικάνικο.
Με την κίνηση του σώματος του βοσκού μικρό panoramique αριστερά που σταματά καθώς ο
βοσκός στρίβει βλέποντας τη Φραγκογιαννού.
ΒΟΣΚΟΣ: “Και που σ’ αυτόν τον κόσμο θειά Χαδούλα. Ο θεός σ’ έστειλε μαθές.”
Εδώ ξεκινά γρήγορο panoramique αριστερά μαζί με ζουμ άουτ, που ακολουθεί την κίνηση του
βοσκού καθώς τρέχει στον κάμπο για να συναντήσει τη Φραγκογιαννού. Η κίνηση αυτή της
κάμερα σταματά μόλις ο βοσκός τη φτάσει, και το πλάνο γίνεται αμερικάνικο σε λήψη plongee. Ο
βοσκός δεξιά του κάδρου και η Φραγκογιαννού αριστερά.
ΒΟΣΚΟΣ : “Μα δεν ξέρεις τίποτα θειά;”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Τι να ξέρω γιε μου; Απ’ τα ψες βράδυ λείπω απ’ το χωριό. Ήρθα για να
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μαζώξω βότανα στα ρέματα.”
ΒΟΣΚΟΣ: “Άκου θειά. Πάει βδομάδα μαθές που σπαργανίσαμε κάτου στο καλύβι.”
Στην αρχή αυτής της ατάκας ο βοσκός έρχεται πίσω από τη Φραγκογιαννού και στέκεται από την
άλλη πλευρά του σώματός της, δηλαδή αριστερά του κάδρου. Την κίνησή του ακολουθεί μικρό
panoramique αριστερά.
Εδώ ξεκινούν να προχωρούν και οι δύο μαζί, προς τα δεξιά του κάδρου, η Φραγκογιαννού
μπροστά και ο βοσκός πίσω. Η κάμερα τους ακολουθεί με panoramique δεξιά. Κατά τη διάρκεια
της κίνησής τους συνομιλούν.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Γεννήσατε;”
ΒΟΣΚΟΣ: “Είναι το τρίτο κοριτσούδι που μας έρχεται στα πέντε χρόνια. Όλο κοριτσούδια το
έρμο. Όλο κοριτσούδια.”
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Να σε ζήσει. Καλή σαράντιση τσι φαμελιάς σου.”
ΒΟΣΚΟΣ: “Άκου μαθές. Το κοριτσούδι ήρθε άρρωστο στον κόσμο και στο βυζί δεν κολλάει. Κι η
μάνα του η καψερή δεν είναι καλά κι αυτή. Όλο κλάψι και σεκλέτι το έρμο. Κοπιάζεις ως το
καλύβι μπάρεμ μου τώρα δα που σε σταύρωσα, να’ κανες κανένα γιατρικό μαθές..”
Σ’ αυτό το σημείο η κάμερα κινείται προς τα πάνω στον άξονά της, περνά πάνω από τα κεφάλια
των δύο ακόμα συνομιλούντων και με ζουμ ιν καδράρει ένα σημείο στο βάθος του κάμπου όπου
φαίνονται τα κεφάλια δύο αστυνομικών να προχωρούν. Όσο γίνεται αυτό ακούγονται τα λόγια του
βοσκού και της Φραγκογιαννούς:
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Εδώ τώρα κοντεύει να νυχτώσει...”
ΒΟΣΚΟΣ: “Σαν νυχτώσει κοιμάσαι στο καλύβι μου, ζωή να’ χεις και καλή ψυχή θειά. Ο
γιαραμπής να σ’ έχει καλά.”
{Πλάνο 208}
Εξωτερικό - Κάμπος.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη σε μικρή γωνία contre plongee.
Η Φραγκογιαννού πλάτη στην κάμερα. Γυρίζει απότομα και κοιτά έντρομη.
Την στιγμή αυτή ακούγονται off τα λόγια του βοσκού.
ΒΟΣΚΟΣ: “Καλό θα της κάμεις της έρμης”.
{Πλάνο 209}
Εξωτερικό - Κάμπος.
Γενικό πλάνο, οι αστυνομικοί στο βάθος του κάμπου προχωρούν και ταυτόχρονα γίνεται ζουμ
άουτ. Μετά το ζουμ άουτ η κάμερα κινείται στον άξονά της προς τα κάτω - σε μικρό vertical - και
με ταυτόχρονη κίνηση με γερανό προς τα κάτω βρίσκει τη Φραγκογιαννού σε μεσαίο πλάνο. Η
κάμερα σταματά την κίνηση μόλις η λήψη γίνει μετωπική.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Πάψε γιε μου. Πάψε αν αγαπάς το Χριστό.”
{Πλάνο 210}
Εξωτερικό - Κάμπος.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Οι αστυνομικοί προχωρούν στον κάμπο.
Ακούγεται off ο λόγος της Φραγκογιαννούς.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “΄Ερχονται τακτικοί.”
ΒΟΣΚΟΣ: “Τακτικοί;”
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{Πλάνο 211}
Εξωτερικό - Κάμπος.
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Μπούστο Φραγκογιαννούς που τρομαγμένη και βιαστική παρακαλεί το βοσκό να μην την
μαρτυρήσει.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: “Σςς. Μην πεις πως μ’ είδες. Μη με μαρτυρήσεις. Αν γλιτώσω θα ‘ρθω το
βράδυ στο καλύβι σου.”
Η Φραγκογιαννού βγαίνει αριστερά του κάδρου βιαστική.
{Πλάνο 212}
Εξωτερικό - Κάμπος.
Πολύ γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού με το καλάθι και τη μαγκούρα στο χέρι τρέχει προς το βάθος του κάμπου.
{Πλάνο 213}
Εξωτερικό - Κάμπος.
Πολύ γενικό πλάνο. Ο βοσκός, στο πρώτο επίπεδο δεξιά του κάδρου, περιμένει στηριζόμενος στη
μαγκούρα του και σε πίσω επίπεδο οι αστυνομικοί τρέχουν προς το μέρος του. Η κάμερα κάνει
ζουμ άουτ, καθώς οι αστυνομικοί πλησιάζουν το βοσκό. Ο ένας απ’ αυτούς στέκεται δίπλα στο
βοσκό λίγο πιο πίσω του, ο άλλος βγαίνει αριστερά του κάδρου, απ’ όπου είχε βγει η
Φραγκογιαννού, και μετά επιστρέφει, μπαίνει στο κάδρο, πλησιάζει το βοσκό και αρχίζει τις
ερωτήσεις.
1ος ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: “Είδες εκείνη την παλιογυναίκα; Τη Φραγκογιαννού.”
ΒΟΣΚΟΣ: “Όχι”. Απαντά σκυφτός, στηριζόμενος πάνω στη μαγκούρα του.
2ος ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ: “Ψέματα λες. Ως κι εγώ την είδα με τα μάτια μου που έτρεχε εκεί πάνω.
Έτρεχε σα γάτα.”
{Πλάνο 214}
Εξωτερικό - Πλαγιά βουνού.
Πολύ γενικό της κορυφογραμμής. Κάμερα σταθερή.
Η Φραγκογιαννού τρέχει κατά μήκος της κορυφογραμμής από αριστερά προς τα δεξιά του
κάδρου. Μόλις βγει από το κάδρο, cut.
{Πλάνο 215}
Εξωτερικό – Χωράφι.
Πολύ γενικό πλάνο του χωραφιού. Κάμερα σταθερή και κοντά στο έδαφος. Λήψη μετωπική.
Η Φραγκογιαννού καθισμένη στο χωράφι, δεξιά στο 1/3 του κάδρου, ξεδιαλέγει βότανα.
{Πλάνο 216}
Εξωτερικό – Σούρουπο. Ακρογιαλιά.
Πολύ γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Λήψη plongée.
Η Φραγκογιαννού, σκοτεινή φιγούρα μπροστά στη θάλασσα, αναδεύει με τη μαγκούρα της το
νερό.
{Πλάνο 217}
Μικρή σπηλιά.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Λήψη μετωπική προς το εσωτερικό.
Η Φραγκογιαννού ξαπλωμένη στο έδαφος, κοιμάται. Το σώμα της βρίσκεται σε στάση διαγώνια
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ως προς το κάδρο. Ανοίγει τα μάτια. Κοιτά προς ένα σημείο εκτός κάδρου με έκπληξη.
{Πλάνο 218}
Μικρή σπηλιά.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος. Λήψη μετωπική προς το εξωτερικό.
Τρεις άντρες. Από τα λεγόμενά τους, γίνεται αντιληπτό ότι πρόκειται για παράνομους (πιθανόν
ληστές):
Οι δύο κάθονται αριστερά και δεξιά στην είσοδο της σπηλιάς (και του κάδρου αντίστοιχα). Ο
τρίτος στέκεται έξω από την σπηλιά και προχωρεί ανάμεσα στους άλλους δύο, προσφέροντάς ένα
τσιμπούκι στον πρώτο άνδρα.
1ος ΆΝΔΡΑΣ: (Αφού δώσει το τσιμπούκι στο δεύτερο άνδρα) "Εσύ μας κουβάλησες τους
χωροφύλακες στα βουνά."
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Με κυνηγάνε οι τακτικοί γιε μου"
1ος ΆΝΔΡΑΣ: "Και τί τους έκανες εσύ ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Λένε πως έπνιξα κάτι κοριτσούδια"
1ος ΆΝΔΡΑΣ: "Τά 'πνιξες ή όχι ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Βάσανα πού 'χει η ζωή..."
1ος ΆΝΔΡΑΣ: (πιό κοφτά) "Τά 'πνιξες ;"
Ο τρίτος άνδρας, δίνει το τσιμπούκι στον πρώτο, πλησιάζει σκύβοντας στην κάμερα, και λέει:
3ος ΆΝΔΡΑΣ: "Πώς σε λένε θειά ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Φραγκογιαννού"
3ος ΆΝΔΡΑΣ: "Είσ' η μάνα του Μούρτου ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Κι εσύ, ποιος είσαι "
3ος ΆΝΔΡΑΣ: "Ο γιος του Δημητράκη του Σταύρακα είμαι."
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (Off) "Ζεις γιε μ'. Ζεις..."
Ο τρίτος άνδρας κουνάει το κεφάλι καταφατικά σκεφτικός, ενώ ο πρώτος άνδρας παίρνει το
μπαγλαμά του, βγαίνει έξω από τη σπηλιά, στέκεται στο πίσω επίπεδο του κάδρου και παίζει.
{Πλάνο 219}
Μικρή σπηλιά.
Κοντινό πλάνο Φραγκογιαννούς. Κάμερα σταθερή. Λήψη μετωπική προς το εσωτερικό.
Η Φραγκογιαννού κοιτά προς τους άνδρες. Ένα δάκρυ ίσα που φαίνεται στα μάτια της. Ένα χέρι
της προσφέρει το τσιμπούκι. Αυτή το παίρνει και τραβά τρεις – τέσσερις συνεχόμενες τζούρες.
Δείχνει πικραμένη, συγκινημένη, συλλογισμένη.
Σε πίσω ηχητικό επίπεδο, ακούγεται ο μπαγλαμάς.
{Πλάνο 220}
Μικρή σπηλιά.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή και χαμηλά στο έδαφος. Λήψη μετωπική προς το εξωτερικό.
Διάταξη κάδρου όπως στο τελευταίο μέρος του πλάνου 217.
Ο πρώτος άνδρας, έρχεται ξανά στην είσοδο της σπηλιάς και δίνει στην Φραγκογιαννού ένα
μαχαίρι. Το χέρι της μπαίνει από τα δεξιά του κάδρου και το παίρνει.
{Πλάνο 221}
Μικρή σπηλιά.
Μεσαίο πλάνο Φραγκογιαννούς. Κάμερα σταθερή. Λήψη μετωπική προς το εσωτερικό.
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Μπούστο της Φραγκογιαννούς που περιεργάζεται το μαχαίρι προβληματισμένη.
Ήχος Off: Κλάμα μωρού (που συνεχίζεται στο επόμενο πλάνο).}
{Πλάνο 222}
Εσωτερικό – Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Μετωπική λήψη.
Η κάμερα κάνει travelling – back και μικρό panoramique δίνοντας μια αίσθηση κυκλικής
απομάκρυνσης από το κεντρικό θέμα του κάδρου, που είναι μια μεσόκοπη γυναίκα που κουνάει
μια μωρουδιακή κούνια. Όταν το πλάνο γίνει γενικό, η κάμερα κάνει panoramique αριστερά και
βρίσκει την Φραγκογιαννού να μπαίνει από την είσοδο του σπιτιού.
Ήχος πόρτας που κλείνει.
ΓΥΝΑΙΚΑ: (ξαφνιασμένη) "Ποιός είναι ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: "Εγώ. Μ' έστειλε ο Γιάννης να κάνω γιατρικά της λεχώνας."
ΓΥΝΑΙΚΑ: (ενώ σηκώνεται και πλησιάζει την Φραγκογιαννού) "Τέτοιαν ώρα ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: "Δεν μπόρεσα νά 'ρθω νωρίτερα."
ΓΥΝΑΙΚΑ: "Και πού τον είδες ;"
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (ενώ προχωρεί και αφήνει μαγκούρα και καλάθι) "Κάτου στο λεχούνι. Στο
ρέμα."
Η κάμερα ακολουθεί την κίνησή της με panoramique.
Η Φραγκογιαννού παίρνει ένα μπρίκι και ένα κιούπι, τα ακουμπά σε ένα χαμηλό τραπέζι, βγάζει
τα βότανα από την ποδιά της και ξεδιαλέγοντάς τα, τα βάζει στο μπρίκι, έπειτα προσθέτει νερό και
σηκώνεται για να βάλει το μπρίκι στη φωτιά. Η γυναίκα κάθεται δίπλα στην κούνια, κοντά στην
Φραγκογιαννού και την παρακολουθεί.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (ενώ κάθεται κι' αυτή από την άλλη μεριά της κούνιας) "Μή τη ξυπνάς
τώρα. Της το δίνουμε ύστερα."
{Πλάνο 223}
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού προφίλ στο φακό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (κοιτάζοντας προς την κούνια) "Κορτσούδι και τούτο του έρμου. Απ' του
γαμπρό σου έμαθα, έχετε άλλα δυο κοριτσούδια λέει... Μέγα βάσανο. Στη φτουχολογιά, όλο
κοριτσούδια έρχονται. Το έρμο. Η γυναίκα είναι σκλάβα σε τούτου το ρημαδιό. Αγρικάς θαρρώ;"
{Πλάνο 224}
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η μεσόκοπη γυναίκα, 3/4 αμφάς στο φακό, κοιτά προς τη Φραγκογιαννού και κουνά το κεφάλι.
{Πλάνο 225}
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού προφίλ στο φακό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Σαν ήμουν νια, υπηρετούσα τους γονιούς μου. Σαν θέριωσα, με
πάντρεψαν του Φράγκου, θεός σχωρέσ' τον μακαρίτη, πηρετούσα το Φράγκο και τα παιδιά.
Έσκυψα το κεφάλι, να συνάξω προίκες για τις θυγατέρες και πριν προλάβω μ' αυτές, δώσ' του
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αγγόνια, δώσ' του αγγόνια, δώσ' του αγγόνια. Φτού κι απ' την αρχή. Και τελειωμό δεν έχει.
Αγρικάς θαρρώ;»
{Πλάνο 226}
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η μεσόκοπη γυναίκα, 3/4 αμφάς στο φακό, κοιτά προς τη Φραγκογιαννού, κουνά το κεφάλι.
ΓΥΝΑΙΚΑ: «Ευλογημένα απ' το μεγαλοδύναμο νά 'ναι. Μόνο πού 'ρχονται άρρωστα καμιά βολά.
Εεέτσι είν' η ζωή, μανιά μ'. Τα βάσανα για τσ' ανθρώπους είναι. Γυναίκα και καρτέρ' πάν μαζί’».
{Πλάνο 227}
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Μεσαίο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού προφίλ στο φακό. Σηκώνει το κάλυμμα της κούνιας του μωρού και η κάμερα
ακολουθεί την κίνησή της με panoramique αριστερά, ώστε κεντρικό στοιχείο του κάδρου να είναι
η παλάμη του χεριού της.
{Πλάνο 228}
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή και κοντά στο έδαφος.
Αριστερά του κάδρου όρθια η Φραγκογιαννού με το μωρό στην αγκαλιά και δεξιά καθισμένες
χάμω η λεχώνα με την μάνα της (η γυναίκα των προηγούμενων πλάνων). Η λεχώνα κρατάει το
κιούπι με το γιατρικό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Κουράγιο κουπέλα μ' »
ΛΕΧΩΝΑ: «Πού βρέθηκες εδώ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Ο Θεός μ' έστειλε.»
ΜΑΝΑ: «Καλά που ήρθες.»
Η λεχώνα πίνει το γιατρικό. Η μάνα παίρνει το κιούπι και τότε η Φραγκογιαννού δίνει το μωρό
στη λεχώνα. Η λεχώνα παίρνει το μωρό.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Για κοίταξε να δεις. Τραβάει; Βυζαίνει;»
Ήχος off – Ανδρική φωνή: «Γριάα. Γριά. Έλα να μου δώσεις ένα χέρι. Ο παραγιός δεν φάνηκε
ακόμη. Δεν μπορεί κανείς μονάχος σε τούτο το έρμο. Εεε, δεν έχω μπάρε 'μ και τέσσερα χέρια.»
Η μάνα της λεχώνας σηκώνεται, περνά μπροστά από την κάμερα και βγαίνει αριστερά του
κάδρου.
{Πλάνο 229}
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού κάθεται στη βάση της κούνιας του μωρού. Η μάνα της λεχώνας κάθεται από
την άλλη πλευρά και σκυμμένη λαγοκοιμάται.
Η Φραγκογιαννού σκύβει προς την κούνια, στο πρόσωπό της διακρίνεται αινιγματικό χαμόγελο
και το χέρι της είναι μέσα στην κούνια. Μετά από 30 δευτερόλεπτα περίπου ακούγεται ένας
μεταλλικός θόρυβος και η κούνια μετακινείται προς τα πίσω. Η μάνα πετάγεται από τον ύπνο της.
ΜΑΝΑ ΛΕΧΩΝΑΣ: «Τι κάνεις;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (ταραγμένη και μαζεύοντας όπως - όπως το κάλυμμα της κούνιας) «Τίποτε;
Ήθελα να το κάνω να λουφάξει... Πηγαίνου τώρα. Έφεξε.»
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Η Φραγκογιαννού σηκώνεται, παίρνει μαγκούρα και καλάθι και βιαστική, βγαίνει αριστερά του
κάδρου.
{Πλάνο 230 }
Κάμαρα χωριάτικου σπιτιού.
Αμερικάνικο πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (ενώ τρέχει προς την πόρτα) «Δώσ' το γιατρικό στη λεχώνα άμα ξυπνήσει.»
Η Φραγκογιαννού βγαίνει από την πόρτα, τρέχοντας.
{Πλάνο 231}
Αγρός έξω από το σπίτι της λεχώνας.
Γενικό πλάνο.
Η Φραγκογιαννού τρέχει με όλη της τη δύναμη προς την κάμερα, απομακρυνόμενη από το σπίτι.
Η κάμερα υποχωρεί στο τρέξιμό της με zoom – out και ακολουθεί την κατεύθυνσή της με
panoramique αριστερά. Αρκετά πιο πίσω, από την πλευρά του σπιτιού, τρέχει φωνάζοντας η μάνα
της λεχώνας:
ΜΑΝΑ: «Πιάστε τη ! Πιάστε τη ! Έκανε φονικό. Γιάννηηη !»
Με το panoramique η κάμερα βρίσκει το Γιάννη μέσα στο χωράφι με την γκλίτσα στον ώμο.
Η Φραγκογιαννού περνά μπροστά του τρέχοντας. Σε πίσω ηχητικό επίπεδο, ακούγονται οι φωνές
της μάνας.
ΓΙΑΝΝΗΣ: (στρεφόμενος προς την Φραγκογιαννού) «Τί είναι ; Τί τρέχει θειά ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (έχοντας απομακρυνθεί ήδη) «Ααα Γιάννη. Η γυναίκα σου έχει πόνους,
είναι άσχημα.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Έχει πόνους ; Τι λές χριστιανή μ' ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Έχ' κι άλλο παιδί στην κοιλιά»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Κι άλλο παιδί στην κοιλιά τς ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (χτυπώντας την μαγκούρα) «Αυτό που σου λέω. Μόν' τρέχα στου χωριό να
φωνάξεις μαμή.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Εεε πώς γίνεται αυτό γιά; Είσ' με τα καλά σ' χριστιανή μ' ;»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: (διακόπτοντάς τον) «Γίνεται και παραγίνεται. Όλες τις φορές τα διπλάρικα
δεν πέφτουν μαζί. Το πιο αδύναμο κάνει και ώρες και μέρες να πέσ'.»
ΓΙΑΝΝΗΣ: «Εεε, έχω ακούσει κάτι τέτοιο...»
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΟΥ: «Ααα. Φαίνεται πως αυτή τη φορά το ένα παιδί πιάστηκε ύστερα από τ'
άλλου. Άντε τρέχα να φωνάξεις μαμή. Εγώ πάω να φέρω τον παπά να πει μιαν ευχή στη γυναίκα
σ'.»
Η Φραγκογιαννού φεύγει στο βάθος αριστερά του κάδρου. Ο Γιάννης τρέχει προς το σπίτι, η
κάμερα τον ακολουθεί με panoramique δεξιά, ώσπου αυτός συναντά τη μάνα της λεχώνας η οποία
φωνάζει τραβώντας τα μαλλιά της.
ΜΑΝΑ: «Πιάστη 'νε ! Πιάστη 'νε !»
{Πλάνο 232}
Εξωτερικό – Αγροί.
Πολύ γενικό πλάνο αγρών σε διάφορα επίπεδα. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Κόσμος σκορπισμένος κατά μήκος του πίσω επιπέδου του κάδρου, τρέχει προς την κάμερα. Ένα
μικρό ύψωμα, κρύβει για λίγο στην πίσω πλευρά του τον κόσμο, καθώς ανεβαίνει, για να
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ξαναφανεί αργότερα.
ΑΦΗΓΗΣΗ:
"Η μάνα της ήτον κακή. Βλάσφημος και φθονερά. Ήτον μία από τας στρίγκλας της εποχής της.
Ήξευρε μάγια. Την είχαν κυνηγήσει δυο – τρεις φοράς οι κλέφτες, τα παλικάρια του Καρατάσου
και του Γάτσου και των άλλων οπλαρχηγών της Μακεδονίας. Έπραξαν τούτο δια να την
εκδικηθούν, επειδή τους είχε κάμει μάγια και δεν επήγαιναν καλά οι δουλειές των.
Η Χαδούλα η Φράγκισσα αν και πολύ μικρά, ήτον γεννημένη τότε και τα ενθυμείτο όλα αυτά τα
οποία διηγείτο αργότερα η μάνα της."
{Πλάνο 233}
Παρελθόν – flash back – σέπια (όπως το πλάνο 14)
Γενικό πλάνο plongée, όπου διακρίνονται για πρώτη φορά όλα μαζί, τα πρόσωπα των
προηγούμενων πλάνων, καθισμένα γύρω από ένα σοφρά.
Αρχίζει travelling back μόλις σηκωθεί αποφασιστικά και απότομα η Χαδούλα και φύγει αριστερά
του κάδρου, οπότε η κάμερα φεύγει προς τα πίσω από το εσωτερικό παράθυρο που ενώνει οπτικά
το χώρο που βρίσκονται οι προσκεκλημένοι με τον χώρο του υπνοδωματίου.
Έτσι καθώς η κάμερα έρχεται προς τα πίσω, απομακρύνεται από τα πρόσωπα του γενικού πλάνου,
έτσι ώστε μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου διακρίνονται σε πίσω επίπεδο μόνο η μάνα της
Χαδούλας και ο παπάς.
Σε πρώτο επίπεδο κυριαρχούν τα στοιχεία του υπνοδωματίου (κρεβάτια, στρωσίδια) και η
Χαδούλα μπαίνει αριστερά του κάδρου, κοιτάζει μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου, πλάγια και
κλεφτά για να μη γίνει αντιληπτή, και βάζει τα χέρια κάτω από τα στρωσίδια του κρεβατιού.
Βγάζει ένα κομπόδεμα από εκεί, το ακουμπά στο κρεβάτι, το ανοίγει και παίρνει νομίσματα.
Πάνω στην κίνηση, γίνεται cut.
ΑΦΗΓΗΣΗ (από την αρχή του πλάνου – συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
"Ύστερον, όταν εμεγάλωσε και έγινε δεκαεπτά χρονών και ειρήνευσαν οσοπούν τα πράγματα,
κατά τους χρόνους του κυβερνήτου, την υπάνδρευσαν οι γονείς της και την έδωκαν άνδρα τον
Γιάννην τον Φράγκον.
Όταν είδε την επιμονή των γονέων της, να μη θέλουν να της δώσουν αρκετή προίκα, έψαξε και
ανεύρε το κομπόδεμα και το έλυσε. Καιρόν δεν είχε να τα μετρήσει. "
{Πλάνο 234}
Εξωτερικό – Αγροί.
Πολύ γενικό πλάνο αγρών σε διάφορα επίπεδα. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Κόσμος σκορπισμένος κατά μήκος του μεσαίου επιπέδου του κάδρου, τρέχει προς την κάμερα.
Καθώς ανεβαίνουν από το ύψωμα, διακρίνουμε την Φραγκογιαννού να προπορεύεται τρέχοντας,
υποβοηθούμενη από τη μαγκούρα της.
ΑΦΗΓΗΣΗ (από την αρχή του πλάνου – συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
"Έλαβε μόνον οκτώ ή εννέα τάληρα. Βιαστικά έδεσε το κομπόδεμα και το έβαλεν εις την θέσιν
του. Ποτέ δεν το είχε ομολογήσει εις την μητέρα της εφόσον έζη εκείνη. Είναι αληθές ότι εμελέτα
και είχεν απόφαση να της τα είπη κατά τας τελευταίας στιγμάς της. Πλην δυστυχώς η γραία πριν
αποθάνη" (συνέχεια στο επόμενο πλάνο)
{Πλάνο 235}
Παρελθόν – flash back – σέπια (ίδιο με το πλάνο 16)
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Στον ίδιο χώρο με το πλάνο 14, ίδιο κάδρο με το τελευταίο μέρος του πλάνου, δηλ. σε πρώτο
επίπεδο το δωμάτιο ύπνου και πίσω επίπεδο το δίπλα δωμάτιο, έτσι όπως φαίνεται μέσα από το
παραθυράκι που ενώνει οπτικά τα δύο δωμάτια. Όμως τώρα, ξαπλωμένη και ετοιμοθάνατη η
μάνας της Χαδούλας – Φραγκογιαννούς, στη βάση του κρεβατιού ο παπάς (παρατηρούμε ότι τα
πρόσωπα του πίσω επιπέδου του πλάνου 14, έρχονται σε πρώτο επίπεδο στο πλάνο 16) και δίπλα
στον παπά η Χαδούλα (σε αρκετά μεγαλύτερη ηλικία, όπως θα φανεί στο πλάνο μετά το γάμο και
με παδιά).
Σε πίσω επίπεδο, μέσα από το άνοιγμα του παραθύρου, διακρίνονται τρία αγορίστικα κεφαλάκια.
Η Φραγκογιαννού φεύγει αριστερά του κάδρου (όπως αριστερά του κάδρου είχε έρθει στο πλάνο
14) όταν συνειδητοποιεί πως τα παιδιά της χαζεύουν αυτό που γίνεται στο δίπλα δωμάτιο
(χαζεύουν το θάνατο). Με το φευγιό της, αρχίζει travelling-in προς το εσωτερικό παράθυρο όπου
η Φραγκογιαννού μπαίνει από αριστερά του κάδρου στο δίπλα δωμάτιο (όπως αντίστοιχα είχε
φύγει στο πλάνο 14) και διώχνει τα μαζεμένα παιδιά που χάζευαν μέσα από το παράθυρο.
Τώρα δίπλα από το σοφρά, είναι μαζεμένες τέσσερις γριές. Τα αγόρια σκορπίζουν και ένα από
αυτά, ανοίγει ένα μπαούλο – κασέλα, βγάζει από μέσα ένα όπλο, το παίρνει, ανεβαίνει στην
κασέλα και πηδά από το παράθυρο (ο Μούρτος, προφανώς...).
ΑΦΗΓΗΣΗ (από την αρχή του πλάνου – συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
"...συνέβη να βωβαθεί και να κωφαθή και να μείνει αναίσθητη σαν πράμα. Κι έτσι δεν εδόθη
ευκαιρία να της ομολογήσει το πταίσμα της."
{Πλάνο 236}
Εξωτερικό – Αγροί.
Γενικό πλάνο αγρών σε διάφορα επίπεδα (πιο κοντινό από το πλάνο 233)
Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Κόσμος σκορπισμένος, άλλοι κατά μήκος του μεσαίου επιπέδου του κάδρου και άλλοι πιο
μπροστά, τρέχουν προς τα αριστερά του κάδρου κυνηγώντας την Φραγκογιαννού. Μέσα στον
κόσμο διακρίνονται χωροφύλακες.
ΑΦΗΓΗΣΗ (από την αρχή του πλάνου – συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
"Η Γιαννού ήξευρε ότι δεν έπρεπε να περιμένει έλεος από τον χωροφύλακα."
{Πλάνο 237}
Εξωτερικό – Αγροί.
Πολύ γενικό πλάνο αγρών σε διάφορα επίπεδα. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού τρέχει μόνη της σε μεσαίο επίπεδο του κάδρου. Λίγο πιο πίσω διακρίνονται δύο
έφιπποι χωροφύλακες που ανεβαίνουν το ύψωμα και πιο πίσω δύο ακόμη που τρέχουν.
Η Φραγκογιαννού τρέχει με όλη της τη δύναμη. Βγάζει την κάπα της και την πετά στο έδαφος.
ΑΦΗΓΗΣΗ (από την αρχή του πλάνου – συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
«Ο άνθρωπος έκαμνε το καθήκον του. Ας έλειπαν αι περιποιήσεις τα οποίας θα της έκαμναν αν
αυτή έπεφτε στα χέρια των και αν έμελλον να την ονομάζουν σταυρομάνα. Είχε παρατηρήσει
άλλοτε, εις τα περιπετείας και τα βάσανα όσα είχεν υποφέρει εξ' αιτίας του υιού της του Μούρτου
ότι το είδος αυτό των ανθρώπων τότε μάλιστα θυμώνουν όταν ο καταζητούμενος ανθίσταται, όταν
αυθαδιάζει.»
{Πλάνο 238}
Εξωτερικό – Αγροί.
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Μεσαίο πλάνο αγρών. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Σε πρώτο επίπεδο, δύο έφιπποι χωροφύλακες τρέχουν αριστερά του κάδρου. Στο βάθος, κόσμος
που τρέχει.
ΑΦΗΓΗΣΗ (συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο):
«Πολύ δε περισσότερον όταν φεύγει...»
{Πλάνο 239}
Παραλία
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Τα επίπεδα του κάδρου ορίζονται από την ακρογιαλιά και τα βουνά στο βάθος.
Η Φραγκογιαννού τρέχει προς την ακρογιαλιά. Η φιγούρα της καταλήγει στη μέση του κάδρου
(πλάτη στην κάμερα). Γυρίζει απότομα και κοιτάζει προς τα πίσω (προς τους διώκτες της). Αφήνει
βιαστικά το καλάθι και τη μαγκούρα της στην άμμο.
ΑΦΗΓΗΣΗ (συνέχεια από το προηγούμενο πλάνο – από την αρχή του πλάνου):
«...και αναγκάζονται αυτοί να τον κυνηγούν, ώστε να βγαίνει η ψυχή τους ανάποδα. Όθεν και η
Φραγκογιαννού φεύγουσα και βιάζουσα αυτούς να τρέχουν, δεν επερίμενεν έλεος από αυτούς.
Έφτασαν, έφτασαν οι χωροφύλακες. Είτε διά προδοσίας, είτε δι ιχνηλασίας την είχαν
ανακαλύψει.»
Βαδίζει προς την κάμερα κρατώντας το μαχαίρι που της είχε δώσει ο ληστής. Ταυτόχρονα η
κάμερα κάνει travelling προς τα δεξιά, σχεδόν παράλληλο προς τη ακρογιαλιά. Το κάδρο
καταλήγει σε αμερικάνικο της Φραγκογιαννούς με φόντο την ακρογιαλιά.
{Πλάνο 240}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού. (ίδιο με το πλάνο 82)
Μεσαίο πλάνο, κάμερα σταθερή, μετωπική λήψη.
Το πρόσωπο του μικρού κοριτσιού (Ξενούλα) την ώρα που παίζει κουτσό.
{Πλάνο 241}
Παραλία
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού όπως στο τέλος του πλάνου 238, κρατώντας το μαχαίρι. Κοιτά το μαχαίρι και
το αφήνει να πέσει.
{Πλάνο 242}
Αυλή χωριάτικου σπιτιού.
Γενικό πλάνο, κάμερα σταθερή, λήψη plongee. (ίδιο με το πλάνο 82)
Γωνία λήψης από την άλλη μεριά της αυλής, από το σημείο που βρίσκεται το πηγάδι.
Σε πρώτο επίπεδο, τα σχήματα του κουτσού, το κοριτσάκι πηδάει ανάμεσα σ’ αυτά, κι έρχεται από
το πίσω επίπεδο πιο μπροστά και στο βάθος ανάμεσα στις καμάρες η Φραγκογιαννού που πλένει.
{Πλάνο 243}
Παραλία
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη.
Η Φραγκογιαννού όπως στο τέλος του πλάνου 241. Κάνει μερικά βήματα οπισθοχωρώντας και
κατόπι στρέφεται και προχωρεί προς την παραλία. Μπαίνει μέσα στο νερό.
Από δεξιά του κάδρου μπαίνει τρέχοντας ένας χωροφύλακας κρατώντας τουφέκι και σταματά στο
μεσαίο επίπεδο του κάδρου, μόλις αντιλαμβάνεται ότι η Φραγκογιαννού είναι μέσα στη θάλασσα.
- -

482

Αριστερά του κάδρου μπαίνει ένας άλλος άνδρας και σταματά.
{Πλάνο 244}
Εξωτερικό – Παραλία
Πολύ γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη. Γωνία λήψης μέσα από τη θάλασσα προς
την παραλία.
Σε μεσαίο επίπεδο του κάδρου, η Φραγκογιαννού, έχοντας μπει μέσα στο νερό μέχρι τη μέση της,
προχωρά πιο βαθιά (προς την κάμερα) έτσι που τελικά το νερό τής φτάνει μέχρι το στήθος. Βγάζει
το μαντήλι της.
Σε πίσω επίπεδο του κάδρου, στην παραλία, ο κόσμος τρέχει προς την ακρογαλιά. Ένας έφιππος
αστυνομικός, κυρίαρχη φιγούρα.
{Πλάνο 245}
Εξωτερικό – Παραλία
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη. Γωνία λήψης από την ακρογιαλιά προς τη
θάλασσα.
Στην ακρογιαλιά, μαζεύεται σταδιακά κόσμος. Μόλις μπούν, σταματούν (με την πλάτη προς την
κάμερα) σε διάφορα σημεία και επίπεδα του κάδρου.
{Πλάνο 246}
Εξωτερικό – Παραλία
Πολύ γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη. Γωνία λήψης μέσα από τη θάλασσα προς
την παραλία.
Σε μεσαίο επίπεδο του κάδρου, η Φραγκογιαννού, έχοντας μπει μέσα στο νερό μέχρι του ώμους,
προχωρά πιο βαθιά (προς την κάμερα) έτσι που τελικά το νερό τής φτάνει μέχρι το στόμα της. Στο
πρόσωπό της διακρίνεται ένα χαμόγελο.
{Πλάνο 247}
(ίδιο με το πλάνο 120)
Παρελθόν – flash back – έγχρωμο. Η μνήμη δίνεται με έγχρωμο φιλμ.
Εξωτερικό - Κάμπος.
Πλάνο μνήμης μέσα στη μνήμη. Παρελθόν στο παρελθόν.
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή, λήψη μετωπική.
Η νεαρή Χαδούλα κοιτά τη λίμνη και η φιγούρα της αντανακλάται σ' αυτήν. Έχει χαμηλωμένο το
κεφάλι και το γυρίζει προς τα δεξιά της. (Η ακινησία του σώματός της σε συνδυασμό με την
κίνηση του κεφαλιού προς τα δεξιά δίνει την εντύπωση ενός προβληματισμού, μιας σκέψης.)
{Πλάνο 248}
Εξωτερικό – Παραλία
Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη. Γωνία λήψης μέσα από τη θάλασσα προς την
παραλία.
Η Φραγκογιαννού δεν φαίνεται πια στη θάλασσα, ενώ ο κόσμος στην παραλία σταδιακά κάθεται
στην άμμο. Κυρίαρχη φιγούρα ένας από τους έφιππους αστυνομικούς, ο οποίος καταλήγει να είναι
το μοναδικό στοιχείο κίνησης στο κάδρο.
{Πλάνο 249}
Εξωτερικό – Παραλία
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Γενικό πλάνο. Κάμερα σταθερή. Μετωπική λήψη. Γωνία λήψης από την ακρογιαλιά προς τη
θάλασσα.
Η ακρογιαλιά άδεια. Σε πρώτο επίπεδο, αριστερά του κάδρου, το καλάθι και η μαγκούρα της
Φραγκογιαννούς, αφημένα στην παραλία.
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