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Περίληψη 

 

Στην παρούσα διπλωματική εργασία, με τίτλο Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η 

Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο, εξετάζονται οι εξής 

τρεις ταινίες με θέμα τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τον ρόλο των σοβιετικών 

παρτιζάνων κατά τη διάρκειά του: Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν του Andrei Tarkovsky, Η 

Ανάβαση της Larisa Shepitko, Έλα να δεις του Elem Klimov. Στο θεωρητικό μέρος, 

αξιοποιούνται η θεωρία του Hayden White για τη μεταϊστορία και την αφηγηματικότητα της 

ιστοριογραφίας και για την ιστοριοφωτογραφία, η έρευνα του Paul Schrader πάνω στο ρεύμα 

του υπερβατικού κινηματογράφου, και οι κριτικές μελέτες των Siegfried Kracauer και 

Christian Metz πάνω στη φαινομενολογία και τη σημειωτική του κινηματογράφου, 

αντίστοιχα. Σκοπός της εργασίας είναι να αναδειχθούν η ιστοριογραφική και η αντιπολεμική 

δυναμική των τριών ταινιών υπό το πρίσμα του υπερβατικού είδους και να αναλυθούν οι 

φιλμικές τεχνικές με τις οποίες η απτή εμπόλεμη καθημερινότητα και η ασύλληπτη φρίκη 

των βιαιοπραγιών καταγράφονται και κατανοούνται από την κάμερα και κατ’ επέκταση από 

το μάτι του θεατή. Πώς μέσω του υπερβατικού είδους πηγαίνουμε από τον κόσμο-της-ζωής 

του Edmund Husserl στον κόσμο-του-κινηματογράφου του Kracauer; Και τι σημαίνει η βίωση 

του κινηματογράφου-κόσμου των ταινιών αυτών για την αναπαράσταση και την πρόσληψη 

της Ιστορίας και του πολέμου; 

 

Λέξεις κλειδιά: Tarkovsky, Shepitko, Klimov, σοβιετικός κινηματογράφος, αντιπολεμική 

ταινία, ιστορική ταινία, μεταϊστορία, ιστοριογραφία, ιστοριοφωτογραφία, φαινομενολογία, 

υπερβατικός κινηματογράφος  
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Abstract 

 

In this dissertation titled Tarkovsky, Shepitko, Klimov: The Phenomenology of War in 

Late Soviet Cinema, the following three films, about the Second World War and the role of 

Soviet partisans during that time, are examined: Ivan’s Childhood by Andrei Tarkovsky, The 

Ascent by Larisa Shepitko, Come and See by Elem Klimov. The theoretical part utilizes the 

theory of metahistory, historiophoty and the narrativity of historiography by Hayden White, 

the research of Paul Schrader on transcendental cinema, and critical texts written by Siegfried 

Kracauer and Christian Metz on the phenomenology and the semiotics of cinema 

respectively. The purpose of the dissertation is to bring forth the historiographic and anti-war 

potential of these three films, as intensified by the transcendental style in cinema, and to 

analyze the filmic techniques of documenting and understanding both the palpable day-to-day 

reality of war and the unfathomable horrors of its violence through the camera lens and 

subsequently through the viewer’s eye. How do we move from Edmund Husserl’s lifeworld 

towards Kracauer’s filmworld through the transcendental style? And what does this living in 

the filmworld of these films mean for the representation and the reception of history and war? 

 

Keywords: Tarkovsky, Shepitko, Klimov, Soviet cinema, anti-war film, historical film, 

metahistory, historiography, historiophoty, phenomenology, transcendental cinema 
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Εισαγωγή 

 

«Η ταινία είναι ένα όνειρο… που δημιουργεί ένα άλλο όνειρο.» 

Serge Lebovici, Cinema and Psychoanalysis 

 

«Φλογερές μνήμες, φλογερά όνειρα. Πολλοί άνθρωποι μας μίλησαν για τα όνειρά τους, 

κατά τη διάρκεια του πολέμου και μετά από αυτόν. Επειδή τα μαρτύρια τους 

συνεχίζονταν και μέσα στα όνειρα. Ξανά και ξανά ζούσαν μέσα στα ίδια γεγονότα με 

τον πιο πραγματικό τρόπο, μαζί με όλους όσους αφανίστηκαν και, με αυτόν τον τρόπο, 

έπαιρναν τη θέση των αφανισμένων.»  

Ales Adamovich, Janka Bryl, Uladzimir Andrėevich Kalesnik, Out of the Fire 

 

Για την Susan Sontag οι πολεμικές φωτογραφίες δεν μπορούν να λειτουργήσουν πια 

ως αντιπολεμική «θεραπεία σοκ» για τον σύγχρονο θεατή. Ακόμα και όταν μένει κάνεις για 

πολύ στην ενατένιση της φύσης, η ίδια η φύση, μετά από λίγο, μοιάζει εξωπραγματική. Η 

πραγματικότητα γίνεται μη πραγματική. Η φωτογράφιση του πολέμου και μια τέτοια 

παραμονή στη θέαση της βίας του τον κάνει να μοιάζει εξωπραγματικό και αδιανόητο. Για 

να καταλάβει κανείς ως θεατής τη φρίκη του πολέμου, οφείλει να εισχωρήσει βαθύτερα. Πώς 

μπορεί ο άνθρωπος να μην ξεχάσει τις θηριωδίες της Ιστορίας; Πώς μπορεί ο ανθρώπινος 

νους να διαχειριστεί μνημονικά κάτι που δεν μπορεί να συλλάβει και δεν αντέχει; Πώς 

μπορεί η τέχνη να συνδράμει σε αυτό; Η Sontag καταλήγει ότι η φωτογραφία δεν αρκεί και 

υστερεί έναντι της καταγραφικής κατανόησης που προσφέρει ο κινηματογράφος. Για την 

ίδια η αφήγηση, το μοντάζ και η διάρκεια είναι κλειδιά κατανόησης. Με την ίδια λογική ο 

Kracauer τονίζει πως η τέχνη του κινηματογράφου παραδόξως οφείλει να σώσει τον 

σύγχρονο τεχνολογικό άνθρωπο. Ο κινηματογράφος αφού καταγράφει, μέσω της 

τεχνολογίας, την πραγματικότητα ως ένα όνειρο μέσα σε όνειρο μπορεί να βοηθήσει τον 

άνθρωπο / θεατή να έρθει σε επαφή με την πραγματικότητα ξανά, να παρατηρήσει το απτό 

της ανθρώπινης / απάνθρωπης Ιστορίας. Δηλαδή από την εξερεύνηση της δευτερογενούς 
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πραγματικότητας / ονείρου / φαντασίωσης του κινηματογράφου μπορούμε να κατανοήσουμε 

εκ νέου την καθαυτή πραγματικότητα μέσα στο εκάστοτε ιστορικό της συγκείμενο. 

Σε αυτή τη διπλωματική εργασία με τίτλο Tarkovsky, Shepitko, Klimov: Η 

Φαινομενολογία του Πολέμου στον Ύστερο Σοβιετικό Κινηματογράφο, αναλύονται τρεις 

ταινίες του ύστερου σοβιετικού κινηματογράφου για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο: Τα 

παιδικά χρόνια του Ιβάν του Andrei Tarkovsky, Η Ανάβαση της Larisa Shepitko, Έλα να δεις 

του Elem Klimov. Οι τρεις αυτές ταινίες αποτελούν διασκευές διηγημάτων: Η Ανάβαση 

βασίστηκε στο μυθιστόρημα Sotnikov του Vasil Bykaŭ, Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν στο 

διήγημα Ivan του Vladimir Bogomolov και το Έλα να Δεις στο μυθιστόρημα The Khatyn 

Story του Ales Adamovich αλλά και στο τεκμηριωτικό πεζογράφημα Out of the Fire των 

Ales Adamovich, Janka Bryl και Uladzimir Andrėevich Kalesnik. Ωστόσο, η εργασία αυτή 

δεν αποτελεί συγκριτική μελέτη πεζογραφικών και φιλμικών κειμένων, σύμφωνα με τις 

θεωρίες μεταφοράς / διασκευής και των σχέσεων μυθιστορήματος και κινηματογράφου, 

αλλά το ερευνητικό ενδιαφέρον πέφτει πάνω στις αφηγηματικές διεργασίες των φιλμικών 

κειμένων και τις ιδιαιτερότητες του κινηματογραφικού μέσου ως προς τη σχέση του με την 

ιστορική πραγματικότητα και τη φαινομενολογική δυνατότητα καταγραφής της. Μέσα από 

αυτές τις ταινίες, ο κινηματογράφος καθίσταται «ένα δραστικό φύραμα της πνευματικότητας, 

αυξάνοντας το πλήθος και την ποιότητα των αισθητηριακών εντυπώσεών μας» (Kracauer 

438). Μας ωθούν να κοιτάξουμε κατάματα από τη μία το αδιανόητο των πολέμων και από 

την άλλη την ιερότητα του καθημερινού της απτής ζωής, «τα στοιχειώδη πράγματα που 

έχουν κοινά όλοι οι άνθρωποι» (Kracauer 438).  

Στα πρώτα τρία κεφάλαια του θεωρητικού μέρους ορίζεται η θεματική και το είδος·  

υπάρχει μια ανασκόπηση συγκεκριμένων κριτικών απόψεων πάνω στην έννοια του είδους 

στην τέχνη και ειδικότερα στον κινηματογράφο. Μεταξύ άλλων, αναλύονται η μεταϊστορία 

του Hayden White που στοχεύει στην άμβλυνση της αντίθεσης ανάμεσα στον λόγο της 

ιστοριογραφίας και στο λόγο της μυθοπλασίας, αλλά και οι απόψεις του Robert A. 

Rosenstone για το ιστορικό είδος στον κινηματογράφο. Ακολουθεί η θεωρία του Paul Virilio 

για τη βιομηχανία του κινηματογράφου σε σχέση με τη βιομηχανία του πολέμου και 

ξεκαθαρίζονται οι ποιοτικές διαφορές ανάμεσα σε πολεμικές και αντιπολεμικές ταινίες. Στη 

συνέχεια παρουσιάζεται μία επισκόπηση των θέσεων του κινηματογραφικού ρεαλισμού και 

της φαινομενολογίας των André Bazin και Siegfried Kracaouer και το ταξινομικό σχήμα του 

Paul Schrader, σύμφωνα με το οποίο ορίζονται οι κατηγορίες του αργού και υπερβατικού 
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σινεμά. Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, βρίσκεται η αφηγηματική ανάλυση της κάθε 

ταινίας, η οποία τροφοδοτείται από τα ερμηνευτικά εργαλεία των θέσεων αυτών. Η 

μεθοδολογία της ανάλυσης των ταινιών είναι η εξής: πρώτα παρουσιάζονται ορισμένα 

βιογραφικά στοιχεία των δημιουργών και το εξωφιλμικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο 

παραγωγής, προώθησης και προβολής των ταινιών και στη συνέχεια ακολουθούν η 

λεπτομερής περίληψη της ταινίας, η ανάλυση της πλοκής / δομής της αφήγησης, του μοντάζ 

και της εικαστικής, ηχητικής και εννοιολογικής διάστασης των πλάνων. Όσο για το 

δημιουργικό μέρος, αυτό περιλαμβάνει μία σειρά ποιημάτων τα οποία είναι εμπνευσμένα ως 

ένα βαθμό από τις ταινίες, καθώς μοιράζονται παρόμοια θεματολογία και έχουν κοινά υπερ-

ρεαλιστικά στοιχεία με αυτές, ενώ ορισμένα κινούνται μέσα στον χώρο της εκφραστικής 

ποίησης (ekphrastic poetry) για τον κινηματογράφο. 

Στόχος του θεωρητικού μέρους της εργασίας είναι αρχικά να διασαφηνιστεί το 

εννοιολογικό πρόβλημα του είδους στον κινηματογράφο και να αναδειχτούν οι 

ιστοριογραφικές δυνατότητες των τριών έργων και του κινηματογράφου γενικότερα μέσω 

της ανάλυσης του τρόπου της φιλμικής αναπαράστασης της Ιστορίας και της ιδεολογία της, 

όπως αυτή προκύπτει μέσα από τη διαχείριση της αφήγησης και ειδικότερα της ανατροπής 

των συμβάσεων που αφορούν τον χωροχρόνο, τις γωνίες λήψης, την κίνηση της κάμερας, τον 

χρωματισμό, τον ήχο, το μοντάζ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για πολεμικές ή αντιπολεμικές 

ταινίες; Τι διαχωρίζει τις δύο αυτές έννοιες; Ισχύουν οι αφορισμοί σαν του Francis Ford 

Coppola ότι «κάθε πολεμική ταινία είναι αντιπολεμική ταινία» ή έχει βάση η αμφιλεγόμενη 

θέση του Virilio ότι «ο πόλεμος είναι κινηματογράφος και ο κινηματογράφος είναι 

πόλεμος»; Πώς το γεγονός ότι ανήκουν στο είδος του αργού ή υπερβατικού σινεμά ενισχύει 

την αντιπολεμική τους αξία; Μπορούν οι ταινίες να «γράψουν Ιστορία»; Και σε αυτή την 

περίπτωση είναι η Ιστορία το κυρίαρχο υπό-κείμενο από το οποίο προκύπτει το υπερ-κείμενο 

των ταινιών αυτών; Ποιες ακριβώς είναι οι ιδιαιτερότητες του κινηματογραφικού 

σημαίνοντος όσον αφορά την καταγραφή και τη διήγηση της πραγματικότητας; Και τέλος 

πώς αυτές οι ταινίες χειρίζονται τα δίπολα αντικειμενικού / υποκειμενικού, 

αποστασιοποίησης / ταύτισης, υλισμού / ιδεαλισμού;  
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Ορισμοί 

 

1. Σοβιετικός Κινηματογράφος: Ο όρος αυτός αναφέρεται σε όλες τις κινηματογραφικές 

παραγωγές από δημιουργούς των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Συγκεκριμένα, τα δύο 

κυριότερα κινηματογραφικά στούντιο της Σοβιετικής Ένωσης ήταν το Lenfilm και το 

Mosfilm ενώ υπήρχαν και τα εξής: Skobolev Committee (ή Cinema Committee of the 

People’s Commissariat of Education), Odessa Film Studio, Dovzhenko Film Studios, Rus (το 

σημερινό Gorky Film Studio), Taldykin’s Era και Kharitonov (Nowell-Smith 163). Με την 

Επανάσταση του 1917 οι μπολσεβίκοι κατάλαβαν ότι ο κινηματογράφος ήταν ένα χρήσιμο 

πολιτικό όπλο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να ενώσει τον λαό στον αγώνα «για 

την ανατροπή της αστικής τάξης, για την κατάργηση των τάξεων, για την εξάλειψη κάθε 

εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο» (Λένιν 317). Ο Vladimir Lenin ανακηρύττει τον 

κινηματόγραφο ως την πιο σημαντική τέχνη ενώ, το 1992, ο Vladimir Mayakovsky 

δημοσιεύει στο περιοδικό Kino-Fot το κείμενό του, Ποίημα για τον κινηματογράφο:  

Για εσάς ο κινηματογράφος είναι ένα θέαμα. Για μένα είναι σχεδόν μία αντίληψη του 

κόσμου. Ο κινηματογράφος είναι φορέας της κίνησης. Ο κινηματογράφος ανανεώνει τις 

λογοτεχνίες. Ο κινηματογράφος είναι τόλμη. Ο κινηματογράφος είναι αθλητής. Ο 

κινηματογράφος διαδίδει ιδέες. Αλλά ο κινηματογράφος είναι άρρωστος. Ο 

καπιταλισμός του έριξε στα μάτια χρυσόσκονη. Επιτήδειοι επιχειρηματίες τον σέρνουν 

στους δρόμους. […] Ο κομμουνισμός πρέπει να διαφυλάξει τον κινηματογράφο από τα 

χέρια των κερδοσκόπων... Διαφορετικά θα έχουμε ή κλακέτες Αμερικάνικης εισαγωγής 

ή τα αιώνια δακρυσμένα μάτια του Μουζούκιν. Τι βαρετά πράγματα και τα δύο, μα 

περισσότερο το δεύτερο (Γουόλεν 63). 

Το 1919 ιδρύθηκε η πρώτη κρατική σχολή κινηματογράφου, Vsesoyuznyi 

Gosudarstvenyi Institut Kinematografii / VGIK (All-Union State Institute of 

Cinematography), που, από το 1986, είναι γνωστή ως Gerasimov Institute of 

Cinematography. Ιδρύθηκε η καλλιτεχνική οργάνωση Prolekult (Proletarskaya Kultura / 

Προλεταριακή Κουλτούρα), ενώ τα καλλιτεχνικά περιοδικά με τη μεγαλύτερη επιρροή ήταν 

το Prolekult, το LEF, το Kino i Kultura (Film and Culture) και το Sovietsky Ekran (Soviet 

Screen). Κατά τον εμφύλιο (1918-1920), στα τρένα της agitprop (προπαγάνδισης ιδεών) του 

Lenin επιβιβάστηκαν πολλοί κινηματογραφιστές ώστε να κερδίσουν, μέσω της τέχνης τους, 
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τη μαζική υποστήριξη της Επανάστασης. Έτσι, οι περισσότερες ταινίες ανήκαν σε αυτήν την 

ειδολογική κατηγορία, agitki. Στόχος ήταν να προωθηθεί μία τέχνη ιδεολογικά φορτισμένη 

από και για το προλεταριάτο. Το 1924 οι Sergei Eisenstein και Lev Kuleshov ιδρύουν την 

ARC (Association of Revolutionary Cinematography) που έγινε ARRC (Association of 

Workers of Revolutionary Cinematography) περίπου πέντε χρόνια αργότερα (Nowell-Smith 

163).  Τη δεκαετία αυτή στον κινηματογράφο παρατηρούνται δύο κύρια ρεύματα: του Kino-

Pravda (κινηματογράφος αλήθεια) με κύριο εκπρόσωπο τον Dziga Vertov και του 

ιδεολογικού μοντάζ με εκπροσώπους τους Eisenstein και Kuleshov.  

Ο Vertov, ξεκινώντας από τη δημιουργία μιας σειράς κινηματογραφικών επίκαιρων 

και ντοκιμαντέρ (Kino-Pravda) που απεικόνιζαν την καθημερινότητα αληθινών ανθρώπων, 

συνειδητοποίησε ότι «ο κινηματογράφος δεν έχει ανάγκη τον μύθο για να υπάρξει, 

χρειάζεται μόνο το μηχανικό μάτι της κάμερας»  (Ραφαηλίδης). Και μάλιστα για τον Vertov 

το μοντάζ παίζει κυρίαρχο ρόλο και «είναι η μόνη πραγματική δημιουργική δουλειά στον 

κινηματογράφο» (Ραφαηλίδης). Το μοντάζ του ξεφεύγει πειραματικά από τα όρια του 

Eisenstein και ενισχύει κάθε φορά την έννοια του κινηματογράφου-μάτι, του δημιουργού ως 

παντοδύναμο μάτι. Σε ένα κείμενο / μανιφέστο του στο LEF, το 1919, υποστήριζε: 

Είμαι το μάτι της κάμερας. Είμαι η μηχανή που σου δείχνει τον κόσμο όπως εγώ μόνος 

μου τον βλέπω. Ξεκινώντας από σήμερα. Απελευθερώνομαι για πάντα από την 

ανθρώπινη ακινησία. Εγώ είμαι η διαρκής κίνηση. Πλησιάζω και απομακρύνομαι από 

τα πράγματα – Σέρνομαι από κάτω τους – Ανεβαίνω πάνω τους – Βρίσκομαι πάνω στο 

κεφάλι ενός καλπάζοντος αλόγου – Ξεχύνομαι με μέγιστη ταχύτητα μέσα στο πλήθος 

(Virilio 25). 

Ο Eisenstein είδε τη διαδοχή των εικόνων και τη συσχέτιση μεταξύ τους ως συγκρουσιακές, 

θεωρώντας ότι η σύγκρουση είναι η έκφραση της μαρξιστικής διαλεκτικής μέσω του μοντάζ 

(Virilio 35). Επιπλέον, εισήγαγε τα εξής πέντε είδη μοντάζ: το μετρικό, το ρυθμικό, το 

τονικό, το υπερ-τονικό και το διανοητικό. 

Σύμφωνα με τον Kuleshov, ο κινηματογράφος οφείλει να λειτουργεί στρατηγικά, 

κατευθύνοντας οπτικά την αντίληψη του θεατή. Ο ίδιος είναι γνωστός για το Kuleshov effect, 

ένα είδος κινηματογραφικού πειράματος που διεξήγαγε: το πλάνο ενός ανέκφραστου 

προσώπου ενός ηθοποιού, Ivan Mosjoukine, αντιπαρατίθεται με ένα πλάνο διαφορετικού 

αντικειμένου (πιάτο σούπας, ένα φέρετρο) τη φορά και αυτό αναγκάζει τον θεατή να 
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συσχετίσει το κάθε ζεύγος πλάνων (πρόσωπο-αντικείμενο) μεταξύ τους και να αποδώσει στο 

πρόσωπο ένα συναίσθημα (Stam 38). Για τον Kuleshov σημασία είχε ο τρόπος που οι εικόνες 

ακολουθούν η μία την άλλη και οι συναισθηματικοί και νοηματικοί συσχετισμοί που 

προκαλεί αυτή η ακολουθία, όχι οι ίδιες οι εικόνες από μόνες τους. Ο Vsevolod Pudovkin, 

μαθητής του Kuleshov, αξιοποιούσε το μοντάζ για παραλληλισμούς και συμβολισμούς, οι 

οποίοι σχετίζονταν με τις εναλλαγές  στην εστίαση και στην προσοχή του θεατή, θέλοντας να 

κατασκευάσει μία περισσότερο συνεκτική και ρυθμική δομή (Stam 38). 

Ο Alexander Dovzhenko δημιούργησε έναν κινηματόγραφο-ποίηση με έντονα 

στοιχεία πνευματικότητας και ως αποτέλεσμα, αν και ήταν ένθερμος υποστηρικτής της 

Επανάστασης και πιστός στον κομμουνισμό, αρκετές από τις ταινίες του θεωρήθηκαν 

αντεπαναστατικές. Ο ίδιος επηρέασε καθοριστικά τη νεότερη γενιά κινηματογραφιστών της 

avant-garde και, σύμφωνα με τον Ραφαηλίδη, ήταν ένας από τους δημιουργούς που κατάφερε 

αυτό «το πληθωρικό βγάλσιμο προς τα έξω των μεγάλων και υπερπληθωρικών 

συναισθηματικών, ψυχικών και νοητικών περισσευμάτων του» που η μεγάλη τέχνη του 

κινηματογράφου απαιτεί (Ραφαηλίδης). 

Με την άνοδο του Joseph Stalin, το κύριο ρεύμα στις τέχνες ήταν ο σοσιαλιστικός 

ρεαλισμός και οι κινηματογραφικοί πειραματισμοί περιορίστηκαν σημαντικά. Επικράτησαν 

τα σοσιαλιστικά μελοδράματα του Fridrikh Ermler, τα λεγόμενα bytovoi (slice of life) και τα 

μιούζικαλ του Grigori Aleksandrov που ήταν προσφιλή στα ευρύ κοινό και στο γούστο της 

κρατικής εξουσίας (Lawton 4). Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν καταστροφικός για 

την οικονομία του κινηματογράφου, ενώ με την εκκένωση των στούντιο οι δημιουργοί 

αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες και να πειραματιστούν, δοκιμάζοντας 

τα όρια της εφευρετικότητάς τους (Lawton 4). Παρατηρούνται ταινίες μικρού μήκους και 

ντοκιμαντέρ (kinosborniki), από τους Pudovkin, Mark Donskoi, Aleksandrov, Mikhail 

Sholokhov, Konstantin Simonov και Dmitry Shostakovich, που θυμίζουν τις παλαιότερες 

agitki, καθώς επιχειρούν να τονώσουν ηθικά και ιδεολογικά τον λαό (Lawton 5), ενώ το 

1940, το βραβείο καλύτερου ντοκιμαντέρ που δίνεται στον Leonid Varlamov, από την 

Ακαδημία των Oscars, για την ταινία Η Μόσχα Αντεπιτίθεται, ήταν ένα βήμα προς τη διεθνή 

αναγνώριση του σοβιετικού κινηματογράφου. 

Με το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και την έναρξη του Ψυχρού 

Πολέμου να τροφοδοτεί θεματικά έναν μεγάλο αριθμό ταινιών του σοβιετικού 

κινηματογράφου, οι περισσότεροι σκηνοθέτες δημιουργούσαν με βάση πατριωτικά και 
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αντιαμερικανικά κίνητρα. Όμως, υπό την κυβέρνηση του Nikita Khrushchev εμφανίστηκε, 

στον κινηματογράφο τουλάχιστον, ένα «είδος πολιτιστικής αναγέννησης», όπως η Anna 

Lawton το χαρακτηρίζει, «κατά την οποία το θέλγητρο του πειραματισμού ξεπερνούσε πλέον 

τα όρια του απλού αισθητισμού και είχε την ανάγκη να δοκιμάσει τα όρια της αλήθειας» 

(Lawton 7). 

Η περίοδος αυτή έμεινε γνωστή ως ξεπάγωμα (thaw). Ειδικότερα, η Lida 

Oukaderova, στο βιβλίο της The Cinema of the Soviet Thaw: Space, Materiality, Movement, 

στην προσπάθεια της να τονίσει πόσο καθοριστικό ήταν το ξεπάγωμα για τον κινηματογράφο 

και πως η έννοια του χώρου ως φαντασία διαμόρφωσε το κινηματογραφικό μέσο παραθέτει, 

εκτός από τις φιλμικές αναλύσεις, φωτογραφίες από αρχιτεκτονικά μοντέλα πόλεων και 

σχέδια διακόσμησης σοβιετικών διαμερισμάτων. Με άλλα λόγια, η σοβιετική προσέγγιση 

του χώρου αναπαρήγαγε το κοινωνικοπολιτικό πρόβλημα της αποσταλινοποίησης·  η σοβαρή 

ανάγκη για ουσιαστική αναμόρφωση της δομής του συστήματος πήγαινε χέρι με χέρι με την 

πραγματικότητα που επέβαλε τη συντήρηση αυτής της ίδιας δομής (Oukaderova 10). 

Πρόκειται για μία σύγκρουση μεταξύ της ανάγκης για αλλαγή και του φόβου ότι κάθε 

απόπειρα αλλαγής θα γκρεμίσει ένα καλοδουλεμένο σύστημα. Από τις αναγκαστικά 

προπαγανδιστικού τύπου ταινίες των πολέμων γεννιέται μία νέα σοβιετική κινηματογραφική 

χαρτογραφία, τα θεμελιώδη ζητήματα της οποίας είναι αυτά της ανανέωσης, της μετάβασης, 

της κίνησης και της αλλαγής (Oukaderova 11). Ο ύστερος σοβιετικός κινηματογράφος 

τοποθετείται χρονικά από τον θάνατο του Stalin το 1953 μέχρι το 1991, και ειδικά τις 

δεκαετίες του 1960 και 1970 έχουμε την εμφάνιση μερικών σπουδαίων σκηνοθετών όπως οι 

Mikhail Kalatozov, Grigori Chikhrai, Andrei Konchalovsky, Nikita Mikhalkov, Elem 

Klimov, Andrei Tarkovsky, Larisa Shepitko, Eldar Ryazanov, Sergei Paradjanov, Iuri Ilenko, 

Otar loseliani, Tengiz Abuladze, Georgi Shengelaia, Sergei Mikaelian, Vasily Shukshin, 

Vadim Abdrashitov, Alexandr Mindadze, Gleb Panfilov, Dinara Asanova και Lana 

Gogoberidze. 

Με τον Mikhail Gorbachev ήρθε η περεστρόικα και τα νέα μέτρα αναδιάρθρωσης της 

οικονομίας. Η περίοδος της διαφάνειας (glasnost) σήμανε την άρση της λογοκρισίας και την 

δυνατότητα προβολής των μέχρι τότε απαγορευμένων ταινιών. Το 1986 η Ένωση Σοβιετικών 

Σκηνοθετών, γραμματέας της οποίας διορίστηκε ο Klimov, προσπάθησε θα ηγηθεί της 

πολιτιστικής αναδόμησης. Η Ένωση πρότεινε ένα Νέο Μοντέλο, συναφές με τις οικονομικές 

πολιτικές του Gorbachev, που θα άλλαζε το σύστημα παράγωγης και διανομής ταινιών και 
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την οργάνωση προβολών (Lawton 11). Ωστόσο, ο Klimov παραιτήθηκε δύο χρόνια μετά την 

ανάληψη της θέσης του για ιδεολογικούς λόγους, ενώ οι αρχές του Νέου Μοντέλου, αν και 

φαίνονταν ευσταθείς, τελικά κατέρρευσαν (Lawton 11). Όπως αναφέρει και ο Peter 

Shepotinnik, ήταν μία ακόμα μεταβατική περίοδος, αυτή του Gorbachev, κατά την οποία 

αρκετοί σκηνοθέτες βρίσκονταν σε μία κατάσταση ιδεολογικής και δημιουργικής αμηχανίας, 

σε μία κατάσταση αναμονής, ενώ τα σοβιετικά στούντιο συνέχιζαν να αδυνατούν να 

ανταγωνιστούν στην αγορά τα αντίστοιχα αμερικανικά (Lawton 336). Ύστερα από ένα 

αποτυχημένο πραξικόπημα, τον Αύγουστο του 1991, εναντίον της μεταρρυθμιστικής 

πολιτικής του Gorbachev, ήρθε και η άνοδος του Boris Yeltsin στην εξουσία, η διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης, με όλες τις Σοβιετικές Δημοκρατίες να αποτελούν πια ξεχωριστά έθνη. 

Με τις ΕΣΣΔ άρχισαν να εξαφανίζονται και οι περισσότεροι κινηματογραφικοί οργανισμοί 

της χώρας (Valavanidou 13). Ωστόσο, ειδικά η Ρωσία συνεχίζει να έχει την τέταρτη 

μεγαλύτερη κινηματογραφική αγορά στον κόσμο με τουλάχιστον 35 στούντιο και περίπου 

400 ιδιωτικές εταιρίες παράγωγης (Elagina). 
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2.  Φαινομενολογία:   Στοιχεία της φαινομενολογίας εντοπίζονται, κατά τα τέλη του 18ου 

αιώνα, στην Κριτική του Καθαρού Λόγου του Kant με τη διάκριση φαινόμενων και 

νοούμενων και την προσπάθεια του να ορίσει την πηγή της γνώσης, και ύστερα στη 

Φαινομενολογία του Πνεύματος του Hegel ο οποίος αξιοποιεί τον όρο για να αναλύσει τις 

θεμελιακές αρχές της αντίληψης και τον σχηματισμό της.  

Ωστόσο, σύμφωνα με το Φιλοσοφικό Λεξικό του Cambridge, η φαινομενολογία δεν 

αποτελεί φιλοσοφική Σχολή, αλλά περισσότερο φιλοσοφικό ρεύμα, το οποίο τυπικά μας 

συστήνεται, για πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, από τον Edmund Husserl. 

Μάλιστα, διακρίνεται από τον φαινομεναλισμό ο οποίoς ορίζεται περισσότερο ως θέση, 

βάσει της οποίας ο φαινομεναλιστής μπορεί να κατανοήσει τα φυσικά αντικείμενα ως 

αντικείμενα τα οποία αντιστοιχούν στις προκλήσεις μίας σειράς αισθήσεων (οπτικών, 

ηχητικών, οσφρητικών, γευστικών, απτικών, κιναισθητικών), ξεχωριστές για το κάθε 

αντικείμενο, στο υποκείμενο (Audi 663). Η φαινομεναλιστική ανάλυση στηρίζεται στις 

διαρκείς δυνατότητες των αισθήσεων.  

Η φαινομενολογία έχει πολλούς εκπροσώπους όπως οι Max Scheler, Paul Nikolai 

Hartmann, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty με κυριότερο τον 

Husserl. Σε αντίθεση με άλλες φιλοσοφικές σχολές, η φαινομενολογία δεν αποτελείται από 

ένα καθορισμένο σύστημα κι ούτε αποτελεί ένα «οριοθετημένο σώμα δογμάτων» του οποίου 

τα θεμελιακά χαρακτηριστικά μπορούν να εκφραστούν ξεκάθαρα και με βεβαιότητα (Audi 

664). Συνεπώς, μπορούμε μόνο να μιλάμε όχι για φαινομενολογία αλλά για φαινομενολογίες 

ή για ρεύματα φαινομενολογίας. Επειδή τα ρεύματα αυτά περιλαμβάνουν την περιγραφή της 

συνείδησης, αλλά κι επειδή πάντα εντάσσουν τη συνείδηση μέσα στην ύπαρξη, συχνά η 

φαινομενολογία συγχέεται με τον υπαρξισμό και με άλλες φιλοσοφικές σχόλες. Για κάποιους 

φιλόσοφους η φαινομενολογία είναι μια μέθοδος για να εξερευνήσουν την υπερβατική 

υποκειμενικότητα, ενώ για άλλοι την αξιοποιούν ως μέθοδο εξερεύνησης της απτής ύπαρξης 

(Audi 665).   

Για παράδειγμα, ο Husserl από τη μία, μιλώντας για την αποβλεπτικότητα ή 

προθετικότητα (intentionalität) της συνείδησης –όρος που προέρχεται από τον Franz 

Brentano– μας καλεί να δούμε τα πράγματα όπως έχουν (zu den Sachen selbst) κι από την 

άλλη τον ενδιαφέρει να μελετήσει την υπερβατολογική όψη της συνείδησης, ακολουθώντας 

τη μέθοδο της φαινομενολογικής αναγωγής. Ισχυρίζεται ότι «κάθε συνείδηση είναι 

συνείδηση για κάτι» και η ουσία των αντικειμένων μπορεί να γίνει αντιληπτή μόνο χάρη 
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στην προθετική προσέγγιση του υποκειμένου που κατευθύνεται προς αυτά. Το υποκείμενο 

οφείλει να διατηρεί μία στάση αμφισβήτησης απέναντι στα αντικείμενα και στη «φυσική 

εμπειρική πίστη στο είναι» τους (Husserl 45) και να προσπαθεί να ανάγει από τα αυτά την 

ουσία τους, εστιάζοντας όχι μόνο στο τι εκείνη δίνει αλλά και στο τι έχει αφήσει πίσω της 

αυτή η αναγωγή (Audi 665)· η άποψη του Husserl αντιπαρατίθεται με τον εμπειρισμό, χωρίς 

όμως να τον καταδικάζει. Λέγεται ότι ο ίδιος ακολούθησε περισσότερο μία γνωσιοθεωρητική 

προσέγγιση, ενώ ο Heidegger μία περισσότερο οντολογική, όμως όλοι οι φαινομενολόγοι 

αναγνωρίζουν ως έναν βαθμό την αναγκαιότητα των εννοιών της αποβλεπτικότητας και 

φαινομενολογικής αναγωγής ή εποχής και αναδεικνύουν τη σχέση φιλοσοφίας και επιστήμης 

(Audi 665).  

Όσο για τη σχέση φαινομενολογίας και κινηματογράφου ο Merleau-Ponty διέκρινε 

εξαρχής τη σύνδεση μεταξύ κινηματογράφου και φιλοσοφίας, υποστηρίζοντας: 

Οι ταινίες είναι ιδιαίτατα κατάλληλες για να εκδηλώνουν αυτήν την ένωση μυαλού και 

σώματος, μυαλού και κόσμου, την έκφραση του ενός μέσα από το άλλο […] Ο 

φιλόσοφος και ο κινηματογραφιστής μοιράζονται έναν καθορισμένο τρόπο του 

υπάρχειν, μία καθορισμένη θέαση του κόσμου που ανήκει σε μια γενιά (Stam 81). 

Το 1940 μέχρι περίπου το 1960 επικράτησε ακαδημαϊκό κίνημα της Φιλμολογίας το οποίο, 

επηρεασμένο από τον Merleau-Ponty, επικεντρωνόταν στην ανάλυση των αντιληπτικών 

διεργασιών και στην ψυχολογία της κινηματογραφικής αντιληπτικότητας, συγκρίνοντας και 

διαφοροποιώντας αυτού του είδους την αντιληπτικότητα με αυτήν που σχετίζεται με τα 

όνειρα, τις αναμνήσεις, τις ψευδαισθήσεις (Livingston 439). Θέμα των ερευνών του ήταν 

κυρίως οι διαδικασίες της ταύτισης του θεατή και αυτές της συγκίνησης (Livingston 439). 

Ο κοινωνικός ανθρωπολόγος Edgar Morin, επηρεασμένος και αυτός από τον 

Merleau-Ponty, ενδιαφερόταν ακριβώς για τη βασική οντολογική αντίφαση του 

κινηματογράφου. Συγκεκριμένα, ο ίδιος τόνιζε ότι ο κινηματογράφος αποτελεί «μία 

διαλεκτική, όπου η αντικειμενική αλήθεια της εικόνας και η υποκειμενική συμμέτοχη του 

θεατή συγκρούονται μεταξύ τους και ταυτόχρονα συνενώνονται» (Livingston, 439). Οι 

θέσεις του Morin τοποθετούσαν τον κινηματογράφο μέσα σε ένα κοινωνικό και ιστορικό 

περιβάλλον, ενώ ο Roger Munier το θεωρούσε ένα «αποξενωτικό και προ-λογικό μέσο» που 

λειτουργεί σε έναν αυτονομημένο κόσμο (Livingston, 439). 
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Ο André Bazin μαζί με τον Siegried Kracaouer προέκτειναν την οντολογική 

φαινομενολογία έως τον αντιληπτικό ρεαλισμό και τη φωτογραφική οντολογία του 

κινηματογράφου, η οποία δίνει την δυνατότητα στον θεατή να βιώνει εν συνεχεία το ίδιο το 

βίωμα μέσα στον κόσμο (Livingston, 440), άποψη που παραπέμπει στο dasein του Heidegger 

και στη δυνατότητα του είναι να εκτείνεται πέρα από την ύπαρξη του, όντας μέσα στον 

κόσμο του. Επιπλέον, δεν έλειψε και η θεολογική στροφή αυτή της φαινομενολογίας από τον 

Amédée Ayfre, μαθητής του Merleau-Ponty, ο οποίος έφερε στο προσκήνιο την 

υπερβατικότητα του κινηματογράφου και την εγγενή δυνατότητα του μέσου να οδηγήσει σε 

μία ανοιχτότητα της συνείδησης  που ξεπερνάει τα όσα αντιλαμβάνεται ο άνθρωπος μόνο 

μέσω των ματιών του (Livingston, 440).  

Ούτε θα μπορούσε να λείψει και η έντονη κριτική ενάντια στη ροπή του 

κινηματογραφικού φαινομενολογικού ρεύματος προς τη μεταφυσική, την περίοδο των 

δεκαετιών του ‘60 και του ’70, κατά την οποία κάνουν την εμφάνιση τους θεωρητικοί οι 

οποίοι, μεταξύ άλλων, επιχειρούν να φέρουν τον κινηματογράφο πιο κοντά στην επιστήμη 

και στην ψυχανάλυση (Livingston, 440). Ωστόσο, ακόμη και ο Christian Metz, ο οποίος ήταν 

ένας από αυτούς, ξεκίνησε από την εξέταση της φαινομενολογίας του μέσου για να φτάσει 

στη γλωσσολογική και στην ψυχαναλυτική σημειολογία με την οποία κατέληξε.  

Με άλλα λόγια, η φαινομενολογική αισθητική στον κινηματόγραφο ταιριάζει ιδανικά 

στην αντιφατική φύση του και, έτσι όπως διαμορφώθηκε και εκφράστηκε κατά καιρούς από 

σκηνοθέτες και κριτικούς, φαίνεται πως προσπαθούσε να γεφυρώσει το αντικειμενικό με το 

υποκειμενικό, το υλιστικό με το ιδεαλιστικό, μία προσπάθεια η οποία θα έβρισκε σύμφωνο 

τον Andrei Tarkovsky, ο οποίος στα ημερολόγιά του γράφει: 

Το να διακρίνουμε δύο είδη φιλοσοφιών, την ιδεαλιστική και την υλιστική, 

υποβιβάζοντας τες έτσι, με την βοήθεια μιας νοητής διαχωριστικής γραμμής, στο 

πρόβλημα ποιο είναι ανώτερο η υλη ή η συνείδηση είναι παράλογο και μάταιο. Μου 

θυμίζει την έριδα για το ποιο από δυο υπήρξε αρχικά – το αυγό ή η κότα. Ένα τέτοιο 

ερώτημα δεν οδηγεί πουθενά (Ταρκόφσκι, 56-57). 
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Α. Θεωρητικό μέρος 

 

1.  Για την έννοια του είδους στον κινηματογράφο 

 

Σύμφωνα με την κινηματογραφική θεωρία, η κατηγοριοποίηση των ταινιών σε είδη 

έφτασε να αποτελεί μία διαλογική διαδικασία προσδιορισμού των κοινών γενικών στοιχείων 

που επικαθορίζουν τα εκάστοτε έργα σε φιλμικό και έξω-φιλμικό επίπεδο. Το είδος για τον 

Rick Altman είναι μία φόρμουλα, μία κατασκευή, μία ταμπέλα, ένα σύμφωνο (Altman 14). Η 

κατάταξη σε είδη, λοιπόν, είναι αδύνατη και ταυτόχρονα αναπόφευκτη. Κάποιοι κριτικοί 

μένουν στους παραλληλισμούς με τα κεντρικά λογοτεχνικά είδη όπως το δράμα, το έπος, η 

κωμωδία και το ρομάντζο, ενώ συμφωνά με τον Richard Matlby, υπάρχουν περίπου οκτώ 

αποδεκτές κατηγορίες ειδών, τουλάχιστον για τις παραγωγές του Hollywood: τα westerns, οι 

κωμωδίες, τα musicals, οι πολεμικές και οι ταινίες ganster και thriller, τρόμου και 

επιστημονικής φαντασίας (Stubbs 9). Προφανώς και τα κινηματογραφικά είδη δεν 

περιορίζονται μόνο σε αυτά, ενώ ταυτόχρονα δεν γίνεται να απαριθμηθούν όλα. Και ακριβώς 

για αυτό, ο Adam Williams προστρέχει σε μία ευρύτερη κατηγοριοποίηση των ταινιών σε 

αφηγηματικές, avant-garde και ντοκιμαντέρ, χωρίς ούτε αυτή να είναι πάντα επαρκής. Σε 

κάθε περίπτωση τα βασικά φιλμικά κριτήρια για την κατηγοριοποίηση σχετίζονται με την 

εικονογραφία (iconography), τη σκηνογραφία και τα κουστούμια, με τη μουσική επένδυση, 

το μοντάζ, την αφήγηση, με το είδος της πλοκής και των χαρακτήρων και τις πολιτισμικές 

νοηματοδοτήσεις τους (Grant 11).  

Στο δοκίμιο του, Definition of Man, ο Kenneth Burke, αναφέρει ότι οι ορισμοί είναι 

για τον κριτικό ό,τι είναι οι στίχοι για τον ποιητή, δηλαδή είναι απαραίτητοι, χωρίς αυτούς 

δεν νοείται κριτική, και πρέπει να είναι τόσοι όσοι χρειάζονται, να κάθονται αρμονικά στο 

σύνολο (Burke 491). Στη συνέχεια. προσπαθώντας να ανακαλύψει τα θεμελιώδη συστατικά 

που φτιάχνουν τον άνθρωπο, καταλήγει, μεταξύ άλλων, στο συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος 

είναι, ως ζώο, μονίμως παρακινούμενο από την έννοια της τάξης, έχει την έμφυτη τάση για 

ταξινομίες και ιεραρχίες (506). Κι αν ανατρέξει κανείς στον Bakhtin και στο πρόβλημα του 

είδους, όπως το έθεσε, αντιλαμβάνεται τις ταξινομήσεις των λογοτεχνικών ειδών ως 

χρονικές, πορώδεις και συνεχείς και κατά συνέπεια επιρρεπείς σε πολιτισμικές και ιστορικές 

οσμώσεις:  
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Η Ιστορία δεν γνωρίζει «σειρές», κατηγορίες απομονωμένες. Μια «σειρά» όταν είναι 

απομονωμένη, είναι στατική. Σ’ αυτήν, η εναλλαγή μπορεί να είναι μόνο μια 

συστηματική συνάρθρωση ή μόνο μια μηχανική διάταξη των σειρών, όμως καθόλου μια 

ιστορική εξελικτική πορεία: Μόνο ο προσδιορισμός μιας αλληλενέργειας και μιας 

αμοιβαίας εξάρτησης της άλφα σειράς με άλλες δημιουργεί την ιστορική προσέγγιση. 

Πρέπει να πάψει κάτι να είναι μόνο ο εαυτός του για να μπει στην Ιστορία (Μπαχτίν 

47). 

Δηλαδή, για τον Bakhtin οι ταξινομήσεις και οι κατηγοριοποιήσεις μέσα στην ιστορία της 

λογοτεχνίας δεν βρίσκουν τέλος, και δεν πρέπει να γίνονται για να γίνονται, χάριν 

ικανοποίησης της γενικότερης ανάγκης για τάξη και οργάνωση, αλλά για να κατανοήσει το 

άτομο την ουσία της εξέλιξης της συν-ύπαρξης στην Ιστορία ή με άλλα λόγια: 

Η υλική αισθητική που απομονώνει, μέσα από τον πολιτισμό, όχι μόνο την τέχνη, μα 

και τις ξεχωριστές τέχνες, που πραγματεύεται το έργο όχι σαν ζωντανό έργο τέχνης, 

αλλά σαν πράγμα, σαν ένα οργανωμένο υλικό, μπορεί, το πολύ-πολύ, να καταστρώσει 

ένα χρονολογικό πίνακα των αλλαγών των τεχνικών μεθόδων της δεδομένης τέχνης, 

γιατί μια απομονωμένη τεχνική δεν μπορεί να έχει ιστορία (47). 

Ο ίδιος, πολύ πριν από την ανάπτυξη της κοινωνιογλωσσολογίας, έρχεται σε ρήξη με 

την «παραδοσιακή γλωσσική υφολογία» και υποστηρίζει ότι ακόμα και στο επίπεδο του 

εκφωνήματος, η μεμονωμένη πρόταση δεν μπορεί να εξετασθεί έξω από το επικοινωνιακό 

συγκείμενό της με ό,τι κι αν αυτό φέρει κι όπως κι αν αυτό διαμορφώνεται (138). Κάθε 

γλωσσική ολότητα έχει ανάγκη από ένα εξωγλωσσικό συμπλήρωμα και, ως αποτέλεσμα, 

κάθε λέξη συνδέεται με έναν εξωγλωσσικό χώρο αλλά και με άλλες λέξεις (78). Μιλάει κάθε 

φορά για πολυφωνικά περιβάλλοντα ετερογλωσσικών συνδυασμών μέσα από τα οποία 

αποκαλύπτονται «τα μεγάλα και σπουδαία πεπρωμένα της λογοτεχνίας και της γλώσσας» 

(78).   

Κατ’ αναλογία, στον κινηματογράφο τα είδη δεν λογίζονται ως στατικές και 

προκαθορισμένες οντότητες (Grant 30). Θεωρητικά, σε ένα φιλμικό επίπεδο, οι κριτικοί 

συσχετίζουν συχνά τα κινηματογραφικά είδη με τους μύθους ή και επικεντρώνονται στις 

ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις του περιεχομένου και της μορφής των ταινιών 

αξιοποιώντας και οι ίδιοι γλωσσολογικούς όρους, όπως αυτοί της σημασιολογίας, του 

συντακτικού και της πραγματολογίας. Συγκεκριμένα, οι André Bazin, Lawrence Alloway και 
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John Cawelti συνδέουν τους μύθους με τα κινηματογραφικά είδη, λόγω του τρόπου 

εξελιξιμότητας τους και εξαιτίας της αρχετυπικής και συμβολοποιητικής τους διάστασης 

(Stam, Miller 29). Ταινίες που μοιράζονται κοινά σύμβολα, αφηγηματικά στερεότυπα 

(tropes) και μυθικούς κώδικες κατατάσσονται στο ίδιο είδος (Grant 32). Ο Rick Altman, στο 

βιβλίο του Film/Genre, ξεχωρίζει, μεταξύ των κατηγοριοποιήσεων, τις σημασιολογικές, 

αυτές που είναι περισσότερο ανεκτικές και ευρύτερες ως προς τους ορισμούς των ειδών που 

περιλαμβάνουν και τις συντακτικές, αυτές που είναι περισσότερο επεξηγηματικές και 

αναλυτικές (Altman 89). Μία σημασιολογική κατηγορία στηρίζεται περισσότερο σε 

αρχετυπικά κριτήρια, ενώ μία συντακτική σε περισσότερο αισθητικο-ιδεολογικά (209). Κάτι 

τέτοιο δεν αποκλείει ενδο-ειδολογικούς συνδυασμούς, δηλαδή την πιθανότητα μία ταινία να 

ταυτίζεται σημασιολογικά, ως προς τον τύπο της αφήγησης και των χαρακτήρων, με ένα 

είδος και συντακτικά, ως προς την σκηνική διάρθρωση, τον φωτισμό και την χρωματική 

παλέτα, με κάποιο άλλο. Αρκετές ταινίες, για παράδειγμα, συμβαίνει να ανήκουν 

σημασιολογικά στο είδος του thriller και συντακτικά στο είδος του film-noir. 

Κάτι τέτοιο θυμίζει, πέρα από τη συσχέτιση εσωτερικής και εξωτερικής φόρμας για 

ειδολογικούς σκοπούς των Wellek και Warren, τη λογοτεχνική γενολογία του Gérard Genette 

και τη σχέση ύφους και γένους – ή τρόπου (mode) και είδους, κατά τον Northrop Frye –  και 

συγκεκριμένα το γεγονός ότι η ταξινόμηση σε γένη και ύφη είναι μία σύνθετη διαδικασία, 

«ένα διαρκές πηγαινέλα μεταξύ γένους και ύφους», αφού ο συγγραφέας μπορεί πολύ συχνά 

και πολύ εύκολα «να αλλάζει ύφος αλλάζοντας γένος» (Genette 18-19). Ο Altman αξιοποιεί 

γλωσσολογικούς όρους, όχι γιατί έχει τις ίδιες ακριβώς ερευνητικές ανησυχίες με τους 

θεωρητικούς της κινηματογραφικής σημειωτικής, αλλά γιατί τον ενδιαφέρει ο 

κινηματογράφος ως γλώσσα, ως ένα επικοινωνιακό σύστημα που είναι υπερ-ιστορικό και 

ιστορικό, που διαπερνά, διαμορφώνει και διαμορφώνεται από την ανθρωπινή ιστορία. Γι’ 

αυτό και εξαρχής απορρίπτει την ταξινομική διάκριση του Tzvetan Todorov μεταξύ 

θεωρητικών και ιστορικών ορισμών των ειδών: 

Όταν το θεωρητικό αντιτίθεται με το ιστορικό, διαμορφώνει έναν ουτοπικό χώρο, έναν 

‘μη χώρο’, μέσα από τον όποιο οι κριτικοί μπορούν να δικαιολογήσουν την τυφλότητα 

τους απέναντι στην ίδια τους την ιστορικότητα. Όπως ο κριτικός είναι πάντα μέρος ενός 

πολιτισμού, κι ως αποτέλεσμα υπονομεύει κάθε προσπάθεια να αντιταχτεί το κριτικό 

έναντι του θεωρητικού, έτσι κι ο θεωρητικός πάντα πατεί στο ιστορικά μαρκαρισμένο 

έδαφος της εκάστοτε εποχής (Altman 11). 
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Σε ένα εξω-φιλμικο επίπεδο το βάρος πέφτει στις διαδικασίες παραγωγής και 

πρόσληψης του έργου, ενώ μελετάται η κοινωνική ρίζα των ειδολογικών ταξινομήσεων. 

Πέφτει στο επικοινωνιακό κομμάτι ή σε αυτό που ο Altman θα χαρακτήριζε 

πραγματολογικό. Με την πραγματολογική προσέγγιση των ειδών ο ίδιος ισχυρίζεται ότι 

μπορεί να γίνει αντιληπτό το πώς εκφέρονται τα είδη μέσα σε μια επικοινωνιακή συνθήκη, 

πώς παράγεται ή όχι νόημα μέσω της συνεργασίας των προαναφερθέντων σημασιολογικών 

και συντακτικών κατηγοριών (Altman 211). Τα είδη υπάρχουν για να επιβάλλουν 

καθορισμένες συμβάσεις και να δημιουργούν προσδοκίες στο κοινό που θα τις δει, με το 

οποίο επικοινωνούν. Τα είδη εν μέρει δημιουργούν το κοινό τους και εν μέρει 

δημιουργούνται από αυτό. Ανάλογα με αυτές τις συμβάσεις και τις προσδοκίες, τα 

κινηματογραφικά έργα βρίσκουν τη θέση τους στην αγορά του θεάματος, χρηματοδοτούνται, 

προωθούνται, διανέμονται και καταναλώνονται.  

Για παράδειγμα, υπάρχουν ταινίες οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις 

ιδιαιτερότητες της περσόνας του δημιουργού-σκηνοθέτη ή και του πρωταγωνιστή-ηθοποιού· 

γίνεται συζήτηση για ταινίες Marlon Brando, Marilyn Monroe, Quentin Tarantino, Adam 

Sandler, Dwayne Johnson κ.α. Κάτι που αναπτύχθηκε, τις δεκαετίες του ’30 μέχρι το ’60 

περίπου, ως αμερικανικό star system κατέληξε στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής 

δικτύωσης των Twitter, Instagram, όπου το πρόσωπο / προσωπείο είναι το ίδιο το προϊόν και 

επιτελεί προωθητικά καθήκοντα. Δηλαδή, στη συγκεκριμένη περίπτωση 

εμπορευματοποιούνται όχι τα είδη των ταινιών, αλλά τα ίδια τα πρόσωπα και η φήμη τους 

σαν είδη, διότι οι προσδοκίες του κοινού για την ποιότητα της ταινίας γεννιούνται με βάση 

αυτά. Εξάλλου, ο David Mamet στο βιβλίο του, Σκηνοθετώντας μία ταινία, διευκρινίζει ότι 

παγκοσμίως αυτοί που θεωρούνται οι κορυφαίοι ηθοποιοί της γενιάς τους, αυτοί με τους 

οποίους το κοινό θέλει να ταυτιστεί είναι όσοι δεν ανήκουν στους λεγόμενους «οργανικούς 

ηθοποιούς», κατά τον Konstantin Stanislavski (Μάμετ 104).  Όσο για τους «οργανικούς», ο 

Mamet τους χαρακτηρίζει ιδανικούς για κάθε σκηνοθέτη, επειδή καταλαβαίνουν ότι ο 

χαρακτήρας ισούται με δράση και ότι δεν χρειάζεται καμία επιπρόσθετη συγκίνηση, η δική 

τους προσωπική επένδυση και εκδοχή. Για την άλλη μερίδα των γνωστών ηθοποιών 

αναφέρει το εξής: 

Φέρνουν στην οθόνη και στη σκηνή μια μορφή διανοητικής επισημότητας. Το κοινό 

τούς αποκαλεί μεγάλους, επειδή, κατά τη γνώμη μου, επιθυμεί να ταυτιστεί μαζί τους — 

με τους ηθοποιούς και όχι με τα πρόσωπα που ενσαρκώνουν. Το κοινό επιθυμεί να 
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ταυτίζεται με αυτούς τους ηθοποιούς επειδή δείχνουν ότι έχουν τη δύναμη να 

συμπεριφέρονται αλαζονικά καθώς κινούνται σ’ ένα προστατευτικό σκηνικό χώρο 

(105). 

Επιπλέον, άλλη μία κατηγοριοποίηση είναι αυτή που διαχωρίζει αξιολογικά τις 

ταινίες σε blockbusters και σε ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού, low-budget. Δεν είναι λίγες 

οι φορές που μία ταινία θα προωθηθεί σαν να ανήκει σε ένα πιο ευπώλητο είδος, ενώ στην 

ουσία της ανήκει σε κάποιο άλλο. Μάλιστα, ο Ari Aster αναφέρει για την πρώτη μεγάλου 

μήκους ταινία του, Hereditary, η οποία, με προϋπολογισμό 10 εκατομμυρίων δολαρίων, 

απέφερε στα αμερικανικά ταμεία πάνω από 80 εκατομμύρια δολάρια και η οποία αποτελεί εν 

τέλει ένα οικογενειακό δράμα διαμορφωμένο ως ταινία τρόμου:  

Θεώρησα ότι μία ταινία τρόμου θα χρηματοδοτούταν πολύ πιο εύκολα από οτιδήποτε 

άλλο έχω γράψει. Μου αρέσει να εκπλήσσω τους θεατές. Μου αρέσει πραγματικά πολύ 

να δουλεύω με ένα είδος για το οποίο οι άνθρωποι έρχονται με συγκεκριμένες 

προσδοκίες. Ξέρουν τις συμβάσεις του είδους τόσο καλά που όταν τις παραβιάζεις 

μπορεί να είναι και σοκαριστικό, γιατί ενυπάρχει κι ένας εφησυχασμός στο να 

παρακολουθείς τέτοιες ταινίες (Kohn). 

Πριν δύο χρόνια, ο Martin Scorsese σε άρθρο του, που δημοσίευσε στη New York 

Times, τονίζει πως στις ταινίες blockbuster της Marvel δεν υπάρχει τίποτα από αυτό που 

περιγράφει ο Aster. Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο, καμία ανατροπή των προσδοκιών, καμία 

ανάγκη και διάθεση για πειραματισμό, για παιχνίδι, για προβληματισμό πάνω στην 

κινηματογραφική φόρμα. Όλα έχουν λυθεί από πριν και όχι από τον σκηνοθέτη. Έχει γίνει 

έρευνα της αγοράς, η ταινία έχει τεσταριστεί και τσεκαριστεί δειγματοληπτικά από ένα κοινό 

και είναι έτοιμη για ασφαλή κατανάλωση και σίγουρο κέρδος (Scorsese). Ο ίδιος, στο  

Harpers Magazine, αναφέρει ότι η έννοια του περιεχομένου (content) έχει αποκτήσει 

καπιταλιστική χροιά και πια νοείται ως παράγωγη υλικού και «έρχεται σε σύγκρουση με την 

έννοια της μορφής» (Scorsese). Όσο για την κατηγοριοποίηση των ταινιών σε είδη, αυτή 

γίνεται πλέον αυτόματα από τους αλγορίθμους σε streaming πλατφόρμες, όπως οι Amazon, 

Hulu, Netfilx, iTunes. Η έμφαση δίνεται στο γούστο του καταναλωτή το οποίο ικανοποιείται 

πολύ πριν ο ίδιος προλάβει να αποκτήσει συνείδηση του γούστου του. Το γούστο του 

κατασκευάζεται άκοπα για λογαριασμό του, με αποτέλεσμα την αχόρταγη επανάληψη του 

ίδιου κύκλου: παραγωγή υλικού και κατανάλωση, κατανάλωση και παράγωγη περισσότερου 

υλικού από άλλους.  
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Με άλλα λόγια, όταν εμπλέκονται οι παράγοντες της παραγωγής και του marketing, η 

ταξινόμηση σε είδη, αντί να ξεδιαλύνει την ίδια την ουσία του κινηματογράφου, μέσω της 

σχηματοποίησης των όρων, των κριτηρίων και των χαρακτηριστικών, τη θολώνει και εκφέρει 

αρνητικά κάθε δυνητικό οντολογικό ερώτημα. Αναρωτιέται κανείς «τι δεν μπορεί να είναι 

κινηματογράφος;» και το κάνει σύμφωνα με οικονομικά κριτήρια, που λαθεμένα θεωρούνται 

λαϊκά κριτήρια· ο κινηματογράφος δεν μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από μία 

βιομηχανία. Ο Scorsese διαμαρτύρεται για την παντοδυναμία που οι παραγωγοί σταδιακά 

απέκτησαν σε βάρος των σκηνοθετών, αναφερόμενος στη συνεχή προώθηση ταινιών 

blockbuster έναντι άλλων:  

Αν είναι να μου πείτε ότι πρόκειται απλώς για τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης 

και για το ότι δίνουμε στον κόσμο αυτό που θέλουν, θα πρέπει να διαφωνήσω (…) Αν 

δίνετε στους ανθρώπους ένα και μόνο είδος ενός πράγματος και ατέρμονα τους πουλάτε 

ένα και μόνο πράγμα, τότε και φυσικά θα θέλουν όλο και περισσότερο από αυτό το ένα 

και μόνο είδος πράγματος (Scorsese). 

Ουσιαστικά, ο Scorsese δεν τοποθετείται για το ξεπερασμένο ειδολογικό σχίσμα 

ανάμεσα σε υψηλή και χαμηλή τέχνη, δεν υποστηρίζει πως οτιδήποτε εμπορικό δεν είναι 

τέχνη –δεν θα μπορούσε άλλωστε, γιατί και ο ίδιος συνεργάζεται με τις εταιρείες παραγωγής 

των Apple και Netflix– αλλά αμφισβητεί το πώς ορίζεται η έννοια του εμπορικού. Η έννοια 

αυτή θέτει το ζήτημα ποσότητας και ποιότητας. Για τον Scorsese, η αύξηση της ποικιλίας 

των έργων-προϊόντων δεν είναι αναγκαστικά ανάλογη ως προς την ελευθερία επιλογής του 

θεατή-καταναλωτή. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί πρόκειται για την ποικιλία του ίδιου είδους, ή 

έστω για παραλλαγές του, είτε γιατί ο ανυπολόγιστος όγκος ψυχαγωγικού υλικού απαιτεί την 

εγρήγορση του καταναλωτή, εγρήγορση την οποία οι αλγόριθμοι της κάθε πλατφόρμας 

φροντίζουν «για το καλό του» να καταστείλουν. Ο αλγόριθμος στη θέση του κριτικού 

κατατάσσει αυτοματοποιημένα τις ταινίες σε κατηγορίες και κάνει τις προτάσεις του 

αναλόγως. Οι επιλογές, εδώ, μέσα στην απεραντοσύνη τους, είναι περιοριστικές. Δηλαδή, 

δεν δίνεται πράγματι στον καταναλωτή η ελευθερία να επιλέξει από μόνος του κι αν επιλέγει 

από μόνος του το ίδιο προϊόν, ξανά και ξανά, είναι γιατί έχει φτάσει να ξεχνά ότι έχει ήδη 

καταναλώσει πάνω-κάτω το ίδιο είδος ταινίας ή και ίσως την ίδια ταινία, εξαιτίας της 

αυξανόμενης ποικιλίας προϊόντων και της άκοπης, ασυναίσθητης και σχεδόν 

ψυχαναγκαστικής επιλογής τους. Όσο παράδοξο κι αν ακουστεί, σε μία εποχή ατομικής, 

αυτονομημένης κατανάλωσης έργων μέσα από streaming πλατφόρμες, κι όχι μέσα στις 
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αίθουσες του κινηματογράφου, η έννοια της ατομικότητας και της αυτονομίας μοιάζουν να 

έχουν εκφυλιστεί και οι ανάγκες τόσο των δημιουργών όσο και του κοινού τους 

ετεροκαθορίζονται από τη συνθήκη της υπερπαραγωγικότητας. 

Συνεχίζοντας, κάθε ειδολογική αναζήτηση και αισθητική σχηματοποίηση είναι 

κριτικά χρήσιμη και αυθεντική όταν επανεγκαθιδρύει, σε κάθε εποχή, το ερώτημα τι είναι ο 

κινηματόγραφος και αποκαλύπτει εκ νέου τη δυναμική του. Κάθε ταινία ανανεώνει το είδος 

της, πατώντας πάνω στις προηγούμενες που ανήκουν ή όχι στο είδος της, που πάει να πει ότι 

το ανανεώνει, λειτουργώντας διαρκώς μέσα κι έξω από αυτό και, ανανεώνοντας εν 

κατακλείδι και τον ίδιο τον κινηματογράφο στο σύνολο του. Ο Bakhtin, αν και κατακρίνει 

τους Ρώσους φορμαλιστές για τον απομονωτισμό και τη μονομέρεια των κειμενικών 

αναλύσεων τους, αποδέχεται εν τέλει ότι το περιεχόμενο και η μορφή είναι μεγέθη 

διαφορετικής τάξης και η διαφοροποιημένη ανάλυση τους προσδίδει στο περιεχόμενο μια 

γνωστική, ηθική και έξω-αισθητική σημασία, και χωρίς αυτή δεν θα γινόταν να βρει την 

πραγμάτωσή της ως μορφή (Μπαχτίν 56). Συγκεκριμένα, αναφέρει: 

 Η μορφή μεταφέρει το περιεχόμενο σε ένα νέο αξιολογικό επίπεδο: Το επίπεδο μιας 

ξεχωριστής και ολοκληρωμένης ύπαρξης, γαλήνια κλεισμένης στον εαυτό της, το 

επίπεδο της ομορφιάς. Η μορφή που αγκαλιάζει το περιεχόμενο από τα έξω, το 

εξωτερικεύει, με άλλα λόγια, το ενσαρκώνει. (…) Δεν είναι δυνατόν να αποσπάσουμε 

από το έργο τέχνης ένα πραγματικό στοιχείο που θα ήταν καθαρό περιεχόμενο. 

Άλλωστε ούτε και η realiter (πραγματικότητα), η καθαρή μορφή υπάρχει. Το 

περιεχόμενο και η μορφή αλληλοδιαβρώνονται και είναι αξεχώριστα. (Μπαχτίν 58) 

Συνεπώς, η μορφή «σχετικοποιεί» το περιεχόμενο, χωρίς όμως αυτό να «ξεπέφτει» 

αποτελώντας παρά μόνο ένα μορφικό στοιχείο και χάνοντας έτσι τη σημασία του (Μπαχτίν 

60). Η μορφή είναι απαραίτητη για μία ενεργητική στάση απέναντι στο περιεχόμενο, επειδή 

αυτό «αντιπαρατίθεται στη μορφή σαν κάτι το παθητικό που έχει την ανάγκη της, κάτι το 

δεκτικό, το προσληπτικό, το αφομοιωτικό, το σταθερό, το ερώμενο (aime) κτλ» (Μπαχτίν 

89).  Από μία ευρύτερη σκοπιά, όπως η τέχνη δίνει μορφή στην Ιστορία και την ενεργοποιεί, 

έτσι και τα επιμέρους κινηματογραφικά είδη δίνουν μορφή στην ουσία του κινηματόγραφου 

και την ενεργοποιούν. Με την ίδια λογική, ο θεωρητικός του κινηματογράφου Robert Stam, 

αν και αμφισβητεί την ύπαρξη των ειδών, θεωρώντας τα ως έννοιες τόσο εφήμερες όσο και 

αέναες, τόσο ανεπαρκείς όσο και αυτοτελείς, αποδέχεται την αναγκαιότητα τους για 

αναλυτικούς και εξηγητικούς σκοπούς (Stam 57). Παρομοίως, ο Northrop Frye, στο Anatomy 
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of Criticism (Ανατομία της Κριτικής), αναφέρει για την κριτική σκέψη που σχηματοποιεί το 

υλικό της: 

Υπάρχει θέση για ταξινομήσεις στην κριτική (…) Η έντονη συναισθηματική αποστροφή που 

νιώθουν πολλοί κριτικοί απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή σχηματοποίησης είναι και πάλι ένα 

αποτέλεσμα της αποτυχίας τους να διαχωρίσουν την κριτική ως ένα ενιαίο σώμα γνώσης από 

την άμεση βίωση της λογοτεχνίας, όπου κάθε πράξη είναι μοναδική, και η ταξινόμηση δεν 

βρίσκει καμία θέση (Frye 29). 

Με τα δεδομένα αυτά, οι ταινίες των Klimov, Shepitko και Tarkovsky θα μπορούσαν 

ειδολογικά να ταξινομηθούν, αναφορικά με το περιεχόμενο τους, ως ιστορικές και αντι-

πολεμικές ταινίες, ενώ αναφορικά με την αισθητική μορφή τους θα μπορούσαν να 

καταταχθούν στο λεγόμενο υπερβατικό σινεμά. Στα αμέσως επόμενα κεφάλαια στόχος είναι 

να εξεταστούν τα οντολογικά στοιχεία που διακρίνουν τα είδη αυτά, δηλαδή το ιστορικό, το 

αντι-πολεμικό και το υπερβατικό, και μέσω αυτών να αναδειχθεί η οντολογία του ίδιου του 

κινηματογράφου ως είδος.  
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2.  Ιστορία: μυθολογία, κινηματογράφος, ιστοριογραφία 

 

Η προσπάθεια ορισμού των ιστορικών ταινιών έρχεται διαρκώς αντιμέτωπη με 

ζητήματα πιστότητας, αυθεντικότητας, ιδεολογίας και διέρχεται από τις συγκλίνουσες οδούς 

πολλών διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Η ιδιομορφία τέτοιων ειδών έγκειται στο ότι 

αξιοποιούν όλες τις δυνάμεις φυσικότητας, μυστικισμού και πρωτογονισμού του μύθου, 

λιπαίνοντας τους τροχούς των συναισθητικών και ταυτοποιητικών μηχανισμών, ενώ 

ενσωματώνουν και αναπαριστούν τις αναφορές τους σε καθορισμένα ιστορικά γεγονότα και 

τεκμήρια. Τέτοιες αναφορές, με τη σειρά τους, εφάπτονται και αξιολογούνται ανάλογα με τις 

επιμέρους ιδιομορφίες των εξίσου ιστορικών διεργασιών της παραγωγής και της πρόσληψης.  

Ο David Eldridge δοκιμάζει να δώσει τον πιο περιεκτικό ορισμό και ονομάζει 

ιστορικές «όλες τις ταινίες που υλοποιούν ιδέες για το παρελθόν και περιλαμβάνουν και 

αντικατοπτρίζουν ιδέες για την ίδια την Ιστορία» (Stubbs 19). Από την άλλη, ο Robert 

Borgoyne κατατάσσει τις ιστορικές ταινίες στις εξής κατηγορίες: στην πολεμική ταινία, στην 

επική ταινία, στη βιογραφική ταινία, στη μεταϊστορική ταινία και στην τοπική ταινία. Η 

μεταϊστορική ταινία περιλαμβάνει τον σχολιασμό του τρόπου που ίδια η Ιστορία φτιάχνεται, 

ενώ η τοπική ταινία επικεντρώνεται σε συγκεκριμένα μικροσυμβάντα, μικροιστορίες μιας 

περιόδου (Stubbs 16). Οι περισσότεροι ορισμοί των θεωρητικών, όπως αυτοί των Robert 

Brent Toplin και Leger Grindon, φαίνεται πως μένουν κυρίως σε ζητήματα θεματολογίας και 

μιμητισμού και δυσκολεύονται να προσαρμόσουν σε ορισμούς και κατηγοριοποιήσεις τους 

πολυποίκιλους συνδυασμούς περιεχόμενων και μορφών μαζί με την εξωφιλμική πολιτισμική 

τους απήχηση. 

Η εμμονή με τη θεματολογία συχνά οδηγεί σε παρανοήσεις. Μία από αυτές είναι ότι 

οι ιστορικές ταινίες είναι μόνον οι λεγόμενες «ταινίες εποχής», δηλαδή αυτές που οι 

χαρακτήρες είναι ντυμένοι με τα κατάλληλα κουστουμιά, μιμούνται κατά γράμμα τον τρόπο 

ζωής εκείνης της εποχής· θεωρείται ότι όσο πιο εύστοχη είναι η μίμηση τόσο πιο πειστική θα 

είναι αναπαράσταση και τόσο πιστότερη θα είναι στα πραγματικά γεγονότα. Αν και οι ταινίες 

εποχής αποτελούν μία πιο ρομαντική εκδοχή του ιστορικού είδους, δεν παύουν να είναι 

εκδοχή τους, αλλά όσο προσπαθούν να μικρύνουν την ψαλίδα μεταξύ πραγματικού και 

μυθοπλαστικού άλλο τόσο την ανοίγουν. Η προσοχή πέφτει ξανά πάνω στην λεπτή 

ισορροπία μεταξύ πραγματικότητας και μυθοπλασίας και τη βαραίνει υπενθυμίζοντας το 
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γεγονός ότι o κινηματογράφος δεν παύει να είναι μυθοπλασία. Ωστόσο, αυτό δεν αποτελεί 

πρόβλημα για τον Alun Munslow που τονίζει πως ακόμη και η γραπτή ιστορία έχει 

μυθοπλαστική χροιά από τη στιγμή που είναι επιλεκτική ως προς τα γεγονότα, επηρεάζεται 

από ιδεολογίες και κατευθύνεται από ειδολογικές απαιτήσεις. Για τον ίδιο, το θέμα δεν είναι 

πως οι ταινίες πάντα θα πέφτουν και λίγο έξω, πως πάντα κάτι θα τους ξεφεύγει, κάτι θα 

αλλάζουν, αλλά το γιατί συμβαίνει αυτό και τι αυτό μας λέει «για την επίπλαστη φύση της 

Ιστορίας» (Stubbs 52). Έξαλλου, όπως γράφει και ο Jonathan Stubbs, «όσο μία ιστορική 

ταινία δεν μπορεί να είναι ολοκληρωτικά βασισμένη στα πραγματικά γεγονότα άλλο τόσο 

μία ταινία εποχής δεν μπορεί να είναι ολοκληρωτικά μυθοπλαστική» (Stubbs 17).  

Μάλιστα, η Vivian Sobchack διευκρινίζει ότι η τάση των σκηνοθετών να επιμένουν 

στη διατήρηση της παραμικρής λεπτομέρειας, όσον αφορά την αναπαράσταση μιας εποχής, 

μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που οι ίδιοι θέλουν, γιατί αντί το κοινό να 

έχει μία καθολικότερη αίσθηση ότι «είναι μέσα στο παρελθόν», μυθοποιεί τις πεπερασμένες 

καταστάσεις ως κάτι μακρινό και μόνο αρχετυπικά οικείο. Ειδικότερα, αναφέρει: 

Η Ιστορία αναδύεται στη μαζική συνείδηση όχι τόσο μέσω κάποιας 

συγκεκριμενοποίησης ή μίας λεπτομερειακής παρουσίασης κάποιου συγκεκριμένου 

γεγονότος όσο μέσω μιας υπερβάσης της ακρίβειας και της συγκεκριμενοποίησης η 

οποία καθίσταται δυνατή από τη γενικευτική και πληθωρική παρέλαση και 

συγκέντρωση λεπτομερειών και γεγονότων (Stubbs 41).  

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Robert Rosenstone, σύμφωνα με τον οποίο, οι 

ιστορικές ταινίες οφείλουν να θεωρούνται ως τρόπος ιστορικής σκέψης βγαλμένης από την 

Ιστορία και για αυτήν, ως οράματα, ως μέσα που προσφέρουν «προοπτικές για την 

ιστοριογραφική παράδοση» και που οι ιστορικοί έχουν αργήσει, αλλά χρειάζεται άμεσα, να 

λάβουν σοβαρά υπόψη τους (Rosenstone, Parvulescu 86). Το κύριο επιχείρημα του είναι 

άτρωτο, εξαιτίας της απλότητάς του: οι ιστορικές ταινίες από τη στιγμή που εμφανίστηκαν 

δεν έχουν σταματήσει να επηρεάζουν το ευρύ κοινό. Εξάλλου, η αιτία δημιουργίας τους, 

ανεξάρτητα με το ότι εξελιχθήκαν διαφορετικά, ήταν αυτή: η μαζική επιρροή των θεατών, 

για πολιτικούς και ενίοτε προπαγανδιστικούς σκοπούς, μέσω της φαντασμαγορίας. Ο 

κινηματογράφος καθίσταται ο ζωντανότερος χωροχρόνος συνάντησης του ατόμου με το 

θαύμα της Ιστορίας και με τα φαντάσματα της μέσα από το θαύμα της κινούμενης εικόνας 

και των φαντασμάτων της. Ο κινηματογράφος είναι αυταπόδεικτα ιστορική αναγκαιότητα 

και είναι το μόνο μέσο που μπορεί να προλάβει την Ιστορία, αφού μοιάζει να πορεύεται μαζί 
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της, χωρίς να την κυνηγάει, μοιάζει να εξελίσσεται,  να εξαπλώνεται με τον ίδιο ρυθμό που 

αυτή εγγράφεται πάνω του και καταγράφεται από αυτόν. Συγκεκριμένα, ο Rosenstone στο 

βιβλίο του Visions of the Past: The Challenge of Film to Our Idea of History (Οράματα του 

Παρελθόντος: Η Πρόκληση του Κινηματογράφου έναντι στην Ιδέα μας για την Ιστορία) 

υποστηρίζει: 

Ας δούμε τα δεδομένα ως έχουν κι ας το παραδεχτούμε: οι ιστορικές ταινίες παιδεύουν 

και ενοχλούν τους (περισσότερους) ιστορικούς. Γιατί; Όλοι ξέρουμε τις προφανείς 

απαντήσεις. Γιατί, οι ιστορικοί θα πουν, οι ταινίες είναι ανακριβείς. Γιατί παραποιούν 

το παρελθόν. Γιατί αφηγηματοποιούν, απλοποιούν, και ρομαντικοποιούν σημαντικούς 

ανθρώπους, γεγονότα και κινήματα. Πλαστοποιούν την Ιστορία. 

Ως ένα υπόρρητο νόημα αυτών των απροκάλυπτων απαντήσεων, μπορούμε να 

ακούσουμε και κάποιες διαφορετικές και άρρητες απαντήσεις: Ο κινηματογράφος 

αποδεικνύει ότι οι ακαδημαϊκοί δεν κατέχουν το παρελθόν. Ο κινηματογράφος 

δημιουργεί έναν ιστορικό κόσμο με τον όποιο ο γραπτός λόγος αδυνατεί να 

συναγωνιστεί, τουλάχιστον ως προς την απήχηση. Ο κινηματογράφος είναι ένα 

ενοχλητικό σύμβολο ενός αυξανόμενα μετα-εγγραμμάτου κόσμου (μέσα στον όποιο οι 

άνθρωποι μπορούν και ξέρουν να διαβάζουν αλλά δεν πρόκειται να το κάνουν) 

(Rosenstone 46) 

Ο ίδιος συνεχίζει τονίζοντας το αυτονόητο, ότι δηλαδή ο κινηματογράφος και τα 

ψηφιακά μέσα έχουν ήδη εισχωρήσει παντού, σε κάθε επιστημονικό και μη κλάδο. Είναι, 

δηλαδή, ακαδημαϊκά ορθό να αξιοποιηθεί ιστοριογραφικά το κινηματογραφικό μέσο, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι κάθε ιστορική ταινία είναι a priori ιστοριογραφικά αξιόλογη. Επίσης, ο 

Rosenstone κάνει κάτι ανάλογο με τον Adams, που αναφέρθηκε στην αρχή του κεφαλαίου· 

κατηγοριοποιεί τις ταινίες που ανήκουν στο ιστορικό είδος σε ευρύτερα υποείδη: ιστορία ως 

δράμα, ιστορία ως ντοκουμέντο και ιστορία ως πείραμα. Η σημασία των δύο πρώτων και η 

διαφοροποίηση τους μπορούν εύκολα να γίνουν αντιληπτές, ενώ το τελευταίο υποείδος είναι 

στην ουσία ένας ιδιαίτερος κι αμήχανος συνδυασμός των προηγούμενων (Rosenstone 48). 

Συνεπώς, ο Munslow και ο Rosenstone ανοίγουν για τον κινηματογράφο και την Ιστορία την 

ίδια συζήτηση που ανοίγει και ο Hayden White για την αφήγηση, την αφηγηματοποίηση της 

ιστοριογραφίας και την Ιστορία. 
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Αρχικά, ο κινηματογράφος οφείλει την κατασκευή του «ιστορικότροπου» κόσμου 

του στη σχέση του με τους μύθους, με τον ίδιο τρόπο που η ιστοριογραφία, στις απαρχές της, 

κατασκευάστηκε αξιοποιώντας τη μυθολογία. Ο ιστορικός Σπύρος Ασδραχάς χρησιμοποιεί 

τη λέξη «ιστορικότροπα» για να ορίσει στο δικό του έργο σημειώματα τα οποία δεν είναι 

ακριβώς ιστορικά· μέσα από αυτήν τη λέξη επιχειρεί να εκφράσει ένα ξεχωριστό «είδος 

μετοχής σ’ ορισμένα από τα πλατιά πεδία της ιστοριογραφίας» (Ασδραχάς 10). Αναφέρεται 

σε κείμενα τα οποία υπαγορεύονται από την Ιστορία και συνδιαλέγονται μαζί της, αλλά «δεν 

έχουν ευρηματικό χαρακτήρα», σε κείμενα που ενέχουν μία πολυθεματικότητα και μία 

προσβασιμότητα, που περισσότερο μνημονεύουν παρά εξειδικεύουν (11). Βλέπει αυτά τα 

δικά του κείμενα ως «χορικά στάσιμα», σαν ένα ιντερμέδιο της ιστοριογραφίας (26). Εξ ού 

και η παρούσα χρήση της φράσης ιστορικότροπος κόσμος, γιατί τέτοιος είναι ο 

κινηματογραφικός κόσμος, ένα ιντερμέδιο στο έργο της Ιστορίας που έπεται του μύθου, 

ενσωματώνοντας τον, και προηγείται της ιστοριογραφίας, η οποία οφείλει, μεταξύ άλλων, να 

τον συμπεριλάβει στις διαδικασίες της.  

Επιστρέφοντας για λίγο στο Definition of Man, ο Burke ορίζει τον άνθρωπο ως ένα 

συμβολοποιητικό ον, που ποιεί ή και κακοποιεί σύμβολα (symbol-using, symbol-making, 

symbol-misusing animal) και ως ένα ον που «σαπίζει μέσα στην τελειότητα του» (rotten with 

perfection), στην ανάγκη του για τελειομανία, στην αναζήτηση για τη δική του, με 

αριστοτελικούς όρους, εντελέχεια· και η εντελέχεια του ταυτίζεται με τη συμβολοποίηση 

(507). Με τη συμβολοποιητική ροπή του ανθρώπινου είδους μοιάζει να συνηγορεί ο Ernst 

Cassirer στο βιβλίο του, An Essay on Man, αφού για αυτόν απόδειξη μιας τέτοιας ροπής είναι 

η ανάγκη του να δημιουργεί μύθους (122). Ο Cassirer υποστηρίζει την απτότητα και την 

αντικειμενική υφή που μπορεί να έχει ο μύθος ακόμα και στις πρωτόγονες κοινωνίες: 

Ο μύθος δεν είναι ένα σύστημα από δογματικές πεποιθήσεις. Περιλαμβάνει πολύ 

περισσότερο πράξεις από ότι απλές εικόνες κι αναπαραστάσεις. (…) Ο θεμελιώδης 

κοινωνικός χαρακτήρας του μύθου είναι αδιαμφισβήτητος. Ότι κάθε πρωτόγονη 

αντίληψη είναι αναγκαστικά και προ-λογική ή μυστικιστική φαίνεται να έρχεται σε 

αντίθεση με τα ανθρωπολογικά και εθνολογικά μας ευρήματα. Ακόμη και στην 

πρωτόγονη ζωή βρίσκουμε πάντα μία αθεϊστική ή κοσμική σφαίρα έξω από την ιερή 

σφαίρα. Υπάρχει μία κοσμική παράδοση που περιλαμβάνει εθιμικούς κανόνες και 

νόμους, και καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο η κοινωνική ζωή ξετυλίγεται (Cassirer 

105-107). 
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Βέβαια, στο βιβλίο του Myth of the State, ο Cassirer τονίζει και την πολιτική επικινδυνότητα 

των μυθοποιητικών μηχανισμών, γιατί κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, όπως σε εκείνες 

του Ναζισμού, η ανάγκη των ατόμων να πιστεύουν, να ανήκουν, να μυθοποιούν είναι ικανή 

να επιφέρει την καταστροφή (282).  

Σε κάθε περίπτωση, ο άνθρωπος φαίνεται πως φτάνει στην εντελέχεια του όταν 

μυθολογεί, όταν αφηγείται, όταν εξιστορεί, διότι τότε επαυξάνει αυτό που είναι, 

επιβεβαιώνοντας την κοινωνικότητα του. Σύμφωνα με το A Rhetoric of Motives του Burke, 

είτε όταν πρόκειται για μυθο-μαγικές τελετουργίες, ή πρωτόγονα έθιμα, ή για θρησκευτικά 

κείμενα ή και λογοτεχνικά, η εξιστόρηση μέσα από αυτά προϋποθέτει πάντα ένα κοινό, η 

αφήγηση κάποια ρητορικά σχήματα και η ρητορική έναν σκοπό, ένα κίνητρο, να πείσει (39). 

Για τον Burke, ακόμα κι όταν ένας άνθρωπος συνομιλεί εσωτερικά με τον εαυτό του εξασκεί 

τη ρητορική· ωθούμαστε εσωτερικά από την ανάγκη να πείθουμε τους εαυτούς μας ή τους 

άλλους. Και από τη στιγμή που τα άτομα είναι αυτονομημένοι «τόποι κινήτρων», η ώθηση 

εκείνη εξασφαλίζεται μέσω της λειτουργίας της αναγνώρισης / ταύτισης (identification), 

χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να αγνοούνται οι ιδιαιτερότητες της διαίρεσης (division), 

γιατί, ακόμα κι όταν οι άνθρωποι συγκρούονται, το κάνουν μέσα από προϋπάρχουσες 

συνθήκες συνεργίας μεταξύ τους (21-25). Συναινούν δηλαδή ακόμα κι όταν διαφωνούν με 

αυτό που συμβαίνει, είναι εκεί μέσα στη ρητορική συνθήκη, για να διαφωνήσουν. Ο ίδιος, 

μιλώντας για υπέρβαση στη ρητορική, υποστηρίζει ότι η λογοτεχνία και άλλες τέχνες, χάρη 

στη συμβολοποιητική κι ενίοτε μυστικιστική τους δύναμη, μπορούν να πλησιάσουν την 

«αμιγή συνθήκη πειθούς» (pure persuasion), κατά την οποία ομιλών, λόγος και ακροατής 

συνιστούν μία τρισυπόστατη οντότητα –κάτι τέτοιο, μέσω της διαδικασίας της ταύτισης, 

προκαλεί στους αναγνώστες ή τους θεατές «ένα υπερβατικό αίσθημα ατομικής ελευθερίας» 

(325).  

Και δεν είναι λίγες οι ιστορικές ταινίες οι οποίες καταφέρνουν να μας ελευθερώσουν, 

καθώς εκμεταλλεύονται τα αρχετυπικά, συμβολικά, τελετουργικά στοιχεία των μύθων για να 

πείσουν, για να επιτύχουν την ταύτιση του θεατή με το θέαμα μέσω της θέασης του οικείου, 

του ιερού, του κοσμικού, του ανοικείου, μία θέαση που ταυτόχρονα εδραιώνουν και 

ανατρέπουν. Ειδικότερα, οι υπό ανάλυση ταινίες, όπως λεπτομερέστερα θα αναδειχθεί στο 

τέταρτο κεφάλαιο, έχουν μία σχέση διακειμενικότητας και παρακειμενικότητας με τον μύθο 

–ειδικά με τη θρησκευτική μυθολογία και τα κείμενα της Βίβλου– και μία σχέση 

υπερκειμενικότητας με την ίδια την Ιστορία. Εν συντομία, κατά τον Genette, η 
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διακειμενικότητα, που παραπέμπει στον όρο όπως τον εισηγήθηκε η Kristeva, αναφέρεται σε 

μία «σχέση κειμενικής συμπαρουσίας», μέσω παραθεμάτων, δανεισμού ή λογοκλοπής, ενώ η 

παρακειμενικότητα αφορά τιτλολογικές επιλογές, προλόγους αφιερώσεις, επιλόγους κλπ. 

(Genette, 20). Η υπερκειμενικότητα έχει να κάνει με τη σχέση ενός υπερκειμένου με κάποιο 

προγενέστερο του υποκείμενο –το υποκείμενο της Ιστορίας στην προκειμένη περίπτωση– και 

αποτελεί πεδίο «διαδράσεων, διεργασιών, διασταυρώσεων, μεταβάσεων, επαναγραφών, 

μετασχηματισμών, μεταλλάξεων και μεταμορφώσεων» που οδηγεί σε μία παλίμψηστη 

φιλμική συνθήκη (20). 

Εν συνεχεία, για τον Hayden White, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, το γεγονός ότι 

τέτοιες ταινίες στηρίζονται πάνω στον μύθο, σε αφηγηματικές και ρητορικές τεχνικές, δεν τις 

καθιστά περισσότερο ή λιγότερο ιστοριογραφικές, γιατί κάθε προσπάθεια να «μετατρέψει 

κανείς πληροφορίες του παρελθόντος σε ιστορικό κείμενο αναπόφευκτα περιλαμβάνει 

ρητορικές συμβάσεις που παράγουν μία φόρμα μυθοπλασίας» (Stubbs 17). Ο White 

ισχυρίζεται ότι ο ιστορικός πάντα ερμηνεύει και συμπληρώνει μόνος του το υλικό του, γιατί 

αυτό είναι τόσο ελλιπές όσο και πλήρες. Δηλαδή, από τη μία υπάρχουν υπεραρκετά στοιχεία 

και πρέπει να διαλέξει τι θα αποκλείσει, όμως από την άλλη πρέπει να προσθέσει στοιχεία 

μέσα σε μία προσπάθεια ιχνηλάτησης, ανασυγκρότησης του παρελθόντος (White 7). 

Επιπλέον, ο ίδιος διευκρινίζει ότι στην ιστοριογραφία υπάρχει διαφορά μεταξύ της εξήγησης 

και της ερμηνείας. Ο καθαυτό ιστορικός (proper historian) επιχειρεί να εξηγήσει τι συνέβη, 

ενώ για τους μεταϊστορικούς (metahistorians) οι έννοιες της ερμηνείας και της εξήγησης 

συγχέονται (10). Η μεταϊστορία του White, η οποία είναι συνώνυμη της «θεωρησιακής 

φιλοσοφίας της ιστορίας» (10), βρίσκει την αφηγηματιστική και λογοτεχνική προσέγγιση της 

ιστοριογραφίας ως συνεισφορά σε ό,τι μπορεί να νοηθεί ως αντικειμενική γνώση.  

Ο ίδιος στο βιβλίο του Metahistory αναφέρει πως οι ιστορικοί του 19ου αιώνα 

αξιοποιούν δομές πλοκής (emplotment) της λογοτεχνίας, όπως αυτές του μυθιστορήματος, 

της κωμωδίας, της τραγωδίας και της σάτιρας, για να κατανοήσουν συμβάντα και 

διαδικασίες της ιστορίας. Κι αυτές οι δομές πλοκής αντιστοιχούν στις εξής ιδεολογικές 

στρατηγικές εξήγησης: αναρχικές, συντηρητικές, ριζοσπαστικές και φιλελεύθερες (427). 

Ειδικότερα, από τον 19ο αιώνα και μετά, μέσα από τα έργα των Hegel, Marx και Croce, δεν 

νοείται καθαυτό Ιστορία χωρίς να είναι ταυτόχρονα και φιλοσοφία της Ιστορίας και η 

επιλογή της μιας ιστορικής οπτικής έναντι μιας άλλης καθορίζεται περισσότερο από ηθικά, 

κοινωνιολογικά κι αισθητικά κριτήρια παρά από επιστημολογικά:  
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Η Ιστορία δεν μπόρεσε να δώσει κάποια καθοδήγηση για δράση στο παρόν, γιατί η 

Ιστορία σαν μορφή γνώσης είναι γνώση μόνο του ειδικού, του συγκεκριμένου, ποτέ του 

οικουμενικού ούτε καν του γενικού. Έτσι η Ιστορία ήταν ένας συνδυασμός της 

φιλοσοφικής γνώσης (γνώση των εννοιών) και της τέχνης (διαισθήσεις του ειδικού) 

(399). 

Όμως, και για τη σύγχρονη ιστοριογραφία το ερώτημα του πώς η γνώση μετατρέπεται σε 

αφήγηση κι όχι σε ιστορικό αγνωστικισμό διαρκώς παραμένει. 

Στο δοκίμιο του The Value of Narrativity (Η Αξία της Αφηγηματικότητας), 

παραπέμποντας στην άποψη του Roland Barthes ότι η αφήγηση είναι «σαν την ίδια τη ζωή 

δηλαδή υπερ-ιστορική και υπερ-πολιτισμική», διευκρινίζει ότι στην ιστοριογραφία υπάρχουν 

δυο τάσεις αυτή που αφηγείται (narrates) και αυτή που αφηματοποιεί και αφηγηματοποιείται 

(narrativizes). Στην πρώτη ανήκουν ιστορικοί, όπως οι Alexis de Tocqueville, Jacob 

Burckhardt και Johan Huizinga, που, αν και αφηγούνται και εξιστορούν το παρελθόν, 

αρνούνται να εντάξουν τα γεγονότα σε ένα αφήγημα με αρχή, μέση και τέλος, αλλά 

παρατηρούν ανοιχτά τον έξω κόσμο και την Ιστορία αναλύοντας τα. Η δεύτερη τάση 

προσποιείται ότι αυτός ο κόσμος «μιλάει από μόνος του, κάνει τον εαυτό του λέξεις» με την 

μορφή μιας ιστορίας (7). Ο White συνοψίζει το κύριο πρόβλημα της ιστοριογραφίας σε 

σχέση με την αφήγηση και την αφηγηματοποίηση, με το πραγματικό και το φαντασιακό, 

στην εξής θέση του: 

Ένα αφήγημα δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα πριν ο διαχωρισμός της τάξης των 

πραγματικών και της τάξης των φανταστικών γεγονότων να επιβληθεί στον αφηγητή. 

(…) Οτιδήποτε αποκαλούμε μυθικό αφήγημα δεν έχει καμία υποχρέωση να διατηρήσει 

αυτές τις δύο τάξεις γεγονότων διακριτές τη μία από την άλλη. Το αφήγημα αποτελεί 

πρόβλημα όταν επιθυμούμε να δώσουμε σε πραγματικά γεγονότα τη μορφή μιας 

ιστορίας. Κι είναι επειδή τα πραγματικά γεγονότα δεν προσφέρονται από μόνα τους ως 

ιστορίες, που  η αφηγηματοποίηση τους είναι τόσο δύσκολη (8).  

 Και ακριβώς αυτό το πρόβλημα του να φτιάξει κανείς «μια αληθινή ιστορία» στην 

προσπάθεια ανακάλυψης «της πραγματικής ιστορίας», μέσα στο χάος των ιστορικών 

τεκμηρίων και ντοκουμέντων, αποδεικνύει την έμφυτη πολιτισμική ανάγκη για αφήγηση και 

αφηγηματοποίηση (8). Η απουσία της αφηγηματικής μορφής παρατηρείται κυρίως στις 

χρονογραφίες και χρονικά του μεσαίωνα όπου απλώς μια λίστα γεγονότων παρουσιάζεται σε 
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χρονολογική σειρά. Σε αυτά δεν υπάρχει κάποια έκβαση ενώ αρχίζουν και διακόπτονται 

ξαφνικά από τον χρονικογράφο. Η «αποτυχία» των χρονογραφιών και των χρονικών έγκειται 

στην έλλειψη της αφήγησης και στην αισθητική της απουσίας που επιβάλλουν· θεωρούνται 

«αποτυχημένες» ιστορίες, γιατί οι άνθρωποι μοιάζουν πως έχουν ανάγκη από το συνεκτικό, 

το συνεπές, το ολοκληρωμένο, και «το αληθινό ταυτίζεται με το πραγματικό μόνον εφόσον 

κατέχει έναν χαρακτήρα αφηγηματικότητας» που συμπληρώνει τα γεγονότα (10). 

 Εν τέλει, ο White, έχοντας μελετήσει την ανθρωπολογική αξία της αφηγηματικότητας 

και τη σχέση λογοτεχνίας και ιστοριογραφίας, στο δοκίμιο του History and Historiophoty 

εισάγει τον όρο της ιστοριοφωτογραφίας, ως κάτι αντίστοιχο της ιστοριογραφίας, 

προκειμένου να προσδιορίσει τις ιστορικές αναπαραστάσεις σε φωτογραφίες και 

κινηματογραφικές ταινίες και το κατά πόσο μπορούν να συνεισφέρουν στην ιστοριογραφική 

έρευνα. Καταρχάς, είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ενός τρόπου διαβάσματος, ενός 

γραμματισμού της εικόνας και της ανάλυσης των ανάλογων διαδικασιών της 

συμβολοποίησης, της συμπύκνωσης και της μετάθεσης που παρατηρούνται στην 

ιστοριογραφία (1194). Δηλαδή, για τον White το θέμα δεν είναι τόσο η αφηγηματική, 

μυθοπλαστική και ρητορική διάσταση των ταινιών όσο η έλλειψη καθαρής μεθόδου 

ανάλυσης και η χρήση  διαφορετικού μέσου άρα και διαφορετικής γλωσσάς. Και ένα ακόμα 

θέμα που προκύπτει είναι το ποιες ταινίες επιλέγει κανείς να μελετήσει και ποιες όχι, γιατί 

όπως τονίζει και ο ιστορικός Ofer Ashkenazi υπάρχουν και αμφιλεγόμενα είδη ταινιών, όπως 

οι παρωδίες, οι ψευδο-ιστορικές (Άδοξοι Μπάσταρδοι), οι ταινίες κινουμένων σχεδίων 

(Persepolis) και οι ταινίες μυθολογίες-νοούμενες-ως-ιστορία (Οι Δέκα Εντολές, Τα Πάθη του 

Χριστού). Ο White, σε συμφωνία με τον Rosenstone, θεωρεί πως ιστοριογραφικά χρήσιμες 

μπορούν να είναι ιδιαιτέρως ορισμένες πειραματικές ή avant-garde ταινίες, δηλαδή αυτές που 

αναφέρονται ή εμπνέονται από πραγματικά ιστορικά γεγονότα και προσφέρουν μια 

φιλοσοφία πάνω στην Ιστορία, οι μεταϊστορικές. Τέτοιου είδους ταινίες ανατρέπουν τον 

συμβατικό ρεαλισμό και τη συμβατική ιστοριογραφία και εκμεταλλεύονται την ανάγκη για 

αφηγηματικότητα προτάσσοντας και μη αφηγηματικές τεχνικές, χωρίς αναγκαστικά να 

«θυσιάζουν την προσοχή στις λεπτομέρειες» του παρελθόντος και στα τεκμήρια που 

υπάρχουν (1199). Σε κάθε περίπτωση, ο αναλυτής ιστορικών ταινιών, από τη στιγμή που 

αυτές δεν ακολουθούν μία καθορισμένη μεθοδολογία, όπως η ακαδημαϊκή ιστοριογραφία, 

πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνει τις ηθικές και πολιτικές προεκτάσεις τους, το βασικό 

επιχείρημα τους και το πώς επικοινωνεί με το ήδη υπάρχον ιστορικό πεδίο γνώσης 

(Ashkenazi 294).  
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3.  Κινηματογράφος: πόλεμος και ανθρώπινη αδυναμία  

 

 Οι άνθρωποι πηγαινοέρχονται συνεχώς από μύθο σε μύθο, από αφήγηση σε αφήγηση 

με αποτέλεσμα να έχουν ανάγκη να βρουν καταφύγιο στην Ιστορία, η όποια με τη σειρά της, 

κατά τον θεωρητικό του κινηματογράφου Frank Tomasulo, εξιστορείται με τη φόρμα των 

μύθων (Dittmar 157). Με άλλα λόγια, το ηθικό και το μνημονικό ξόδεμα, μέσα στους 

μύθους, καθίστανται οι αφορμές για να στραφεί το άτομο στην Ιστορία και στο αδιέξοδο της 

αναζήτησης της μίας αλήθειας και το αδιέξοδο αυτό τον οδηγεί πάλι πίσω στους όποιους 

διαθέσιμους και προσπελάσιμους μύθους. Ένα αντίστοιχο πηγαινέλα χαρακτηρίζει τις 

πολεμικές ταινίες, η αφήγηση των οποίων μπορεί να πηγαίνει από μία φιλοπόλεμη μυθολογία 

σε μία αντιπολεμική, όπως συμβαίνει στην ταινία Apocalypse Now (Αποκάλυψη Τώρα) του 

Francis Ford Coppola, η οποία έχει να κάνει με την εισβολή των Αμερικανών στο Βιετνάμ 

και αποτελεί κινηματογραφική μεταγραφή του μυθιστορήματος Heart of Darkness (Η 

Καρδιά του Σκότους) του Joseph Conrad (155). Πέρα από τον Tomasulo, και ο ίδιος ο 

Coppola παραδοξολογεί, δηλώνοντας ότι η ταινία του αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί 

αντιπολεμική, αλλά ξεκαθαρίζει ότι κάθε ταινία είναι αντιπολεμική με την έννοια ότι 

κανένας σκηνοθέτης κατά βάθος δεν θέλει να δημιουργήσει μία φιλοπόλεμη ταινία (Perry). 

Για τον σκηνοθέτη, μία αμιγώς αντιπολεμική ταινία είναι το The Burmese Harp (Η Άρπα της 

Βιρμανίας) του Kon Ichikawa, γιατί είναι «γεμισμένη από αγάπη και ειρήνη και ηρεμία και 

ευφορία», αποφεύγοντας να προκαλέσει, μέσω της βίας, «λαγνεία για περισσότερη βία» 

(Perry).  

 Η Agnieszka Soltysik Monnet, στην προσπάθεια της να βρει τι σημαίνει ο όρος 

πολεμική ταινία, κάνει έναν διαχωρισμό μεταξύ αντιπολεμικών και φιλοπόλεμων ταινιών, 

προτείνοντας μία συγκεκριμένη λίστα από συμβάσεις που ακολουθούν οι αντιπολεμικές 

ταινίες σε αντίθεση με τις υπόλοιπες. Πρώτα απ’ όλα, οι φιλοπόλεμες ταινίες χωρίζονται σε 

αυτές που είτε έχουν σκοπό να απαντήσουν στο ερώτημα «θα μας βοηθήσει αυτή η ταινία να 

κερδίσουμε τον πόλεμο;» και επιβάλουν το ψέμα ότι είναι δίκαιο κάθε άνθρωπος να 

σκοτωθεί και να σκοτώσει για την πατρίδα του –όταν πρόκειται για παραγωγές που 

χρηματοδοτούνται κατά τη διάρκεια εμπόλεμων περιόδων– είτε ανήκουν στην κατηγορία της 

πολεμικής-ταινίας-ως-πορνογραφία (Cunningham 409). Οι ταινίες αυτής της δεύτερης 

κατηγορίας σπαταλούν όλον τον ρεαλισμό τους για την αναπαράσταση ακρωτηριασμών και 

άλλων τραυματισμών, έτσι ώστε η οθόνη να φορτώνεται από «χαμένα άκρα και πεταμένα 
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έντερα» και από ακόμα περισσότερο πεταμένο αίμα, το όποιο τονίζει ακόμα περισσότερο 

πόσο προστατευμένος κι απόμακρος είναι ο θεατής, αφού το αίμα στο γυαλί / ασπίδα της 

κάμερας σημαίνει ότι ούτε σταγόνα δεν θα λερώσει το πρόσωπο του θεατή (410). Πρόκειται 

δηλαδή για ένα εφέ πραγματικότητας που κάνει ακόμα πιο ψεύτικη την πολεμική 

εικονογραφία, όσο αληθινές κι αν μοιάζουν οι πληγωμένες και σκόρπιες σάρκες των 

στρατιωτών. Η Monnet παρομοιάζει τις ταινίες αυτές με το είδος της πορνογραφίας, 

παραπέμποντας όχι μόνο στις κοινές παραφιλίες, όπως η ηδονοβλεψία και ο σαδισμός, αλλά 

κυρίως στην ένταση των οπτικοακουστικών ερεθισμάτων, στην εθιστική τους φύση και στον 

ενθουσιασμό που πυροδοτεί και πυροδοτείται από την αδρεναλίνη της αιματοχυσίας. Η 

Monnet για να καταδείξει ακριβώς αυτόν τον ηδονοβλεπτικό ρόλο του θεατή και την 

προαναφερθείσα «λαγνεία για περισσότερη βία», στρέφει την προσοχή της στην εισαγωγή 

του βιβλίου Jarhead του Anthony Swofford, που έγινε και ταινία από τον Sam Mendes, με 

θέμα την εισβολή των Αμερικανών στο Κουβέιτ και στο Ιράκ: 

Λέγεται ότι οι ταινίες για το Βιετνάμ είναι αντιπολεμικές, ότι το μήνυμα είναι πως ο 

πόλεμος είναι απάνθρωπος και κοιτάξτε τι συμβαίνει όταν εκπαιδεύεις νεαρούς 

Αμερικάνους να πλακώνονται και να σκοτώνουν, τότε σπέρνουν το ξύλο και τον φόνο 

παντού, αγνοούν τον στόχο και βεβηλώνουν χώρες ολόκληρες, πυροβολούν με τα 

αυτόματα, και ξεχνάνε ότι τους έμαθαν να στοχεύουν. Κι όμως, στην πραγματικότητα 

όλες οι ταινίες για τον πόλεμο στο Βιετνάμ είναι φιλοπόλεμες, ανεξάρτητα από το 

υποτιθέμενο μήνυμα τους, ανεξάρτητα από το τι σκόπευαν να κάνουν ο Κιούμπρικ ή ο 

Κόπολα ή ο Στόουν. (…) Πάλη, βιασμός, πόλεμος, λεηλασία, φωτιά. Οι φιλμικές 

εικόνες σφαγών και θανάτου είναι πορνογραφία για τον άντρα στρατιωτικό· με το φιλμ 

χαϊδεύεις την ψωλή του, γαργαλάς τα αρχίδια του με το ροζ φτερό της Ιστορίας, 

προετοιμάζοντας τον για το πραγματικό Πρώτο Γαμήσι του (Swofford 8). 

 Κατ’ αναλόγια τόσο ο συγγραφέας και πολεμικός ανταποκριτής Michael Herr όσο και 

ο σεναριογράφος William Broyles, αναλύουν το θέμα του πολέμου ως «εγγενώς αντρική 

υπόθεση», ενώ ο Broyles ισχυρίζεται ότι ο πόλεμος, η ανελέητη εγρήγορση του πεδίου της 

μάχης, παρέχει στους άντρες την ίδια εξουσία που παρέχει η γέννα στις γυναίκες, δηλαδή 

«μία μύηση στην παντοδυναμία της ζωής και του θανάτου» (410). Μία έμφυλη προσέγγιση, 

ακολουθεί και η Susan Sontag στο βιβλίο της Regarding the Pain of Others (Παρατηρώντας 

τον Πόνο των Άλλων), όταν, ορμώμενη από το δοκίμιο Three Guineas (Τρεις Γκινέες) της 



36 

 

 
 

Virginia Woolf, σχολιάζει τον τρόπο που ο σύγχρονος θεατής διαχειρίζεται τις πολεμικές 

φωτογραφίες ή άλλες αναπαραστάσεις καταστροφής και πόνου, και καταλήγει διερωτώμενη: 

Τι να κάνει κανείς με μία τέτοια γνώση που φέρνουν οι φωτογραφίες από μία μακρινή 

οδύνη; (…) Και πάλι ποιον θέλουμε να κατηγορήσουμε; Ποιες κτηνωδίες από όλο το 

αθεράπευτο παρελθόν νομίζουμε πως είμαστε υποχρεωμένοι να ξαναεπισκεφτούμε; 

(…) Υπάρχει άραγε ένα αντίδοτο στην αιωνόβια σαγήνη του πολέμου; Και είναι αυτή 

μια ερώτηση την όποια πιο πιθανό θα ήταν να θέσει μία γυναίκα πάρα ένας άντρας; 

(Πιθανώς ναι) (Sontag 74, 78, 95).  

Και η Monnet αναζητώντας μία απάντηση σε αντίστοιχα ερωτήματα, όσον αφορά ζητήματα 

αναπαράστασης και πρόσληψης στις πολεμικές κινηματογραφικές ταινίες, εκθέτει την εξής 

λίστα συμβάσεων και κανόνων που συναντώνται στο αντιπολεμικό είδος και που 

δημιουργήθηκαν ως αντίδραση στις παραπάνω ταινίες, ως κίνημα απομυστικοποίησης του 

πολέμου: 

 Η χρήση των παιδιών ως θύματα και η έμφαση της νεότητας των στρατιωτών 

 Η έμφαση στους οικιακούς ρόλους του στρατιώτη και στις σχέσεις του (ως παιδί ή ως 

γονιός ή σύζυγος) 

 Η ανάδειξη και των δυο μαχόμενων πλευρών του πολέμου, ή ο εξανθρωπισμός των 

εχθρών 

 Τονισμός του θανάτου και των σωματικών παραμορφώσεων 

 Αναπαράσταση των βιασμών και της κακοποίησης των γυναικών ως αλληγορίες ή ως 

αναπόφευκτες συνέπειες του πολέμου 

 Έμφαση στη ψυχική καταστροφή που επιφέρει ο πόλεμος στους μαχόμενους 

(απόλυτη τρέλα, Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες) 

 Ανατροπή του κύριου αφηγήματος (ο στρατιώτης γίνεται πασιφιστής εξαιτίας της 

εμπειρίας του) 

 Σάτιρα και κωμικός κυνισμός προς τις στρατιωτικές και πολιτικές εξουσίες 

 Παραβίαση της γραμμικής αφήγησης, έμφαση στην ανουσιότητα της, καμία αίσθηση 

ικανοποίησης από την έκβαση της ιστορίας 

 Σκοτεινό ή απρόσμενα τραγικό τέλος 

 Ισχυρισμοί ιστορικής αυθεντικότητας και πιστότητας (ότι λέγεται η αλήθεια του 

πολέμου) 
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 Η παρουσίαση του θανάτου ως κάτι ανούσιο και μη λυτρωτικό 

 Και τέλος, έμφαση στους εξωφρενικούς ήχους του πολέμου (βομβαρδισμοί, άδειασμα 

πολυβόλων, ατέλειωτοι πυροβολισμοί) ως εναλλακτική του θεάματος του πολέμου 

(411). 

Για την Sontag ο πόλεμος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με τον κινηματογράφο, μία 

άποψη στην οποία θα εμβαθύνουν περισσότερο τόσο ο Βασίλης Ραφαηλίδης όσο και ο Paul 

Virilio. Την καταγωγή μιας τέτοιας σύνδεσης βρίσκει κάνεις στην καταγωγή του ίδιου του 

μέσου, του «μάτιου της Ιστορίας», δηλαδή της κάμερας και της χρήσης της. Ο Ραφαηλίδης 

υποστηρίζει πως η τεχνικοβιομηχανική εξέλιξη του κινηματογράφου ιστορικά πάει χέρι με 

χέρι με την τεχνικοβιομηχανική εξέλιξη του πολέμου και το πρώτο παράδειγμα που 

υποδεικνύει είναι αυτό του όπλου ως κάμερα. Για τον Ραφαηλίδη, ο πραγματικός εφευρέτης 

του κινηματογράφου είναι ο φυσιολόγος Étienne-Jules Marey ο οποίος ασχολήθηκε με το 

θέμα της κίνησης σε σχέση με την στατικότητα της φωτογραφίας. Ο Marey για να φτιάξει το 

δικό του φωτογραφικό τουφέκι εμπνεύστηκε από τον Νορβηγό αστρονόμο Pierre Jules César 

Janssen και το φωτογραφικό του ρεβόλβερ, το οποίο αρχικά είχε φτιαχτεί για τη μελέτη της 

κίνησης των αστεριών το 1873: 

Το φωτογραφικό ρεβόλβερ του Γιάνσεν είναι μία φωτογραφική μηχανή όμοια με 

κανόνι: ο φακός βρίσκεται στην «μπούκα» και η φωτογραφική πλάκα στο πίσω μέρος, 

εκεί που θα έμπαινε η οβίδα. Οι φωτογραφίες ήταν κυκλικά διατεταγμένες, σε έναν 

περιστρεφόμενο δίσκο που περιστρεφόταν κάθε 20-30 λεπτά μ’ έναν ωρολογιακό 

μηχανισμό και αποτύπωνε έτσι την κίνηση των αστεριών σε κανονικά διαστήματα. 

Εντούτοις, ούτε ο Γιάνσεν δε θα είχε την ιδέα, αν δεν τη δανειζόταν από το γνωστό 

περίστροφο, το ρεβόλβερ, το οποίο εφεύρε ο Κολτ το 1837. Ένα όπλο δηλαδή οδηγεί 

σιγά σιγά, από εφεύρεση σε εφεύρεση, στη δημιουργία του φωτογραφικού ρεβόλβερ 

(Ραφαηλίδης 25) 

Ο Marey μετέτρεψε το αστρονομικό κανόνι σε τουφέκι για την αποτύπωση 10-12 

στιγμιότυπων το δευτερόλεπτο και από αυτόν μέχρι τον George Eastman, τον Thomas 

Edison, τον Émile Reynaud, τον Thomas Armat και τον Charles Jenkins περνάμε σταδιακά 

από τη δημιουργία του σελιλόιντ φιλμ, στην καταγραφή της κίνησης και στη δυνατότητα 

προβολής της εικόνας και φτάνουμε στον Georges Méliès και στους αδερφούς Auguste και 

Louis Lumière και στην πρώτη δημόσια προβολή ταινίας το 1895. Όμως, ο Ραφαηλίδης 

διευκρινίζει ότι και οι πρώτες μηχανές προβολής φιλμ προέβαλαν στατικές φωτογραφίες, 
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αλλά με τέτοιο «ρυθμό (24 το δευτερόλεπτο) που ο θεατής δεν νοιώθει το ανάμεσα σε δυο 

καρέ χάσμα» (30). Συνεπώς, η ανασύνθεση της κίνησης και η ουσία του κινηματογράφου 

οφείλουν τη γέννηση και κατ’ επέκταση την εξέλιξη τους σε ένα ανθρώπινο βιολογικό 

ελάττωμα που ονομάζεται μετείκασμα: 

Μετείκασμα λέμε την εικόνα που παραμένει πάνω στο οπτικό νεύρο λόγω 

αδράνειας για ένα δέκατο του δευτερολέπτου. Αυτή η αδράνεια του οπτικού νεύρου 

εκδηλώνεται σαν αδράνεια εκείνου του μέρους του εγκεφάλου που αντιστοιχεί στην 

αίσθηση της όρασης. Παρά την κολοσσιαία ταχύτητα των εγκεφαλικών λειτουργιών, 

ταχύτητα που παραμένει μεγάλη ακόμα και για τους ανυπόφορα αργόστροφους, ο 

εγκέφαλος δυστυχώς δυσκολεύεται να «διαβάσει» τις εικόνες εξαιτίας του 

μετεικάσματος. Συγκεκριμένα για ένα επαρκές «διάβασμα» μιας εικόνας του χρειάζεται 

ένα δέκατο του δευτερολέπτου (31). 

Ο Virilio, επίσης, καταπιάνεται με το ζήτημα της οντολογίας του κινηματογράφου, 

και ειδικότερα με τον κινηματογράφο ως πόλεμο και με τον πόλεμο ως κινηματογράφο, 

εκτείνοντας τη βιολογική αντιληπτική αδυναμία του ανθρώπου σε ηθική αδυναμία. Όπως 

προαναφέρθηκε, στις εμπόλεμες περιόδους, παρατηρείται ώσμωση της βιομηχανίας του 

πολέμου και του κινηματογράφου. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν ο πρώτος ως επί το 

πλείστον πόλεμος διαμεσολάβησης και η φωτογράφηση και η κινηματογράφηση του 

κρίνονται αναγκαίες. Ο τόπος μάχης γίνεται κινηματογραφικός (88). Ο Virilio αναγνωρίζει 

ότι ο κινηματογράφος σαν μέσο γεννιέται στον πόλεμο· όταν ο κινηματογράφος αρχίζει να 

κάνει τα πρώτα του βήματα, ξεσπά ο Πρώτος Παγκόσμιος. Και κάπου εδώ εισάγεται ο όρος 

της στρατιωτικής κινηματογραφίας (Virilio 3). Δηλαδή, αυτή η κινηματογραφία αξιοποιεί 

κινηματογραφικές τεχνικές προσφέροντας μία μηχανή θέασης που προσφέρει «ένα travelling 

πλάνο της Ιστορίας» το οποίο κρατάει σχεδόν έναν αιώνα τώρα, από τον Αμερικανικό 

Εμφύλιο δηλαδή και μετά, όπου παρατηρούνται οι σύγχρονες τεχνοτροπίες των 

φωτογραφικών ντοκουμέντων και της εναέριας καταγραφής και παρακολούθησης. Αυτή η 

μηχανή θέασης πια βλέπει τα πάντα και ειδικά το έδαφος του αντίπαλου, ακριβέστερα μέχρι 

την τελευταία λεπτομέρεια του· πρόκειται για μία τεχνολογία αοράτων όπλων που κάνουν 

τους στόχους τους ταχύτατα ορατούς και εξίσου ταχύτατα αφανισμένους. Έτσι, η μηχανή του 

πολέμου συνεπάγεται της μηχανής παρακολούθησης και κινηματογράφησης των εκάστοτε 

εχθρών.  
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Για τον Virilio, «ο πόλεμος δεν μπορεί ποτέ να απελευθερωθεί από το μαγικό θέαμα, 

γιατί ο μοναδικός του σκοπός είναι να παράγει ακριβώς αυτό το θέαμα και δεν υπάρχει 

πόλεμος χωρίς ψυχολογικό μυστικισμό και αναπαράσταση» (8). Μάλιστα, κατά τη διάρκεια 

των δύο Παγκοσμίων Πολέμων, σκηνοθέτες και ηθοποιοί είναι υπό τον έλεγχο της 

στρατιωτικής δύναμης και η απουσία τους από τα στούντιο θεωρείται αξιόποινη πράξη (12). 

Ήδη από τον Πρώτο Παγκόσμιο ο D. W. Griffith είναι ο μόνος που έχει την άδεια για να 

γυρίσει τις ταινίες προπαγάνδας του, A Birth of a Nation και Hearts of the World, στον 

φυσικό χώρο του πεδίου της μάχης, αλλά από μία απόσταση και με περιορισμό της κίνησης 

λόγω του μειονεκτικού εξοπλισμού (16). Αντίθετα, στον Δεύτερο Παγκόσμιο ο Joseph 

Goebbels απαιτεί αληθινές εικόνες για την προπαγάνδα του, ζητάει έναν κάμεραμαν πάνω 

στο τανκ και εν τέλει πετυχαίνει εκεί που απέτυχε ο Griffith, στην ακριβέστερη 

αναπαράσταση, στην αποτελεσματικότερη προπαγάνδα (70). Εδώ αξίζει να σημειωθεί η 

σχέση κινηματογράφου και πολεμικής αεροπορίας στον Πρώτο Παγκόσμιο. Ο Jean Renoir 

βγάζει φωτογραφίες από πολεμικά αεροπλάνα και η πλοκή της ταινίας του La Grande 

Illusion (Η Μεγάλη Χίμαιρα) βασίζεται στις εμπειρίες του ως πιλότος (24), ενώ ο Gabriele 

D'Annunzio αξιοποιεί ακριβώς παρόμοιες εμπειρίες του για την ταινία Cabiria της οποίας 

ήταν συν-σεναριογράφος. Δεν είναι τυχαίο ότι από το 1914 άρχισαν να αξιοποιούνται 

εντατικά από τους σκηνοθέτες στις εμπορικές ταινίες τα εναέρια πλανά και «η πτήση 

θεωρείται ως ο ύστατος τρόπος να βλέπει κανείς» (22). Επιπλέον, ολόκληρο το star system 

και τα λεγόμενα γυναικεία sex symbols του κινηματογράφου γεννηθήκαν για να τονωθεί το 

ηθικό των στρατιωτών στα χαρακώματα και εξελίχτηκαν συνταιριάζοντας με τις επιθυμίες 

τους (29)· σχετικά παραδείγματα αποτελούν η Marlene Dietrich, η Rita Hayworth και άλλες 

που βρέθηκαν στο αποκορύφωμα της διασημότητας και της καριέρας τους κατά τη διάρκεια 

των δύο Παγκοσμίων.   

Ο Virilio πιστεύει πως τα όπλα είναι τόσο εργαλεία καταστροφής όσο είναι εργαλεία 

αντίληψης και πως κάθε ιστορία πολεμικής σύγκρουσης είναι στην ουσία της η ιστορία της 

μετάβασης από ένα πεδίο αντίληψης σε ένα άλλο, όπως δηλαδή συμβαίνει και στον 

κινηματογράφο. Για τον λόγο, προχωρεί τη συγκριτική του ανάλυση παραθέτοντας τα εξής 

λόγια του ανθρωπολόγου Dr. Gustave Le Bon: 

Ο κινηματογράφος είναι πόλεμος, γιατί ο πόλεμος αγγίζει όχι μόνο την υλική ζωή, αλλά 

και τη σκέψη των εθνών … και εδώ συναντάμε πάλι τη βασική του ιδέα ότι δεν είναι το 

λογικό αυτό το οποίο ελέγχει τον κόσμο, αλλά είναι οι δυνάμεις συγκινησιακής ή 
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μυστικιστικής προέλευσης που καθοδηγούν μαζικά τους ανθρώπους … οι δελεαστικές 

ωθήσεις αυτών των μυστικιστικών φόρμουλων γίνονται όλο και περισσότερο ισχυρές σε 

σημείο που παραμένουν ακαθόριστες· οι μη υλικές δυνάμεις είναι οι αληθινοί 

παρακινητές των πολέμων (Virilio, 39). 

Στη συνέχεια, δεν διστάζει να αναλύσει ολόκληρη την πολεμική πραγματικότητα 

κινηματογραφικά. Βλέπει τα πολεμικά μουσεία ως κινηματογραφικά μαυσωλεία στην 

υπηρεσία της μηχανής του πολέμου με τις φωτογραφίες τους, το ηχητικό υλικό, τους 

προτζέκτορες και ενίοτε τα ψεύτικα εφέ που στολίζουν τους χώρους τους (50). Βλέπει τις 

κινηματογραφικές αίθουσες ως στρατόπεδα εκπαίδευσης στα οποία μαζεύουν πολλούς 

ανθρώπους μαζί και «τους εκπαιδεύουν να αντιμετωπίζουν την οδύνη του θανάτου και 

τιθασεύουν τον φόβο τους για αυτό που δεν ξέρουν» (52). Επιπλέον, τονίζει, παραπέμποντας 

στην Κόλαση του Δάντη και στην αντιπολεμική ταινία του Abel Gance J’ Accuse! 

(Κατηγορώ!), ότι με την έναρξη του πολέμου ολόκληρη η ανθρωπότητα «εγκαταλείπει την 

πάσα ελπίδα της περνώντας τις πύλες της Κολάσεως των εικόνων» (40). Όταν ο Hitler 

επιτέλους αυτοκτονεί, το κάνει μέσα στον υπόγειο χώρο που είχε κατασκευάσει, στο δικό 

του Reichskanzlei bunker, χωμένος μέσα σε μία δική του camera obsura κι επιτέλους 

«παραιτείται από την κόλαση των εικόνων του» (73).  

Ο ρόλος της διαμεσολάβησης και της απόστασης είναι θεμελιακός τόσο στις 

πολεμικές επιχειρήσεις όσο στις κινηματογραφικές αίθουσες· οτιδήποτε συμβαίνει 

καθορίζεται από την ικανότητα των συμμετεχόντων για αντίδραση, η όποια εξαρτάται από τη 

δύναμη της πρόσληψης και της προσδοκίας. Όπως, «το να ρίξεις τον εχθρό στηρίζεται στο να 

τον κάνεις να φοβάται τον θάνατο πολύ πριν πεθάνει» (9), έτσι και το να κατακτήσεις τον 

θεατή αναμένεται να συμβεί μέσα στα πρώτα δέκα λεπτά της ταινίας, όπου οι προσδοκίες ή 

ακόμα και το ενδεχόμενο της ανατροπής τους έχουν ήδη σχηματιστεί στην αντίληψη του 

θεατή. Ακριβώς σε αυτή την παντοδυναμία της απόστασης και της ταχύτητας σε κάθε θέαμα 

αναφέρεται και ο Γάλλος αστροφυσικός Evry Schatzman: 

 Η φύση της εικόνας και της όρασης προϋποθέτει απόσταση: αν σκεφτείτε ότι η 

παρατήρηση συμβαίνει χάρη στη διενέργεια του φωτός το οποίο διαδίδεται με μια 

τέτοια καθορισμένη ταχύτητα που ήδη τα πράγματα αναγκαστικά παρατηρούνται σε ένα 

παρελθόν το οποίο πάει τόσο πίσω όσο η χωρική τους απόσταση (Virilio 42). 



41 

 

 
 

Οι δυνατότητες καταγραφής και η δύναμη της απόστασης και της ταχύτητας που 

έφερε η κάμερα εκτινάσσουν τον πόλεμο τεχνολογικά. Όπως συμβαίνει στις 

κινηματογραφικές προβολές, πια μιλάμε για «τεχνολογικό vertigo», έχουμε έναν στρατιώτη / 

θεατή μπροστά από τις οθόνες, έχουμε ένα σχίσμα προσωπικότητας κι ένα σχίσμα 

πραγματικότητας (105). Και ο ίδιος ο Hitler από τα γραφεία του είχε την οπτική αντίληψη 

ολόκληρων πεδίων μάχης και η διαφορά από τον πόλεμο που γίνεται στο πεδίο της μάχης 

από αυτή που αποφασίζεται εξ αποστάσεως, μέσω χαρτών ή οθονών, ταυτίζεται με τη 

διάφορα μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας (98). Για τον σημειολόγο του 

κινηματογράφου, Christian Metz, «το φετίχ είναι ο κινηματογράφος στη φυσική του 

κατάσταση κι ένα φετίχ είναι πάντοτε υλικό» (Metz 99). Έτσι κι ο Virilio, ενώ μοιάζει 

αρχικά να λειτουργεί σαν φετιχιστής, περιορίζοντας τον κινηματογράφο μόνο στα υλικά του, 

στον εξοπλισμό, στις κάμερες και  στις οθόνες, αυτό που εν τέλει προσπαθεί είναι, υπό ένα 

κινηματογραφικό πρίσμα, να δει και να κατανοήσει την οντολογία του πολέμου. Και 

καταλήγει ότι, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την ατομική βόμβα, την «ισορροπία του 

τρόμου» της, και μετέπειτα, μια νέα εποχή μιας νέας κινηματογραφίας ξεκινάει και ο 

πόλεμος γίνεται «η τρίτη διάσταση του κινηματογράφου» (106). 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ραφαηλίδης 

προσπαθεί να τον απομυθοποιήσει για να κατανοήσει τις αιτίες και τις συνέπειες του, ενώ ο 

Virilio, για ίδιο σκοπό, διευρύνει τις μυθικές του διαστάσεις. Για τον Ραφαηλίδη, από τη 

στιγμή που μέσα στην Ιστορία δεν υπάρχουν «καλοί» και «κακοί», αλλά «δυστυχείς και 

λιγότερο δυστυχείς, χορτάτοι και πεινασμένοι, πολύ χορτάτοι και λιγότερο χορτάτοι», ο 

πόλεμος αυτός δεν έγινε μεταξύ «κακών» Γερμανών και «καλών» Συμμάχων, οι οποίοι 

αναγκαστικά συμμάχησαν με τους «κακούς» κομμουνιστές, αλλά έγινε ανάμεσα στον 

δικτατορικό και στον δημοκρατικό καπιταλισμό (15). Με αλλά λόγια, η εξοντωτική για τους 

Γερμανούς συνθήκη των Βερσαλλιών, μετά το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου, έθεσε το 

έδαφος για τη μυθική πρόσληψη του Hitler ως Μεσσία από τον γερμανικό λαό και για το 

επακόλουθο αιματοκύλισμα. Μάλιστα, ο Ραφαηλίδης, αναλύοντας τους διάφορους 

ευρωπαϊκούς φασισμούς που προκύπτουν, την περίοδο του πολέμου, μέσα από αντίστοιχες 

οικονομικές κρίσεις,  μυθοποιήσεις και αιματοκυλίσματα, καταλήγει ότι ο καπιταλισμός 

είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί τέτοια καθεστώτα για να αναθερμάνει την οικονομία. Γι’ 

αυτό και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Αμερική μοιάζει να συγκεντρώνει 

υπερκέρδη, αφού ο πόλεμος αυτός δεν αφορά το δικό της έδαφος, και χορήγει οικονομική 

βοήθεια σε χώρες της Ευρώπης, με σκοπό την αποδυνάμωση της τότε Σοβιετικής Ένωσης 
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και εν τέλει την τόνωση του διεθνούς καπιταλισμού και των πολυεθνικών (16). Ο 

Ραφαηλίδης απογυμνώνει τη θεωρία ότι «ο πόλεμος είναι μία φυσική κατάσταση» 

ισχυριζόμενος ότι μια τέτοια θεωρία αντιμετωπίζει την ίδια την κοινωνία ως φύση και τις 

ανθρώπινες μάζες ως αγέλες άγριων ζώων, ενώ στόχος του πολιτισμού είναι η 

κοινωνικοποίηση του φυσικού. Με αλλά λόγια, πρέπει κάθε φορά να αναζητούνται τα 

κοινωνικά και τα οικονομικά αίτια των πόλεμων και ο πόλεμος να κοινωνικοποιείται 

«νοούμενος σαν μια ζωώδης φυσική κατάσταση» που, κατά τον Marx και τον Ραφαηλίδη, 

οφείλεται στο πανάρχαιο άλυτο πρόβλημα της έλλειψης υλικών και πολιτισμικών αγαθών 

(251).  

Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με μία συζήτηση με τον Sylvère Lotringer, ο Virilio, 

ο οποίος ξεκίνησε ως πολεοδόμος και αρχιτέκτονας, μοιάζει να θεωρεί τον πόλεμο και κατά 

συνέπεια τον κινηματογράφο χωροκατακτητικές οντότητες που τα χωρικά τους ίχνη 

ξεπερνούν τα σύνορα του χρόνου και του μύθου: 

Κατάλαβα ξαφνικά ότι ο πόλεμος είναι ένας χώρος με τη γεωμετρική έννοια του όρου, 

αλλά και κάτι περισσότερο απ’ αυτό: αν διασχίσουμε την Ευρώπη, από τον βορρά ως 

τον νότο, από τα καταφύγια των γερμανικών πόλεων ως τη γραμμή Siegfried, από τη 

γραμμή Μαζινό ως το Ατλαντικό Τείχος, διαπιστώνουμε το εύρος του Ολικού πολέμου. 

Συγχρόνως, αγγίζουμε τη μυθική διάσταση ενός πολέμου που απλώνεται όχι μόνον απ’ 

άκρη σ’ άκρη της Ευρώπης, αλλά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αντικείμενα, bunker, 

οχυρά, αντιαεροπορικά καταφύγια, βάσεις υποβρυχίων κ.ά., όλα αυτά είναι σημεία 

αναφοράς ή ενδείξεις της ολοκληρωτικής φύσης του πολέμου στον χώρο και στον μύθο 

(Βιρίλιο 10). 

Συμφώνα με τον ίδιο, είμαστε πια «όλοι έγκλειστοι σε μία πολεμική σκέψη» και έχουμε 

περάσει σε καθεστώς «καθαρού» ή ακήρυχτου ή αόρατου πολέμου, κατά τον οποίο η 

στρατιωτική τάξη «παραλαμβάνει την απουσία ορίων από την τεχνολογία και την επιστήμη» 

(25). Οι πολεμικές συγκρούσεις κατευθύνονται από τη γεω-πολιτική μαζί με τη χρονο-

πολιτική της ταχύτητας και οι διάφοροι κλάδοι της γνώσης αξιοποιούνται διαστρεβλωμένα 

για τη μελέτη της προοπτικής ενός τέλους (27). Ειδικότερα, ο Virilio αναφέρει τον ακήρυχτο 

τυπικά πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Αργεντινής στα νησιά Falkland για να αναδείξει την 

κυριαρχία του αυτοματισμού της πολεμικής μηχανής έναντι και στους ίδιους τους ανθρώπους 

στρατιωτικούς: 
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Θυμήσου τον πλοίαρχο του αγγλικού πολεμικού Sheffield και τον πιλότο του αργεντινού 

αεροπλάνου Super Etendand. Ο πιλότος ανταποκρίνεται στο διαφημιστικό σλόγκαν των 

πυραύλων Εξοσέτ: «Πυρ και ξέχνα». Πάτα το κουμπί, και φύγε. Πας σπίτι, δεν έχεις δει 

τίποτα. Πάτησες το κουμπί σαράντα, εξήντα χιλιόμετρα μακριά απ’ τον στόχο, δεν σε 

νοιάζει τίποτα, ο πύραυλος τα κάνει όλα. Από την άλλη μεριά, είναι ο πλοίαρχος του 

Sheffield, που λέει: «Σ’ αυτό τον πόλεμο, όλα συμβαίνουν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, 

δεν έχουμε χρόνο ν’ αντιδράσουμε». Βλέπεις δύο ένστολους στρατιωτικούς: ο ένας 

είναι αργεντινός πιλότος, ο άλλος παλαίμαχος του αγγλικού στόλου που λέει: «Οι 

πύραυλοι πάνε μόνοι τους. Είμαστε ξοφλημένοι... (25). 

Βέβαια, η διαφορά μεταξύ του αληθινού κινηματογράφου και της πολεμικής 

πολιτικής είναι ότι ο πρώτος αποκαλύπτει, ενώ η δεύτερη συγκαλύπτει αποκαλυπτικά 

γεγονότα. Ο κινηματογράφος αξιοποιεί ειρηνικά τα όπλα της κάμερας και της οθόνης, υπό το 

καθεστώς μιας αισθητικής της εμφάνισης, εν αντιθέσει με τον πόλεμο που ό,τι βλέπεται στις 

οθόνες των ραντάρ, στις δορυφορικές απεικονίσεις, στα θερμογράμματα, μέσω καμερών και 

drones και κατά τη διάρκεια «βιντεο-βομβαρδισμών» (Virilio 3) βλέπεται για να χαθεί, υπό 

το καθεστώς μιας αισθητικής της εξαφάνισης. Ειδικότερα, ένας από τους σπουδαιότερους 

θεωρητικούς του κινηματογράφου, ο Siegfried Kracaouer, έρχεται αντιμέτωπος με το 

ερώτημα «τι μπορούν να αποκαλύψουν οι ταινίες;», όταν ανατρέχει σε μεγάλους σκηνοθέτες 

όπως ο Luis Buñuel που λέει «ζητάω από μία ταινία να μου αποκαλύψει κάτι» ή στον 

Griffith και στο δικό του: «αυτό που προσπαθώ να πετύχω είναι, πάνω από όλα, να σας κάνω 

να δείτε» (Kracaouer 81). Τελικά ο Kracaouer δίνει την απάντηση μόνος του: ο 

κινηματογράφος προσφέρει «ειδικούς τρόπους πραγματικότητας» κάνοντας τον θεατή να δει 

«πράγματα που κανονικά δεν μπορεί να δει κανείς» (θα επανέλθουμε σε αυτό και στο 

επόμενο κεφάλαιο).  Αυτά περιλαμβάνουν αντικείμενα είτε πολύ μικρά για να τα δει το 

γυμνό μάτι, ακόμα και τον «μικρότερο κόκκο της άμμου», είτε πολύ μεγάλα για να τα 

συλλάβει. Περιλαμβάνουν φαινόμενα όπως το παροδικό δηλαδή το άπιαστο ή όπως «οι 

τύφλες κηλίδες του νου» δηλαδή τα αρχέτυπα και οι εντυπώσεις που ούτε γνωρίζουμε πως 

υπάρχουν μέσα μας (81). Παράλληλα, ο κινηματογράφος μας κάνει να δούμε στοιχεία της 

πραγματικότητας όπως το γνώριμο, «τα απορρίμματα» δηλαδή οτιδήποτε είτε 

αποστρεφόμαστε ή μας ξεφεύγει γιατί είναι πολύ εκεί (92). Στην περίπτωση όμως των 

πολεμικών ταινιών, μας κάνει να δούμε οτιδήποτε συγκλονίζει τη συνείδηση, χωρίς όμως να 

μιμείται απλώς: 
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Ο κινηματογράφος επιμένει να κάνει ορατό αυτό που συνήθως πνίγεται μέσα στην 

εσώτερη αναταραχή του παρατηρητή. Φυσικά, τέτοιες αποκαλύψεις συμβιβάζονται με 

την κινηματογραφική προσέγγιση ακόμα περισσότερο, όταν αναφέρονται σε 

πραγματικές καταστροφές και φρικωδίες (…) Ο κινηματόγραφος, λοιπόν, επιχειρεί να 

μετατρέψει τον ταραγμένο μάρτυρα σε συνειδητό παρατηρητή. Τίποτα δεν θα μπορούσε 

να είναι πιο θεμιτό από το να αψηφά κάθε φραγμό, όταν παρουσιάζει θεάματα που 

αναστατώνουν το μυαλό. Έτσι μας εμποδίζει να κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στην 

“τυφλή πορεία των πραγμάτων” (Kracaouer 98). 

Αν, σύμφωνα με το ρητό του Sun Tzu, «η στρατιωτική βία βασίζεται στην 

παραπλάνηση», τότε και ο λόγος της διπλωματίας πείθει για να αποκρύψει (Ραφαηλίδης 

156). Όμως ο λόγος της τέχνης πείθει για να μαρτυρήσει.  Και οι μαρτυρίες ισοδυναμούν με 

τη μνήμη. Για τον Virilio, η μνήμη στον πόλεμο είναι «μία παράλληλη μνήμη, μια 

παραμνησία, άτακτα τοποθετημένη στον χρόνο και στον χώρο, η ψευδαίσθηση, το déjà-vu» 

(43). Για την Sontag, όμως, αυτές οι μαρτυρίες είναι αναγκαίες και είτε αφορούν το 

Ολοκαύτωμα είτε τις άλλες απάνθρωπες μαζικές εξοντώσεις στη Λευκορωσία, στην 

Πολωνία, στη Βοσνία, στην Καμπότζη, στην Ιαπωνία, στο Βιετνάμ, στο Ιράκ, στο 

Αφγανιστάν, κι οπουδήποτε αλλού, είναι μαρτυρίες που ωθούν τα άτομα στην ηθική πράξη 

της μνήμης, γιατί «το να θυμάται κανείς αποτελεί από μόνο του ηθική πράξη και η μνήμη 

είναι οδυνηρά η μόνη μας σχέση με τους νεκρούς» (87). 

Ωστόσο, η ίδια αναρωτιέται αν όλα αυτά τα αποτρόπαια θεάματα κι αφηγήματα και η 

διαρκής υπενθύμιση τους ευαισθητοποιεί τους θεατές ή αν εν τέλει τους μουδιάζει. Το ίδιο το 

ανθρώπινο σώμα είναι ικανό να αντέξει τον πόνο μέχρι ενός καθορισμένου σημείου κι αν 

αυτό το σημείο προσπεραστεί, το σώμα απενεργοποιείται, ο άνθρωπος χάνει τις αισθήσεις 

του, ώσπου κάποιος ή κάτι να τον επαναφέρει ή ώσπου να επέλθει ο θάνατος. Δηλαδή, πάλι 

συναντάει κανείς τον συσχετισμό της ανθρώπινης βιολογικής αδυναμίας με την ηθική· στις 

πολεμικές φωτογραφίες ή ταινίες το ανθρώπινο μάτι του θεατή βασανίζεται ηθικά. Και κατά 

τον Virilio, «οι άνθρωποι μπορούν να διαχειρισθούν μια καθορισμένη ποσότητα τρόμου 

ώσπου να οδηγηθούν σε μία ψυχοσυναισθηματική αναισθησία» (43) κι αυτό ισχύει τόσο για 

τα ίδια τα αληθινά θύματα, όσο για τους αποστασιοποιημένους θεατές, κι αυτό ίσως να είναι 

η μοναδική κοινή εμπειρία που είναι δυνατόν να μοιραστούν μεταξύ τους.  

Συνεχίζοντας, η Sontag διευκρινίζει ότι η ίδια η απάθεια μπορεί να είναι αποτέλεσμα 

ανεξέλεγκτα έντονων συναισθημάτων (80) και ότι η αποστασιοποίηση, για τον λόγο αυτόν, 
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μπορεί ενίοτε να είναι προτιμότερη της εγγύτητας. Συνεπώς, το πού και το πώς αξιοποιούνται 

ο φιλμικός ρεαλισμός και η πιστότητα στην αντικειμενική πραγματικότητα στις πολεμικές 

ταινίες φαίνονται να είναι από τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την 

ηθική κατεύθυνση του έργου, είτε προς τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση είτε προς την 

απάθεια. Ένας άλλος σημαντικός κι εξίσου διφορούμενος παράγοντας, με τον οποίο κλείνει 

το βιβλίο της η Sontag, είναι η διάρκεια, το για πόσο κανείς κοιτάει αυτό που δεν αντέχει να 

κοιτάει ή το για πόσο αντέχει να κλείνει τα μάτια του (95). Ο κινηματογράφος υπερτερεί της 

φωτογραφίας εξαιτίας της πολυτροπικής του αφηγηματοποίησης γεγονότων και κυρίως 

εξαιτίας του μοντάζ που συνεπάγεται, μεταξύ άλλων, του χειρισμού της διάρκειας των 

πλάνων. Η ίδια ξεκαθαρίζει πως «οι φωτογραφίες στοιχειώνουν», αλλά ο κινηματογράφος 

εξιστορεί, στοιχειώνει αφηγούμενος και είναι οι αφηγήσεις που «μας αναγκάζουν να 

καταλάβουμε» (78).  

Επομένως, όταν πρόκειται για τις πολεμικές αναπαραστάσεις, η ισορροπία είναι πολύ 

λεπτή και οι τελεσίδικες διαφοροποιήσεις για μία ακόμα φορά καθίστανται αδύνατες. Κι 

όμως, ακριβώς σύμφωνα με αυτά τα τρία υλικά (φιλμική αντικειμενικότητα, 

αποστασιοποίηση, διάρκεια), ξεχωρίζουν και ακριβώς πάνω σε αυτό το λεπτό ηθικό και 

αισθητικό σχοινί ισορροπούν το κίνημα του ιταλικού νεορεαλισμού και κατ’ επέκταση το 

είδος του υπερβατικού κινηματογράφου που θα αναλυθούν στη συνέχεια. 
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3.1  Ο υπερβατικός κινηματογράφος και η ανολοκλήρωτη πραγματικότητα 

 

 Ο Kracaouer, αναλύοντας τον κινηματογράφο μέσα από την οντολογία της 

φωτογραφίας, καταλήγει ότι οι δύο κεντρικές τάσεις που εναρμονίζονται και συγκρούονται 

μέσα στον κινηματογράφο είναι η ρεαλιστική και η διαπλαστική τάση· με την πρώτη να 

αναφέρεται στη δυνατότητα καταγραφής της φυσικής πραγματικότητας και τη δεύτερη να 

αναφέρεται στη δυνατότητα του κινηματογραφιστή να ξεφύγει από τις άλλες δυνατότητες 

που του προσφέρονται από τη φωτογραφία, ως προς τον χώρο και τη σύνθεση (67). Αυτή η 

αρμονία και αυτή η σύγκρουση δίνουν στον κινηματόγραφο τις καταγραφικές και τις 

αποκαλυπτικές του λειτουργίες και γύρω από αυτές γυρίζουν όλα όσα κινηματογραφικά 

αισθητικά κινήματα προκύπτουν. Σύμφωνα με τον André Bazin, στον κινηματογράφο «δεν 

υπάρχει ρεαλισμός αλλά ρεαλισμοί». Μέχρι περίπου το 1938 το γερμανικός εξπρεσιονισμός 

και το συμβολικό μοντάζ των σοβιετικών έχουν την πρωτοκαθεδρία, ενώ κατά τη διάρκεια 

του Δευτέρου Παγκοσμίου αναπτύσσεται το κίνημα του ιταλικού νεορεαλισμού:  

Η αλήθεια του νεορεαλισμού ενυπάρχει στα ίδια τα πράγματα, ο νεορεαλισμός δεν 

γνωρίζει παρά την εμμένεια (immanence) που αποκαλύπτει η καθαρότητα της 

θεώρησης των όντων και του κόσμου, απ’ όπου και προσδοκεί το a posteriori εντός 

του κρυμμένο δίδαγμα. Ο νεορεαλισμός είναι μία φαινομενολογία. (…) Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, ο νεορεαλισμός, πριν από αισθητική, αποτελεί μια θέση οντολογική (Μπαζέν 

262). 

Για σκηνοθέτες όπως οι Luchino Visconti, Roberto Rossellini, Vittorio De Sica, 

Michelangelo Antonioni, το ντεκουπάζ «δεν πρέπει να προσθέτει κάτι στην υφιστάμενη 

πραγματικότητα» και για τον ίδιο λόγο προτιμώνται τα γενικά πλάνα και στη σκηνική 

διάρθρωση της εικόνας (mise-en-scène) αξιοποιείται το βάθος πεδίου, έτσι ώστε το βλέμμα 

του θεατή να κινείται ελεύθερα στο μπροστινό αλλά και στο πίσω εστιακό κομμάτι της 

εικόνας. Επίσης στις νεορεαλιστικές ταινίες συχνά επιλέγονται ερασιτέχνες ηθοποιοί, μαζί με 

επαγγελματίες, για τον αυθορμητισμό και την αφέλεια που προσφέρουν: 

Ο Κιαραμόντε, εντοπίζοντας την προέλευση του ιταλικού νεορεαλισμού στην άμεση 

μεταπολεμική περίοδο, παρατηρεί: “Οι σκηνοθέτες ζούσαν τότε στους δρόμους και στις 

ρούγες, όπως όλος ο κόσμος. Έβλεπαν ό,τι έβλεπε ο καθένας. Δεν είχαν στούντιο και 

μεγάλες εγκαταστάσεις για ν’ απομιμηθούν αυτό που είχαν δει, και τα χρήματα που 
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είχαν στη διάθεση τους ήταν λιγοστά. Έτσι ήταν αναγκασμένοι ν’ αυτοσχεδιάζουν, 

χρησιμοποιώντας πραγματικούς δρόμους για τα εξωτερικά τους γυρίσματα και 

πραγματικούς ανθρώπους σαν σταρ” (Kracaouer 153). 

Επιπλέον οι διαπλαστικές δυνατότητες του μοντάζ ή τα οπτικά εφέ δεν αξιοποιούνται 

στο έπακρο. Το μοντάζ υποβάλλει έννοιες που οι ίδιες οι εικόνες από μόνες τους δεν 

περιέχουν, ενορχηστρώνει την πραγματικότητα προς μια καθορισμένη εννοιολογική και 

ιδεολογική κατεύθυνση. Αυτό που έχουν κοινό οι νεορεαλιστές με τους σοβιετικούς 

σκηνοθέτες, όπως οι Sergei Eisenstein, Vsevolod Pudovkin και Lev Kuleshov, οι οποίοι 

δομούσαν τις ταινίες τους με βάση το μοντάζ, είναι το κοινωνικό στοιχείο, ο επαναστατικός 

ανθρωπισμός. Δεν μένουν στην αφήγηση ατομικών συγκρούσεων ή με άλλα λόγια δείχνουν 

την κοινωνία και το άτομο μακροσκοπικά διατηρώντας χαρακτηριστικά ντοκιμαντέρ 

(Kracaouer 153). Στον νεορεαλισμό το μοντάζ δεν απορρίπτεται αλλά έχουμε ένα στυλ 

μοντάζ χωρίς στυλ:  

Ο Αϊζενστάιν ήταν ο μεγαλύτερος θεωρητικός του μοντάζ της εποχής του (…) η Ρωσία 

τότε ήταν το κέντρου του κινηματογραφικού στοχασμού, επειδή, με μια λέξη οι 

ρεαλιστικές ταινίες που παρήγε, έκρυβαν περισσότερη αισθητική επιστήμη, απ’ όλα μαζί 

τα ντεκόρ, οι φωτισμοί και ο ερμηνείες των πιο τεχνουργημένων έργων του γερμανικού 

εξπρεσιονισμού. Αυτό συμβαίνει με τον ιταλικό κινηματογράφο (Μπαζέν 205).  

Με τον καιρό το κίνημα του νεορεαλισμού ωριμάζει και, χάρη στον Federico Fellini, ο 

ρεαλισμός φτάνει στα άκρα του, διασχίζει τον εαυτό του και φτάνει σε μια νέα όψη με 

αποτέλεσμα ο νεορεαλισμός νοείται ως οτιδήποτε «εμπαίζει τον ρεαλισμό» (323).  

Αποτέλεσμα αυτή της ωρίμανσης είναι, για τον Paul Schrader, η ανάγκη για 

αφηγήσεις που αφορούν όχι μόνο τον συνειδητό κόσμο αλλά και τον υποσυνείδητο, τα 

όνειρα και τις φαντασιώσεις του, και έτσι προκύπτει το λεγόμενο αργό σινεμά (slow cinema) 

και ο υπερβατικός κινηματογράφος που αποτελεί παραλλαγή του. Η ουσία αυτού του είδους 

έγκειται στο γεγονός ότι λειτουργεί εναντίον όλων των προσδοκιών και των συμβάσεων  που 

γεννά ο κινηματογράφος· παρόλο που έχουμε αντί για δράση στατικότητα κι αντί για 

συμπόνια αποστασιοποίηση, το ενδιαφέρον παραμένει, ο θεατής μένει, γιατί ακριβώς έτσι 

δημιουργείται η προσμονή (Schrader 20). «Για πρώτη φορά η εικόνα των πραγμάτων είναι η 

εικόνα της διάρκειάς τους» (7), έχουμε αυθεντική δράση σε αυθεντικό χρόνο, μία αισθητική 

πιστή στην παρουσία των ανθρώπου και στην παρουσία των πραγμάτων ως έχουν, στη 
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διάρκεια του είναι τους. Οι βασικές τεχνικές του αργού σινεμά, οι οποίες μπορεί και να 

αντικρούονται μεταξύ τους ή να μην υπάρχουν όλες μαζί στην εκάστοτε ταινία, μπορούν να 

συνοψιστούν στην παρακάτω λίστα: 

 Ευρυγώνιες λήψεις. Ο θεατής μπορεί να παρακολουθήσει την δράση, τον 

περίγυρο, τους ανθρώπους που μιλάνε, τους ανθρώπους που ακούνε κοκ. Το 

καδράρισμα της εικόνας δεν κατευθύνει το βλέμμα του θεατή. 

 Στατικό κάδρο. Η κάμερα μένει σταθερή σε μία θέση για να διευκολύνει ένα 

διαρκές πλάνο χωρίς cuts.  

 Μινιμαλιστικές γωνίες λήψεις (minimal coverage). Χρήση γωνιών λήψης που 

δεν τραβάνε την προσοχή του θεατή. Ο σκηνοθέτης του αργού σινεμά 

επικεντρώνεται κυρίως στη σκηνική διάρθρωση της εικόνας, στο καδράρισμα 

της και στη διάρκεια ενός πλάνου. 

 Cuts εκτός χρόνου (offset edits). Στο μοντάζ τα cuts έρχονται συχνά εκτός 

χρόνου, δηλαδή είτε πρόωρα είτε αργοπορημένα. Αντίθετα, στο κανονικό 

μοντάζ το cut έρχεται σαν διακοπή, σαν κόψιμο εντός της δράσης όχι 

παράταιρα με αυτήν.  

 Προτίμηση της εικόνας έναντι του διαλόγου. Στο αργό σινεμά δεν υπάρχει 

πολύς διάλογος. Οι άνθρωποι είναι «φωνο-κεντρικοί», αν ακούσουν κάποιον 

να μιλάει, θέλουν να ακούσουν τι λέει. Οι σκηνοθέτες στο αργό σινεμά 

ανακατευθύνουν τον χρόνο, οπότε σκοπίμως αφαιρούν τους διαλόγους. Αν 

δούμε μια σκηνή χωρίς διάλογο, τότε η σκηνή αυτή αναγκαστικά μας φαίνεται 

ότι κυλάει πιο αργά. 

 Περιορισμένη χρήση μουσικών συνθέσεων. Οι σκηνοθέτες προτιμούν του 

διηγητικούς ήχους, δηλαδή τους ήχους που προκύπτουν μέσα από τη δράση 

της οθόνης. Διαφορετικά, είναι πολύ επιλεκτικοί ως προς το ποια μη-

διηγητική μουσική θα επιλέξουν. 

 Έντονα ηχητικά εφέ. Τα εφέ αυτά γεμίζουν το ηχητικό κενό που αφήνει η 

έλλειψη διαλόγου και μουσικής. Οι ανάσες των ανθρώπων, ο άνεμος, οι 

μηχανές, καρέκλες και πόρτες που τρίζουν γίνονται εντονότερα. 

 Μία οπτική ομαλότητα (visual flatness). Η σύνθεση της εικόνας συχνά είναι 

συμμετρική και εξισορροπημένη, το βάρος του ενδιαφέροντος δεν πέφτει στη 

μία ή στην άλλη οπτική πληροφορία. Ο θεατής πρέπει από μονός του, χωρίς 
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καθοδήγηση, να θέσει τις δικές του οπτικές προτεραιότητες, το πού θέλει να 

πρωτοκοιτάξει. 

 Επαναλαμβανόμενα πλάνα. Συχνά μέσα στην ταινία παρατηρούνται 

διασπαρμένα σχεδόν τα ίδια πλάνα. 

 Ντουμπλάρισμα. Με τον όρο αυτό εννοείται το ντουμπλάρισμα της 

πληροφορίας. Ένας χαρακτήρας στην οθόνη λέει τι κάνει ή και το γράφει και 

τον βλέπουμε ταυτόχρονα και να το κάνει. Κάτι τέτοιο αποτελεί μια 

σκηνοθετική μέθοδο αποστασιοποίησης 

 Οι ηθοποιοί δεν παίζουν (non acting). Ίσα που κινούνται. Οι ηθοποιοί είναι 

εκεί ως φιγούρες, ως μοντέλα που δεν ερμηνεύουν έναν ρόλο, απλώς είναι και 

δρουν. 

 Χρώμα και αναλογία διαστάσεων εικόνας. Συνήθως δεν χρησιμοποιούνται 

έντονα και ζωντανά χρώματα και ενίοτε ο ασπρόμαυρος χρωματισμός εικόνας 

επιλέγεται. Παράλληλα, επιλέγονται αναλογίες απεικόνισης που δίνουν 

λιγότερα στον θεατή, όπως συμβαίνει στις διαστάσεις 1.33:1 (12). 

Ο Schrader προχωράει τη μελέτη του πιο πέρα στο σημείο που ξεχωρίζει τρεις 

βασικές κατευθύνσεις τις οποίες συνήθως μπορούν να πάρουν οι ταινίες του αργού σινεμά: 

την κατεύθυνση της κάμερας παρακολούθησης (the surveillance camera), την κατεύθυνση 

της γκαλερί τέχνης (the art gallery), και την κατεύθυνση του μάνταλα (the mandala). Πιο 

συγκεκριμένα, η πρώτη κατεύθυνση βασίζεται στην κύρια αρχή του νεορεαλισμού ότι η 

κάμερα είναι εκεί για να καταγράφει την πραγματικότητα ως έχει. Η δεύτερη αναφέρεται σε 

ταινίες που ξεφεύγουν από την αφηγηματικότητα, κλίνουν προς την ζωγραφική και 

καθίστανται αφηρημένες, ενώ η τρίτη περιλαμβάνει ταινίες που η κινηματογραφική εμπειρία 

νοείται ως διαλογισμός (32). Σύμφωνα με αυτές τις τρεις κατευθύνσεις, ο Schrader 

δημιουργεί ένα διάγραμμα για το αργό σινεμά και τις ταινίες του, οι οποίες ανήκουν στο μη 

αφηγηματικό, πειραματικό σινεμά, έχοντας όμως αφηγηματική καταγωγή από τον ιταλικό 

νεορεαλισμό· άλλες τον πλησιάζουν κι άλλες απομακρύνονται από την επιρροή του. 

Ακριβώς, λοιπόν, στο κέντρο βλέπουμε το κίνημα του νεορεαλισμού, τον αφηγηματικό 

πυρήνα, και, αν ένας σκηνοθέτης βγει έξω από τον δακτύλιο του Tarkovsky (the Tarkovsky 

ring), τότε πια δεν κάνει ταινίες για την κινηματογραφική αίθουσα, αλλά ταινίες για τις 

γκαλερί τέχνης ή ταινίες διαλογισμού ή του τύπου της κάμερας παρακολούθησης (32). Ο 

υπερβατικός κινηματογράφος καταλαμβάνει κι αυτός ένα κομμάτι χώρου εντός του 

δακτυλίου. 
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1. Διάγραμμα αργού σινεμά από τον Paul Schrader (Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer, σελ. 32) 

 Αργό σινεμά θεωρείται και ο υπερβατικός κινηματογράφος μόνο που αυτό το είδος 

εισάγει το στοιχείο της πνευματικότητας και της ιερότητας στην κινηματογραφική αφήγηση 

και επαυξάνει το μυστήριο της πραγματικότητας, της ύπαρξης και της οντολογίας του 

κινηματόγραφου. Όλα εδώ είναι επαυξημένα, όλα κινούνται μέσα σε μια διπλοτυπία, σε μια 

αντίφαση, σε αναδιπλασιασμούς, σε συμβιωτικά αντιθετικά ζεύγη εννοιών. Όμως, όλα είναι 

επαυξημένα τόσο όσο χρειάζεται. Αυτό το «τόσο όσο», η ισορροπία μεταξύ ποσοτήτων, η 

κατάλληλη δοσολογία είναι το ουσιωδέστερο στοιχείο αυτού του είδους. Εδώ ο σκηνοθέτης 

μετατρέπεται σε αλχημιστή που πειραματίζεται με τα οντικά απεικάσματα του· από την 
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κραιπάλη στον ασκητισμό, από την πληθωρικότητα στην έλλειψη, από το γέμισμα στην 

αραίωση διαρκώς και ταυτόχρονα, έτσι κρατάει τον θεατή κι έτσι του δίνει κάτι για να του το 

πάρει πάλι πίσω: 

Το υπερβατικό είδος πρέπει πάντα να ισορροπεί πάνω σε αυτή την λεπτή γραμμή: 

πρέπει να χρησιμοποιεί τα μέσα της πληθωρικότητας, για να διατηρήσει το ενδιαφέρον, 

και πρέπει ταυτόχρονα να αρνηθεί τους μηχανισμούς της συμπόνιας για χάρη αυτού του 

ενδιαφέροντος, προκειμένου να θέσει μια νέα προτεραιότητα. Και επειδή η δυναμική 

που προσφέρει η πληθωρικότητα στις ταινίες είναι τόσο μεγάλη, η απάρνησή της μπορεί 

να είναι ακόμα μεγαλύτερη. Σε μια ταινία με έντονη πνευματικότητα η πρόθεση είναι 

που μετράει (178). 

 Οι υπερβατικές ταινίες εξαιτίας αυτής της ισορροπίας δεν θεωρούνται ταινίες 

θρησκευτικές ούτε και βαρετές, στατικές ταινίες. Αυτό συμβαίνει, γιατί στις θρησκευτικές 

ταινίες συνήθως έχουμε το στοιχείο της δοξασίας, πασχίζουν να εμπνεύσουν, όλα είναι παρά 

πολύ: πληθωρικά τα δράματα, πληθωρικές οι αντιδράσεις. Αντίθετα, αν ένας σκηνοθέτης το 

παρακάνει με την αφαίρεση και στερεί και στερεί συναισθήματα, όπως ο ασκητής που 

λιμοκτονεί μέχρι θανάτου, τότε η έλλειψη θα οδηγήσει στη δημιουργία μιας στατικής ταινίας 

(183). Συνεπώς, μέσα από τον υπερβατικό κινηματογράφο ο θεατής συστήνεται με το 

Υπερβατικό, αλλά η θρησκεία και η τέχνη είναι γραμμές που συναντώνται σε παράλληλες 

διαδρομές, και ποτέ η μία δεν εισδύει στην άλλη (185). Σύμφωνα με τον Slavoj Zizek, η 

ιδιομορφία της υπερβατικής φιλοσοφίας είναι ότι δίνει πρόσβαση στο Υπερβατικό με την 

προϋπόθεση πως θα υπάρχει πάντα «η ριζοσπαστική πιθανότητα της άγνοιας, το ότι 

αγνοούμε πώς είναι πραγματικά η πραγματικότητα» (Bryant 412).  

Για τον Zizek, η εξέλιξη της φιλοσοφίας του υπερβατισμού σχετίζεται άμεσα με 

πρόβλημα της «οντολογικής ανολοκλήρωσης της πραγματικότητας». Με την έλευση της 

κβαντικής μηχανικής προτείνεται η ύπαρξη νέων στρωμάτων υλικής πραγματικότητας, όπως 

αυτή των ατόμων και των υποατομικών σωματιδίων, και αυτό σημαίνει πως η ανθρώπινη 

αντίληψη έχει πρόσβαση μόνο σε μία μη ολοκληρωμένη πραγματικότητα (406)· ο 

κυματοσωματιδιακός δυϊσμός της ύλης εκθέτει την ασυνέπεια του ίδιου του σύμπαντος. Ο 

Zizek υποστηρίζει ότι η θεωρία της οντολογικά ανολοκλήρωτης πραγματικότητας μπορεί να 

τεθεί ιδανικά από τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου· οι φιλοσοφικές τοποθετήσεις 

των ταινιών είναι ικανές να εκφράσουν ακριβώς αυτό το χάσμα ανάμεσα στα φαινόμενα και 
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το είναι τους, ανάμεσα στο υποκειμενικό και το αντικειμενικό, ανάμεσα στη φαντασίωση και 

στην αλήθεια (“Slavoj Zizek. Ontological incompleteness in Film”).   

 Κατ’ αναλογία, ο Christian Metz ισχυρίζεται ότι ο κινηματογράφος μέσα από τη 

διφορούμενη φύση του και μέσα από το περίσσευμα των σημαινομένων του εκθέτει το 

οντολογικό έλλειμμα της ίδιας της πραγματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, ο κινηματογράφος, 

όντας ένα αντιληπτικό μέσο και μία σύνθεση όλων των τεχνών, αποτελεί κι ένα μέσο 

σύνθεσης πολλαπλών πραγματικοτήτων. Έχουμε δηλαδή τρία καθεστώτα στο σύμπαν του 

κινηματογράφου, το πραγματικό, το φαντασιακό και το συμβολικό: 

Ο κινηματογράφος είναι αλυσίδα πολυάριθμων κατόπτρων, είναι ταυτόχρονα μια 

εύθραυστη και εύρωστη μηχανή: όπως το ανθρώπινο σώμα, ένα εργαλείο ακριβείας, 

ένας κοινωνικός θεσμός. Γιατί ακριβώς είναι πράγματι όλα αυτά ταυτόχρονα. (…) Για 

να κατανοήσω την ταινία μυθοπλασίας πρέπει να “θεωρήσω τον εαυτό μου” 

κινηματογραφικό πρόσωπο (φαντασιακή προσέγγιση), ώστε να επωφεληθώ μέσω 

αναλογικής προβολής όλων των σχημάτων κατανόησης που διαθέτω, και ταυτόχρονα 

να μην τον εκλάβω ως κινηματογραφικό πρόσωπο (επιστροφή στo πραγματικό), ώστε η 

μυθοπλασία να μπορέσει να εγκατασταθεί ως τέτοια (ως συμβολική): πρόκειται για το 

οιονεί πραγματικό (Metz 75-81). 

Μάλιστα, όπως ισχυρίζεται ο Alberto Baracco, ο κινηματογράφος έχει τη δυνατότητα να 

ξεπερνά τα ίδια του τα όρια αποτελώντας όχι μόνο μια απλή αναπαράσταση και καταγραφή 

ενός κόσμου αλλά έναν κόσμο από μονός του, μία εμπειρία, ένα βίωμα, μία ζωή μέσα στη 

ζωή (Baracco 72). 

 Επομένως, στον υπερβατικό κινηματογράφο, όταν μιλάμε για πνευματικότητα και 

πρόσβαση σε μία βαθύτερη πραγματικότητα μιλάμε για τη συνεχή εμφάνιση και παρουσία 

αυτής της οντολογικής άγνοιας. Δηλαδή, οι σκηνοθέτες δεν λειτουργούν ως θρησκόπληκτοι 

θεολόγοι που ευαγγελίζονται διαρκώς ένα Αλλού και κάποιον Άλλον, αλλά καταδεικνύουν 

το ενδεχόμενο μιας αθέατης υλικής πραγματικότητας κι εκεί έγκειται η υπαρξιστική 

πνευματικότητά τους. Σε έναν τέτοιο κινηματογράφο ο θεατής καλείται να επιστρέψει στα 

πράγματα όπως έχουν, στον κόσμο-της-ζωής (Lebenswelt) κατά τον Edmund Husserl, σε έναν 

κόσμο όπου «όλη η συνειδησιακή ζωή ενοποιείται συνθετικά» και γίνεται μία καθολική ζωή, 

ένα καθολικό βίωμα (Husserl 69). Όσο ο Schrader ήταν επηρεασμένος από τη φιλοσοφία του 

Kracaouer άλλο τόσο, σύμφωνα με τον κριτικό Ian Aitken, η φιλοσοφια του Husserl 
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καθόρισε το έργο του Kracaouer. Για τον Kracaouer αυτή η ροή της ζωής, αυτή η 

απεριοριστία της συνείδησης μπορούν να είναι σύμφυτες με τον κόσμο-του-κινηματογράφου 

(Aitken 173) ο οποίος μπορεί να οδηγήσει τον μοντέρνο άνθρωπο πίσω στην υλικότητα της 

ζωής, στις πρότερες βάσεις της:  

Καταγράφοντας κι εξερευνώντας τη φυσική πραγματικότητα, ο κινηματογράφος μας 

αποκαλύπτει έναν κόσμο πρωτόγνωρο, έναν κόσμο το ίδιο απαρατήρητο όσο και το 

κλεμμένο γράμμα του Πόε, που κανείς δεν μπορούσε να το βρει γιατί ήταν συνεχώς 

μπροστά στα μάτια όλων. Εδώ φυσικά δεν εννοούμε τις προεκτάσεις του καθημερινού 

κόσμου που προσαρτά αδιάκοπα την επιστήμη, αλλά το συνηθισμένο φυσικό 

περιβάλλον. Όσο παράξενο κι αν φανεί, παρόλο που οι δρόμοι, τα πρόσωπα, οι 

σιδηροδρομικοί σταθμοί κλπ. βρίσκονται μπροστά στα μάτια-μας, ως τώρα έμεναν 

σχεδόν αόρατα. Γιατί άραγε; (Kracaouer 424). 

Στα επόμενα κεφάλαια, θα αναλυθούν οι αφηγηματικές και αισθητικές τεχνικές των 

Andrei Tarkovsky, Larisa Shepitko και Elem Klimov και το πώς προβάλλονται οι διεργασίες 

της Ιστορίας μέσω αυτών «ειδικών τρόπων» και καθεστώτων πραγματικότητας. 
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4.  Ανάλυση ταινιών 

4.1 Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν: Το πραγματικό και το φαντασιακό ως τoπολογικά ισοδύναμα 

στο κινηματογραφικό σύμπαν του Andrei Tarkovsky 

 

Ο Andrei Tarkovsky παρουσίασε την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, Τα παιδικά 

χρόνια του Ιβάν (Ivan's Childhood / Ivanovo detstvo), κατά τη διάρκεια μιας ακόμα 

μεταβατικής περιόδου της Σοβιετικής Ένωσης, κατά την περίοδο του ξεπαγώματος, το 1962. 

Η πολιτισμική αναγέννηση του Nikita Khrushchev διέφερε από αυτήν του Joseph Stalin και 

του σοσιαλιστικού ρεαλισμού με την έννοια ότι ήταν περισσότερο αισθητικά ευέλικτη, 

παραχωρώντας στους καλλιτέχνες το δικαίωμα να επιλέγουν τη φόρμα των έργων τους 

«αρκεί να μην παραλείπουν να τους δίνουν ένα σοσιαλιστικό περιεχόμενο» (Baecque 17). 

Από έναν «παλιό» ρεαλισμό σε έναν αποσταλινοποιημένο ρεαλισμό. Για αυτό, το επίσημο 

κείμενο της Sovexport Film, που αρχικά συνόδευε την ταινία, για να προλάβει τις 

αντιδράσεις ενάντια στο φιλμικό μανιφέστο του πρωτοεμφανιζόμενου Tarkovsky, φρόντισε 

να αναφέρει: 

Αυτός ο νεαρός ήρωας Ιβάν, το μικρό αγόρι από τη Ρωσία, θυσίασε τη ζωή του, για την 

ευτυχία των ανθρώπων, για να μην ξαναγίνει ποτέ πια πόλεμος πάνω στη γη. Με πολλή 

δύναμη και λάμψη, πάθος και ποίηση, αυτή η ταινία περιγράφει την ηρωική ζωή του 

Ιβάν και των συντρόφων του στο σύνταγμα (17).  

Τελικά δεν πρόλαβε τις αντιδράσεις, γιατί ούτε η ταινία ούτε το διήγημα του 

Vladimir Bogomolov, Ivan, στο όποιο ήταν βασισμένη, περιγράφουν μια τέτοια ζωή. Το 

διήγημα και η ταινία με ευαισθησία μένουν στη γραφειοκρατία, στο ανιαρό, στο αδιέξοδο 

του πολέμου. Ο ηρωισμός εδώ πηγάζει, όχι από τις νικηφόρες βιαιοπραγίες, αλλά από τη 

ματαιότητα των βιαιοπραγιών, από την απραξία, από την αδυναμία για οποιαδήποτε ειρηνική 

πράξη. Συγκεκριμένα, η ταινία του Tarkovsky κατηγορήθηκε από την ιταλική αριστερά και 

τους Σοβιετικούς για τις σεκάνς ονείρου, το έντονο στυλιζάρισμα, τον φορμαλισμό και τον 

ελιτισμό της. Ο Jean-Paul Sartre υπερασπίστηκε τον Tarkovsky σε μία επιστολή του στον 

Mario Alicata, αρχισυντάκτη της ιταλικής κομμουνιστικής εφημερίδας L’ unita, 

αναφέροντας πως δεν υπάρχει λόγος να αντιμετωπίζουν τον σκηνοθέτη ως έναν «μικροπρεπή 

αστό», καθώς η κουλτούρα του Tarkovsky είναι «βαθύτατα και αναγκαστικά σοβιετική», 

πως το ύφος του δεν έχει να κάνει ούτε με εξπρεσιονισμό ούτε με συμβολισμό, αλλά με έναν 
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ιδιότυπο «σοσιαλιστικό σουρεαλισμό» –όρος που χρησιμοποίησε ο ποιητής Andrei 

Voznesensky: 

Η Ιστορία είναι τραγική. Ο Hegel το έλεγε αυτό. Και ο Marx επίσης, ο οποίος 

προσέθετε πως πάντα εξελίσσεται διαμέσου των χειρότερων οδών της. Όμως δεν 

θέλουμε πια να παραδεχόμαστε κάτι τέτοιο· στις μέρες μας, επιμένουμε στην εξέλιξη και 

ξεχνάμε απώλειες τις οποίες τίποτα δεν θα μπορούσε αναπληρώσει. Τα Παιδικά Χρόνια 

του Ιβάν μας υπενθυμίζουν ακριβώς αυτό με τον πιο υπαινικτικό, τρυφερό αλλά και με 

τον πιο εκρηκτικό τρόπο. Ένα παιδί πέθανε. Και αυτό είναι σχεδόν ένα χαρούμενο 

τέλος, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν θα μπορούσε να επιβιώσει. (...) Έχουμε συχνά 

συναντήσει το Κακό. Αλλά ποτέ ένα ριζοσπαστικά Κακό μέσα στο Καλό, την ίδια στιγμή 

που έρχεται σε σύγκρουση με το καθαυτό Καλό. Και είναι αυτό που μας χτυπάει εδώ: 

φυσικά κανένας Σοβιετικός δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για τον θάνατο του 

Ιβάν, οι μόνοι ένοχοι είναι οι Ναζί. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό: Το από πού 

προέρχεται το Κακό, όταν τρυπώνει στο Καλό με τις αμέτρητες βελόνες του, 

αποκαλύπτει την τραγική πραγματικότητα του ανθρώπου και της ιστορικής εξέλιξης. 

(...) Με βεβαιότητα, πιστεύω πως ο δημιουργός, αυτός ο πολύ νεαρός άντρας, ήθελε να 

εκφραστεί για τον ίδιο και για ολόκληρη τη γενιά του (Satre).  

Τελικά, κατά την περίοδο της διαφάνειας (glasnost) και της περεστρόικα του Mikhail 

Gorbachev, το 1990, απονεμήθηκε, μετά θάνατον, στον Tarkovsky το βραβείο Lenin. Ο 

ίδιος, για τις κοινωνικο-ιστορικές ανησυχίες των ταινιών του, έγραφε: 

Πάντοτε με εξαγρίωνε η φράση «δεν τα καταλαβαίνει αυτά ο κόσμος». Τι θέλει να πει; 

Ποιοι είναι αυτοί που αναλαμβάνουν να εκφράσουν τη «γνώμη του λαού», 

προβαίνοντας σε δηλώσεις για λογαριασμό του, σαν να εκπροσωπούν την πλειονότητα 

του πληθυσμού; Ποιοι είναι αυτοί που ξέρουν τι καταλαβαίνει ο κόσμος και τι όχι; Τι 

χρειάζεται και τι θέλει; Έκανε ποτέ κανείς καμιά μελέτη ή την παραμικρή ενσυνείδητη 

προσπάθεια να ανακαλύψει τα αληθινά ενδιαφέροντα του λαού, τον τρόπο σκέψης του, 

τις προσδοκίες, τις ελπίδες ή τις απογοητεύσεις του; Είμαι κομμάτι του λαού μου. 

Έζησα με τους συμπολίτες μου, γεύτηκα το ίδιο μερίδιο ιστορίας με όλους του 

συνομηλίκους μου, είδα τα ίδια συμβάντα και τις ίδιες διαδικασίες, και σκέφτηκα πάνω 

σε όλα αυτά (Ταρκόφσκι 236).  
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Αναπόφευκτα, ακριβώς επειδή Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν ήταν η πρώτη του ταινία, 

οι επιρροές από τον Mikhail Romm, καθηγητή της σχολής VGIK (Κρατική Σχολή 

Κινηματογράφου της Μόσχας) –ο Tarkovsky είχε μόλις αποφοιτήσει– και από άλλους 

σκηνοθέτες, επιρροές που στις επόμενες ταινίες του είναι πιο ανεπαίσθητα φιλτραρισμένες, 

εδώ διακρίνονται με περισσότερη ευκολία: το βάθος πεδίου, ο φωτισμός και οι σκιές του 

Orson Welles, ο ραδιούργος μινιμαλισμός του Robert Bresson, «ο νεορεαλισμός της ψυχής» 

του Michelangelo Antonioni, η κίνηση της κάμερας των ονείρων του Ingmar Bergman, το 

καδράρισμα και οι γωνίες λήψεις του Andrzej Wajda, η συνδεσμολογία των πλάνων του 

Akira Kurosawa, η διαφωνία του με το διανοητικό μοντάζ και η συμφωνία του με τη 

σωματικότητα των ερμηνειών του Sergei Eisenstein, η ιερή ποιητικότητα και η εσώτερη 

ρυθμική πίεση της διάρκειας των πλάνων των Alexander Dovzhenko και Carl Dreyer. Ως 

προς τη  θεματολογία και την ελευθεριότητα της φόρμας, μέσα σε αυτές τις επιρροές, θα 

μπορούσαν να συμπεριληφθούν και κάποιες από τις σοβιετικές ταινίες που είχαν βγει εκείνη 

την εποχή, όπως η ταινία Όταν Περνούν οι Γερανοί του Mikhail Kalatozov και η Μπαλάντα 

ενός Στρατιώτη του Grigory Chukhray. Ο Tarkovsky εντυπωσιάστηκε από το έργο του 

διευθυντή φωτογραφίας, Sergey Urusevsky, της ταινίας Όταν Περνούν οι Γερανοί και ζήτησε 

από τον διευθυντή φωτογραφίας της δική του ταινίας, τον Vadim Yusov, να 

κινηματογραφήσει τα πλάνα έτσι ώστε να θυμίζουν αυτά του Urusevsky (Bird 57). 

Αρχικά η ταινία Ιβάν ήταν μία καλλιτεχνική δουλειά που είχε αναλάβει μία κολεκτίβα 

το 1960 με σκηνοθέτη τον Eduard Abalov και που τελικά δεν προχώρησε. Στις αρχές του 

1961 η Goskino (Κρατική Επιτροπή Κινηματογράφου της ΕΣΣΔ) και το στούντιο της 

Mosfilm την παρέδωσε στον Tarkovsky και στον Yusov και η ταινία μετονομάστηκε ως Τα 

παιδικά χρόνια του Ιβάν (Green 25). Το σενάριο ήταν επίσημα των Vladimir Bogomolov και 

Mikhail Papava, αν και η ταινία ουσιαστικά γυρίστηκε σύμφωνα με τις διορθώσεις και το 

σχέδιο του ίδιου του Tarkovsky και του συνεργάτη του Andrei Konchalovsky. Ο Tarkovsky 

ήταν, σε όλες του τις ταινίες, ο πραγματικός σεναριογράφος και αυτό προκαλούσε συχνά 

συγκρούσεις με άλλους συγγραφείς, όπως με τους αδελφούς Strugatsky και με τον Stanislaw 

Lem, μυθιστορήματα των οποίων διασκεύασε στις ταινίες Stalker και Solaris (Solyaris) 

αντίστοιχα (Johnson 51).  

Συνήθως, ο Tarkovsky συνεργαζόταν με τα ίδια άτομα, ενώ η εξουσία και ο διαρκής 

έλεγχος του επεκτείνονταν τόσο στη διεύθυνση φωτογραφίας όσο στο μοντάζ και στη 

μουσική και στη σκηνογραφία και φυσικά στο casting των ηθοποιών και στις ερμηνείες τους. 
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Δεν είναι τυχαίο ότι όλες του οι ταινίες με πέντε διαφορετικούς διευθυντές φωτογραφίας, 

Vadim Yusov, Georgy Rerberg, Alexander Knyazhinsky, Guiseppe Lanci, Sven Nykvist, 

έχουν την ίδια οπτική υφή (Johnson 48) και ότι για υπεύθυνη του μοντάζ επέλεξε την 

Lyudmila Feiginova σε όλες του τις ταινίες, εκτός από τις Νοσταλγία (Nostalgia / Nostalghia) 

και Η Θυσία (The Sacrifice / Offret). Ειδικότερα, στα παιδικά χρόνια του Ιβάν οι βασικοί 

ρόλοι διανεμηθήκαν ως εξής: ο Nikolai Burlyayev ως Ivan Bondarev, ο Valentin Zubkov ως 

λοχαγός Kholin, ο Evgeny Zharikov ως υπολοχαγός Galtsev, ο Stepan Krylov ως λοχαγός 

Katasonych και η Valentina Malyavina ως Masha. Η μουσική ήταν από τον Vyacheslav 

Ovchinnikov και η σκηνογραφία από τον Evgeniy Chernyaev. Ο Tarkovsky είχε έτοιμη την 

ταινία μέσα σε οκτώ μήνες και, παρά τον μειωμένο προϋπολογισμό, το έκανε αυτό με 

περίσσευμα 25.000 ρουβλιών. Το 1962 η ταινία τιμήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου της Βενετίας με βραβείο Χρυσού Λέοντα. 

 

1. Το πρώτο κοντινό πλάνο του Ivan στη σεκάνς ονείρου. 

Τόσο η ταινία όσο και το διήγημα εξιστορούν τη ζωή του εντεκάχρονου Ivan 

Bondarev ο οποίος κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου έχει στρατευτεί με 

τους παρτιζάνους και είναι μέρος της επιχείρησης άμυνας εναντίον του γερμανικού τάγματος 

στις όχθες του ποταμού Δνείπερου. Υπό τον ήχο ενός κούκου, με ένα κοντινό πλάνο του 
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Ivan, όπως φαίνεται μέσα από έναν ιστό αράχνης και πίσω από έναν λεπτό κορμό δέντρου, 

και με ένα κάθετο traveling πλάνο, με τη χρήση γερανού, ψηλά, να γλείφει το μήκος του 

κορμού ως τον ουρανό, μας αποκαλύπτεται η πρώτη ονειρώδης σεκάνς του Ivan, σε ένα 

βουκολικό τοπίο, το ξεκίνημα της ταινίας. Υπό τον ήχο τώρα μιας λυρικής μελωδίας, μέσα 

από μια εναλλαγή κοντινών και μακρινών πλάνων, παράλληλων traveling και μιας λήψης 

ελικοπτέρου, βλέπουμε το αχανές φυσικό τοπίο, ακολουθούμε τον Ivan να τρέχει χαμένος / 

χαρούμενος στο δάσος. Και φτάνουμε σε ένα cut στο πλάνο του Ivan, σε μία plongée λήψη, 

να πίνει νερό, και cut στο χαμογελαστό πρόσωπο της μητέρας του να τον κοιτάει και 

ξαφνικά, με μία παιδική κραυγή, είμαστε πίσω στην «πραγματικότητα». 

 

2. Λήψη με γερανό, ένα πολύ μακρινό πλάνο από το όνειρο του Ivan. 

  Το θέμα είναι ότι, όταν ο Ivan ξυπνάει, συνέρχεται, τον βρίσκουμε σε ένα 

ετοιμόρροπο σπίτι, με την κάθε κίνηση του να μεταφράζεται ηχητικά σε τρίξιμο ξύλου, μέχρι 

που βγαίνει έξω. Διασχίζει ένα έρημο και άγονο πεδίο: ένας ανεμόμυλος στη μέση του 

πουθενά, ερείπια, καπνός και ομίχλη. Περιπλανιέται στην ίδια φύση, όπως και πριν, αλλά 

τώρα είναι εμπόλεμη και κατά συνέπεια πιο εξωπραγματική και από αγνό βουκολικό όνειρο 

εν μέσω πολέμου. Οι γωνίες λήψεις είναι ακόμα πιο λοξές και ζαλισμένες από πριν. Οι τίτλοι 

αρχής πέφτουν, ενώ ο Ivan διασχίζει τα βαλτώδη νερά του ποταμού. Οτιδήποτε κι αν ήταν η 
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πρώτη εισαγωγική σεκάνς, όνειρο, ψευδαίσθηση, φαντασίωση, το βλέμμα της έχει διεισδύσει 

στο πραγματικό. Από την αρχή, ο θεατής πορεύεται, σαν σε βαλτώδη νερά, προσεκτικά, και 

με την ίδια δυστοπική αβεβαιότητα του Ivan και μέσω της ταρκοφσκικής διαίσθησης μπορεί 

να συνεχίσει στην ιχνηλάτηση της πλοκής. 

 

3. Ο Ivan διασχίζει το πεδίο της πραγματικότητας. 

 Στην αρχή ο Ivan βρίσκεται με τους Σοβιετικούς και ο υπολοχαγός Galtsev του κάνει 

ερωτήσεις· δεν πρόκειται περί βίαιης ανάκρισης, γιατί η διστακτική τρυφερότητα του Galtsev 

και η εύθραυστη όψη του Ivan δεν το επιτρέπουν. Ο Ivan επιμένει να τηλεφωνήσουν στα 

κεντρικά γραφεία να αναφέρουν ότι έχουν υπό την κράτηση τους τον Ivan Bondarev και το 

κάνουν. Από το τηλέφωνο η φωνή του λοχαγού Gryaznov επιβεβαιώνει την ταυτότητα του 

Ivan. Ο Galtsev αφήνει τον Ivan να κάνει μπάνιο –το γυμνό του σώμα τον καθιστά ακόμα πιο 

ευάλωτο– να φάει και να κοιμηθεί. Κι εδώ έρχεται η δεύτερη και η πιο δεξιοτεχνική σεκάνς 

ονείρου από τον Tarkovsky: η σταθερή κάμερα από τον αποκοιμισμένο Ivan στο κρεβάτι 

κάνει ένα tilt πάνω και ξαφνικά αποκαλύπτεται ότι είμαστε μέσα σε ένα πηγάδι. Ο Ivan με τη 

μητέρα του, όπως και στο πρώτο όνειρο, κοιτάζουν τον εαυτό του κι εμάς από ψηλά. Με ένα 

dissolve, πάμε πιο κοντά στα πρόσωπα τους, και μετά έρχεται το cut σε ένα υποκειμενικό 

κοντινό πλάνο του εαυτού του, του «άλλου» Ivan και της μητέρας του, που κοιτάνε κάτω, 
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προς εμάς. Το πραγματικό έχει ριχτεί μέσα στο πηγάδι του ονειρικού. Στη συνέχεια, έχουμε 

ένα cut στο πλάνο της αντανάκλασης της μητέρας και του Ivan στο νερό κι ένα ακόμα cut σε 

υποκειμενικό πλάνο του Ivan κάτω από το νερό, να κοιτάει πάνω, προς τον εαυτό του και την 

μητέρα του, με τη γυάλινη επιφάνεια του φακού να μετουσιώνεται σε επιφάνεια νερού. Μετά 

έρχεται το αντικειμενικό πλάνο του Ivan, από πάνω, να παίζει με το νερό μέσα στο πηγάδι. 

Ξαφνικά με ένα cut, είμαστε έξω από το πηγάδι και το νερό ενός κουβά πέφτει πάνω στην 

μητέρα του Ivan, η οποία κείτεται μπρούμυτα στο χώμα και ο Ivan, σαν να έχει πέσει νερό 

πάνω του, ξυπνάει.  

 

4. Κάδρο του Ivan και της μητέρας του μέσα από το πηγάδι του ονείρου. 

Οι οπτικές γωνιές αλλάζουν συνεχώς και μαζί τους ο θεατής αλλάζει και ζευγάρια 

μάτια. Από την μία υπάρχει ο Ivan που, έχοντας αποκοιμηθεί, είναι μέσα στο πηγάδι, από την 

άλλη υπάρχει ο Ivan, έξω, που κοιτάζει πρώτα τον εαυτό του να κοιμάται και υστέρα την 

υδάτινη αντανάκλαση του, ο Ivan που βρίσκεται ξανά μέσα στο πηγάδι, αλλά, αυτή τη φορά, 

παίζει με τα νερά. Η μία ταυτότητα μέσα στην άλλη, ένας Ivan που κοιτάζει εξωτερικά τον 

εαυτό του, μέσα από τον εαυτό του, και εμείς μαζί του· ποτέ οι «δυο» τους δεν συνυπάρχουν 

σε ένα αντικειμενικό πλάνο. Οι έννοιες της αντικειμενικότητας και της υποκειμενικότητας 
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παύουν να έχουν σημασία, ταυτίζονται και αλληλοαναιρούνται. Η πραγματικότητα 

μετουσιώνεται σε όνειρο, το όνειρο σε πραγματικότητα και πάλι πίσω για να ξυπνήσει ο Ivan 

ριγμένος ξανά μέσα στον πόλεμο. 

Έπειτα ο Ivan επανασυνδέεται με τη μονή πατρική φιγούρα που του έχει απομείνει, 

τον λοχαγό Kholin, καθώς όλη του οικογένεια σκοτώθηκε από τους Ναζί. Ο Kholin μαζί με 

τον Gryaznov, θέλουν να τον στείλουν σε στρατιωτική σχολή μακριά από τις πολεμικές 

επιχειρήσεις, αλλά ο Ivan αρνείται. Εδώ εισάγεται και η υποπλοκή της ερωτικής σχέσης του 

Kholin με τη νοσοκόμα Masha, σχέση καταδικασμένη να μείνει ανολοκλήρωτη· το 

ανολοκλήρωτο εικονοποιείται με το πλάνο της Masha να αιωρείται μέσα στην αγκαλιά του 

Kholin, στην προσπάθειά του να την βοηθήσει να διασχίσει το κενό ενός χαρακώματος. Από 

μία contre-plongée λήψη, παρουσιάζεται ένας διπλασιασμός της ένωσης: τα ενωμένα 

σώματα εδώ γίνονται γέφυρες, περάσματα από τη μια άκρη στην άλλη.  Όμως και οι δύο 

άκρες είναι φτιαγμένες από και για τον πόλεμο.  Στη συνέχεια, μέσα από λίγα πλάνα, ο Ivan 

εμφανίζεται ήδη έτοιμος για μία τελευταία αποστολή με τον Kholin και τον Galtsev. Λίγο 

πριν φύγουν, ο Ivan βυθίζεται σε ένα ακόμα όνειρο. 

 

5. Ο Ivan και η αδερφή του στη βροχή, μέσα στα μήλα. 
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Το μοτίβο του νερού από το δεύτερο μεταβιβάζεται στο τρίτο όνειρο μέσω της 

βροχής: σε ένα πλάνο με αρνητικό εφέ φωτογραφίας στο φόντο ο Ivan είναι με την αδερφή 

του σε ένα φορτηγό γεμάτο μήλα. Το φορτηγό προχωράει και η αδερφή του πηγαινοέρχεται 

εντός και εκτός του κάδρου κι επειδή τα πλανά κόβονται πάνω στην κίνηση, στον οριζόντιο 

άξονα, οι εικόνες περνούν σαν slides σε προτζέκτορα. Τα μήλα ξεχύνονται από το φορτηγό 

και στο επόμενο πλάνο άλογα μαζεύονται και τα τρώνε. Αργότερα, στην αποστολή, μέσα 

στις ολοσκότεινες όχθες του ποταμού, η κάμερα κινείται μαζί με τους Kholin, Galtsev και 

Ivan, οι όποιοι, με τη σειρά τους, μοιάζουν, όπως γραφεί και ο Bogomolov στο διήγημα του, 

«να κινούνται εδώ και μία αιωνιότητα», μέχρι που ο Ivan εξαφανίζεται. Oι Γερμανοί 

πλησιάζουν και ο Kholin με τον Galtsev οπισθοχωρούν, έχοντας χάσει τα ίχνη του παιδιού. 

Στο τέλος, η δράση μεταφέρεται στο Βερολίνο, μετά τη νίκη των Σοβιετικών. Εδώ έχουμε 

πρώτη φορά πλάνα επικαίρων, πλάνα αληθινά με τα έξι πτώματα των παιδιών του Goebbels, 

μετά την ομαδική αυτοκτονία, και πλάνα με τα καμένα πτώματα Γερμανών αξιωματικών. 

Μέσα στο κτίριο Reichstag ο Galtsev ανακαλύπτει στα αρχεία των Ναζί πληροφορίες ότι ο 

Ivan πιάστηκε από αυτούς και εκτελέστηκε.  

 

6. Στο τελευταίο όνειρο, ο Ivan με την αδερφή του τρέχουν στα νερά της παραλίας.  

Στην τέταρτη και τελευταία και μεταθανάτια πια σεκάνς ονείρου, με την οποία 

κλείνει η ταινία, ο Ivan είναι στην παραλία πίνοντας νερό από τον ίδιο κουβά νερού του 

πρώτου και του δεύτερου ονείρου. Αρχίζει να παίζει κρυφτό με την αδερφή του και τα 

υπόλοιπα παιδιά και, μέσα από ένα dissolve, τα υπόλοιπα παιδιά εξαφανίζονται. Τώρα τρέχει 
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με την αδερφή του και η κάμερα τους ακολουθεί και τους ακολουθεί να τρέχουν μέσα στα 

ρηχά νερά της παράλιας, σε ένα traveling πλάνο που κατευθύνεται προς την αιωνιότητα, 

προς τους τίτλους τέλους. 

 Η πλοκή των πραγματικών γεγονότων, αν ήταν να αναλυθεί σε τρεις πράξεις, θα 

πήγαινε ως εξής: στην πρώτη πράξη ο Galtsev βρίσκει τον Ivan και επιβεβαιώνει την 

ταυτότητα του και στη δεύτερη ο Galtsev και ο Kholin θέλουν να απομακρύνουν τον Ivan 

από τον πόλεμο, ο Ivan δεν δέχεται και πάει μαζί τους σε μια τελευταία αποστολή. Στην 

τρίτη πράξη ο Galtsev μαθαίνει ότι ο Ivan σκοτώθηκε. Ωστόσο, αυτή θα ήταν μία 

αφηγηματική δομή περισσότερο σύμφωνη με τον Bogomolov παρά με τον Tarkovsky. Στην 

ταινία όλη η πλοκή χτίζεται γύρω από τις τέσσερις σεκάνς ονείρου. Η πραγματικότητα 

τροφοδοτεί το όνειρο, είναι εκεί για να δώσει τα οντολογικά υλικά της. Τα πραγματικά 

γεγονότα στήνονται ως αφορμές για να εξελιχθεί το φαντασιακό του Ivan. Αυτή είναι η 

ιστορία που ενδιαφέρει τον σκηνοθέτη και κατ’ επέκταση τον θεατή. Τι από όλες αυτές τις 

εικόνες είναι όνειρα ή αναμνήσεις ή ψευδαισθήσεις δεν γίνεται γνωστό. Και το γεγονός ότι η 

τελευταία σεκάνς προέρχεται από έναν νεκρό κάνει το ζήτημα ακόμα πιο περίπλοκο. Και 

αυτό δεν σημαίνει ότι το πραγματικό είναι λιγότερο σημαντικό από το φαντασιακό ή το 

αντίστροφο. Είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά στην παροδικότητα τους. Πάντως η χρονική 

αλληλουχία των σεκάνς είναι σαν μας λέει πως, για να κατανοήσουμε και να αποδεχτούμε 

ότι ο Ivan θέλει να σκοτώνει κι έχει σκοτωθεί, πρέπει πρώτα να κατανοήσουμε τις δικές του 

απώλειες, να δούμε τις ζωές της νεκρής μητέρας του και της νεκρής αδερφής του. Οι ζωές 

τόσο των Ivan, Galtsev, Kholin, Katasonych και Masha όσο της μητέρας και της αδερφής του 

Ivan δεν είναι παρά μόνο τα στάσιμα στη διάρκεια της τραγωδίας του πολέμου. Ειδικότερα, 

ο Tarkovsky για τη σπουδαιότητα του χρόνου στις ταινίες του γράφει: 

Ο χρόνος είναι αναγκαίος για τον άνθρωπο ο οποίος μόνο μέσω του χρόνου μπορεί να 

γίνει προσωπικότητα. Δεν εννοώ όμως τον γραμμικό χρόνο, δηλαδή τη δυνατότητα να 

γίνει κάτι ο άνθρωπος, κάνοντας κάποια πράξη. Η πράξη είναι αποτέλεσμα κι εγώ στον 

νου μου έχω την αιτία που κάνει τον άνθρωπο ηθική ενσάρκωση. (…) Νομίζω ότι ο 

λόγος για τον οποίο πηγαίνει κανείς στον κινηματογράφο είναι ο χρόνος –χρόνος 

χαμένος, σπαταλημένος ή προσδοκώμενος. (…) Ο κυρίαρχος, παντοδύναμος 

παράγοντας της κινηματογραφικής εικόνας είναι ο ρυθμός με τον όποιο εκφράζει την 

πορεία του χρόνου στο κάδρο (Ταρκόφσκι 78, 87, 156). 
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 Ο Tarkovsky δεν νοιάζεται για τη γραμμική εξέλιξη των γεγονότων αλλά ούτε και για 

την παράλληλη εξέλιξη ιστοριών· διαφωνούσε κάθετα με το παράλληλο μοντάζ. Σε αυτή την 

πρώτη του ταινία ήδη κάνει τις κατάλληλες επιλογές, ώστε το βλέμμα του θεατή να 

παρασύρεται στον χρόνο. Συνδέει συνειρμικά, ποιητικά και ομαλά το ένα πλάνο με το 

επόμενο, οι μεταβάσεις γίνονται συχνά με dissolve ή πάνω στην κίνηση της κάμερας ή μέσω 

οπτικών συσχετισμών. Είτε το ένα πλάνο χάνεται μέσα στο προηγούμενο, είτε ρέει μαζί του, 

είτε τα αντικείμενα και οι κινήσεις των ηθοποιών παραπέμπουν στα αντικείμενα και στην 

κίνηση ενός άλλου ηθοποιού σε κάποιο προηγούμενο πλάνο. Για αυτό και κάθε φορά που ο 

Ivan βγαίνει από ένα όνειρο με τα cuts η μετάβαση φαίνεται περισσότερο απότομη. Κυρίως 

γιατί με κάθε cut, μετά από τις σεκάνς, ο χρόνος έχει προχωρήσει απροσδιόριστα. Δεν είναι 

τυχαίο το ότι πιο πάνω, για τη σύντομη παρουσίαση της πλοκής, αξιοποιήθηκαν φράσεις 

όπως «στη συνέχεια» και «έπειτα» και «μετά»· δεν γνωρίζουμε πόσος χρόνος μεσολαβεί 

μεταξύ των γεγονότων.  

Ο χρόνος κυλάει και δεν ξέρουμε πώς και το παρατηρούμε αυτό. Είναι σαν να 

μεσολαβεί μια ζωή ολόκληρη μέσα και ανάμεσα από τις σεκάνς πλάνων. Αυτό συμβαίνει και 

με τα απανωτά πλάνα επικαίρων: όταν ξαφνικά βρισκόμαστε στο Βερολίνο, ένας ολόκληρος 

πόλεμος έχει τελειώσει. Βλέπουμε τώρα τις απώλειες του εχθρού. Και αναρωτιόμαστε πότε 

πρόλαβαν και έγιναν όλα αυτά. Οι εχθροί, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν απρόσωποι· όταν ο 

εχθρός έχει ηττηθεί, τότε αποκτά απότομα πρόσωπο και μπορεί να ιδωθεί ελεύθερα, ακόμα 

και ως θύμα. Και παρόλα αυτά, τα πλάνα μέσα έχουν ρυθμό, κατέχουν αυτή την «εσωτερική 

πίεση» του χρόνου για την οποία είχε κάνει λόγο ο Tarkovsky (Ταρκόφσκι 165). Για 

παράδειγμα, στη σκηνή της τελευταίας αποστολής, με την κάμερα στο χέρι, 

παρακολουθούμε τους Kholin, Galtsev και Ivan να αναμένουν κάποια κίνηση από τον εχθρό. 

Αυτή η αναμονή δεν κρατάει μια νύχτα ολόκληρη, κι όμως, μέσα σε αυτά τα πλάνα, 

βιώνουμε τη διάρκεια να απλώνεται. Όσο ακατανόητα σκάει το τέλος του πολέμου άλλο 

τόσο ο πόλεμος μοιάζει να αργεί όταν κατευθύνεται προς το τέλος του. 

 Όσο για τη διαχείριση του χώρου, με μεθοδικότητα αυτός εμφανίζεται σαν να μην 

αλλάζει· επειδή ο χρόνος καθίσταται και ο ίδιος χωρική οντότητα, οι χρονικές αλλαγές 

κυλούν απαρατήρητες. Ο Tarkovsky κάνει ορατό το απαρατήρητο του χρόνου, του 

περάσματος του. Ό,τι βλέπει και ό,τι δεν βλέπει ο θεατής είναι χρόνος. Και είναι πολλά αυτά 

που δεν βλέπει. Αν και πρόκειται για πολεμική ταινία, οι σκηνές με πολεμικές συρράξεις 

είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Την περισσότερη πολεμική δράση την εκλαμβάνουμε ηχητικά 
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παρά οπτικά. Σίγουρα υπάρχουν οι φωτοβολίδες, η σκόνη, οι στάχτες και οι καπνοί, αλλά 

είναι οι διάφοροι διάσπαρτοι ήχοι από πυροβολισμούς, εκρήξεις και ο ίδιος ο διάλογος, έστω 

και περιορισμένος, που μας πληροφορούν για την πολεμική συνθήκη. Ακόμα και η σκηνή 

του βομβαρδισμού είναι περισσότερο ατμοσφαιρική παρά βίαιη.  

 

7. Μπροστά από την εκκλησία, το σκοτάδι εξομοιώνει τους Ivan, Galtsev και Kholin. 

Η βομβαρδισμένη εκκλησία μας εισάγει στο μοτίβο της πνευματικότητας και της 

θρησκευτικότητας, το οποίο θα κουβαλάνε οι ταινίες του Tarkovsky μέχρι το τέλος της ζωής 

του. Η σκηνή αξιοποιείται περισσότερο ως φιλμική «ιεροφάνεια», όρος του Michael Bird, η 

οποία φανερώνει την απουσία ενός θεού και την ιερότητα αυτής της απουσίας. Η 

θρησκευτική εικονογραφία εδώ αναδεικνύει την απόλυτη μοναξιά των ανθρώπων και κατά 

κάποιον τρόπο την εξυψώνει. Αυτό θυμίζει κάτι από την εκκλησία των άθεων του Fyodor 

Dostoevsky –η φιλοσοφία του οποίου σημάδεψε τον Tarkovsky–  όπως την περιγράφει στο 

δοκίμιο του Ο Δον Κάρλος και ο Σερ Γουότκιν - Καινούρια σημεία της Αρχής του Τέλους: 

Εισέρχεστε στο ναό, η λειτουργία είναι θαυμάσια, τα σκεύη και οι καντήλες 

φανερώνουν μεγάλο πλούτο, η ατμόσφαιρα κυριαρχείται από την επισημότητα, την 

ησυχία και την ευλάβεια των πιστών. (…) Και αυτή είναι μία εκκλησία των άθεων. 

Όλοι οι πιστοί  δεν πιστεύουν στον θεό. Γιατί απλά, αφού απαρνήθηκαν τον Θεό, 

προσκύνησαν την Ανθρωπότητα. Σήμερα πια πιστεύουν στην Ανθρωπότητα, έχουν 

θεοποιήσει και λατρεύουν την Ανθρωπότητα (Ντοστογιέφσκι, 435). 



66 

 

 
 

 Πηγαίνοντας πίσω στο τι βλέπει ο θεατής, θα μπορούσαμε να πούμε ότι βλέπει έναν 

χώρο που λειτουργεί με ομοιομορφισμούς. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Algirdas Julien 

Greimas, περά από τον γεωμετρικό χώρο, υπάρχει ο σημειωτικός χώρος στον οποίο κάθε 

στοιχείο του σημαίνει κάτι. Στην τοπολογία, η θεωρία των κόμβων χρησιμοποιείται για να 

κατασκευάσει χωρικές ισοδυναμίες. Κατ’ αναλογία, στη δομική σημασιολογία του Greimas, 

δύο έννοιες μπορούν να είναι σημασιακά ισοδύναμες (27). Δυο κόμβοι οι οποίοι μπορούν να 

μετασχηματιστούν ο ένας στον άλλον ονομάζονται ισοτοπικοί: η ισοτοπία παραπέμπει σε μία 

παραμόρφωση του χώρου που μεταφέρει τον έναν κόμβο στον άλλον, ενσωματώνει τον έναν 

μέσα στον άλλον (ομοιομορφισμός), οδηγώντας σε μία σειρά από παραμορφώσεις και 

ενσωματώσεις (Reid 130). Για τον Greimas, η ισοτοπία εξασφαλίζει ομοιογένεια και συνοχή 

στο οποιοδήποτε κείμενο, μέσα από τις επαναλήψεις δυαδικών αντιθετικών κατηγοριών, 

δηλαδή μέσα από σημασιακά μοτίβα. Με τη λογική αυτήν, στην ταινία του Tarkovsky ο 

πραγματικός και ο φαντασιακός χώρος, λειτουργώντας κάπως σαν δύο σημαίνοντες κόμβοι, 

είναι ισοτοπικοί.  

Από τη μία, έχουμε τους εξωτερικούς χώρους, τη δασική έκταση στο πρώτο όνειρο 

που παραμορφώνεται στη δασική έκταση στις όχθες του ποταμού που παραμορφώνεται στο 

δάσος με τις σημύδες. Κορμοί και κλαδιά δέντρων και το στοιχείο του νερού εμφανίζονται 

παντού. Από την άλλη, είναι οι εσωτερικοί χώροι, το δωμάτιο που περιμένουν ο Ivan με τους 

Kholin και Galtsev που παραμορφώνεται στο δωμάτιο που συνομιλούν οι Gryaznov, 

Katasonych και Kholin που παραμορφώνεται σε εκκλησία που παραμορφώνεται στον χώρο 

της ψευδαίσθησης του Ivan που παραμορφώνεται στο κτίριο Reichstag.  Κανένας χώρος δεν 

είναι καθαυτό πραγματικός ή καθαυτό φαντασιακός, ο ένας είναι η παραμόρφωση του 

άλλου. Αυτό γίνεται ξεκάθαρο ιδιαίτερα στη σκηνή που ο Ivan χάνεται και βρίσκεται σε ένα 

έρημο τοπίο μπροστά σε μια ερειπωμένη καλύβα και συναντάει έναν μπεκετικό γέρο, ο 

οποίος μονολογεί, περιμένοντας τον πόλεμο να τελειώσει. Όπως εμφανίζεται, έτσι 

εξαφανίζεται· όλο το περιστατικό είναι κατασκευασμένο σαν να το φαντάστηκε ενώ είναι 

πραγματικό. Σε όλη τη διάρκεια της ταινίας, ο ασπρόμαυρος χρωματισμός της εικόνας και η 

φωτοσκίαση της συμβάλλουν ακόμα περισσότερο σε αυτό το παραμορφωτικό / 

μεταμορφωτικό εφέ. Πολλές φορές το ίδιο συμβαίνει και με τους ίδιους τους χαρακτήρες. 

Κατά διαστήματα, ο Ivan θυμίζει τον Galtsev, ο Galtsev τον Kholin και η Masha τον Ivan. 

Ο χώρος για τον Tarkovsky δεν είναι ποτέ διακοσμητικός, αλλά είναι προπάντων 

ανθρώπινος (Bird 55), πάντα φανερά ιδωμένος από ανθρώπινα μάτια κι όχι φωτογραφημένος 
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ως ένα ακόμα φυσικό τοπίο. Ακόμα, και τα σπίτια και τα καταφύγια είναι εύθραυστα και 

είναι εύθραυστα, γιατί είναι ανθρώπινα. Όσο για τη φύση, εντός και εκτός πολέμου, αυτή 

αφομοιώνει τους ανθρώπους, η φύση καμουφλάρει τα στοιχεία της για να κρυφτεί και να 

κρύψει τους ανθρώπους. Και το ερώτημα βέβαια είναι ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και 

κυρίως ποιος είναι ο Ivan.  

 

8. Στο δάσος, ο Kholin και η Masha ως μία σωματική ενότητα. 

Για τον Tarkovsky, ο ηθοποιός του κινηματογράφου, σε αντίθεση με τον ηθοποιό του 

θεάτρου, δεν χρειάζεται να «χτίσει από μέσα του τον ρόλο του από την αρχή ως το τέλος», 

δεν έχει την ίδια αυτονομία ως προς τη λήψη αποφάσεων για τον τόνο και την ένταση των 

ερμηνειών (Ταρκόφσκι 193). Επίσης, αναφέρει πως ο ρόλος του ηθοποιού «είναι να ζει» 

μέσα στα πλάνα και κομμάτι αυτής της ζωής είναι η σωματικότητα, το πώς μοιάζει, κινείται 

και φέρεται. Με το σκεπτικό αυτό, επέλεξε τα πρόσωπα που επέλεξε, ώστε να ερμηνεύσουν 

τους αντίστοιχους χαρακτήρες. Ωστόσο, οι ερμηνείες θυσιάζονται για το οπτικοακουστικό 

σύνολο. Οι χαρακτήρες χάνονται στους χώρους που τους περικλείουν και χάνονται γιατί 

ταυτίζονται μαζί τους (Papageorgiou 48). Οι άνθρωποι, όσο προσπαθούν να ξεφύγουν από 

αυτούς, γίνονται οι ίδιοι χώροι. 

Πιο συγκεκριμένα, ο εικοσάχρονος Galtsev είναι η πιο ευσυνείδητη και νηφάλια 

παρουσία ανάμεσα στους χαρακτήρες. Στέκεται ως αντικειμενικός παρατηρητής φροντίζει 
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και συμπάσχει με τον Ivan, έστω και από μία απόσταση. Μάλιστα, στο διήγημα του ο 

Bogomolov έχει ως ενδοδιηγητικό, ομοδιηγητικό αφηγητή τον Galtsev και όχι τον Ivan. Από 

την άλλη, ο πιο ώριμος ηλικιακά Kholin έρχεται σε αντιδιαστολή με τον Galtsev, καθώς 

παρουσιάζεται ως μία επιβλητική και αποφασιστική φιγούρα, της οποίας όμως η 

υπερηφάνεια και η γοητεία μεταφράζονται σε επιπολαιότητα. Οι δυο τους εμφανίζονται 

σχεδόν σε όλες τις σκηνές μαζί, στον ίδιο χώρο, ενώ η δυναμική τους, κατά διαστήματα, 

διαταράσσεται αμήχανα από την είσοδο της Masha. Η Masha είναι η μόνη γυναίκα σε αυτόν 

τον αντρικό κόσμο, και η φιλμική αναπαράσταση της εκφράζει εν μέρει την ευρύτερη 

αμηχανία του Tarkovsky με τη γυναικεία ιδιοσυγκρασία και σεξουαλικότητα (Johnson 73). Η 

Masha, «μελαχρινή, με καστανά μάτια και αγορίστικο κορμί» (Ταρκόφσκι 45), 

φυσιογνωμικά συσχετίζεται με τον Ivan, φέρει την ίδια αγνότητα, και δεν είναι τυχαίο ότι 

όταν εκείνη, στη σκηνή με τον Kholin στο δάσος, αρχίζει να τρέχει και να τρέχει, έχουμε 

υποκειμενικά πλάνα σαν αυτά του Ivan όταν τρέχει στις φαντασιακές σεκάνς. Είναι ο 

μοναδικός χαρακτήρας, πέρα από τον Ivan, μέσα από τα μάτια του οποίου ο θεατής βλέπει 

τον κόσμο.  

Όσο για τον Ivan, είναι ένας άνθρωπος, ένα παιδί που αναζητάει μόνο εκδίκηση για 

την οικογένεια του, επιθυμεί τον πόλεμο και δεν μπορεί να επιβιώσει έξω από αυτόν. 

Ωστόσο, ο φαντασιακός του χώρος υποδεικνύει το αντίθετο· μπορεί να επιβιώσει μόνον 

εκτός του, ακόμα και μετά τον θάνατο του. Η ανάγκη του για ζωή υπερισχύει αυτής της 

εκδίκησης. Ο Ivan της ταινίας δεν έχει σχέση με αυτόν του διηγήματος, με την έννοια ότι 

είναι περισσότερο ταρκοφσκικά επινοημένος ή σχεδόν είναι ο ίδιος ο Tarkovsky. Ο 

σκηνοθέτης αναφέρει ότι όλες οι εικόνες από τις σεκάνς ονείρου του Ivan είναι δικές του 

αναμνήσεις από τα παιδικά του χρόνια και πως τέτοιες εικόνες δεν υπήρχαν στο διήγημα 

(Ταρκόφσκι 41). Ο θεατής ταυτίζεται ουσιαστικά με τη μνήμη του σκηνοθέτη, όχι με αυτή 

του χαρακτήρα. Ο Paul Schrader, μιλώντας για το πώς ο σκηνοθέτης επιβάλει τη δική του 

παρουσία μέσα στις ταινίες του, διευκρινίζει: 

Στο δικό μου μυαλό, ο Andrei Tarkovsky δεν ενδιαφερόταν εξ ολόκληρου για το 

υπερβατικό στυλ. Είχε θρησκευτική θεματολογία, εμμονές, και χαρακτήρες. Ήταν λιτός. 

Αξιοποιούσε τεχνικές αποστασιοποίησης. Όμως η πρόθεσή του ήταν διαφορετική. Ένας 

υπερβατικός καθοδηγητής ή γκουρού ή σκηνοθέτης αγωνιωδώς ψάχνει να οδηγήσει τον 

συνοδοιπόρο του σε ένα άλλο πεδίο συνείδησης, σε έναν Ιερό Άλλο Κόσμο. Ο 

σκηνοθέτης του υπερβατικού κινηματογράφου είναι πνευματικός καθοδηγητής. Τον 
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Tarkovsky τον ενδιέφερε περισσότερο να διασχίσει το πέρασμα ο ίδιος, παρά να 

συνοδεύσει τον θεατή σε αυτό. (…) Πρόκειται για αυτο-αποθέωση του καλλιτέχνη. Δεν 

έχει να κάνει με το Ιερό Άλλο. Έχει να κάνει με τον Andrei Tarkovsky (Schrader 25). 

 Συγκεκριμένα, ο ανθρωπιστικός υπερβατισμός, ο μυστικισμός, οι εμμονές με τον 

χώρο και τον χρόνο και την ποίηση τους είναι δημιουργικά κατάλοιπα που κληρονόμησε, 

μεταξύ άλλων, από τον πατέρα του και ποιητή Arseny Tarkovsky.  Στο κινηματογραφικό του 

έργο αξιοποιούσε μέσω voice over απαγγελίες των ποιημάτων του πατέρα του. Ο Tarkovsky 

βίωσε την απώλεια του πατέρα του, στην ηλικία των τεσσάρων ετών, μέσω του διαζυγίου 

από τη μητέρα του. Ο Tarkovsky θαύμαζε τον πατέρα του που ανήκε στην ασημένια εποχή 

των Ρώσων ποιητών μαζί με τους Osip Mandelshtam, Anna Akhamatova, Marina Tsvetaeva, 

Boris Pasternak και είχε συχνή επαφή μαζί του όσο ήταν έφηβος, αλλά κατά πόσο ο ίδιος ο 

πατέρας του ανταποκρινόταν ή ήταν το ίδιο πρόθυμος να συνδεθεί μαζί του είναι άγνωστο 

(Johnson 18). Ο Tarkovsky, γνωρίζοντας το βάρος που έφερε το επώνυμο του, στο 

ημερολόγιο του, το 1973, έγραφε: 

 Πρέπει να συνηθίσω σιγά-σιγά στην ιδέα πως κανείς δεν με χρειάζεται και να αρχίσω 

να συμπεριφέρομαι ανάλογα. Πρέπει να είμαι υπεράνω όλων αυτών των πραγμάτων. 

Εγώ θα συνεχίσω να είμαι ο Ταρκόφσκι. Και υπάρχει μόνο ένας Ταρκόφσκι, ενώ με 

τους διαφόρους Γκεράσιμοφ θα μπορούσες να σχηματίσεις ολόκληρη λεγεώνα… Η δική 

μου αποστολή είναι να φτιάχνω ταινίες – όποτε μου το επιτρέπουν. Δεν σκοπεύω να 

αναμειχθώ στο πάρε-δώσε όλων αυτών των ματαιόδοξων ανθρώπων, που θέλουν να 

λέγονται καλλιτέχνες (Ταρκόφσκι 98).  

Η Helena Goscilo και η Yana Hashamova μας συστήνουν τον όρο σινε-πατρότητα 

(cinepaternity) για να εξετάσουν το κληρονομικό, επιδημικό τραύμα της πατρικής ορφάνιας 

στη σοβιετική και μετα-σοβιετική κοινωνία, έτσι όπως αυτή κινηματογραφείται από 

εγχωρίους σκηνοθέτες. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναδύεται μια γενιά χωρίς 

πατέρες. Ο κινηματογράφος έχει να διαχειριστεί μία μεταφυσική της πατρικής απουσίας –

κατά τη μεταφυσική της παρουσίας του Jacques Derrida. Στο σινεμά του ξεπαγώματος 

έχουμε άντρες, γιους σκηνοθέτες, που δημιουργούν ως αντίδραση στους πατέρες τους, οι 

οποίοι, πριν από αυτούς, αγκάλιασαν τη φιγούρα του Stalin, τον δικό τους «Πατέρα των 

Εθνών» (Goscilo 11). Στα παιδικά χρόνια του Ιβάν, το προσωπικό τραύμα αυτής της 

απουσίας έρχεται να εκφράσει μια ολόκληρη γενιά και τη γενιά μετά από αυτήν. Ο Kholin 

έρχεται ως υποκατάστατο του πατέρα του Ivan, αλλά ακόμα και αυτός είναι μέσω της 
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παρουσίας του άπιαστος και απρόσιτος για τον Ivan. Όταν ο Galtsev ρωτάει τον Kholin τι 

απέγινε η οικογένεια του Ivan, εκείνος απαντάει ότι η μητέρα του και η αδερφή του 

σκοτώθηκαν και όταν Galtsev ρωτάει γα τον πατέρα, ο Kholin δεν γνωρίζει τι απέγινε ο 

πατέρας πώς και αν σίγουρα σκοτώθηκε. Στον φαντασιακό χώρο του Ivan ο πατέρας δεν 

βρίσκεται πουθενά, και στην πραγματικότητα όλοι του οι στρατιωτικοί σύντροφοι 

παρελαύνουν από τη ζωή του ως ανεπαρκείς και παροδικές πατρικές φιγούρες.  

 

9. O Ivan στην αγκαλιά του «πατέρα» Kholin. 

Ο Tarkovsky, το 1970,  έγραφε για την οικογένειά του και ειδικά για τον πατέρα του 

στο ημερολόγιο του:  

Εδώ και πολύ καιρό δεν έχω δει τον πατερά μου. Κι όσο πιο αραιά τον βλέπω, τόσο πιο 

δύσκολη και πιο φοβερή γίνεται για μένα η προσπάθεια να τον συναντήσω. Είναι 

φανερό πως έχω πολλά συμπλέγματα σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μου με τους γονείς μου. 

Όταν είμαι μαζί τους δεν νιώθω ενήλικος, αλλά κι εκείνοι δεν με θεωρούν ενήλικο – 

έτσι τουλάχιστον πιστεύω εγώ. (…) Κάποια στιγμή ο πατέρας μου γύρισε και μου είπε, 

δεν ξέρω για ποιον λόγο: Το καλό είναι παθητικό, ενώ το κακό ενεργητικό. Ίσως να 

είμαι εγωιστής, όμως ενώ αγαπώ τον πατερά μου, τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και 

τον γιο μου πάνω από όλα, με βασανίζει μια μόνιμη δυσκαμψία, που με εμποδίζει να 
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εξωτερικεύσω τα συναισθήματα μου. Η αγάπη μου είναι, κατά κάποιον τρόπο, 

παθητική, ίσως να θέλω απλώς να με αφήνουν στην ησυχία μου ή αν είναι δυνατόν να 

με ξεχνάνε (Ταρκόφσκι 44, 46). 

 Ο Bergman στην αυτοβιογραφία του Ο Μαγικός Φανός (Laterna Magica) είχε γράψει 

πως για τον Tarkovsky «όταν ο κινηματογράφος δεν είναι ντοκουμέντο, είναι όνειρο» και 

πως αυτός «κινείται με απόλυτη άνεση στον χώρο των ονείρων δίχως να δίνει εξηγήσεις» 

(Bergman 73). Όμως, στην ταινία του Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν ο κινηματογράφος, ακόμα 

κι όταν είναι ντοκουμέντο, είναι ένα όνειρο και το αντίστροφο. Το βλέμμα κινείται με άνεση 

στο όνειρο, γιατί το πραγματικό και το φαντασιακό δεν συνιστούν οντολογικά διαφορετικούς 

χώρους. Και δεν δίνει εξηγήσεις, γιατί η διαυγής αμφισημία των εικόνων του τις καθιστά 

περιττές. Τον ενδιαφέρει μία βυθομέτρηση της πραγματικότητας μέσω των ονείρων. 

Εξοικειώνει τον θεατή με την ιδέα ότι από αυτό που βλέπει πάντα κάτι λείπει· τον κάνει 

καχύποπτο μέσω της καθαρότητας της φιλμικής εικόνας. Στην ταινία από αυτό που καθαρά 

βλέπει ο θεατής πάντα κάτι μένει στην αφάνεια, και για αυτό ακόμα και οι αγνές, φωτεινές 

σεκάνς των παιδικών ονείρων φέρουν κάτι εφιαλτικό, άγνωστο, δυστοπικό και σκοτεινό. Και 

τη διαύγεια αυτή την προσφέρει η σκηνοθετική αναζήτηση για το απολυτό, όχι το ίδιο το 

απόλυτο από μόνο του· ο οποιοσδήποτε θεός είναι το ταρκοφσκικό αίτιο, όχι το αποτέλεσμα, 

γιατί το αποτέλεσμα είναι η υπόνοια της απουσίας.  

Για τον Tarkovsky η τέχνη γεμίζει το κενό του νοήματος μέσω της αναζήτησής του. 

Και στην αναζήτηση αυτή το εύρημα είναι ο άνθρωπος. Για την τελευταία σκηνή με το κερί, 

στην ταινία του Νοσταλγία, είχε δώσει την εξής συμβουλή στον ηθοποιό Oleg Yankovsky: 

«μία πράξη πρέπει να την βιώσεις σαν να ήταν όλη σου η ζωή» (Johnson 46). 

Σκηνοθετώντας και ο ίδιος πλάνα για μια στιγμή, με τέτοια συνέπεια και εμμονή σαν να ήταν 

τα πλάνα όλη του η ζωή, έφτιαξε εν τέλει το δικό του κινηματογραφικό είδος. Πέρα από 

οτιδήποτε άλλο, ο Tarkovsky καταγράφει στο φιλμ το πόσο όμορφο και πόσο φρικτό είναι το 

να είσαι άνθρωπος. Όπως ο πατέρας του με τα ποιήματα του, έτσι και ο ίδιος, με τις ταινίες 

του, δίνει στο κοινό κινούμενες, αυτόνομες, συνεκτικές ψηφίδες που μέσα τους η 

ανθρωπότητα είναι τραυματικά ενωμένη και αποκομμένη από τον πραγματικό / φαντασιακό 

χωροχρόνο: 

Ζωή, ζωή 

Ζήσε στο σπίτι και το σπίτι θ’ αντέξει. 
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Θα καλέσω έναν αιώνα, 

και μέσα του θα μπω να χτίσω ένα σπίτι. 

Γι’ αυτό έχω πλάι μου τα παιδιά σας 

και τις γυναίκες σας, όλους στο ίδιο τραπέζι, 

σ’ ένα τραπέζι για προπάππο κι εγγονό. 

Το μέλλον ολοκληρώνεται εδώ και τώρα, 

κι αν σηκώσω ελαφρά το χέρι μου μπροστά σας,  

θα απομείνουν πέντε ακτίνες φωτός. 

Με πλάτες σαν ξύλινα στηρίγματα 

κράτησα μια μια τις μέρες που έχτισαν το παρελθόν, 

με αλυσίδα επόπτη μέτρησα τον χρόνο 

και μέσα του ταξίδεψα σαν να ’τρεχα στα Ουράλια. 

     Αρσένι Ταρκόφσκι (Ταρκόφσκι 197) 
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4.2  Η Ανάβαση: Ο εμπόλεμος άνθρωπος και το αναπόδραστο της ηθικής του συνείδησης στη 

νεο-παραβολική ταινία της Larisa Shepitko 

 

Το 1975 η Larisa Shepitko παρέδωσε το σενάριο για την ταινία της Η Ανάβαση (The 

Ascent / Voskhozhdenie) στην Goskino (Κρατική Επιτροπή Κινηματογράφου της ΕΣΣΔ) και 

η ταινία ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε χάρη στη βοήθεια του Pyotr Masherov, του πρώτου 

γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λευκορωσίας και άλλοτε παρτιζάνου 

στο λευκορωσικό μέτωπο. Στην προβολή της ταινίας ο Masherov, σκουπίζοντας τα δάκρυά 

του, έσπασε τη σιωπή και το επίσημο πρωτόκολλο της επιτροπής ελέγχου και έβγαλε έναν 

45λεπτο λόγο πάνω στη σπουδαιότητα της ταινίας (Sorokina 23). Αν και ο λόγος δεν έχει 

διασωθεί, ο συγγραφέας και επίσης βετεράνος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, Ales 

Adamovich, αναφέρει ότι ο Masherov ήταν έκπληκτος, γιατί δεν μπορούσε να καταλάβει από 

«πού είχε έρθει αυτή η γυναίκα και πώς ήξερε για όλα αυτά τόσο καλά, αφού η ίδια δεν τα 

είχε βιώσει» (Klimov 15). Υπό την ηγεσία του Leonid Brezhnev, η περίοδος της ιδεολογικής 

χαλάρωσης που είχε φέρει ο Nikita Khrushchev έμοιαζε να τελειώνει και η μορφή και το 

περιεχόμενο των καλλιτεχνικών έργων όφειλαν να υιοθετούν την προ ξεπαγώματος 

σταλινική αισθητική. Την περίοδο αυτή η αναζωογόνηση της συλλογικής μνήμης και η 

εδραίωση ενός κλίματος ενότητας, ηρωισμού και θριάμβου γύρω από τον μύθο του πολέμου 

ήταν από τις κύριες ιδεολογικές προτεραιότητες της πολιτικής ηγεσίας (Hoffman 12). 

Συνεπώς, εν μέρει γιατί επρόκειτο για μία πολεμική ταινία με θέμα τα βιώματα των 

σοβιετικών παρτιζάνων στο πεδίο της μάχης και εν μέρει γιατί η Shepitko είχε μάθει από τις 

προηγούμενες ταινίες της να προσαρμόζεται και συνάμα να μην υποχωρεί στις απαιτήσεις 

της Goskino, τελικά η ταινία κυκλοφόρησε το 1977. Αρχικά η Ανάβαση βγήκε στις 

κινηματογραφικές αίθουσες μόνο για περιορισμένη κυκλοφορία και όμως πάνω από 10 

εκατομμύρια την παρακολούθησαν. Η ταινία έλαβε εγκωμιαστικές κριτικές από τα 

γνωστότερα πολιτιστικά περιοδικά, όπως τα Iskusstvo Kino,  Pravda και Literaturnaya 

Gazeta (Gershenson 171) ενώ το 1977 βραβεύτηκε με Χρυσή Άρκτο στο Διεθνές Φεστιβάλ 

Κινηματογράφου του Βερολίνου. 

Η Ανάβαση ήταν η τελευταία ταινία της Shepitko πριν σκοτωθεί το 1979 σε τροχαίο 

στο 187ο χιλιόμετρο της λεωφόρου Leningradsky μαζί άλλους τέσσερις συντελεστές της 

ταινίας Αποχαιρετισμός (Farewell / Proshchanie). Τα γυρίσματα της ταινίας αυτής τα 

ολοκλήρωσε ο επίσης σκηνοθέτης σύζυγός της Elem Klimov. Ο Αποχαιρετισμός αποτελεί 
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μία ελεγεία για ένα χωριό στη Σιβηρία που καταστρέφεται για να φτιαχτεί ένας 

υδροηλεκτρικός σταθμός και για το πώς οι ηλικιωμένοι της κάτοικοι διαχειρίζονται τον χαμό 

του σπιτιού τους, πώς αποχαιρετούν τη φύση σαν σπίτι τους. Μετά τον θάνατο της Shepitko, 

η ταινία μετατράπηκε σε μία ελεγεία αφιερωμένη σε εκείνην, σε έναν αποχαιρετισμό του 

Klimov προς το πρόσωπό της. Η Shepitko, γεννημένη στην Ουκρανία το 1938, αποφοίτησε 

από τη σχολή VGIK (Κρατική Σχολή Κινηματογράφου της Μόσχας) και με τη βοήθεια του 

τότε συμφοιτητή της Klimov μόνταρε την πρώτη ταινία της Θερμότητα (Heat / Znoy) που 

αποτελούσε τη διπλωματική της εργασία. Ακολούθησαν οι ταινίες Φτερά (Wings / Krylya), 

Οι Απαρχές μιας Άγνωστης Εποχής (Beginning of an Unknown Era / Nachalo nevedomogo 

veka), Εσύ κι Εγώ (You and I / Ty i ya), Η Πατρίδα του Ηλεκτρισμού (Homeland of Electricity 

/ Rodina elektrichestva). Καθηγητής και μέντορας της στη σχολή ήταν ο καθοριστικός για 

την εξέλιξη του σοβιετικού κινηματογράφου σκηνοθέτης Alexander Dovzhenko και από 

αυτόν η Shepitko έμαθε μεταξύ άλλων «να σκηνοθετεί κάθε ταινία της σαν να ήταν η 

τελευταία της» (Pronger). Έμαθε να δημιουργεί πνευματικά και μεταφυσικά έργα με έντονο 

σοσιαλιστικό υπόβαθρο, στοιχείο που καθιστούσε την ίδια, και τον Dovzhenko άλλωστε, 

σκηνοθέτες πολιτικά επικινδύνους για το σύστημα αλλά και απλησίαστους από αυτό.  

Για την Shepitko κάθε έργο της άξιζε για να του αφιερώσει τη ζωή της. Στα 

γυρίσματα της ταινίας Θερμότητα, κόλλησε ηπατίτιδα και επέμενε να σκηνοθετεί το 

μεγαλύτερο μέρος της ταινίας ξαπλωμένη σε ένα φορείο, ενώ οι θερμοκρασίες, στην περιοχή 

που γύριζαν την ταινία, ξεπερνούσαν του 50 βαθμούς Κελσίου –ακόμα και το ίδιο το φιλμ 

αρκετές φορές είχε λιώσει από τη ζέστη μέσα στην κάμερα. Υπέφερε ψυχολογικά από τις 

δυσκολίες που αντιμετώπιζε με προβλήματα παραγωγής και διανομής των ταινιών και από 

τις κακουχίες κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Τη δεκαετία του ‘70 αναγκάστηκε για 7 

μήνες να κλειστεί σε σανατόριο εξαιτίας ενός πολύ σοβαρού ατυχήματος: έπεσε 

τραυματίζοντας τη σπονδυλική της στήλη με κίνδυνο να αποβάλει ενόσω ήταν έγκυος. Στα 

γυρίσματα της ταινίας Η Ανάβαση, η θερμοκρασία βουτούσε στους μείον 40 και η ίδια 

αρρώσταινε συχνά αλλά επέμενε να συνεχίσει μέχρι να χρειαστεί να την κουβαλήσουν στο 

ξενοδοχείο της (Pronger). Στο ντοκιμαντέρ Larisa, με θέμα τη ζωή και το έργο της, που 

σκηνοθέτησε ο Klimov το 1980, η Shepitko, αναφερόμενη στον Dovzhenko, μιλάει για την 

αυστηρή ηθική πορεία που οφείλει να έχει ένας σκηνοθέτης: 

Ήταν ένας μεγάλος ουμανιστής, ήταν σαν άνθρωπος βγαλμένος από την εποχή της 

Αναγέννησης, ένας ασυμβίβαστος άνθρωπος. Το να έχει ζήσει και τα 60 του χρόνια 
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σύμφωνα με τη συνείδηση του, να μην κάνει υποχωρήσεις, να μην πηγαίνει ποτέ 

ενάντια στις ηθικές του επιταγές, πάντα να λέει την αλήθεια στα μούτρα των άλλων, 

ήταν πολύ δύσκολο. Δεν υπήρχε χώρος για συμβιβασμούς, ιδιοτέλειες και ερασιτεχνικές 

ξεπέτες. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσα να τον κοιτάξω τώρα στα μάτια, αν δεν γινόμουν 

ένα ανεξάρτητο άτομο. (…) Αλλά πώς κάποιος μπορεί να ζει έτσι την κάθε του ημέρα; 

Κάθε ημέρα, κάθε δευτερόλεπτο μας οδηγεί στην πρακτική αναγκαιότητα ενός 

συμβιβασμού, ενός ελιγμού, στο να σιωπάς, να κάνεις παραχωρήσεις με την ελπίδα ότι 

θα επανορθώσεις αργότερα. Στη ζωή κάτι τέτοιο το αποκαλούν ευελιξία. Στην τέχνη 

όμως αυτό τιμωρείται με τον πιο βάναυσο και ανεπίστρεπτο τρόπο. (…) Αν 

ξεστρατίσεις μία και μόνο φορά, ποτέ δεν θα μπορείς να επιστρέψεις στο μονοπάτι της 

αλήθειας, θα ξεχάσεις τον δρόμο (Larisa). 

 Αυτό εξάλλου είναι και το κεντρικό ζήτημα της ταινίας Η Ανάβαση, δηλαδή το πώς 

και αν τελικά μπορεί ένας άνθρωπος να αντέξει τα βασανιστικά διλλήματα που του 

υποβάλλονται από την ηθική του συνείδηση. Η ταινία αυτή είναι παραγωγή της Mosfilm και 

βασίζεται στο μυθιστόρημα του Vasil Bykaŭ με τίτλο Sotnikov ενώ ο ίδιος ο συγγραφέας 

μαζί με την Shepitko και τον Yuri Klepikov έγραψαν το σενάριό της. Τη διεύθυνση 

φωτογραφίας ανέλαβαν οι Vladimir Chukhnov και Pavel Lebeshev, το μοντάζ η Valeriya 

Belova, ενώ η σκηνογραφία και η μουσική ήταν από τον Alfred Schnittke και τον Yuriy 

Raksha αντίστοιχα. Η διανομή των ρόλων έγινε ως εξής: ο Boris Plotnikov ως Sotnikov, ο 

Vladimir Gostyukhin ως Rybak, ο Sergei Yakovlev ως ο γέροντας του χωριού, η Lyudmila 

Polyakova ως Demchikha, η Viktoriya Goldentul ως Basya Meyer, ο Anatoli Solonitsyn ως 

Portnov και ο Nikolai Sektimenko ως Stas'. Σε συνέντευξή της η Shepitko είχε δηλώσει για 

την ταινία: 

Ήθελα –και αυτό μπορεί να ακουστεί κάπως αλαζονικό– να αφήσω κάτι πίσω μου, κάτι 

από τον εαυτό μου, έτσι ώστε να καταφέρει κάποιος να συγκροτήσει λίγο-λίγο μια ιδέα 

απλώς του πόσο πολύ νοιάζομαι για τα πράγματα που νοιάζομαι. Θα ήταν αφελές από 

τη μεριά μου να προσποιηθώ ότι τώρα έχω κάνει κάποια ξεχωριστή ανακάλυψη πάνω 

σε αυτό το θέμα, γιατί η τέχνη ανέκαθεν ενδιαφερόταν για το πρόβλημα της πνευματικής 

αθανασίας, πολύ πριν από εμένα και θα συνεχίσει να το κάνει αφού εγώ έχω φύγει. 

Όμως να διακηρύξω τις δικές μου ανάγκες, και το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου 

ξεχωριστά να διεκδικεί τη δική του μοναδικότητα, ιδιοσυστασία, και ατομικότητα, και 

την αθανασία της δικής του μοίρας –αυτό προσπάθησα τόσο σκληρά να κάνω. Εάν δεν 
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έκανα αυτή την ταινία, κάτι τέτοιο θα αποτελούσε μία προσωπική τραγωδία για εμένα 

την ίδια (…) Αυτή είναι η δική μου βίβλος, και η πρώτη ταινία στη ζωή μου την οποία 

μπορώ να υπογράψω χαρούμενα και ολοκληρωτικά με το όνομά μου. Παίρνω την 

απολυτή ευθύνη για κάθε χιλιοστό του φιλμ (Voskhozhdeniye) 

 

1. Σε ένα μακρινό πλάνο, οι παρτιζάνοι λιμοκτονούν.  

 Η ταινία ξεκινάει με την κάμερα να παραμένει σταθερή σε ένα σημείο μέσα στα 

αλλεπάλληλα cut: με το πρώτο πλάνο να είναι σκέτο χιόνι, τίποτα άλλο δεν φαίνεται στην 

οθόνη πέρα από τη λευκή υφή του που κινείται σαν θάλασσα όσο φυσάει ο αέρας. Με ένα 

cut σε ένα πολύ μακρινό πλάνο, υπό τον ήχο πυροβολισμών, το βλέμμα καθαρίζει και τώρα 

αχνοφαίνεται ένα χωριό και σε ένα επόμενο cut επιστρέφουμε στην πρώτη λευκότητα, σε μία 

κενή πεδιάδα, και από τα χιόνια της, μέσω ενός zoom out, ξεπροβάλλουν λίγοι-λίγοι οι 

παρτιζάνοι και οι τίτλοι αρχής πέφτουν. Υποχωρούν, ανάμεσα τους γυναίκες, παιδιά, 

ηλικιωμένοι, καθώς δέχονται πυρά από τους Γερμανούς και ο Sotnikov μοιάζει να 

τραυματίζει και να σκοτώνει έναν από αυτούς. Με την αστάθεια της κάμερας στο χέρι, τους 

ακολουθούμε και τους βλέπουμε να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον στο δάσος. Σε ένα 

μοντάζ κοντινών και πολύ κοντινών πλάνων βλέπουμε το ένα πρόσωπο να διαδέχεται το 

άλλο, καθώς τρώνε το ελάχιστο φαγητό που τους έχει απομείνει. Ο Rybak και ο Sotnikov 

φεύγουν, προκειμένου να ψάξουν για φαγητό: ο φακός της κάμερας δεν εστιάζει και το 

δάσος που αφήνουν πίσω τους θολώνει και χάνεται.  
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2. Συλλογή των κοντινών πλάνων με τα πρόσωπα των απελπισμένων παρτιζάνων. 

 Η κάμερα παραμένει σταθερή σε μακρινό πλάνο και με ένα pan παρακολουθούμε τον 

Rybak να καθοδηγεί τον Sotnikov σε ένα ακόμα ξερό, χιονισμένο χωράφι. Εκεί που ηχούσαν 

πυροβολισμοί τώρα ηχεί σιωπή και οι δυο τους τρώνε χιόνι και αναπολούν το παρελθόν πριν 

τον πόλεμο. Ο Rybak ανυπομονεί να φτάσουν στο σπίτι της Zosya. Μέσα στον πόλεμο η 

οικογένεια της έγινε η οικογένεια του. Όταν φτάνουν, το σπίτι έχει καεί ολοσχερώς: μόνο 

χιόνια και ερείπια και μερικά κρεμασμένα ρούχα από ένα σύρμα. Ο Rybak και ο Sotnikov 

πρέπει να συνεχίσουν, γιατί δεν μπορούν να γυρίσουν με άδεια χέρια πίσω. Στο πρώτο σπίτι 

συναντούν έναν γέρο με τη σύζυγό του και ο Sotnikov τους κατηγορεί πως συνεργάζονται με 

τους Ναζί. Ο Rybak εμποδίζει τον Sotnikov από το να σκοτώσει τον γέρο και στη θέση του 

γέρου ο Rybak σκοτώνει το πρόβατό του που το παίρνουν και φεύγουν. Στην επιστροφή τους 

για το δάσος, όπου τους περιμένει η πεινασμένη μονάδα τους, πέφτουν πάνω σε μία 

ταξιαρχία Γερμανών και ο Sotnikov τραυματίζεται στο πόδι. Οι εχθροί τούς θέλουν 

ζωντανούς και κατά συνέπεια οι αποφάσεις που πρέπει να πάρουν είναι ξεκάθαρες: ο 

Sotnikov είτε θα αυτοκτονήσει είτε θα ζήσει, και ο Rybak είτε θα διαφύγει τώρα που έχει την 

ευκαιρία, αφήνοντας πίσω τον τραυματισμένο του σύντροφο, είτε θα τον βοηθήσει. Ο 
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Sotnikov μέσα από ένα cut στο πρόσωπό του, σε ένα cut στον ουρανό, σε ένα cut πίσω στο 

πρόσωπό του, με την φωνή του Rybak να του φωνάζει έχει αποφασίσει πως δεν θέλει να 

πεθάνει. Ο Rybak επιστρέφει και φορτώνεται το σώμα του Sotnikov πάνω του. Εδώ τα 

σώματα δεν ξεχωρίζουν από το χιόνι και δεν ξεχωρίζουν μεταξύ τους το ένα από το άλλο όσο 

σέρνονται μέσα στην απόγνωση και μακριά από αυτήν. 

 

3. Ο Sotnikov, σε ένα κοντινό πλάνο, ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. 

 Καταλήγουν σε ένα άλλο σπίτι μέσα στο οποίο υπάρχουν μόνα τους τρία παιδιά που 

περιμένουν τη μητέρα τους. Η μητέρα τους, η Demchikha, φτάνει αλλά μετά από αυτή 

φτάνουν και οι Ναζί, με αποτέλεσμα η Demchikha να αναγκαστεί να κρύψει τον Sotnikov 

και τον Rybak στο πατάρι. Η κάμερα είναι στριμωγμένη μαζί τους στο πατάρι, και η αγωνία 

εντείνεται μέσα από τα μάτια τους, καθώς ο ένας κοιτάζει την αγωνία στα μάτια του άλλου. 

Ο Rybak βάζει το χέρι του στόμα του Sotnikov αλλά μάταια: ο ήδη τραυματισμένος και 

καταπονημένος από το κρύο Sotnikov φτερνίζεται. Η ναζιστική αστυνομία τους ακούει και 

τους πιάνει και τους δυο, και τους παίρνουν μαζί με την Demchikha μακριά από τα παιδιά 

και παρά τους οδυρμούς της.  Ο Rybak φαίνεται να προσπαθεί να λύσει τα δεμένα χέρια του. 

Με ένα cut σε ένα μακρινό πλάνο των χιονισμένων βουνών ο Rybak φαίνεται ξαφνικά να 

λύνεται και να τρέχει και ένας από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί· κάτι τέτοιο δεν 



79 

 

 
 

συμβαίνει, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία φαντασίωση. Ο Rybak δεν πεθαίνει και δεν 

ξεφεύγει και μαζί με τους υπόλοιπους οδηγείται στο τμήμα κράτησης. Από εδώ και πέρα 

πρώτα έρχεται η ανάκριση μετά η κράτηση σε ένα κελάρι και μετά το κρέμασμα. Ο Portnov 

και ο Stas' είναι οι συνεργάτες των Ναζί· για τον τελευταίο η ανηθικότητα είναι απλώς 

βασική προϋπόθεση του βολέματος και δεν το πολυσκέφτεται, ενώ για τον πρώτο δεν 

υπάρχει ηθική και θέλει, μέσω της ανάκρισης, να πείσει τον Sotnikov για αυτή την 

ανυπαρξία: 

Sotnikov: Υπάρχουν πράγματα πιο σημαντικά από το τομάρι του καθενός. 

Portnov: Πού; Τι είναι αυτό; Από τι είναι φτιαγμένο όλο αυτό; Αυτά είναι 

ανουσιότητες. Είμαστε θνητοί. Με τον θάνατο όλα τελειώνουν για εμάς – όλη η ζωή 

τελειώνει. Όλος ο κόσμος. Δεν αξίζει. Και για ποιον λόγο; Ως παράδειγμα για τις 

μελλοντικές γενιές; Και δεν θα έχεις έναν ηρωικό θάνατο. Θα στριγγλίσεις σαν 

προδότης. Αν δεν μιλήσεις εσύ, κάποιος άλλος θα μιλήσει. Και θα πούμε ότι μίλησες 

εσύ. Καταλαβαίνεις τώρα; 

Sotnikov: Σκουπίδι. Ανθρώπινο σκουπίδι. 

Portnov: Θα δεις τι είναι ένα αληθινό ανθρώπινο σκουπίδι. Μην εκπλαγείς. Δεν θα 

είμαι εγώ αλλά εσύ. Θα ανακαλύψεις κάτι μέσα στον εαυτό σου που ποτέ δεν 

φανταζόσουν. Πού θα πάει όλη αυτή η αντοχή σου; Όλη αυτή η φανατισμένη λάμψη 

στα μάτια σου. Θα τα απορροφήσει όλα ο φόβος. Ακριβώς. Ο φόβος ότι θα χάσεις 

ακριβώς αυτό το τομάρι. Και τότε θα ανακαλύψεις ποιος είσαι – μόνος, έρημος – ένα 

απλό ανθρώπινο τίποτα γεμισμένο από τα συνηθισμένα σκατά. Χωρίς τα ευγενή λόγια 

σου, χωρίς αλαζονεία. Ορίστε. Εδώ βρίσκεται η αλήθεια. Δεν με προσέβαλες. Όχι. 

Ξέρω τι πραγματικά είναι ένα ανθρώπινο ον. Και θα το ανακαλύψεις και εσύ. 

Sotnikov: Ακούω. 

Αντίθετα, με τον Rybak το κλίμα της σκηνής είναι εξαρχής κλίμα διεκπεραιωτικής 

συζήτησης όχι τόσο ανάκρισης: 

Portnov: Θέλεις να παραμείνεις ζωντανός; 

Rybak: Εννοείται, ποιος δεν θέλει να ζήσει; 
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 Όταν ο Sotnikov βασανίζεται από έναν τρίτο, συνδιαλέγεται με τον Portnov μόνο 

μέσω των ματιών, και όταν αυτός ο τρίτος τον καίει με ένα πυρακτωμένο σίδερο, ο ήχος 

κόβεται· δεν χρειάζεται να ακουστεί τίποτα ούτε διάλογος ούτε ουρλιαχτά ούτε χρειάζεται να 

φανεί το καμένο δέρμα. Η δυναμική μεταξύ αυτών των δύο έχει σπουδαιότητα εδώ. Όταν ο 

Sotnikov συνέρχεται, έχοντας προηγουμένως χάσει τις αισθήσεις του, απλώς κοιτάζει 

επίμονα τον Portnov. Μέσα από ένα champ-contrechamp πλάνο, βλέπουμε ότι ο Portnov δεν 

αντέχει το διεισδυτικό και σχεδόν απόκοσμο βλέμμα του Sotnikov, σαν αυτό να είναι ο δικός 

του βασανισμός: ο Portnov, αν και κινηματογραφημένος από μία contre-plongée λήψη, δεν 

μοιάζει να είναι αυτός που έχει την εξουσία στο πλάνο και για αυτό ζητάει να απομακρύνουν 

τον Sotnikov από το δωμάτιο. 

 

4. Μαζί δύο από τα κοντινά πλάνα της ανάκρισης: ο Sotnikov και ο Portnov ανακαλύπτουν τι είναι ένα ανθρώπινο ον. 

 Μεταφέρουν τους Sotnikov, Rybak και Demchikha σε ένα κελάρι. Σύντομα φέρνουν τον 

γέρο που είχαν συναντήσει ο Sotnikov και ο Rybak στο σπίτι και, όπως αποκαλύπτεται, δεν 

είναι τελικά συνεργάτης των Ναζί. Μαζί τους βρίσκεται κλεισμένη και η Basya, μία Εβραία 

13χρονη. Όσο ο Sotnikov αργοπεθαίνει από το τραύμα του, τόσο πιο πολύ αγιοποιείται 

οπτικά: τα πλανά θυμίζουν κάτι από την ταινία Τα πάθη της Ζαν Ντ’ Αρκ (The Passion of 

Joan of Arc) του Carl Dreyer. Λίγο πριν την εκτέλεση, ο Sotnikov προσπαθεί μία τελευταία 

φορά να σώσει τους υπόλοιπους:  

Sotnikov: Κάνε κάτι… για αυτούς. 

Portnov: Αυτό ήταν όλο, πολίτη Ivanov; 

Sotnikov: Όχι. Όχι Ivanov. Το όνομά μου είναι Sotnikov. Διοικητής Κόκκινου Στρατού. 

Γεννημένος το 1917. Μπολσεβίκος. Μέλος του Κόμματος από το 1935. Επάγγελμα 
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δάσκαλος. Στην αρχή του πολέμου, ηγήθηκα μιας πυροβολαρχίας. Και είναι κρίμα που 

δεν σκότωσα περισσότερους από εσάς τους μπάσταρδους. 

Ο Rybak, συνειδητοποιώντας το τέλος του, ζητάει από τον Portnov να θυμηθεί την πρόταση 

που του έκανε κατά τη διάρκεια της ανάκρισης: τον παρακαλεί να μην τον κρεμάσει και 

προσφέρεται να δουλέψει για τους Ναζί στο βοηθητικό αστυνομικό τάγμα της περιοχής. Ο 

Portnov ικανοποιημένος δέχεται και οι υπόλοιποι οδηγούνται στον θάνατό τους, εκτός από 

τον Rybak. 

 

5.  Ο Rybak αγκαλιάζει σφιχτά το σκαμνί του καταδικασμένου Sotnikov. 

Όταν έρχεται η ώρα της εκτέλεσης, όλοι οι κρατούμενοι μαζί με κατοίκους του 

χωριού, που έχουν μαζευτεί να δουν τι θα συμβεί, αρχίζουν σε ένα πολύ μακρινό πλάνο να 

ανεβαίνουν τον λευκορωσικό Γολγοθά προς τις κρεμάλες. Δεν υπάρχει σκαμνί για τον 

Sotnikov και ο Rybak φέρνει έναν κορμό δέντρου πάνω στον οποίο πατάει ο Sotnikov για να 

μπορέσει να κρεμαστεί. Ακολουθούν διαδοχικά κοντινά πλάνα των ετοιμοθάνατων 

κρατουμένων: ο ένας μετά τον άλλον φαίνεται να συνειδητοποιεί ότι σε λίγα δευτερόλεπτα 

δεν θα υπάρχει πια. Ακολουθούν champ-contrechamp πλάνα σε έναν διάλογο μεταξύ τριών 

ατόμων: ο Sotnikov εστιάζει τα μάτια του σε ένα αγόρι από το πλήθος, ο Portnov προσπαθεί 
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να δει πού κοιτάζει ο Sotnikov, ο Sotnikov και το αγόρι συνεχίζουν να κοιτάζονται, ο 

Portnov εντοπίζει ποιον κοιτάζει ο Sotnikov. Και ο Sotnikov, λίγο πριν του κλωτσήσουν τον 

κορμό κάτω από τα πόδια, χαμογελάει στο αγόρι, η μουσική εντείνεται, το αγόρι δακρύζει. Ο 

Sotnikov κοιτάει για μια στιγμή κάτω στα πόδια του τον απαρηγόρητο Rybak. Καθώς η 

θηλιά σφίγγει, όπως πρέπει γύρω από τον λαιμό, ο Sotnikov κλείνει τα μάτια του και το 

κεφάλι του εξαφανίζεται από το κοντινό πλάνο, καθώς το σώμα του πέφτει. Ο Portnov μένει 

παγωμένος να κοιτάζει τον κρεμασμένο. Αμέσως μετά ο Rybak οδηγείται πίσω στο τμήμα. 

Όσο περπατάει οι κάτοικοι του χωριού τον κοιτάνε ασταμάτητα και ανάμεσά τους και το 

αγόρι. Ο Rybak αρχίζει να τρέχει και ένας Γερμανός τον πυροβολεί στην πλάτη· κάτι τέτοιο 

δεν συμβαίνει, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία φαντασίωση. Ο Rybak και πάλι δεν 

πεθαίνει και δεν μπορεί να ξεφύγει.  

 

6. Ο Portnov, μέσα από τα μάτια των άλλων, συνειδητοποίει τι έκανε. 

Έξω από το τμήμα, βλέπει μια ξύλινη καμπίνα και μπαίνει μέσα: η κάμερα είναι 

στριμωγμένη μαζί του, ο Rybak κάνει μια θηλιά με τη ζώνη του γύρω από τον λαιμό, πατάει 

πάνω στο σκαμνί που υπάρχει, η ζώνη δεν τον κρατάει και πέφτει. Ανεβαίνει ξανά στο 

σκαμνί, τη δένει, κρέμεται για λίγο και ξαναπέφτει. Και ξανά το ίδιο. Ο Rybak δεν μπορεί να 
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αυτοκτονήσει και βγαίνει έξω: έχουμε και πάλι champ-contrechamp πλάνα με τον Rybak να 

κοιτάει την ανοιχτή πύλη, τον ίδιο να δακρύζει, να κοιτάει πέρα από την ανοιχτή πύλη στα 

χιονισμένα βουνά, να καταρρέει και να οδύρεται. Τίποτα από αυτό δεν ακούγεται, γιατί η 

μπαρόκ μουσική σύνθεση που θυμίζει κάτι από το Sarabande του Handel επιβάλλεται 

ηχητικά, λίγο πριν πέσουν οι τίτλοι τέλους: ο Rybak δεν πρόκειται να ξεφύγει.  

 

7. Συλλογή κοντινών πλάνων του Rybak: ο Rybak πρέπει να ζήσει. 

 Ολόκληρη η πλοκή της ταινίας εξελίσσεται γραμμικά με τις μόνες παρεκτροπές από 

τη γραμμικότητα να είναι οι φαντασιώσεις θανάτου / διαφυγής από τον Rybak. Στην πρώτη 

πράξη της ταινίας, ο Sotnikov και ο Rybak πάνε να ψάξουν για φαγητό για να ταΐσουν την 

πεινασμένη ομάδα παρτιζάνων. Περνάνε από διάφορα σπίτια κατά την αποστολή τους μέχρι 

που τους πιάνουν οι Ναζί στο σπίτι της Demchikha. Στη δεύτερη πράξη, εξελίσσονται οι 

σκηνές της ανάκρισης και της κράτησης μέχρι και την ημέρα της εκτέλεσης. Στην τρίτη 

πράξη, ο Rybak προδίδει τους υπόλοιπους και όλοι εκτελούνται εκτός από τον ίδιο που μένει 

πίσω για να ζήσει και να συνεργαστεί με τον Portnov. Όλα τα γεγονότα παρουσιάζονται από 

μία αντικειμενική οπτική γωνία και πολύ σπάνια γίνεται η χρήση υποκειμενικών πλάνων. Σε 

αντίθεση, ο Vasil Bykaŭ στο μυθιστόρημά του αξιοποιεί τη χρήση εσωτερικών μονόλογων 

για να έχει πρόσβαση ο αναγνώστης στις σκέψεις και στην ατομική φιλοσοφία τόσο του 
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Sotnikov όσο και του Rybak. Όμως με την Shepitko μοιράζονται τον ίδιο σκοπό: να 

φτιάξουν μια ηθική πραγματεία του πολέμου, στην οποία κάθε ηθικό επιχείρημα της μιας 

πλευράς έχει αντίστοιχο ισχυρό αντεπιχείρημα και κάθε πλευρά αιτιολογείται ψυχολογικά 

και κοινωνικά. Τόσο ο Bykaŭ όσο και η Shepitko είναι βαθύτατα επηρεασμένοι από το έργο 

του Dostoevsky. Η ψυχοκοινωνική και ηθική διαχείριση κάθε χαρακτήρα τους θυμίζει τη 

διαχείριση του Raskolnikov πριν διαπράξει τη δολοφονία και του Raskolnikov μετά από 

αυτήν στο Έγκλημα και Τιμωρία. Για τον Jason Merrill, ειδικά η σκηνή της ανάκρισης του 

Sotnikov από τον Portnov, την οποία η Shepitko ξανάγραψε πάνω από έξι φορές, είναι 

πανομοιότυπη με την αφήγηση του Μεγάλου Ιεροεξεταστή από το έργο Οι Αδελφοί 

Καραμάζοφ, με την έννοια ότι και οι δύο συγκροτούν ιδεολογικο-φιλοσοφικές συγκρούσεις 

πάνω στις θεμελιώδεις αξίες των ανθρώπων (Merrill 156-158). Είτε το τρίπτυχο σύγκρουσης 

είναι αυτό των ντοστογιεφσκικών Alyosha / Ivan / Dmitri είτε είναι το τρίπτυχο Sotnikov / 

Portnov / Rybak τα φιλοσοφικά και πολιτικά τους ζητήματα είναι κοινά· και είναι αυτά του 

μηδενισμού έναντι της πίστης στον άνθρωπο και στα ιδεώδη του, της ακατάσβεστης 

επιθυμίας για ζωή έναντι των ηθικών προβλημάτων που αυτή φέρει.   

 

8.  Το ιερό σε δύο κοντινά πλάνα: η Ιωάννα της Λωρραίνης του Carl Dreyer και ο Sotnikov / Ιησούς της Larisa Shepitko. 

Η Shepitko όμως άλλαξε τον τίτλο από Sotnikov στο η Ανάβαση, ακριβώς γιατί ήθελε 

να φτιάξει μια νεο-παραβολική ταινία (149). Ο τίτλος παραπέμπει τόσο στην ανάβαση του 

Γολγοθά όσο στην ηθική εξύψωση του θυσιαζόμενου. Η Shepitko, αν και είχε δηλώσει πως 

δεν ήταν ποτέ της θρησκευόμενη, πάτησε πάνω στην παραβολή της σταύρωσης και της 

θυσίας του Χριστού, γιατί τέτοιες φιγούρες αποτελούν αρχέτυπα, τέτοιες αφηγήσεις ανήκουν 

στις μεγάλες αφηγήσεις και έτσι το κοινό μπορεί αμέσως να κατανοήσει τους 

παραλληλισμούς και τις συγκρούσεις (152). Ο Tarkovsky γραφεί στο βιβλίο του Σμιλεύοντας 

τον Χρόνο για την ταινία της: 
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Ακόμα και την Ανάβαση της Λαρίσα Σέπιτκο τη ζημιώνει η πρόθεση της να είναι 

‘εκφραστική’ και όλο νοήματα, με αποτέλεσμα να είναι μια μονοσήμαντη παραβολή. 

(…) Για να αναγκάσει το κοινό να συμπάσχει με τους ήρωες, έβαλε τους ηθοποιούς να 

δείξουν τον πόνο τους. Μην προσπαθείτε ποτέ να μεταδώσετε τις ιδέες σας στο κοινό –

είναι έργο αχάριστο και εντελώς άκοπο. Δείξτε του τη ζωή, κι εκείνο θα βρει τα μέσα 

για να αξιολογήσει και να εκτιμήσει τη δουλειά σας. Είναι λυπηρό που αναγκάζομαι να 

πω αυτά που είπα για μια τόσο αξιόλογη σκηνοθέτιδα όπως η Λαρίσα Σέπιτκο 

(Ταρκόφσκι 210). 

Για τον Tarkovsky είναι παράλογο τόσο το να προσπαθεί ένας καλλιτέχνης να γίνει 

κατανοητός όσο το να προσπαθεί να γίνει ακατανόητος. Ωστόσο, η Shepitko στην ταινία της 

χρειάζεται τη σκαλωσιά της μονοσήμαντης παραβολής ως βάση για να την ανατρέψει και να 

της προσδώσει νέες σημασίες. Οι χαρακτήρες τόσο του Sotnikov στο όσο του Rybak 

διαφέρουν κατά πολύ από τον Ιησού και τον Ιούδα της θρησκευτικής παραβολής (Merrill 

152). Αν και η Shepitko σκοπίμως επέλεξε τον ηθοποιό Boris Plotnikov, γιατί ήθελε έναν 

ηθοποιό που να μοιάζει με τις εικόνες του Ιησού (Howe), ο Sotnikov, παρά την όψη του, έχει 

συχνά βίαιη και παρορμητική συμπεριφορά. Ο Sotnikov εξ αρχής είναι έτοιμος και θέλει να 

σκοτώσει, επιτίθεται στον γέρο και στη γυναίκα του, και πρακτικά είναι ο λόγος που η 

αστυνομία πιάνει και τον Rybak και την Demchikha μαζί του. Κι όταν ο Rybak του λέει πως 

θέλει να ζήσει και πως φοβάται να πεθάνει, αυτός φτύνει το αίμα που έχει συσσωρευτεί στο 

στόμα του στα μούτρα του Rybak και όταν τελικά ο Rybak τους προδίδει, ο Sotnikov ορμάει 

αμέσως να τον χτυπήσει. Και οι στιγμές που ο Sotnikov μοιάζει θεοποιημένος στον φακό 

είναι ακριβώς οι στιγμές της αδυναμίας του· το πόσο ανθρώπινος και πόσο αδύναμος είναι 

διαπερνά την κάμερα. Η κάμερα μένει πάνω του σε διαρκή κοντινά πλάνα όταν σκέφτεται να 

αυτοκτονήσει και δεν αντέχει να το κάνει, όταν το σώμα του καταρρέει εξαιτίας μιας 

σφαίρας, από τον πυρετό, από το κρύο. Όμως, είναι ο κινηματογραφικός Portnov που 

ειρωνικά θυμίζει περισσότερο τον Sotnikov του βιβλίου αφού σε αυτό είναι ο Sotnikov που 

νομίζει ότι τα έχει δει όλα από τους ανθρώπους και πώς η ζωή δεν έχει και τόση αξία (Merrill 

151). Η Shepitko ήθελε να δώσει στον Sotnikov ιδεολογική πίστη και ηθική ανωτερότητα για 

να έχει η ίδια κάθε ηθική πλευρά αφηγηματικά καλυμμένη. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Sotnikov 

λέει πως είναι γεννημένος το 1917, το έτος της Οκτωβριανής Επανάστασης, και το ότι δίνει 

όλα τα στοιχεία του στον Portnov λίγο πριν κρεμαστεί. Με αυτή την πράξη ο Sotnikov 

επισφραγίζει την ηθική υπεροχή του. Από την άλλη, ο Portnov, αν και είναι ένας χαρακτήρας 

που θεωρεί τους ανθρώπους φοβικά καθάρματα τα οποία θα θυσίαζαν τους πάντες και τα 
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πάντα για να σώσουν το δικό τους τομάρι, μοιάζει να εξανθρωπίζεται και σε στιγμές να 

μετανοεί καθώς φοράει τη φυσιογνωμία του Anatoli Solonitsyn. Ο Solonitsyn, αγαπημένος 

ηθοποιός και συνεργάτης του Tarkovsky, έχει την ικανότητα να επιβάλλεται στον χώρο και 

να παγώνει τον φιλμικό χρόνο μόνο με τις πιο μηδαμινές κινήσεις του προσώπου και του 

σώματός του. Χάρη στη δική του ερμηνευτική δεινότητα μπροστά στην κάμερα, ο θεατής 

στη σκηνή της εκτέλεσης του Sotnikov ταυτίζεται ακαριαία με τον Portnov: ο Portnov 

κοιτάζει τον Sotnikov και το αγόρι να κοιτάζονται και, αποκλεισμένος από τα μάτια των 

άλλων, όπως ακριβώς και ο θεατής, παρατηρεί και συνειδητοποίει και μένει πίσω, νιώθοντας 

ακόμα πιο μόνος. 

 Όσο για τον χαρακτήρα του Rybak, αν και δύο φορές κατά τη διάρκεια της ταινίας 

τον αποκαλούν «Ιούδα», είναι ο μοναδικός χαρακτήρας στου οποίου το φαντασιακό ο θεατής 

εισδύει. Και, πέρα από τις φιγούρες των παρτιζάνων που λιμοκτονούν, είναι ο μόνος που 

κοιτάει κατάματα την κάμερα και τον θεατή. Και μας κοιτάζει στην αποκορύφωση της 

απόγνωσής του σαν να μας ζητάει βοήθεια, την οποία δεν μπορούμε να του προσφέρουμε: 

όταν ξέρει ότι θα εκτελεστεί και έχει στην αγκαλιά του τον ετοιμοθάνατο σύντροφό του, 

έναν σύντροφο του οποίου τη ζωή έσωσε και προστάτεψε με το ίδιο του το σώμα. Η 

Shepitko κάνει πολύ δύσκολο το να μισήσει ο θεατής έναν τέτοιο Ιούδα, έναν Ιούδα με τον 

οποίο έχει ταυτιστεί και με τον οποίο έχουν κοιταχτεί. Όταν ο Sotnikov μοιάζει να βλέπει 

κάτι ιερό, όταν κοιτάζει προς κάτι ανώτερο πέρα από την κάμερα, κάτι που μας υπερβαίνει, ο 

Rybak κοιτάει εμάς τους ίδιους. Πρόκειται για έναν Ιούδα που δεν είναι καν ικανός να 

κρεμαστεί, που θέλει όσο τίποτα άλλο να καταφέρει να κρεμαστεί. Η σκηνή της απόπειρας 

δεν περιλαμβάνει ούτε ένα cut, η κάμερα είναι εκεί για το κάθε δευτερόλεπτο της απελπισίας 

και της αγωνίας: ο θεατής αγωνιά για ένα Ιούδα που πρέπει να προλάβει να κρεμαστεί για να 

ελευθερωθεί, για έναν άνθρωπο του οποίου το φαντασιακό επιτρέπει την ελευθέρια μόνο με 

την προϋπόθεση του θανάτου κι ας φωνάζει ασταμάτητα πως θέλει να ζήσει, πως θα ξεφύγει 

–έστω τώρα παίρνει τον θάνατό του στα δικά του χέρια. Δυστυχώς αυτά τα χέρια δένουν μία 

ζώνη, μία θηλιά είτε πολύ χαλαρά είτε πολύ σφιχτά. Ο Rybak καταδικάζεται μέσα στη 

συνείδησή του και από αυτήν. 

Ο Jean Améry στο βιβλίο του On Suicide: A Discourse on Voluntary Death αναφέρει 

πως η αυτοκτονία, ως εκούσια επιλογή του θανάτου, μπορεί να επιβεβαιώσει στο έπακρο και 

για μια τελευταία φορά την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Τονίζει πως ζούμε «με τον θάνατο μέσα 

μας και αυτός μεγαλώνει μαζί μας» και η αυτοκτονία είναι μέθοδος διακοπής αυτής της 
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διαδικασίας (12). Όποιος επιδιώκει να αυτοκτονήσει και το κάνει πραγματοποιεί ένα λογικό 

άλμα, βγαίνει από τη λογική της ζωής: 

Και ακόμη: η αναγκαιότητα της ζωής είναι εδώ –και όχι μόνο εδώ– η απαίτηση να 

ξεφύγει κανείς από μία ζωή που της λείπει η αξιοπρέπεια, η ανθρωπιά, και η ελευθέρια. 

Και έτσι ο θάνατος γίνεται ζωή, έτσι όπως από τη στιγμή της γέννησης η ζωή είναι ήδη 

μία διαδικασία θανάτου. (…) Η λογική και η διαλεκτική αποτυγχάνουν μαζί σε μια 

τραγικοκωμική συμφωνία. Αυτό που μετράει είναι η επιλογή του υποκειμένου. Αλλά και 

όσοι έχουν επιβιώσει έχουν δίκιο: τι είναι η αξιοπρέπεια, η ανθρωπιά και η ελευθερία 

μπροστά σε έναν άνθρωπο που χαμογελά, αναπνέει, και περπατά; (152). 

 

9. Στο κελάρι ο Rybak, κρατώντας τον τραυματισμένο Sotnikov, κοιτάει κατάματα τον θεατή. 

Ο Sotnikov, αν και ο ίδιος αδυνατεί να αυτοκτονήσει, στη συνέχεια θυσιαζόμενος κάνει 

ακριβώς αυτό το άλμα, δηλαδή ξεπερνά τον φόβο του θανάτου. Αντίθετα, ο Rybak δεν 

μπορεί να γλιτώσει από τον φόβο του και πιστεύει μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα 

μπορέσει να αναπνεύσει και να ζήσει ελεύθερος και για αυτό ο θεατής δεν μπορεί εύκολα να 

τον κατηγορήσει.  
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 Όσο για τις γυναίκες στην ταινία της Shepitko, αυτές βγαίνουν από τον πόλεμο 

αλώβητες ηθικά αλλά όχι συναισθηματικά και σωματικά. Για την ίδια ο πόλεμος, αν και 

ξεκινά ως αντρική υπόθεση, ποτέ δεν καταλήγει ως τέτοια, αφού ολόκληρη η ανθρωπότητα 

βασανίζεται και θυματοποιείται αργά ή γρήγορα. Και στην ταινία της Φτερά αφηγείται την 

ιστορία μιας γυναίκας πιλότου στην πολεμική αεροπορία και συγκεκριμένα της ζωής της 

μετά τον πόλεμο και το πώς διαχειρίζεται τα τραύματά της. Η Shepitko ενδιαφερόταν για τη 

γνήσια αναπαράσταση των γυναίκειων χαρακτήρων μέσα στον πόλεμο –εξάλλου ο πόλεμος 

είχε σημαδέψει και τα δικά της παιδικά χρόνια– είτε αυτές βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή 

της μάχης είτε όχι: 

Σας δίνω τον λόγο μου ότι δεν υπάρχει τίποτα, ούτε ένα καρέ σε μια ταινία μου, ούτε 

ένα, που να μην πηγάζει από εμένα ως γυναίκα. (…). Κανένας άντρας δεν μπορεί τόσο 

διαισθητικά να ξεδιαλύνει μερικά φαινόμενα της ανθρώπινης ψυχής, της φύσης όπως 

μπορεί μία γυναίκα (Larisa). 

Στην ταινία, η Demchikha βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας σύγκρουσης: από τη μία θέλει 

να προστατέψει τα παιδιά της και από την άλλη να προστατέψει τον Sotnikov και τον Rybak 

και γνωρίζει ότι όποια επιλογή και να κάνει θα της στοιχίσει. Η Demchikha είναι ο μόνος 

χαρακτήρας από τον οποίο ο Sotnikov ζητάει συγχώρεση, ενώ στη συνέχεια παρηγορεί την 

Basya, λέγοντάς της να μην σκέφτεται τον επικείμενο θάνατο. Η Basya, μόλις 13 ετών, είναι 

Εβραία αλλά εκτελείται μαζί με τους παρτιζάνους και τους αμάχους. Αρχικά το σενάριο 

περιλάμβανε την εξιστόρηση του παρελθόντος της, αλλά η Sheptiko το αφαίρεσε γιατί δεν 

ήθελε να ξεφύγει από τα κεντρικά επεισόδια της αφήγησης και γιατί η ταινία καθόταν 

σωστότερα στο μοντάζ χωρίς εκείνες τις σκηνές (Gershenson 170). 

Τα υπαρξιακά και ηθικά αδιέξοδα των χαρακτήρων ηλεκτρίζονται ατμοσφαιρικά από 

το φιλμικό χωροχρονικό χάος. Τυπικά ο χωροχρόνος ορίζεται ως αυτός της κατεχόμενης 

Λευκορωσίας του 1943 –αν και η ταινία γυρίστηκε στη μικρή πόλη Murom της Ρωσίας– και 

πηγαίνουμε από τα χιόνια σε σπίτια, σε δωμάτια ανακρίσεων, σε κελάρια, και σε κρεμάλες, 

μέσα σε ασύλληπτα σύντομο χρονικό διάστημα· είναι ασύλληπτο εξαιτίας των κοντινών 

πλάνων. Η ιδιαιτερότητα των κοντινών πλάνων στον κινηματογράφο είναι ότι κινούνται 

αχρονικά και δεν τοποθετούνται στον χώρο. Σημασία δεν έχει ο χώρος και ο χρόνος, τα 

απορροφάει όλα το ανθρώπινο πρόσωπο ή το σώμα. Και η ιδιαιτερότητα στα κοντινά των 

ανθρώπινων προσώπων και σωμάτων της Shepitko είναι ότι όση εγγύτητα προωθούν άλλη 

τόση απωθούν. Χρησιμοποίει το μοντάζ και τη διάρκεια των πλάνων για να 
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αποστασιοποιήσει τον θεατή από το συναίσθημα. Κρατάει τη διάρκεια χωρίς cut σε ένα 

πρόσωπο και όσο περνά ο χρόνος τόσο πιο πολύ το ανθρώπινο πρόσωπο ξενίζει το μάτι μας. 

Ο θεατής καταλήγει να συγκινείται με το ανοίκειο που έχει μπροστά του. Η αμερικανίδα 

ποιήτρια Fanny Howe αναφέρει ότι η υφή των εικόνων της Shepitko, μέσα από τις σκιάσεις 

και τον φωτισμό τους, της θυμίζουν πίνακες του Rembrandt: 

Μου έρχονται στο μυαλό οι σκοτεινιασμένες βιβλικές φιγούρες του Rembrandt, τα 

θολωμένα χαρακτηριστικά τους και οι φωτογραφίες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης 

την ημέρα της απελευθέρωσης –πρόσωπα σκιερά και μάτια γεμάτα από πικρή ελπίδα. Η 

Shepitko βλέπει και κινηματογραφεί χαρακτήρες, ειδικά τα πρόσωπά τους, σαν ρεπλίκες 

μέσα σε μία παράδοση θρησκευτικών πινάκων, εικονισμάτων, παραμυθιών, και 

ποίησης. (…) Βλέπω στην Ανάβαση την αμείλικτη αναζήτηση της Shepitko για την πηγή 

του κακού όπως επίσης και τις αχτίδες της θείας πραγματικότητας που δεν έχουν ακόμη 

εξουδετερωθεί (Howe). 

Επιπλέον, το γεγονός ότι η ταινία είναι ασπρόμαυρη και το ότι χιονίζει διαρκώς κάνουν 

ακόμα πιο μάταιη και τραγική τόσο την αναζήτηση των χαρακτήρων για σωτηρία όσο την 

αναζήτηση των θεατών για κάποιο χωροχρονικό σημάδι, πέρα από τη λευκή κενότητα της 

λευκορωσικής αβύσσου. Για την Howe ο χρωματισμός της ταινίας σε συνδυασμό με το χιόνι 

προκαλεί ένα εφέ (visual snow syndrome) όμοιο με αυτό των χιονιών που κάνουν οι 

αναλογικές οθόνες, αποσυντονίζοντας το οπτικό μας πεδίο. Και οτιδήποτε δεν μπορείς να 

δεις καθαρά αναπόφευκτα δεν μπορείς να το τοποθετήσεις χωροχρονικά οπουδήποτε. Η 

απέραντη λευκότητα και οι αφανείς φιγούρες σε πολύ μακρινό πλάνο ενισχύουν την 

απροσδιοριστία. Και η μουσική εντείνει το απρόσμενο συναίσθημα. Η μουσική άλλοτε σαν 

μιλιταριστικό εμβατήριο άλλοτε δοξαστική συνεισφέρει στην εξής σύγκρουση: από τη μία ο 

θεατής αποστασιοποιείται, από την άλλη ο ήχος τον εμποδίζει να το κάνει. 

 Η Shepitko με την ταινία της Η Ανάβαση στο ερώτημα «ποιος δεν θέλει να ζήσει;» 

προσθέτει το ερώτημα «και ποιος θέλει να ζήσει σε έναν εμπόλεμο κόσμο;» Πότε ένας 

θάνατος θεωρείται ηθικός και πότε ανήθικος; Μπορεί μία ανήθικη ζωή να εξιλεωθεί με μία 

αυτοκτονία; Μπορεί μία αυτοκτονία να είναι ορθολογική; Αξίζει κανείς να υπερασπίζεται τις 

αξίες του όταν αυτή η υπεράσπιση ισοδυναμεί με τον θάνατό του; Μπορεί ποτέ κάτι να 

αλλάξει χωρίς τέτοιες θυσίες; Αξίζει μία ζωή δίχως ελευθερία και αξιοπρέπεια; Μέσα από 

αυτή την ταινία, η Shepitko δείχνει πώς οι ιστορικές συνθήκες παγιδεύουν με τον πιο 

ασφυκτικό τρόπο τους ανθρώπους, πώς οι άνθρωποι παγιδεύουν ο ένας τον άλλο με τον πιο 
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ασφυκτικό τρόπο, πώς ο κάθε άνθρωπος ξεχωριστά είναι παγιδευμένος μέσα στη δική του 

συνείδηση. Αν και η ίδια δεν μπορούσε να βρει ξεκάθαρες απαντήσεις, επέμενε: 

Αν η ζωή σου έχει ήδη εμπλουτιστεί με τη φροντίδα ενός άλλου ανθρώπου, τότε έχεις 

ήδη δικαιώσει την ύπαρξη σου. Αυτός ο πλούτος δεν ανήκει σε εσένα προσωπικά, αλλά 

κοινωνικά, αν ζεις τη ζωή σου γύρω από τις ζωές άλλων. Υπάρχουν πράγματα που 

είναι ιερά σε όλους μας και υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ καλού και του κακού 

σύμφωνα με τις ηθικές μας αξίες. (…) Τι είναι όλο αυτό; Γιατί γεννιόμαστε σε αυτόν 

τον κόσμο; Πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτόν τον κόσμο; Πώς μπορούμε να 

κάνουμε την ανθρώπινη ζωή καλύτερη; Σε τελική ανάλυση ποιες είναι οι δικές μου 

δυνατότητες ως άνθρωπος, οι δικές σου δυνατότητες (Larisa). 
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4.3  Έλα να δεις: Το ασύλληπτο του ναζιστικού σαδισμού και τα όρια της ανθρώπινης 

αντοχής στη φιλμική Αποκάλυψη του Elem Klimov 

 

 Ο Elem Klimov δούλευε το σενάριο της ταινίας του Έλα να δεις (Come and See / Idi i 

smotri) από το 1976 αλλά του πήρε οκτώ χρόνια μέχρι αυτό να πάρει την έγκριση της 

Goskino (Κρατική Επιτροπή Κινηματογράφου της ΕΣΣΔ) και να κυκλοφορήσει η ταινία το 

1985. Αν και ο Klimov είχε από την αρχή την στήριξη του Pyotr Masherov, του πρώτου 

γενικού γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Λευκορωσίας, τα υπόλοιπα μέλη της 

επιτροπής δεν δέχονταν το σενάριο και επέβαλλαν αλλαγές τις οποίες ο Klimov αρνιόταν 

(Murzina). Τελικά, ο Klimov αξιοποίησε τη γνωριμία του με τον Masherov, για να εγκριθεί η 

ταινία Η Ανάβαση (The Ascent / Voskhozhdenie) της συζύγου του Larisa Shepitko. Όταν για 

δεύτερη φορά, το 1979, προσπάθησε να επιστρέψει στην επεξεργασία του σεναρίου του Έλα 

να δεις, αυτή διακόπηκε από τον τραγικό θάνατο της Shepitko σε τροχαίο. Έπρεπε τότε να 

διαχειριστεί το πένθος του αλλά και να αφήσει τα σχέδια για τη δική του ταινία και να 

αναλάβει τα γυρίσματα της δικής της ταινίας Αποχαιρετισμός (Farewell / Proshchanie), ώστε 

η ταινία να ολοκληρωθεί και να κυκλοφορήσει ως φόρος τιμής στην Shepitko. Ο θάνατος της 

Shepitko τον επηρέασε ανεπανόρθωτα και οι κωμωδίες που έως τότε έκανε έδωσαν τη θέση 

τους σε μία ταινία με διαφορετική θεματολογία και ύφος, στην ταινία Έλα να δεις η οποία 

φέρνει στο προσκήνιο την κτηνώδη και βίαιη φύση των ανθρώπων και τις συνέπειες της. Ο 

Klimov, πέρα από το Έλα να δεις, αναγνωρίζει ως τη δυσκολότερη ταινία του το 20λεπτο 

ντοκιμαντέρ Larisa για τη ζωή της Shepitko που σκηνοθέτησε το 1980.  

Ο Klimov, απόφοιτος της VGIK, από την αρχή της καριέρας του, επέλεγε να κάνει 

ταινίες οι οποίες είτε σατίριζαν την εκάστοτε πολιτική πραγματικότητα είτε αφορούσαν 

θέματα αμφιλεγόμενα για την εκάστοτε περίοδο. Ο Klimov προσπαθούσε να σκηνοθετεί 

ταινίες τόσο στις εποχές του κομμουνισμού όσο στις εποχές της ελεύθερης οικονομίας και 

στην πρώτη περίπτωση οι ταινίες του, αν και είχαν γυριστεί, δεν έβγαιναν σε κυκλοφορία και 

στην δεύτερη δεν έβρισκε χρήματα για να κάνει τις ταινίες (Armstrong 282). Οι πρώτες του 

ταινίες ήταν κωμωδίες με έντονα στοιχεία γκροτέσκου, στοιχεία τα οποία καθόρισαν και το 

μεταγενέστερο ύφος του. Επίσης, η ταινία του Sport, sport, sport (Спорт, спорт, спорт) 

για τον αθλητισμό είναι μισή ντοκιμαντέρ και μισή μυθοπλασία με τη χρήση επίκαιρων, 

στοιχείο το οποίο αξιοποιεί στο Έλα να δεις. Η ταινία του Καλώς Ήλθατε, ή Δεν Επιτρέπεται 

η Είσοδος (Welcome, or No Trespassing / Dobro pozhalovat, ili Postoronnim vkhod 
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vospreshchyon), με θέμα τις ζωές των παιδιών σε μία καλοκαιρινή κατασκήνωση και τον 

παράλογο αυταρχισμό του διευθυντή της, θεωρήθηκε σάτιρα εναντίον της σοβιετικής 

γραφειοκρατίας και απαγορεύτηκε για ένα χρονικό διάστημα. Η ταινία του Οι Περιπέτειες 

ενός Οδοντιάτρου (Adventures of a Dentist  / Pokhozhdyeniya zubnovo vracha) αφηγείται τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας οδοντίατρος με τους συναδέλφους του και την επιθυμία 

τους να του καταστρέψουν τη ζωή, γιατί έχει το ταλέντο να βγάζει ανώδυνα τα δόντια όλων 

των ασθενών· η ταινία εγκρίθηκε αλλά για παρόμοιους λόγους βγήκε στους 

κινηματογράφους μόνο σε περιορισμένη κυκλοφορία. Η ταινία Ρασπούτιν (Agony / Agoniya) 

με θέμα την ζωή του Grigori Rasputin κατά την εποχή του Τσάρου Νικολάου Β’ έμεινε 

ακυκλοφόρητη για δέκα χρόνια (Armstrong 282). Η περίοδος της διαφάνειας (glasnost) του 

Mikhail Gorbachev οδήγησε στην άρση της λογοκρισίας και στη δυνατότητα προβολής των 

μέχρι τότε απαγορευμένων ταινιών. Το 1986, η Ένωση Σοβιετικών Σκηνοθετών, της οποίας 

πρώτος γραμματέας διορίστηκε ο Klimov, προσπάθησε να ηγηθεί μιας πολιτιστικής 

αναδόμησης. Η Ένωση εισηγήθηκε ορισμένες αλλαγές (το Νέο Μοντέλο) σχετικές με το 

σύστημα παράγωγης και διανομής των ταινιών. Ωστόσο, αρκετές από τις αλλαγές αυτές δεν 

πραγματωθήκαν και ο δύο χρόνια μετά την ανάληψη της θέσης του ο Klimov παραιτήθηκε 

για ιδεολογικούς λόγους (Lawton, 11). Τελικά η ταινία του Έλα να δεις, που 

παρακολουθήθηκε, με το που βγήκε, από πάνω από 28 εκατομμύρια σοβιετικούς θεατές και 

τελικά κέρδισε το Χρυσό Βραβείο στο 14ο Διεθνές Φεστιβάλ Μόσχας, ήταν και η τελευταία 

του. Για 18 χρόνια, μέχρι τον θάνατό του, το 2003, δεν ασχολήθηκε ξανά με τον 

κινηματογράφο, λέγοντας: 

Μετά από την ταινία Έλα να δεις έχασα τον ενδιαφέρον μου να κάνω ταινίες. Ό,τι ήταν 

δυνατό ένιωθα πως το είχα ήδη κάνει. Σκέφτομαι τα λόγια που έγραφε ο Andrei 

Platonov στη γυναίκα του, «προς το αδύνατο τώρα οι ψυχές μας πετάνε.» (…) Στο Έλα 

να δεις αυτό που τελικά κινηματογράφησα ήταν μια πιο ανάλαφρη εκδοχή της 

πραγματικότητας. Αν είχα συμπεριλάβει όλα όσα ήξερα και αν είχα δείξει όλη την 

αλήθεια, ούτε εγώ ο ίδιος δεν θα άντεχα να την παρακολουθήσω (Ramsey).  

Το 1984 ο Klimov ξεκίνησε τα γυρίσματα της ταινίας του στη Λευκορωσία· 

ολόκληρη η ταινία είναι γυρισμένη σε λευκορωσικό έδαφος, η γλώσσα της ταινίας είναι τα 

λευκορωσικά και οι ηθοποιοί στην πλειοψηφία τους είναι ερασιτέχνες και ντόπιοι κάτοικοι 

των λευκορωσικών χωριών. Όλα αυτά γιατί η ταινία είναι αφιερωμένη και βασισμένη στη 

σφαγή των αμάχων του Khatyn (Χατίν) –στην ταινία το χωριό αποκαλείται Perekhody· δεν 
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πρέπει να μπερδεύεται με το Katyn (Κατίν) της Πολωνίας όπου έγινε, το 1940, η μαζική 

δολοφονία Πολωνών αξιωματικών, η οποία τελικά, το 1990, αποδόθηκε στην ηγεσία του 

Stalin. Στις 22 Μαρτίου το 1943 το Khatyn κάηκε ολοσχερώς από τους Ναζί και από τους 

Ουκρανούς συνεργάτες τους και μαζί του κάηκαν ζωντανοί 152 κάτοικοι, τα 76 ήταν παιδιά,. 

Όταν βγήκε η ταινία, ο Klimov τόνιζε πως «ο κόσμος δεν γνωρίζει για το Khatyn αλλά 

γνωρίζουν τα πάντα για το Katyn, αλλά όχι για τη Λευκορωσία» (Murzina). Από το 1941, 

στο πλαίσιο στης επιχείρησης Barbarossa –barbarossa σημαίνει κοκκινογένης στα ιταλικά– 

οι Γερμανοί είχαν ήδη ξεκινήσει τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στο Ανατολικό Μέτωπο 

και μέχρι το τέλος του έτους αυτού είχαν καταλάβει τη Λευκορωσία (την τότε Λευκορωσική 

Σοβιετική Σοσιαλιστική Δημοκρατία). Στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Λευκορωσία 

είχε τις περισσότερες απώλειες συγκριτικά με τον πληθυσμό της, τουλάχιστον 2,5 

εκατομμύρια άτομα σκοτώθηκαν, δηλαδή το ένα τρίτο του πληθυσμού. Περίπου 200 πόλεις 

και πάνω από 9.000 χωριά καταστράφηκαν ολοσχερώς. Το Khatyn έγινε το σύμβολο όλων 

αυτών των χωριών και των πόλεων και των ανθρώπων τους που αφανίστηκαν. Το 1969 οι 

σοβιετικές αρχές έστησαν ένα μνημείο στο Khatyn όπου βρίσκεται το άγαλμα του Αλύγιστου 

Ανθρώπου (Unbowed Man) από τον Sergei Selikhanov: είναι η φιγούρα του Yuzif Kaminsky, 

του μοναδικού ενήλικα που επέζησε από την σφαγή, που κρατά στα χέρια του το μικρό και 

καμένο σώμα του νεκρού γιου του Adam. Σε συνέντευξη του με τον Ron Holloway, ο 

Klimov αναφέρει για την ιστορική και αντιπολεμική αξία της ταινίας: 

Από τη μία, το Έλα να δεις είναι ανάμνηση του πολέμου. Η μνήμη του λαού για τον 

πόλεμο. Και προορίζεται για να είναι μια ταινία του λαού. (…) Από την άλλη, ο 

πυρήνας, ο κύριος στόχος της ταινίας είναι να μιλήσει για το παρόν. Να σταθεί ως 

προειδοποίηση για τον πόλεμο καθαυτό. (…) Η ταινία Έλα να δεις είναι και 

αντιφασιστική και αντιπολεμική ταινία. Αν και κάποιοι έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι 

είναι και αντι-γερμανική ταινία. Αυτό δεν είναι αλήθεια. Ποτέ δεν προορίστηκε να είναι 

μια αντι-γερμανική ταινία. Οπότε θα το ξαναπώ και μια ακόμα: είναι μια ταινία 

αντιφασιστική και αντιπολεμική. Και ένας ακόμα λόγος που έκανα αυτήν την ταινία 

είναι για να μιλήσω για το ανθρώπινο είδος. Τι είναι ανθρώπινο είδος; Ποια είναι τα 

όρια ενός ανθρώπινου όντος; Ποια είναι αυτά τα άκρα στα οποία ένας άνθρωπος 

μπορεί να φτάσει; Όπως έγραφε ο Dostoevsky: «Το ανθρώπινο ον είναι ένα κτήνος 

μέσα σου με το οποίο έρχεσαι αντιμέτωπος, πρόσωπο με πρόσωπο, και αυτό έρχεται 

αντιμέτωπο, πρόσωπο με πρόσωπο, με εσένα.»  Ένας άνθρωπος, υπό συγκεκριμένες 

συνθήκες, μπορεί να ανακαλύψει μέσα του απεχθή πράγματα. Πώς αυτός, ως 
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ανθρώπινο ον, μπορεί να πέσει τόσο χαμηλά; Αυτό ήθελα να δείξω στην ταινία Έλα να 

δεις. Και αυτό προσπαθήσαμε να προβάλλουμε στην ταινία, έναν άνθρωπο στα όρια 

του. Και μερικές φορές πέρα από τα όρια του. Για να δείξουμε απλώς τι είναι ένα 

ανθρώπινο ον. Και αυτό είναι το έργο – αυτές ακριβώς οι ερωτήσεις – που είναι το πιο 

σημαντικό στον κόσμο της τέχνης (Holloway).  

 Ο Klimov –το Elem είναι από τα αρχικά γράμματα των Engels, Lenin, Marx–  

γεννημένος το 1933 στο Stalingrad της Ρωσίας, βίωσε ως παιδί τις θηριωδίες του πολέμου:  

Το Stalingrad βρισκόταν κοντά στις όχθες του πόταμου Βόλγα. Ήταν μια μεγάλη πόλη 

και πέρα από αυτή υπήρχαν οι στέπες και οι λόφοι. (...) Τότε ένα τέτοιο τοπίο ήταν 

ολόκληρο τυλιγμένο στις φλόγες. Ακόμα και ο ποταμός ήταν τυλιγμένος στις φλόγες. 

Μια λωρίδα φωτιάς 1,5 χιλιομέτρου σε πλάτος. Είχαν βομβαρδίσει ένα διυλιστήριο 

πετρελαίου και όλο είχε χυθεί στον ποταμό και το νερό είχε πάρει φωτιά. Και συνέχιζαν 

να βομβαρδίζουν και, σε αυτό το σημείο, το νερό είχε αρχίσει να βράζει εξαιτίας όλων 

αυτών. Οι μητέρες μάς κάλυψαν με τα σώματά τους. Έβαλαν πάνω μας κουβέρτες, 

μαξιλάρια και τους εαυτούς τους και από πάνω μας όλο αυτό. (…)  Ήταν ένας μακρύς 

δρόμος μέχρι τα Ουράλια. Ο πατέρας μου έμεινε πίσω στο Stalingrad για να το 

υπερασπιστεί μαζί τους υπόλοιπους. Όπως είναι φυσικό το κουβαλώ μέσα μου, έχω τις 

αναμνήσεις εκείνης της κόλασης. Γιατί ήταν ένα ταξίδι στην κόλαση. Και ζει μέσα μου 

για πάντα (Elem Klimov).  

Μαζί με τον λίγο μεγαλύτερό του συγγραφέα Ales Adamovich, ο οποίος, ως έφηβος, 

υπηρέτησε δίπλα στους παρτιζάνους κατά τη διάρκεια του Μεγάλου Πατριωτικού Πολέμου, 

έγραψαν το σενάριο της ταινίας. Η ταινία Έλα να δεις βασίζεται όχι μόνο στις προσωπικές 

εμπειρίες του Klimov, αλλά και στο μυθιστόρημα του Adamovich Η Ιστορία του Χατίν (The 

Khatyn Story / Khatynskaia povest) όπως επίσης και στο βιβλίο Μέσα από τη Φωτιά / Είμαι 

από το φλογερό χωριό (Out of the Fire / Ya iz ognennoj derevni) το οποίο ο Adamovich  

συνέγραψε μαζί με τους Yanka Bryl και Uladzimir Kalesnik. Το πρώτο αφηγείται τα 

βιώματα ενός έφηβου αγοριού, του Flyora, κατά τη διάρκεια των σφαγών του ‘43, ενώ το 

τελευταίο ανήκει στο είδος της τεκμηριωτικής πεζογραφίας και περιλαμβάνει ιστορικά 

ντοκουμέντα, έγγραφα και προφορικές αφηγήσεις των κατοίκων που οι συγγραφείς 

χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για να τα συλλέξουν. Ο Adamovich ασχολούνταν με αυτό το 

ιστορικό συμβάν σε όλη του τη ζωή. Προς το τέλος του βιβλίου Out of the Fire, οι 
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συγγραφείς για να δείξουν τον παραλογισμό και το μένος των ναζιστών παραθέτουν τα εξής 

στοιχεία: 

Στο Khatyn υπάρχει ένα νεκροταφείο για πάνω από 600 κατεστραμμένα λευκορωσικά 

χωριά. Αν και οι αριθμοί δεν είναι επαρκείς, υπολογίζεται πως πάνω από 300.000 

άμαχοι κάηκαν ζωντανοί, σκοτώθηκαν και βασανιστήκαν μέχρι θανάτου σε αυτά τα 

χωριά. (…)  Kaminsky, Kaminskaya, Kaminskaya... Yaskevich, Yaskevich, Yaskevich... 

Iotka, Iotka, Iotka... Novitsky, Novitskaya... 50 ετών, 42, 31, 17, 12, 3, 1, 1, 1… 

Παιδιά, τόσα πολλά παιδιά ανάμεσα στους σκοτωμένους. Μπορεί να ήταν άραγε αυτό 

που ο Φύρερ του γερμανικού μιλιταρισμού είχε στο μυαλό του όταν το 1937, μιλώντας 

για την παροχή τροφίμων στη Γερμανία εις βάρος της Ανατολής, εξέφρασε τις εξής 

δυσοίωνα ακατανόητες λέξεις: «Ένα παιδί τρώει πολύ περισσότερο ψωμί από έναν 

ενήλικα»; (…) Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες Khatyn, γραπτές αναφορές και 

πειράματα: “επιχείρηση Borki (Maloritskiye)”, “επιχείρηση Borki (Kirovskiye)”, 

“επιχείρηση Krasnitsa”, “επιχείρηση Zbyshin” (…) Οι επιδρομές στο σύνολό τους δεν 

αναφέρονταν με το όνομα του χωριού και της τοποθεσίας – τους έδιναν κοροϊδευτικά, 

υποτιμητικά προσωνύμια όπως Friihlingsfest (Ανοιξιάτικο Φεστιβάλ), Sumpffieber 

(Ελώδης πυρετός), Sumpf-blute (Ελώδες λουλούδι), Nordpol (Βόρειος Πόλος), 

Hrntefest (Φεστιβάλ συγκομιδής), Sternenlauf (Αστρικό μονοπάτι), Schneehase 

(Λευκός λαγός), Winterzau-ber (Χειμωνιάτικη μαγεία), Waldwinter (Δάσος του 

Χειμώνα), Kugelblitz (Σφαιρική αστραπή), Zauberflote (Μαγικό φλάουτο), Maige 

witter (Η καταιγίδα του Μάη), Zigeunerbaron (Ο αθίγγανος Βαρόνος), Freischutz 

(Ελεύθερος σκοπευτής), και πάει λέγοντας (Adamovich 360). 

Αρχικά ο τίτλος της ταινίας ήταν Σκοτώστε τον Χίτλερ (Kill Hitler / Ubit Gitlera) και 

με αυτόν τον τίτλο ο Klimov, όπως είχε δηλώσει, αναφερόταν όχι τόσο στο ίδιο το πρόσωπο 

του Hitler, αλλά «στον Hitler που έχουμε μέσα μας» (Niemi 89), σε εκείνο το 

ντοστογιεφσκικό κτήνος που αναφέρθηκε πιο πάνω. Ωστόσο, ο τίτλος άλλαξε σε Έλα να δεις 

και παραπέμπει στην Αγία Γραφή, στο βιβλίο της Αποκάλυψης του Ιωάννη και συγκεκριμένα 

στο χωρίο με τις Επτά Σφραγίδες:  

Όταν το Αρνίο άνοιξε την τέταρτη σφραγίδα, άκουσα τη φωνή του τέταρτου όντος να 

λέει: «Έλα». Κοίταξα, και είδα ένα πράσινο άλογο· ο καβαλάρης του λεγόταν Θάνατος, 

κι από πίσω του ακολουθούσε ο Άδης. Τους δόθηκε η εξουσία να σκοτώσουν το ένα 
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τέταρτο της οικουμένης με πόλεμο, με πείνα, με αρρώστιες και με τα θηρία της γης 

(Αποκάλυψη 6:7-8).  

Την παραγωγή της ταινίας του Klimov ανέλαβαν οι Belarusfilm και Mosfilm. H διεύθυνση 

φωτογραφίας και το μοντάζ ανατέθηκαν στον Aleksei Rodionov και στην Valeriya Belova 

αντίστοιχα. Για την μουσική και τον ήχο ήταν υπεύθυνοι ο Oleg Yanchenko και ο Viktor 

Mors, ενώ για την σκηνογραφία ο Viktor Petrov. Τα ειδικά εφέ ανέλαβαν οι Viktor Zhanov 

και Albert Rudachenko, και οι πυροτεχνικοί N. Andreyev, Ya. Goldman και V. Zemnokha. Η 

διανομή των κεντρικών ρόλων έγινε ως εξής: ο Aleksei Kravchenko ως Flyora, η Olga 

Mironova ως Glasha, ο Liubomiras Laucevičius ως Kosach, ο Vladas Bagdonas ως Rubezh, 

η Tatyana Shestakova ως η μητέρα του Flyora, ο Yevgeny Tilicheyev ως Gezhel (ο 

συνεργάτης των Ναζί), ο Viktors Lorents ως Walter Stein (ο Γερμανός αξιωματικός) και ο 

Jüri Lumiste ως ο φανατικός στρατιώτης των Ναζί. 

 

1. Η αρχή της ταινίας μέσα από μία εναέρια λήψη. 

 Το πρώτο πλάνο της ταινίας είναι ένα κοντινό πλάνο ενός άντρα με την πλάτη του 

στην κάμερα και η κάμερα παραμένει σταθερή μέχρι που ο ίδιος γυρίζει: βλέπουμε το 

γερασμένο, καταπονημένο πρόσωπό του να κοιτάζει την κάμερα. Η φωνή του είναι εξίσου 

βραχνή με την όψη του και η κάμερα τον ακολουθεί με ένα pan στον αμμόλοφο όπου 

βρίσκεται. Ψάχνει κάποια παιδιά, τα βρίζει, και τα προειδοποιεί να μην σκάβουν για όπλα: 

Δεν μπορείτε να κρύβεστε πια. Ακόμα και κάτω από τη γη θα σας βρουν. Θα σας πιάσουν. Ένα 

από τα παιδιά εμφανίζεται στο βάθος, ενώ αυτός ο άντρας –ο θείος του έφηβου 

πρωταγωνιστή Flyora ο οποίος είναι ακόμη άφαντος– φεύγει. Η κάμερα παραμένει σταθερή 

όσο το παιδί πλησιάζει προς την κάμερα μέχρι που φτάνει σε κοντινό πλάνο και αυτό 

κοιτάζει απευθείας τον φακό. Το παιδί μιμείται τη βραχνάδα του γέρου, κοροϊδεύοντας τον 
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ενώ ένα γέλιο ακούγεται πίσω από την κάμερα: Κρύβονται. Πρώτοι στο κρυφτό. Είναι καλοί 

μόνο για ένα πράγμα: να αρμέγουν κατσίκες και να σφάζουν γουρούνια. Γελάς; Δεν θα γελάς 

για πολύ. Με ένα cut στο πρόσωπο του Flyora αποκαλύπτεται πως το παιδί απευθυνόταν εξ 

αρχής στον Flyora ο οποίος συνεχίζει να γελά. Όλο το θέαμα ήταν ένα υποκειμενικό πλάνο 

του Flyora. Η οπτική γωνία της φιλμικής αφήγησης έχει από την αρχή κιόλας οριστεί. Ο 

θεατής είναι ο Flyora και το αντίστροφο. Στην οθόνη αναγράφεται ο υπότιτλος: Λευκορωσία 

1943. Ο Flyora με τον φίλο του συνεχίζουν να σκάβουν για όπλα και ο Flyora βρίσκει ένα 

SVT-40 τουφέκι και γονατίζει ευτυχισμένος. Από πάνω τους πετάει ένα γερμανικό μαχητικό 

αεροσκάφος και με ένα cut εμφανίζεται και ακούγεται το μοντέλο Focke-Wulf Fw 190 όπως 

διασχίζει δυσοίωνα τον ουρανό. Με ένα cut ακόμα βρισκόμαστε μέσα στο αεροσκάφος και 

με μία λήψη ελικοπτέρου βλέπουμε από ψηλά τα δύο παιδιά. Ακούγονται στα γερμανικά 

λόγοι που εξυμνούν τον Hitler και μαζί με τη μιλιταριστική μουσική πέφτουν και οι τίτλοι 

αρχής.  

 

2. Κοντινό έναντι μακρινού πλάνου: η απόγνωση της μητέρας έναντι της παράταιρης ετοιμότητας του Flyora. 

 Στη συνέχεια, ο Flyora ανακοινώνει στη μητέρα του ότι θα στρατευτεί μαζί με τους 

παρτιζάνους. Η μητέρα τον παρακαλεί να μείνει, να λυπηθεί τις αδερφές του και ο θεατής 

βλέπει κάθε αντίδραση, κάθε ξέσπασμά της μέσα από υποκειμενικά κοντινά πλάνα· βλέπει 

και αποχαιρετά την οικογένεια του Flyora μέσα από τα δικά του μάτια. Δύο παρτιζάνοι 

έρχονται να πάρουν τον Flyora. Τα σώματά τους ίσα που χωράνε στο σπίτι και στο κάδρο. 

Εδώ ο ήχος επαυξάνει την παρουσία τους, κάθε θόρυβος που κάνουν είναι επαυξημένος είτε 

πίνουν νερό είτε κινούνται χτυπώντας τα κράνη τους και τα όπλα τους κατά λάθος είτε 

πρόκειται για την χροιά της φωνής τους και για τα γέλια τους. Έχουν έρθει να διαταράξουν 

την ησυχία του σπιτιού, αλλά ο Flyora, εντυπωσιασμένος από τους θορύβους του πολέμου 

που οι παρτιζάνοι κουβάλησαν μέσα σε αυτό, φεύγει μαζί τους και αφήνει το σπίτι και το 
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χωριό πίσω του. Όταν φτάνει στο δάσος των παρτιζάνων, η κάμερα (steadicam) τον 

ακολουθεί καθώς εξερευνά την καθημερινότητά τους. Οι παρτιζάνοι κάθονται γύρω από τη 

φωτιά, τρώνε, περνάνε με τεθωρακισμένα οχήματα, είναι πάνω στα δέντρα, έχοντας φτιάξει 

τα δικά τους αυτοσχέδια φυλάκια και παρατηρήτρια. Όταν ο Flyora περνάει μπροστά από 

τους βαριά τραυματισμένους, τους αρρώστους και τις νοσοκόμες, αντικρίζει για πρώτη φορά 

την Glasha, και με ένα κοντινό στο πρόσωπο της ο Flyora αποσυντονίζεται και πέφτει κάτω. 

Ο Flyora συνεχίζει να διασχίζει το δάσος και, όσο περνά ο χρόνος και τα πλάνα, ο 

παραλογισμός του θεάματος αρχίζει να γίνεται φυσιολογικός ή έστω πρέπει να γίνει αν είναι 

να συνηθιστεί από τον Flyora και άρα από τον θεατή. Οι παρτιζάνοι έχουν μαζευτεί όλοι μαζί 

για να βγάλουν μια φωτογραφία και αυτή τη φωτογραφία ζητάει να την τραβήξει ένας 

παρτιζάνος μεταμφιεσμένος ως Hitler. Οι παρτιζάνοι μαζί με τον Flyora στήνονται μπροστά 

στην κάμερα και μαζί τους μία αγελάδα πάνω στο τρίχωμα της οποία έχουν γράψει το εξής 

σύνθημα: καλύτερα να σε φάμε παρά να σε βρει ο εχθρός. Ο «Hitler», πριν τραβήξει την 

φωτογραφία τους, βγάζει το μουστάκι του και μπαίνει και αυτός στο κάδρο. Με ένα 

σταδιακό zoom out αποκαλύπτονται όλοι όσοι είναι στη φωτογραφία και η μουσική που 

ακούγεται είναι η σοβιετική χορωδία του Κόκκινου Στρατού Ιερός Πόλεμος (The Sacred War 

/ Svyashchénnaya voyná) από τον Alexander Alexandrov ο οποίος έγραψε και την μουσική 

του εθνικού ύμνου της Σοβιετικής Ένωσης. 

 

3. Μεσαίο πλάνο έναντι μακρινού: ο Hitler φωτογράφος και το σύσσωμο πλήθος των παρτιζάνων. 

Την επόμενη μέρα, ο Flyora γνωρίζει την Glasha: όσο αυτός έχει μπει ολόκληρος σε 

ένα καζάνι για να το καθαρίσει, προκειμένου να μαγειρέψουν το κρέας, η Glasha σε μία 

contre-plongée λήψη τον πλησιάζει κρατώντας λουλούδια, τον κοιτάει και γεμίζει το νερό 

και τον ίδιο με μικρές μαργαρίτες. Η Glasha εξαφανίζεται. Σε ένα επόμενο πλάνο, ένας 
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παρτιζάνος βγάζει έναν πατριωτικό λόγο: Ένας παρτιζάνος δεν ρωτάει πόσοι φασίστες θα 

είναι εκεί. Όχι. Ρωτάει πού είναι οι φασίστες. Και, όσο αυτός συνεχίζει, έχουμε champ-

contrechamp πλάνα με έναν βουβό διάλογο ανάμεσα σε τρία ζευγάρια μάτια –το ένα από 

αυτά είναι επικοινωνιακά αποκλεισμένο. Η Glasha κοιτάει τον Kosach, και ο Kosach 

εκείνην, ο Flyora τους παρακολουθεί, η Glasha χαμογελάει στον Kosach, ο Kosach 

παραμένει σοβαρός και στρέφει το βλέμμα του αλλού και η Glasha φεύγει.  

 

4. Συλλογή κοντινών πλάνων: ο Kosach και η Glasha κοιτάζονται μεταξύ τους κοιτάζοντας κατάματα τον θεατή / Flyora. 

Ο Flyora τους παρατηρεί όπως εμείς, και η Glasha και ο Kosach κοιτάνε απευθείας στην 

κάμερα σαν να κοιτάνε τον Flyora / θεατή, ενώ κοιτάζονται μόνο μεταξύ τους. Μέσα από 

αυτό το πηγαινέλα των βλεμμάτων η δυναμική και οι επιθυμίες των τριών γίνονται ορατές: η 

Glasha είναι ερωτευμένη με τον Kosach, ενώ ο Kosach οφείλει να έχει στραμμένη την 

προσοχή του στην επικείμενη πολεμική επιχείρηση, και ο Flyora θέλει να ανήκει, 

αποζητώντας τόσο την αναγνώριση του Kosach όσο και της Glasha, αλλά παραμένει αθέατος 

θεατής των καταστάσεων. Οι παρτιζάνοι είναι έτοιμοι να προχωρήσουν αλλά ο Kosach έχει 

ζητήσει από τον Flyora να μείνει στο δάσος και να μην τους ακολουθήσει. 
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   Μέσα στο δάσος, ο Flyora συναντά την Glasha και την βλέπει να κλαίει: σε ένα 

κοντινό πλάνο η Glasha κοιτάζει την κάμερα και μετά ο ίδιος ο Flyora αρχίζει να κλαίει 

κοιτάζοντας την κάμερα, και όσο κλαίνε τόσο εντείνεται ο ήχος και η ένταση του ήχου κάνει 

ακόμα πιο έντονο και το θέαμα. Από την ένταση του κλάματος αμέσως μετά αρχίζουν να 

γελάνε υστερικά. Ο Flyora σχολιάζει υποτιμητικά τον τρόπο που η Glasha συμπεριφερόταν 

νωρίτερα μπροστά στον Kosach και στους υπόλοιπους παρτιζάνους. Το γέλιο σταματάει και 

η Glasha ξαφνικά σοβαρεύει:  

Glasha: Το όνομα μου είναι Glasha. Glafira. Καταλαβαίνεις τώρα, ηλίθιε; Τι ακριβώς 

κάνεις εδώ; Σε λυπηθήκαν γιατί είσαι ο μικρός και σε παράτησαν εδώ; Ο Kosach σε 

λυπήθηκε; Γιατί να λυπηθεί, ναι, αυτό μπορεί να το κάνει. Μόνο που όταν το κάνει 

κλαίει στον ύπνο του μόνος του. (…) Γιατί δεν λες κάτι; Γιατί δεν με βλέπεις; Είμαι 

ακριβώς εδώ. Υπάρχω. Είμαι εδώ. Εσύ δεν ζεις. Δεν βλέπεις τα πουλιά που 

τραγουδούν. Είσαι κουφός και τυφλός. Είμαι εδώ, εδώ. Θέλω να αγαπήσω. Θέλω να 

κάνω παιδιά. Δεν με ακούς; Θα κάνω οτιδήποτε μου πεις, οτιδήποτε. Θέλεις να 

ανατιναχτώ; 

 

5. Η σεκάνς της όασης στο δάσος πριν τις σφαγές. 
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Η Glasha φιλάει τον Flyora θέλοντας να τον κάνει να αισθανθεί ακόμα πιο άβολα. Ο Flyora 

την κοιτάει έντρομος, και η Glasha τερματίζει την συναισθηματική ανισορροπία της σκηνής· 

αρχίζει να γελά με τον Flyora παίρνοντας πίσω όλα όσα του είπε. Το αεροσκάφος Fw 190 

πετάει ξανά από πάνω τους. Μετά από λίγο, ο βομβαρδισμός του δάσους ξεκινά και το χώμα 

της γης σκάει ακριβώς μπροστά στην κάμερα. Σε ένα μοντάζ πλάνων, σχεδόν όλο το δάσος 

εκρήγνυται. Τα δέντρα το ένα μετά το άλλο καταρρέουν και ένα βουητό ασταμάτητο 

επιμένει. Ο Flyora έχει χάσει την ακοή του. Το βουητό γίνεται όλο και πιο έντονο και 

αφόρητο για τον Flyora / θεατή προμηνύοντας ότι από εδώ και πέρα θα χάνει και τη λογική 

του και τον εαυτό του λίγο-λίγο.  

Ο ήχος χαμηλώνει και ακόμα και οι δυνατοί πυροβολισμοί που πέφτουν ίσα που 

ακούγονται. Καθαρά ακούμε μόνο τη φωνή του Flyora και την ανάσα της Glasha. Βρέχει και 

οι δυο τους περνάνε το βράδυ στο δάσος. Και την επόμενη μέρα έχουμε μία τελευταία 

ουτοπική σεκάνς πριν την Αποκάλυψη: ο Flyora και η Glasha τινάζουν τη χθεσινή βροχή από 

τα δέντρα πάνω τους, σκουπίζονται με τις φυλλωσιές των δέντρων, τρέχουν μαζί, η Glasha 

χορεύει σαν σε ταινία βωβού κινηματογράφου, όσο ένας ερωδιός τους παρακολουθεί. Όλα τα 

πλάνα εκτυλίσσονται μπροστά μας μέσα στη σιωπή. Τα μόνα που ακούγονται είναι ένα 

σιγανό μελωδικό βουητό, το νερό που πέφτει, και, όταν χορεύει η Glasha, μπαίνει 

εξωδιηγητική μουσική από το σοβιετικό κωμικό μιούζικαλ Τσίρκο (Circus / Tsirk) του 

Grigori Aleksandrov. Σε αυτή τη σεκάνς ο Flyora και η Glasha θυμίζουν τους 

πρωτόπλαστους στον παράδεισο λίγο πριν καταβυθιστούν στην κόλαση. 

 Όταν επιστρέφουν στο χωριό του Flyora, το μόνο που αρχικά αντικρίζουν είναι η 

ολοκληρωτική ερημιά. Ο Flyora μπαίνει στο σπίτι και βρίσκει τα παιχνίδια από τις αδερφές 

του στο πάτωμα. Κανείς δεν είναι σπίτι. Πίσω τους έχουν αφήσει κάτι άπλυτα πιάτα και 

ζεστή σούπα. Όσο κυλάνε τα δευτερόλεπτα τόσο πιο δυσοίωνα οπτικοποιείται η σιωπή. Ο 

Flyora είναι καθησυχαστικός: Δεν είναι εδώ. Δεν πειράζει, κάτσε. Ο Flyora και η Glasha 

κάθονται να φάνε: η Glasha παρατηρεί τις μύγες που υπάρχουν παντού, ακόμα και στο φαί. 

Κάθονται δίπλα στο παράθυρο να φάνε. Με ένα αργό zoom in στα παιχνίδια των παιδιών 

όπως είναι περιτριγυρισμένα από τις μύγες, η Glasha, σαν να διαισθάνεται το αδιανόητο, 

φτύνει το φαγητό. Το βουητό επιστρέφει στα αυτιά του Flyora. Αρχίζει να συνειδητοποίει τι 

συνέβη, αλλά διακόπτει αμέσως μια τέτοια συνειδητοποίηση: Ξέρω πού πήγαν. Ξέρω πού 

είναι όλοι τους. Παίρνει την Glasha και αρχίζουν να τρέχουν. Και η Glasha μόνο για μισό 

δευτερόλεπτο γυρίζει να κοιτάξει πίσω ενώ τρέχουν: σε ένα μακρινό πλάνο μία μεγάλη 
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σωρός από πτώματα φαίνεται πως ήταν εξαρχής στοιβαγμένη πίσω από ένα σπίτι και δεν τα 

είχαν δει. Η Glasha τρέχει με αναφιλητά προσπαθώντας να προλάβει τον Flyora που δεν το 

έχει δει. Όπως σχολίαζε ο κριτικός Roger Ebert για τον Flyora: «Τέτοια απομάκρυνση από 

την δική του οπτική γωνία δεν μας αφήνει να ξεφύγουμε εύκολα. Ό,τι βλέπει είναι φρική και 

ό,τι δεν βλέπει είναι φρίκη επίσης.» Το πλάνο αυτό συγκλονίζει ακριβώς γιατί δεν είναι παρά 

μόνο ένα στιγμιότυπο και σε μακρινό πλάνο. Ίσα που προλαβαίνει ο θεατής να δει τα 

πτώματα αλλά η συνειδητοποίηση τον στοιχειώνει και αυτόματα ο τρόμος του θεατή 

καθρεφτίζεται στον τρόμο της Glasha.  Στη συνέχεια, ο Flyora και η Glasha πέφτουν μέσα σε 

έναν βάλτο και παλεύουν στις λάσπες για να μη πνιγούν και όσο παλεύουν τόσο πιο πολύ 

βυθίζονται. Τελικά καταφέρνουν να βγουν στην επιφάνεια. Η Glasha του λέει ότι όλοι είναι 

νεκροί αλλά ο Flyora δεν το δέχεται. Ο ήχος εδώ είναι μιξαρισμένος με τέτοιον τρόπο ώστε 

να περιλαμβάνει κραυγές πουλιών, τον ήχο του Fw 190 ξανά, και τη μουσική του Johann 

Strauss II. Ένας παρτιζάνος, ο Rubezh, τους βρίσκει και τους οδηγεί πίσω στο δάσος.  

 

6. Σε κοντινό πλάνο, ο Flyora αρχίζει να χάνει το μυαλό του. 

Στο δάσος ο Flyora περνάει ανάμεσα από τους επιζώντες και συναντά τον θείο του 

τον οποίο έχουν κάψει ζωντανό αλλά δεν έχει πεθάνει ακόμη. Κάποιες γυναίκες του κάνουν 
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αέρα με τις φυλλωσιές όσο αυτός ψυχορραγεί: Δεν σου είπα να μην σκάβεις; Νεκροί όλοι 

τους. Μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο. Έριξαν βενζίνη πάνω μου, καιγόμουν και έτρεχα και τους 

πρόλαβα και τους παρακαλούσα και γελούσαν. Με ένα κοντινό να στριμώχνει τον Flyora και 

με τις θρηνητικές κραυγές των γυναικών να αυξάνονται απότομα και απόκοσμα, ο Flyora 

καταρρέει και βουτάει το κεφάλι μέσα στην λάσπη για να μην ακούει αλλά οι γυναίκες τον 

τραβάνε έξω. Στη συνέχεια, ο Rubezh καθαρίζει και κουρεύει τον Flyora όσο αυτός 

βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Η Glasha θάβει τις τούφες από τα μαλλιά του στο χώμα, και ο 

Rubezh με τον Flyora φεύγουν μαζί αφήνοντας πίσω την Glasha.  

Ο Flyora μαζί με τον Rubezh και άλλους δύο πάνε να βρουν φαγητό. Μαζί τους 

κουβαλάνε και ένα μακάβριο σκιάχτρο με την μορφή του Hitler με στολή των SS. Η ακοή 

του Flyora μοιάζει να έχει επανέλθει. Μέσα από μακρινά πλάνα τους ακολουθούμε όπως 

διασχίζουν την αχανή πεδιάδα και ξεφεύγουν από τους του πυροβολισμούς τον Γερμανών. 

Καρφώνουν το σκιάχτρο / Hitler στη μέση του δρόμου και συνεχίζουν. Χωρίς να το ξέρουν 

πέφτουν πάνω σε ναρκοπέδιο και οι άλλοι δύο ανατινάσσονται σε πολλά κομμάτια σάρκας. 

Ο Flyora κοιτά πάνω και ξανά το Fw 190 που πετάει στον ουρανό. Ο Flyora και ο Rubezh 

καταλήγουν να κλέβουν μία αγελάδα από το πρώτο σπίτι που βρίσκουν. Μέσα από την 

πεδιάδα ξαφνικά αρχίζουν να πέφτουν πυρά από τους Γερμανούς: το χρώμα τους κόντρα στο 

σούρουπο και ο ήχος τους όπως σκάνε θυμίζουν πυροτεχνήματα. Όταν τα πυροτεχνήματα 

αυτά τελειώνουν, ο Flyora βλέπει ότι ο Rubezh είναι νεκρός. Πάει να πάρει την αγελάδα 

αλλά τα πυρά ξαναρχίζουν και το ζώο πέφτει πληγωμένο: με ένα πολύ κοντινό πλάνο 

ακριβώς στο μάτι του, το βλέπουμε να αργοπεθαίνει. Ένας γέρος βρίσκει τον Flyora και τον 

προστατεύει κρύβοντάς τον από τους Ναζί.  

Ο Flyora θάβει το όπλο του κάτω από τα άχυρα και ο γέρος τον οδηγεί σε ένα σπίτι 

στο χωριό Perekhody. Από τα μεγάφωνα οι Ναζί καλούν τους κατοίκους του χωριού να 

συγκεντρωθούν όλοι μαζί με τα χαρτιά τους. Ο Flyora, γνωρίζοντας τι πρόκειται να γίνει, 

προσπαθεί να σταματήσει τα πλήθη. Είναι αδύνατον. Ο ένας ποδοπατεί τον άλλον. Η κάμερα 

βρίσκεται ανάμεσα στο πλήθος το όποιο συμπαρασύρει και τον Flyora. Η κάμερα χάνει τον 

Flyora και με μία σειρά μακρινών πλάνων και μέσα από γαβγίσματα σκυλιών, τους ήχους 

των φορτηγών και των μοτοσυκλετών, τις φωνές των Γερμανών, τη μία σταθερή γερμανική 

φωνή από τα μεγάφωνα, τα γέλια τους, τα μπουκάλια που σπάνε, τη μουσική του Richard 

Wagner, τα ουρλιαχτά και τις φωνές των κατοίκων και τα κλάματα μωρών, εγκαθιδρύεται το 

σκηνικό της Αποκάλυψης. Από τη σιωπή και τους παραποιημένους, υπόκωφους ήχους που 
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μας είχε επιβάλλει η οπτική γωνία του Flyora, τώρα διαβαίνουμε ένα άλλο ηχοτοπίο το οποίο 

επαυξάνει για ακόμα μία φορά την οπτική θηριωδία. Ο Flyora προσπαθεί να ξεφύγει αλλά 

τον πιάνουν. Και τον κλειδώνουν μέσα σε έναν αχυρώνα μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους. 

Ένας από τους Ναζί βάζει το κεφάλι του στο μοναδικό άνοιγμα του αχυρώνα και διακόπτει 

στιγμιαία την ηχητική κόλαση: ζητάει να βγουν όσοι θέλουν, αρκεί να αφήσουν όλα τα 

παιδιά μέσα και τα ουρλιαχτά και ο θόρυβος ξαναρχίζουν.  

7. Σε αντικειμενικά πλάνα, η κάμερα ανάμεσα στους καταδικασμένους. 

Ο Flyora, σχεδόν από περιέργεια, βγαίνει από το ίδιο άνοιγμα περιμένοντας απλώς να 

τον εκτελέσουν. Αρχικά τον αφήνουν να είναι μάρτυρας σε αυτό που πρόκειται να συμβεί. 

Ένας από τους στρατιώτες σβερκώνει τον Flyora και τον σέρνει προς την κάμερα και η 

κάμερα κάνει πίσω όσο ο Flyora πλησιάζει προς τον θεατή, μέχρι που η κάμερα σταματάει, 

και ο Flyora έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με τον φακό της κάμερας. Ο Flyora, σε αυτό το 

σημείο, μοιάζει γερασμένος, τα μαλλιά του έχουν γκριζάρει, τα μάτια του ορθάνοιχτα από 

τον τρόμο έχουν κοκκινίσει από τις σκόνες, τα καυσαέρια και τους καπνούς, και οι 

εκφράσεις του θυμίζουν κάτι από τα βαθιά ρυτιδιασμένα και γκροτέσκα πορτρέτα του Ivan 

Albright. Με ένα cut βλέπουμε έναν αξιωματικό SS-Sturmbannführer, τον Walter Stein, να 

τον κοιτάει παραξενεμένος μέχρι που βαριέται και στρέφει το βλέμμα του αλλού. Παραδίπλα 
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οι στρατιώτες χωρίζουν μία γυναίκα από το παιδί της και, πετώντας το παιδί μέσα στον 

αχυρώνα, αρπάζουν τη γυναίκα και τη σέρνουν για να τη βιάσουν. Χαρακτηριστικό της 

σκηνοθεσίας εδώ είναι ότι ο Klimov διακόπτει κάθε λίγο τη δράση της βίας με πλάνα-σφήνες 

με τα ουδέτερα πρόσωπα και τις κενές αντιδράσεις του κάθε θύτη. Το μακάβριο μοιάζει 

διαρκώς να κορυφώνεται δίχως τέλος και είναι το πρόσωπο του Flyora που κάνει το θέαμα / 

βίωμα εξαντλητικά αποτρόπαιο. 

 

8. Συλλογή πλάνων από το σκηνικό της Αποκάλυψης του Klimov. 

Οι Ναζί πετάνε μία φωτοβολίδα μέσα στον αχυρώνα και στη συνέχεια κάτι 

μπουκάλια από μπύρες και στη συνέχεια, μέσα από ένα ευρύτατο pan, παρουσιάζονται όλοι 

να χειροκροτούν. Τα πλάνα εδώ είναι μακρινά, οι στρατιώτες είτε Γερμανοί είτε Ουκρανοί 

είναι όλοι ένα συνένοχο πλήθος και μαζί τους και ο θεατής, όντας αντικειμενικός 

παρατηρητής. Μέσα από ένα zoom out, εμφανίζονται όλοι οι στρατιώτες να πυροβολούν με 

τα αυτόματα τον πυρωμένο αχυρώνα. Ο αχυρώνας αρχίζει να φλέγεται όλο και περισσότερο 

και βλέπουμε τους ανθρώπους να καίγονται μόνο μέσω της ακοής μας, από τα ουρλιαχτά που 

βγαίνουν μέσα από τη φωτιά. Ο Flyora έχει πια διασχιστεί πλήρως από τη φλεγόμενη 

πραγματικότητα. Κοιτάει πάνω στον ουρανό και βλέπει ξανά το Fw 190 να διασχίζει τον 
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καπνισμένο ουρανό. Ακόμα και όταν η κάμερα ακολουθεί τους στρατιώτες που πάνε να 

κάψουν κάθε σπίτι που έχει απομείνει, ακόμα και στα άδεια σπίτια ο ήχος των ουρλιαχτών 

συνεχίζεται. Οι Ναζί μαζεύουν τον Flyora και του βάζουν το περίστροφο στον κρόταφο. Ο 

Flyora αναμένει τον θάνατό του. Τελικά οι Ναζί βγάζουν μία φωτογραφία και τον παρατάνε 

και φεύγουν. Κάποιοι από αυτούς τρέχουν σε ένα φορτηγό στο οποίο πετάνε μία ακόμα 

γυναίκα. Προσπαθούν να μπουν όσο γίνεται περισσότεροι στο φορτηγό μαζί της και 

εξαφανίζονται. Κάποιοι άλλοι κουβαλούν ένα κρεβάτι και πάνω του είναι μία υπερήλικη 

γυναίκα που επέζησε και την αφήνουν ανάμεσα στα καμένα σπίτια φωνάζοντας: Σας την 

αφήνουμε εδώ για να σας κάνει παιδιά. 

 

9. Μέσα σε δύο καρέ, ο Klimov φωτογραφίζει το πρόσωπο της εμπόλεμης επιβίωσης. 

Ο Flyora περιφέρεται σαν χαμένος μέχρι που ξαφνικά βρίσκει, πιο κάτω στον δρόμο, 

αναποδογυρισμένο το όχημα των Γερμανών. Παίρνει τους επιδέσμους που βρίσκει. Συνεχίζει 

να περιφέρεται στην πεδιάδα. Ψάχνει το τουφέκι του και το βρίσκει αλλά το κοντάκι του 

είναι ραγισμένο. Βάζει τους επιδέσμους στο όπλο του το οποίο είναι και το μόνο που έχει 

επιζήσει δίπλα του από την αρχή της ταινίας. Τελικά ο Kosach βρίσκει τον Flyora και τον 

οδηγεί εκεί όπου βρίσκονται οι Ναζί και οι συνεργάτες τους, καθώς τους έχουν πιάσει οι 

παρτιζάνοι. Ένας εξ αυτών, ο Gezhel, είναι Ουκρανός συνεργάτης τους και μεταφράζει από 

τα γερμανικά στα λευκορωσικά τον απολογητικό λόγο του Walter Stein. Ανάμεσα τους 

υπάρχει ένας ακόμα ο οποίος δεν μετανοεί και μιλά παθιασμένα για τη σπουδαιότητα του 

οράματος του Φύρερ. Όλοι ζητούν να τους κάψουν ζωντανούς και ο ίδιος ο Gezhel 

προθυμοποιείται να κάψει τους συνεργάτες του ως ένδειξη μεταμέλειας. Τελικά δεν καίνε 

κανέναν αφού ένας παρτιζάνος ανοίγει ξαφνικά πυρ και στη συνέχεια όλοι μαζί τους 

πυροβολούν. Αμέσως μετά, ο Flyora βρίσκει πεταμένη στις λάσπες μία κορνίζα με την αφίσα 

του Hitler. Οπλίζει το τουφέκι του για πρώτη φορά και πυροβολεί την εικόνα. Ο πρώτος 
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πυροβολισμός και ο δεύτερος και ο τρίτος θα σημάνουν και την έναρξη ενός μοντάζ πλάνων 

με επίκαιρα από τη ζωή και τα έργα του Hitler σε αντίστροφο χρόνο: από τις βομβαρδισμένες 

πόλεις, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, στους εκστατικούς δημόσιους λόγους του, στη 

νεανική του ζωή στο Μόναχο. Όταν το μοντάζ φτάνει στη φωτογραφία του Hitler στην 

αγκαλιά της μητέρας του ως βρέφος, ο Flyora σταματά να πυροβολεί. Η Ιστορία όχι μόνο δεν 

γυρίζει πίσω αλλά τη βιώνουμε ούτως ή άλλως σαν να είναι προδιαγεγραμμένη. Υπάρχει ένα 

διαρκές κοντινό πλάνο του Flyora που μας κοιτάζει και το κομμάτι Lacrimosa από τη 

σύνθεση Requiem του Wolfgang Amadeus Mozart ξεκινά. Αμέσως μετά εμφανίζεται η εξής 

επιγραφή στην οθόνη με κόκκινα γράμματα σε μαύρο φόντο: Οι Ναζί έκαψαν 628 χωριά στη 

Λευκορωσία μαζί με όλους τους κατοίκους. Στα επόμενα πλάνα, όσο ο Mozart συνεχίζει να 

παίζει, ο Flyora παίρνει το όπλο του επιστρέφει στο δάσος με τις σημύδες ακολουθώντας 

τους παρτιζάνους. Όσο η μουσική σύνθεση κορυφώνεται και όσο η κάμερα διασχίζει μόνη 

της το δάσος για να συναντηθεί με το πλήθος των παρτιζάνων, πέφτουν οι τίτλοι τέλους της 

ταινίας.     

Στην ταινία του Klimov όλη η αφήγηση παρουσιάζεται από την οπτική γωνία του 

Flyora και σε γραμμική εξέλιξη. Η πρώτη πράξη περιλαμβάνει τις εμπειρίες του Flyora από 

τη στράτευσή του και την αποχώρηση από το χωριό του μέχρι και τη γνωριμία του με την 

Glasha και την επιστροφή τους πίσω στο σφαγιασμένο πια χωριό. Στη δεύτερη πράξη 

διαδραματίζονται όλες οι περιπέτειες του Flyora με τον Rubezh και η άφιξη του χωριό 

Perekhody το οποίο καίγεται ολόκληρο μαζί με τους κάτοικους του. Η τρίτη πράξη κλείνει 

με τη σύλληψη και την εκτέλεση των Ναζί από τους Παρτιζάνους και τις σκηνές από τη ζωή 

του Hitler. Ο Klimov μοιάζει να πήρε τους χαρακτήρες από το βιβλίο The Khatyn Story του 

Adamovich ενώ παράλληλα αξιοποίησε τις λεπτομέρειες από το Out of the Fire, ώστε να 

αποφύγει τον κίνδυνο της αναξιοπιστίας στο επίπεδο της αναπαράστασης των γεγονότων. Ο 

Klimov δεν ακολουθεί το μπρος-πίσω στον χρόνο του πρώτου βιβλίου. Για τον σκηνοθέτη 

σημασία έχει η λογικά και ηθικά απροσπέλαστη παροντικότητα του πολέμου· το 

βασανιστικό εδώ και τώρα της εμπόλεμης καθημερινότητας. Η ιστορία χωρικά  

διαμορφώνεται σε ένα πριν και ένα μετά: ο αμμόλοφος, το σπίτι και το χωριό του Flyora, το 

δάσος και οι ξερές στέπες πριν την Αποκάλυψη και μετά. Ο αμμόλοφος γεμίζει με καμένα 

σώματα και θρήνους, το σπίτι με πτώματα, το χωριό εξαφανίζεται στις φωτιές, το δάσος και 

οι στέπες βομβαρδίζονται.  
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Η καταστροφή του εξωτερικού χώρου συνεπάγεται της καταστροφής του ενδότερου 

χώρου του Flyora και του σώματός του. Οι άνθρωποι στον πόλεμο καθίστανται απρόσωποι, 

εκμεταλλεύσιμοι χώροι. Ο ψυχισμός του Flyora και όλων όσων γνωρίζει καίγεται, 

βομβαρδίζεται, βιάζεται και ερημώνει. Το δέρμα τους σκάει, καρβουνιάζει, ρυτιδώνει και 

λασπώνεται, οι φωνές τους και η ακοή τους φθίνουν, τα κόκαλα τους μαζεύουν και 

διαλύονται, όλο τους το σώμα παραιτείται. Ο Klimov γεμίζει το πριν των χώρων είτε με 

ονειρικά είτε με παράλογα κωμικά στοιχεία και έτσι η βαναυσότητα μετά τραντάζει το μάτι 

του θεατή, γιατί παρά τις αντοχές του είναι παγιδευμένος και απροετοίμαστος για το θέαμα 

όπως και ο Flyora. Ο εφησυχασμός και η ψευδαίσθηση της ετοιμότητας εδώ φέρνουν την 

καταστροφή. Και, ενώ όλα καταστρέφονται, το αεροσκάφος Fw 190 επανεμφανίζεται σε όλη 

τη διάρκεια να πετάει ασταμάτητα. Η παρουσία του εντείνει το παραισθητικό εφέ της 

ατμόσφαιρας, αφού φαντάζει ως το μόνο σταθερό, αληθινό στοιχείο, δηλαδή εντείνει το 

αίσθημα πως δεν είναι δυνατόν όλα τα υπόλοιπα να είναι αληθινά, πως δεν είναι δυνατόν η 

πραγματικότητα να ξεπερνά τα ίδια της τα όρια.  

Όλα τα στοιχεία των φιλμικών εικόνων του Klimov παραείναι απτά και ζωντανά. 

Εξάλλου στα γυρίσματα χρησιμοποιήθηκαν κανονικά όπλα με πραγματικές σφαίρες και όχι 

άσφαιρα (Hoberman), ενώ η σκηνή που οι δύο ηθοποιοί Aleksei Kravchenko και Olga 

Mironova βουτούν στις λάσπες ήταν από τις πιο δύσκολες σωματικά να γυριστεί γιατί η 

λάσπη τραβούσε μέσα της τα σώματα τους. Ειδικά αυτή η σκηνή στις λάσπες, αν και κρατά 

περίπου 4 λεπτά, μοιάζει να διαρκεί ώρες εξαιτίας της απουσίας των cut. Ο Klimov είχε 

εκφράσει τις ανησυχίες του για τον 13χρονο τότε Kravchenko μήπως και αποτρελαθεί στην 

πραγματικότητα, γιατί, σε αντίθεση με έναν ώριμο και επαγγελματία ηθοποιό, ο Kravchenko 

δεν είχε χτίσει τις κατάλληλες συναισθηματικές άμυνες που απαιτεί ένας τέτοιος ρόλος 

(Elem Klimov). Ο Klimov, έχοντας μάθει να δουλεύει με παιδιά-ηθοποιούς ήδη από την 

πρώτη του ταινία, κατάφερε να βοηθήσει τον Kravchenko να ανταπεξέλθει. Ο Kravchenko 

καταφέρνει σε κάθε κοντινό πλάνο να παραμορφώσει στο έπακρο το πρόσωπό του, και 

σχεδόν κάθε πλάνο αντιστοιχεί και με ένα διαφορετικό πρόσωπο. Το ίδιο ισχύει και για τον 

χαρακτήρα της Glasha. Αν και η Mironova δεν έπαιξε σε καμία άλλη ταινία πριν και μετά 

από το Έλα να δεις, το πρόσωπό της σχεδόν αψεγάδιαστο γεμίζει και εξουσιάζει το κάδρο. 

Τα γαλαζοπράσινα μάτια της, τα ξανθά μαλλιά, το ανοιχτό δέρμα της και το πράσινο φόρεμα 

άλλοτε αφομοιώνονται από τον χλωμό και γήινο χρωματισμό της εικόνας και άλλοτε 

ξεπροβάλλουν τραγικά μέσα από τις λάσπες. Ο Klimov δεν αφήνει την Glasha αψεγάδιαστη, 

την φορτώνει κίνηση με τη κίνηση, πλάνο με το πλάνο με ψεγάδια σε σημείο που και αυτή 
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μέσα σε ελάχιστα πλάνα έχει αλλάξει αμέτρητα πρόσωπα. Αυτό το παραμορφωτικό και 

πολυπρόσωπο εφέ το αξιοποιεί ο Klimov για να κλονίσει ακόμα περισσότερο την πιστή του 

θεατή στην πραγματικότητα. Και οι δύο γυναίκες που βιάζονται θυμίζουν την Glasha. 

Ειδικότερα, η βιασμένη κοπέλα που βαδίζει ξυπόλητη με το αίμα να κυλάει στους μηρούς 

της έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με την Glasha, ενώ, όταν την βλέπει ο Flyora, 

επαναλαμβάνει τα λόγια της Glasha: Να αγαπήσω, να κάνω παιδιά. Ο Klimov αξιοποιεί τον 

αιφνιδιασμό των απότομων cut στο μοντάζ και πολλές φορές μέσα σε δύο πλάνα μπορούμε 

να έχουμε δύο εντελώς διαφορετικές όψεις του ίδιου χαρακτήρα ή συχνά μία σεκάνς 

διακόπτεται από το πουθενά και μπαίνουμε στον κόσμο μιας άλλης.  

 

10. Συλλογή κοντινών πλάνων του Flyora: ο Flyora μέχρι το τέλος της ταινίας έχει μεταμορφωθεί σε κάποιον άλλον. 

Από την άλλη, ο Kosach έχει διαρκώς την ίδια σοβαρή και επιθετική έκφραση σε 

κάθε του κοντινό πλάνο, στέκεται μόνιμα μαχητικός και σχεδόν αλύγιστος. Και οι 

χαρακτήρες που αναπαριστούν τους Ναζί μοιάζουν αδίστακτοι και διεστραμμένοι στις 

στολές τους μέχρι που αναδεικνύεται η εξίσου διεστραμμένη αλλά αξιολύπητη πλευρά τους 

στο τέλος. Ο Walter Stein και ο χαρακτήρας του φανατισμένου στρατιώτη των Ναζί, ως ένα 

βαθμό, έχουν βασιστεί στον Oskar Dirlewanger, επικεφαλής μιας ταξιαρχίας των Waffen-SS. 
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Το όνομα του Dirlewanger αναφέρεται κατ’ επανάληψη στο βιβλίο του Adamovich και δεν 

θα γινόταν διαφορετικά, αφού η ταξιαρχία του Dirlewanger μαζί με το αστυνομικό τάγμα 

118 (Schutzmannschaft Battalion 118) των Ουκρανών ήταν υπεύθυνοι για τις κτηνωδίες στο 

Khatyn. Δύο εξ αυτών, οι Ουκρανοί Vasyl Meleshko και Hyhoriy Vasiura, δικάστηκαν και 

εκτελεστήκαν από τις σοβιετικές αρχές το 1975 και 1987 αντίστοιχα. Ό,τι συνέβη στο 

Khatyn ήταν κομμάτι της επιχείρησης αντιποίνων για τέσσερις στρατιώτες του τάγματος 118 

που οι παρτιζάνοι είχαν σκοτώσει. Συμφώνα με τον Timothy Snyder, οι άντρες του 

Dirlewanger, επειδή αδυνατούσαν να επιτεθούν επιτυχώς τους παρτιζάνους, συχνά επέλεγαν 

να βασανίσουν και να εκτελέσουν αμάχους ως αντίποινα (248), ενώ ο Adamovich 

διευκρινίζει πως δεν υπήρχε λόγος να συνεχίζουν να σφάζουν γιατί ήδη από ‘43 ήξεραν ότι ο 

πόλεμος είχε χαθεί (387). Ο Adamovich, προσπαθώντας λογικά να εξηγήσει την ατελείωτη 

μανία για εξόντωση τέτοιων ταγμάτων, αξιοποιεί τον όρο «ναζιστικός αυτοματισμός», ενώ ο 

Jean Améry, έχοντας επιζήσει από το Auschwitz, ξεκαθαρίζει ότι ο ναζιστικός σαδισμός «δεν 

εξηγείται με όρους της σεξουαλικής παθολογίας, αλλά χρειάζεται μάλλον να προσεγγιστεί 

από τη σκοπιά της υπαρξιακής ψυχολογίας, όπου και εμφανίζεται ως ακραία άρνηση του 

άλλου, ως αποκήρυξη τόσο των αρχών της κοινωνίας όσο και της πραγματικότητας» (Améry 

80).   

 

11. Μακρινά και κοντινά πλάνα των Ναζί κατά τη διάρκεια των εκτελέσεων. 

Ειδικότερα, ο Dirlewanger ήταν αλκοολικός, επιρρεπής στα ναρκωτικά και στη βία, 

και ίσως σε όλον τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο «ελάχιστοι μπορούν να συναγωνιστούν με 

την αγριότητα του Dirlewanger» (Snyder 247). Πέρα από όλες τις μεθόδους βασανιστηρίων 
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και εκτέλεσης που είχε εφαρμόσει, η αγαπημένη μέθοδος του Dirlewanger ήταν να μαζεύει 

πολλούς ανθρώπους μαζί και να τους κλειδώνει σε αχυρώνες καίγοντας τους ζωντανούς και 

πυροβολώντας με τα αυτόματα όποιον προσπαθούσε να βγει (Snyder 248). Ο Adamovich 

στο Out of the Fire αναφέρει: 

Πάνω από 120 χιλιάδες άνθρωποι εκτελεστήκαν ή κάηκαν ζωντανοί από τους 

«ιππότες» της συμμορίας του Dirlewanger στη Λευκορωσία. Borki Kirovskiye, 

Zbyshin, Krasnitsa, Studyonka, Ko-patsevichi, Puzichi, Makovye, Britsalovichi, 

Velikaya Garozha, Gorodets, Dory, Ikany, Zaglinnoye, Velikiye Prusy, Perekhody... 

Μόνο στις περιοχές του Mogilyov και του Minsk η ταξιαρχία του Dirlewanger έκαψε 

150 τοποθεσίες μαζί με τους κατοίκους. Όπως επίσης και σε άλλα μέρη, ειδικά στις 

περιοχές των Vitebsk και Gomel. Αυτός ο σφαγέας όχι μόνο έγραφε αναφορές, αλλά και 

επισκεπτόταν προσωπικά την πρωτεύουσα του Τρίτου Ράιχ, φέρνοντας πίσω 

ανταμοιβές, τις οδηγίες για επέκταση της ταξιαρχίας, και τη χαρμοσύνη διαβεβαίωση 

ενός σαδιστικού εκτελεστή ότι τώρα τα ανωτέρα στελέχη δολοφονών τον γνωρίζουν και 

βασίζονται πάνω του (386). 

Στο Έλα να δεις ο Klimov δεν ενδιαφέρεται τόσο να σοκάρει όσο να αναδείξει το 

άπιαστο της εμπόλεμης βίας. Για αυτό και προτιμά τα μακρινά πλάνα έναντι των κοντινών 

για την αναπαράσταση της βίας. Στα πλάνα αυτά ο Klimov κάνει έντονη χρήση των zoom in 

και zoom out, ειδικά στις σκηνές με το κάψιμο των σπιτιών και όταν συστήνει είτε τα πλήθη 

των παρτιζάνων είτε των Ναζί, με αποτέλεσμα ακόμα και τα μακρινά του πλάνα να είναι 

εξίσου πληθωρικά με τα κοντινά του πλάνα. Συγκεκριμένα, τον ενδιαφέρουν τα πρόσωπα 

του κάθε θύματος και του κάθε θύτη και όχι τόσο να αναπαραστήσει με λεπτομέρεια τις 

σκηνές βιασμών ή να δείξει το πώς η ανθρώπινη σάρκα καίγεται ή πληγώνεται από σφαίρες. 

Η τυχαιότητα μέσα σε μια βίαιη καθημερινότητα και η προβολή του ανήμπορου, του 

αβοήθητου, του απάνθρωπου και του ανθρώπινου έχουν την πρωτοκαθεδρία. Εξάλλου το ότι 

συχνά οι παρτιζάνοι ή οι Ναζί φωτογραφίζουν τα δρώμενα αποτελεί ένα σχόλιο για την ίδια 

την αδυναμία της αναπαράστασης του πολέμου και του φρικτού παραλογισμού του. Όσο για 

το βάθος πεδίου των εικόνων, πολλές φορές έχουμε σε πρώτο πλάνο ένα πρόσωπο και σε 

δεύτερο πλάνο το καταστραμμένο φυσικό τοπίο ή άλλους χαρακτήρες. Ο Klimov στριμώχνει 

όσο γίνεται περισσότερα οπτικά ερεθίσματα, ώστε ο θεατής όπου και να κοιτάξει να μην 

μπορεί να ξεφύγει, να βλέπει παντού πόλεμο. Είτε πρόκειται για υποκειμενικά είτε για 
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αντικειμενικά πλάνα είτε ο θεατής είναι θύμα είτε είναι ένοχος παρατηρητής σημασία έχει 

ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από τις αισθήσεις του. 

Σε αυτόν τον αισθητηριακό πληθωρισμό συμβάλλει και η επεξεργασία του ήχου. Από 

την αρχή κιόλας της ταινίας δίνεται στον ήχο ξεχωριστή αφηγηματική αξία. Οι φωνές των 

παιδιών που μιμούνται αυτές των ενηλίκων, οι ήχοι των παρτιζάνων, οι ήχοι των Ναζί, ο 

ήχος του Fw 190, οι ήχοι της φύσης και η εξωδιηγητική μουσική νοηματοδοτούν την εικόνα 

και τον χρόνο της με τον δικό τους τρόπο. Για τον Michel Chion ο κινηματογράφος μπορεί 

να θεωρηθεί οπτικοακουστική τέχνη (audio-vision) αλλά και ακουστικο-οπτική (visu-

audition) γιατί στον κινηματογράφο εικόνα και ήχος συγκατοικούν στο φιλμ σε μία απολυτή 

ισότητα. Ο Klimov εκμεταλλεύεται την ιδιότητα του ήχου να «στέκεται στην άκρη μεταξύ 

τους χάους και της τάξης» (Chion 197) βάζοντας στην ταινία από την μία θορύβους και από 

την άλλη μουσική, κάποτε ξεχωριστά και κάποτε συνενωμένα. Ο Roger Ebert γράφει για τον 

Mozart στο τέλος της ταινίας:  

Υπάρχει μία περίεργη σκηνή στο δάσος, ο ήλιος πέφτει ανάμεσα στα φύλλα, και ο ήχος, 

ο οποίος ήταν μέχρι τώρα βαρύς και σκοτεινός, ξαφνικά ξανοίγεται ελεύθερος με τον 

Mozart. Και τι να σημαίνει αυτό; Μία φαντασίωση, νομίζω, και όχι του Flyora, ο 

οποίος πιθανώς δεν έχει ακούσει ποτέ του τέτοια μουσική. Ο Mozart κατεβαίνει από 

τους ουρανούς στην ταινία, σαν από μηχανής θεός, και μας ανυψώνει μέσα από την 

θλίψη μας. Μπορούμε να το δεχτούμε αυτό, αλλά δεν αλλάζει τίποτα. Είναι σαν ένα 

ειρωνικό βασάνισμα (Ebert). 

 Το θέμα είναι ότι ο ήχος δύσκολα απομονώνεται στον χρόνο ή στον χώρο, καθίσταται 

μέρος της ρευστότητας της ύπαρξης δονώντας τόσο το όργανο παραγωγής όσο και τον 

ακροατή. Σε αντίθεση με ένα οπτικό φαινόμενο το οποίο στηρίζεται στις ακτίνες φωτός και 

στο πώς αυτές φτάνουν στο μάτι και επεξεργάζονται από τον εγκέφαλο, ο ήχος έχει να κάνει 

με εσωτερικές και εξωτερικές δονήσεις (Chion 196). Και ο Klimov, επαυξάνοντας ή 

παραμορφώνοντας τον ήχο, ωθεί τον θεατή σε αυτό που ο Chion αποκαλεί υπερ-

αισθητηριακή εμπειρία (trans-sensory). Ο θεατής ηχητικά βιώνει αυτό που βλέπει και βιώνει 

και τον χρόνο ξεχωριστά εξαιτίας του ήχου. Άλλοτε ο χρόνος επιμηκύνεται και μοιάζει να 

μην οριοθετείται ούτε από μία αρχή ούτε από ένα τέλος –αυτό συμβαίνει με την επανάληψη 

του ήχου του Fw 190 που μας γυρίζει πάντα στην αρχή της ταινίας, καθώς ακούγεται 

διάσπαρτα σε όλη την ταινία ακόμα κι όταν δεν πετά το αεροπλάνο. Άλλοτε ο θεατής βιώνει 

την «ταλάντωση του χρόνου» (Chion 40) μέσα από παροδικούς, πρωτάκουστους ήχους, όπως 
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συμβαίνει στην ονειρική σκηνή στο δάσος. Όταν παγώνει ο ήχος, παγώνει και η 

πραγματικότητα· στο δάσος με την Glasha όλα για λίγο σταματούν. Ο Flyora συχνά κλείνει 

τα αυτιά του για να σταματήσει την πραγματικότητα, ενώ πολλές φορές η πραγματικότητα 

βουίζει βασανιστικά εντός τους. Την φωνή του Flyora πολύ σπάνια την ακούμε και όταν την 

ακούμε ακούγεται παράξενη όπως ακούγεται η φωνή του καθενός στα ίδια του τα αυτιά. 

Πάντα ως άλλοι ακούμε τους εαυτούς μας, οπότε το να οικειοποιηθούμε και την φωνή του 

Flyora, με τον οποίο έχουμε ταυτιστεί, έρχεται σχεδόν φυσικό. Πιο συγκεκριμένα, όσον 

αφορά την οπτική μας αντίληψη, το μάτι μπορεί να πηγαίνει ελευθέρα εκεί που θέλει αλλά 

«το ηχοτοπίο μας επιβάλλεται» (Chion 138), και ο Klimov επιδιώκει να μας παγιδεύσει στα 

ηχοτοπία και στα οράματα του Flyora. Κι αν το να ακούς είναι πράξη και διαδικασία που 

ενεργοποιεί όλο το σώμα μας, ο Klimov ήθελε ο θεατής να έρθει να δει και να ακούσει και 

να βιώσει την Αποκάλυψη του πολέμου: 

Γνώριζα ότι θα είναι μία πολύ άγρια ταινία και ότι θα είναι σχεδόν απίθανο οι 

άνθρωποι να αντέξουν να τη δουν. Και το εκμυστηρεύτηκα αυτό στον Ales Adamovich 

μαζί με τον οποίο γράψαμε το σενάριο. Όμως εκείνος μου απάντησε: «Τότε άφησέ τους 

να μην τη δουν. Αυτό είναι κάτι που εμείς οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας. Σαν 

απόδειξη του πολέμου, και σαν αίτημα για ειρήνη» (Murzina).    
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Συμπεράσματα 

 

Όταν κλείνω τα μάτια μου 

άλλες ταινίες 

  έχουν προ πολλού υπάρξει εκεί –  

Adrienne Rich, Pierrot Le Fu 

«Είναι μία γλώσσα φτιαγμένη από την εικόνα. Και στον πραγματικό κινηματογράφο, κάθε 

αντικείμενο και κάθε φως σημαίνει κάτι, όπως ακριβώς και στο όνειρο.» 

Federico Fellini 

  

 Οι ταινίες Τα παιδικά χρόνια του Ιβάν, Η Ανάβαση και Έλα να Δεις απλώνονται 

χρονικά σε τρεις διαφορετικές δεκαετίες από το 1962 μέχρι το 1985, περιλαμβάνοντας τις 

κυβερνήσεις του Khrushchev, του Brezhnev και του Gorbachev αντίστοιχα. Αναφέρονται 

στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, παράγονται και προβάλλονται μετά το τέλος του, αλλά 

και μετά το τέλος του Stalin –και η μία ταινία λίγο πριν το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης– 

και αξιοποιούν ακριβώς το θέμα του πολέμου για να μιλήσουν για τη γενιά που έρχεται να 

αντιμετωπίσει το αντίκτυπο κάθε μετάβασης και κάθε τέλους. Η Svetlana Alexievich στο 

πολυφωνικό βιβλίο / συλλογή μαρτυριών Το Τέλος του Κόκκινου Ανθρώπου αναφέρει ότι 

μετά από τόσα χρόνια κομμουνισμού δημιουργήθηκε ένας ξεχωριστός τύπος ανθρώπου ο 

homo sovieticus, «που δεν είναι μόνο Ρώσος αλλά και Λευκορώσος, Τουρκμένος, Ουκρανός, 

Καζάκος» και «πως μόνο ο Σοβιετικός μπορεί να καταλάβει τον Σοβιετικό» (Αλεξίεβιτς 13). 

Κατ’ αναλογία, όχι μόνο ο Tarkovsky είναι βαθύτατα και αναγκαστικά σοβιετικός, όπως είχε 

πει ο Sartre, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Shepitko και τον Klimov· και οι τρεις έρχονται 

να γεφυρώσουν ένα αχανές ιδεολογικό χάσμα γενιών που ήρθαν σε ρήξη με τα αδιέξοδα του 

σταλινικού κομμουνισμού αλλά και με την ψευδαίσθηση της ελευθερίας του καπιταλισμού. 

Ενδεικτικά παρουσιάζονται από το βιβλίο απόψεις ανθρώπων με διαφορετικές πολιτικές 

ιδεολογίες, οι οποίες για την Alexievich όλες μαζί συνιστούν τον σοβιετικό άνθρωπο: 

Είμαστε πολεμικός λαός. Είτε πολεμούσαμε είτε ετοιμαζόμασταν για πόλεμο. Δε ζήσαμε 

ποτέ διαφορετικά. Εξού και η πολεμική ψυχολογία. Και επί ειρήνης όλα ήταν 
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οργανωμένα σαν σε πόλεμο (…) Ήμασταν άνθρωποι με μία και μοναδική 

κομμουνιστική μνήμη. Γείτονες στη μνήμη (Αλεξίεβιτς 13). 

―Η εποχή του Γκορμπατσόφ… Τεράστια πλήθη ανθρώπων με ευτυχισμένα πρόσωπα. 

Ε-λευ-θε-ρία! Είχαμε όλοι αναπνεύσει.(…) Η πλειονότητα των ανθρώπων δεν ήταν 

εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, το μόνο που ήθελαν ήταν να ζήσουν καλά (32). 

―Ήταν υπέροχα χρόνια, όλο αφέλεια… Πιστέψαμε στον Γκορμπατσόφ, τώρα πια δεν 

θα πιστέψουμε κανέναν έτσι εύκολα. (…) Τα μετάλλια απεικόνιζαν τον Μπρέζνιεφ και 

τα κουπόνια τον Γκορμπατσόφ. Άρχιζε η βασιλεία του Γέλτσιν: οι αλλαγές του Γκαϊντάρ 

κι εκείνο το μισητό «αγόραζε και πούλα» (36). 

―Εγώ όμως την αγαπώ την λέξη “σύντροφε” και δεν θα την ξε-αγαπήσω ποτέ. Είναι 

όμορφη λέξη! (…) Ο σοβιετικός άνθρωπος ήταν πολύ κάλος άνθρωπος. Μπορούσε να 

πάει στα Ουράλια ή στην έρημο για χάρη μιας ιδέας, όχι για τα δολάρια. (…) Αυτή ήταν 

η χωρά μου. Τώρα πια δεν ζω στη χωρά μου. Ζω σε μια ξένη χώρα (62). 

―Εγώ δεν είμαι πια νέος, θέλω να ζήσω για λίγο σε μία Ρωσία χωρίς Πούτιν» (433). 

―Εγώ είμαι αριστερός. (…) Στον τόπο μας τα μεγάλα πράγματα χωρίς αίμα δεν 

γίνονται. Γιατί δεν βγαίνουμε στον δρόμο; Στέκομαι και περιμένω πότε θα πάμε στο 

Κρεμλίνο (434). 

―Ο καθένας ονειρεύεται μια διαφορετική Ρωσία (…) Η Ρωσία κοιμάται. Μην 

ονειρεύεστε (438). 

Και αν, όπως έγραφε ο Roland Barthes, κάθε λόγος «δεν μπορεί να γεννηθεί παρά 

μόνο ως διαφορά, ως αποδέσμευση ενάντια σε ό,τι του προσκολλάται» και αν «πρέπει να 

αναζητούμε πάντα σε ποια δόξα αντιπαρατίθεται» ο κάθε δημιουργός (Barthes 199), τα έργα 

αυτών των τριών σκηνοθετών μπορούν, επίσης, να αποτιμηθούν υπό αυτούς τους όρους του 

«παράδοξου» και της (αντι)διαλεκτικής φύσης. Ο Tarkovsky, η Shepitko και ο Klimov μέσα 

σε ένα συγκρουσιακό, διαλεκτικό κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο αποδεσμεύονται από τον 

σοσιαλιστικό ρεαλισμό, τις πολεμικές ταινίες προπαγάνδας και τις ιδεοληψίες του 

πατριωτισμού και υιοθετούν το υπερβατικό στυλ και μία φαινομενολογική φιλοσοφία του 

κινηματογράφου, προκειμένου να φτιάξουν αμιγώς αντιπολεμικές ταινίες. Οι σκηνοθέτες 

μέσα από το στυλ αυτό επαναπροσδιορίζουν τις συμβάσεις και τους κανόνες που 

χαρακτηρίζουν το αντιπολεμικό είδος –όπως παρουσιάστηκαν στο τρίτο κεφάλαιο από την 
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Agnieszka Soltysik Monnet– χαρίζοντάς τους νέα δυναμική· ο πόλεμος παύει να αποτελεί 

ένα παρασκηνιακό δράμα και συναντάται σε κάθε διάσταση της πραγματικότητας. 

Συγκεκριμένα, το υπερβατικό στυλ ξετυλίγεται στις ταινίες ως «μία επαναληπτική 

τελετουργία την οποία μπορεί επαναλαμβανόμενα ο θεατής να υπερβεί» (Schrader 42) και 

μέσα σε αυτήν την τελετουργία οι χαρακτήρες χτίζονται γύρω από τις βασικές έννοιες του 

καθημερινού, της ανομοιότητας και της αδράνειας. Με άλλα λόγια, ο θεατής βλέπει είτε τον 

Ivan είτε τον Sotnikov είτε τον Flyora στην καθημερινότητα του πολέμου· τους βλέπει να 

αδυνατούν να αφομοιωθούν στο ηθικό, συναισθηματικό τοπίο του κάδρου, τους βλέπει να 

παγώνουν και να ξεκόβονται από τη δράση. 

Και οι υπόλοιπες τεχνικές του υπερβατικού κινηματογράφου ακολουθούνται σχεδόν 

κατά γράμμα. Στο μεγαλύτερο μέρος της κάθε ταινίας η κάμερα παραμένει σταθερή, ενώ, 

όταν δεν υπάρχουν τέτοια στατικά πλάνα, η κίνηση καταγράφεται μέσω του ρεαλισμού της 

κάμερας στο χέρι ή μέσω της σταθερότητας της steadicam. Σε κάθε περίπτωση οι σκηνοθέτες 

εφιστούν την προσοχή του θεατή στην τελετουργική ισορροπία μεταξύ κίνησης και 

στατικότητας. Τα cuts έρχονται συχνά παράταιρα με τη δράση, προτιμάται η εικόνα έναντι 

του διαλόγου, ο οποίος είναι σχεδόν ανύπαρκτος, χρησιμοποιούνται έντονα ηχητικά εφέ και 

η μουσική επιλέγεται πολύ προσεκτικά χωρίς να καθίσταται ποτέ περιττή. Όσο για τις 

σεκάνς πλάνων, και στις τρεις ταινίες δημιουργούνται μοτίβα και παρατηρούνται οι 

επαναλήψεις παρόμοιων πλάνων, με αποτέλεσμα ο θεατής να απορροφάται από την 

οπτικοακουστική τελετουργία όλο και περισσότερο μέχρι το τέλος της ταινίας. Και η 

εικαστική σύνθεση του κάδρου και το βάθος πεδίου, αν και οι γωνίες λήψεις ενίοτε τραβούν 

την προσοχή του θεατή, επιτρέπουν στο μάτι να απλωθεί και να εστιάσει εκεί που αυτό θέλει. 

Ο χώρος χτίζει με τα υλικά του την ανωνυμία των χαρακτήρων αλλά και τους εξατομικεύει. 

Ο χρόνος πιέζει και αποσυμπιέζει τον χώρο και ο ήχος και η σιωπή αξιοποιούνται για τη 

συστολή και τη διαστολή του χρόνου στον χώρο.  

Ο χρόνος και η διάρκεια αποτελούν σκηνοθετικές εμμονές σε αυτά τα έργα. Πολύ 

συχνά ο χώρος και ο χρόνος υλοποιούνται στα πλάνα ως ηθικές οντότητες που πάει να πει ότι 

οι χαρακτήρες, ανάλογα με το ηθικό πεδίο στο οποίο βρίσκονται παγιδευμένοι, βιώνουν τον 

χρόνο τους να κυλά διαφορετικά. Το μοντάζ και στις τρεις ταινίες χρησιμοποιείται πάντα για 

να εντείνει την παροντικότητα, το εδώ και τώρα, ακόμα και όταν επιλέγονται τα άχρονα 

κοντινά ή πολύ κοντινά πλάνα. Και επιλέγονται συχνά αλλά σε αντιδιαστολή με τα μακρινά 

πλάνα και τις εναέριες λήψεις. Αυτό συμβαίνει, γιατί η αποστασιοποίηση και η ταύτιση του 
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θεατή με το μάτι της κάμερας ή με τον χαρακτήρα είναι και αυτές εμμονές που 

χαρακτηρίζουν το υπερβατικό στυλ. Εδώ οι κινηματογραφικές συμβάσεις καταρρέουν. Τα 

μακρινά πλάνα σε σοβιετικά τοπία φτιαγμένα από χιονισμένες ερήμους, βάλτους και χαώδη 

δάση προκαλούν τη συμπόνια του θεατή για τους πρωταγωνιστές που προσπαθούν να βρουν 

τον δρόμο τους και μία διαφυγή. Αντίθετα, τα κοντινά και πολύ κοντινά πλάνα 

παραμορφώνουν στον νου μας τα πρόσωπα, κάνοντάς τα με την πάροδο του φιλμικού χρόνου 

να φαντάζουν ανοίκεια. Στο Έλα να δεις ακόμα και το μάτι ενός ζώου σε ένα πολύ κοντινό 

πλάνο μοιάζει αγνώριστο, ενοχλεί και ξενίζει. Από την άλλη, στις ταινίες Η Ανάβαση και Τα 

παιδικά χρόνια του Ιβάν, μέσω μιας διαδικασίας καθρεφτίσματος στον «άλλον», η εγγύτητα 

της κάμερας στο ανθρώπινο σώμα, στα μέλη του φέρνει και τον θεατή πιο κοντά στο ίδιο του 

το σώμα. Τα κοντινά πλάνα σε αυτές τις τρεις ταινίες είναι εκείνος ο κόκκος της άμμου που 

έλεγε ο Kracaouer, αναφερόμενος στη μικροσκοπική και μακροσκοπική εμβέλεια του 

φιλμικού μέσου, και ταυτόχρονα εκείνος ο μεγάλος κόσμος. Και είναι κυρίως ο Tarkovsky 

που λειτουργεί περισσότερο με τα μακρινά πλάνα και η Shepitko με τα κοντινά, ενώ ο 

Klimov διαμορφώνει την αφήγηση στη διαρκή αντιπαράθεση μεταξύ μακρινών και 

κοντινών. 

Ειδικότερα, οι τεχνικές του υπερβατικού κινηματογράφου φαίνεται πως φτιάχνουν 

γνήσιες αντιπολεμικές ταινίες, ακριβώς γιατί μέσω της αποστασιοποίησης αντιπαρατίθενται 

στην εθιστική έλξη που ασκεί η βία ως θέαμα. Μέσα από υποκειμενικά και αντικειμενικά 

πλάνα ο θεατής όσο ταυτίζεται με τους χαρακτήρες άλλο τόσο αποστασιοποιείται από 

αυτούς. Στις ταινίες αυτές ακόμα και όταν υπάρχει βία η έμφαση πέφτει στις συνέπειες της, 

καθώς ο θεατής παγιδεύεται σε ένα κάδρο και σε μία υποκειμενική οπτική γωνία που τον 

ταυτίζει με τον βασανιζόμενο. Και όσο για τα αντικειμενικά πλάνα, σε αυτά συχνά ο 

πρωταγωνιστής κοιτάζει κατάματα τον θεατή, με αποτέλεσμα και οι δύο να αισθάνονται το 

ίδιο ανήμποροι να λάβουν και να προσφέρουν βοήθεια αντίστοιχα: 

Τέλος, όταν παύουμε να ελπίζουμε σε οποιαδήποτε βοήθεια, η παραβίαση της 

σωματικής μας οντότητας από τον άλλον μετατρέπεται συνολικά σε μια πράξη 

υπαρξιακού εκμηδενισμού. Η προσδοκία βοήθειας, η πεποίθηση ότι κάποιος θα βρεθεί 

να μας συνδράμει, συγκαταλέγεται πράγματι στις θεμελιώδεις εμπειρίες όχι μόνο του 

ανθρώπου αλλά και του ζώου (...) Η προσδοκία βοήθειας αποτελεί εξίσου συστατικό 

στοιχείο του ψυχισμού, όπως άλλωστε και ο αγώνας για την επιβίωση (Améry 69). 
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Όταν βασανίζεται ο πρωταγωνιστής, όταν στρεβλώνεται η ανθρώπινή του οντότητα, 

στρεβλώνεται και η ανθρωπιά του ανήμπορου / ενόχου θεατή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, 

η αποστασιοποίηση που του επιβάλλεται από την εικόνα καθίσταται ηθικό σφάλμα και 

οδηγεί στην εσωτερική συναισθηματική σύγκρουση του θεατή  με τον ίδιο του τον εαυτό. 

 Το βασικό κοινό στοιχείο που έχουν αυτές οι ταινίες είναι ότι είναι θεμελιωμένες 

πάνω στο ονειρικό και φαντασιακό στοιχείο, στην αντίληψη του πολέμου ως μία συνθήκη 

απάνθρωπα παράλογη που μπορεί να ειδωθεί από τα θύματα μόνο ως μία δευτερεύουσα 

πραγματικότητα, καθώς είναι αδύνατον για τους ανθρώπους να συλλάβουν πως αυτή είναι 

όλη η πραγματικότητα που τους δίνεται, πως δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο. Στις ταινίες ο 

πόλεμος οδηγεί τα θύματα σε ένα οντολογικό σχίσμα. Απομακρύνονται από την 

πραγματικότητα αλλά πολύ σύντομα η βία του πολέμου διεισδύει και στα όνειρα και στις 

φαντασιώσεις τους. Τόσο ο Metz όσο και ο Hitchcock συγκρίνουν τον ίδιο τον 

κινηματογράφο και τη διεργασία της θέασης με τη διεργασία του ονείρου. Ο Metz ανέφερε 

ότι και οι δύο διεργασίες στηρίζονται στο δίπολο της ύπνωσης και της εγρήγορσης και πως 

το κινηματογραφικό θέαμα έχει τη δυνατότητα να μεταφυτεύσει εικόνες στο μυαλό μας ως 

δικά μας όνειρα (Metz 141). Κατ’ αναλογία ο Hitchcock έλεγε ότι δημιουργούμε τη βία μέσα 

από τις δικές μας εμπειρίες και αναμνήσεις, όχι μέσα από αυτό που προβάλλεται μπροστά 

στα μάτια μας από την οθόνη, όπως ακριβώς συμβαίνει με τα μας παιδικά χρόνια που το 

άτομο γεμίζει τα κενά τους με τις εικόνες που φτιάχνει a posteriori (Virilio 52). Τα όνειρα 

και οι φαντασιώσεις του Ivan ή του Sotnikov ή του Rybak ή του Flyora μεταφυτεύονται στον 

θεατή και, όπως αναφέρει ο Kracaouer, η σημασία του κινηματογραφικού θεάματος 

φανερώνεται, όταν ο θεατής επιστρέψει από τον τόπο των ονείρων και σε αυτά ο ίδιος 

προβάλλει τις δικές του εμπειρίες: 

Ο κινηματογράφος κάνει ορατό κάτι που δεν βλέπαμε και ίσως δεν μπορούσαμε να 

δούμε πριν τον ερχομό του. Μας συμπαραστέκεται αποτελεσματικά στην προσπάθεια να 

ανακαλύψουμε τον υλικό κόσμο, μαζί με τις ψυχοφυσικές αντιστοιχίες του. 

Κυριολεκτικά απελευθερώνουμε αυτό τον κόσμο από τον λήθαργο του, από την 

ουσιαστική ανυπαρξία του, επιχειρώντας να τον βιώσουμε μέσα από τον φακό της 

κάμερας. Κι είμαστε ελεύθεροι να τον βιώσουμε επειδή είμαστε κατακερματισμένοι. Ο 

κινηματογράφος μπορεί να ορισθεί ως ένα μέσο άριστα εξοπλισμένο για να 

πραγματοποιήσει την απελευθέρωση της φυσικής πραγματικότητας. Οι εικόνες του μας 
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επιτρέπουν, για πρώτη φορά, να αφομοιώσουμε τα αντικείμενα και τα φαινόμενα που 

αποτελούν τη ροή της υλικής ζωής. (Kracaouer 425). 

Μέσα στα πλάνα του Tarkovsky, της Shepitko και του Klimov η πραγματικότητα 

καταγράφεται ως έχει και ταυτόχρονα όπως δεν την έχουμε ξαναδεί. Οι φιλοσοφικές 

καταβολές των ταινιών αυτών εντοπίζονται ίσως πίσω στον Husserl, καθώς θέλουν μέσα από 

μια ιδεαλιστική μορφολογία να εγκαθιδρύσουν τη φυσική, υλική στάση απέναντι στα 

πράγματα. Συνειδητοποιούν και θεματοποιούν τον κόσμο στην ενότητα του, τον 

αντιμετωπίζουν ως ένα «καθολικό εγωλογικό πρόβλημα» (Husserl 82). Τα μοτίβα της 

συνάντησης των πρωταγωνιστών και των θεατών με αυτόν τον «Ιερό Άλλο» και ο 

θρησκευτικός συμβολισμός αξιοποιούνται ως αφηγηματικές τεχνικές που επιτρέπουν τη 

βίωση του καθολικού έξω από το θρησκευτικό, την εξερεύνηση των ανθρώπινων ορίων και 

της ανθρώπινης ευθραυστότητας, την ανακάλυψη των κοινών ανθρώπινων αδυναμιών μέσα 

από τις συγκρούσεις. Για τους σκηνοθέτες αυτούς η κοινή ανθρωπινή συνείδηση και ο 

εσωτερικευμένος χρόνος, μέσα στη φυσική ροή του στον κόσμο-της-ζωής και στον κόσμο-

του-κινηματογράφου, καθίστανται ιερά. 

Αναφέρθηκε ότι Η Ανάβαση βασίστηκε στο μυθιστόρημα Sotnikov του Bykaŭ και Τα 

παιδικά χρόνια του Ιβάν στο διήγημα Ivan του Bogomolov, έργα τα οποία ανήκουν στη 

λεγόμενη στρατιωτική πρόζα (lieutenant prose), αφού έχουν γραφτεί από άτομα που έχουν 

υπηρετήσει στον πόλεμο. Όσο για το Έλα να Δεις, βασίστηκε στο τεκμηριωτικό 

πεζογράφημα Out of the Fire των Adamovich, Bryl και Kalesnik. Όλες αυτές οι εμπειρίες 

των συγγραφέων, των μυθοπλαστικών χαρακτήρων και των ανθρώπων που προσέφεραν στον 

Adamovich τις δικές τους μαρτυρίες, εμπλουτίζονται από τις εμπειρίες των σκηνοθετών που 

βίωσαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στα παιδικά τους χρόνια. Μέσα από αυτή τη 

διαδικασία πολλαπλού φιλτραρίσματος της πραγματικότητας είναι σαν να μένει τελικά ένα 

καθαρό απόσταγμα συναισθήματος και βιώματος της Ιστορίας. Για τον Tarkovsky, την 

Shepitko και τον Klimov αυτό το εναπομείναν συναίσθημα, αυτή η πολυδουλεμένη 

ενσυναίσθηση είναι που κρατά ζωντανή την ατομική / συλλογική μνήμη των ανθρώπων. 

Όταν ο Rosestone αναρωτιέται κατά πόσο οι ταινίες μπορούν να γράψουν Ιστορία και ο 

White με ποιον τρόπο διαβάζονται και αναλύονται οι εικόνες για να διαβαστεί και η Ιστορία 

τους, ίσως ξεχνούν να αναρωτηθούν κατά πόσο αρκεί η Ιστορία να γραφτεί και να διαβαστεί 

για να μείνει στη μνήμη των ανθρώπων. Εξίσου μεγάλη σημασία με το να αποτυπωθεί η 

Ιστορία στο χαρτί έχει και το να εντυπωθεί στην ανθρώπινη μνήμη. Και η δύναμη των 
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εικόνων και η απήχηση του κινηματογραφικού μέσου συμβάλλουν σε αυτό. Η απήχηση εδώ 

μετρά, γιατί, όπως τονίζει η Marnie Hughes-Warrington, αυτό που συνιστά μία ιστορική 

ταινία δεν είναι μόνο τα φιλμικά στοιχεία της αλλά και όλοι οι άλλοι εξωφιλμικοί 

παράγοντες που την περιβάλλουν, όπως οι συζητήσεις, και οι κριτικές που προκύπτουν –

συζητήσεις και κριτικές που γίνονται προσβάσιμες παγκοσμίως και εξαιρετικά γρήγορα χάρη 

στο διαδίκτυο– αλλά και η ίδια η ιστορία της, δηλαδή οι κοινωνικοπολιτικές συνθήκες μέσα 

στις όποιες γεννήθηκε, χρηματοδοτήθηκε και προβλήθηκε (Hughes-Warrington 190). 

Οι ιστορικές ταινίες δεν εστιάζουν στο πώς γράφεται αλλά στο πώς ξαναδιαβάζεται 

με άλλα μάτια η Ιστορία, επανεξετάζουν ιστορικά γεγονότα και ενδιαφέρονται για το πώς 

εντυπώνεται ως βίωμα αυτή η Ιστορία στη μνήμη των ατόμων. Οι ταινίες του Tarkovsky, της 

Shepitko και του Klimov έχουν υπομνηστικό ρόλο και εδώ έγκειται η ιστοριογραφική τους 

αξία. Για τον Améry καμία κτηνωδία από το αρχείο της Ιστορίας δεν πρέπει να καταλήγει ως 

μία αμυδρή ανάμνηση και δεν μπορεί να θεωρηθεί πως έχει διευθετηθεί, πως έχει επιλυθεί 

μόνο και μόνο επειδή καταχωρήθηκε εκεί: «Εξεγείρομαι ενάντια στο παρελθόν μου, ενάντια 

στην Ιστορία, ενάντια σε ένα παρόν το όποιο αποθηκεύει το Ασύλληπτο στον καταψύκτη της 

Ιστορίας, με αποτέλεσμα να το παραποιεί με τον πλέον απεχθή τρόπο. Τίποτε δεν έχει 

επουλωθεί» (Améry 17). Με άλλα λόγια, ίσως η Ιστορία οφείλει να έχει συναίσθημα, γιατί 

μία Ιστορία χωρίς τέτοιο συναίσθημα αργά ή γρήγορα ξεχνιέται και μία ξεχασμένη Ιστορία 

είναι Ιστορία άγραφη. 
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Β. Δημιουργικό Μέρος 

 

 

Μήνας του μέλιτος 

 

Άκου, άκου. Και το πεύκο έχει τον δικό του θόρυβο, 

 η μυρτιά κάποιον άλλον, ο άρκευθος έναν ακόμα,  

διακριτά όργανα, κάτω από αμέτρητα δάχτυλα.1 

 

Από πολεμικά οχυρά / σκοτεινούς θαλάμους  

σε φιλμ φόνους / προπαγάνδες απόπειρες  

ο χρόνος έκανε τη δουλειά του  

Η Εύα έμαθε  

να ζει, έμαθε να πεθαίνει 

 Πήρε με το δείπνο υδροκυάνιο και ο σύζυγος της στον δεξιό κρόταφο  

μια σφαίρα —  

ο Απρίλιος εκπυρσοκροτεί αργά ή γρήγορα  

σαν τον καρπό της βαλσαμίνης σε μανιασμένα χέρια 

Ο Κόκκινος Στρατός κατέφτανε, οι νεόνυμφοι κουφάρια κάηκαν στον κήπο 

Η γαμήλια γιορτή είχε μόλις ξεκινήσει: 

 

οι στατιστικές απογραφές μέχρι σήμερα τιμούν αφανισμένους των πολέμων  

Ο κάθε ιστορικός το παραδέχεται πως ο έρωτας φυσικά πρέπει να γράφεται  

και πως είναι όμορφο   

όταν οι άνθρωποι αγαπούν ο ένας τον άλλον. 

 

                                                             
1 Από το ποίημα La pioggia nel pineto (Βροχή στο πευκόδασος) του Gabriele D'Annunzio. 
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Είναι άδικο 

 

I. 

Να με κοιτάει για να ζήσει. Να μην την καταλαβαίνω. Μητέρα και μακρινή  

κοιμάται ξυπνάει  

το όνειρο καταπίνεται με τα χάπια.  

 

II. 

Τα νοσοκομεία να είναι ο μόνος φάρος που την εκπλήσσει 

που της χαρίζει ορατότητα 

τη μόνη μοναξιά που σώζει. 

III. 

Αργώ. Από το ένα φανάρι στο άλλο  

είτε πράσινο είτε κόκκινο δεν ξημερώνει.  

Πουθενά δεν επιστρέφω·  

το σώμα μου δεν το ξέρει 

και με περιμένει.  

 

IV. 

Οι άστεγοι με κρατάνε 

να περάσω τον δρόμο. Υποτάσσω το απέναντι  

δίχως εμπόδια, δίχως ιδεολογία. Ύστερα τους διαφεύγω.  

Ποιος διώχνει ποιον από τη νύχτα;  

 

 

V. 

Να λιγοστεύω, να γεράσω 



123 

 

 
 

να έχω πεθάνει 

 η γη να μου μιλά  

ήσυχα, σιγά, ελεγειακά — 

εσύ με θυμήθηκες 

 η γη συνεχίζει.  

 

VI. 

Ούτε μία σιωπή στη σκιά της κάτω από τα πεύκα 

ούτε μία κατσαρίδα πνιγμένη στη ζάχαρη των φρούτων 

ούτε μία προσευχή άστοχη σαν πυροτέχνημα στους ουρανούς  

ούτε η στιγμή στη φθορά, στον παροξυσμό της  

με καθόρισαν.  

 

VII. 

Να υπάρχουν κενά στην Ιστορία  

και να διαβάζεται.  

Να διαβάζεται και να υπάρχουν 

και να είναι δικά σου και δικά μου 

 καταδικασμένα.  
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Όταν τελειώνει ο πόλεμος 

 

Σήμερα ο ουρανός βούλιαζε  

μέσα μας  

και κανείς δεν ναυάγησε 

σήμερα οι νεκροί κάρφωναν έλατα 

στη γη 

 και κανείς δεν κρεμάστηκε 

σήμερα τα παραθυρόφυλλα τράνταζαν τον άνεμο 

μόνα τους  

και κανείς δεν φοβήθηκε 

σήμερα έσκασε το χώμα ψηλά στους ουρανούς 

 στους νεκρούς  

στα έλατα  

στα παράθυρα 

και ο καθένας μας το είδε και το άκουσε  

και κανείς δεν το είδε και δεν το άκουσε· 

από χθες οι μέρες μας έληξαν 

 και κανείς δεν πρόλαβε  

να πάρει τον χρόνο με το μέρος του. 
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Παιδικά χρόνια  

 

Κόβω ένα λεμόνι στα δύο σαν κάποιος θεός που αποφασίζει  

μεταξύ απουσίας και απουσίας              πιέζω και στύβω ένα λεμόνι 

    σαν μία παρομοίωση  (από ανάγκη για αντιπερισπασμούς)  

                              και ο χυμός βρίσκει στο μάτι:  

το μάτι καίει (δακρύζω) ανοίγει και κλείνει 

το μάτι είναι πληγή κάθε φορά που ανοίγει καίει και κλείνει.  

Κόβω ένα λεμόνι σαν έναν ανθρώπινο βολβό 

 και από παιδί προσεύχομαι να έχω πιο γρήγορα αντανακλαστικά στο επόμενο σαν.  
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Η Αποκάλυψη του Ιωάννη 

 

I. 

«Έλα να δεις». Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο, κόκκινο σαν τη φωτιά·  

στον καβαλάρη του δόθηκε ένα μεγάλο σπαθί με την εντολή να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη, 

και οι άνθρωποι να σφάξουν ο ένας τον άλλο1. 

6: 3-4 

 

Οι καρέκλες, τα τραπέζια, οι πόρτες, οι δίσκοι είναι από ξύλο· είναι δέντρα, είναι δάσος.  

Οι θαμώνες είναι από γυαλί, εσύ είσαι από καθαρό χρόνο. Μέσα στο κεφάλι μου  

αναβοσβήνει μία μπλε neon επιγραφή: Εδώ το οξυγόνο απαγορεύεται.  

                Σε περίπτωση φωτιάς σπάστε τον χρόνο. 

Εσύ έχεις ήδη αργήσει.     Μετά τα μεσάνυχτα οι περισσότεροι κοιμούνται·     το ασυνείδητο 

τους τιμωρεί και τους ανασταίνει.  

Μετά τα μεσάνυχτα ποιος μπαίνει στον κόπο του άλλου;  

 Όταν θα έρθεις, θα έχω φύγει. Σε πέντε, σε δέκα λεπτά, θα σηκωθώ.  

Δεν το περίμενα να τελειώνει έτσι ο κόσμος και να μην είμαι καν εκεί για να το δω. 

 

Νόμιζα θα ήμουν σε ρόλο καταστροφέα / σε ρόλο μεσσία  

και εσύ μία ολόκληρη ανθρωπότητα που θα με περίμενε. 
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II. 

Και νύχτα δεν θα υπάρχει πια,  

και δεν θα έχουν ανάγκη ούτε από το φως  του λύχνου  

ούτε από το φως του ήλιου.1 

22: 5 

 

Είναι χειμώνας, είναι Τρίτη και περπατάω πάνω στον ήλιο.  Ένας κύριος παίζει   

με τον σκύλο του μουσική μέσα στο δικό τους χρονοχαρτόκουτο.  

Στην αποκάλυψη του Ιωάννη κάθε άλογο λευκό, κόκκινο, πράσινο, μαύρο φορτώνεται  

στη ράχη του έναν πόλεμο μαέστρο και καλπάζοντας διαλύονται μαζί σαν ακορντεόν. 

 

Η αλήθεια είναι ότι κανονικά κανείς δεν νοιάζεται  

να ακούσει για ένα άλογο πολέμου:  κανείς δεν μπορεί να το δει.  

Έχει γίνει αόρατο από τις ίδιες του τις πληγές. Ξέρω πώς νιώθει.2  

Και κανείς δεν καταλαβαίνει 

γιατί το τέλος του κόσμου να εξαγγέλλεται με ένα χλιμίντρισμα,  

ένα αλογίσιο σκάψιμο της οπλής στο χώμα, με έναν λαιμό που δύει 

σαν φως εξόριστο στις στέπες.    

 Κανείς δεν καταλαβαίνει  

γιατί να χρειάζεται η εξημέρωση πριν τη σφαγή, γιατί να διακόπτεται  

για εξαγγελίες η σιωπή     λίγο πριν σιγάσουν οι αιώνες. 

 

Κανείς δεν καταλαβαίνει  

εκτός από τον κύριο μπροστά μου:   πρώτα ταΐζει τον σκύλο 

τρώνε το ίδιο κρέας, από το ίδιο χέρι, το ίδιο θαύμα  

τρώνε τον ίδιο ήλιο, τον ίδιο χειμώνα, την ίδια Τρίτη. Περπατάω και  



128 

 

 
 

αναρωτιέμαι αν οι δυο τους έχουν ποτέ διαφωνήσει για τον πόλεμο και για τα άλογα.12 

 

  

                                                             
1 Από το βιβλικό κείμενο της Αποκάλυψης του Ιωάννη. 

2 Από το ποίημα War Horse της συλλογής Loading Mercury with a Pitchfork του Richard Brautigan. 
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Μηχανή του χρόνου 

 

I. 

Δύο ώρες στο Instagram 

και ήταν ολόκληρη μέρα. 

Στον Ερμή μία μέρα 

κρατάει δύο χρόνια. 

Έστω κοιτούσα ιστορικές φωτογραφίες: 

οι πόλεις της Σοβιετικής Ένωσης πριν 

και μετά την πτώση 

η Νέα Υόρκη πριν 

και μετά τη μεγάλη ύφεση 

η Δρέσδη πριν 

και μετά τον βομβαρδισμό. 

 

Ούτε σήμερα έμαθα κάτι νέο· 

ο χρόνος δεν διδάσκεται 

βιώνεται αθέατος 

από φακούς και μάτια.    
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II. 

Ξέρω ζευγάρια 

που πεθαίνουν μαζί: 

ζευγάρια που χωρίζουν 

κάθε πρώτη εβδομάδα του μήνα 

μέχρι που συμπληρώνουν  

τα πέντε, τα δέκα, τα είκοσι χρόνια 

και η συχνότητα αραιώνει.  
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III.  

Ένα δευτερόλεπτο δεν είναι  

ένα εξηκοστό του λεπτού 

μετριέται στη δική του διάρκεια. 

  

Το φως του ήλιου όταν  

πέφτει πάνω μας 

 είναι ήδη γερασμένο 

κατά οκτώ λεπτά και είκοσι δευτερόλεπτα. 

Από το κοντινότερο άστρο στη γη  

Proxima Centauri  

το φως φτάνει τεσσάρων ετών.  

 

 Είναι παρελθόν τα μάτια μας  

και όλα εξηγούνται: 

γιατί λείπεις όταν σε κοιτάω 

γιατί αργείς ακόμα και όταν με περιμένεις 

 γιατί όσο χρόνο κι αν διέσχιζα ήμουν μακριά σου.  
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IV.  

Κοιτάζοντας τον ουρανό ξέρω τι σκέφτεσαι: 

πόσος εαυτός να χειμωνιάσει μέσα μου 

πριν το δέρμα μου γίνει λατομείο· ανεξόρυκτο το μέταλλο της νύχτας.        

Ξέρω γιατί σκέφτομαι το ίδιο.  

 

Για να μας αδειάζει είναι εδώ το κρύο·  

τα μάτια μας σεληνιακοί κρατήρες δακρύζει στο χείλος τους το φως.        

 

Οι μέρες έπεσαν νωρίς σαν αφελείς στρατιώτες 

ποιος θα γυρίσει να τις φέρει πίσω 

 ποιος θα τις θάψει·  άστρωτα τα πτώματά τους στο λευκό. 

Ως υπενθύμιση, ως προφητεία μας τρώει αργά-αργά η κρύα φύση.  

 

Κάποτε θα βρούμε την εποχή μας σκέφτομαι 

έστω και νεκρή. 
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Η ζωή στον Άρη  

 

I. 

Το παράθυρο απέναντι στον πέμπτο εκπέμπει όλη μέρα κάθε μέρα στην ίδια συχνότητα: 

η γυναίκα μου πέθανε ή με παράτησε, τα παιδιά μας έφυγαν ή δεν κάναμε 

είμαι εβδομήντα με ογδόντα ετών, η λάμπα που καίω είναι εβδομήντα με ογδόντα watt 

 είναι δώρο ή την αγόρασα, καίγομαι μαζί της εικοσιτέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο 

κοιμάμαι μαζί της ή δεν κοιμάμαι ποτέ, είμαι εβδομήντα με ογδόντα watt. 

  

Ίσως η μοναξιά να υπολογίζεται σε watt όχι σε χρόνια 

 ίσως το φως της να πυρακτώνεται κιτρινοκόκκινο 

ίσως ο γέρος εξωγήινος περιμένει τη ζωή να τον ανακαλύψει και ποιος δεν επιθυμεί  

να ζήσει, ίσως στον δικό του κιτρινοκόκκινο πλανήτη των πενήντα τετραγωνικών μέτρων 

έχει στριμώξει την ελπίδα: δεν είμαστε μόνοι στον γαλαξία. 
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II. 

Κανένας άνθρωπος κανένας πόλεμος 

κανείς δεν αυτοκτονεί δεν λιμοκτονεί 

κανείς δεν σκοτώνει δεν αρρωσταίνει 

κοιλάδες οροσειρές φαράγγια ηφαίστεια 

ύψη παντού κενά και πιθανότητες 

καμία μνήμη κανένα τραύμα 

καμία καταστροφή καμία τραγωδία 

καμία Οφηλία δεν θυσιάζεται για κανέναν Άμλετ 

οι αστροναύτες ανανεώνουν κάθε πέτρωμα το ανεξερεύνητο τον θάνατο 

ο θάνατος αστροναύτης πάνω μας πατά ξανά στα πρώτα βήματά του. 
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Μέλισσες στο διάστημα 

 

ο Μάιος ξέρει να φυτεύει έναν ουρανό άωρο σαν ροδάκινο 

να τον ξεφλουδίζει από χρώμα σάρκα και θερμότητα πάνω ακριβώς από τα μαλλιά μας 

και τα μαλλιά μας να τραβάνε τις μέλισσες  και να σου λέω αν ήμουν μέλισσα θα είχα κεντρί 

θα σε τρυπούσα  και με χαμένο το ένα τρίτο μου το σώμα θα ζούσε δευτερόλεπτα θα πέθαινα  

σαν ρήγμα  και κανείς από τους δυο μας δεν θα κατηγορούνταν  

και να μου λες πως σε αυτή τη γη κανείς δεν πεθαίνει όταν το θέλει   

πως οι θάνατοι κερδίζονται σαν μάχες 

πως το '84 ακόμα και οι μέλισσες ταξίδεψαν μακριά από εδώ με διαστημόπλοιο 
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Στην ουρά για δύο πακέτα τσιγάρα γάλα αυγά δημητριακά 

 

όλα συνήθειες που αγοράζω για τρίτους 

Κοιτάμε ο ένας την πλάτη του άλλου 

 γιατί δεν έχουμε τι άλλο να κάνουμε     Περιμένουμε το άδειο ταμείο 

 έναν υπάλληλο να εμφανιστεί      την εκεχειρία 

τις ώρες να σκορπιστούν σαν φτέρνισμα στη νυχτερινή σκοπιά 

Οι άνθρωποι εδώ εξαναγκάζουν τη συζήτηση 

Βρίσκομαι στη μέση  

οπλισμένη από το πουθενά     σαν την καραμπίνα του Hemingway 

 αδιάφορη για τα δρώμενα και  

πρόθυμη να συνεισφέρω στην απελπισία της στιγμής 
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Ένα gros plan σαν πίνακας του Picasso 

 

Η μνήμη μου γυρίζει γύρω από τον εαυτό της σαν το πρόσωπό σου: 

i. 

το δεξί μάτι ηλιακό ψήνεται κατάματα στο αριστερό 

ii. 

ισημερινός η μύτη μεσημβρινός ισορροπεί τον κόσμο 

iii. 

τα χείλη τεκτονικά προκαλούν κρανιακούς σεισμούς 

  



138 

 

 
 

 

Αποκοιμήθηκα και έχασα το τέλος 

 

Δεν είδα τη ζωή μου σε μια ταινία 

δεν έσφιξα κόμπο την τελευταία φλέβα σου και στο μοντάζ την έκοψα 

ούτε σώπασα την κραυγή του σκοτωμένου στο μιξάρισμα 

 Δεν πάγωσες μέσα μου                                            το ένα καρέ μετά το άλλο 

σαν τον Antoine Doinel1 

       του εαυτού σου 

σαν το παλιό κρεβάτι που έτριξε ξαφνικά μέσα από τον τοίχο 

με κλειστά τα μάτια μου για εμένα για τον άνθρωπο 

 

  που ποτέ δεν γνώρισα 

και που ανέλπιστα ξύπνησε 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Πρωταγωνιστικός χαρακτήρας από την ταινία Les Quatre Cents Coups (Τα 400 Χτυπήματα) του 

François Truffaut. 
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39 και 9 

 

  πάνω στον χλιαρό καθρέφτη  

                                        πάνω στο νεφέλωμα μιας μπανιέρας                                

     πάνω στην τέφρα της Πομπηίας           

                                                             αειφανής / αφανής / αμφιφανής   

  γλιστράω πάνω στο δέρμα μου    

                              σαν τρεμάμενος υδράργυρος γλιστράω      

           στο νερό και κάπως πέφτω από τον πυρετό μου      

                κάπως ζω αφαιρώντας βαθμούς         

             και βαθμούς          

του εαυτού μου 
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Γράφοντας με ηλεκτρόνια, φθορίζοντας πλάσμα 

 

Αν τώρα μπορούσα να γράψω τη μικρότερη λέξη του πλανήτη με ηλεκτρόνια 

(ηλεκτρόνια γεννιούνται από το κατάλληλο μικροσκόπιο)  

αν μπορούσα τώρα να φθορίσω πλάσμα με τα ακροδάχτυλά μου 

(πλάσμα ονομάζεται η τέταρτη κατάσταση της ύλης) 

κάτι τέτοιο θα το ξεχνούσα: 

εσύ γράφεις την ανάσα μας στο τζάμι του αυτοκινήτου με φανάρια  

που τρεμοπαίζουν σαν σταματημένοι ορίζοντες  

πάντα στο πορτοκαλί. 
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 Νοέμβριος 

 

I. 

Πλησιάζεις όπως φεύγει 

κάποιος που δεν συγχωρεί. 

 

II. 

Ο καθένας προετοιμάζεται για την κατάληξή του 

όσο κι αν στις ισχνές ψύχρες των περιπλανήσεων 

την καθυστερεί με μια πορτοκαλιά 

ένα παλτό, ένα τρεμούλιασμα. 

 

III. 

Κάνω στην άκρη 

γιατί αυτή μου ανήκει. 
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IV.  

Βλασταίνεις από εμένα 

σαν τη μοναδική παπαρούνα σε ναρκοπέδιο· 

πύρινος διώκτης του εαυτού σου 

και σε κυνηγάω. 

 

V.  

Ίσως πουθενά κανείς δεν συναντά 

το κενό που τόσο επιθυμεί η μοναξιά του· 

ούτε στα βράχια στους γκρεμούς ούτε στο κρανίο του. 

 

VI.  

Όταν πέφτουμε μέσα σε μία ανάμνηση 

οι νεκροί φοράνε τα σώματά μας 

και περπατούν ξανά μαζί και ζεσταίνονται 

κατάκοποι από αγάπη 

ο ένας από τον άλλο. 
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VII.  

Στο βάθος της βοής σε είδα: 

στόλισες με σπινθήρες το χρώμα της ώρας 

τρίβοντας και τρίβοντας 

αγριότητα με αγριότητα. 

 

VIII.  

Χάλκινο πια γεννιέται το έσχατο πέρασμά σου 

και του αντιστέκομαι πριν πέσω. 

Αντιστέκομαι και φανερώνομαι 

όπως τα δόντια του έρωτα 

μπροστά στην αμφιβολία. 

 

IX.  

Όταν σε προλαβαίνω 

ακόμα και τότε μένω πίσω.  
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Το αριστερό πόδι του Arseny Tarkovsky 

 

Κομμάτια της πετάχτηκαν σε κάποιο πεδίο μάχης 

κομμάτια της άρπαξε ο εχθρός τα κοράκια τσίμπησαν κομμάτια της 

νεκρά κύτταρα νεκρός ιστός τα κομμάτια της τα έκοψαν  

αποστειρωμένα νυστέρια και πριόνια. 

Η αγάπη σου σαν γάγγραινα σαν ακρωτηριασμένο πόδι μέλος φάντασμα το σύνδρομο 

μουδιάζει με ξυπνάει κάθε ξημέρωμα την ίδια ώρα στις τρεις και σαράντα επτά: 

θυμάμαι κοιμάμαι ξεχνάω.  

 

Δεν είναι τυχαίο, ο Arseny Tarkovsky υποβλήθηκε  

σε έξι μικρούς ακρωτηριασμούς, ο ένας μικρότερος από τον προηγούμενο,   

τα διαζύγια δεν ήταν τίποτα.  
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Κατά Ματθαίον πάθη1 

 

Δεν υπάρχει θάνατος. Υπάρχει μόνο  

ο φόβος του θανάτου. Αν μπορούσαμε μόνο να σταματήσουμε  

τον φόβο του θανάτου.2 

 

Ο Ματθαίος κήρυττε για δώδεκα χρόνια στην Παλαιστίνη, ύστερα στην Αιθιοπία, 

δεν κουραζόταν μάλλον, δεν σταματούσε. Συμβαίνει αυτό συχνά 

όταν νομίζεις ότι έχεις κάτι να πεις και βιάζεσαι.  

 

Φτάνεις στα μισά, χωρίς να το έχεις πει. 

 

Συνεχίζεις σε άλλον τόπο και καταλήγεις 

με τον Bach να σου υπενθυμίζει  

τον μαρτυρικό θάνατο: 

οι λέξεις απενθείς δεν λείπουν σε κανέναν. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Αναφορά στο ομώνυμο ορατόριο του Johann Sebastian Bach. 

2 Αναφορά στην ταινία Η Θυσία του Andrei Tarkovsky. 
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Νοσταλγία 

«Πρέπει να σωθούν όλοι. Ολόκληρος ο κόσμος.»1 

 

 

I. 

Σελίδες σπίθες ανάβουν πνίγονται δίπλα στο νερό που ιριδίζει που σε στάλες στάχτες στάζει  

πάλι πάνω σε νερό και το ταράζει όσο το φτερό το χώμα καθώς κοιμίζω τις υποσχέσεις που  

ολιγωρούν δίχως ανάσα σαν πέτρινοι άντρες σε γωνίες ανηφόρες κατηφόρες που 

σαν φωνές ταξιδευτών με τη δική μου χροιά θα λοξοδρομούν 

θα ξεμακραίνουν. 

 

 

 

II. 

Όταν θα επιστρέψεις 

θα αφεθεί ησυχία από τις μνήμες μου 

όταν θα επιστρέψεις 

δεν θα σαπίζουν πια οι καρποί του υπαρκτού 

όταν θα επιστρέψεις 

θα σε στεγάσω στις παλάμες μου 

σαν κερί που αιώνες κόντραρε τον άνεμο 

όταν θα επιστρέψεις 

θα σου πω πως 

καθώς το μαστίγιο του ήλιου 

ελευθερωνόταν πάνω μου 

άγγιξα το όνομά σου ολόκληρο 

γραπώθηκα απ’ όσους γύρω μου με γύρευαν 
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θα σου πω το είδα, το έζησα: 

όλα στον κόσμο ήταν γυμνά από σάρκα 

έγλειφα σαν ύαινα κόκαλα και σκόνη. 

Θα σου πω για να ξέρεις 

πως υπέφερα την κτηνωδία της αλήθειας 

αρχή-μέση-τέλος 

κι όταν θα ξέρεις 

θα έχεις επιστρέψει  

θα γονατίσεις 

μπροστά στο πέπλο της λίμνης που αχνίζει 

αφανίζοντας τους αποστάτες της 

άδυτες γυναίκες, τον άσωτο ποιητή, σκυλιά και λευκά άλογα 

και σιγά-σιγά εμάς 

θα διασχίσουμε αόρατοι την ομορφιά 

θα μας εξημερώσει άραγε 

πριν να είναι αργά 

ή θα διστάσουμε 

για να έχουμε μία στιγμή 

να απογοητευτούμε. 
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III. 

Φτάσαμε εδώ που άλλοτε 

ρήμαζε και το λεπτότερο φύλλο όταν έπεφτε 

ρήμαζε γειτονιές, γενιές, γέφυρες· 

οι κάτοικοι, τι στρατός από πυγολαμπίδες, 

έτρεχαν με φως από το φως και πίσω από το φως 

και καθημερινά κατά πάνω τους, πάνω στα έκθαμβα όνειρά μας 

σαν ολοφώτιστα δρεπάνια σε ψηλό, σ’ αφημένο χόρτο· 

ρήμαζε εαυτούς 

στη ζώνη του αγέννητου, του αθέατου, του απλησίαστου 

έναν-έναν, θρόισμα το θρόισμα 

ο ύστατος φόβος, ο αποχαιρετισμός 

εγώ για επιλόγους, για υστερόγραφα 

για τις ανακρίσεις της ελπίδας πριν την ελπίδα 

για λέξεις, στις λέξεις, στον ερχομό τους 

εγώ όλο μισόλογα, όλα ανοιχτά, όλα πικρά στο στόμα 

όλο της αφοσίωσης, της μύησης, του μύθου, της φυγής 

εγώ για εκείνες τις υστερίες από άστρα 

εγώ, μία ακόμη πληγή στο άπειρο 

εγώ γιατί; 

Τώρα ερείπια, ερημιά, προχωράμε 

μέσα στους καπνούς 

μας ελαφραίνει το σκοτάδι 

μας χάνει ο ουρανός· 

κοντοστεκόμαστε και θαυμάζουμε 

με το κάθε μικρό γκρίζο, με το ίχνος του 

στα μάγουλα, στα δάχτυλα, στα πνευμόνια μας 
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τη μοναδική πηγή 

τη μόνη ζεστή έλξη, τη λάμψη: 

το τελευταίο δέντρο που φλέγεται.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Το ποίημα αναφέρεται στην ταινία Νοσταλγία του Andrei Tarkovsky. 
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Τοιχογραφία μινωικού πλοίου (ξανά)1 

 

Χωρίς σκελετό, χωρίς καρφιά 

απλές κατασκευές, αρχαίες καινοτομίες, έτσι τις λένε.   

Σαράντα περίπου λέξεις ναυπηγικής δίνει η Γραμμική Β 

και πόσες από τότε έχουν προστεθεί; Πώς αλλάζει 

πώς κυματογραφείται η λέξη;     

Κάθε χρόνος της κλειστή θάλασσα·  

όσο μακριά της κι αν πνίγω   θα πεθαίνω μέσα.  

 

Ακόμη ριχνόμαστε στην αέναη αδράνεια  

στον ίδιο κίνδυνο, ηθελημένα ή όχι: 

 

οι ποιητές  σαν Αργοναύτες αναμένουν  

σαν καράβια αναμένουν  σαν άγκυρες  ανύποπτα  

ανήμποροι  σαν γένος   σαν σύμπαν αναμένουν.  

Στο μεταξύ οι απειλές χορταίνουν με ψάρια 

η σιωπή με εμάς. Το αίμα είναι αίμα όχι πια καταφύγιο· 

δεν χαρίζεται,  δεν κατακτιέται,  στέρεψε.  

Δεν ακινητοποιείται η λέξη.   Από σημείο σε σημείο.  

 

Ακόμη ψάχνουν για σημεία.   Ακόμη ψάχνουν για εχθρούς. 

Δεν υπάρχει εχθρός.  Θάνατος εναντίον θανάτου  

εις το όνομα του μύθου.  Οι νικητές θάβονται με τα ονόματα 

και κανένας δεν ψάχνει για ονόματα.  

Όμως έχω τον Ιάσονα να ζει με τα ψευδώνυμα.  

Ζει, μπροστά μου, αγεωγράφητος.  Τον έχω για καθρέφτη— 
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σπάει το είδωλο  ρωγμή με τη ρωγμή        σε χίλια δυο μάταια της γης.  

 

Τα μαζεύω και με κόβουν ως εξής: Άφησε την.  

Φτιάξε μια νέα Ιθάκη. Μπορείς και πέρα απ' τον ορίζοντα.1  

 

Πόσα μετακείμενα χρειάζονται      για να μονωθώ ως βλέμμα; 

Ακόμη μαζεύω συνειδήσεις και τις μετράω  

όπως οι φυλακισμένοι τις στείρες μέρες— 

με συμπληρώνω:   

Fractals τα γεγονότα. Η πολλαπλή ιστορική ενότητα.  

Ηχώ, ηχητική που φανερώθηκε στα νερά. Μονάχη.1 

Οι πληγές εδώ υπενθυμίζουν  να μη ζητάω απαντήσεις. 

 

Η λέξη είναι κάλεσμα   συλλαβίζεται στρατηγικά σαν εκστρατεία·  

η λέξη είναι μια άλλη Οδύσσεια  στο προσχέδιο της οι νεκροί γίνονται ψηφία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
1 Αναφορές στο βιβλίο Η θάλασσα μέσα στην TV του Ιάσονα Δεπούντη.  
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