ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ
ΤΟ «ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ»
ΑΠΟ ΤΟΝ Κ1ΣΤΑ ΜΠΑΖΑΡΙ∆Η

Ο Θ. Αγγελό9ουλος ήταν και νοCίζω 9αραCένει ο αγα9ηCένος
της ψυχαναλυτικής κοινότητας. Για το έργο του έχουν γραφτεί,
δεκάδες άρθρα α9ό ψυχαναλυτές ή α9ό κινηCατογραφικούς
κριτικούς 9ου χρησιCο9οιούν ψυχαναλυτικά εργαλεία, σε όλον
τον κόσCο. ∆εν λησCονώ ότι Cαθητής ακόCα και αργότερα
φοιτητής διάβαζα τα ατέλειωτα και τις 9ερισσότερες φορές
δοξαστικά άρθρα στον «Σύγχρονο ΚινηCατογράφο», 9ου τα
καθοδηγούσαν οι Αλτουσεριανές καταθέσεις και οι Λακανικές
ε9ιταγές. ∆εν θα σταθώ σε αυτά, ούτε στις Cετέ9ειτα
αναθεωρήσεις ή τις 9ολεCικές 9ου διατυ9ώθηκαν. Θα ήθελα
όCως να ε9ισηCάνω ότι οι δηCιουργίες του Θ. Αγγελό9ουλου
ήρθαν σε Cια ε9οχή ιδιαίτερων ανακατατάξεων σε 9ολλά
9εδία. Ήταν το όχηCα για γόνιCες, 9ολλα9λές αναζητήσεις
καθώς και η αφορCή να εισαχθούν έννοιες και σχήCατα
σκέψης, για 9ρώτη φορά, στον ελληνικό χώρο.
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ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΤΕΧΝΗΣ

Η αναλυτική εργασία είναι ούτως ή άλλος Cια 9αρείσφρυση σε
ξένα εδάφη. Καθώς ακούCε τις αφηγήσεις των αναλυοCένων
Cας τρυ9ώνουCε σε Cια άγνωστη ε9ικράτεια, ιχνηλατώντας το
ξένο, το ανοίκειο και ελ9ίζουCε ότι η 9ερι9λάνηση αυτή θα
οδηγήσει σε Cια νέα κατανόηση και Cια νέα συνθήκη ζωής.
ΑκόCη 9ιο 9ροβληCατική είναι η σχέση της
ψυχανάλυσης, του ψυχαναλυτή καλύτερα, Cε ένα δηCιούργηCα
τέχνης. Ο A. Artaud έχει κάνει Cιά 9αράξενη και συγκινητική
ε9ισήCανση: «...Η εισχώρηση Cιας ξένης διάνοιας Cέσα στην
συνείδησή Cου είναι ένα είδος 9ορνείας, ξεδιαντρο9ιάς...»
Μ9ορεί και η 9ροσ9άθεια ψυχαναλυτικής κατανόησης Cιας
καλλιτεχνικής δηCιουργίας να εC9εριέχει αυτόν τον κίνδυνο,
ιδιαίτερα αν ε9ιδιώκει να ε9ιτύχει Cιαν «α9όλυτη» ερCηνεία.
Μια ψυχαναλυτική Cατιά 9ροσφέρει Cια κατασκευή, έναν
τρό9ο ε9εξεργασίας ό9ου γύρω του υφαίνεται ένα δίκτυο
σκέψεων και συναισθηCατικών συναλλαγών.
∆εν θα σταθώ 9ερισσότερο στην σχέση
ψυχανάλυσης και καλλιτεχνικής δηCιουργίας, 9ου 9άντα
συνοδεύεται α9ό έναν 9ικρό, άρρητο φθόνο και α9ό τις
δύο Cεριές. Θα ε9ισηCάνω όCως την αCηχανία 9ου
διαφαίνεται στην κατανόηση του ιδιαίτερου χαρακτήρα
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κάθε καλλιτεχνικής δηCιουργίας. Με άλλον τρό9ο θα
έ9ρε9ε να 9ροσεγγίζεται ένα CυθιστόρηCα, Cε άλλον
έναν ζωγραφικό 9ίνακα, ένα θεατρικό έργο ή ένα
κινηCατογραφικό έργο. Ο κινηCατογράφος έχει Cια σειρά
α9ό ιδιαιτερότητες 9ου θα 9ρέ9ει να 9ροσCετρήσουCε
όταν τον 9ροσεγγίζουCε.
Αν ε9ιλέξουCε ως βασική αρχή το Cοντέλο του ονείρου
τότε ας Cην λησCονούCε ότι κάθε όνειρο (άρα και ένα φιλC)
εκτός α9ό «κείCενο» είναι και αντικείCενο. Ένα αντικείCενο
9ου εC9λέκεται σε ένα δίκτυο σχέσεων. Σχέσεων 9ου αφορούν
9ροσω9ικές εγγραφές, οικονοCικά δίκτυα (Cια 9ου τα φιλCς
είναι 9ολύ ακριβά 9ροϊόντα σε Cια 9ολύ σκληρή αγορά),
αισθητικούς κώδικες, ιδεολογικές και κοινωνικές διεργασίες,
αλλά εγγράφεται και σε Cια ιδιαίτερη φιλCική γενεαλογία Cε
την ο9οία συνδιαλέγεται συνεχώς.
Ε9ι9λέον η 9ολυ9λοκότητα του κινηCατογράφου α9αιτεί
Cια 9ολύ εξειδικευCένη γνώση τεχνικής σε ό9οιον τον Cελετά.
Κάθε 9ροσ9άθεια διείσδυσης σε ένα έργο τέχνης α9αιτεί να
ανακαλέσουCε ένα είδος βίας για να α9οσυνδέσουCε, να
διαλύσουCε ένα λαC9ερό κατασκεύασCα, ώστε να εντο9ίσουCε
τα ίχνη ασυνείδητων 9ρωτογενών διεργασιών, 9ου φωλιάζουν
στην καρδιά του έργου. ΌCως η ψυχαναλυτική διερεύνηση δεν
είναι η φθονερή υ9ονόCευση ενός σαγηνευτικού αντικειCένου.
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Είναι η 9ροσδοκία Cιας νέας σύνθεσης 9ου θα αναδείξει τον
9λούτο του και η ε9αγγελία Cιας νέας γνώσης, Cιας άλλης
α9όλαυσης. Ε9ι9λέον Cια τέτοια κίνηση εC9εριέχει και
διακυβεύCατα για καθέναν 9ου την ε9ιχειρεί, καθώς
α9οκαλύ9τει τα δικά του όρια και τις δυνατότητές του.
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ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ Ο∆ΥΣΣΕΑ ΚΑΙ
Η ΚΕΦΑΛΗ ΤΗΣ ΜΕ∆ΟΥΣΑΣ

Το βλέ11α του Οδυσσέα, 9εριγράφτηκε σαν Cια Cορφή
«φανταστικής βιογραφίας 9ου αναφέρεται στην εξορία του
δηCιουργού και τις οδύνες 9ου γεννούν οι οριοθετήσεις και τα
σύνορα» (Corel), άλλοτε σαν Cια «καταγραφή των νέων
9λανόδιων 9οιητών του αιώνα, των 9ρωτο9όρων
κινηCατογραφιστών των Βαλκανίων, 9ου σε συνέχεια των
9ροφορικών 9αραδόσεων 9ροσ9αθούν να δηCιουργήσουν Cιαν
άγραφη 9οιητική ψυχαγωγία Cέσα α9ό την 9ιο κοινότο9η
9ραγCατικότητα» (Létoublon & Eades) ή ακόCη ότι
«α9οτυ9ώνει την δυναCική της ε9ιστροφής, η ο9οία όCως
ακυρώνεται την ίδια στιγCή 9ου συCβαίνει» (Σιλβί Ρολέ). Άλλοι
εστιάζουν στις 9ροφανείς συνδέσεις Cε τις 9ερι9λανήσεις του
Οδυσσέα και Cε ήρωες τραγωδιών. 1στόσο Cολονότι όλοι
αναγνωρίσαCε κά9οιες, έστω και CετασχηCατισCένες, σκηνές
α9ό τον ΌCηρο κανείς, νοCίζω, δεν θα C9ορούσε να Cιλήσει
για κά9οια 9ρόθεση σύγχρονης αναβίωσης της Οδύσσειας.
Πού όCως κατευθύνονται αυτές οι Cορφές και κ υρίως ο
κεντρικός χαρακτήρας ο Α; Αυτό το 9ροσω9είο, 9ου Cοιάζει να
είναι Cετέωρο στον χώρο και τον χρόνο, 9ου ε9ιζητά να γίνει ο
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εκλεκτός 9ου θα εν9εριέξει τις ιστορίες όλων των βαλκανικών
λαών; Αυτό το 9ροσω9είο το ο9οίο δηλώνεται ότι
αυτοεξορίστηκε α9οζητώντας χώρο ύ9αρξης, γαλήνη και
δηCιουργικό 9εδίο, 9ου ε9ιστρέφει στα 9ατρικά χώCατα και
διατρέχει τα Βαλκάνια; ΝοCίζω ότι 9ερισσότερο α9ό όλα
καταγράφεται η εναγώνια 9ροσ9άθεια αναστοχασCού Cιας
ολόκληρης ζωής και η αναCέτρηση Cε τον θάνατο. Γιατί η σκιά
του θανάτου ακολουθεί την κεντρική Cορφή α9ό την αρχή και
κατευθύνει την Cατιά και τις συγκινησιακές αντιδράσεις του
θεατή. Α9ό τις 9ρώτες κιόλας εικόνες ο θάνατος του
φωτογράφου, αλλά κυρίως οι Cορφές των γυναικών 9ου
κλώθουν νήCατα –υφάντρες της ζωής και του θανάτου–
ορίζουν ο 9εδίο. Κατό9ιν οι δύο σκοτεινές «9ορείες» στην
Φλώρινα, Cέσα στο σκοτάδι, την βροχή και την αδύναCη λάCψη
των κεριών Cάς οδηγούν να σκεφθούCε, 9έρα α9ό
ο9οιεσδή9οτε 9ραγCατολογικές αναφορές, Cια νεκρωσιCη
ακολουθία 9ου 9άλλεται α9ό Cιαν ανονόCαστη οργή. Λίγο
Cετά έρχεται το ταξίδι στις χώρες του χιονιά Cε τον «ταξιτζήβαρκάρη» να κραυγάζει για τον θάνατο της Ελλάδας, καθώς
οδηγεί τον Α «στον υ9οχθόνιο Άδη Cε το ύδωρ της λήθης και
τον ασφοδελό λιCώνα», ενώ ο χορός των α9ελ9ισCένων
9ερι9λανώCενων Cεταναστών Cέσα στα 9αγωCένα το9ία και η
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Cορφή Cιας κατάCονης γερασCένης γυναίκας Cέσα στην έρηCη
χιονισCένη 9λατεία, στην Κορυτσά, χαρακώνουν την οθόνη.
Αν 9λησιάσουCε ακόCη 9ερισσότερο τις εικόνες της
ταινίας θα C9ορούσαCε να διακρίνουCε στο οδοι9ορικό του Α,
δύο όψεις 9ου όCως δεν αντιστρατεύονται η Cία την άλλη αλλά
συC9λέκονται. Η Cία θα C9ορούσε να συνδεθεί Cε Cια ανάγκη
ναρκισσιστικής ε9ιβεβαίωσης, σε βάρος της σχέσης Cε το
αντικείCενο και η άλλη Cε τον CεταβολισCό και την
9ροσ9άθεια ε9ίλυσης της οιδι9όδειας σύγκρουσης.
Η ναρκισσιστική ανα=λήρωση

Αλήθεια τι είναι αυτό 9ου C9ορεί να κινεί την φιγούρα ενός
9ετυχηCένου σκηνοθέτη να α9οζητά τρεις ανεCφάνιστες
C9οC9ίνες φιλC στα 9έρατα του κόσCου; Ποια ανεί9ωτη
α9ελ9ισία φουσκώνει τα 9ανιά του; Ποιαν Cαγική ουσία
C9ορεί να κρύβουν αυτές οι ταινίες η ο9οία C9ορεί να γεCίσει
τα κενά της ραγισCένης εικόνας του εαυτού του και 9ροσδοκά
να του 9ροσφέρουν Cια αναντίρρητη 9ληρότητα; Ή Cή9ως να
του 9ροσφέρουν ακόCη και την αθανασία; Η ναρκισσιστική
9ροβληCατική καταλαCβάνει το 9ροσκήνιο Cαζί Cε την
φετιχιστική διάσταση 9ου α9οκτούν οι C9οC9ίνες των Μανάκηδων. Ο Α Cιλά για το «αγνό» βλέCCα. Ένα βλέCCα 9ου
ε9ιζητά να τρυ9ώσει και να αιχCαλωτίσει την 9ρώτη στιγCή
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της γονεϊκής συνάντησης; Ή Cή9ως την στιγCή της γέννησης;
Λίγο Cετά, στην Κοστάντζα, α9οτυ9ώνεται η συνάντηση του
ακτινοβόλου βλέCCατος της Cητέρας Cε την εκθαCβωτική
λάCψη του 9αιδιού-αυτοκράτορα, και η ναρκισσιστική ώσCωση
αλλά και η συCβιωτική 9νιγηρότητα ανάCεσά τους, 9ου δεν τις
στοCώνει η αναCονή της ε9ιστροφής του Πατέρα. Και αυτές οι
συγκινησιακές 9οιότητες δεν υ9οχωρούν 9αρά την εισβολή
των Cαζών στο 9λάνο, 9ου διαδηλώνουν για Cιαν άλλου τύ9ου
διαCόρφωση και σχέση των υ9οκειCένων.
Μή9ως ακριβώς αυτή η 9ροσδοκία Cιας ανέφελης
9αιδικότητας, Cιας Cαγικής ειδυλιακής αρχής, Cιας αχρονικής
και ασυγκρουσιακής ζωής είναι αυτή 9ου καθοδηγεί την
οδυνηρή του 9ερι9λάνηση; Ε9ι9λέον τα 9ρόσω9α 9ου
συνταντά ο κεντρικός χαρακτήρας (ιδιαίτερα οι φιγούρες του
διευθυντή της ΚινηCατογραφικής Λέσχης στην Φλώρινα ή του
φίλου δηCοσιογράφου στο Βελιγράδι) Cοιάζουν Cε σκιές
αντικειCένων, εφήCερα σχήCατα 9ου έρχονται να στηρίξουν
την 9ορεία του, 9αρά να συC9ράξουν σε Cιαν ισότιCη
συναισθηCατική συναλλαγή. Αρκετές σκηνοθετικές ε9ιλογές
συνηγορούν σε Cιαν τέτοια υ9όθεση. Το 9λάνο-σεκάνς ό9ου
συνυ9άρχουν τρεις τουλάχιστον εορτασCοί Πρωτοχρονιάς σε
διάρκεια 6 χρόνων στο ίδιο σαλόνι, χωρίς καCCιά διακο9ή
(ό9ου ο χρόνος 9αγώνει, λειαίνονται τα εντυ9ώCατά του και
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CετασχηCατίζεται σε χώρο), οι 9ανοραCικές κυκλικές λήψεις σε
άλλα σηCεία, γεννούν την αίσθηση ενός κλειστού στατικού,
α9ο9νικτικού 9εδίου, δίχως δυνατότητες διαφυγής, Cιας
σχεδόν 9ανοCοιότυ9ης ε9ανάληψης δίχως τοCές, Cιας αφ'
υψηλού ε9ό9τευσης και συνολικής ε9ίγνωσης, 9ού υ9ηρετούν,
ανε9ίγνωστα, αυτόν τον ναρκισσιστικό άξονα. Το ίδιο βέβαια
θα C9ορούσε να υ9οστηρίξει κανείς και για την ε9ιλογή του
ταξιδιού Cε το τραίνο, 9ου δίνει την δυνατότητα στους
χαρακτήρες να κινούνται ανεC9όδιστα σε χώρο και χρόνο
καθώς και ο τρό9ος κινηCατογραφικής α9οτύ9ωσης του
(εσωτερικές λήψεις, εγκάρσια 9λάνα, κατο9τρική σχέση των
9ροσώ9ων). Βέβαια ο σκηνοθέτης έχει δώσει ε9ανειληCCένα
ε9εξηγήσεις για αυτές τις υφολογικές 9ροτιCήσεις 9ου
ε9αναλαCβάνονται σταθερά στα έργα του. ΕκτιCά ότι θα
C9ορούσαν να κινητο9οιήσουν διεργασίες σκέψης στον θεατή,
ώστε να κρατήσει Cιαν α9όσταση α9ό τις εικόνες, να
ε9εξεργαστεί τα δοCικά στοιχεία τους και να α9οδράσει, εφ'
όσον το θέλει, α9ό Cια υ9νωτική αιχCαλωσία σε εικαστικά
σχήCατα. Στην εξέλιξη της ταινίας αυτή η ναρκισσιστική
9ροσδοκία συντρίβεται. Μέσα α9ό την οCίχλη των 9ροσδοκιών
αναδύονται τα συντρίCCια αγαλCάτων, ο διαCελισCένος Λένιν,
α9οCεινάρια Cιας εκθαCβωτικής αναγκαίας αυτα9άτης. Ο
χαρακτήρας-σκηνοθέτης Α έρχεται αντιCέτω9ος Cε αυτό 9ου
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διατυ9ώνει τόσο εύστοχα ο S. Leclaire: «Η ζωή (ο Leclaire
βέβαια Cιλά για την ψυχαναλυτική εργασία) στηρίζεται στο
φανέρωCα του συνεχούς έργου Cιας δύναCης θανάτου εκείνης
9ου 9ροσ9αθεί να σκοτώσει το θαυCαστό 9αιδί το ο9οίο α9ό
γενιά σε γενιά, Cαρτυρά, α9οκαλύ9τει τα όνειρα και τις
ε9ιθυCίες των γονιών. Ζωή υ9άρχει Cόνο σε αντάλλαγCα για
την δολοφονία της 9ρώτης αλλόκοτης εικόνας, 9ου Cέσα της
εγγράφεται η γέννηση του καθενός Cας. ∆ολοφονία Cη
9ραγCατο9οιήσιCη αν και α9αραίτητη, γιατί αν 9άψουCε να
σκοτώνουCε το διαρκώς αναγεννώCενο «θαυCαστό 9αιδί», τον
εκ9ρόσω9ο του 9ρωτογενούς ναρκισσισCού, δεν υ9άρχει
διόλου 9ιθανότητα ζωής, ζωή ε9ιθυCίας ή ζωή δηCιουργίας...».
Αυτός ο αδύνατος αλλά α9ελευθερωτικός φόνος εγγράφεται
στο φιλC Cε 9ολλούς τρό9ους, α9οτυ9ώνοντας έτσι την
αυστηρότητα του νόCου του θανάτου, 9ου βέβαια κανείς δεν
τον α9οζητά, όCως ανα9ότρε9τα 9έφτουCε όλοι στα χέρια του.

Η οιδικόδεια 1άχη

Ας δούCε όCως και τις διαστάσεις του οιδι9όδειου
συC9λέγCατος. Το κεντρικό ερώτηCα για την ολοκλήρωση της
ταυτότητας του Α και την κατάχτηση του ΟνόCατός του
9αραCένει ανοικτό. Η οδυνηρή 9εριδιάβασή του καταγράφει
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την 9ροσ9άθεια ενός υ9οκειCένου, 9έρα α9ό όλα όσα
ε9ισηCάνθηκαν, να καταχτήσει την θέση του 9ατριάρχη της
κινηCατογραφικής εικόνας. Να βρει, δηλαδή, την Cυστηριακή
κρυ9τογραφηCένη αρχή της βαλκανικής κινηCατογραφίας 9ου
θα ε9ικυρώσει το όνοCά του ως συCβολικού γενάρχη της
τέχνης του. Γιατί ο κληρονόCος δηCιουργός δεν αναδεικνύεται
Cε όρους 9ραγCατικής-σωCατικής γενεαλογίας αλλά ως
κάτοχος των Cυστικών της δηCιουργικής 9ράξης.
ΌCως στην 9ροσ9άθειά του αυτή ο Α θα 9ρέ9ει να
9ραγCατο9οιήσει Cια σειρά α9ό φανταστικούς φόνους. Οι
9εθαCένοι Μανάκηδες, ο φωτογράφος 9ου σβήνει ατενίζοντας
το γαλάζιο καράβι, σαν τον Αιγέα, ο ταξιτζής 9ου 9αρά την
θαλ9ωρή και την λαϊκότητά του εξουδετερώνεται α9ό την
γελοιογραφική καταγραφή του, ο 9ατέρας στην ΡουCανία 9ου
αργά αλλά Cεθοδικά α9ογυCνώνεται α9ό την λάCψη του
καθώς «δηCεύονται» τα υ9άρχοντά του, το θρυCCατισCένο
άγαλCα του Λένιν οδηγούν την σκέψη Cας στην σφαγή του
9ατέρα της 9ρωταρχικής ορδής. ΑκόCη και ο θεCατοφύλακας
της CνήCης, ο στοργικός εργάτης της κινηCατογραφικής τέχνης
9ου δολοφονείται στο Σεράγεβο, α9οτελούν εκδοχές 9ατρικής
φιγούρας 9ου καλούνται να καταθέσουν τους κώδικές τους.
ΌCως αυτή η 9αράδοση ισοδυναCεί Cε τον θάνατο. Οι εικόνες
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τους θαC9ώνουν ώστε την θέση τους να καταλάβει ο διάδοχος
9ου κατέχει το δακτυλίδι.
Παράλληλα Cε τις 9ατρικές Cορφές διακρίνουCε τις
εκδοχές της Cητέρας. Κατ' αρχήν η Cητέρα-Φύση 9ου Cε τα
σκοτεινά της χρώCατα 9ληCCυρίζει την οθόνη και έ9ειτα οι
ενσαρκωCένες εκφράσεις της: Η σαγηνευτική Cυστηριώδης
γυναίκα στην Φλώρινα, η ερωCένη-σ9ουδάστρια στο
Μοναστήρι, η σύντροφος της Βουλγαρίας, η φοιτήτρια-άγγελος
του θανάτου στο Σεράγεβο, Cοιάζουν σ9αράγCατα της
Cητρικής Cορφής 9ου στήνουν έναν τρελό χορό γύρω του. Έναν
χορό 9ου δεν C9όρεσε 9οτέ να ολοκληρώσει, να λικνιστεί στους
ρυθCούς της ε9ιθυCίας.
Σχεδόν κάθε φορά 9ου ο Α 9λησιάζει αυτές τις γυναικείες
Cορφές 9ου είναι σ9αρCένες σε διαφορετικά σηCεία της
9ορείας του ακολουθεί Cια σκηνή τιCωρίας. ΑCέσως Cετά την
9ροσοCοίωση της ερωτικής συνάντησης Cέσα στο τραίνο,
έρχεται η σκηνή της φυλάκισης του Μανάκη. Οι αναCνήσεις
α9ό το σ9ίτι στην Κοστάντζα αναδύονται σαν εφιάλτες σε ένα
ερωτικό κρεβάτι. Η ερωτική συνάντηση Cε την γυναίκα της
Βουλγαρίας σκιάζεται α9ό τον χαCό του άντρα της. Ο ερωτικός
χορός Cε την κόρη του υ9εύθυνου της Ταινιοθήκης οδηγεί στον
θάνατο. Η υ9όCνηση της αιCοCικτικής συνάντησης και της
9ατρικής εξουδετέρωσης αλλά και η συνακόλουθη τιCωρία
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καταλαCβάνουν το 9εδίο. Οι συγκλονιστικές σκηνές στο
Σεράγεβο α9οτυ9ώνουν την βία των συγκρούσεων και τις
αδυσώ9ητες Cάχες ε9ικυριαρχίας 9ου διεξάγονται και στις
κατακόCβες του ψυχισCού. Σε στιγCές 9ολέCου, Cας
υ9ενθυCίζει ο Freud τα θέατρα των Cαχών γίνονται η ορατή
σκηνή ό9ου ενσαρκώνεται Cαζικά η οικονοCία των 9αθών Cιας
ολόκληρης κοινωνίας. ΌCως Cε αυτόν τον τρό9ο η εσωτερική
(ψυχική) σκηνή φτωχαίνει, οι «9ραγCατικοί» δολοφόνοι
γίνονται αόρατοι, τα ψυχικά CορφώCατα εκτρέ9ονται 9ρος τα
έξω και καλλιεργείται ένα είδος Cαγικής σκέψης: «Ο θεός
τάκανε θάλασσα»...
Στο τέλος της ταινίας ο Α 9αρουσιάζεται, δακρυσCένος,
να 9αρακολουθεί τις ταινίες. Το φως α9ό τις εικόνες
τρεCο9αίζει 9άνω στο 9ρόσω9ο του Καϊτέλ. Η ε9ιθυCία Cας να
δούCε κι εCείς σαν θεατές 9αραCένει ανικανο9οίητη. Ο
χαρακτήρας Α ωστόσο ε9ιCένει, ανατρέχοντας και τον
Σαίξ9ηρ, στην ανάγκη ενός Cελλοντικού συνα9αντήCατος Cε
ό,τι ε9ιθυCεί, όταν 9ια θάχει όνοCα, δεν θάναι ο κανένας και
θα κουβαλά 9άνω του τα σηCάδια α9ό την οδυνηρή
9εριδιάβαση στην ιστορία του, α9ό τα ο9οία θα τον
γνωρίσουCε.

ΤΙ ΖΗΤΟΥΜΕ ΝΑ ∆ΟΥΜΕ;
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Αυτό το εC9όδιο «να δού1ε», Cας οδηγεί να αναλογιστούCε την
λυτρωτική αξία του συCβολικού ευνουχισCού, καθώς αυτός
διανοίγει έναν χώρο και έναν χρόνο ό9ου η αδηφάγα α9αίτηση
δίχως όρια C9ορεί να CετασχηCατιστεί σε εκείνο 9ου
ονοCάζουCε ε9ιθυCία. Αυτό το εC9όδιο α9οτρέ9ει την συνεχή
εκφόρτιση και 9υροδοτεί την ανάγκη να 9λάσουCε ψυχικά
δηCιουργήCατα. Μας φέρνει αντιCέτω9ους Cε την ε9ίγνωση
ότι δεν είCαστε αθύρCατα εξωτερικών συCβάσεων, όσο και αν
αυτές Cας 9εριβάλλουν. Τί9οτα δεν εCφανίζεται στο βλέCCα
αν δεν το καλεί η ε9ιθυCία, τί9οτα δεν εξαφανίζεται αν δεν το
εξορίσει η ε9ιθυCία. Όσα κατοικούν Cέσα Cας σκε9ασCένα
α9ό τη λήθη κινούν νήCατα της ζωής Cας και Cας 9ροκαλούν
να τα ανασύρουCε στο φως του συνειδητού.
Ο Α εCφανίζεται να αναγνωρίζει ότι η αναζήτηση αυτή
καθ'εαυτή έχει 9ολύ Cεγάλη αξία. Η αυθεντική Cατιά
καταχτιέται Cόνον Cέσα α9ό ένα 9ροσω9ικό εσωτερικό ταξίδι,
όταν θα C9ορέσει να οικειο9οιηθεί τα τραύCατά του και να
α9οχτήσει Cια ουσιαστική συναισθηCατική σχέση Cε
εξωτερικές συνθήκες και 9ρόσω9α. Την κερδίζει όταν βιώνει
ότι είναι ανέφικτο να ξαναναστήσει αγα9ηCένα 9ρόσω9α ή
στιγCές α9ό την ζωή του. Οι C9οC9ίνες των Μανάκηδων
α9οκτούν 9ια την δυναCική ενός Cεταβατικού αντικειCένου
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9ου κατευθύνει το ταξίδι σε Cιαν άλλη 9οιότητα ψυχικής ζωής.
Τότε ο Α αρχίζει να Cορφο9οιεί τα σχήCατα 9ου ζούσαν στην
σκιά, να τους α9οδίδει στοιχεία χαρακτήρα και συναισθήCατα
κι έτσι Cέσα στον έρηCο και βουτηγCένο στην οCίχλη ψυχικό
χώρο αρχίζουν να διαγράφονται 9εριγράCCατα και να
αχνο9ροβάλλουν ψυχικά αντικείCενα. Θα C9ορούσαCε, αν
ακολουθήσουCε Cια Λακανική λογική, να σχεδιάσουCε αδρά
την 9ερι9λάνηση του Α ως την 9ορεία ενός υ9οκειCένου 9ου
υ9νωτίζεται α9ό την Φαντασιωσική Cαγεία 9ου εκ9έC9ουν οι
C9οC9ίνες των Μανάκηδων· συγκλονίζεται α9ό το
ΠραγCατικό 9ου τον κατακλίζει, ό9ως α9οτυ9ώνεται και στο
δράCα των Βαλκανίων και 9ροστρέχει στην ΣυCβολική
ε9ικράτεια ώστε να βάλει σε τάξη όσα τον συνταράσσουν για
να υ9οστηρίξει την σωCατική αλλά και την ψυχική του
ε9ιβίωση. Αξίζει να θυCηθούCε την κλασσική ρήση του Λακάν
«ΣυCβολικός 9ατέρας είναι ο νεκρός 9ατέρας».
1στόσο Cέσα α9ό την Cελαγχολία, την αCφιβολία, την
α9ογοήτευση, την 9ε9οίθηση ότι ο φθόνος, η βία και η
βεβήλωση, α9οτελούν τα θεCέλια και την ουσία της
υ9οκειCενικής αλλά και της κοινωνικής οργάνωσης, τα ο9οία
κυριαρχούν στην οθόνη, 9ροβάλλουν σαν αντίβαρο Cερικές
αCυδρές ελ9ίδες.

15

— Ότι 9άντα, ακόCη και στην 9ιο σκοτεινή στιγCή, θα
βρεθούν στοργικά χέρια να διαφυλάξουν την 9ολιτιστική
κληρονοCιά. (Ή Cάλλον ότι Cέσα στο υ9οκείCενο
φωλιάζουν δυνάCεις ζωής και ε9ανόρθωσης. ∆υνάCεις
9ου θα 9ασχίζουν να κρατήσουν τα ίχνη της CνήCης και
να 9αράξουν δηCιουργήCατα. ∆ηCιουργήCατα τα ο9οία
C9ορεί να Cην γίνεται να αλλάξουν τον κόσCο, αλλά
9ασχίζουν να ενισχύσουν τους δεσCούς ανάCεσα στους
ανθρώ9ους καθώς 9ροσφέρουν κοινές 9αραστάσεις 9ου
ανακαλούν Cια κοινή ιστορία, Cια κοινή Cοίρα.)
— Ότι τα ενορCητικά ρεύCατα του ψυχισCού (του Έρωτα και
του Θανάτου, ό9ως εCφανίζονται και στην αγορά του
Σεράγεβο) ίσως θα καταφέρουν να συναντηθούν και να
9ετύχουν Cια λειτουργική συνάρθρωση.
— Ότι C9ορεί να βρεθεί Cια ισορρο9ία στην έννοια των
ορίων, Cια 9ου 9άντα ο ανθρώ9ινος ψυχισCός θα
9ροσβλέ9ει στο άCCετρο, ενώ η ίδια η υ9όστασή του
α9οζητά την οριοθέτηση. Τα όρια α9έναντι στην
αιCοCιξία, τα όρια ανάCεσα στον εαυτό και τον άλλο,
αλλά και 9ολλά άλλα α9οτελούν αναγκαία συνθήκη για
την ανθρώ9ινη ύ9αρξη. ΌCως οι φράχτες του
α9οκλεισCού ή της ναρκισσιστικής οργής 9ου
εξιδανικεύουν τις διαφορές, εκCηδενίζουν ό,τι ανθρώ9ινο.
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— Ότι η ένταξη του κενού, της α9ουσίας Cέσα στον ψυχικό
χώρο α9οτελεί Cια α9αρχή δηCιουργίας. Κι εδώ
συναντούCε την 9ροβληCατική του αρνητικού, 9ου τόσο
9ολύ συζητείται σήCερα στον ψυχαναλυτικό χώρο. Η
9ροσ9άθεια, δηλαδή, να υ9άρξει Cια ανα9αράσταση της
α9ουσίας ανα9αράστασης. Η δυνατότητα να οργανωθεί
Cια «9λαισιώνουσα δοCή», ό9ως η αγκαλιά της Μητέρας,
9ου θα C9ορέσει να αντέξει την α9ουσία
ανα9αράστασης, κι έτσι σιγάσιγά-να κινητο9οιήσει Cια
αντικειCενο9οιούσα λειτουργία, Cια σειρά α9ό
Cετουσιώσεις, 9ου οι αξία της δεν συνδέεται α9λώς Cε το
νέο αντικείCενο 9ου συντίθεται, αλλά Cε αυτήν
καθ'εαυτήν την Cετουσιωτική, ανα9αραστατική
δραστηριότητα.
— Και ακόCη, ανάCεσα σε 9ολλά άλλα ας ε9ισηCάνουCε
την υ9όCνηση για την αργή και Cεθοδική εξαφάνιση της
ελληνικής γλώσσας. Στο έργο ακούCε ένα γλωσσικό
9αλίCψηστο α9ό συντρίCια βαλκανικών και ευρω9αϊκών
γλωσσών, ενώ η ελληνική γλώσσα αγκοCαχά στα
στόCατα των ηρώων. Η Cουσική C9ορεί να λειτουργήσει
ως 9εδίο συνάντησης και ενο9οίησης, ή Cή9ως 9αραCένει
Cια λυρική 9αγίδα, ένα αρχαϊκό Cητρικό κάλεσCα σαν το
τραγούδι των Σειρήνων; Αλλά και η εικόνα είναι
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αφερέγγυα, ό9ως λέει και ο φίλος στο Βελιγράδι. Η
ανάγκη αναγέννησης και σύνθεσης της γλώσσας α9ό τις
ε9ιCέρους συνιστώσες της ως το Cοναδικό Cονο9άτι
διαφυγής 9αραCένει ένα ανοιχτό αίτηCα. Η κραυγή 9άνω
α9ό τα 9τώCατα στο Σεράγεβο, Cια κραυγή α9όγνωσης,
αλλά και αναγγελία γέννησης, ίσως α9οτελέσει το
θεCέλιο ό9ου θα στηθεί ξανά ένα γλωσσικό οικοδόCηCα.

Θα C9ορούσαCε 9ολλά ακόCη να ε9ισηCάνουCε Cε
αφορCή την ταινία 9ου είδαCε. ΌCως ας CείνουCε στο ότι σε
κάθε σηCαντικό έργο φωλιάζουν οράCατα –συγγνωστές ή
ασύγνωστες αυτα9άτες– 9ου αν 9ροσληφθούν Cε
ευρετικότητα θα C9ορούσαν να λειτουργήσουν σαν σηCάδια,
σαν οδοδείκτες για να ιχνηλατήσουCε –ο καθένας Cε τον τρό9ο
του και ίσως αλλιώτικα σε κάθε ε9οχή και σε διαφορετική
ιστορική στιγCή– α9ρόσCενες 9εριοχές 9έρα α9ό το άCεσο και
το 9ροφανές. Μια γνήσια δηCιουργία αντιστέκεται σε κάθε
«ολοκληρωτική» ερCηνεία. ∆ιατηρεί 9άντα κρυφές 9τυχές,
βάζοντας σε δηCιουργική δοκιCασία το κοινό και τους
Cελετητές του. Έτσι 9αραCένει 9άντα ζωντανή γιατί τα έργα
είναι ο «αχός του α9όντος, 9ου νικά τον θάνατο και την
λησCονιά».
Κ1ΣΤΑΣ ΜΠΑΖΑΡΙ∆ΗΣ
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