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ΠΡΟΛΟΓΟ 

πσο ζπλεζίδεηαη ζηνπο πξνιφγνπο ησλ αθαδεκατθψλ δηπισκαηηθψλ 

εξγαζηψλ, έηζη θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία ζα πξέπεη εγψ, ν κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο 

Παλαγηψηεο Ληάθνο πνπ έρσ αλαιάβεη ηε ζπγγξαθή ηεο, λα θαηαζέζσ ηηο ζθέςεηο 

κνπ ζρεηηθά κε ην ζέκα πνπ επέιεμα, λα δηθαηνινγήζσ ηελ επηινγή, λα αλαθεξζψ ζε 

ηπρφλ δπζθνιίεο, πξνηνχ πεξάζσ ζηηο επραξηζηίεο.  

Λφγσ ηνπ πξνζσπηθνχ χθνπο πνπ επηβάιιεηαη λα έρεη έλαο πξφινγνο, αο κνπ 

επηηξαπεί λα εθθξάζσ εδψ θάπνηεο ηδηαίηεξεο ζθέςεηο θαη ζπλαηζζήκαηά κνπ. Πφζν 

γξήγνξα πέξαζαλ απηά ηα δχν ρξφληα ζην κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα ηεο λεφηεξεο θαη 

ζχγρξνλεο Ηζηνξίαο! Κη απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζην δηεπζπληή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο, Θαλάζε Υξήζηνπ, ν νπνίνο είλαη πάληα δεθηηθφο, ζπλεξγάζηκνο θαη 

επγελήο κε ηνπο θνηηεηέο ηνπ. Σν ίδην ππήξμε θαη κε εκέλα φηαλ ηνπ αλαθνίλσζα φηη 

επηιέγσ ην δηθφ ηνπ πξφγξακκα θαζψο κε ελδηέθεξε ηα κάια ε έξεπλα πάλσ ζε 

ζέκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ Ηζηνξία κε ηηο ηέρλεο ηεο ινγνηερλίαο θαη ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ πνπ απνηεινχλ ηνπο κεγάινπο έξσηεο ηεο δσήο κνπ.  

Σε ινγνηερλία ηε κειεηψ κε δέζε απφ ηα παηδηθά κνπ ρξφληα, νη ζπνπδέο κνπ 

φκσο ηεο θηινινγίαο κε βνήζεζαλ λα δηαβάδσ ηα κεγάια έξγα ηεο κε ζχζηεκα, κε 

εμφπιηζαλ κε ηα θαηάιιεια εξγαιεία, άλνημαλ πεξηζζφηεξν ηηο αληέλεο κνπ. Απφ 

απηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο δσήο κνπ εξσηεχνκαη θαη ηελ έβδνκε ηέρλε. Σν ίδην 

απζφξκεηα μεθηλψ ην ηαμίδη κνπ θη εθεί, ζην δξφκν βξίζθσ φκσο δαζθάινπο φπσο 

ηνλ Παλαγηψηε Σηκνγηαλλάθε πνπ κνπ δείρλνπλ πψο κπνξψ εθηφο απφ ελζνπζηψδεο 

λα είκαη θαη ζπζηεκαηηθφο. Σελ ίδηα ζηηγκή καζαίλσ λα αλαιχσ φζν κνπ ην επηηξέπεη 

ε ειηθία θαη ην κπαιφ κνπ ηα απνηειέζκαηα ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ Αθαδεκηψλ θαη 

ζπλεηδεηνπνηψ φηη φλησο κφλν κέζα απφ απηέο κπνξεί λα κάζεη ηνλ θηλεκαηνγξάθν 

φπνηνο ην επηζπκεί. Γηφηη κέιε απηψλ ησλ Αθαδεκηψλ είλαη άλζξσπνη πνπ δνπιεχνπλ 

κέζα ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή βηνκεραλία- ζθελνζέηεο, ζελαξηνγξάθνη, παξαγσγνί, 

κνληέξ, ζθελνγξάθνη, ελδπκαηνιφγνη: ν θαζέλαο πξνζθέξεη ηε δηθή ηνπ καηηά, 

βιέπεη ηα έξγα κέζα απφ ηε δηθή ηνπ ηέρλε.  

Μαδί κε ηα ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ Αθαδεκηψλ έξρεηαη θαη ε ζπζηεκαηηθή 

κειέηε ηνπ έξγνπ ηνπ Αξηζηνηέινπο Πεξί Πνηεηηθήο φπνπ είρακε ηελ επθαηξία λα 

δηδαρζνχκε ζην ηειεπηαίν εμάκελν ηεο θηινινγίαο απφ ηνλ ρξπζνξήκνλα  Βαζίιεην 

Κσλζηαληηλφπνπιν. Σν έξγν απηφ απνηειεί ηε βάζε γηα φινπο ηνπο 
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λεναξηζηνηειηζηέο κειεηεηέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Απηνί νη ηειεπηαίνη κηινχλ γηα ηα 

θηλεκαηνγξαθηθά είδε θαη κειεηνχλ ηελ ηζηνξία ηεο κπζνπιαζίαο απφ ην Μέλαλδξν 

θαη εμήο (ζα κπνξνχζε θάιιηζηα θάπνηνο λα πξαγκαηνπνηήζεη-εάλ δελ έρεη ήδε 

ζπκβεί θάηη ηέηνην- κηα ζπγθξηηηθή κειέηε ηνπ Γχζθνινπ ηνπ Μελάλδξνπ κε ην 

ζηξηθλφ ραξαθηήξα πνπ ππνδχεηαη ν Σδαθ Νίθνιζνλ ζην επίζεο θσκηθφ έξγν As 

good as it gets). Ο ίδηνο είρα ηελ επθαηξία λα θαηαδπζψ κέζα ζην θαζαξφ είδνο ηεο 

θσκσδίαο- έλα είδνο πνπ καδί κε ην κειφδξακα θαη ην θηικ λνπάξ πνπ ζα 

απαζρνιήζεη ηελ εξγαζία κνπ εθηηκψ βαζχηαηα- θαζψο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 

θηινιφγνπ κεηέγξαςα- απέδσζα ζηε λέα ειιεληθή ηφζν ην έξγν ηνπ Μελάλδξνπ φζν 

θαη ηε λεφηεξε θσκσδία ηνπ Αξηζηνθάλνπο, ηνλ Πινχην. Διπίδσ θάπνηε νη απνδφζεηο 

κνπ λα βξνπλ ην δξφκν ηνπο πξνο ηε ζεαηξηθή παξάζηαζε.  

Έρνληαο πάξεη πιένλ κηα ζαθή θαηεχζπλζε πξνο ηε ζεσξία ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ εηδψλ, ζθέθηεθα φηη ζα ήηαλ θαιφ ε δηπισκαηηθή κνπ εξγαζία 

αληί λα εζηηάζεη ζε θάπνηνλ auteur ηνπ παγθφζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ (ζεσξία ηνπ 

auteur πνπ ζπρλά ζθάιιεη, δείρλεη ζεκάδηα ζπληεξεηηζκνχ παξνπζηάδνληαο ην 

ζελαξηνγξάθν-ζθελνζέηε σο ην κνλαδηθφ γελλήηνξα ελφο θηλεκαηνγξαθηθνχ έξγνπ- 

ιεο θαη δελ είλαη ηέρλε ην κνληάδ, ηα θνζηνχκηα, ε ζθελνγξαθία!), λα θαηαπηαζηεί κε 

έλα ζπγθεθξηκέλν είδνο ηαηληψλ.  

Σν είδνο απηφ ζα είλαη ην θηικ λνπάξ, ην είδνο ηνπ αζηπλνκηθνχ εθείλνπ 

έξγνπ πνπ έθαλε εληχπσζε ζηνπο ζεαηέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη ηνπ 1950. 

Παξαηεξψληαο, δε, ην ζχγρξνλφ καο πνιηηηθνθνηλσληθφ ζθεληθφ, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ 

αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζα κπνξνχζα λα πσ φηη έρνπλ πνιιά θνηλά κε ηηο πξψηεο 

δεθαεηίεο θαηά ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε ην είδνο απηφ. Γεληθεπκέλε απαηζηνδνμία, 

πνιίηεο-θαη ηδίσο άλδξεο- ζε ζχγρπζε, ζπαζκέλεο επηθνηλσλίεο, πηζψπιαηα 

καραηξψκαηα, παηρλίδηα εμνπζίαο. Έηζη εμεγείηαη θαη ε αλάγθε ησλ λεφηεξσλ γελεψλ 

λα επηζηξέθνπλ μαλά θαη μαλά ζε απηά θηικ φπνπ κε ζαθήλεηα θαη εληειψο 

straightforward ηξφπν- γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηνλ ακεξηθάληθν φξν- απεπζχλνληαη 

ζην ζεαηή. Ο ζεαηήο αθνχ βηψζεη ηελ θηλεκαηνγξαθηθή εκπεηξία, θαηφπηλ ζα 

ζθεθηεί, ζα θάλεη ηνπο δηθνχο ηνπ ζπλεηξκνχο. Καη νη λεφηεξνη ηηο αληηζηνηρίεο. Γη΄ 

απηφ ην ιφγν ην είδνο ζρεδφλ αλαγελλήζεθε θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1970 κε ην Νέν 

Υφιηγνπλη θαη ηαηλίεο φπσο ε Chinatown ηνπ Ρνκάλ Πνιάλζθη, ζε ζελάξην ηνπ 

Ρφκπεξη Σάνπλη- έλα ζελάξην πνπ ζεσξείηαη απφ ηα θαιχηεξα ζηελ ηζηνξία ηνπ 

θηλεκαηνγξάθνπ.  
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Πξνηνχ μεθηλήζσ ηελ επηζηεκνληθνχ χθνπο αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο 

εξγαζίαο ζηελ Δηζαγσγή πνπ ζα αθνινπζήζεη, αο αηηηνινγήζσ εδψ ηελ επηινγή ησλ 

ηαηληψλ πνπ ζα κε απαζρνιήζνπλ. πσο φια ηα είδε, έηζη θαη εθείλν ηνπ λνπάξ 

απνηειείηαη απφ πιεζψξα ηαηληψλ, πξψηεο αιιά θπξίσο δεπηέξαο δηαινγήο (φζνλ 

αθνξά ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο) θη έηζη κηα πιήξεο πξνζέγγηζε ζα ήηαλ αδχλαηε 

αθφκα θαη ζηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Παξάιιεια πξνθχπηνπλ θαη 

θάπνηα πξνβιήκαηα ζεσξίαο ηνπ είδνπο θαζψο ζηνηρεία απφ απηφ είδακε θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δεθαεηηψλ 1940-1960 λα πεξλάλε θαη ζε άιια θηλεκαηνγξαθηθά είδε.  

Θέινληαο ε εξγαζία κνπ λα είλαη πεξηζζφηεξν ζηνρεπκέλε, ζθέθηεθα λα 

απνηειείηαη απφ δχν θπξίσο θεθάιαηα. ην πξψην ζα επηρεηξεζεί κηα γεληθή 

επηζθφπεζε ηνπ είδνπο, ησλ θαηαβνιψλ θαη επηβηψζεψλ ηνπ. Καηφπηλ, ζην δεχηεξν 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο, ζα κε απαζρνιήζεη ε αλάιπζε ηεο πινθήο κηαο απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο ηαηλίεο ηνπ ακεξηθαληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ θαη θπζηθά ηνπ είδνπο. 

Πξφθεηηαη γηα ηε  Laura (1944) ηνπ ηην Πξέκηληδεξ, κηα ηαηλία αλνηθηή ζε πνιιέο, 

αθφκα θαη θξνυδηθέο εξκελείεο.  
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ΔΙΑΓΧΓΗ 

πσο ζπλεζίδεηαη ζηηο εηζαγσγέο, θξίλνπκε ζθφπηκν εδψ λα αθήζνπκε θαηά 

κέξνο ην πξψην εληθφ πξφζσπν ηνπ πξνιφγνπ θαη λα κηιήζνπκε αθφκα πην 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηε δηάξζξσζε ηεο εξγαζίαο καο. Μηαο εξγαζία πνπ επηιέγεη λα 

αλαδεηήζεη πιεξνθνξίεο θαη ελ ηέιεη λα κειεηήζεη ην θηλεκαηνγξαθηθφ είδνο ηνπ 

θηικ λνπάξ.  

ην πξψην θεθάιαην ζα αλαηξέμνπκε ζηε ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαδείμνπκε ηηο θαηαβνιέο ηνπ είδνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο 

αθήγεζήο ηνπ. Θα εμεηαζηνχλ έλλνηεο φπσο ν ηδησηηθφο ληεηέθηηβ, ε θακ θαηάι θαη ν 

αλδξηζκφο κέζσ ηεο ςπραλάιπζεο.  

Καηά ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο, ζα πξνζπαζήζνπκε λα ξίμνπκε 

θσο ζε κηα πηπρή ηεο δσήο ηνπ ζθελνζέηε ηην Πξέκηληδεξ φπνπ ζπλήζσο 

ζπδεηείηαη ιηγφηεξν- δειαδή ζηα πξψηα ηνπ ζεαηξηθά βήκαηα ζηε Βηέλλε θαη απφ 

εθεί ζην πέξαζκά ηνπ ζηε Νέα Τφξθε αιιά θαη ηα κεγάια ζηνχληην ηνπ Υφιηγνπλη. 

Μηα πνξεία πνπ ζπλαξπάδεη θαη νπσζδήπνηε εκπλέεη ηνπο λεφηεξνπο κειεηεηέο ηνπ 

έξγνπ ηνπ θαη ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ελ γέλεη.  

Σν ηξίην θεθάιαην εζηηάδεη ζηελ αλάιπζε ηνπ ζελαξίνπ ηεο 

θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο Laura ηνπ ηην Πξέκηληδεξ. Αθνχ ε ηαηλία αλαιπζεί κε 

θαζαξά θηλεκαηνγξαθηθνχο φξνπο, ζα επηρεηξεζεί κηα ςπραλαιπηηθή καηηά πάλσ 

ζηνπο ραξαθηήξεο. Θα εμεηάζνπκε, αθφκα,  ην εάλ ηειηθά ε Laura απνηειεί ηππηθφ 

δείγκα ηαηλίαο ηνπ είδνπο θαζψο θαη ην εάλ ε εξσίδα είλαη πξαγκαηηθά κηα θακ 

θαηάι. ην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο καο ζα ππάξρεη έλα ελδηαθέξνλ ππνθεθάιαην γηα 

ηελ παξαγσγή ηεο ηαηλίαο κε κεηαθξαζκέλν απφζπαζκα απφ ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ 

ζθελνζέηε. Έλα αθφκε ζα πεξηιακβάλεη απφζπαζκα απφ ηελ απηνβηνγξαθία ηεο 

πξσηαγσλίζηξηαο Σδηλ Σίξλετ.  

Έλα ηειεπηαίν παξάξηεκα ηνπ πνλήκαηφο καο ζα απνηειέζεη κηα ιίζηα κε ηα 

θαιχηεξα λνπάξ θαηά ηελ άπνςε ηνπ κεγάινπ Έιιελα ζθελνζέηε θαη εκβξηζή 

κειεηεηή-ιάηξε ηνπ είδνπο, Νίθνπ Νηθνιατδε. Πξηλ ηε θσηνγξαθηθή αλαπαξάζηαζε 

ηνπ απνθφκκαηνο, ζα επηρεηξεζεί έλαο ζχληνκνο ζρνιηαζκφο απφ ηνλ ππνγξάθνληα 

ηελ παξνχζα εξγαζία. Να επραξηζηήζνπκε ζεξκά ηε ρήξα ηνπ Νίθνπ Νηθνιαΐδε, 

Μαξία-Λνπίδα Νηθνιαΐδε, πνπ καο παξαρψξεζε ην απφθνκκα ηεο εθεκεξίδαο. 
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Σέινο, πέξα απφ ηνλ θαζεγεηή Θαλάζε Υξήζηνπ πνπ δελ ζα ήηαλ ππεξβνιή 

λα ηνλ ραξαθηεξίζνπκε «θηλεηή βηβιηνζήθε», νθείινπκε λα επραξηζηήζνπκε ηνπο 

θίινπο Λνξέληδν Καξξέα γηα ηε βνήζεηα ζρεηηθά κε ηελ εχξεζε μελφγισζζεο 

βηβιηνγξαθίαο- απφ ηελ νπνία θπξίσο απνηειείηαη ην πφλεκά καο- θαζψο επίζεο θαη 

ην ζθελνζέηε Γεκήηξε Σδέηδα γηα ηηο πνιχηηκεο πεγέο ζηηο νπνίεο καο παξέπεκςε 

πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε φζα αθνξνχλ ζηε δηεχζπλζε θσηνγξαθίαο ησλ ηαηληψλ 

ηνπ είδνπο.   
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Α΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

σνοπηική ειζαγωγή ζηο Φιλμ Νοσάρ 

 

Ξεθηλψληαο λα δηαβάδνπκε ηε ζχγρξνλε- ζρεδφλ απνθιεηζηηθά μελφγισζζε- 

βηβιηνγξαθία, αμίδεη λα ζηαζνχκε ζην βηβιίν ηνπ θαζεγεηή James Naremore πνπ 

θπθινθφξεζε ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 2019 απφ ηηο εθδφζεηο ηεο Ομθφξδεο. 

ε απηφ ην βηβιίν κε ηίηιν Film Noir: A very short introduction ν θαζεγεηήο 

ινγνηερλίαο θαη θηλεκαηνγξάθνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Ηληηάλα επηρεηξεί φζν πην 

ζπλνπηηθά λα αλαθεξζεί ζηηο ξίδεο ηνπ είδνπο θαη ηνπο αλζξψπνπο εθείλνπο πνπ 

εθεχξαλ ηνλ φξν γη’ απηφ.  

Ήδε απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ έξγνπ ηνπ, ν θαζεγεηήο μεθαζαξίδεη φηη είλαη 

ηδηαηηέξσο δχζθνιν λα νξίζνπκε πνηεο αθξηβψο ηαηλίεο ππάγνληαη ζην λνπάξ. Οη 

ήξσεο ηνπ φζν θαη νη ηερληθέο πνηθίινπλ: ρακέλνη πνπ παξαζχξνληαη απφ κνηξαίεο 

γπλαίθεο, ηδησηηθνί ληεηέθηηβ πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ απηέο, παξαλνκίεο, 

δηεθζαξκέλνη αζηπλνκηθνί, λεαξνί εξσηεπκέλνη ζε θπγή, θιαζκπάθ, βφηο φβεξ, 

νκηριψδε πιάλα, βξνρεξνί δξφκνη, εζηηαηφξηα, λάηη-θιακπ, ηζηγάξα, σκνί δηάινγνη
1
.  

ην παξφλ ζεκείν αμίδεη λα ζηαζνχκε πξνθεηκέλνπ λα κειεηήζνπκε ζρεηηθά 

κε ηελ άλσζελ αλαθεξνκέλε ηερληθή ηνπ θιαζκπάθ, ηερληθή πνπ ζπλαληάκε θαηά 

θφξνλ ζην θηικ λνπάξ. Ζ νκφηηκε θαζεγήηξηα Κηλεκαηνγξαθηθψλ πνπδψλ ηνπ 

Σκήκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Έμεηεξ, Susan Hayward, ζην ζχγγξακκά ηεο πεξί 

                                                           
1
 James Naremore, Film Noir A very short Introduction, Oxford 2019 
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ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ είλαη θαηαηνπηζηηθφηαηε. Ζ Hayward 

ηζρπξίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί ελφο αθεγεκαηηθνχ κεραληζκνχ  πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ηφζν ζηνλ θηλεκαηνγξάθν φζν θαη ζηε ινγνηερλία έηζη ψζηε λα πξαγκαηνπνηεζεί κηα 

αλαδξνκή ζε πξνεγνχκελν ζηάδην ηεο δσήο ηνπ ήξσα ή ηεο ηζηνξίαο. Καη’ επέθηαζε, 

ηα θιαο κπαθ θαηά ηελ εξεπλήηξηα απνηεινχλ ππνθεηκεληθέο ζηηγκέο ηεο αθήγεζεο 

ελψ εληχπσζε πξνθαιεί ηφζν ζε εθείλε φζν θαη ζε εκάο ην γεγνλφο φηη ε ηερληθή 

απηή ρξνλνινγείηαη ήδε απφ ηηο απαξρέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ κε ηελ ηαηλία Histoire 

d’ un crime ηνπ Ferdinand Zecca. Γπξηζκέλν ζηα 1901, ην θηικ απηφ γηα ηνπο 

κειεηεηέο ζπκπίπηεη κε ηε γέλλεζε θαη αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο ηεο ςπραλάιπζεο. 

Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, ζπλδένπλ ην θιαο κπαθ κε ηηο ςπρνινγηθέο δηεξγαζίεο θαη ηελ 

εξκελεία ηεο ηζηνξίαο ηνπ αηφκνπ. Καζφηη ηέηνηνπ είδνπο παξεθβάζεηο απφ ηελ 

θπξίσο αθήγεζε ρξεζηκεχνπλ ζην λα δηαιεπθαλζεί θάπνην κπζηήξην, φπσο ν θφλνο ή 

άιιεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο, ε Hayward ηα ραξαθηεξίδεη σο εθ θχζεσο δηεξεπλεηηθνχο 

ή νκνινγεηηθνχο θψδηθεο ελψ θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη γη’ απηφ ην ιφγν 

ζπλδένληαη ζηελά κε ηε δηαδηθαζία ηεο ςπραλάιπζεο. Έλα απφ ηα πιένλ επθπή 

ζπκπεξάζκαηα ζηα νπνία θαηαιήγεη ε εξεπλήηξηα είλαη φηη αθξηβψο επεηδή ηα θιαο 

κπαθ απνηεινχλ κηα αλαθαηαζθεπή ηεο ηζηνξίαο, ελδέρεηαη είηε λα εμππεξεηνχλ 

πξνπαγαλδηζηηθνχο ζθνπνχο θαζεζηψησλ (εζληθηζηηθνχο, θνκκνπληζηηθνχο), αιιά 

απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ ε ρξήζε ηνπο απνζθνπεί ζηελ 

θνηλσληθή θξηηηθή θαη ηελ ακθηζβήηεζε ησλ θνηλσληθψλ αμηψλ- φπσο ζηελ 

πεξίπησζε ηνπ θηικ λνπάξ
2
.   

Απηφ ην ίδην θεθάιαην ηεο θαζεγήηξηαο εμεηδηθεχεη κηιψληαο γηα είδε φπσο ην 

κειφδξακα αιιά θαη εθείλν πνπ ελδηαθέξεη ηελ εξγαζία καο, ην θηικ λνπάξ. Μέζα 

απφ ην ελ ιφγσ θεθάιαην, ν ελδηαθεξφκελνο πιεξνθνξείηαη γηα ην γεγνλφο φηη θιαο 

κπαθ πνπ αθνξνχζαλ ζε ςπρνινγηθά θίλεηξα ππήξμαλ ηδηαηηέξσο δεκνθηιή θαηά ηηο 

δεθαεηίεο ηνπ 1940 θαη 1950 ζηνλ ακεξηθαληθφ θηλεκαηνγξάθν- κηα πεξίνδν φπνπ ε 

θξνυδηθή ςπραλάιπζε απαζρνινχζε ζρεδφλ θαζεκεξηλψο ηνλ ηχπν θαη ηελ 

επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Ζ θαζεγήηξηα παξαηεξεί: Απηή ε δεκνθηιία πξέπεη λα 

ηδσζεί ζην πιαίζην κηαο πνιχ βαζηάο δπζθνξίαο ηε δεθαεηία ηνπ 1940 γηα ηελ 

εγθαηάιεηςε ηνπ απνκνλσηηζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζηνλ Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν. 

Καη έπεηηα, ηε δεθαεηία ηνπ 1950, ε αηκφζθαηξα ηεο θαρππνςίαο πνπ δεκηνχξγεζε ν 

Φπρξφο Πφιεκνο θαη ν βαζχο θπληζκφο ηεο λεφηεξεο γεληάο ζε ζρέζε κε ηηο αμίεο θαη ηηο 

                                                           
2
 Susan Hayward, Οη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, Αζήλα 2017, ζει. 568-569 
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πεπνηζήζεηο ησλ κεγαιπηέξσλ
3
. Χο πξνο ηε θξνυδηθή ςπραλάιπζε ζπλάγεηαη ην 

ζπκπέξαζκα φηη κπνξεί λα κελ πξνζέθεξε- φπσο θαη αθφκα δελ πξνζθέξεη- εχθνιεο 

ιχζεηο αιιά ε εθιαΐθεπζε ησλ ηδεψλ ηνπ κεγάινπ ςπραλαιπηή κπνξνχζε ζε θάζε 

πεξίπησζε θαηά ηε δηάξθεηα εθείλσλ ησλ δεθαεηηψλ λα απαληήζεη ζε νξηζκέλα 

εξσηήκαηα ή λα επεμεγήζεη ηηο ζπκπεξηθνξέο ελφο ραξαθηήξα.  

Σν θιαο κπαθ θπξηαξρεί θαηά ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1940 θαη 1950 ζηα είδε ηνπ 

θηικ λνπάξ θαη ηνπ ςπρνινγηθνχ κεινδξάκαηνο- ζηελ πξψηε πεξίπησζε, σο πξνο ην 

θχιν, έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ηαηλίεο πνπ εθθξάδνπλ ηνλ αλδξηθφ ςπρηζκφ ελψ 

ζηε δεχηεξε ηε γπλαηθεία ςπρνζχλζεζε θαη ηδηνζπγθξαζία. Παξά ηηο φπνηεο 

δηαθνξέο, ε αθεηεξία θαηά ηελ αλαπαξάζηαζε ηνπ παξειζφληνο είλαη ίδηα, εμεγεί ε 

Hayward: Σν παξειζφλ ζεσξείηαη είηε αληηθείκελν λνζηαιγίαο, ζπλεπψο επηζπκίαο, είηε 

αληηθείκελν απειπηζίαο. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, απηφ ην αληηθείκελν ηεο επηζπκίαο 

είλαη επίζεο ηξνκαθηηθφ θαη επηθίλδπλν εμαηηίαο ηεο λνζηαιγηθήο επηζπκίαο ηεο 

επαλάιεςεο. Απηή ε επηζπκία ηεο επαλάιεςεο είλαη αζθαιψο βαζηά αηαβηζηηθή θαη 

καδνρηζηηθή, αιιά θαη ζπλπθαζκέλε κε ηελ έλλνηα ηεο κνίξαο- απηή ε έλλνηα ηεο 

κνηξνιαηξίαο είλαη ηδηαίηεξα εκθαλήο ζην είδνο ηνπ θηικ λνπάξ»
4
. Σν γεγνλφο φηη ζηα 

θιαο κπαθ νη κειεηεηέο εληνπίδνπλ κνηίβα επαλάιεςεο, ζα κπνξνχζε λα εξκελεπζεί 

θξνυδηθά. Γηφηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απηά απνθαιχπηνπλ ςπρψζεηο (φπσο 

ην ζχλδξνκν ηνπ εγθαηαιεηκκέλνπ παηδηνχ, ην απνξξηθζέλ παηδί, ην 

ειεγρφκελν/ππεξπξνζηαηεπκέλν παηδί) πνπ απνηεινχλ ηελ θηλεηήξην δχλακε απηνχ 

ηνπ αθεγεκαηηθνχ κεραληζκνχ- ηδίσο ζηα ςπρνινγηθά δξάκαηα αιιά θαη ζηηο πην 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο φπνπ ζην λνπάξ ζχκα ηεο ςχρσζεο είλαη κηα γπλαίθα
5
.  

Παξά ηελ παξαδνρή απφ πιεπξάο ηεο εξεπλήηξηαο Susan Hayward φηη ε θχζε 

ησλ θιαο κπαθ θαζνξίδεηαη απφ ην θχιν, ε ηαπηφρξνλε επηζήκαλζή ηεο φηη απηά 

είλαη αδχλαην λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο πξνο ην θχιν θηλεί ην ελδηαθέξνλ φζσλ 

αλαηξέρνπλ ζην ζχγγξακκα θαη ηε βηβιηνγξαθία ηεο. Αλ θαη ην ςπρνινγηθφ δξάκα 

δελ ζα απαζρνιήζεη δηφινπ ηε κειέηε καο, εληνχηνηο ε Hayward καο παξέρεη έλα 

παξάδεηγκα πξνο επίξξσζε ηεο άλσζελ αλαθεξνκέλεο άπνςήο ηεο πεξί 

θαηεγνξηνπνίεζεο ησλ θιαο κπαθ. Αλαδηαηππψλνληαο ηελ πξφηαζε ηεο, ε 

θαζεγήηξηα ηζρπξίδεηαη φηη παξά ην γεγνλφο φηη ζηα ςπρνινγηθά κεινδξάκαηα ε 

                                                           
3
 S. Hayward, φ.π., ζει. 572 

4
 S. Hayward, φ.π., ζει. 572 

5
 S. Hayward, φ.π., ζει. 572-573 
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γπλαίθα παξνπζηάδεηαη σο ππέξκεηξα θηιφδνμε, δπζιεηηνπξγηθή ή απηνθηνληθή, ζε 

πνιιέο ησλ πεξηπηψζεσλ ε αλάιπζε ηεο ςπρνζχλζεζήο ηεο δελ πξνέξρεηαη απφ 

θάπνην δηθφ ηεο θιαο κπαθ παξά απφ θάπνην αληίζηνηρν ελφο ςπραλαιπηή, γηαηξνχ ή 

ηδησηηθνχ ληεηέθηηβ
6
.  

ρεηηθά κε ηνλ άξξελα πξσηαγσληζηή ηνπ είδνπο πνπ κάο απαζρνιεί, ηνπ 

θηικ λνπάξ, ηα θιαο κπαθ ζπλήζσο αθνξνχλ ζε πξνζσπηθή ηνπ ππφζεζε θαη καηηά, 

θάηη πνπ ηνλίδεηαη θαηά ηνπο εξεπλεηέο θαη απφ ην δηθφ ηνπ βφηο φβεξ. ε αληίζεζε 

κε ηα θιαο κπαθ ηνπ ςπρνινγηθνχ κεινδξάκαηνο, εθείλα ηνπ λνπάξ είδνπο έρνπλ 

δηεξεπλεηηθφ θαη εμνκνινγεηηθφ ηφλν ελψ είλαη βαζηά κνηξνιαηξηθά. Ζ Hayward, 

αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο επηζεκαίλεη φηη ην αλδξηθφ θιαο κπαθ ηνπ θηικ 

λνπάξ έρεη πεξηζζφηεξν ην ραξαθηήξα ηεο αλαδξνκήο παξά ηεο ελδνζθφπεζεο: ν 

άλδξαο ζπλνςίδεη ή πξαγκαηνπνηεί κηα απνηίκεζε ζε γεγνλφηα πνπ έρνπλ 

ζπληειεζηεί ήδε. αλ ήξσαο λεπξσηηθφο πνπ είλαη εθείλνο ηνπ λνπάξ- παξά ηηο 

εμσηεξηθέο ηνπ αληηζηάζεηο-, ηα θιαο κπαθ ηνπ δελ ζα κπνξνχζαλ παξά λα 

κεηαθέξνπλ ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηελ ακθηζεκία ηνπ
7
.  

Ο ήξσαο ηνπ λνπάξ ζπλήζσο είλαη έλαο άλζξσπνο έκπεηξνο ζρεηηθά κε φζα 

αθνξνχλ ζηε δσή- παξφια απηά είλαη εμαξηεκέλνο απφ κηα λεχξσζε θαη εθείλε ηελ 

παξφξκεζε πνπ ηνλ σζεί ζηνλ πφζν γηα θάπνηα κνηξαία γπλαίθα πνπ δελ κπνξεί λα 

απνθηήζεη. Ζ Hayward νλνκάδεη ηε ζπγθεθξηκέλε γπλαίθα σο «δηαβνινγπλαίθα» θαη 

επηζεκαίλεη φηη ην γεγνλφο φηη ν ήξσαο έιθεηαη απφ εθείλε θαη είλαη απνθαζηζκέλνο 

λα θάλεη ηα πάληα πξνθεηκέλνπ εθείλε λα γίλεη δηθηά ηνπ θαηαδειψλεη ηελ επηζπκία 

ηνπ λα θιεξηάξεη κε ην ζάλαην. Φηάλνληαο ηε ζθέςε πεξί ησλ αλδξηθψλ αλαδξνκψλ 

έλα βήκα παξαπέξα, ε εξεπλήηξηα ππνζηεξίδεη φηη ην ίδην ην γεγνλφο ηεο 

αλαδηήγεζεο ηεο- ζπλήζσο ζιηβεξήο- ηζηνξίαο απφ ηνλ άλδξα, δεηθλχεη ηηο 

καδνρηζηηθέο ηνπ ηάζεηο («ην παξειζφλ σο αληηθείκελν επηζπκίαο»)
8
.   

Ζ ζχγρξνλε ςπραλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ θηικ λνπάξ (ε Hayward 

παξαπέκπεη ζπρλά ζην έξγν ηεο M. Turim γηα ηα θιαο κπαθ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν) 

ηζρπξίδεηαη φηη ε παξφξκεζε ηνπ ζαλάηνπ απφ ηελ νπνία δηαθαηέρεηαη ν ήξσαο ηνπ 

λνπάξ δελ ζα κπνξνχζε λα νινθιεξσζεί δίρσο ηελ παξνπζία ηεο κνηξαίαο γπλαίθαο- 

ε θαληαζίσζή ηνπ ζα ήηαλ αλέθηθην λα νινθιεξσζεί ρσξίο εθείλε. Ζ γπλαίθα, φπσο 

                                                           
6
 S. Hayward, φ.π., ζει. 573 

7
 S. Hayward, φ.π., ζει. 574 

8
 S. Hayward, φ.π., ζει. 574 
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ζα απνδείμνπκε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο κε ηελ αλαθνξά ζηε Laura ηνπ 

ηην Πξέκηληδεξ, απνηειεί ηελ «πξνβνιή ηεο ςπρήο ηνπ πξσηαγσληζηή»
9
, κηαο ςπρήο 

πνπ δελ κπνξεί λα αληηζηαζεί ζηε γνεηεία κηαο θαηαζηξνθήο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, 

κηα ηέηνηα γπλαίθα απφ ηελ ςπραλαιπηηθή ζθνπηά παξαπέκπεη ζην απαγνξεπκέλν απφ 

ην λφκν ηεο παηξηαξρίαο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ εηθφλα ηεο κεηέξαο. Οη 

καδνρηζηηθέο ηάζεηο ηνπ ήξσα (επαλάιεςε, παξφξκεζε ηνπ ζαλάηνπ) ζα πξέπεη λα 

εμεγεζνχλ σο άξλεζε απεκπινθήο απφ ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα. Με γιαθπξφ ηξφπν 

ε S. Hayward ζρνιηάδεη: «Αληί λα ππνθχςεη ζην λνκα ηνπ Παηξφο,  ν άλδξαο 

πξσηαγσληζηήο επηιέγεη λα ην παξαβεί»
10

. 

Καλείο δελ κπνξεί λα ακθηζβεηήζεη ηελ παηξφηεηα ηνπ φξνπ θηικ λνπάξ. 

Δπηλνήζεθε απφ Γάιινπο θξηηηθνχο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ  ζε κηα πξνζπάζεηά ηνπο λα 

νξίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ηχπν ακεξηθαληθψλ ηαηληψλ ζξίιεξ. Πξάγκαηη, κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο Γαιιίαο ην 1944, ήξζε θαη ε επηβιεζείζα απφ ηνπο Γεξκαλνχο 

απαγφξεπζε ηεο εηζαγσγήο ακεξηθαληθψλ ηαηληψλ, θαη νη νζφλεο θαηαθιχζηεθαλ απφ 

ηαηλίεο ηνπ Υφιηγνπλη, αλάκεζα ζηηο νπνίεο ηφζν ην ιατθφ θνηλφ φζν θαη νη 

δηαλννχκελνη αλαθάιπςαλ απηφ ην λέν ηχπν ζθιεξνηξάρειεο αζηπλνκηθήο ηαηλίαο. 

Σα πέληε θηικ πνπ δηαδνρηθά γνήηεπζαλ ηα παξηζηλφ θνηλφ ήηαλ: Σν γεξάθη ηεο 

Μάιηαο, Με δηπιή ηαπηφηεηα (1944), Ραληεβνχ κε ην Θάλαην (1944), Λάνπξα (1944) 

θαη Σν ρακέλν ζαββαηνθχξηαθν (1945) πσο πξνθχπηεη απφ ηελ πξνζεθηηθή κειέηε 

ηεο βηβιηνγξαθίαο καο, ν φξνο λνπάξ  πξνηάζεθε απφ ην Νίλν Φξαλθ ζαλ κηα 

αλαγλψξηζε ησλ νκνηνηήησλ απηψλ ησλ ηαηληψλ κε ην ζθιεξφ αζηπλνκηθφ 

κπζηζηφξεκα φπνπ νη Γάιινη νλφκαδαλ roman noir
11

.  

Ο θαζεγεηήο James Naremore ζηελ πξφζθαηε κειέηε ηνπ αλαθέξεηαη ζηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν ε γαιιηθή θξηηηθή ππνδέρζεθε θαη κειέηεζε ηηο ηαηλίεο απηέο. 

πσο κπνξνχκε λα θαηαιάβνπκε, νη θξηηηθνί εμέηαζαλ δηεμνδηθά απηά ηα δείγκαηα 

λνπάξ, πξαγκαηνπνηψληαο αλαθνξέο ζηηο ήδε ζεκαληηθέο ηαηλίεο Πνιίηεο Κέηλ ηνπ 

ξζνλ Γνπέιο θαη ηηο Τπνςίεο ηνπ Άιθξελη Υίηζθνθ. Ο κελ Νίλν Φξαλθ- γηα ηνλ 

νπνίν ζπδεηήζακε θαη πην πάλσ- έγξαςε ην άξζξν A New Genre of ‘Police Story’: 

The criminal adventure πνπ δεκνζηεχηεθε ζην αξηζηεξφ πεξηνδηθφ  L’ecran francais  
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 S. Hayward, φ.π., ζει. 574. Δπίζεο, βι. Christine Gledhill, Klute 1: A contemporary Film Noir and 
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  S. Hayward, φ.π., ζει. 562, J.Naremore, φ.π., ζει.1 θαη Angela Martin, ‘Gilda didn’t do any of those 

things you’ve been losing sleep over’: The central women of 40’s Films Noirs ζην Women in Film 
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θαη εμπκλνχζε ηα ζθιεξνηξάρεια θηικ πνπ εζηίαδαλ ζηελ ςπρνινγία ηνπ 

εγθιεκαηία.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ην άξζξν ηνπ Εαλ-Πηεξ Καξηέ The Americans Also Make 

Film Noirs δεκνζηεχηεθε ζην πην ζπληεξεηηθφ Revue du cinema θαη ππήξμε 

επηθπιαθηηθφ σο πξνο ηηο θξίζεηο ηνπ. Ο ζεσξεηηθφο ζαχκαζε ην θηικ Ραληεβνχ κε ην 

Θάλαην πνπ ηνπ ζχκηζε «ηελ παιηά αβαλγθάξλη», φκσο αλεζπρνχζε γηα ηα 

απαηζηφδνμα αηζζήκαηα θαη ηνλ ακνξαιηζκφ πνπ ηέηνηα ακεξηθάληθα θηικ εμέπεκπαλ. 

πγθξίλνληαο ην ακεξηθάληθν λνπάξ κε αληίζηνηρεο γαιιηθέο πξνπνιεκηθέο ηαηλίεο, 

επηζεκαίλεη φηη νη δεχηεξεο είραλ «επαλαζηαηηθφ ηφλν, κηα ειπίδα γηα έλαλ θαιχηεξν 

θφζκν» ελψ ηα ζχγρξνλα ακεξηθάληθα ήηαλ κηα ςπρξή παξάζεζε απφ «ηέξαηα, 

εγθιεκαηίεο ησλ νπνίσλ ηελ θαθφηεηα ηίπνηα δελ κπνξεί λα δηθαηνινγήζεη»
12

. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη αθαδεκατθνί ζεσξνχλ φηη ην θηικ λνπάξ είλαη  ππν-

είδνο ηεο ηαηλίαο εγθιήκαηνο ζξίιεξ ή ηεο γθαλγθζηεξηθήο ηαηλίαο, παξά ην γεγνλφο 

φηη σο ζηπι αλαγλσξίδεηαη θαη ζε άιια είδε, φπσο ην κειφδξακα θαη ην γνπέζηεξλ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ηεο θξηηηθήο- ε νπνία ζεσξεί ην θηικ λνπάξ πεξηζζφηεξν ξεχκα 

παξά είδνο- επηζεκαίλεη ην γεγνλφο φηη φπσο θαη πιεζψξα άιισλ ξεπκάησλ, έηζη θη 

απηφ άλζηζε ζε κηα πεξίνδν αζηάζεηαο. Ζ Susan Hayward, ε νπνία ζεσξεί ην λνπάξ 

πξσηίζησο εηθαζηηθφ ζηπι πνπ εκθαλίζηεθε σο απφξξνηα ησλ πνιηηηθψλ ζπλζεθψλ 

θαη ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ εηδψλ, επηζεκαίλεη θάπνηα πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ επνρή 

ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη αξγφηεξα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Καηά ηελ 

πεξίνδν 1941-1958 επηθξαηνχζε κηα γεληθεπκέλε αλαζθάιεηα ελψ ην ακεξηθαληθφ 

φλεηξν έκνηαδε θαηαβαξαζξσκέλν.  

Παξάιιεια, νη γπλαίθεο πνπ αλαγθάζηεθαλ λα βγνπλ απφ ηελ νηθνγελεηαθή 

εζηία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αλήθαλ πιένλ ζην 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Ζ πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ησλ αλδξψλ κε ηελ επηζηξνθή απφ ην 

κέησπν ήηαλ ζίγνπξα δχζθνιε. Με κηα ζεηξά ξεηνξηθψλ εξσηεκάησλ, ε Susan 

Hayward κεηαθέξεη ζηνλ αλαγλψζηε φια ηα αηζζήκαηα αλαζθάιεηαο ησλ 

επαλαπαηξηζκέλσλ αλδξψλ: «Ση είρε ζπκβεί κε ηηο γπλαίθεο «ηνπο»; Πνχ πήγε ν ξφιν 

ηνπο ζηε δνπιεηά θαη ζηελ πνιηηηθή θνπιηνχξα γεληθφηεξα; Καη γηαηί πνιέκεζαλ, ηειηθά, 

φηαλ ην κφλν πνπ βξήθαλ ήηαλ ε ρψξα ηνπο βνπηεγκέλε ζε κηα λέα έρζξα, πνπ 
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βαζηδφηαλ ζηελ θαρππνςία θαη ηελ παξάλνηα; Έηζη, ην δήηεκα ηεο εζληθήο ηαπηφηεηαο 

ηαπηίζηεθε κε ην δήηεκα ηεο αλδξηθήο ηαπηφηεηαο»
13

.  

Γελ είλαη ιίγνη εθείλνη πνπ επηκέλνπλ φηη ε θιεξνλνκηά ηνπ ακεξηθαληθνχ 

θηικ λνπάξ πξνέξρεηαη εμνινθιήξνπ απφ ην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηηι ηνπ γεξκαληθνχ 

εμπξεζηνληζκνχ. Σελ ίδηα ζηηγκή νη Γάιινη ζεσξνχλ φηη είλαη νη πξψηνη δηδάμαληεο 

κε ην θηικ Ξεκεξψλεη (1939) ηνπ Μαξζέι Καξλέ. Οη Ακεξηθάλνη ζεσξεηηθνί, απφ 

ηελ άιιε, δηαηείλνληαη φηη ε αξρή ηνπ λνπάξ ζεκαηνδνηείηαη κε ηα ζθνηεηλά ζξίιεξ 

πνπ γχξηδαλ ηα κεγάια ζηνχληην θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1940 θαη ηδίσο Σν γεξάθη ηεο 

Μάιηαο (1940, ζθελνζεζίαο Σδνλ Υηνχζηνλ). Ζ Susan Hayward δίλεη κεγάιε 

ζεκαζία ζηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ν γεξκαληθφο εμπξεζηνληζκφο θαη ηδίσο ν ηξφπνο 

θσηηζκνχ θαη ηα ζθεληθά εθείλσλ ησλ ηαηληψλ φπνπ αληαλαθινχζαλ εθείλε ηελ 

εζσηεξηθή αγσλία θαη αιινηξίσζε πνπ ζπλδένληαη ηφζν ζηελά κε ην λνπάξ
14

.   

Θα ήηαλ αδχλαην λα ζπλερίζνπκε ηε ζπλνπηηθή καο εηζαγσγή ζηελ ηζηνξία 

ηνπ θηικ λνπάξ, δίρσο λα κειεηήζνπκε ην γεξκαληθφ εμπξεζηνληζκφ. Σν ελ ιφγσ ζηηι 

θηλεκαηνγξάθεζεο εκθαλίζηεθε ζηε Γεξκαλία ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1919-1924 θαη 

ζπλδέεηαη κε ηελ πεξίνδν ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Βατκάξεο. Ο 

γεξκαληθφο εμπξεζηνληζκφο ζηνλ θηλεκαηνγξάθν ζπλδέεηαη άξξεθηα κε ηηο ηδέεο ηνπ 

εμπξεζηνληζηηθνχ θηλήκαηνο ηεο κνληέξλαο ηέρλεο, φπσο εθείλε εκθαλίζηεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αηψλα κε ζθνπφ ηελ έθθξαζε ησλ βαζχηεξσλ ζπλαηζζεκάησλ θαη ηεο 

ζεμνπαιηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. Δάλ πξνζπαζήζεη θαλείο λα αλαιχζεη ηε ιέμε, ζα 

δηαπηζηψζεη φηη εθείλε ζεκαίλεη «πίεζε πξνο ηα έμσ».  

Πξφθεηηαη γηα έλα θίλεκα πνπ απνξξίπηεη ηελ αζηηθή αηζζεηηθή, απνξξίπηεη 

ηνπο ξεαιηζηηθνχο ηξφπνπο απεηθφληζεο θαη έηζη ραξαθηεξίδεηαη σο έλα 

κνληεξληζηηθφ θίλεκα. Παξφια απηά, νη πξνβιεκαηηζκνί ηνπ γχξσ απφ ηε 
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 S. Hayward, φ.π., ζει. 562-563. Σα ίδηα ζέκαηα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη ν Andrew Dickos ζην Street 

with no Name: A history of the Classic American Film Noir, Kentucky 2002, ζει.3-4. Ο θαζεγεηήο 

Θάλνο Βεξέκεο γξάθεη ζρεηηθά κε ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν ηεο ακεξηθαληθήο ηζηνξίαο: «Οη ζρέζεηο ησλ 

ΖΠΑ κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπο δελ ππήξμαλ πάληνηε αξκνληθέο, αιιά κεηά ην ηέινο ηνπ Πνιέκνπ ν 
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«Manhattan Project» θαη άξρηζε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1942. Ζ πξψηε αηνκηθή βφκβα δνθηκάζηεθε κε 

επηηπρία ζηηο 16 Ηνπιίνπ 1945 ζηελ έξεκν ηνπ Νένπ Μεμηθνχ. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα νη νβηεηηθνί 

απέθηεζαλ θαη απηνί ηελ ππξεληθή ηθαλφηεηα. Ο ακνηβαίνο θφβνο νινθιεξσηηθήο εμφλησζεο απνζφβεζε 

έλαλ λέν ζεξκφ πφιεκν θαη εμαζθάιηζε κηα καθξνρξφληα πεξίνδν αλήζπρεο εηξήλεο πνπ έκεηλε γλσζηή 

σο «Φπρξφο Πφιεκνο». Βι. αλαιπηηθφηεξα Θάλνο Βεξέκεο, ΖΠΑ: Απφ ην 1776 έσο ζήκεξα, Αζήλα 

2010, ζει.98 
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ζεμνπαιηθφηεηα θαη ηελ αζηάζεηα ηνπ ζχγρξνλνπ θφζκνπ δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηελ 

αηζηφδνμε αχξα ηνπ κνληεξληζκνχ- εμεηάδνληαη παξφια απηά νη επηπηψζεηο ηεο λέαο 

ηερλνινγίαο ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ αηφκνπ. Γηα άιιε κηα θνξά γίλεηαη αληηιεπηφο ν 

ηεξάζηηνο αληίθηππνο ηνπ έξγνπ ηνπ Φξφηλη ζηελ ηέρλε- ηδίσο ηα φζα έγξαςε πεξί 

πζηεξίαο
15

. 

ην Λεμηθφ Αηζζεηηθψλ θαη ηερληθψλ φξσλ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ν Γηψξγνο 

Γηδηθηξίθεο ζπλνςίδεη ηελ ηζηνξία ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζηνληζκνχ. Έκθαζε δίδεηαη 

ζην μέζπαζκα ησλ θαιιηηερληθψλ αλαδεηήζεσλ πνπ παξνπζίαζε ν γεξκαληθφο 

θηλεκαηνγξάθνο επζχο κεηά ηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν- έλα μέζπαζκα πνπ νκνίαδε 

πνιχ κε εθείλν ηνπ πξψηκνπ ζνβηεηηθνχ θηλεκαηνγξάθνπ. Κη φια απηά παξά ηελ 

βαζχηαηε θξίζε, αλαξρία θαη θνηλσληθή αλαηαξαρή πνπ βίσλε ε Γεξκαλία κεηά ηελ 

ήηηα ηνπ 1918. Δίλαη απηή ε θξίζε πνπ γέλλεζε ηηο ακθηιεγφκελεο πνιηηηθέο ηεο 

ζνζηαιδεκνθξαηίαο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλαπνθαζηζηηθφηεηα, ηελ 

αληηθαηηθφηεηα θαη ηελ ππνθξηζία πξνιείαλαλ ην έδαθνο γηα ην Υίηιεξ θαη ην 

λαδηζκφ ηνπ. Καηά απηή ηελ πεξίνδν έλαο επξχο θχθινο δηαλννπκέλσλ- 

πξνεξρφκελνη θπξίσο απφ ηηο εηθαζηηθέο ηέρλεο, φπσο νη Βαξκ, Ρίξακ, Ρφξηγθ θαη 

Λαλγθ-, άζθεζαλ κεγάιε επηξξνή ζηνλ θηλεκαηνγξάθν.  

Δίλαη ην 1919 πνπ εκθαλίδεηαη ίζσο ην πην ραξαθηεξηζηηθφ δείγκα ηνπ 

γεξκαληθνχ εμπξεζηνληζκνχ, ην θηικ Σν εξγαζηήξη ηνπ δφθηνξα Καιηγθάξη ηνπ Βίλε- 

κε αλάινγε ζθελνγξαθία ησλ Βαξκ, Ρίξακ θαη Ρφξηγθ. Παξαπέκπνληαο ηνλ 

αλαγλψζηε ζην γεξκαλφ ζεσξεηηθφ ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ Κξαθάνπεξ, ν Γηδηθηξίθεο 

εξεπλά ηε θχζε ηεο εκβιεκαηηθήο απηήο ηαηλίαο, απνθαιχπηνληαο φηη παξά ην 

γεγνλφο φηη ην αξρηθφ ζελάξην κηινχζε γηα ηνλ παξαινγηζκφ ηεο εμνπζίαο, ν Βίλε 

απνθάζηζε λα αθνινπζήζεη έλαλ πην θνκθνξκηζηηθφ δξφκν πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηήζεη ην πιαηχ θνηλφ. Σν θνηλφ ηεο πεξηφδνπ αηζζαλφηαλ βαζχηαηα 

παξαηηεκέλν, ε κεζαία ηάμε παξαιπκέλε. Δθηφο απφ ην έξγν ηνπ Βίλε, θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ θιαζηθνχ γεξκαληθνχ εμπξεζηνληζκνχ μερσξίδνπλ θη άιινη ζθελνζέηεο, 

φπσο ν Μνπξλάνπ, ζθελνζέηεο ησλ Ννζθεξάηνπ (1922)  θαη Γφθησξ Μακπνχδε 

(1922) αιιά θαη ν Φξηηο Λαλγθ (Ο θνηηεηήο ηεο Πξάγαο)
16

.  
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Παξφια απηά, φπσο ζεκεηψλνπλ ζηα ζπγγξάκκαηά ηνπο θαη νη λεφηεξνη 

κειεηεηέο, νη επηηπρίεο ηνπ γεξκαληθνχ εμπξεζηνληζκνχ άξρηζαλ λα θζίλνπλ- αθφκα 

θαη ε Μεηξφπνιηο ηνπ Λαλγθ ππήξμε κηα εκπνξηθή απνηπρία. Ζ Susan Hayward 

εληνπίδεη ηελ παξαθκή απηή ζε δχν ιφγνπο: «Ο πξψηνο ήηαλ νηθνλνκηθφο. Σν κάξθν 

είρε αλαθηήζεη ηελ ηζρχ ηνπ απφ ην 1923 θαη ε ζηαζεξνπνίεζή ηνπ ζεκαηνδφηεζε ηελ 

απψιεηα ηνπ πξνγελέζηεξνπ εμαγσγηθνχ εκπνξηθνχ πιενλεθηήκαηνο (Elsaesser, 

1996:144). O δεχηεξνο είρε λα θάλεη κε ηε κεηαλάζηεπζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

πξσηίζησο ζηηο ΖΠΑ, πνπ-είηε γηα πνιηηηθνχο είηε γηα επαγγεικαηηθνχο ιφγνπο-ήξζε λα 

εξγαζηεί ζην Υφιιπγνπλη. Έηζη, νη πην γλσζηνί ζθελνζέηεο φπσο ν Paul Leni, o Ernst 

Lubitsch, o F.W.Murnau θαη ν Fritz Lang, έθπγαλ απφ ηε Γεξκαλία κεηαθέξνληαο ηηο 

ζθελνζεηηθέο ηνπο κεζφδνπο, πνπ επεξέαζαλ ζεκαληηθά ην ζηηι ηνπ Υφιιπγνπλη, ηδίσο 

ζηηο ηαηλίεο ηξφκνπ θαη ην θηικ λνπάξ»
17

. 

Ο κειεηεηήο Α. Dickos φπσο θαη ε S.Hayward είλαη ζε ζέζε λα καο 

εμεγήζνπλ ηα θηλεκαηνγξαθηθά-πιένλ- ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θηικ λνπάξ. 

Μαζαίλνπκε, ινηπφλ, φηη ην θηικ λνπάξ δηαζέηεη ηξία βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

απνξξένπλ απφ ην γεγνλφο φηη ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ησλ θνληξάζη ηνπ θσηηζκνχ: 

θηαξνζθφπξν, ην έληνλα ζηηιηδαξηζκέλν θαιιηηερληθφ χθνο πνπ ζπλνδεχεηαη απφ κία 

εμίζνπ πεξίηερλε αθήγεζε θαη ζηηιηδαξηζκέλα ζηεξεφηππα- ηδίσο φζνλ αθνξά ζηηο 

γπλαίθεο εξσίδεο. Έλα θηικ λνπάξ δελ ζα κπνξνχζε λα ζηαζεί δίρσο ραξαθηεξηζηηθή 

ζθελνγξαθία, αληηζέζεηο ζην θσηηζκφ, ρξήζε ρακεινχ θσηηζκνχ, κηα ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηνζπγθξαζίαο αξζεληθή πξσηαγσληζηηθή πξνζσπηθφηεηα θαη έλα αίζζεκα 

παξαθκήο, πεζηκηζκνχ, θνηλσληθήο πληγκνλήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ηφηε πνιηηηθέο 

ζπγθπξίεο. Σν ζθεληθφ ηνπ λνπάξ είλαη ζπλήζσο αζηηθφ θαη γεληθφηεξα απνηειείηαη 

απφ βξεγκέλνπο δξφκνπο, εζσηεξηθνχο ρψξνπο κε ακπδξφ θσηηζκφ, θάδξα απζηεξά, 

κε αζπλήζηζηεο γσλίεο ιήςεο (ζηνηρεία πνπ δειψλνπλ ηηο θαηαβνιέο απφ ην 

γεξκαληθφ εμπξεζηνληζκφ
18

.  
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 S.Hayward, φ.π., ζει. 75-76 
18

 Καζφηη ε δηεχζπλζε θσηνγξαθίαο παίδεη θπξίαξρν ξφιν ζην είδνο ηνπ θηικ λνπάξ, κπνξεί θαλείο λα 

αλαηξέμεη ζην ληνθηκαληέξ Visions of Light (1992) φπνπ θνξπθαίνη δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο κηινχλ 

γηα ηελ πνξεία ηεο ηέρλεο ηνπο. ρεηηθά κε ην είδνο πνπ εμεηάδνπκε, νη επαγγεικαηίεο ζπκθσλνχλ φηη 

ηα απνηππψκαηα ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ θηικ λνπάξ κάο πάλε πίζσ ζην γεξκαληθφ εμπξεζηνληζκφ ελψ ε 

άλζεζε ηεο ηέρλεο ηνπο ζπκπίπηεη κε ηελ άλζηζε κεγάισλ αζηέξσλ, φπσο ε Μαξιέλ Νηήηξηρ πνπ 

επηζπκνχζε άξηζηα απνηειέζκαηα θαη είρε ηνλ πξνζσπηθφ ηεο δηεπζπληή θσηνγξαθίαο. Σν πην 

ζεκαληηθφ ζηνηρείν πνπ κπνξέζακε λα αληιήζνπκε απφ ην ελ ιφγσ ληνθηκαληέξ είλαη ε παξαδνρή φηη 

ζην θηικ λνπάξ νη δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο άξρηζαλ πιένλ λα κε ζεσξνχλ ην ζθνηάδη ζαλ πξφβιεκα 

αιιά ην αλέδεημαλ ζε ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο αθήγεζεο.  
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Μέζα απφ απηφ ην αζηηθφ ηνπίν, ην δηεθζαξκέλν θαη γεκάην παγίδεο- 

αληηθαηνπηξίδνληαη νη θαηαθεξκαηηζκέλεο εζηθέο θαη πλεπκαηηθέο αμίεο ηεο 

ζχγρξνλεο επνρήο φπσο επίζεο θαη ε δπζθνιίεο θαηά ηελ αλεχξεζε ηεο αιήζεηαο. Σν 

ίδην αβέβαηνη είλαη θαη νη ήξσεο, αξρήο γελνκέλεο απφ ηνλ ηξφπν πνπ παξνπζηάδνληαη 

ζην ζελάξην θαη θαηφπηλ σο πξνο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαδξάξνληαη ή θσηίδνληαη: 

νη ζθηέο θπξηαξρνχλ, ηα ζψκαηα κνηάδνπλ θη απηά θαηαθεξκαηηζκέλα. πσο 

ζεκεηψλεη ε Susan Hayward, ην κφλν πξάγκα πνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ζην λνπάξ είλαη 

εθείλε ε αίζζεζε ηεο θιεηζηνθνβίαο πνπ ππνγξακκίδεη ηελ αίζζεζε ηνπ αηζζήκαηνο 

ηεο απνγνήηεπζεο θαη ηεο έληαζεο.
19

.  

Αο ζπδεηήζνπκε απφ εδψ θαη ζην εμήο πεξί ησλ ηχπσλ ησλ εξψσλ πνπ 

ζπλαληάκε ζε θηλεκαηνγξαθηθά έξγα ηνπ είδνπο. Καζψο ην ζέινπλ θαη νη θιαζηθνί 

θαλφλεο, ν «ήξσαο» ηνπ θηικ λνπάξ, ν βαζηθφο πξσηαγσληζηήο, είλαη γέλνπο 

αξζεληθνχ. Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ θπξηαξρνχζαλ ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία κεηά 

ην ηέινο ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, θαηά ηνλ Thomas Schatz, δεκηνπξγνχλ 

κηα θάπνηα ακθηζεκία ζηνλ παξαδνζηαθφ ήξσα-ιπηξσηή
20

. Σελ ίδηα ακθηζεκία 

εληνπίδεη θαη ε S. Hayward ε νπνία εμεγεί ηελ εηθνλνπνηία ηεο: «Ο πξσηαγσληζηήο  

είλαη ζπρλά θσηηζκέλνο απφ ηα πιάγηα, πξνθεηκέλνπ λα ηνλίδεηαη ην πξνθίι απφ ηε κηα 

πιεπξά, θαη αθήλνληαο ην άιιν κηζφ ηνπ πξνζψπνπ ζην ζθνηάδη, δείρλνληαο έηζη ηελ 

εζηθή ακθηζεκία ηνπ θεληξηθνχ ήξσα, ν νπνίνο δελ είλαη νχηε ηππφηεο κε αζηξαθηεξή 

παλνπιία νχηε θάπνηνο εληειψο «θαθφο»
21

.  

Ζ ίδηα εξεπλήηξηα ηζρπξίδεηαη φηη έλαο παξαδνζηαθφο ήξσαο ηνπ είδνπο 

θαθνκεηαρεηξίδεηαη ή πεξηθξνλεί ηε γπλαίθα ηνπ ή έλα θνξίηζη κε ρξπζή θαξδηά- 

πξάγκα πνπ κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ζε θιαζηθά έξγα φπσο ην Ζ λχρηα θαη ε πφιε 

(1950) ηνπ Επι Νηαζζέλ. Έλαο ηέηνηνο ήξσαο πέθηεη ζηα δίρηπα ηεο θακ θαηάι (ή 

                                                           
19

 S.Hayward, φ.π., ζει. 564 θαη Α.Dickos, φ.π., ζει. 9  Αθφκε, ν θιαζηθφο κειεηεηήο ησλ 

θηλεκαηνγξαθηθψλ εηδψλ, Thomas G. Schatz ζπκπιεξψλεη ηηο γλψζεηο καο: «Μηα ζεηξά ηερλνινγηθψλ 
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κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζην θσο, έηζη νη θηλεκαηνγξαθηζηέο είραλ πνιχ κεγαιχηεξε επειημία ζην ρεηξηζκφ 

ηνπ θσηηζκνχ θαη ηνπ βάζνπο ηνπ πεδίνπ (γηα παξάδεηγκα πφζν κέξνο ηνπ νπηηθνχ πεδίνπ είλαη 

θσηηζκέλν θαη κε έληνλε εζηίαζε). […] ηαλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απηέο νη ηερληθέο γηα λα παξνπζηάζνπλ 

ην έγθιεκα, ηελ ίληξηγθα θαη ηελ ςπρηθή νδχλε, εηδηθά κέζα ζε έλα πνιχ ζθηψδεο αζηηθφ πεξηβάιινλ, 

απέθηεζαλ ζηαδηαθά ηηο δηθέο ηνπο αθεγεκαηηθέο θαη ζεκαηηθέο ππνδειψζεηο. Ο γεληθά επίπεδνο 

θσηηζκφο θαη ε αβαζάληζηε αηζηνδνμία πνπ θαηλφηαλ λα θπξηαξρνχλ ζηνλ ρνιηγνπληηαλφ θηλεκαηνγξάθν 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζηαδηαθά ππνρψξεζαλ κπξνζηά ζε κηα πην ζθνηεηλή νπηηθή ηνπ θφζκνπ πνπ ήηαλ 

πην «ξεαιηζηηθή» απφ ςπρνινγηθήο πιεπξάο θαη φκσο πην αφξαηε νπηηθά». Thomas G.Schatz, Σα είδε 

ηαηληψλ ηνπ Υφιηγνπλη, Θεζζαινλίθε 2013, ζει. 169-170                    
20

 T.Schatz, φ.π., ζει. 171 
21

 S. Hayward, φ.π., ζει. 564 
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θαηά άιινπο, φπσο ν Schatz, θακ λνπάξ), ηελ νπνία φκσο ελδέρεηαη εμαηηίαο ησλ 

λεπξψζεψλ ηνπ θαη ησλ ινηπψλ αγρσηηθψλ δηαηαξαρψλ ηνπ λα πξνδψζεη. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζεκεηψζνπκε έηη κία θνξά ηελ πνιππινθφηεηα απηνχ ηνπ είδνπο 

(εθεί έγθεηηαη θαη ε γνεηεία ηνπ πνπ ην θάλεη κέρξη ηηο κέξεο ην πην επηδξαζηηθφ ίζσο 

απφ φια), αο καο επηηξαπεί λα εθζέζνπκε ην παξάδεηγκα κηαο ηαηλίαο λνπάξ φπνπ ν 

ήξσαο είλαη ειάρηζηα λεπξσηηθφο θαη θάζε άιιν παξά κεηαρεηξίδεηαη κε άζρεκν 

ηξφπν ηε γπλαίθα ηνπ.  

Ο ιφγνο γηα ηελ ηαηλία Ζ κεγάιε θάςα (1953) ηνπ Φξηηο Λαλγθ φπνπ ην 

δηαζθεπαζκέλν ζελάξην ηνπ ίληλετ Μπνέκ ζέιεη ηνλ ήξσα πνπ ππνδχεηαη ν Γθιελ 

Φνξλη λα είλαη έλαο αζηπλνκηθφο κε κηα ηδαληθή γπλαίθα. Κη είλαη απηφ έλα ζηνηρείν 

πνπ ρξεηάδεηαη απαξαηηήησο ψζηε λα θπιήζεη ε πινθή, ν ξφινο ηεο ζπδχγνπ έρεη 

γξαθηεί λα είλαη ηφζν ζπκπαζήο ψζηε φηαλ εθείλε δνινθνλεζεί άδηθα απφ έλα 

δηεθζαξκέλν ζπλδηθάην, ν ζεαηήο ηαπηίδεηαη πιένλ κε ηα νξγηζκέλα αηζζήκαηα θαη 

ηελ εθδηθεηηθή καλία ηνπ ζπδχγνπ. Δλφο ζπδχγνπ πνπ απνηειεί ηελ πιήξε 

ελζάξθσζε ηεο αξξελσπφηεηαο, πνπ βαδίδεη κε ρέξη ζηαζεξφ πξνο ην ζθνπφ ηνπ
22

. 

ρεηηθά κε ηνλ δηαηαξαγκέλν, λεπξσηηθφ ήξσα, νη κειεηεηέο ζεκεηψλνπλ φηη 

ε ακθηζεκία ηνπ ραξαθηήξα ηνπ ζπκβαδίδεη κε ηηο αμεδηάιπηεο αλαηξνπέο ηεο 

πινθήο. Μέρξη ην θηλάιε ζπλήζσο απηφο ν ήξσαο είλαη ακήραλνο θαη κπεξδεκέλνο. H 

S. Hayward επηζεκαίλεη φηη ην θηικ λνπάξ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξαγκαηεχεηαη 

ζρέζεηο ηζρχνο θαη ηελ έκθπιε ηαπηφηεηα: «Ζ εμνπζία πνπ ε θακ θαηάι αζθεί πάλσ 

ζηνλ ήξσα νθείιεηαη ζε απηφλ ηνλ ίδην, δηφηη απηφο έρεη επελδχζεη ππέξκεηξα ζηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζεμνπαιηθφηεηάο ηεο ζε βάξνο ηεο δηθήο ηνπ ππνθεηκεληθφηεηαο. Σεο 

επέηξεςε λα έρεη ην πάλσ ρέξη ιφγσ ηεο δηθήο ηνπ αλαζθάιεηαο γηα ην πνηνο 

πξαγκαηηθά είλαη»
23

. 

Πξνηνχ πεξάζνπκε ζηηο κνηξαίεο γπλαίθεο ηνπ δεκνθηινχο είδνπο (πξνο ην 

ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ καο), αο εμαθνινπζήζνπκε κε κηα άιιε πηπρή ηνπ θεληξηθνχ 

πξσηαγσληζηή απηψλ ησλ έξγσλ. ε πνιιέο απφ απηέο ηηο ζθιεξνηξάρειεο ηαηλίεο, 
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 Μηα εθηελέζηεξε αλάιπζε γηα ηελ ηαηλία κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ζην Fran Mason,  American 

Gangster Cinema: From Little Caesar to Pulp Fiction, New York 2002, ζει. 112-115 
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 Susan Hayward, Οη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, Αζήλα 2017, ζει. 564-565. Ο Thomas 

Schatz, επίζεο, ζπκπιεξψλεη: «Οη πην εκθαλψο ςπρνπαζείο ηχπνπ ζην θηικ λνπάξ εκθαλίδνληαλ γεληθά 

ζε δεχηεξνπο ξφινπο θαη ηειηθά εμνινζξεχνληαλ απφ ηνπο άλδξεο πξσηαγσληζηέο, πνπ ήηαλ ειαθξψο πην 

ζηαζεξνί, αιιά ήηαλ εμίζνπ απεηινχκελνη θαη αλαζθαιείο παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο ηάμεο»., φ.π., ζει. 
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θεληξηθφο ήξσαο ηπραίλεη λα είλαη θάπνηνο ηδησηηθφο ληεηέθηηβ- έλαο ήξσαο ηνπ 

νπνίνπ ε θφξκνπια είρε ήδε θαζηεξσζεί ζην ξαδηφθσλν, ζε πεξηνδηθά θαη ιατθά 

κπζηζηνξήκαηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Θα ήηαλ πέξα γηα πέξα επηηπρεκέλν, εάλ 

ηζρπξηδφκαζηαλ φηη απηή ε θφξκνπια ζπλδέεηαη κε ηηο εμειίμεηο ζηελ ακεξηθαληθή 

ινγνηερλία θαη ηε κπζηζηνξία ηνπ ληεηέθηηβ. Ο Thomas G. Schatz εμεγεί κε ζαθήλεηα 

ην ζπγγξαθηθφ είδνο, αλαηξέρνληαο  ζε παξαδείγκαηα ζπγγξαθέσλ φπσο ν Έληγθαξ 

Άιαλ Πφε αιιά θαη ζηνπο λεφηεξνπο: «[…] Ο πξσηαγσληζηήο-ληεηέθηηβ ηνπ Πν, ν 

Νηηπέλ, ήηαλ ην πξφηππν ηνπ θιαζηθνχ ληεηέθηηβ: εμαηξεηηθά θαιιηεξγεκέλνο, 

αξηζηνθξαηηθφο, εθθεληξηθφο, επηζηήκσλ θαη ηθαλφο γηα πεξίπινθν, παξαγσγηθφ 

ζπιινγηζκφ. πσο θαη νη απφγνλνί ηνπ- θπξίσο ν έξινθ Υνικο ηνπ Άξζνπξ Κφλαλ 

Νηφηι (Arthur Conan Doyle) θαη ν Δξθχι Πνπαξφ ηεο Άγθαζα Κξίζηη (Agatha 

Christie)-ην πξσηαξρηθφ θίλεηξφ ηνπ ήηαλ ε πξνζσπηθή επραξίζηεζε απφ ηε ιχζε ηνπ 

παδι, θαη νη ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ηελ απφδνζε πξνζσπηθήο ελνρήο ζε 

νπνηνλδήπνηε ηάξαδε απηφ πνπ ήηαλ ζε ηειηθή αλάιπζε έλαο πεηζαξρεκέλνο θαη 

θαινπξναίξεηνο θφζκνο»
24

.  

ρεηηθά κε ηνπο ζπγγξαθείο ησλ δεθαεηηψλ ηνπ 1920 θαη 1930, ν ίδηνο 

κειεηεηήο αλαθέξεηαη ζε εθείλνπο πνπ πξψηνη εθάξκνζαλ ηε θφξκνπια ηνπ 

ζθιεξνηξάρεινπ ληεηέθηηβ, ηνπο Κάξνι Σδνλ Νηέηιη (Caroll John Daly) θαη Νηάζηει 

Υάκεη. Καηά ηα πξψηα ρξφληα αλάπηπμεο ηνπ ζπγγξαθηθνχ απηνχ είδνπο, φπσο 

καζαίλνπκε απφ ην Schatz, ε εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα δεηθλχνληαλ σο κηα 

αξλεηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ είρε λα θάλεη βίαηνπο, δίρσο ελζπλαίζζεζε ραξαθηήξεο. 

Ο Thomas Schatz κάο παξαδίδεη έλα ζρφιην ηνπ κεγάινπ ζπγγξαθέα ηνπ είδνπο, 

Ρέηκνλη Σζάληιεξ: «Ο Ρέηκνλη Σζάληιεξ θάπνηε ζρνιίαζε, «ν Υάκεη έθεξε ηνλ θφλν 

πίζσ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ ηνλ δηαπξάηηνπλ γηα θάπνην ιφγν θαη κε εξγαιεία πνπ είλαη 

εχθνια δηαζέζηκα… Έξημε ηνλ θφλν πίζσ ζηα ζνθάθηα» (Chandler, 1944, ζ. 58)»
25

. 

Σν έγθιεκα γηα ζπγγξαθείο φπσο ν Σζάληιεξ δελ ήηαλ απιψο κηα πξφθαζε 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςνπλ δειεηεξηψδεηο δηάινγνη θαη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζε 

αλζξψπνπο ηεο αζηηθήο ηάμεο. Ο Thomas Schatz ην εθιακβάλεη ζαλ κηα θνηλσληθή 

θάξζα πνπ δηαπεξλνχζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο πνπ αιιειεπηδξνχζαλ κε απηή ηελ 

ηάμε. Καηά πεξίεξγε εμέιημε ηνπ είδνπο, ν Ρέηκνλη Σζάληιεξ κεηαθίλεζε ηνλ 

δηάζεκν ήξσά ηνπ, Φίιηπ Μάξιννπ,  ζην λα ιχλεη ππνζέζεηο ζε πξνάζηηα θαη βίιεο 
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 Σ. Schatz, Σα είδε ηαηληψλ ηνπ Υφιηγνπλη, Θεζζαινλίθε 2013, ζει. 184-185 
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 Σ. Schatz, φ.π., ζει. 186 
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πινχζησλ αλζξψπσλ. «’ απηά ηα κπζηζηνξήκαηα, φκσο, ζε αληίζεζε κε εθείλα ησλ 

ζπγγξαθέσλ ησλ θιαζηθψλ ληεηέθηηβ, ε αλψηεξε ηάμε ήηαλ ηφζν δηεθζαξκέλε εζηθά 

φζν θαη νη θάηνηθνη ζηα ζνθάθηα ηνπ Υάκεη», ηνλίδεη ν θαζεγεηήο Schatz
26

.  

Σφζν ηα κπζηζηνξήκαηα φζν θαη νη ηαηλίεο κε πξσηαγσληζηέο 

ζθιεξνηξάρεινπο ληεηέθηηβ, ζπλήζσο δίλνπλ κεγάιε έκθαζε ζηε ζχγθξνπζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο αμηψλ ηνπ πξσηαγσληζηή κε εθείλν ηνπ δηεθζαξκέλνπ θνηλσληθνχ 

πεξηβάιινληνο ή θάπνηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπλδηθάηνπ/νξγάλσζεο. Γη’ απηφ θαη ε 

αθήγεζε δίλεηαη κέζα απφ ηε δηθή ηνπ νπηηθή γσλία- ηελ πξαγκαηνπνηεί είηε ν ίδηνο 

είηε θάπνηνο παληνγλψζηεο αθεγεηήο πνπ ζπκθσλεί κε ηηο απφςεηο ηνπ ληεηέθηηβ. Ο 

θαζεγεηήο Thomas G. Schatz θαηαιήγεη επηζεκαίλνληαο φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

θφξκνπια πξσηαγσληζηή ήηαλ ηδαληθή γηα ηε ιατθή ινγνηερλία θαη ην ξαδηφθσλν ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 αιιά παξνπζίαζε έλα κάιινλ δχζθνιν πξφβιεκα γηα φζνπο 

ζέιεζαλ λα πξνζαξκφζνπλ ην κέζν ζηελ θηλεκαηνγξαθηθή νζφλε (φπνπ ε «θσλή» 

ηνπ αθεγεηή είλαη ε θάκεξα παξά έλαο ραξαθηήξαο κέζα ζην αθήγεκα). ε θάζε 

πεξίπησζε, ε φιν θαη αλαπηπζζφκελε ηερληθή ηθαλφηεηα ηνπ Υφιηγνπλη ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο, εζηθέο αλεζπρίεο ηνπ θνηλνχ ζπλέβαιαλ ζην 

λα αλαδεηρζεί ν ζθιεξνηξάρεινο ληεηέθηηβ σο έλαο θπξίαξρνο θηλεκαηνγξαθηθφο 

ήξσαο
27

. 

Δκείο, σο Έιιελεο, δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνχκε ηελ θαηαγσγή ηνπ ληεηέθηηβ 

ή ηνπ αλζξψπνπ πνπ αλαδεηά λα ιχζεη θάπνην αίληγκα. Απηή ε θαηαγσγή δελ είλαη 

άιιε απφ ην κχζν ηνπ Οηδίπνδα θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηφο ζηξέθεη ην θαθφ ηνπ πάλσ 

ζηνλ Άλζξσπν (ην αίληγκα ηεο θίγγαο) ή πξνζπαζεί λα μεθαζαξίζεη ηελ αηηία πίζσ 
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 T. Schatz, φ.π., ζει. 185-186. Πεξηζζφηεξα γηα ην Υάκεη θαη ηνπο ππφινηπνπο θαζνξηζηηθνχο γηα ην 

είδνο ζπγγξαθείο ηεο πεξηφδνπ κπνξεί θαλείο λα αλαδεηήζεη ζην θεθάιαην The modernist crime novel 

and Hollywood noir πνπ βξίζθεηαη ζην βηβιίν ηνπ James Naremore πνπ έρνπκε ήδε παξαπέκςεη 

παξαπάλσ, ζει. 19-47. Δπίζεο ζην A. Dickos, φ.π., ζει. 96-109 
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 T. Schatz, φ.π., ζει. 187. ζνλ αθνξά ζηελ αθήγεζε, ν εκβξηζήο κειεηεηήο ησλ εηδψλ ζεκεηψλεη, 

ζει.204-205: «πσο δείρλνπλ νη πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο κε ζθιεξνηξάρεινπο ληεηέθηηβ, ε ηαχηηζε ηνπ 

ζεαηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί επαξθψο, κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο πιάλν-αληίζηνηρν πιάλν. Γεληθά, ην 

θχξην πιάλν εδξαηψλεη ην ρσξηθφ πιαίζην θαη ηε ζέζε ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα κέζα ζε απηφ θαη 

αθνινπζείηαη απφ έλα θνληηλφ πιάλν ή κέηξην-θνληηλφ πιάλν ηνπ ραξαθηήξα εθείλνπ θαη κεηά απφ έλα 

πιάλν αληίζηξνθεο γσλίαο απηνχ πνπ ν ραξαθηήξαο (ηψξα ε θάκεξα-σο-ραξαθηήξαο) νπζηαζηηθά 

«βιέπεη». Έηζη, ν θηλεκαηνγξαθηζηήο αξρηθά ζα κπνξνχζε λα εδξαηψζεη ηελ νπηηθή ηνπ παληνγλψζηε γηα 

λα αλνίμεη κηα ζθελή θαη λα πιεζηάδεη θαη λα απνκαθξχλεηαη απφ ηελ νπηηθή ηνπ θεληξηθνχ ραξαθηήξα 

φπσο απαηηεί ε ζθελή. Οη δηαθνξεηηθέο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο-εηδηθά ην πιαίζην ηεο αλαδξνκήο θαη 

επίζεο ν ρεηξηζκφο ηνπ θσηηζκνχ θαη ηεο εηθνλνιεςίαο γηα λα αλαπαξίζηαηαη ε απνκνλσκέλε άπνςε ηνπ 

ληεηέθηηβ-αληηζηαζκίδνπλ κε ην παξαπάλσ ηελ αληθαλφηεηα ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ λα ππνθαηαζηήζεη ηνλ 

ππνθεηκεληθφ πξσηνπξφζσπν αθεγεηή ηνπ ινγνηερληθνχ είδνπο κε ηνπο ληεηέθηηβ». 
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απφ ηελ θαηαζηξνθή ηεο πφιεο ηνπ πξαγκαηνπνηψληαο κηα ζεηξά απφ αλαθξίζεηο- 

φπσο δηαβάδνπκε ζηνλ Οηδίπνδα ηχξαλλν ηνπ νθνθιένπο
28

.  

ε γεληθέο γξακκέο, ζην ακεξηθαληθφ θηικ λνπάξ, ε κνξθή γίλεηαη αρψξηζηε 

απφ ην πεξηερφκελν. Χο πξνο ηελ φςε, νη ηαηλίεο απηέο ήηαλ πεξηζζφηεξν ζθνηεηλέο  

ελψ απφ ηελ άπνςε ηνπ πεξηερνκέλνπ πην απαηζηφδνμεο αθφκα θαη απφ ηηο 

γθαλγθζηεξηθέο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Ο Thomas Schatz παξαηεξεί φηη 

αθφκα θαη νη αηζηφδνμεο θιαζηθέο ηαηλίεο ηεο πεξηφδνπ, φπσο ην Μηα ππέξνρε δσή 

ηνπ Φξαλθ Κάπξα θαη Σα θαιχηεξα ρξφληα ηεο δσήο καο ηνπ Οπίιηακ Οπάηιεξ 

αληινχλ κεγάιν κέξνο ηνπ δξακαηηθνχ αληίθηππνχ ηνπο απφ ην αληίζεην ξεχκα 

αγσλίαο θαη απνμέλσζεο πνπ ειινρεχεη αθξηβψο πίζσ απφ ηελ επηθάλεηα, φπσο 

δείρλνπλ θαη νη εηξσληθνί ηίηινη ηνπο
29

. Καηφπηλ, ν δηεζλνχο θήκεο κειεηεηήο 

επηρεηξεί λα αλαδείμεη ηηο πθνινγηθέο επηξξνέο ζε είδε φπσο ην κειφδξακα, ην 

γνπέζηεξλ θαη ηα ςπρνινγηθά ζξίιεξ ηνπ Υίηζθνθ, φπσο ε Τπφζεζε Ννηφξηνπο θαη Ο 

Άγλσζηνο ηνπ εμπξέο
30

. Παξφια απηά, κε ηε λεαληθή καο καηηά αο καο επηηξαπεί λα 

ακθηζβεηήζνπκε ην γεγνλφο φηη ν Schatz δελ θαηαηάζζεη ζε θάπνην είδνο ηα θηικ Σν 

ρακέλν ζαββαηνθχξηαθν θαη ηε Λεσθφξν ηεο Γχζεσο
31

- ζθελνζεζίαο θαη νη δχν ηνπ 

Μπίιη Οπάηιληεξ- ζε κηα εχζηνρε θαηά ηα ινηπά παξαηήξεζή ηνπ φηη θαη ηα δπν 

έρνπλ επηξξνέο απφ ην λνπάξ. Με βάζε ηα θεληξηθά πξνβιήκαηα ησλ πξσηαγσληζηψλ 

(αιθννιηζκφο ζηελ πξψηε πεξίπησζε, ςπρνινγηθφ αδηέμνδν πξψελ επηηπρεκέλεο 

ζηαξ ζηε δεχηεξε), ζα πξέπεη λα ζεσξήζνπκε ηα άλσζελ αλαθεξφκελα θηικ σο 

δξάκαηα ή ςπρνδξάκαηα.  

Αμίδεη ζην παξφλ ζεκείν λα αλαηξέμνπκε ζηελ άπνςε ελφο ζθελνζέηε θαη 

κειεηεηή ηνπ θηικ λνπάξ, Πνι ξέηληεξ, φπνπ ζε έλα δηάζεκν θείκελφ ηνπ γηα ην 

είδνο δειψλεη αλάκεζα ζε άιια ηα εμήο πνπ καο δίλνπλ ηξνθή γηα ζθέςε πάλσ ζε 

απηφ ην αγαπεηφ φζν θαη πνιπζχλζεην ελ ηέιεη είδνο: «Σν θηικ λνπάξ επηηέζεθε θαη 

εξκήλεπζε ηηο θνηλσληνινγηθέο ηνπ ζπλζήθεο θαη, κέρξη ην ηέινο ηεο πεξηφδνπ λνπάξ, 
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 ε απηή ηελ νπηηθή αλαθέξεηαη θαη ν κειεηεηήο Michael Eaton θαηά ηε κειέηε ηνπ γχξσ απφ ηελ 

Σζαηλαηάνπλ ηνπ Ρνκάλ Πνιάλζθη, Michael Eaton, Chinatown, London 2008, ζει.17 
29

 T.Schatz, φ.π., ζει. 168 
30

 Πεξηζζφηεξα γηα ηηο ηαηλίεο απηέο ηνπ Υίηζθνθ θαη ηηο φπνηεο ζπλδέζεηο ηνπο κε ην λνπάξ κπνξεί 

θαλείο λα αλαδεηήζεη ζην βηβιίν ηνπ Pierre Lherminier Υίηζθνθ, Αζήλα 1985, ζει. 69-72 θαη 83-88 

αληίζηνηρα. ρεηηθά κε ηνλ εμπξεζηνληζκφ, ζε ζπλέληεπμε ηνπ Άιθξελη Υίηζθνθ πνπ βξίζθνπκε ζην 

ίδην βηβιίν (ζει. 166), ν ίδηνο δειψλεη: «ζν γηα ηνλ εμπξεζηνληζκφ, ζα ζα πσ φηη δελ πθίζηακαη 

επηδξάζεηο, δελ πεγαίλσ πνηέ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν».  
31

 Ο Α. Dickos ζεσξεί ηελ ηαηλία κηα πξνβιεκαηηθή πεξίπησζε θαηάηαμεο, φπσο θη εθείλεο ηνπ 

Υίηζθνθ φζνλ αθνξά ζηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εηξσλεία θαη ην ρηνχκνξ. Βι. A. Dickos, φ.π., 

ζει. 6-7 
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δεκηνχξγεζε έλαλ λέν θαιιηηερληθφ θφζκν, πνπ μεπέξαζε ηελ απιή θνηλσληνινγηθή 

αληαλάθιαζε, έλαλ εθηαιηηθφ θφζκν ακεξηθαληθψλ επηηεδεπκέλσλ ζπκπεξηθνξψλ, πνπ 

ήηαλ πεξηζζφηεξν δεκηνχξγεκα, παξά αληαλάθιαζε. Απηφ γηαηί ην θηικ λνπάξ ήηαλ 

πξψηα απ’ φια έλα χθνο, γηαηί έιπλε ηηο ζπγθξνχζεηο ηνπ νπηηθά θαη φρη ζεκαηηθά, γηαηί 

είρε ζπλαίζζεζε ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ, ήηαλ ζε ζέζε λα δεκηνπξγεί θαιιηηερληθέο ιχζεηο 

ζε θνηλσληνινγηθά πξνβιήκαηα».
32

 

Μηα αθφκα θαιιηηερληθή εθεχξεζε ηνπ είδνπο είλαη θαη ε γπλαίθα θακ λνπάξ 

ή πην ζπρλά θακ θαηάι, κηα γπλαίθα πνπ ζηηο ηαηλίεο απηέο έρεη ζπλήζσο 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ε ιεηηνπξγία ηεο είλαη λα ρεηξαγσγήζεη, πξνδψζεη ή 

δηαηαξάμεη ηελ νηθνγελεηαθή ηζνξξνπία ηνπ άλδξα πξσηαγσληζηή
33

. Παξφια απηά, 

ζχκθσλα κε ηηο θεκηληζηηθέο ζεσξίεο πνπ ίζσο ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θηάλνπλ ηηο 

ηδέεο ηνπο πνιχ καθξηά, ην θηικ λνπάξ ίζσο λα κελ είλαη ηειηθά ηφζν απφιπην ζην 

κηζνγπληζκφ ηνπ. Κη απηφ δηφηη πξψηα απ’ φια, ην είδνο δίλεη έλαλ πνιχ δξαζηήξην 

ξφιν ζε κηα γπλαίθα, έμππλε θαη ππεχζπλε γηα ηε ζεμνπαιηθφηεηά ηεο- ηνπιάρηζηνλ 

κέρξη θαη πξηλ απφ ην θηλάιε ηεο ηαηλίαο φπνπ ζπλήζσο επέξρεηαη ν ζάλαηφο ηεο ή ε 

ππνηαγή ζην παηξηαξρηθφ ζχζηεκα αμηψλ
34

.  

Θα κπνξνχζακε λα θέξνπκε ζην κπαιφ καο ην παξάδεηγκα ηεο ηαηλίαο ηνπ 

ξζνλ Γνπέιο Ζ θπξία απφ ηε αγθάε (1947) κε πξσηαγσληζηέο ηνλ ίδην θαη ηε Ρίηα 

Υέηγνπνξζ. ε απηφ ην λνπάξ κε ηα εμσηηθά ζηνηρεία, ν ξζνλ Γνπέιο ππνδχεηαη έλα 

λαχηε πνπ εξσηεχεηαη ηε ζχδπγν ελφο επηηπρεκέλνπ δηθεγφξνπ. πνπ ζχδπγνο ε Ρίηα 

Υέηγνπνξζ κε αιιαγκέλν ινπθ- θνληφμαλζν καιιί. Ζ ξνκαληηθή αηκφζθαηξα ηνπ 

θαηαξακέλνπ ήξσα ππάξρεη ήδε απφ ην voice over ηνπ πξνιφγνπ φπνπ ν ίδηνο 

παξαδέρεηαη φηη είλαη αγαζφο, αλίθαλνο λα κπξηζηεί ηνλ θίλδπλν, ηδεαιηζηήο. Παξφηη 

δείρλεη ζθιεξφο, εληνχηνηο ζα ιέγακε φηη ζα ηνπ ηαίξηαδαλ απνιχησο ηα ιφγηα πνπ ν 

Ηάγνο ιέεη ζηελ πξψηε πξάμε ηεο ηξαγσδίαο ηνπ αίμπεξ γηα ηνλ Οζέιιν: ''...απιφο 

θαη απνλήξεπηνο, έηνηκνο λα ζεσξήζεη ηίκην ηνλ θαζέλα πνπ ην ηζρπξίδεηαη''. ζν 

βιέπνπκε ή μαλαβιέπνπκε θάπνηα λνπάξ ηφζν θαηαλννχκε γηαηί πνιινί απφ ηνπο 

λεφηεξνπο θηλεκαηνγξαθφθηινπο γνεηεχνληαη απφ ηα ζέκαηά ηνπ. ζν πην 

κνλνθφκκαηα ηδεαιηζηήο θάπνηνο, ηφζν πην επηξξεπήο ζην λνπάξ. ζν πην αζψνο, 

κπεξδεκέλνο, ληνζηνγηεθζθηθά ειίζηνο. Καη παξφηη κνίξα ηνπ λνπάξ ήξσα είλαη λα 
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 Σ. Schatz, φ.π., ζει. 171 
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θαηαζηξέθεηαη θαη βηνινγηθά, ζηελ Κπξία απ' ηε αλγθάε θαηαθέξλεη ν λαχηεο λα 

μεθχγεη θαη θαηλνκεληθά λα επηβάιιεη ηνλ αλδξηζκφ ηνπ (κε ην ζάλαην ηεο 

Υέηγνπνξζ). Γηα λα ζπλερίζεη θαη ίζσο (κε ηα κπαιά θαη ηελ θαξδηά πνπ δηαζέηεη) 

θαηαζηξαθεί ζε θάπνην άιιν ηαμίδη. 

Δπαλεξρφκελνη, φκσο,  ζηε θεκηληζηηθή ζεψξεζε ηεο λνπάξ εξσίδαο, ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα αλαθέξνπκε εθείλν πνπ φια ηα ζπγγξάκκαηα πεξί ηνπ είδνπο 

αλαθέξνπλ, φηη δειαδή ε εηθφλα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξσηαγσλίζηξηαο έξρεηαη ζε 

πιήξε ξήμε κε ηελ πξφηεξε παζεηηθή εηθφλα ησλ γπλαηθψλ ζηνλ θιαζηθφ 

ρνιηγνπληηαλφ θηλεκαηνγξάθν (είηε εθείλεο είλαη κεηέξεο θαη ζχδπγνη, είηε πφξλεο 

θαη εξσκέλεο). Παξφηη, φπσο ζα εμεγήζνπκε δηεμνδηθφηεξα πην θάησ, ε θακ θαηάι 

έρεη ηηο ξίδεο ηεο ςπραλαιπηηθά ζηνπο θφβνπο ηνπ άλδξα γηα ηε κνληέξλα γπλαίθα (ηε 

γπλαίθα, δειαδή, απφ ην 1940 θαη εμήο) θαη παξφηη ζπλήζσο ην ηέινο ηεο είλαη θαθφ 

παξφια απηά νη θαζεγεηέο James Naremore θαη E.Ann. Kaplan ζεσξνχλ φηη αθφκα θη 

έηζη- απφ θεκηληζηηθήο απφςεσο- «ε ηδενινγηθή δνπιεηά» έρεη γίλεη
35

.  

Καηά ζπλέπεηα, ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξαγκαηνπνηείηαη έλαο αγψλαο 

θπξηαξρίαο, αλάκεζα ζην αξζεληθφ θαη ην ζειπθφ, έλαο αγψλαο πνπ δηαθαίλεηαη κέζα 

θαη απφ ηηο αθεγεκαηηθέο ηερληθέο ηνπ λνπάξ. Ζ Susan Hayward, θαηαθεχγνληαο ζηε 

ζχγρξνλε βηβιηνγξαθία εμεγεί φηη ε γπλαίθα ζην θηικ λνπάξ είλαη δχζθνιν λα 

πεξηνξηζηεί, θάηη πνπ δηαθαίλεηαη θαη ζηηο αθεγεκαηηθέο ηνπ ζηξαηεγηθέο. Οη 

ππνθεηκεληθέο νπηηθέο πνηθίινπλ ζε απηφ ην είδνο, ππάξρνπλ πνιινί ιφγνη πνπ 

αγσληνχλ λα θπξηαξρήζνπλ ζηε ζπλείδεζε ηνπ θνηλνχ θαη λα κεηαθέξνπλ ηελ 

αιήζεηα ηνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη ηερληθέο φπσο ην θιαο κπαθ θαη ην ζπηθάδ αξρηθά 

επλννχζαλ ηελ νπηηθή γσλία ηνπ άξξελνο πξσηαγσληζηήο, σζηφζν εκβφιηκεο 

αθεγήζεηο πξνεξρφκελεο θαη απφ άιινπο ραξαθηήξεο (γπλαίθα, αζηπλνκία)- 

αγσλίδνληαη γηα ην πνηα ζα επηθξαηήζεη. πρλά ν αγψλαο απηφο δελ αθνξά κφλν ζηνλ 

έιεγρν πάλσ ζηελ αθήγεζε αιιά, ελ ηέιεη, ζηνλ έιεγρν πάλσ ζηε κνξθή ηεο 

γπλαίθαο. Απηή ε δηακάρε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε κεηαμχ αλδξψλ αιιά 

πνιχ ζπρλφηεξα κεηαμχ ηνπ άξξελνο θαη ηνπ ζήιενο (αξρέηππα). Ζ άλσζελ 

αλαθεξνκέλε θαζεγήηξηα, αλαηξέρνληαο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο παξαηεξεί θάηη πνπ 
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ζα θαηαδείμνπκε ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο καο, φηη δειαδή ε εηθφλα ηεο 

γπλαίθαο πξφθεηηαη γηα αλδξηθφ θαηαζθεχαζκα
36

. 

Έρνπκε ήδε ππαηληρζεί ηε ζρέζε αλάκεζα ζηε ζέζε ηεο γπλαίθαο θαηά ην 

Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν θαη ην θηικ λνπάξ. Απηέο νη γπλαίθεο πνπ έπξεπε λα 

επηδείμνπλ εθείλε ηελ πεξίνδν ζηελ ακεξηθαληθή θνηλσλία αλεμαξηεζία θαη 

δπλακηζκφ, κε ηε ιήμε ηνπ πνιέκνπ επηζηξέθνπλ ζην ζπίηη θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

ζαιπσξή. Οπνηνδήπνηε ζχγγξακκα θηλεκαηνγξάθνπ θη αλ αλνίμεη θαλείο, ζα 

αλαθαιχςεη θηάλνληαο ζηελ αλάιπζε ηνπ είδνπο ηνπ λνπάξ φηη ζεκεηψλεηαη εμ’ 

άπαληνο φζνλ αθνξά ζηα λνπάξ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ε ηάζε πνπ ππάξρεη ζε απηά 

αθελφο γηα ακθηζβήηεζε ηνπ ζεζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη αθεηέξνπ απηφο ν 

αζπλείδεηνο θφβνο γηα ηηο δπλακηθέο γπλαίθεο. Παξφια απηά, ζην λνπάξ ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 θαίλεηαη λα έρεη επηζηξέςεη ε αζθάιεηα θαη ε ζηαζεξφηεηα ηεο 

νηθνγελεηαθήο δσήο- ίζσο έηζη λα εμεγείηαη θαη ε πεξίπησζε ηαηληψλ φπσο ε Μεγάιε 

Κάςα (1953) πνπ αλαθέξακε θάπνηεο ζειίδεο πην πξηλ φπνπ ν άλδξαο δελ 

θαθνκεηαρεηξίδεηαη ζε θακία ησλ πεξηπηψζεσλ ηε γπλαίθα ηνπ. Παξφηη μεκαθξαίλεη 

απφ ηνπο ςπραγσγηθνχο ζθνπνχο ηεο ηέρλεο, αγγίδνληαο ηα φξηα ηεο επηζηήκεο ηεο 

ςπραλάιπζεο, ε αθφινπζε επηζήκαλζε ηεο S. Hayward δελ ζα κπνξνχζε λα 

ζεσξεζεί άηνπε: «Βιέπνπκε ινηπφλ πψο ην θηικ λνπάξ εθθξάδεη ηηο θαηαπηεζκέλεο 

αλάγθεο ηεο ακεξηθαληθήο θνπιηνχξαο. Δπηπιένλ, νη καδνρηζηηθέο ζεμνπαιηθέο 

θαληαζηψζεηο, ζπλπθαζκέλεο κε ηελ απεηιή πνπ ζπληζηά ε θακ θαηάι γηα ηνλ άλδξα 

πξσηαγσληζηή, ζπλδένληαη, απφ ηελ άπνςε απηή, κε δεηήκαηα (αλδξηθήο) ηαπηφηεηαο. 

κσο, πξαγκαηηθά, δελ είλαη «ηίπνηα» ζε ζρέζε κε ην ζαδηζηηθφ ηέινο πνπ 

επηθπιάζζεηαη γηα ηε γπλαίθα: ζάλαηνο, θνηλσληθφο απνθιεηζκφο, επαλέληαμε ζηελ 

νηθνγέλεηα»
37

. 

Απηά αθξηβψο ηα δεηήκαηα ζεμνπαιηθήο ηαπηφηεηαο αιιά θαη κηα ζεηξά απφ 

πνιηηηθά ζέκαηα (κε πην ραξαθηεξηζηηθφ εθείλε ηεο δηαθζνξάο) είλαη νη ιφγνη πνπ ην 

λνπάξ κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξφπν βξίζθνληαλ πάληα ζηελ επηθαηξφηεηα θαη 

ζίγνπξα ζηηο ζπδεηήζεηο ησλ λεφηεξσλ θάζε θνξά κειψλ ηεο κεγάιεο νηθνγέλεηαο 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Σν είδνο, φκσο, απηφ επηβίσζε αθφκα θαη ζηελ ακεξηθαληθή 

ηειεφξαζε (αζηπλνκηθά ζίξηαι κε ληεηέθηηβ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’50 θαη ’60)- ρσξίο 

σζηφζν λα έρεη λα παξνπζηάζεη ζεκαληηθά αηζζεηηθά απνηειέζκαηα. Ο Thomas 
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Schatz ζεκεηψλεη ζρεηηθά: «Ο ηδησηηθφο ληεηέθηηβ ζε εθείλεο ηηο ζεηξέο ήηαλ κηα 

κεηξηαζκέλε έθδνζε ηνπ θηλεκαηνγξαθηθνχ πξνθαηφρνπ ηνπ θαη ε ηερλνηξνπία λνπάξ 

ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ ήηαλ δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζηελ ηειενπηηθή νζφλε. Σν ηειενπηηθφ 

γχξηζκα απαηηνχζε έλα χθνο επίπεδνπ θσηηζκνχ ρακειήο αληίζεζεο θαη δηαθξηηηθήο 

εηθνλνιεςίαο θαηά ηε δηάξθεηα εθείλεο ηεο επνρήο ησλ αζπξφκαπξσλ ηαηληψλ»
38

. 

ζνλ αθνξά ζηνλ θηλεκαηνγξάθν, ην κνληέιν ηνπ ζθιεξνηξάρεινπ ληεηέθηηβ 

επαλήιζε θαη πάιη δπλακηθά κε ην ιεγφκελν Νέν Υφιηγνπλη απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1960 θαη εμήο ελψ έθηαζε ζηελ πιήξε θνξχθσζή ηνπ κε ζχγρξνλα λνπάξ, λέν-

λνπάξ φπσο νλνκάδνληαη, φπσο κε ην Μεγάιν απνραηξεηηζκφ (1973) ηνπ Ρφκπεξη 

Άιηκαλ θαη ηδίσο κε ηελ Σζάηλαηανπλ (1973) ηνπ Ρνκάλ Πνιάλζθη. Ζ ππφζεζε ηνπ 

έξγνπ ηνπ Ρνκάλ Πνιάλζθη δηαδξακαηίδεηαη ζην Λνο Άληδειεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1930 θαη έρεη γηα πξσηαγσληζηή έλα ληεηέθηηβ κε αλεζπρίεο πνπ εθθξάδνπλ 

πεξηζζφηεξν ηελ ζχγρξνλε (δεθαεηία 1970) επνρή.  

Σειηθά ν Thomas Schatz παξαηεξεί εχζηνρα φηη εθείλε ηελ πεξίνδν 

επαλέξρνληαη ν θπληζκφο, ε απνμέλσζε θαη κηα λνζηαιγία γηα ηελ πξν ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ 1950 Ακεξηθή. Σν ζχκπαλ κέζα ζην νπνίν θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ν ληεηέθηηβ 

είλαη αθφκα πην πεξίπινθν. ηε ζέζε ηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ππάξρεη ην Βηεηλάκ. 

Δπηπξνζζέησο, κε ηελ εκθάληζε ηνπ γπλαηθείνπ θηλήκαηνο, νη γπλαίθεο πιένλ 

αξλνχληαη λα ππεξεηήζνπλ ηνλ παξαδνζηαθφ ηνπο ξφιν. Παξάιιεια, ηα γθέην 

θπξηαξρνχλ ζηηο πφιεηο θαη ε αηνκηθή βφκβα έρεη αθήζεη θαηαζηξνθέο θαη 

αλαζθάιεηα γηα ηε ρξήζε ηεο επηζηήκεο. Ο θαζεγεηήο θαηαιήγεη εχζηνρα: «πσο 

θαη ην πξφηππφ ηνπ ζηε δεθαεηία ηνπ 1940, ν ληεηέθηηβ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 

απνδερφηαλ ηελ θνηλσληθή δηαθζνξά σο δεδνκέλν θαη πξνζπαζνχζε λα παξακείλεη 

καθξηά απφ απηή, αθφκε απνλήξεπηνο ηδεαιηζηήο πίζσ απφ ηνλ θπληζκφ πνπ έδεηρλε 

ζηελ επηθάλεηα. Αιιά ν λένο ληεηέθηηβ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 δνχζε ζε έλαλ ρψξν 

ρσξίο λα είλαη ζε ζέζε λα ηνλ θαηαλνήζεη ή λα ηνλ ειέγμεη- αθφκε θαη ζηελ ηαηλία 

επνρήο Σζάηλαηανπλ, φπνπ ην πεξηβάιινλ πνπ παξνπζηάδεηαη είλαη ην Λνο Άληδειεο ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. Υσξίο λα είλαη πηα ν πξνζηάηεο-ήξσαο, ν ληεηέθηηβ ζε πην 

ζχγρξνλεο ηαηλίεο είλαη ν ίδηνο ην ζχκα ηειηθά»
39

.  
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Καζψο ν θφζκνο θαη νη ζρέζεηο γχξσ καο γίλνληαη ζηαδηαθά απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ 1970 θαη εληεχζελ φιν θαη πην πεξίπινθεο, γεκάηεο αληαγσληζκνχο, κε πνιηηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ απνηπγράλνπλ, απνγνεηεχνπλ θαη θαηαζηξέθνπλ, ν θφζκνο ηνπ 

λνπάξ είλαη θαηαθχγην έθθξαζεο γηα ηνπο λεφηεξνπο ηδεαιηζηέο. Γηα φινπο φζνπο 

απηνπαγηδεχνληαη κέζα ζηηο εηθφλεο πνπ ίζσο θαη νη ίδηνη λα έρνπλ θηηάμεη γηα ηελ 

θνηλσλία ή  ηηο γπλαίθεο. Γηα φζνπο αθνινπζνχλ δηαξθψο, κνλνκαλψο ηελ 

ελζπλαίζζεζε ηνπο θαη φπσο ν ληεηέθηηβ ηνπ Σδαθ Νίθνιζνλ ζηελ Σζάηλαηανπλ 

θάλνπλ ηα ίδηα ιάζε μαλά θαη μαλά.  
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Β΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Όηηο Πρέμινηδερ: Η πορεία από ηε Βιέννε προς ηεν Αμερική 

 

Δάλ αλαηξέμεη θαλείο ζηηο ζχγρξνλεο ειεθηξνληθέο ή έληππεο 

εγθπθινπαίδεηεο, ζα δηαπηζηψζεη φηη ν ηην Πξέκηληδεξ ζεσξείηαη σο έλαο απφ ηνπο 

πην θαζνξηζηηθνχο ζθελνζέηεο ηνπ παγθφζκηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Ζ ζεκαηνινγία 

ηαηληψλ ηνπ φπσο ην The Moon is blue (1953, ζίγεη ην ηακπνχ ηεο παξζελίαο) θαη ην 

Advise and Consent (1962, κηα ηαηλία πνπ κηιάεη αλνηθηά γηα ηελ νκνθπινθηιία) είλαη 

ξεμηθέιεπζε γηα ηελ επνρή θαη νδεγεί πξνο ηε ραιάξσζε ηνπ πεξίθεκνπ Κψδηθα 

Παξαγσγήο γηα ηνλ νπνίν ζα κηιήζνπκε δηεμνδηθά κε αθνξκή ηε δηεμνδηθή αλάιπζε 

ηνπ θηικ λνπάξ Laura (1944)
40

.  

Πνιχ ζπρλά νη κειεηεηέο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ θάλνπλ ιφγν γηα ζθελνζέηεο 

φπσο ν ηην Πξέκηληδεξ ή ν Νηάγθιαο εξθ φπνπ αλαλέσζαλ ηνλ ακεξηθαληθφ 

θηλεκαηνγξάθν θνπβαιψληαο ηνλ επξσπατθφ ηνπο αέξα- παξά ηηο φπνηεο ειιείςεηο 

είραλ αξρηθά ζηνπο ηερληθνχο ηνκείο. Αμίδεη, θαηά ηε γλψκε καο, λα εζηηάζνπκε ζηελ 

ηζηνξία ηνπ ηην Πξέκηληδεξ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ ψζηε ελ ηέιεη λα 

δηθαηνινγήζνπκε γηα πνην ιφγν ν ζθελνζέηεο ήηαλ ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηηο 

απαηηήζεηο δηαθφξσλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εηδψλ θαζψο θαη ην γηα πνην ιφγν 

πξνηηκνχζε ηα δηθαζηηθά δξάκαηα θαη ηηο αζηπλνκηθέο ηζηνξίεο.  

Ο Otto Ludwig Preminger γελλήζεθε ζηε Βηέλλε ην 1905 ή 1906. ηελ 

απηνβηνγξαθία ηνπ, ν ζθελνζέηεο αλαθέξεη φηη ππήξραλ δχν δεκφζηα έγγξαθα- θαη 

ηα δχν έκνηαδαλ γλήζηα- φπνπ ην κελ αλαθέξεη φηη γελλήζεθε ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 
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1905 ζηε Βηέλλε, θαη ην άιιν φηη γελλήζεθε ζε κηα θνληηλή ηεο Βηέλλεο επαξρία 

(φπνπ ν πξνπάππνο ηνπ δηέζεηε θάπνηα θάξκα) αθξηβψο έλα ρξφλν αξγφηεξα. ηαλ 

εθδίδεηαη ε απηνβηνγξαθία ηνπ, ν Πξέκηληδεξ είλαη ήδε άλσ ησλ εβδνκήληα εηψλ θαη 

δελ δηζηάδεη λα θάλεη ρηνχκνξ: «ηελ ειηθία κνπ, έλαο ρξφλνο δσήο πάλσ ή θάησ ιίγε 

ζεκαζία έρεη»
41

. 

Ήδε ε ηζηνξία ηνπ παηέξα ηνπ, Μαξθ Πξέκηληδεξ, πξνζεκαίλεη ηελ επθπΐα 

θαη ηε ζπνπδαία δηαδξνκή ηελ νπνία ελ ηέιεη είρε ν ηην. Γελλεκέλνο ζηα 1877, ν 

παηέξαο ηνπ Πξέκηληδεξ πξνέξρνληαλ απφ κηα θησρή εβξατθή νηθνγέλεηα, κε έλαλ 

παηέξα ν νπνίνο επηζπκνχζε γηα ην γην ηνπ λα ιάβεη αλψηαηε κφξθσζε. Ο Μαξθ δελ 

άξγεζε λα δηαπξέςεη, παξά ην γεγνλφο φηη παξάιιεια κε ηηο ζπνπδέο έπξεπε λα 

δνπιεχεη ψζηε λα ππνζηεξίδεη ηηο πέληε αδεξθέο θαη ηε κεηέξα ηνπ, κεηά ηνλ πξφσξν 

ζάλαην ηνπ παηέξα ηνπ. Γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ σο θνηηεηήο ηεο επηζηήκεο ηεο λνκηθήο 

ηηκήζεθε απφ ηελ ηφηε Απηνθξαηνξία ηεο Απζηξννπγγαξίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε 

Απζηξία, αθφκα θαη ρξφληα πξηλ ηελ εκθάληζε ηνπ Υίηιεξ, έηξεθε αληηζεκηηηθά 

αηζζήκαηα, ν παηέξαο Πξέκηληδεξ θαηάθεξε λα βξεζεί ζηηο λνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ 

Απηνθξάηνξα. ηαλ ηνπ πξνηάζεθε λα αλαιάβεη ην αλψηαην αμίσκα ηνπ Γεληθνχ 

Δηζαγγειέα, αξλήζεθε λα βαθηηζηεί θαζνιηθφο- παξά ην γεγνλφο φηη δελ ππήξμε πνηέ 

ζξεζθφιεπηνο Δβξαίνο. Καηά παξάδνμν γχξηζκα ηεο ηχρεο, φπσο πεξηγξάθεη ν γηνο 

ηνπ ζηα πξψηα θεθάιαηα ηεο απηνβηνγξαθίαο ηνπ, ε ζέζε ηνχ δφζεθε νχησο ή 

άιισο
42

.   

Νεφηαηνο ν παηέξαο ηνπ ηην Πξέκηληδεξ, θάησ ησλ ηξηάληα εηψλ, είρε 

εμνπζία πνπ έθηαλε κέρξη θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ ηχπνπ. Ήηαλ εθείλε ηελ πεξίνδν, ζε 

ειηθία 26 εηψλ πνπ παληξεχεηαη ηελ Josepha Fraenkel, κηα γιπθηά θαη δεζηή γπλαίθα 

φπσο ηελ πεξηγξάθεη ν γηνο ηεο. Με ηελ ίδηα ζέξκε κηινχζε ν ηην Πξέκηληδεξ θαη 

γηα ηνλ παηέξα ηνπ. Σνλ πεξηγξάθεη σο έλαλ άλζξσπν πνπ λαη κελ πίζηεπε φηη δελ 

ρξεηάδεηαη ππεξβνιηθή ζηνξγή γηα λα κεγαιψζεη έλα παηδί αιιά απφ ηελ άιιε 

ζπδεηνχζε καδί ηνπ ζαλ λα ήηαλ ελήιηθαο. Αλάκεζα ζηηο ζπκβνπιέο ηνπ πνπ 

θξάηεζε θαη δηαηχπσζε θαη ζην έξγν δσήο ηνπ ν Πξέκηληδεξ είλαη θαη εθείλε πεξί κε 

εθδίθεζεο ησλ ερζξψλ. ηαλ βξίζθνληαλ ζηελ ειηθία ησλ πέληε εηψλ, γελληέηαη θαη ν 
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αδεξθφο ηνπ Ίλγθν κε ηνλ νπνίν ν ζθελνζέηεο δηαηήξεζε θαιέο ζρέζεηο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο
43

.  

Δλ ζπλερεία ζα απνδείμνπκε φηη ν παηέξαο ηνπ ηην Πξέκηληδεξ έπαημε 

θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην ξνπ ηεο ηζηνξίαο. ηα 1914, ν Πξψηνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

μέζπαζε κε ηε δνινθνλία ηνπ Αξρηδνχθα Φξαληο Φέξληηλαλη, θιεξνλφκνπ ηνπ 

ζξφλνπ ηεο Απηνθξαηνξίαο. Πνιινί χπνπηνη πξνδνζίαο αηρκαισηίζηεθαλ θαη 

θξαηνχληαλ ζην Γθξαηδ, πξσηεχνπζα ηεο επαξρίαο ηεο ηχξηα. Δθεί κεηαθφκηζε θαη 

ε νηθνγέλεηα Πξέκηληδεξ θαζψο θαζήθνλ ηνπ παηέξα ηεο νηθνγέλεηαο ήηαλ ην λα 

δηεμάγεη έξεπλεο θαη δίθεο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλεη πνηνο είλαη αζψνο θαη πνηνο 

έλνρνο. Παξάιιεια, ε δσή ζηε ζπγθεθξηκέλε πφιε ππήξμε δχζθνιε γηα ηελ 

νηθνγέλεηα, θαζψο αληηκεηψπηζαλ ην ξαηζηζκφ ελψ ν ηην Πξέκηληδεξ δέρηεθε 

επίζεζε απφ ζπκκαζεηέο ηνπ ζην ζρνιείν
44

.  

Με ηελ επηζηξνθή ηεο νηθνγέλεηαο ζηε Βηέλλε, ν κελ παηέξαο πεξλάεη 

δχζθνιεο ζηηγκέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηάξξεπζεο ηεο Απηνθξαηνξίαο κεηά ην 

πέξαο ηνπ Μεγάινπ Πνιέκνπ, ελψ ν ηην δηαγηγλψζθεηαη κε θάπνην κηθξφ πξφβιεκα 

ζηελ θαξδηά ηνπ. Ο Μαξθ, κε ην αλαγθαζηηθφ ηεξκαηηζκφ ηεο θαξηέξαο ηνπ, αλνίγεη 

κε κεγάιε επηηπρία έλα δηθεγνξηθφ γξαθείν. Σν γεγνλφο φηη ην κηθξφ πξφβιεκα κε 

ηελ θαξδηά ηνπ δελ επέηξεπε ζηνλ ηην λα ζπκκεηάζρεη ζηα παηρλίδηα κε ηα 

ππφινηπα κηθξά αγφξηα, ηνλ εμψζεζε ζηελ απνκφλσζε ζην ζπίηη θαη ζην δηάβαζκα. 

Δίλαη εθείλε ε πεξίνδνο φπνπ αληηιακβάλεηαη ηελ αγάπε ηνπ γηα ηα θιαζηθφ ζέαηξν 

(αίμπεξ, Γθαίηε, ίιεξ) ελψ ζπρλάδεη πνιιέο ψξεο ζηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε ηεο 

Βηέλλεο, ζηηο φπεξεο, ζηα ζέαηξα θαη θπζηθά ηνπο θηλεκαηνγξάθνπο. Καηά δηθή ηνπ 

νκνινγία, ππήξραλ πεξηπηψζεη φπνπ πιαζηνγξαθνχζε ηελ ππνγξαθή ηνπ παηέξα ηνπ 

θαη έιεηπε απφ ην ζρνιείν αθφκα θαη γηα δέθα ζπλερφκελεο βδνκάδεο
45

.  

Ζ πξψηε ζεαηξηθή εκθάληζε ηνπ ηην Πξέκηληδεξ έγηλε φηαλ εθείλνο ήηαλ 

ζηελ ειηθία ησλ 12 εηψλ- απαγγειία πνηεκάησλ ζε έλα θνλζέξην γηα θηιαλζξσπηθνχο 

ζθνπνχο. Οη γνλείο ηνπ θακάξσζαλ γηα ην ηαιέλην πνπ επέδεημε αιιά αθφκα δελ 

είραλ αληηιεθζεί φηη ν γηνο ηνπο πξνεηνηκάδνληαλ γηα κηα ιακπξή ζεαηξηθή δηαδξνκή 

ζηε Βηέλλε πνπ ζαλ ζπλέπεηα ζα ηνλ νδεγνχζε έπεηηα ζηα κεγάια ζηνχληην ηνπ 

Υφιηγνπλη θαη ηηο ζεαηξηθέο ζθελέο ηνπ Broadway. ηα 1923, ν ηην Πξέκηληδεξ 
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ζρεδφλ δεθαεθηά ρξνλψλ φηαλ φιε ε Βηέλλε ελζνπζηάζηεθε κε ηελ είδεζε φηη ν 

ζπνπδαίνο ζεαηξάλζξσπνο Μαμ Ρέηλραξη ζα άλνηγε ζέαηξν εθεί. Ο Ρέηλραξη παξφηη 

απζηξηαθφο έδεζε πνιιά ρξφληα ζην Βεξνιίλν φπνπ θαη είρε αλαγλσξηζηεί σο ν 

θαιχηεξνο ζεαηξηθφο ζθελνζέηεο ηεο πθειίνπ
46

.  

Γελ ζα κπνξνχζακε λα πξνρσξήζνπκε ηελ ηζηνξία ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ 

ζεάηξνπ ηεο Βηέλλεο, εάλ δελ κηινχζακε γηα ην δηζεθαηνκκπξηνχρν Κακίιν 

Καζηηιφλη, ν νπνίνο παξείρε φια ηα κέζα ζην Μαμ Ρέηλραξη δεηψληαο ζαλ κνλαδηθφ 

αληάιιαγκα ην πην κεγάιν θαη θαιχηεξν ζεσξείν ηνπ ζεάηξνπ λα είλαη ξεδεξβέ γηα 

εθείλνλ ζε θάζε παξάζηαζε.  ιε ε Βηέλλε παξαθνινπζνχζε θαηάπιεθηε ηηο 

δηαδηθαζίεο αλακφξθσζεο ηνπ ζεάηξνπ, θαλείο φκσο δελ έδεημε ην δήιν ηνπ λεαξνχ 

ηην Πξέκηληδεξ. Ο ηειεπηαίνο πήξε ην ζάξξνο θαη έζηεηιε επηζηνιή ζην Ρέηλραξη 

δεηψληαο λα θάλεη δνθηκαζηηθφ γηα ην ζίαζφ ηνπ- πεξίκελε κε αδεκνλία ηελ 

απάληεζε πεγαίλνληαο ζπρλά ζην ηαρπδξνκείν, κηαο θαη δίζηαδε λα δψζεη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ ζπηηηνχ ηνπ, θνβνχκελνο ηελ πηζαλή άξλεζε ησλ γνληψλ ηνπ. Με ην 

ζπάλην ράξηζκα πνπ δηαζέηνπλ νη ζθελνζέηεο ηεο εκβέιεηάο ηνπ ζηελ αθήγεζε, ην ελ 

ιφγσ πεξηζηαηηθφ θαη ε θαηάιεμή ηνπ φπσο ηα αθεγείηαη ζηελ επίζεκε 

απηνβηνγξαθία ηνπ δεκηνπξγεί ζηνπο αλαγλψζηεο εηθφλεο θηλεκαηνγξαθηθέο. Μεηά 

απφ κηα αξθεηά κεγάιε πεξηπέηεηα, ινηπφλ, ν ηην Πξέκηληδεξ θαηάθεξε λα 

θαηαπιήμεη ζην δνθηκαζηηθφ ηφζν ην ζηελφ ζπλεξγάηε ηνπ Ρέηλραξη φζν θαη ηνλ ίδην 

ην κεγάιν ζεαηξηθφ ζθελνζέηε πνπ ηνλ έρξηζε ηνλ πξψην «καζεηεπφκελν εζνπνηφ» 

ηεο Viennese Reinhardt Company
47

.  

Σειηθά ν Μαξθ Πξέκηηδεξ απνδέρηεθε ηελ απφθαζε ηνπ γηνπ ηνπ λα 

αζρνιεζεί κε ηελ ππνθξηηηθή, δεηψληαο ηνπ ζαλ κνλαδηθή ράξε λα παξαθνινπζεί 

παξάιιεια φπνηεο αθαδεκατθέο ζπνπδέο επηζπκνχζε. Ο λεαξφο ηην επέιεμε λα 

αθνινπζήζεη ηα ρλάξηα ηνπ παηέξα ηνπ θαη λα θαηαπηαζηεί κε ηηο ζπνπδέο πάλσ ζηε 

λνκηθή επηζηήκε. Παξφια απηά, ζηελ πξεκηέξα ηνπ λένπ ζεάηξνπ ν ηην Πξέκηληδεξ 

ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ε ιεηηνπξγία ηνπ ζην ζίαζν δελ ήηαλ ζε ππνθξηηηθφ επίπεδν, 

παξά απνηεινχζε έλα είδνο παηδηνχ γηα φιεο ηηο δνπιεηέο. Ζ λεαληθή ηνπ αθφκα ηφηε 

ςπρή κπνξεί λα αληηκεηψπηζε ην παξαπάλσ κε θαηάπιεμε, φκσο νη πεξηζζφηεξνη 

άλζξσπνη πνπ αξγφηεξα δηαπξέπνπλ ζηηο ηέρλεο ηνπ ζεάηξνπ, ηεο κνπζηθήο θαη ηνπ 

                                                           
46

 O. Preminger, φ.π., ζει.35 
47

 O. Preminger, φ.π., ζει. 36-37 



[30] 
 

 

θηλεκαηνγξάθνπ, ζπλήζσο μεθηλνχλ απφ εμίζνπ ρακειά πφζηα πξνθεηκέλνπ λα 

ραιπβδψζνπλ ην ραξαθηήξα ηνπο θαη λα απνθηήζνπλ ηελ πξέπνπζα εκπεηξία
48

. 

Ζ πνξεία ηνπ ηην Πξέκηληδεξ δελ άξγεζε λα θαλεί φηη ήηαλ αλνδηθή. Ο 

κεγάινο απηφο ζεαηξάλζξσπνο, Μαμ Ρέηλραξη, ηνλ έθαλε βνεζφ ηνπ ζηε ζρνιή 

ππνθξηηηθήο πνπ άξρηζε λα δηεπζχλεη φπσο επίζεο θαη ζην Salzburg Festival. Ζ ςπρή 

ηνπ ηην Πξέκηληδεξ βξίζθεηαη δηαξθψο ζε δεκηνπξγηθή αλεζπρία, ν ηξφπνο 

εξγαζίαο ηνπ αεηθίλεηνπ δαζθάινπ ηνπ ηνλ εληππσζηάδεη. Θέινληαο, φκσο, πηα λα 

κελ θαηαπηάλεηαη σο πξνο ην ππνθξηηηθφ θνκκάηη κε επηειείο ξφινπο παίξλεη ηελ 

απφθαζε λα αλαδεηήζεη δνπιεηά ζε γεξκαληθνχο ζηάζνπο πνπ πεξηφδεπαλ 

παξνπζηάδνληαο ζεαηξηθά δξάκαηα, φπεξεο θαη νπεξέηεο. Γνχιεςε ζηε 

Σζερνζινβαθία κε ην ςεπδψλπκν Otto Pretori- κηαο θαη φζνη δηαρεηξίδνληαλ ηελ 

εμνπζία ηεο ρψξαο πηα ίζσο γλψξηδαλ ην επψλπκν ηνπ παηέξα ηνπ ζθελνζέηε απφ ηηο 

αλαθξίζεηο γηα πξνδνζία  θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ
49

.  

Έλα ρξφλν αξγφηεξα ζα εξγαζηεί ζηε Επξίρε. Ο ηην Πξέκηληδεξ είλαη 

δεθαελλέα εηψλ θαη ήδε ράλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ηα καιιηά ηνπ, παξφια απηά 

δελ παχεη λα εξκελεχεη ξφινπο ζην ζέαηξν ελψ ζε κηα κηθξή γεξκαληθή πφιε ηεο 

Σζερνζινβαθίαο ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα ζθελνζεηήζεη. Με ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε 

Βηέλλε παίξλεη ηελ απφθαζε λα εγθαηαιείςεη ηελ ππνθξηηηθή θαη λα αζρνιείηαη 

πιένλ απνθιεηζηηθά κε ηε ζεαηξηθή ζθελνζεζία. Με ην ζπλεξγάηε ηνπ, Ρνιθ Σδαλ, 

ηδξχνπλ ηε ζεαηξηθή εηαηξεία Die Komodie. Σν θπξίσο θεθάιαην γηα ηελ έλαξμε ηεο 

εηαηξείαο ην βάδεη ε ζχδπγνο ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ Πξέκηληδεξ, ε πάκπινπηε εζνπνηφο 

πνπ θξαηάεη θαη ηνλ ηίηιν ηεο θφκηζζαο, Μαξίηα ηξίιελ. Σν πξψην έξγν πνπ 

παξνπζίαζε ν ελ ιφγσ ζίαζνο ήηαλ ην θιαζηθφ αξηζηνχξγεκα ηνπ Άληνλ Σζέρσθ Οη 

Σξεηο αδεξθέο θαη δελ γλψξηζε κεγάιε επηηπρία. Μάιηζηα, ηελ εκέξα ηεο πξεκηέξαο 

ηνπ έξγνπ, ν ηην Πξέκηληδεξ απνηπγράλεη επίζεο θαη ζην ηειεπηαίν κάζεκα πνπ ηνπ 

έκελε ζην Παλεπηζηήκην πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ην πηπρίν ηεο λνκηθήο. ηαλ 

εμεηάδνπκε ζηηγκέο απφ ηε δσή ελφο κεγάινπ θαιιηηέρλε, φπσο ε άλσζελ, αξρίδνπκε 

λα θαηαιαβαίλνπκε φηη ν ρψξνο ηεο ηέρλεο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ έρεη λα θάλεη 

κφλν κε ην θσο- φπσο δηαρξνληθά ζέινπλ λα πηζηεχνπλ φζνη αζρνινχληαη κε ηε 
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δεκνζηνγξαθία- αιιά θπξίσο έρεη πφλν, δνθηκαζίεο θαη απνηπρίεο κέρξη ηε κεγάιε 

ζηηγκή
50

.  

Ο ηην Πξέκηληδεξ, δελ ρξεηάζηεθε θαη πνιχ γηα λα νξζνπνδήζεη. Μφιηο 

ηξεηο κήλεο αξγφηεξα θαηαθέξλεη λα απνθηήζεη ηφζν ην πηπρίν ηεο λνκηθήο 

επηζηήκεο φζν θαη λα θάλεη ηελ πξψηε ηνπ ηεξάζηηα ζεαηξηθή επηηπρία κε έλα 

δηθαζηηθφ δξάκα. Αλ εμεηάζεη θαλείο αθφκα θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ηαηλίεο ηνπ 

Πξέκηληδεξ πνπ ηνλ νδήγεζαλ ζηηο ππνςεθηφηεηεο ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο 

Κηλεκαηνγξάθνπ γηα ην ζθαξ θαιχηεξεο ζθελνζεζίαο (The Cardinal, ππνςήθηνο 

ζηελ απνλνκή ηνπ 1964) ή ηαηλίαο (Anatomy of a murder, ππνςήθηνο ζηελ απνλνκή 

ηνπ 1960), ζα παξαηεξήζεη φηη απηέο είραλ νπσζδήπνηε  είηε αζηπλνκηθφ κπζηήξην 

είηε ζπγθαηαιέγνληαλ ζην είδνο ηνπ δηθαζηηθνχ δξάκαηνο- ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Anatomy of a murder. Ο ίδηνο ν ζθελνζέηεο θαηά ιέμε ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ 

δειψλεη: «Πηζαλφλ κε ειθχνπλ ηα δηθαζηηθά δξάκαηα δηφηη πέξαζα κεγάιν κέξνο ηεο 

παηδηθήο κνπ ειηθίαο εληππσζηαζκέλνο απφ ηηο δίθεο πνπ πξαγκαηνπνηνχζε ν παηέξαο 

κνπ»
51

. ηελ επηηπρία ησλ ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ ή αληίζηνηρσλ ηαηληψλ πνπ γχξηζε 

αξγφηεξα ζην Υφιηγνπλη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζπλέβαιε εθηφο απφ ηνλ 

ελζνπζηαζκφ ηνπ γηα ην ηαιέλην ηνπ παηέξα ηνπ θαη νη γλψζεηο πνπ ν ίδηνο είρε 

απνθηήζεη θαηά ηα δηαβάζκαηά ηνπ ζην Παλεπηζηήκην.  

Παξά ηελ πξψηε ηνπ κεγάιε επηηπρία κε ην Ρνιθ Σδαλ, ν ηην Πξέκηληδεξ 

απνθαζίδεη λα δηαθφςεη ηε ζπλεξγαζία καδί ηνπ- ίζσο ζηελ απφθαζε λα ηνλ έζπξσμε 

θαη ν εγσθεληξηθφο ραξαθηήξαο ηεο ζπδχγνπ ηνπ ζπλεξγάηε ηνπ πνπ είρε απνξξίςεη 

αθφκε θαη ην ηαιέλην ηεο Μαξιέλ Νηήηξηρ φηαλ έηπρε λα θάλνπλ έλα δνθηκαζηηθφ 

καδί ηεο. ην αληίζηνηρν απφζπαζκα ηεο απηνβηνγξαθίαο ηνπ, ν ζθελνζέηεο δελ 

δηζηάδεη λα ηνπο εηξσλεπηεί κε ιεπηφηεηα. Αθφκα, φκσο, θαη ζηνλ επφκελν ζίαζν πνπ 

δηαιέγεη γηα ζπλεξγαζία, ν Πξέκηληδεξ ζα βηψζεη παξφκνηα θαηάζηαζε κε ηελ 

ζπλεξγάηηδά ηνπ ε νπνία ππνδείθλπε έξγα θαη ξφινπο γηα ηνλ αδεξθφ ηεο, Γηάθνκπ 

Φειληράκεξ,  πνπ ήηαλ απφ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπ ζηάζνπ
52

.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, δχζθνιεο ζηηγκέο βίσλε θαη ε ζεαηξηθή επηρείξεζε ηνπ 

δαζθάινπ ηνπ, Μαμ Ρέηλραξη, έπεηηα θαη απφ ηελ νινθιεξσηηθή νηθνλνκηθή 

θαηαζηξνθή ηνπ Κακίιν Καζηηιφλη. Ο ηειεπηαίνο είρε πξνζέμεη ηε δνπιεηά πνπ είρε 
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παξνπζηάζεη ν ηην Πξέκηληδεξ ηα πξνεγνχκελα δχν ρξφληα ζηε Βηέλλε θαη έπεηζε 

ην Ρέηλραξη λα ηνλ πξνζιάβεη ζαλ ζθελνζέηε ζην ζέαηξν ηνπ Γηφδεθζηαη. Ζ πξψηε 

παξάζηαζε πνπ ζθελνζέηεζε εθεί ήηαλ επίζεο έλα δηθαζηηθφ δξάκα πνπ γλψξηζε 

κεγάιε εκπνξηθή επηηπρία. Καζψο ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ, ν ζθελνζέηεο κηιάεη πεξί 

ηεο επφκελεο κεγάιεο επηηπρίαο ηνπ, ην αλέβαζκα ηεο παξάζηαζεο The Front Page, 

ηνπ δίλεηαη ε επθαηξία λα θαπηεξηάζεη ηε ζπκπεξηθνξά ηεο πξσηαγσλίζηξηάο ηνπ, 

Πφια Γνπέζιη ε νπνία ηελ επφκελε πεξίνδν, πξνθεηκέλνπ λα επηβηψζεη αζπάζηεθε 

ηηο αξρέο ηνπ λαδηζκνχ. Σέηνηνπο αλζξψπνπο, ν ηην Πξέκηληδεξ ηνπο ραξαθηεξίδεη 

σο ζχκαηα θη απηνχο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Υίηιεξ
53

.  

Σε ζεαηξηθή πεξίνδν 1932/33 ν Μαμ Ρέηλραξλη αλαθνηλψλεη φηη ζα βξίζθεηαη 

γηα ηειεπηαία θνξά ζην ηηκφλη ηνπ ζεάηξνπ ηνπ Γηφδεθζηαη θαη έηζη ν πξφεδξνο 

Καζηηιφλη νλνκαηίδεη ηνλ ηην Πξέκηληδεξ δηάδνρν ηνπ κεγάινπ δαζθάινπ ηνπ- κηα 

απφθαζε πνπ πξνθάιεζε κεγάιε εληχπσζε δεδνκέλνπ ηνπ λεαξνχ ηεο ειηθίαο ηνπ 

ζθελνζέηε πνπ ηφηε ήηαλ θάησ ησλ ηξηάληα εηψλ. Απφ ηνπο πξψηνπο θηφιαο κήλεο 

ζην θαηλνχξην ηνπ πφζην, ν Πξέκηληδεξ έδημε φηη κπνξνχζε λα δηαρεηξηζηεί ην ηακείν 

αιιά παξάιιεια δελ δίζηαζε λα ζπγθξνπζηεί κε ην δάζθαιφ ηνπ φηαλ εθείλνο ηνπ 

πξφηεηλε λα αλεβάζεη ηέζζεξηο ζπλερφκελεο παξαζηάζεηο ηηο νπνίεο έπεηηα 

επηζπκνχζε λα πάεη ζε πεξηνδεία. Παξά ηε ζπκθσλία πνπ έγηλε κεηαμχ ηνπο- θαηά 

ηελ νπνία ν Πξέκηληδεξ παξαρσξνχζε ην ζέαηξν ζην Ρέηλραξλη ππφ ηελ πξνυπφζεζε 

λα βξεη εθείλνο ηδησηηθφ ρξεκαηνδφηε, νη παξαζηάζεηο φπσο θαη ε πεξηνδεία 

απέηπραλ παηαγσδψο
54

.  

Μφιηο κηα ρξνληά πξηλ πξνθχπηεη θαη ε πξψηε πξφηαζε πνπ έιαβε ν ηην 

Πξέκηληδεξ ζρεηηθά κε ζθελνζεζία έξγνπ γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δπξφθεηην γηα ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή ηαηλία Die grosse Liebe (Ζ κεγάιε αγάπε, 1931). Παξά ην γεγνλφο 

φηη ν Πξέκηληδεξ δελ είρε αθφκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ην λέν κέζν, δέρηεθε 

ηελ πξφηαζε ηνπ επηρεηξεκαηία Υάηλξηρ Υάαο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί 

απαζρνιεκέλνο θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο φπνπ ηα ζέαηξα δελ ιεηηνπξγνχζαλ. 

Παξά ην γεγνλφο φηη ε ηαηλία έιαβε θαιέο θξηηηθέο θαη έθνςε πνιιά εηζηηήξηα, ν 
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[33] 
 

 

ηην Πξέκηληδεξ δήισλε επαλεηιεκκέλα φηη ην ελ ιφγσ θηικ είλαη έλα λεαληθφ ηνπ 

αηφπεκα πνπ πξνζπαζεί λα μεράζεη
55

. 

Σα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάδεη ν ηην Πξέκηληδεξ ζηε δηνίθεζε ηνπ 

ζεάηξνπ ηνπ Γηφδεθζηαη είλαη εμαηξεηηθά. Ο ζπλδπαζκφο ηνπ ηαιέληνπ, ηνπ 

ελζηίθηνπ θαη ηεο δνπιεηάο ηνπ είλαη ηέηνηνο πνπ ν ζθελνζέηεο δέρεηαη πξφηαζε απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Πνιηηηζκνχ ηεο ρψξαο λα αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ δηεπζπληή ζην Δζληθφ 

Θέαηξν πνπ βξίζθνληαλ ζηε Βηέλλε. Παξφια απηά, φηαλ ν Τπνπξγφο ηνχ δήηεζε λα 

αζπαζζεί ηνλ θαζνιηθηζκφ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θαη επηζήκσο δεθηφο ζηε ζέζε, ν 

ηην Πξέκηληδεξ, φπσο θαη ν παηέξαο ηνπ θάπνηα ρξφληα πξσηχηεξα, αξλήζεθε θη 

έηζη δελ θαηέιαβε εθείλνο ηε ζέζε. ηε απηνβηνγξαθία ηνπ γξάθεη πην ζπγθεθξηκέλα 

ν ζθελνζέηεο: «Ζ άξλεζή κνπ λα γίλσ θαζνιηθφο πηζαλφηαηα κνπ έζσζε ηε δσή. Δάλ 

είρα δερηεί, πηζαλφηαηα δελ ζα ήκνπλ ειεχζεξνο θαζεθφλησλ φηαλ δχν ρξφληα 

αξγφηεξα ν Σδφδεθ ελθ κε πξνζθάιεζε ζην Υφιηγνπλη. Θα ήκνπλ ζηε Βηέλλε φηαλ ν 

Υίηιεξ επηηέζεθε ζηελ Απζηξία ην 1938 θαη ζα είρα ηελ ίδηα ηχρε κε πνιινχο απφ ηνπο 

θίινπο κνπ. Γηφηη, γηα ην Υίηιεξ, αθφκα θη αλ είρα αιιάμεη πίζηε, ζα παξέκελα γηα 

πάληα έλαο Δβξαίνο»
56

. 

πσο κπνξεί θαλείο λα αληηιεθζεί, ν άλσζελ αλαθεξφκελνο Σδφδεθ ελθ 

ήηαλ έλαο απφ ηνπο πην ηζρπξνχο αλζξψπνπο ηεο ηφηε βηνκεραλίαο ηνπ Υφιηγνπλη ν 

νπνίνο ηνλ Απξίιην ηνπ 1935 επηζθέθζεθε ζηε Βηέλλε θάπνηνλ δάκπινπην, παιηφ ηνπ 

θίιν κέζσ ηνπ νπνίνπ πιεξνθνξήζεθε γηα ην λεαξφ ηαιέλην πνπ πξηλ ιίγα κφιηο 

ρξφληα δηαδέρζεθε ην κεγάιν δάζθαιν Ρέηλραξη ζηε δηνίθεζε ηνπ ζεάηξνπ ηνπ 

Γηφδεθζηαη. Ο ηην Πξέκηληδεξ κε γιαθπξφ χθνο πεξηγξάθεη ζηα απνκλεκνλεχκαηά 

ηνπ εθείλν ην πξσηλφ πνπ ε γξακκαηέαο ηνπ δηέθνςε απφηνκα ηελ πξφβα γηα λα ηνπ 

αλαθνηλψζεη φηη ν ελθ δεηάεη λα ηνλ ζπλαληήζεη. Δληχπσζε πξνθαιεί ζην ζχγρξνλν 

αλαγλψζηε αθελφο ην γεγνλφο φηη ν Πξέκηληδεξ επέιεμε παξά ηε ζπνπδαηφηεηα ηεο 

πξφζθιεζεο λα κε δηαθφςεη ηελ πξφβα θαη αθεηέξνπ ην φηη ν ελθ ηειηθά δέρζεθε λα 

ηνλ ζπλαληήζεη φπνηε ν Πξέκηληδεξ ηειείσλε απφ ηηο ππνρξεψζεηο ησλ πξνβψλ. Οη 

λεφηεξνη κπνξνχκε κέζα απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ λα δηδαρζνχκε πνιιά ζρεηηθά κε 
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[34] 
 

 

ηνλ επαγγεικαηηζκφ θαη ηελ αθνζίσζε απηψλ ησλ αλζξψπσλ- ζηνηρεία πνπ ηνπο 

έθαλαλ λα δηαθξηζνχλε
57

.  

Καηά ηελ πξψηε ζπλάληεζε ηνπ ηην Πξέκηληδεξ κε ην Σδφδεθ ελθ, ν 

θνηλφο θίινο ηνπο ρξεηάζηεθε λα παξεπξίζθεηαη κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηεξκελέα θαζψο 

νχηε ν Πξέκηληδεξ ήμεξε αγγιηθά, νχηε ν ελθ ηα γεξκαληθά. Ο ελθ εμήγεζε ζην 

λεαξφ ζθελνζέηε φηη καδί κε ην ζπλεξγάηε ηνπ, Νηάξηι Εάλνπθ, αλαδεηνχζαλ 

δεκηνπξγηθνχο λένπο αλζξψπνπο γηα ηελ θαηλνχξηα ηνπο θηλεκαηνγξαθηθή εηαηξεία. 

Γελ θάλεθε λα απαζρνιεί ην ελθ ην γεγνλφο φηη ν λεαξφο ηην δελ κηινχζε ηα 

αγγιηθά αιιά θαη φηη ε κνλαδηθή ηνπ ζθελνζεηηθή απφπεηξα ήηαλ έλα αζήκαλην 

θηικ. Σν ίδην ζεηηθφο γηα ζπλεξγαζία θάλεθε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή θαη ν Πξέκηληδεξ 

ν νπνίνο πξνζπκνπνηήζεθε λα πάεη ζην Υφιηγνπλη κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ ζηε Βηέλλε. Οη γνλείο ηνπ Πξέκηληδεξ ζνθαξίζηεθαλ κε ηελ 

απφθαζή ηνπ λα εγθαηαιείςεη κηα ζίγνπξε δσή θαη θαξηέξα γηα λα πάεη ζε κηα ρψξα 

φπνπ ήηαλ εληειψο άγλσζηνο, αιιά ν γηνο ηνπο είρε πάξεη ήδε ηελ απφθαζή ηνπ θαη 

αξρίζεη λα κειεηά κε δέζε ηελ αγγιηθή γιψζζα
58

.  

Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, ηα λέα γηα ηνλ εξρνκφ ηνπ Πξέκηληδεξ ζηελ 

Ακεξηθή έρνπλ δηαδνζεί. Ο ζεαηξηθφο παξαγσγφο ηνπ Μπξνληγνπέη, Γθίικπεξη 

Μίιεξ, δεηάεη απφ ην κεγάιν ζθελνζέηε πξνηνχ εγθαηαζηαζεί ζην Υφιηγνπλη λα 

ζθελνζεηήζεη ζηε Νέα Τφξθε έλα αθφκε δηθαζηηθφ δξάκα, ην Libel!. Καζφηη είρε 

ζθελνζεηήζεη θαη ηε γεξκαληθή εθδνρή ηνπ έξγνπ ζηε Βηέλλε, ν ηην Πξέκηληδεξ 

δέρζεθε ακέζσο ηελ πξφηαζε ρσξίο θαλ λα ζπδεηήζεη ην ζέκα ηεο ακνηβήο ηνπ
59

.  

Σν ηειεπηαίν ζεαηξηθφ έξγν πνπ ν Πξέκηληδεξ ζθελνζέηεζε ζηε Βηέλλε ήηαλ 

ην The First Legion. ε απφζπαζκα απφ ηελ απηνβηνγξαθία ηνπ, ν ζθελνζέηεο 

πεξηγξάθεη απηφ ην έξγν ζαλ έλα δξάκα πνπ ιακβάλεη ρψξα ζε έλα κνλαζηήξη θαη 

απαηηεί πνιινχο ππνθξηηέο. αλ δείγκα ηηκήο θαη απνραηξεηηζκνχ πξνο ην πξφζσπφ 

ηνπ, αθφκα θαη κεγάινη πξσηαγσληζηέο δέρζεθαλ κηθξνχο ξφινπο ζε απηή ηελ 

παξάζηαζε πνπ απνηέιεζε κηα επηηπρία άλεπ πξνεγνπκέλνπ. Σέηνηα έλδεημε 

αλαγλψξηζεο απφ ηνπο ζπλαδέξθνπο ηνπ δελ ζα πξέπεη ν κειεηεηήο λα ηελ 

πξνζπεξάζεη έηζη απιά. ε έλα ιεηηνχξγεκα φπνπ ζπλήζσο θπξηαξρνχλ ε αληηδειία 

θαη ν αληαγσληζκφο, ν ηην Πξέκηληδεξ είρε πξνθαλψο θαηαθέξεη λα επηβιεζεί ζαλ 
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θσηηζκέλνο ζθελνζέηεο, πνιπκαζήο θαη ηαπηφρξνλα κε δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο- θάηη 

ην νπνίν ζπλήζσο δελ δηαζέηεη ε πιεηνςεθία ησλ θαιιηηερλψλ.
60

  

ζν κεγαιεηψδεο θαη εάλ ππήξμε απηή ε ηειεπηαία ηνπ ζεαηξηθή επηηπρία ζηε 

Βηέλλε, ν ηην Πξέκηληδεξ δελ δπζθνιεχηεθε θαζφινπ λα ηελ απνραηξεηήζεη, 

καγεκέλνο απφ ηελ πξννπηηθή ηνπ θαηλνχξηνπ μεθηλήκαηνο. Γηαβάδνληαο θαλείο ηελ 

επίζεκε απηνβηνγξαθία ηνπ- ζεσξνχκε φηη ην απηφ είλαη πξνηηκφηεξν απφ ην λα 

αλαηξέρεη θαλείο ζε έξγα κεηαγελέζηεξσλ κειεηεηψλ φπνπ θαη δηαπηζηψλεηαη πιήζνο 

απφ αλαθξίβεηεο θαη εμεδεηεκέλα δηαηππσκέλεο ηζηνξίεο- ν κειεηεηήο ηεο δσήο ηνπ 

αληηιακβάλεηαη φηη ελ ηέιεη ε Ακεξηθή ήηαλ κηα επηπρήο εκπεηξία γηα ηνλ ίδην. Κη 

απηφ δηφηη επηιέγεη λα αλνίμεη ην έξγν ηνπ φρη γξακκηθά κα πεξηγξάθνληαο ηηο πξψηεο 

ζηηγκέο ηνπ πάλσ ζην πινίν πξνο ηελ Ακεξηθή. ε θάπνην επφκελν θεθάιαην ζα 

πιεξνθνξεζνχκε θαη πεξί ηεο πξψηεο ζπδχγνπ ηνπ, πνπ ηνλ αθνινχζεζε ζην 

Υφιηγνπλη ιίγνπο κήλεο κεηά ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ εθεί, ηε Μάξηνλ Μηι Πξέκηληδεξ 

πνπ ηελ πεξηγξάθεη σο κηα κάιινλ αζηαζή θαη θαληαζηφπιεθηε γπλαίθα
61

.  

Σν πινίν κε ην νπνίν ν κεγάινο ζθελνζέηεο ζαιπάξηζε γηα ηελ Ακεξηθή, ήηαλ 

ην Normandie. πληξνθηά ηνπ είρε ην ζεαηξηθφ παξαγσγφ πνπ πξναλαθέξακε, 

Γθίικπεξη Μίιεξ θαη ηε ζχδπγν απηνχ. Δπξφθεηην γηα έλα δεπγάξη κε πςειέο 

γλσξηκίεο πνπ αξέζθνληαλ ζηελ παξέα ησλ πινχζησλ θαη δηάζεκσλ. Με ηηο 

ζπλαλαζηξνθέο ζην πινίν, σζηφζν, ν ηην Πξέκηληδεξ αληηιακβάλεηαη φηη ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην επίπεδν ησλ αγγιηθψλ ηνπ ήηαλ εμαηξεηηθά ρακειφ. «Γελ 

κπνξνχζα λα θαηαιάβσ ζρεδφλ ηίπνηα απφ ηηο ζπδεηήζεηο ηξηγχξσ κνπ. Γελ ην πξφζεμε 

θαλείο δηφηη ρακνγεινχζα, θνπλνχζα ην θεθάιη κε θαηαλφεζε θαη ρξεζηκνπνηνχζα κηα 

ζεηξά απφ απιέο εθθξάζεηο πνπ είρα απνζηεζίζεη»
62

. 

Μηα κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν Πξέκηληδεξ πξνθεηκέλνπ λα βειηηψζεη ηα 

αγγιηθά ηνπ ήηαλ ην λα δηαβάζεη θαηά αληηπαξαβνιή ην αγγιηθφ ζεαηξηθφ θείκελν 

πνπ επξφθεηην λα ζθελνζεηήζεη ζηε Νέα Τφξθε κε ηε γεξκαληθή εθδνρή ηνπ. Σν 

παξάδεηγκα ηνπ ηην Πξέκηληδεξ ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα δίλεη δχλακε ζηνπο 

λεφηεξνπο θαιιηηέρλεο πνπ αλαδεηνχλ ζηηο κέξεο καο ηελ ηχρε ηνπο ζηελ Ακεξηθή. 

Κη απηφ δηφηη ζήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, φζνη κε αγγιφθσλνη Δπξσπαίνη ην 

επηζπκνχλ, κπνξνχλ λα κάζνπλ ηελ αγγιηθή γιψζζα ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα 
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θαη θαηά ζπλέπεηα λα παξνπζηάζνπλ κε πην πιήξε ηξφπν ηνλ εαπηφ ηνπο ζηηο 

ακεξηθαληθέο επηρεηξήζεηο. Με ηελ άθημή ηνπ ζηε Νέα Τφξθε, ινηπφλ,  φπσο είλαη 

αλακελφκελν γηα θάζε Δπξσπαίν, ν ηην Πξέκηληδεξ θαηαπιήζζεηαη φρη κφλν απφ ην 

δεζηφ θιίκα ηνπ ηφπνπ αιιά θπξίσο απφ ηνλ πινχην ζηα πξψηα πάξηη φπνπ ηνλ 

πξνζθαινχλ. Σνλ αθήλεη ζηα ζίγνπξα άθσλν ην γεγνλφο φηη ν Μίιεξ ηνπ πξνζθέξεη 

γελλαηφδσξα πνζά γηα ηηο ζεαηξηθέο ηνπ επηηπρίεο θαη ηνλ ζπζηήλεη ζε φινπο ηνπο 

θίινπο ηνπ κε θάζε επηζεκφηεηα
63

.  

ηαλ επηζθέπηεηαη ην Λνο Άληδειεο πξνθεηκέλνπ πηα λα αξρίζεη λα ρηίδεη ηελ 

θηλεκαηνγξαθηθή ηνπ θαξηέξα, ε πξψηε ηνπ εληχπσζε είλαη κάιινλ αξλεηηθή- ηνπ 

ιείπνπλ νη νπξαλνμχζηεο θαη ε θνζκνπνιίηηθε δσή ηεο Νέαο Τφξθεο. Οη πξψηεο 

ηαηλίεο πνπ γπξίδεη ζην ζηνχληην ηεο Fox είλαη- φπσο ζα αλέκελε θαλείο- παξαγσγέο 

δεπηέξαο δηαινγήο ελψ, φπσο ζα ππνλνήζνπκε ζηελ αλάιπζε ηεο Laura θαη θαηφπηλ 

ζα αλαδείμνπκε ζην Παξάξηεκα κέζσ κεηαθξάζεσο απνζπάζκαηνο απφ ηελ 

απηνβηνγξαθία ηνπ Πξέκηληδεξ, ε ζρέζε ηνπ κε ην κεγάιν παξαγσγφ ηεο εηαηξείαο, 

Νηάξηι Εάλνπθ, ήηαλ ζπλερψο ζηα φξηα. Σν 1937 ηα πξάγκαηα είραλ πιένλ θηάζεη 

ζηα άθξα θαη ν Πξέκηληδεξ θηλδχλεπε λα κελ ηνπ επηηξαπεί πνηέ μαλά λα δνπιέςεη 

ζην Υφιηγνπλη. Με ζέινληαο λα νμχλεη ηα πλεχκαηα παξαπάλσ, ν Πξέκηληδεξ 

επηιέγεη λα επηζηξέςεη ζηε Νέα Τφξθε, φπνπ θαη αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα 

ζην ζέαηξν- κηα ηέρλε φπνπ είρε ήδε νινθιεξσηηθά θαηαθηήζεη πίζσ ζηε Βηέλλε- θαη 

ηνπο θίινπο ηνπ. Γηα εθείλν ην δχζθνιν ρεηκψλα ηνπ 1937, ν ηην Πξέκηληδεξ 

γξάθεη: «Οχηε γηα έλα ιεπηφ δελ ζθέθηεθα λα εγθαηαιείςσ ηελ Ακεξηθή. Αγαπνχζα ηε 

ρψξα. Πίζηεπα ζην κέιινλ κνπ εθεί. Γελ είρα θακία απνιχησο επηζπκία λα επηζηξέςσ 

ζηε Βηέλλε. Σα γεγνλφηα απέδεημαλ φηη είρα δίθην»
64

. 

Πξάγκαηη, ε πξψηε κεγάιε θηλεκαηνγξαθηθή επηηπρία έξρεηαη γηα ηνλ ηην 

Πξέκηληδεξ ην 1944 κε ηε Laura φπνπ αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο ππνςεθηφηεηεο, 

θεξδίδεη θαη κηα γηα ηε δηθή ηνπ ζθελνζεζία απφ ηελ Ακεξηθαληθή Αθαδεκία 

Κηλεκαηνγξάθνπ. Μπνξεί λα έραζε ην ρξπζφ αγαικαηίδην ηνπ ζθαξ απφ ην 

ζθελνζέηε Λίν Μαθάξετ θαη ηε δξακαηηθή θσκσδία Ο δξφκνο ηεο αγάπεο, φκσο έλαο 

άιινο δξφκνο είρε αλνίμεη γηα ην Πξέκηληδεξ: ν δξφκνο ηεο επηηπρίαο. Γελ δηαθξίλεηαη 

κνλάρα γηα ηα εμαηξεηηθά θηικ λνπάξ ηνπ (Angel Face, Where sidewalk ends) αιιά 

θαη γηα ηα δηθαζηηθά ηνπ δξάκαηα (Anatomy of a murder, γηα ην νπνίν θέξδηζε 
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ππνςεθηφηεηα θαιχηεξεο ηαηλίαο απφ ηελ Αθαδεκία ην 1960) φπσο επίζεο θαη ηα 

επηθά θηικ ηνπ (Exodus, The Cardinal- γηα ην νπνίν θεξδίδεη θαη ηελ ηειεπηαία ηνπ 

ππνςεθηφηεηα απφ ηελ Αθαδεκία ην 1964, θαη πάιη γηα ηε ζθελνζεζία ηνπ).  

Ζ επηηπρία ηνπ θηικ Anatomy of a murder
65

 ήηαλ ηέηνηα πνπ ε Ακεξηθαληθή 

Αθαδεκία Κηλεκαηνγξάθνπ ηηο έδσζε ππνςεθηφηεηεο θαιχηεξεο ηαηλίαο, πξψηνπ 

αλδξηθνχ ξφινπ γηα ην Σδέηκο ηηνχαξη, ππνζηεξηθηηθνχ αλδξηθνχ ξφινπ γηα ηνπο 

Σδνξηδ η θνη θαη Άξζνπξ Ο’ Κφλει, ζελαξίνπ εθ δηαζθεπήο (Γνπέληει Μάγηεο), 

αζπξφκαπξεο θσηνγξαθίαο (ακ Λήβηη) θαη κνληάδ (γηα ην Λνχηο Ρ. Λέθιεξ πνπ 

μερψξηζε θαη γηα ηε δνπιεηά ηνπ ζε επφκελε ηαηλία ηνπ Πξέκηληδεξ, ην The Cardinal). 

Ο αληαγσληζκφο ήηαλ ηέηνηνο πνπ παξά ην γεγνλφο φηη ην έξγν απηφ κε ηε 

ζθελνζεηηθή ππνγξαθή ηνπ Πξέκηληδεξ απνηειεί κέρξη θαη ζήκεξα έλα απφ ηα 

θνξπθαία δηθαζηηθά δξάκαηα φισλ ησλ επνρψλ, ε ηαηλία έθπγε απφ ηελ Απνλνκή 

ησλ ζθαξ ηνπ 1960 δίρσο θακία βξάβεπζε. Ήηαλ ε ρξνληά πνπ ν Μπελ Υνπξ ηνπ 

Γνπίιηακ Γνπάηιεξ ζπάεη θάζε ξεθφξ θεξδίδνληαο 11 ζθαξ. Ο Σζάξιηνλ Υέζηνλ 

δηαθξίζεθε γηα ηελ εξσηθή κνξθή πνπ πιάζεη ζε απηφ ην έξγν, φπσο επίζεο θαη ν 

Υηνπ Γθξίθηζ γηα ηνλ ηξφπν πνπ μερσξίδεη ζην ξφιν ηνπ ζεΐρε κε ηελ πιεζψξα ησλ 

θσκηθψλ ζηνηρείσλ. Σν βξαβείν ηνπ κνληάδ, επίζεο, ην παξαιακβάλνπλ νη δχν 

κνληέξ ηεο επηθήο ζε δηάξθεηα ηαηλίαο ηνπ Γνπάηιεξ. Γελ είλαη κφλν ν φγθνο ηεο 

δνπιεηάο πνπ είραλ λα βγάινπλ ζε πέξαο νη Ραιθ Δ. Γνπίληεξο θαη Σδνλ Νη. 

Νηάληλγθ, αιιά θαη ην ίδην ην ηειηθφ απνηέιεζκα κε ζθελέο φπσο εθείλε ζηηο 

αξκαηνδξνκίεο ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ θσπειαζηψλ φπνπ απφ πιεπξάο ηερληθήο 

κειεηνχληαη αθφκε θαη ζήκεξα. Χο πξνο ηε δηεχζπλζε θσηνγξαθίαο (θαηεγνξία 

θσηνγξαθίαο γηα αζπξφκαπξε ηαηλία, δηφηη ην Μπελ Υνπξ δηαθξίζεθε θαη ζηελ 

θαηεγνξία ηεο θσηνγξαθίαο γηα έγρξσκε ηαηλία), ε Αθαδεκία εθείλν ην έηνο 

βξάβεπζε ην δηεπζπληή θσηνγξαθίαο Γνπίιηακ . Μέινξ γηα ηε δνπιεηά ηνπ ζηελ 

ηαηλία Σν εκεξνιφγην ηεο Άλλαο Φξαλθ- πξάγκαηη ν ηξφπνο πνπ αηρκαισηίδεη απηφ ην 

θιεηζηνθνβηθφ αίζζεκα ζην δεχηεξν κέξνο ηεο ηαηλίαο θαη ην πψο ην απνδίδεη κε ηηο 

ζθηέο είλαη αλεπαλάιεπηνο. ζνλ αθνξά ζηε ζεκαληηθφηαηε θαηεγνξία ηνπ ζελαξίνπ 

εθ δηαζθεπήο- ε κνλαδηθή θαηεγνξία ζηελ νπνία εθείλε ηε ρξνληά εηηήζεθε θαη ν 
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Μπελ Υνπξ, πέξα απφ ην θηικ ηνπ Πξέκηηδεξ,- ηελ δηάθξηζε έιαβε ν Νηι Πάηεξζνλ 

γηα ηε ζπγγξαθηθή ηνπ απφδνζε ζην θηικ Room at the top, κηα ηαηλία πνπ νδήγεζε ηε 

ηκφλ ηληνξέ ζε ζθαξ πξσηαγσληζηηθήο εξκελείαο
66

. 

Ζ επφκελε ρξνληά θαηά ηελ νπνία ν ηην Πξέκηληδεξ πξνζειθχεη ην βιέκκα 

ηεο Ακεξηθαληθήο Αθαδεκίαο Κηλεκαηνγξάθνπ είλαη ην 1964. Ζ ηαηλία The Cardinal 

ήηαλ ππνςήθηα ζε έμη θαηεγνξίεο, δίρσο θαη πάιη λα θαηνξζψζεη λα επηηχρεη λίθε ζε 

θακία εμ’ απηψλ. Δθηφο απφ ηελ ππνςεθηφηεηα γηα ηε ζθελνζεζία ηνπ ηην 

Πξέκηληδεξ, ηα κέιε ηεο Αθαδεκίαο ζεκείσζαλ σο εμαηξεηηθή ηελ ππνζηεξηθηηθή 

αλδξηθή εξκελεία ηνπ Σδνλ Υηνχζηνλ, ελψ ππνςεθηφηεηεο έδσζαλ θαη ζηελ έγρξσκε 

θσηνγξαθία ηνπ Λένλ ακξφη- ν νπνίνο θέξδηζε ηελ ίδηα ρξνληά ην βξαβείν ζθαξ 

γηα ηελ ηαηλία Κιενπάηξα, ζηνπο ζθελνγξάθνπο Λάηι Γνπίιεξ θαη Σδηλ Κάιαραλ, 

ζηνλ ελδπκαηνιφγν Νηφλαιλη Μπξνπθο θαη ζην κνληέξ Λνπίο Λέθιεξ. Χο πξνο ηελ 

ππνζηεξηθηηθή αλδξηθή εξκελεία, πξνηηκήζεθε ν Μέιβηλ Νηάγθιαο γηα ηηο επηδφζεηο 

ηνπ ζην δξακαηηθφ γνπέζηεξλ Hud, ελψ ην βξαβείν ζθελνγξαθίαο έιαβε ηειηθά ε 

ηαηλία Κιενπάηξα, κηα ηαηλία πνπ ιίγν έιεηςε λα θαηαζηξέςεη νηθνλνκηθά ηα ζηνχληην 

ηεο Fox. Καζψο ε ελδπκαηνινγία παίδεη ηνλ πην θαζνξηζηηθφ ξφιν ζε κηα ηαηλία 

επνρήο, ην θηικ The Cardinal ράλεη ην βξαβείν απφ ηε δνπιεηά ησλ ελδπκαηνιφγσλ 

ηεο Κιενπάηξαο. Αηχρεζε ην θηικ ηνπ Πξέκηληδεξ θαη ζηελ θαηεγνξία ηνπ κνληάδ, 

αθνχ ην κεγάιν βξαβείν πήγε ζην Υάξνιλη Φ. Κξεο γηα ηελ δνπιεηά ηνπ ζηελ ηαηλία 

How the West was won- έλα επηθφ θηικ πνπ είρε λα δηαρεηξηζηεί βάζεη ζελαξίνπ 

πνιιά πξφζσπα, θαηαζηάζεηο αιιά θαη επνρέο Χο πξνο ηε ζθελνζεζία, ν ηην 

Πξέκηληδεξ είρε εθείλε ηε ρξνληά λα αληηκεησπίζεη κεγαζήξηα φπσο ν Φεληεξίθν 

Φειίλη (ππνςήθηνο κε ην αξηζηνχξγεκά ηνπ «8 ½»), ν Μάξηηλ Ρηη (ππνςήθηνο κε ην 

Hud), ν Διία Καδάλ (ππνςήθηνο κε ην «Ακέξηθα, Ακέξηθα») αιιά θαη κε ην κεγάιν 

ληθεηή, ηνλ Άγγιν Σφλη Ρίηζαξληζνλ πνπ ελ ηέιεη θαηέθηεζε ηε λίθε ράξε ζηελ 

ηδηφκνξθε θσκσδία επνρήο Tom Jones.  

Αλαγλσξηζκέλνο ηφζν απφ ηνπο νπαδνχο ηεο ζεσξίαο ηνπ auteur, φζν θαη απφ 

εθείλνπο πνπ ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηε κειέηε ησλ θηλεκαηνγξαθηθψλ 

εηδψλ- αθφκα πεξηζζφηεξν απφ ίδην ην θνηλφ-, ν ηην Πξέκηληδεξ απεβίσζε ζηε Νέα 

Τφξθε ζηηο 23 Απξηιίνπ 1986, ζε ειηθία νγδφληα εηψλ. Ζ ίδηα ε δσή ηνπ, θαη ηδίσο 

ην πέξαζκά ηνπ απφ ηηο ζεαηξηθέο ζθελέο ηεο Βηέλλεο, ζηα κεγάια ζηνχληην ηνπ 
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Υφιηγνπλη, ζα κπνξνχζε απφ κφλε ηεο λα δψζεη έκπλεπζε γηα κηα θηλεκαηνγξαθηθή 

ηαηλία. Κη απηφ δηφηη, πέξα απφ ην ππφβαζξν πνπ είρε (θιαζηθή παηδεία, ζέαηξν, 

λνκηθή), ν ηην Πξέκηληδεξ ππήξμε ξεμηθέιεπζνο σο πξνο ηε δηαπξαγκάηεπζε 

ζεκάησλ πνπ κε ηε ινγνθξηζία ηεο επνρήο ήηαλ μεθάζαξα ηακπνχ, θάηη πνπ 

ζπρλφηαηα ηνλ έθαλε λα ζπγθξνχεηαη κε ηνπο παξαγσγνχο ηνπ θαη ηα θαιιηηερληθά 

θαηεζηεκέλα ηεο πεξηφδνπ.  

Δίλαη ηδηαηηέξσο ελζαξξπληηθφ ην γεγνλφο φηη νη λεφηεξεο γεληέο κειεηεηψλ 

αληινχκε έκπλεπζε απφ ηζηνξίεο δσήο φπσο ε δηθή ηνπ θαζψο θαη ην φηη κέζα απφ ηηο 

ηαηλίεο ηνπ καζαίλνπκε πεξί ησλ θιαζηθψλ θηλεκαηνγξαθηθψλ εηδψλ- φπσο ην 

δηθαζηηθφ δξάκα ή ην θηικ λνπάξ. Έλα ηέηνην είλαη ε Laura, ηελ νπνία επηιέμακε λα 

αλαιχζνπκε δηεμνδηθά ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο καο.  
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Γ΄ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 

Laura (1944) ηοσ Όηηο Πρέμινηδερ 

 

Σν λνπάξ απηφ θηικ ηνπ ηην Πξέκηληδεξ, αληιεί ην ζέκα ηνπ απφ ην 

νκψλπκν βηβιίν ηεο Βέξα Κάζπαξπ, κηαο ελεξγήο θνκκνπλίζηξηαο, ζπγγξαθέσο θαη 

ζελαξηνγξάθνπ. Γπζαξεζηεκέλε απφ ην πνιηηηθφ ζθεληθφ ηεο επνρήο, αξρηθά ήζειε 

λα γξάςεη έλα ζεαηξηθφ έξγν κπζηεξίνπ
67

. Καηά παξάδνμν ηξφπν, ε Κάζπαξπ 

δειψλεη ζηελ απηνβηνγξαθία ηεο φηη νη ηζηνξίεο κπζηεξίνπ δελ ππήξμαλ πνηέ ην 

αγαπεκέλν ηεο αλάγλσζκα θη απηφ δηφηη ν δνινθφλνο, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

απνηειεί θαη ηνλ πην ελδηαθέξνληα ραξαθηήξα ελφο ηέηνηνπ έξγνπ, κέλεη αξθεηά 

θξπκκέλνο θαζ’ φζν εμειίζζεηαη ε πινθή ελψ ε αιεζηλή ηνπ ηαπηφηεηα δελ 

απνθαιχπηεηαη παξά κνλάρα ζηηο ηειεπηαίεο ζειίδεο ηνπ κπζηζηνξήκαηνο
68

. 

Σν ζεαηξηθφ απηφ έξγν, ε Βέξα Κάζπαξπ μεθίλεζε λα ην γξάθεη ην 1940 αιιά 

εγθαηέιεηςε ηελ πξνζπάζεηα ζηελ ηξίηε πξάμε. Παξφια απηά είρε ην βαζηθφ 

ζρεδίαζκα ηεο πινθήο, γηα κηα γπλαίθα πνπ ηελ ππξνβνινχλ ζην πξφζσπν, 

ζεσξνχκελε λεθξή θαη έλα ληεηέθηηβ πνπ ηελ εξσηεχεηαη. Σν κφλν ζηνηρείν πνπ δελ 

είρε πξνζηεζεί αθφκε ζηελ πινθή, ήηαλ ν ραξαθηήξαο ηνπ Waldo Lydecker, ηνπ 
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ζειππξεπή εθείλνπ αλζξψπνπ πνπ ζθνηψλεη εθείλν (ή αθφκα θαιχηεξα… εθείλε) 

πνπ δελ κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Δλ ηέιεη, κέζα ζηα επφκελα δχν ρξφληα απηφ 

ην πιηθφ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα γξαθηεί έλα κπζηζηφξεκα. Ο θαζεγεηήο Eugene 

Mcnamara ζηε κειέηε ηνπ Laura  as novel, film and myth- απφ ηελ νπνία αληινχκε 

ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην πφλεκά καο- αλαθέξεη φηη ε Κάζπαξπ αθφκα θαη 

κεηά ηελ θπθινθνξία ηνπ βηβιίνπ φηαλ θαη ε εμαγνξά ησλ δηθαησκάησλ απφ θάπνην 

κεγάιν ζηνχληην γηα ηηο αλάγθεο ηαηλίαο βξηζθφηαλ πξν ησλ ππιψλ, εθείλε 

εμαθνινπζνχζε λα θπλεγάεη ηελ ηδέα ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ. Δλδηαθέξνλ γηα ηνλ 

πξσηαγσληζηηθφ ξφιν είρε εθθξάζεη ε κεγάιε ζηαξ Μαξιέλ Νηήηξηρ, αιιά ηειηθά ην 

ζεαηξηθφ αλέβεθε γηα πξψηε θνξά ην 1945 ρσξίο εθείλε. Ζ Κάζπαξπ αλαγθάζηεθε 

λα θάλεη αξθεηέο πεξηθνπέο ψζηε ε πινθή λα ρσξέζεη κέζα ζε ηξεηο ζεαηξηθέο 

πξάμεηο
69

.  

Ζ πξψηε παξάζηαζε ηνπ ζεαηξηθνχ δφζεθε ηειηθά ζην ζέαηξν Q ηνπ 

Λνλδίλνπ ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1945, δίρσο φκσο ηελ αλακελφκελε επηηπρία. Σνλ 

θεληξηθφ ξφιν θξαηνχζε κηα αγγιίδα εζνπνηφο, ε φληα Νηξέζληει. ηηο 19 Απξηιίνπ 

1946, ε ζεαηξηθή εθδνρή ηεο Laura έθαλε πξεκηέξα ζε ακεξηθαληθφ έδαθνο, ζην 

Playhouse Theatre ζην Wilmington ηνπ Delaware. Ζ Μίξηακ Υφπθηλο, πνπ είρε 

πεξάζεη ηελ ειηθία ησλ ζαξάληα εηψλ, έπαημε ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ελψ ην θαζη 

ζπκπιήξσλαλ νη Σνκ Νει (ζην ξφιν ηνπ επηζεσξεηή) θαη ν ηην Κξνχγθεξ (Waldo 

Lydecker). Σν θνηλφ ιάηξεςε ηνλ Κξνχγθεξ, ελψ κάιινλ απνδνθίκαζε θάπνηεο 

ελδπκαηνινγηθέο επηινγέο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξσηαγσλίζηξηαο. Έλα αθφκε 

αλέβαζκα ηνπ έξγνπ, ζηε Νέα Τφξθε απηή ηε θνξά, ππήξμε νκνίσο απνηπρεκέλν. Οη 

θξηηηθνί ην απνδνθίκαζαλ ελ ζπλφισ, κε ηελ εμαίξεζε ηνπ Κξνχγθεξ πνπ 

επαλαιάκβαλε ην ξφιν ηνπ κνρζεξνχ Lydecker θαη ηεο επηκέιεηαο ηνπ ζθεληθνχ. 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζπγθεληξψλεη ν McNamara, ε παξαγσγή ζην Cort 

Theatre ηεο Νέαο Τφξθεο έδσζε κφιηο 44 παξαζηάζεηο
70

.   

Ο θνξπθαίνο ζθελνζέηεο ηην Πξέκηληδεξ ιάηξεςε ακέζσο ην βηβιίν ηεο 

Κάζπαξπ θαη ζέιεζε λα ην κεηαηξέςεη ζε ηαηλία, κε ηε βνήζεηα βεβαίσο ηνπ κεγάινπ 

αθεληηθνχ ηεο Fox, Darryl F. Zanuck. Οθείινπκε εδψ λα ζηαζνχκε πξνθεηκέλνπ λα 

αλαιχζνπκε φζν πην ζπλνπηηθά γίλεηαη ηε δνκή ηνπ βηβιίνπ πνπ δηαθέξεη ηφζν απφ 

εθείλε ηνπ ζεαηξηθνχ έξγνπ φζν θαη απφ εθείλε ηνπ ζελαξίνπ. Σν πξψην κέξνο ηνπ 
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κπζηζηνξήκαηνο είλαη ε αθήγεζε ηνπ Waldo Lydecker, ν νπνίνο πξνζπαζεί λα 

ζηξέςεη ηηο ππνςίεο ηνπ ληεηέθηηβ McPherson ελαληίνλ ηνπ αξξαβσληαζηηθνχ ηεο 

Laura, Shelby Carpenter. Παξάιιεια καο ζπζηήλεηαη ν ραξαθηήξαο ηεο ζείαο ηεο 

Laura, Anne Treadwell ε νπνία θαίλεηαη λα δηαηεξεί θξπθφ δεζκφ κε ην Shelby.  

ην δεχηεξν κέξνο ηελ αθήγεζε αλαιακβάλεη πιένλ ν ληεηέθηηβ, ν νπνίνο 

ζηαδηαθά ζπλεηδεηνπνηεί φηη δελ πξφθεηηαη γηα άιιε κηα ππφζεζε ξνπηίλαο. Έηζη, 

αξρηθά πηζηεχεη φηη ε Laura ήηαλ άιιε κηα αλήζηθε γπλαίθα πνπ θάπνηνο απφ ηνπο 

εξαζηέο ηεο ηελ δνινθφλεζε. Βιέπνληαο ην πνξηξέην ηεο θαη αθνχγνληαο γηα ηνλ 

καρεηηθφ ραξαθηήξα θαη ηε γελλαηνδσξία ηεο, ν McPherson ζρεδφλ ηελ εξσηεχεηαη 

ελ ηε απνπζία ηεο. Ξαθληθά, φκσο, εθείλε επηζηξέθεη θαη νη αλαγλψζηεο καδί κε ην 

ληεηέθηηβ καζαίλνπλ φηη ε Laura πέξαζε ην ζαββαηνθχξηαθν ζηελ εμνρή θαη φηη ην 

δηακέξηζκά ηεο ην είρε λνηθηάζεη εθείλε ηελ πεξίνδν ζε έλα λεαξφ κνληέιν, ηε Diane 

Redfern. Άξα, ήηαλ εθείλε πνπ δνινθνλήζεθε. ην ηξίην κέξνο ηνπ βηβιίνπ, νη 

αλαγλψζηεο δηαβάδνπλ ην ππνηηζέκελν αληίγξαθν κηαο αλάθξηζεο πνπ είρε ν 

ληεηέθηηβ κε ην Shelby. ην ηέηαξην κέξνο ηηο εμειίμεηο αθεγείηαη πιένλ ε ίδηα ε 

Laura ελψ ην πέκπην κέξνο- πνπ απνηειεί θάηη ζαλ θιηκάθσζε θαη επίινγν- αλήθεη 

θαη πάιη ζην ληεηέθηηβ
71

. 

Λφγσ ησλ ηεηακέλσλ ζρέζεσλ ηνπ Πξέκηληδεξ κε ην Zanuck, ν δεχηεξνο ηνπ 

απαγφξεςε λα ζθελνζεηήζεη ην έξγν γηα ην ζηλεκά, αιιά ηνπ επέηξεςε λα είλαη ζηε 

ζέζε ηνπ παξαγσγνχ. Παξφια απηά ζέιεζε λα ην βάιεη ζην ηκήκα ησλ κπη κνχβηο. 

Γελ είλαη θάηη ζπάλην γηα ηα λνπάξ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940
72

 αιιά θαη γηα ηα θηελά 

δξάκαηα ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο. Ζ Susan Hayward δίλεη κηα ηδέα γη’ απηέο ηηο 

ηαηλίεο αλαθέξνληαο πσο πξφθεηηαη αθξηβψο γηα θηελέο, γξήγνξα γπξηζκέλεο ηαηλίεο 

πνπ γλψξηζαλ άλζηζε θαηά ηε κεγάιε νηθνλνκηθή θξίζε ησλ ΖΠΑ θαη ην θνηλφ 
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 Βι. αλαιπηηθφηεξα E.McNamara, φ.π., ζει. 21-22. Οη ζειίδεο απηέο πεξηιακβάλνληαη ζην εηδηθφ 

θεθάιαην ηνπ θαζεγεηνχ πνπ αθνξά απνθιεηζηηθά ζηελ αλάιπζε ηνπ βηβιίνπ ηεο Κάζπαξπ. Δκείο, 

εζηηάδνληαο θπξίσο ζε απηφ πνπ βιέπνπκε ζην θηικ, ζα αλαηξέρνπκε ζε απηφ ην θεθάιαην φπνηε 

ζπληξέρεη ιφγνο.  
72

 Γηα ηηο «ζεηξέο» ηαηληψλ θηικ λνπάξ εθείλεο ηεο δεθαεηίαο, κπνξεί θαλείο λα αλαηξέμεη ζηα φζα ιέεη 

ζπλνπηηθά ν Michael Eaton, φ.π., ζει 8 θαζψο θαη ζην A.Dickos, φ.π., ζει. 184-187. Ο γξάθσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα έρεη κηα ζθαηξηθή άπνςε ηνπ αληηθεηκέλνπ πνπ εμεηάδεη, παξαθνινχζεζε ηε «ζεηξά» 

ηαηληψλ λνπάξ The Whistler (παξαγσγήο ηεο Columbia), φια κπη-κνχβηο κε πξσηαγσληζηή ην Ρίηζαξλη 

Νηημ- κε ηελ εμαίξεζε ηεο φγδνεο θαη ηειεπηαίαο ηαηλίαο. Σν ελδηαθέξνλ κε απηή ηε ζεηξά, πνπ ππήξμε 

θαη ξαδηνθσληθή εθπνκπή κπζηεξίνπ, είλαη φηη ν πξσηαγσληζηήο ζε θάζε ηαηλία αιιάδεη πξφζσπν. 

Άιινηε είλαη ν ζχηεο, άιινηε ην ζχκα κηαο θαηάζηαζεο ελψ φπσο θαη ηα πεξηζζφηεξα κπη- κνχβηο, έηζη 

θη απηά απνηεινχλ έλα κάζεκα γηα φζνπο αζρνινχληαη κε ην ζελάξην- γηα ην πψο κπνξεί θάπνηνο κέζα 

ζε κφιηο κία ψξα αθήγεζεο λα αλαπηχμεη, θνξπθψζεη κηα ππφζεζε κπζηεξίνπ, αλαπηχζζνληαο 

παξάιιεια θαη ηνπο ραξαθηήξεο ηεο.  



[43] 
 

 

απαηηνχζε πεξηζζφηεξα γηα ην αληίηηκν πνπ θαηέβαιιε- δηπιή πξνβνιή: δχν ηαηλίεο 

ζηελ ηηκή ηεο κίαο. πλήζσο έλα κπη- κνχβη είρε δηάξθεηα ιηγφηεξε απφ κηάκηζε ψξα 

θαη πξνβάιινληαλ σο δεχηεξε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία καδί κε ηελ θχξηα ηαηλία (ηελ 

Α-movie). Δηαηξείεο πνπ γχξηδαλ απνθιεηζηηθά κπη-κνχβηο, ζξίιεξ θαη γνπέζηεξλ, 

ήηαλ Monogram θαη ε Revolution. ηαλ θαη ηα κεγάια ζηνχληην ζηξάθεθαλ ζηελ 

παξαγσγή θάπνησλ ηαηληψλ ρακεινχ θφζηνπο, γλψξηζαλ ζπρλά εληππσζηαθή 

επηηπρία. Πην ραξαθηεξηζηηθή είλαη εθείλε ηεο RKO κε ην κπη- κνχβη Cat People 

(1942). Ζ Hayward εληνπίδεη ηα αίηηα ηνπ ζηαδηαθνχ ηεξκαηηζκνχ ηεο παξαγσγήο 

ηέηνησλ ηαηληψλ: «Ζ απφθαζε ηνπ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ ην 1948 γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ 

ηνπ θαξηέι ησλ κεγάισλ ζηνχληην πάλσ ζηε δηαλνκή θαη εκπνξηθή πξνβνιή άλνημε ηηο 

αίζνπζεο ζηηο ηαηλίεο ησλ αλεμάξηεησλ παξαγσγψλ. Ο αληίθηππνο απηήο ηεο απφθαζεο 

ζηα ζηνχληην ηνπ Υφιπγνπλη ήηαλ λα αλαδσππξσζεί ν αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ 

κεγάισλ ζηνχληην. ηε ζπλέρεηα, ην θφζηνο παξαγσγήο ηαηληψλ ζην/ γηα ην Υφιηγνπλη 

απμήζεθε θαηαθφξπθα. Έηζη, ηεξκαηίζηεθε ε παξαγσγή κπη-κνχβηο θαη ε δηπιή 

πξνβνιή»
73

.  

Σν πξψην ζρεδίαζκα ηνπ ζελαξίνπ έγηλε απφ ην Jay Dratler, θαη άθεζε 

κάιινλ αληθαλνπνίεηε ηε ζπγγξαθέα ηνπ βηβιίνπ. Ζ Βέξα Κάζπαξπ ζεψξεζε φηη ην 

ζελάξην απηφ ππεξαπινχζηεπε θάπνηνπο ραξαθηήξεο θαη έδηλε ηελ εληχπσζε 

θνηλφηππεο αζηπλνκηθήο ηζηνξίαο. χκθσλα κε ηνλ θαζεγεηή McNamara, ην πξψην 

απηφ ζελάξην νινθιεξψζεθε ζηηο 30 Οθησβξίνπ 1943. Ο ίδηνο κειεηεηήο 

επηβεβαηψλεη φηη απηφ ην ζελάξην έδηλε ηελ αίζζεζε πσο ήζειε λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην πηζηφ ζην πξσηφηππν πιηθφ ηνπ- εηξήζζσ ελ παξφδσ, κηα απφ ηηο 

ζπκβνπιέο πνπ δίλνπλ νη θαζεγεηέο ηνπ ζελαξίνπ ζηνπο λένπο θνηηεηέο ζρεηηθά κε 

ην εθ δηαζθεπήο βηβιίνπ ή πην ζπάληα ζεαηξηθνχ έξγνπ ζελάξην είλαη φηη ζα πξέπεη λα 

είλαη πεξηζζφηεξν ειεχζεξνη θαη δεκηνπξγηθνί θαζψο νη θαλφλεο απφ ην έλα είδνο 

ηέρλεο ζην άιιν αιιάδνπλ
74

.  

                                                           
73

 Susan Hayward, Οη βαζηθέο έλλνηεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ, Αζήλα 2017, ζει. 54 

74 Ο Παλαγηψηεο Σηκνγηαλλάθεο, ζην ειεθηξνληθφ ηνπ άξζξν Oscar 2019: Αλάιπζε 17- 

Γηαζθεπαζκέλν ζελάξην (δεκνζίεπζε ζε www.pantimo.gr,19/2/19) γξάθεη ζρεηηθά: «Ζ 

δηαθνξά έγθεηηαη ζηνλ ΘΔΜΔΛΗΧΓΖ ΝΟΜΟ πνπ ιέεη φηη «ην κπζηζηφξεκα κηιά γηα ζθέςεηο αλζξψπσλ, 

ην ζελάξην δείρλεη πξάμεηο αλζξψπσλ». πεξ κεζεξκελεπφκελνλ, απηφ πνπ θαιείηαη λα θάλεη ν 

ζελαξηνγξάθνο-δηαζθεπαζηήο είλαη λα κεηαηξέςεη ηηο ζθέςεηο θαη πξάμεηο. Γηαθνξεηηθά έρεη απνηχρεη. 

Δπίζεο, ην άιιν βαζηθφ θαη ζεκειηψδεο πνπ αλαηξέπεη φια απηά πνπ ιέλε νη ΗΝΔ-ΑΣΟΗΥΔΗΧΣΟΗ ζε 

ζρφιηα ε θξηηηθέο θαη ην πεξλνχλ θαη ζηνλ θφζκν είλαη πσο γηα είλαη θαιφ έλα ζελάξην πνπ πξνέξρεηαη 
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Καηά ζπλέπεηα, ν McNamara πεξηγξάθεη ην πξψην απηφ ζρεδίαζκα σο κηα 

επηηνκή ηεο θνηλνηππίαο. Δπηθξίλεη ηελ επηινγή ηνπ λα αθνινπζήζεη θαηά πφδαο ηε 

δνκή ηνπ βηβιίνπ, λα απινπζηεχζεη (αθφκα θη αλ θάλεη πην ξεαιηζηηθνχο) ηνπ 

ραξαθηήξεο ελψ βεβαηψλεη φηη δελ κπφξεζε λα βξεη ηελ απαξαίηεηε ηζνξξνπία 

αλάκεζα ζην αζηπλνκηθφ θαη ην ξνκαληηθφ είδνο (κε πξνθαλείο αλαθνξέο ζηε 

ζαξθηθή ζρέζε ηεο Anne θαη ηνπ Shelby αιιά θαη ζθελέο φπσο κία φπνπ ε Laura 

ραξάζζεη ηα αξρηθά ηνπ νλφκαηφο ηεο θαη ηνπ Waldo ζην ζπλεζηζκέλν ηνπο ηξαπέδη- 

θάηη πνπ δελ ππάξρεη θαλ ζηε λνπβέια θαη  απνηεινχζε κηα φρη εχζηνρε ηδέα ηνπ 

ζελαξηνγξάθνπ)
75

.  

Παξφηη ν Dratler έιαβε credit γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ζην ζελάξην, εληνχηνηνο 

ρξεηάζηεθε λα μαλαγξαθεί αξθεηέο θνξέο κέρξη ε Κάζπαξπ λα ην βξεη θάπσο πην 

γνεηεπηηθφ- ζεψξεζε φηη νθεηιφηαλ ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζπγγξαθέα άκνπει 

Υνθελζηάηλ πνπ ηνλ εθηηκνχζε θαη ηνλ ζεσξνχζε έμππλν
76

. Σν ηειηθφ ζελάξην ηνπ 

θηικ, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψλεη ν McNamara, νινθιεξψζεθε ζηηο 

18 Απξηιίνπ 1944. ε απηφ ζπλεξγάζηεθαλ επίζεο νη Ring Lardner Jr. θαη Betty 

Reinhardt. Δλ ηέιεη ε Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Κηλεκαηνγξάθνπ έδσζε ζηνπο 

ζελαξηνγξάθνπο ππνςεθηφηεηεο γηα ην ζθαξ θαιχηεξνπ ζελαξίνπ ζηελ Απνλνκή 

ησλ ζθαξ ηνπ 1945. Γελ ζα πξέπεη λα ακειήζνπκε ην γεγνλφο φηη ν ζπγγξαθέαο 

άκνπει Υνθελζηάηλ είρε κηα αθφκε ππνςεθηφηεηα ζηα ζθαξ ηνπ 1932 γηα ην εθ 

δηαζθεπήο ζελάξην ηεο ηαηλίαο Γφθησξ Σδέθπι θαη Μίζηεξ Υάηλη. Σα κέιε ηεο 

Αθαδεκίαο δηέθξηλαλ, ζπλεπψο, θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ηαηληψλ ηελ ηθαλφηεηα ελφο 

ζπγγξαθέα λα κεηαηξέςεη ηελ ηέρλε πνπ ήδε θαηέρεη ζε βάζνο, ζε θηλεκαηνγξαθηθέο 

εηθφλεο. Σειηθφ ζπκπέξαζκα; ηη ηηο ππεξεηνχζε εμαίζηα θαη ηηο δχν.  

                                                                                                                                                                      
απφ άιιε πεγή, πξέπεη λα είλαη ΟΟ ΣΟ ΓΤΝΑΣΟΝ ΛΗΓΟΣΔΡΟ ΠΘΣΟ ΣΟ ΠΡΧΣΟΣΤΠΟ. Έρσ 

παξαθνινπζήζεη ηέηνηα καζήκαηα ζηελ Ακεξηθή, Παλεπηζηεκηαθνχ θαζεζηψηνο, θη έρσ πνιιά λα πσ ηα 

νπνία ιέσ ζθφξπηα ζηηο θξηηηθέο. Γηφηη φηαλ κία Σέρλε κεηαθέξεηαη ζε κία άιιε ΟΦΔΗΛΔΗ λα αθνινπζεί 

ηνπο θαλφλεο ηεο δεχηεξεο. πλεπψο, φπνηνο ζαο πεη ή ην δηαβάζεηε θάπνπ γξακκέλν φηη «α ,δελ ήηαλ 

ηφζν θαιφ φζν ην βηβιίν», ν άλζξσπνο απηφο είλαη ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΚΑ ΑΝΗΓΔΟ. 

Τπάξρεη κάιηζηα θαη ζπγθεθξηκέλε νδεγία πνπ δελ ππνρξενχηαη βεβαίσο ν δηαζθεπαζηήο λα ηελ ηεξεί 

ζηνλ πφλην πνπ ιέκε θη ε νδεγία απηή ιέεη πσο απφ έλα κπζηζηφξεκα πξέπεη λα θξαηάο γχξσ ζην 20 ν/ν 

ηεο θεληξηθήο ππφζεζεο, ηνλ θεληξηθφ ήξσα επίζεο (ελλνείηαη) θαη θάπνηεο ζθελέο ηνπ βηβιίνπ ψζηε α δη’ 

απηνχ ηνπ ηφπνπ λα παξαπέκπεηο ζηελ αξρηθή πεγή. ιν ην ππφινηπν πξέπεη λα ην γξάθεηο εμ αξρήο». 
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 E. McNamara, Laura as novel, film and myth, New York 1992, ζει 44-46 
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 A. Martin, φ.π., ζει 212 
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Δπηπξνζζέησο, θαζψο ην ζελάξην έπαηξλε ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, ν 

ραξαθηήξαο ηεο Laura γηλφηαλ φιν θαη πην κπζηεξηψδεο, φιν θαη πην αηζέξηνο 

αθξηβψο γηα λα αλαδεηρζεί ην ζέκα ηνπ εκκνληθνχ έξσηα, εθείλνπ ηνπ έξσηα πνπ 

ππάξρεη κφλν κέζα ζηε θαληαζία ηνπ ληεηέθηηβ θαη πνπ ζίγνπξα θάπνηα ζηηγκή, 

κέρξηο ελφο ζεκείνπ έρνπλ βηψζεη φινη νη άλζξσπνη. πσο ήδε εμεγήζακε ζην πξψην 

θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο, ην θηικ λνπάξ αζρνιείηαη κε αξρέηππα. Πξάγκαηη, 

ζχγρξνλνη θαζεγεηέο ηνπ ζελαξίνπ, φπσο ν εγλσζκέλνπ θχξνπο Robert McKee, 

δηδάζθνπλ φηη ηέηνηεο, αξρεηππηθέο ηζηνξίεο πξνθαινχλ παγθφζκηεο θαη δηαξθείο 

αιπζηδσηέο εθξήμεηο απφιαπζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εκβξηζήο κειεηεηήο ηεο ηέρλεο 

ηνπ ζελαξίνπ, ζην πην δηάζεκν βηβιίν ηνπ δηαζαθελίδεη ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο ηεο 

αξρεηππηθήο θαη ζηεξεφηππεο ηζηνξίαο: «Ζ αξρεηππηθή ηζηνξία μεζάβεη κηα παγθφζκηα 

αλζξψπηλε εκπεηξία πνπ ζηε ζπλέρεηα ιακβάλεη ηε κνξθή κηαο κνλαδηθήο έθθξαζεο κε 

ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Ζ ζηεξεφηππε ηζηνξία αληηζηξέθεη απηφ ην 

κνηίβν: παξνπζηάδεη έλδεηα ηφζν ζην πεξηερφκελν φζν θαη ζηε κνξθή. Αξθείηαη ζε κηα 

πεξηνξηζκέλε εκπεηξία  κε ζπγθεθξηκέλα πνιηηηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηελ νπνία 

επελδχεη κε μεπεξαζκέλεο, αθεξεκέλεο γεληθνινγίεο […] Οη ζηεξεφηππεο ηζηνξίεο 

πεξηνξίδνληαη ζηελ παηξίδα ηνπο, ελψ νη αξρεηππηθέο ηαμηδεχνπλ»
77

. 

Καζψο πνιινί θνξπθαίνη ακεξηθαλνί ζελαξηνγξάθνη αθνινπζνχλ ηνλ πην 

πάλσ δξφκν, ην δξφκν ησλ αξρεηχπσλ, γη’ απηφ θαη βιέπνπκε λα δηαπξέπνπλ ζηηο 

βξαβεχζεηο αιιά θαη ζηελ πξνηίκεζε ηνπ θνηλνχ θπξίσο ζελάξηα ακεξηθαληθήο 

πξνειεχζεσο. πρλά πνιινί θξηηηθνί πνπ αδπλαηνχλ λα θάλνπλ ηε δηάθξηζε αλάκεζα 

ζηα αξρέηππα θαη ηα ζηεξεφηππα, θαηεγνξνχλ ακεξηθαληθά ζελάξηα σο θιηζέ- ίζσο 

θαη κε κηα δφζε ζλνκπηζκνχ ζηα ζρφιηά ηνπο.  

ηαλ πηα ε Laura θαηάθεξε λα βξεζεί ζηηο ηαηλίεο κεγάινπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηεο Fox, πξνέθπςε ζέκα κε ην πνηνο ζα αλαιάβεη ηε κνπζηθή ηεο επέλδπζε. Οη 

κεγάινη ηεο θηλεκαηνγξαθηθήο κνπζηθήο Άιθξελη Νηνχκαλ θαη Μπέξλαξλη Υέξκαλ 

είραλ απνξξίςεη ηε δνπιεηά θαη έηζη ε εξγαζία αλαηέζεθε ζην Νηέηβηλη Ράμηλ. 

Παξάιιεια ν Πξέκηληδεξ επηζπκνχζε λα εμαζθαιίζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ έξγνπ ηνπ 

Σδνξηδ Γθέξζνπηλ, Summertime, δίρσο φκσο ηειηθά λα ην θαηαθέξεη. πσο 

ζεκεηψλεη θαη ν ζρνιαζηηθφο McNamara, ν Πξέκηληδεξ ζεσξνχζε επίζεο φηη ην 
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 Robert McKee, To ζελάξην, Οπζία, Γνκή, Όθνο θαη Βαζηθέο Αξρέο, Αζήλα 2017, ζει. 18-19 
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θνκκάηη ηνπ Νηηνπθ Έιηλγθηνλ, Sophisticated Lady, ζα ηαίξηαδε απνιχησο ζηε ζθελή 

φπνπ ν ληεηέθηηβ βξίζθεηαη κφλνο ηνπ ζην ζπίηη ηεο Laura.  

Παξφια απηά, ν Ράμηλ δηαθσλνχζε κε ηελ πην πάλσ επηινγή, ηελ απέξξηπηε 

σο πξνθαλή γηα ην ραξαθηήξα ηεο εξσίδαο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ ληεηέθηηβ. ηελ 

ίδηα ζπλάληεζε κε ην Εάλνπθ θαη ηε Κάζπαξπ παξφληεο, ε δεχηεξε εμέθξαζε έηη κία 

θνξά ηε δηαθσλία ηεο ζρεηηθά κε δεηήκαηα ηνπ ζελαξίνπ. Ηδίσο δπζαλαζρέηεζε κε 

ηελ επηινγή λα κε δηαηεξεζεί ην ζεκαληηθφ γηα εθείλε θξνυδηθφ ζχκβνιν- ην φπιν 

πνπ βξίζθεηαη θξπκκέλν ζην κπαζηνχλη ηνπ Waldo Lydecker-, έλα ζχκβνιν πνπ 

παξαπέκπεη ζηελ ελδερφκελε ζεμνπαιηθή ηνπ αληθαλφηεηα
78

. Οη αληηξξήζεηο ηεο 

ζπγγξαθέσο δελ ειήθζεζαλ ππφςε ησλ ζελαξηνγξάθσλ θαη ηνπ Πξέκηληδεξ, ελψ ν 

ζθελνζέηεο έδηλε κηα βδνκάδα ζην κνπζηθφ Ράμηλ ψζηε λα ζθεθηεί θάπνην κνπζηθφ 

ζέκα πνπ λα νκνηάδεη ζην Sophisticated Lady. Ζ ελ ιφγσ ζπλάληεζε ησλ 

ζπληειεζηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε θάπνηα Παξαζθεπή θαη ηελ ακέζσο επφκελε κέξα ν 

Ράμηλ έιαβε κηα επηζηνιή απφ ηε γπλαίθα πνπ ήηαλ εξσηεπκέλνο ε νπνία ηνπ 

αλαθνίλσλε φηη κέρξη ηελ Κπξηαθή ζα ηνλ έρεη εγθαηαιείςεη. Με ην πνπ ηειείσζε ηελ 

αλάγλσζε ηεο επηζηνιήο, μεπήδεζαλ απφ ην κπαιφ ηνπ θαη νη πξψηεο λφηεο γηα ην 

παζίγλσζην πιένλ κνπζηθφ ζέκα. Ο Johnny Mercer έγξαςε ηνπο ζηίρνπο ελψ έγηλε ην 

δεχηεξν πην πνιπερνγξαθεκέλν ηξαγνχδη φισλ ησλ επνρψλ- ν ηλάηξα ην 

ερνγξάθεζε ηξεηο θνξέο θαη ηζρπξίδνληαλ φηη είλαη ην πην αγαπεκέλν ηνπ ελψ ν 

ζπνπδαίνο ηεο ηδαδ Κφνπι Πφξηεξ δήισζε θάπνηε φηη επρφηαλ πνιχ λα ην είρε 

γξάςεη εθείλνο
79

.  

χκθσλα κε ην McNamara, ππάξρεη θάηη ην κνλαδηθφ κε ηνλ ηξφπν πνπ ην 

κνπζηθφ απηφ ζέκα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαηλίαο. Αξρηθά κπνξνχκε 

λα ην αθνχζνπκε ζηνπο ηίηινπο ηεο αξρήο, φπνπ εκθαλίδεηαη ε νλνκαζία ηεο εξσίδαο 

θαη ην πνξηξέην ηεο πνπ ζα ζηνηρεηψζεη ην ληεηέθηηβ. Δίλαη έλα ζέκα πνπ- αλ θαη ζα 

επαλαιεθζεί ζε θάπνηεο ζηηγκέο ηνπ θηικ, εληνχηνηο δελ παίδεηαη πνηέ νιφθιεξν. Ο 

θαζεγεηήο θαηαζέηεη ηε γλψκε ηνπ: «Σν κνπζηθφ ζέκα δελ παίδεηαη πνηέ νιφθιεξν. 

Έηζη δίλεηαη έκθαζε ζηελ εμαθάληζε ηεο εξσίδαο ε νπνία φκσο είλαη παληαρνχ 

παξνχζα. Δπίζεο έηζη ζπκβνιίδεηαη ην άπηαζην ηεο γπλαίθαο. Ζ κε νινθιήξσζε ηνπ 
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κνπζηθνχ ζέκαηνο εθθξάδεη, επίζεο, ηνλ πφλν ηνπ ρακέλνπ ή ρσξίο αληαπφθξηζε έξσηα, 

ην δηαξθή πφζν: κηα δηαξθή αγσλία πνπ δελ αλαθνπθίδεηαη πνηέ»
80

.  

Με ην ηειείσκα ησλ ηίηισλ αξρήο, ε θάκεξα εμεξεπλά έλα φκνξθα 

δηαθνζκεκέλν ζαιφλη, κπνξνχκε λα δνχκε φηη ν ηδηνθηήηεο είλαη επίζεο ζπιιέθηεο 

ζπάλησλ αληηθεηκέλσλ. Σν πςειφ γνχζην θαη ηε ιεπηφηεηα ηνπ ελνίθνπ έξρεηαη λα 

επηβεβαηψζεη ε βφηο-φβεξ αθήγεζε ηνπ Waldo Lydecker- ε θσλή ηνπ Κιίθηνλ 

Γνπεκπ πνπ γηα ηηο επηδφζεηο ηνπ ζε απηφ ην ξφιν επηβξαβεχηεθε απφ ηελ 

Ακεξηθαληθή Αθαδεκία Κηλεκαηνγξάθνπ ην 1945 κε κηα ππνςεθηφηεηα ζηελ 

θαηεγνξία ηνπ ππνζηεξηθηηθνχ αλδξηθνχ ξφινπ. Ο McNamara ηζρπξίδεηαη φηη απηή ε 

ελαξθηήξηα ζεθάλο απνηειεί ίζσο ην κνλαδηθφ απνκεηλάξη απφ ηηο ζθελέο πνπ είρε 

πξνιάβεη λα γπξίζεη ν πξψηνο ζθελνζέηεο ηεο ηαηλίαο, ν Ρνχκπελ Μακνχιηαλ
81

. 

  Δίλαη ε πην δεζηή κέξα ηνπ θαινθαηξηνχ θαη κφιηο κεξηθέο ψξεο πξηλ ε Laura 

βξέζεθε ππξνβνιεκέλε. Ο ληεηέθηηβ McPherson, ν κνλαδηθφο εθπξφζσπνο ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ ζε νιφθιεξν ην έξγν κε ηελ εμαίξεζε ηνπ κηθξνχ ξφινπ ηεο 

ππεξέηξηαο
82

, ζηέθεηαη ζηε κέζε ηνπ δσκαηίνπ εμεηάδνληαο ηε ζπιινγή ηνπ αζηνχ 

ζπγγξαθέα, ν νπνίνο δελ ζα αξγήζεη λα θσλάμεη απφ ηα ελδφηεξα ηνπ ζπηηηνχ φηη ην 

αληηθείκελν πνπ πεξηεξγάδεηαη ν ληεηέθηηβ είλαη αλεθηίκεηεο αμίαο.  

Μπνξνχκε ήδε λα παξαηεξήζνπκε ην ζπνπδαίν ξφιν πνπ δηαδξακαηίδεη ε 

ζθελνγξαθία ησλ Σφκαο Ληηι, Λάηι Οπίιεξ θαη Λίιαλη Φνχιεξ ζε απηφ ην θηικ 

λνπάξ. Γη’ απηφ θαη ε δνπιεηά ηνπο ππήξμε ππνςήθηα γηα ζθαξ. Απφ ηελ πξψηε 

θηφιαο ζηηγκή, φρη κφλν απηή αλαδεηθλχεη αληηθείκελα πνπ ζα παίμνπλ θαηαιπηηθφ 

ξφιν ζηελ εμέιημε ηεο πινθήο (φπσο ην ξνιφη-αληίθα, φπνπ έλα αληίζηνηρα 

εληππσζηαθφ ζην ζπίηη ηεο Laura θξχβεη εληφο ηνπ ην φπιν κε ην νπνίν ζπληειέζηεθε 

ν θφλνο) αιιά δίλεη επζχο εμαξρήο ην ζηίγκα φηη έρνπκε λα θάλνπκε κε ηαηλία 

θιεηζηνθνβηθή, φπνπ ηα πάληα δηαδξακαηίδνληαη ζπλήζσο εληφο ζπηηηνχ, είηε ηνπ 

Waldo, είηε αξγφηεξα ηεο ζείαο ηεο Laura ή ηεο ίδηαο ηεο εξσίδαο, ζε εζηηαηφξηα θαη 

κηα ζθελή ζηα θεληξηθά ηεο αζηπλνκίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν πην δηεμνδηθφο 

κειεηεηήο ηνπ έξγνπ, φπσο ν McNamara, ζα παξαηεξήζεη φηη ζην θηικ απηφ δελ 
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ππάξρνπλ παξά κνλάρα εθηά ζθελέο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζε εμσηεξηθνχο ρψξνπο- 

θαη φιεο ζρεηηθά ζχληνκεο δηάξθεηαο
83

.  

Ο ληεηέθηηβ McPherson βξίζθεη ηειηθά ηνλ εθθεληξηθφ δεκνζηνγξάθν Waldo 

Lydecker λα γξάθεη ζε κηα γξαθνκεραλή, γπκλφο κέζα ζηε κπαληέξα ηνπ. Πξφθεηηαη 

γηα θνκβηθήο ζεκαζίαο ζηηγκηφηππν θαζψο κάο κεηαθέξεη ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα 

ηνπ, φπσο ην λαξθηζζηζκφ θαη ηελ ππνιαλζάλνπζα νκνθπινθηιία ηνπ (θάηη πνπ ζην 

βηβιίν εθθξάδεηαη πεξηζζφηεξν αλνηθηά). Γελ είλαη πνιινί νη άλδξεο πνπ ζα ήζειαλ 

λα εκθαληζηνχλ γπκλνί κπξνζηά ζε άιινπο εθπξνζψπνπο ηνπ θχινπ ηνπο. Ο ηξφπνο 

πνπ γξάθεηαη ε ζθελή θαζψο θαη ε ηδηνζπγθξαζία ηνπ εζνπνηνχ βνεζνχλ ην ζεαηή 

ζην λα ππνζέζεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ηελ θξπκκέλε ζεμνπαιηθή ηαπηφηεηα ηνπ 

ήξσα.  

Αο κε ιεζκνλνχκε φηη θαηά ηε δηάξθεηα παξαγσγήο ηεο ηαηλίαο, είλαη αθφκε ζε 

ηζρχ ν πεξίθεκνο Κψδηθαο Hays, ηνλ νπνίν ε Hayward ραξαθηεξίδεη- φρη άδηθα- σο 

ηνλ πην θεκηζκέλν νξγαληζκφ ινγνθξηζίαο. Ζ ππεξεζία απηή είρε ηδξπζεί ήδε απφ ην 

1922 σο Motion Picture Producers and Distributors of America αιιά ζπλδέζεθε κε 

ην φλνκα ηνπ πξψηνπ ηεο πξνέδξνπ Will H. Hays (1922-1945). Δμαηηίαο ησλ 

ρνιηγνπληηαλψλ ζεμνπαιηθψλ ζθαλδάισλ θαη ηνπ ζπρλά νκνίσο ζεμνπαιηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ηαηληψλ, ζεσξήζεθε φηη ε ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία ππεξαζπίδεηαη 

ηηο πξνζβνιέο ελάληηα ζηε δεκφζηα αηδψ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν Hays αζθνχζε 

ηεξάζηηα πνιηηηθή επηξξνή θαη MPPDA κε ηνπο απζηεξνχο ειέγρνπο ηεο αλάγθαζε 

ηηο εηαηξείεο ζρεδφλ λα απηνινγνθξίλνληαη κέρξη ην 1930. ην θιαζηθφ ηεο 

ζχγγξακκα, ε Hayward θαηαγξάθεη φηη ην 1934, ε MPPDA, δερφκελε πηέζεηο 

αγαλαθηηζκέλσλ ζεαηψλ- ζρεηηθά κε ηνλ αληίθηππν πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ζηελ 

θνηλσλία νη γθαλγθζηεξηθέο ηαηλίεο- θαη ζπληεξεηηθψλ νξγαλψζεσλ, απνθάζηζε λα 

εθαξκφζεη πιένλ ηνλ πεξίθεκν Κψδηθα Κηλεκαηνγξαθηθήο Παξαγσγήο (Motion 

Picture Production Code) πξνθεηκέλνπ λα θαηεπζχλεη ηηο ηαηλίεο ζηελ θαηά ηε γλψκε 

ηεο ζσζηή αηζζεηηθή θαη εππξέπεηα
84

. Ζ ππεξεζία απηή είρε ζπληάμεη αθφκε θαη 

θαηάινγν κε ηηο βαζηθέο αξρέο ηεο ελψ- νξκψκελε απφ πνπξηηαληθέο ζθέςεηο- 

απαγφξεπε ηηο ζθελέο σκήο βίαο, παξαηεηακέλσλ θηιηψλ, ζεμ, κνηρείαο, δηαζηξνθήο, 
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αλππαθνήο απέλαληη ζηα φξγαλα ηεο ηάμεο θαη ηνπο θιεξηθνχο
85

. Οη γεληθέο αξρέο 

ηνπ Κψδηθα Παξαγσγήο ηεο MPPDA φξηδαλ φηη:  

1) Γελ ζα γπξίδεηαη θακία ηαηλία πνπ ζα κεηψλεη ηα εζηθά πξφηππα απηψλ πνπ ηε 

βιέπνπλ. Έηζη, ε ζπκπάζεηα ηνπ θνηλνχ πνηέ δελ ζα βξίζθεηαη ζηελ πιεπξά ηνπ 

εγθιήκαηνο, ησλ θαθψλ πξάμεσλ, ηνπ θαθνχ ή ηεο ακαξηίαο. 

2) Θα παξνπζηάδνληαη ηα ζσζηά πξφηππα δσήο πνπ ππφθεηληαη κφλν ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ θαη ηεο ςπραγσγίαο.  

3) Ο λφκνο, ηεο θχζεο ή ησλ αλζξψπσλ, δελ ζα γεινηνπνηείηαη, νχηε ζα 

πξνθαιείηαη ζπκπάζεηα γηα ηελ παξαβίαζή ηνπ
86

.  

Με φια ηα παξαπάλσ λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ κέρξη ην 1968- νπφηε θαη ν θψδηθαο 

εγθαηαιείθζεθε γηα ην ζχζηεκα βαζκνλφκεζεο Motion Picture Association of 

America πνπ επηθξαηεί κέρξη ζήκεξα-, δελ ππήξραλ πνιιά πεξηζψξηα γηα ηνπο 

ζελαξηνγξάθνπο ηεο Laura ψζηε λα θάλνπλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηή ηελ θιίζε ηνπ 

Waldo Lydecker πξνο ηελ νκνθπινθηιία. ηελ ελ ιφγσ ζεθάλο, ινηπφλ, ν ζεαηήο 

παίξλεη κηα ηδέα ζρεηηθά κε ην θαπζηηθφ ρηνχκνξ ηνπ Lydecker αιιά θαη ηελ 

ππγκαιησληθψλ απνρξψζεσλ ζρέζε πνπ δηαηεξνχζε κε ηε Laura. Καζψο έρνπκε ήδε 

αηζζαλζεί ηελ αληίζεζε αλάκεζα ζηνπο δπν θφζκνπο (ν ιατθφο ληεηέθηηβ- ν 

εθιεπηπζκέλνο δηαλννχκελνο), δελ καο θάλεη κεγάιε εληχπσζε ην γεγνλφο φηη ηελ 

πξνζνρή ηνπ McPherson ειθχεη έλα κάιινλ παηδηθφ παηρλίδη ζρεηηθφ κε ην 

κπέηδκπνι. Ο ΜcNamara ζεσξεί ην ζπγθεθξηκέλν ζηνηρείν ζαλ ζχλδεζε κε ην βηβιίν 

ηεο Κάζπαξπ- ζην νπνίν αλαθέξεηαη φηη ν ληεηέθηηβ εθείλε ηελ εκέξα μεθίλεζε ηελ 

έξεπλα ξνπηηληάξηθα, θαζψο ππνιφγηδε λα δηαζθεδάζεη ηνλ εαπηφ ηνπ ζε θάπνηνλ 

αγψλα κπέηδκπνι. Ο Νηάλα Άληξηνπο, ζην ξφιν ηνπ ληεηέθηηβ, ζε απηή ηε ζηηγκή- 

ηδίσο κε ηα κάηηα ηνπ επηθνηλσλεί ζην ζεαηή ην κήλπκά ηεο, φηη δειαδή ην ζψκα ηνπ 

ήξσα βξίζθεηαη ζηελ έξεπλα πνπ έρεη λα θάλεη κα ν λνπο ηνπ πεηάεη γηα αιινχ.  

Δλ ηέιεη ν Waldo ζα αθνινπζήζεη ην ληεηέθηηβ ζηηο αλαθξίζεηο πνπ απηφο ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ζηε ζεία ηεο Laura, Anne Treadwell, θαη ηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο 

(ηεο Laura), Shelby Carpenter. Απφ ηελ αξρή θηφιαο ηεο ζθελήο, ε ζεία θαίλεηαη 

θάπσο εθλεπξηζκέλε κε ην γεγνλφο φηη ν McPherson αλαθάιπςε φηη εθείλε δάλεηδε 

ρξήκαηα ζηνλ αξξαβσληαζηηθφ ηεο αληςηάο ηεο. Μήπσο ππάξρεη θάπνηνο εξσηηθφο 
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δεζκφο κεηαμχ ηνπο; Ζ είζνδνο ηνπ Shelby ζηε ζθελή ηνλ βξίζθεη εκβξφληεην 

κπξνζηά ζηνπο αζηπλνκηθνχο- θη εκείο νη ζεαηέο αξρίδνπκε λα έρνπκε ππνςίεο γηα ην 

άηνκφ ηνπ. Μήπσο ηε ζθφησζε εθείλνο, κηαο θαη ε Laura είρε αξρίζεη λα 

μαλαζθέθηεηαη ην ελδερφκελν ηνπ γάκνπ κεηαμχ ηνπο; Σν άιινζη πνπ παξνπζηάδεη 

είλαη φηη ηε ζηηγκή ηεο δνινθνλίαο εθείλνο βξηζθφηαλ ζε κηα ζπλαπιία θιαζηθήο 

κνπζηθήο- ν McPherson, σζηφζν, αλαθαιχπηεη φηη ν Shelby ςεχδεηαη ζρεηηθά κε ην 

πνηα έξγα παξνπζηάζηεθαλ ζε απηή ηε ζπλαπιία.  

Καηφπηλ νη ηξεηο άλδξεο ζπλερίδνπλ ηελ έξεπλα ζην δηακέξηζκα ηεο Laura. Ο 

Waldo βγαίλεη πξαγκαηηθά εθηφο εαπηνχ φηαλ ν ληεηέθηηβ εμαθνινπζεηηθά 

αλαθέξεηαη ζην πξφζσπν ηεο δνινθνλεκέλεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε ιέμε «dame». 

Πξφθεηηαη γηα έλαλ ιατθφ ηξφπν λα αλαθεξζεί θάπνηνο ζε κηα γπλαίθα, ζηα ειιεληθά 

ζα κπνξνχζε λα κεηαθξαζηεί «θνπειηά». ην θσλφγξαθν παίδεη ην κνπζηθφ ζέκα ηεο 

Laura φπνπ θάπνηνο ζεκεηψλεη φηη «δελ είλαη θιαζηθφ». Πνχ λα γλψξηδαλ ηελ ηξαγηθή 

εηξσλεία νη ζελαξηνγξάθνη φηαλ έγξαθαλ ηε ζπγθεθξηκέλε αηάθα- κηαο θαη πιένλ 

ζεσξείηαη απφ ηηο θνξπθαίεο ζηηγκέο ηεο ηδαδ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940. Καζψο ν 

ζειππξεπήο δηαλννχκελνο αληηθξίδεη ην πνξηξέην ηεο αγαπεκέλεο ηνπ, ηζρπξίδεηαη 

φηη εθείλν ηελ αδηθεί, φηη ε γπλαίθα είλαη πην γιπθηά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Παξάιιεια ν McPherson αλαθαιχπηεη έλα αθφκα ςέκα ηνπ Shelby ζρεηηθφ κε 

θάπνηα θιεηδηά ζην δηακέξηζκα ηεο αξξαβσληαζηηθηάο ηνπ θαη ν Waldo παξαιίγν λα 

δεκηνπξγήζεη θαβγά φηαλ δηαηππψλεη πιένλ θαλεξά ηηο ππνςίεο ηνπ γχξσ απφ απηφλ.  

ηελ επφκελε ζθελή, Waldo θαη McPherson δεηπλνχλ ζην εζηηαηφξην φπνπ ν 

πξψηνο γηφξηαζε κε ηε Laura ηα εηθνζηά δεχηεξα γελέζιηά ηεο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν 

μεθηλά έλα θιαο κπαθ πνπ καο κεηαθέξεη ζηελ πξψηε γλσξηκία ηνπο ζε θάπνην άιιν 

εζηηαηφξην, ζην μελνδνρείν Algonquin. Ζ Laura ήηαλ έλα ληξνπαιφ, θησρηθά ληπκέλν 

θνξίηζη (ιεηηνπξγηθή ε ελδπκαηνινγία ηεο Μπφλη Κάζηλ- δελ εδξαηψλεη αθφκε ηε 

θπζηθή παξνπζία ηεο πξσηαγσλίζηξηαο σο θακ λνπάξ) πνπ ήζειε λα πξνζεγγίζεη ην 

είδσιφ ηεο- εθείλνο φκσο ζηέθεη κπξνζηά ηεο ςπρξφο θαη θαπζηηθφο κέρξη αγέλεηαο. 

ηαλ εθείλε παξαηεξεί ηε δηαθνξά αλάκεζα ζηελ αλζξσπηά ησλ γξαπηψλ ηνπ θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά πνπ επηδεηθλχεη απέλαληί ηεο, γίλεηαη αθφκα πην θπληθφο απαληψληαο : 

«Σα άξζξα κνχ δίλνπλ πελήληα ζελη αλά ιέμε».  

πσο ζπκβαίλεη, φκσο, πάληα κε ηέηνηνπ είδνπο αλζξψπνπο, έηζη θαη ν Waldo 

θάπνπ κέζα ηνπ ζπγθινλίζηεθε απφ απηή ηελ θνπέια. Έηζη,- θαη πάιη ζε θιαο κπαθ-, 
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βιέπνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πάεη λα ηε βξεη θαη λα ηεο δεηήζεη ζπγγλψκε ελψ 

παξάιιεια δέρεηαη λα ππνγξάςεη ηε δηαθήκηζή ηεο. Απφ εθεί θαη έπεηηα, ζε έλα 

γξήγνξν κνληάδ, νη ζεαηέο βιέπνπκε ηελ αξρή ηεο θαξηέξαο ηεο θαηά ηελ νπνία 

δέρηεθε βνήζεηα απφ ην Waldo ελψ θαη ν ίδηνο ζηε βφηο-φβεξ αθήγεζε παξαδέρεηαη 

φηη ε λεαξή είρε ηα απαξαίηεηα πξνζφληα φπσο θαληαζία, ηαιέλην θαη θπζηθά 

ελζνπζηαζκφ. Παξφια απηά, ζαλ άιινο Ππγκαιίσλαο επηζπκεί ην δεκηνχξγεκά ηνπ 

λα είλαη κφλν δηθφ ηνπ θαη δειεχεη φηαλ εθείλε πξνηηκάεη ηελ παξέα θάπνηνπ κέηξηνπ 

δσγξάθνπ. Έηζη θη εθείλνο, γηα λα ηνλ απνθαζειψζεη ζηα κάηηα ηεο απαληάεη κε ην 

κνλαδηθφ φπιν πνπ έρεη: ηελ πέλα ηνπ. Σνλ γθξεκίδεη, ηνλ γεινηνπνηεί. ε απηέο ηηο 

ζθελέο ν Κιίθηνλ Γνπέκπ καο κεηαθέξεη ηελ έληαζε ηνπ ήξσά ηνπ κε απφιπηε 

αθξίβεηα- αθφκα θαη ν ηξφπνο πνπ πεηά ην ηζηγάξν ηνπ ζηε θσηηά δείρλεη έλαλ 

εζνπνηφ πνπ δίλεη έκθαζε αθφκα θαη ζηηο πην ιεπηέο απνρξψζεηο κηαο εξκελείαο. 

ρεηηθά κε ην θάπληζκα ζηηο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ν McNamara ζρνιηάδεη: 

«Σν θάπληζκα ζηηο ηαηλίεο ηνπ 1940 ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα πνιινχο δηαθνξεηηθνχο 

ιφγνπο. Οη ζθιεξνί άλαβαλ ην έλα κεηά ην άιιν, νη εξαζηέο θπζνχζαλ ν έλαο ηνλ θαπλφ 

ζην πξφζσπν ηνπ άιινπ. Σν άλακκα ηνπ ηζηγάξνπ κηαο γπλαίθαο ήηαλ ηππηθφ ηνπ 

θιεξη»
87

.  

Γελ ζα αξγήζνπκε, σζηφζν, λα κάζνπκε ηνλ πψο γλσξίζηεθε ε Laura κε ην 

Shelby. Δίλαη ζε θάπνην πάξηη πνπ δίλεη ε ζεία ηεο, κε θαιεζκέλνπο απφ φιεο ηηο 

ηάμεηο (φπσο παξαηεξεί κάιινλ κε ππεξνπηηθφ χθνο ν αθεγεηήο- Waldo) αλάκεζα 

ζηνπο νπνίνπο παξεπξίζθεηαη θαη απηφο ν επδηάζεηνο πιελ άλεξγνο λεαξφο. Ζ Laura, 

κε ηε ραξαθηεξηζηηθή γαιαληνκία ηεο ζηα αηζζήκαηα, πξνζθέξεηαη λα ηνλ βνεζήζεη 

ελψ ν Waldo αηζζάλεηαη γηα άιιε κηα θνξά λα απεηιείηαη. Σέηνηνπ είδνπο άλζξσπνη, 

ζέινπλ πξαγκαηηθά λα θαηαζηξέθνπλ φζνπο είλαη επηπρηζκέλνη θαη θσηεηλνί, δηφηη 

δελ κπνξνχλ λα είλαη έηζη θαη νη ίδηνη. Αο κελ μερλάκε φηη πξφθεηηαη, επίζεο, γηα έλα 

κάιινλ ζεμνπαιηθά αλίθαλν άλδξα πνπ ζίγνπξα δειεχεη ηε ληφηε ηνπ Shelby.  

Ο κεζήιηθαο δηαλννχκελνο παξαθνινπζεί ην λεαξφ δεπγάξη ελψ βξίζθεη 

ζηνηρεία απφ ην ακαξησιφ παξειζφλ ηνπ λεαξνχ- αθάιππηεο επηηαγέο θαη 

κηθξνθινπέο. Δπηπξνζζέησο, αλαθέξεη γηα ηα ξαληεβνχ ηνπ κε ην κνληέιν ηεο 

εηαηξείαο Νηαηάλ Ρέληθεξλ θαη ηηο χπνπηεο ζπλεζηηάζεηο ζην ζπίηη ηεο ζείαο ηεο. 
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Αξρηθά ε Laura πξνζπαζεί λα ππεξαζπηζηεί ην Shelby, φκσο φηαλ πξαγκαηηθά ηνλ 

βξίζθεη ζε κπζηηθή επίζθεςε ζηε ζεία ηεο, ηνπ επηζηξέθεη ηε ηακπαθηέξα θαη 

απνθαζίδεη λα θχγεη γηα ηελ εμνρή (ε ηακπαθηέξα είρε ηα αξρηθά ηνπ θαη εθείλνο ηελ 

πνχιεζε γηα λα βγάιεη φθεινο νηθνλνκηθφ, φπσο αλαθάιπςε ν δαηκφληνο Waldo). 

Κάπνπ εθεί ζηακαηάεη ην θιαο κπαθ κε ην ληεηέθηηβ λα δεηά πιεξνθνξίεο γηα ηε 

Ρέληθεξλ θαη ην Waldo, θαηά ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ ην εζηηαηφξην Montagnino, λα 

θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηνπ πνπ άθεζε ηε λεαξή γπλαίθα λα κπιέμεη κε έλα χπνπην 

ππνθείκελν ζαλ ην Shelby. Χζηφζν ππάξρεη θάηη ην ζεαηξηθφ, ην ζηεκέλν, ζηελ 

έθθξαζή ηνπ θαη ν McPherson καδί κε ην θνηλφ αξρίδνπλ λα ππνςηάδνληαη ηελ ηφζε 

πφδα ηνπ.  

Σα ζρφιηα ηνπ McNamara κάο βνεζνχλ λα θαηαιάβνπκε θάπνηεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θιαο κπαθ: «Σν θιαο κπαθ ζηηο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940, ζπρλά εθθξάδεη ην 

αίζζεκα ηεο απνμέλσζεο. Σα γεγνλφηα είλαη παξειζνληηθά, έρνπλ γίλεη, έρνπλ 

ηειεηψζεη πηα. Απηφ θαη κφλν ην γεγνλφο εθθξάδεη ηελ αίζζεζε ηνπ κνηξαίνπ θαη ηεο  

καηαηφηεηαο. ηαλ έλα θιαο κπαθ ζπλνδεχεηαη απφ αθήγεζε βφηο φβεξ, απηφ πξνζζέηεη 

πεξηζζφηεξε εηξσλεία. ια απηά ζπλέβεζαλ, ιέεη ε θσλή, θαη πξνθαλψο ήκνπλ 

αλίθαλνο λα αιιάμσ ην νηηδήπνηε. Καη λα, ινηπφλ, πνπ ηα μαλαδσ»
88

. 

ηελ επφκελε ζεθάλο, ν ληεηέθηηβ βξίζθεηαη θαη πάιη γηα έξεπλα ζην ζπίηη ηεο 

Laura. Σειεθσλεί ζηελ θάβα ηνπ Mosconi θαη ξσηάεη εάλ ε δνινθνλεκέλε, 

πειάηηζζά ηνπ γηα ρξφληα, είρε αγνξάζεη ην θηελφ νπίζθη Black Ponny. Ζ ππεξέηξηα 

Μπέζη εηζέξρεηαη θαη δελ αξγεί λα δείμεη ηελ απνδνθηκαζία ηεο πξνο ην πξφζσπν ηνπ 

λφκνπ, ην McPherson, πνπ δηαβάδεη ηηο πξνζσπηθέο επηζηνιέο θαη ηα εκεξνιφγηα ηεο 

θπξίαο ηεο. Γελ δηζηάδεη λα βγάιεη, επηπξνζζέησο, ηελ πξνιεηαξηαθή ηεο 

ζπκπεξηθνξά (κήπσο φκσο θαη ν McPherson απφ εθεί δελ πξνέξρεηαη;) θαη λα 

δειψζεη κε ππγκή: «Γελ θνβάκαη ηνπο κπάηζνπο. Έκαζα λα θηχλσ θάζε πνπ ηνπο 

βιέπσ». Δθείλν πνπ ελδηαθέξεη ην ληεηέθηηβ, παξφια απηά, είλαη ην πνηνο έθεξε ζην 

ζπίηη ην θηελφ νπίζθη ελψ ε ππεξέηξηα παξαδέρεηαη φηη ηελ Παξαζθεπή, εκέξα ηεο 

δνινθνλίαο, έθξπςε ην κπνπθάιη θαη θαζάξηζε ηα πάληα πξνθεηκέλνπ λα κελ 

θειηδσζεί ε ηηκή ηεο θπξίαο ηεο. 

  ε ιίγν θαηαθηάλνπλ ζην ζπίηη ε Anne, ν Shelby θαη ν Waldo. Ο McPherson 

ζθέθηεηαη λα παξνπζηάζεη ην κπνπθάιη ελψπηφλ ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αληηιεθζεί απφ 
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ηηο αληηδξάζεηο ηνπο κήπσο θάπνηνο απφ ηνπο δχν άλδξεο είρε θέξεη ην κπνπθάιη 

θαηά ηελ επίζθεςε ζηε Laura. Καλείο απφ ηνπο δχν δελ αληηδξά. Καζψο ν McPherson 

ζεξβίξεη ηα πνηά, ε ζεία ηεο Laura ρσξίο θαλέλα ζπλαηζζεκαηηζκφ δειψλεη φηη εάλ 

είλαη εθείλε πνπ ζα δηαρεηξηζηεί ηελ πεξηνπζία ηεο λεθξήο, ζα πνπιήζεη ηα πξάγκαηά 

ηεο- κε ηε βνήζεηα ηνπ εθηηκεηή θίινπ ηεο νηθνγέλεηαο, Λάλθαζηεξ Κφξη. Γείρλνληαο 

γηα άιιε κηα θνξά ηνλ εγσηζηηθφ ηνπ ραξαθηήξα, ν Waldo βηάδεηαη λα δειψζεη φηη 

επηζπκεί λα ηνπ επηζηξαθνχλ θάπνηα πξάγκαηα ηνπ ζπηηηνχ πνπ είλαη δηθά ηνπ, φπσο 

έλα βάδν, ην πεξίθεκν ξνιφη θαη ε ζήηα- αληίθα ηνπ ηδαθηνχ. Αμίδεη ζην παξφλ 

ζεκείν λα δψζνπκε πξνζνρή ζηνλ ηξφπν πνπ αιιειεπηδξνχλ νη εξκελεπηέο- 

εζηηάδνληαο ζην Νηάλα Άληξηνπο (McPherson) θαη ην Κιίθηνλ Γνπεκπ (Waldo). 

Αμίδεη, κε άιια ιφγηα, λα παξαηεξήζνπκε ην πψο κεηά ην ηέινο ηνπ ζχληνκνπ 

ινγχδξηνπ ηνπ Waldo πεξί επαλάθηεζεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ, κε κηα αδηφξαηε θαη 

ζνθά ππνινγηζκέλε θίλεζε ηνπ ρεξηνχ ηνπ, ν McPherson ηνπ αξπάδεη απφ ηα ρέξηα 

ην βάδν επηβάιινληαο ηελ άπνςε φηη κέρξη ηε δηαιεχθαλζε ηνπ θφλνπ δελ πξέπεη λα 

κεηαθηλεζεί θαλέλα αληηθείκελν απφ ηε ζέζε ηνπ. Θα πξέπεη λα έγηλαλ αξθεηέο 

πξφβεο γηα λα βγεη ζσζηά ν ξπζκφο απηήο ηεο ζθελήο!  

Ζ επφκελε λνεκαηηθή ελφηεηα ηνπ θηικ, μεθηλά έλα βξνρεξφ βξάδπ κε ην 

ληεηέθηηβ λα επηζηξέθεη θαη πάιη ζην δηακέξηζκα ηεο Laura. Σν πξψην πξάγκα πνπ 

θάλεη, θνηηάεη ην πνξηξέην ηεο θαη έπεηηα ραιαξψλεη ηε γξαβάηα ηνπ, πην χζηεξα 

βγάδεη θαη ην ζαθάθη ηνπ. ια ηα παξαπάλσ δείρλνπλ φηη αηζζάλεηαη κηα άλεζε 

πιένλ, ζρεδφλ νηθεηφηεηα κέζα ζε απηφ ην ζπίηη. Ζ δε έξεπλά ηνπ ζπλερίδεηαη ζηα 

ζπξηάξηα ηνπ γξαθείνπ  αιιά θαη ζηελ ληνπιάπα ηεο Laura κε ηνπο θαζξέθηεο. πσο 

επηζεκαίλεη θαη ν McNamara, ε παξνπζία ησλ θαζξεθηψλ ελδερνκέλσο- πέξα απφ ην 

λαξθηζζηζκφ- λα ππνγξακκίδεη θάπνηα απφ ηα ζέκαηα ηνπ έξγνπ, φπσο ηε δηπξνζσπία 

θαη ηηο ςεπδαηζζήζεηο
89

. 

Ζ επίζθεςε ηνπ Waldo κάιινλ θέξλεη ζε ακήραλε ζέζε ην ληεηέθηηβ, αθνχ 

αλαγθάδεηαη λα έξζεη ζε επαθή κε ηηο θπληθέο επηζεκάλζεηο ηνπ πξψηνπ. Απηέο νη 

επηζεκάλζεηο, φκσο, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν απφ ηνπο 

ζελαξηνγξάθνπο νχησο ψζηε λα ελεκεξσζνχλ νη ζεαηέο πεξί ηεο ςπρψζεσο πνπ έρεη 

αξρίζεη λα παζαίλεη κε ηε λεθξή γπλαίθα ν McPherson. Μεηά ηελ αξρηθή εηξσλεία 

ηνπ Lydecker πνπ πξνηείλεη ζην ληεηέθηηβ κηαο θαη πεξλάεη φιν θαη πην πνιιέο ψξεο 
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ζην ζπίηη ηεο λεθξήο λα ην λνηθηάζεη, καζαίλνπκε επίζεο φηη ν McPherson έρεη θάλεη 

εηδηθή ζπκθσλία κε ηνλ εθηηκεηή έξγσλ ηέρλεο πξνθεηκέλνπ λα αγνξάζεη ην 

πνξηξέην ηεο Laura.  

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ Waldo νπσζδήπνηε ζνξπβεί ηνπο ζεαηέο, αθνχ ζπλήζσο 

νη έλνρνη ζηηο ηαηλίεο κπζηεξίνπ είλαη εθείλνη πνπ πξνεγνπκέλσο επηξξίπηνπλ 

δηάθνξεο θαηεγνξίεο πξνο πάζαλ θαηεχζπλζηλ. Γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο, ν Waldo 

κέρξη λα ηειεηψζεη ηε ζηηρνκπζία ηνπ κε ην ληεηέθηηβ ηζρπξίδεηαη φηη ν ζπλνκηιεηήο 

ηνπ κπνξεί λα θαηαιήμεη ζην ςπρηαηξείν δηφηη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα έρεη εξσηεπηεί 

έλα πηψκα. Τπνλνεί, δειαδή, φηη ν McPherson είλαη λεθξφθηινο. Καηφπηλ ν ληεηέθηηβ 

κέλεη θαη πάιη κφλνο, ξίρλεη κηα καηηά ζην πνξηξέην θαη θνηκάηαη ζηελ παξαθείκελε 

πνιπζξφλα.  

Κάηη πνιχ ελδηαθέξνλ παξαηεξεί ν κειεηεηήο γη’ απηή ηε ζεθάλο. Ο Eugene 

McNamara ηζρπξίδεηαη φηη ζπλήζσο ην θνηλφ πεξηκέλεη ζε αληίζηνηρεο ζθελέο-φπνπ 

δειαδή ν ληεηέθηηβ θάπνην βξάδπ είλαη κφλνο ηνπ ζην ζπίηη πνπ δηεπξάρζε θάπνην 

έγθιεκα- λα ππάξμεη κηα επίζεζε ελαληίνλ ηνπ εξεπλεηή, κηαο θαη ν δνινθφλνο πάληα 

επηζηξέθεη ζην ηφπν ηνπ εγθιήκαηνο. Καζφηη ν Waldo ζα απνδεηρζεί ν 

δηαηαξαγκέλνο λνπο ηνπ έξγνπ, ζα ιέγακε φηη έρεη ήδε επηζηξέςεη αξθεηέο θνξέο ζε 

απηφ ηνλ ηφπν ηνπ εγθιήκαηφο ηνπ- θάηη πνπ ζην θηλάιε ζα θάλεη ηνπο ζεαηέο λα 

παξαηεξήζνπλ έηη πεξηζζφηεξν ηελ ςπρξφηεηά ηνπ. Παξφια απηά, ζηελ παξνχζα 

ζεθάλο ε κνπζηθή γίλεηαη ξνκαληηθή θαη γηα πξψηε θνξά εξρφκαζηε ζε επαθή κε ηα 

αηζζήκαηα πνπ έρεη αξρίζεη λα ηξέθεη ν ληεηέθηηβ γηα εθείλε πνπ ζεσξείηαη 

δνινθνλεκέλε
90

.   

Απφ εδψ θαη ζην εμήο μεθηλά ην δεχηεξν κέξνο ηνπ έξγνπ- πνιινί κειεηεηέο 

εθθξάδνπλ ηελ παξαηξαβεγκέλε άπνςε φηη πξφθεηηαη πεξί νλείξνπ ηνπ ληεηέθηηβ. Ζ 

πξαγκαηηθή Laura, ληπκέλε ζε άζπξεο απνρξψζεηο (νη ζεαηέο θαη ηα ππφινηπα 

πξφζσπα ηε ζεσξνχζακε λεθξή σο ηφηε, γη’ απηφ ίζσο θαη ε ελδπκαηνινγηθή 

επηινγή), κπαίλνληαο ζην δηακέξηζκά ηεο αληηθξίδεη ην McPherson λα θνηκάηαη. ηαλ 

αληηιεθζεί ηελ παξνπζία ηεο, ν ληεηέθηηβ- φπσο επίζεο θαη ην θνηλφ- ηξίβεη κε 

έληαζε ηα κάηηα ηνπ: ζεσξεί φηη βιέπεη θάπνην εθηάιηε ή θάληαζκα. Καζψο ε λεαξή 

γπλαίθα απεηιεί λα θσλάμεη ηελ αζηπλνκία, εθείλνο απνθξίλεηαη: «Δγψ είκαη ε 

αζηπλνκία».  
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Ζ Laura, ελ ηέιεη, πέξαζε ην ζαββαηνθχξηαθν ζην εμνρηθφ ηεο ρσξίο 

ξαδηφθσλν θαη εθεκεξίδα, γη’ απηφ θαη δελ είρε αληηιεθζεί ην ηη γηλφηαλ πίζσ ζην 

λενυνξθέδηθν δηακέξηζκά ηεο. ηηο εξσηήζεηο ηνπ McPherson πεξί ηνπ αλ είρε 

θάπνηνο θιεηδί γηα ην ζπίηη, ε Laura απαληά κε ηελ αζσφηεηα ελφο κηθξνχ παηδηνχ- 

εθείλε ηελ αζσφηεηα πνπ θακηά θνξά παξαζχξεη ηνπο άλδξεο. Σνλ θνηηάδεη κάιηζηα 

κε έθπιεμε- κηα έθθξαζε πνπ παίξλεη ην πξφζσπν ηεο εζνπνηνχ Gene Tierney, ζαλ 

βγαικέλε απφ ην βσβφ ζηλεκά- φηαλ ηεο πξνηείλεη λα αιιάμεη ηα βξεγκέλα ηεο ξνχρα 

γηα λα κελ αξξσζηήζεη. Αο ζεκεησζεί φηη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχληνκεο απηήο 

ζθελήο, ε εξσίδα δελ ζθέθηεηαη λα αθαηξέζεη ηα βξεγκέλα ηεο ξνχρα, δελ αηζζάλεηαη 

άλεηα κπξνζηά ζηνλ άγλσζην θαη έηζη δειψλεηαη ην αίζζεκά ηεο ηνπ θφβνπ ηεο 

εηζβνιήο ζηνλ πξνζσπηθφ ηεο ρψξν
91

. 

Βγαίλνληαο μαλά απφ ηελ θξεβαηνθάκαξά ηεο, ε Laura έρεη αλαθαιχςεη έλα 

θφξεκα ηεο Νηαηάλ Ρέληθεξλ. Ξεθηλνχλ θαη νη ππνςίεο ηνπ ληεηέθηηβ φηη ίζσο ήηαλ ην 

κνληέιν πνπ δνινθνλήζεθε. Μαδί αξρίδνπλ θαη νη εξσηήζεηο πξνο ηε κέρξη ζηηγκήο 

ζεσξνχκελε λεθξή. Γηφηη ε Laura, εμαηηίαο ηνπ εηδπιιίνπ αλάκεζα ζην κνληέιν θαη 

ην Shelby ζα είρε θάιιηζηα θίλεηξν γηα δνινθνλία ηεο. Ζ Laura ηζρπξίδεηαη φηη 

πέξαζε ην ζαββαηνθχξηαθν ζην εμνρηθφ ηεο δηφηη έπξεπε λα πάξεη ηελ απφθαζε πεξί 

ηνπ εάλ ζα παληξεπηεί ην Shelby. Ο McPherson παξαηεξεί φηη ε Αζηπλνκία εξεχλεζε 

ην εμνρηθφ ηεο ην άββαην, δίρσο λα βξεη θαλέλαλ εθεί- ε Laura δηθαηνινγείηαη φηη 

είρε πάεη έλα κεγάιν πεξίπαην. ηαλ ν εξεπλεηήο καζαίλεη φηη ε λεαξή πήξε ηελ 

απφθαζε λα κελ παληξεπηεί ην Shelby, ν McNamara παξαηεξεί κηα ιάκςε 

αλαθνχθηζεο ζην πξφζσπν ηνπ ππνθξηηηθή Dana Andrews. Υαξαθηεξίδεη ην κεηδίακά 

ηνπ σο ην πην αδηφξαην ζηελ ηζηνξία ηνπ ζηλεκά
92

. 

Πξνηνχ απνρσξήζεη απφ ηε ζθελή, ν ληεηέθηηβ πξνηείλεη ζηε Laura λα είλαη 

πξνζεθηηθή, λα κελ ηειεθσλήζεη ζε θαλέλαλ, λα κε βγεη ή δειψζεη αθφκε φηη είλαη 

δσληαλή. «Απηή ε λεθξαλάζηαζε ηεο Laura έξρεηαη ζε έλα θξίζηκν ζεκείν ηεο πινθήο. 

Ζ αλήζπρε ζπκπεξηθνξά ηνπ McPherson κπνξεί ηψξα κε αζθάιεηα λα κεηαθξαζηεί ζαλ 

εξσηηθφ ελδηαθέξνλ θαη φρη ζαλ ζχκπησκα λεθξνθηιίαο», ζπλνςίδεη εχζηνρα ζρεηηθά 

κε ηε λνεκαηηθή ελφηεηα ηνπ θηικ ν McNamara
93

.  

                                                           
91

 Α. Martin, φ.π., ζει. 214 
92

 Eugene McNamara, Laura as novel, film and myth, New York 1992, ζει. 12 
93

 Δ. McNamara, φ.π., ζει. 13 



[56] 
 

 

Δπηζηξέθνληαο ζην αξρεγείν, ν McPherson καζαίλεη φηη ν ηαηξνδηθαζηήο 

θαηάιαβε θη εθείλνο απφ ην πφξηζκά ηνπ φηη ε δνινθνλεκέλε δελ ήηαλ ε Laura Hunt. 

Ο ζπλεξγάηεο ηνπ ληεηέθηηβ παξαθνινπζεί ηηο ηειεθσληθέο γξακκέο ηνπ ζπηηηνχ ηεο 

Laura θαη εληνπίδεη έλα ηειεθψλεκα ζην Shelby ν νπνίνο ηεο κηιάεη ζαλ λα κελ 

απνξεί πνπ ηελ αθνχεη δσληαλή. Οη δπν ληεηέθηηβ ζα παξαθνινπζήζνπλ ην δεπγάξη, 

πνπ πξάγκαηη εθείλν ην βξάδπ ζπλαληηέηαη κέζα ζην απηνθίλεην ηνπ Shelby. 

Καηφπηλ, κε ηε βξνρή λα καίλεηαη, ν Shelby θαηεπζχλεηαη πξνο ην εμνρηθφ ηεο λεαξήο 

γπλαίθαο θαη ν McPherson ηνλ πηάλεη επ’ απηνθφξσ λα αξπάδεη ηελ θαξακπίλα πνπ 

είλαη θξεκαζκέλε κπξνζηά ζην ηδάθη.  

Θα αθνινπζήζεη έλα απφ ηα πην θαινγξακκέλα θνκκάηηα δηαιφγσλ ηνπ έξγνπ 

θαηά ην νπνίν ζα κάζνπκε φηη ην κνηξαίν βξάδπ ν Shelby θαη ην κνληέιν ηεο 

εηαηξείαο βξέζεθαλ ζην ζπίηη ηεο Laura πξνθεηκέλνπ λα μεθαζαξίζνπλ ηε ζρέζε 

ηνπο. Σν θνπδνχλη ρηππάεη, ν Shelby ληξέπεηαη κήπσο είλαη θάπνηνο απφ ηνπο 

πνιινχο θίινπο ηεο Laura θαη έηζη, έζησ θαη λεγθιηδέ, ηξέρεη λα απαληήζεη αλη’ 

απηνχ ε Νηάηαλ Ρέληθεξλ. Ο αθαξηαίνο ππξνβνιηζκφο ζην πξφζσπν καξηπξά φηη ν 

δξάζηεο δελ πξφιαβε λα αληηιεθζεί φηη ζθφησλε ην ιάζνο πξφζσπν. Ο McPherson 

δελ ζα ζπιιάβεη ην Shelby, αιιά ζα απνθαιχςεη ην ςέκα ηεο Laura θαζψο 

ειέγρνληαο ην ξαδηφθσλν ηνπ εμνρηθνχ δηαπηζηψλεη φηη εθείλν ιεηηνπξγεί θαλνληθά.  

Σν επφκελν πξσηλφ, ν McPherson δείρλεη ελ κέξεη ην λνηάμηκφ ηνπ πξνο ηε 

Laura θέξλνληάο ηεο θαγεηφ. Ζ αλεμαξηεζία ηνπ ραξαθηήξα ηεο ππνγξακκίδεηαη απφ 

ηε δήισζή ηεο φηη φζν ε κεηέξα ηεο πξνζπαζνχζε λα ηεο κάζεη ζηα παηδηθά ηεο 

ρξφληα ζπληαγέο καγεηξηθήο, εθείλε νλεηξνπνινχζε γηα ηελ θαξηέξα ηεο. ηαλ ε 

Μπέζη αληηθξίδεη ηελ θπξία ηεο, ε ηαξαρή ηεο είλαη απφιπηε- κε ηελ ίδηα, φκσο, 

έληαζε επηζηξέθεη ζην πφζην ηεο. Ζ πηζηή ππεξέηξηα είλαη απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά 

ηεο δξακαηνπξγίαο, απφ ηελ επνρή θηφιαο ηνπ Δπξηπίδε. Σν πεξί αλεμαξηεζίαο ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο Laura θνξπθψλεηαη κε ηελ επίπιεμε ηνπ ληεηέθηηβ ζρεηηθά κε ην 

γεγνλφο φηη ηνλ παξάθνπζε θαη βγήθε ην πξνεγνχκελε βξάδπ απφ ην ζπίηη ηεο, κφλν 

θαη κφλν γηα λα εηζπξάμεη πιένλ μεθάζαξα ηελ απάληεζε φηη δελ θάλεη ηίπνηα 

ελάληηα ζηελ ειεχζεξε βνχιεζή ηεο. Γελ είλαη ηπραίν πνπ απηφ ην ηειηθφ ζελάξην 

ηνπ έξγνπ πξνηάζεθε γηα ην ζθαξ ζελαξίνπ απφ ηελ Αθαδεκία. Αξθεί λα 

παξαηεξήζνπκε φηη ελψ ν ληεηέθηηβ έρεη θξνληίζεη γηα ην θαγεηφ ηεο εξσίδαο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ινγνκαρίαο ηνπο δελ πξνηίζεηαη λα αλάςεη ην ηζηγάξν ηεο- θάηη πνπ 
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ζα ήηαλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ θιεξη πξνο κηα γπλαίθα ζηηο ηαηλίεο ηεο δεθαεηίαο, φπσο 

ζεκεηψζακε πην πξηλ- παξά πξέπεη εθείλε λα ηνπ ην ππελζπκίζεη.  

Με ηελ είζνδν ηνπ Shelby, o McPherson κφιηο θαη κεηά βίαο κπνξεί λα 

ζπγθξαηήζεη ηε δήιηα ηνπ. Πξνζπαζεί, κάιηζηα, λα ηνπ θνξηψζεη ην θφλν ηεο Νηαηάλ 

Ρέληθεξλ φηαλ εθείλνο ηνπ εμνκνινγείηαη πσο ηίπνηα απφ φζα ηνπ είπε ην 

πξνεγνχκελν βξάδπ δελ ήηαλ αιήζεηα. ε ιίγν θαηαθηάλεη ν Waldo ν νπνίνο 

παζαίλεη θξίζε επηιεςίαο ζηε ζέα ηεο δσληαλήο Laura («νηθνγελεηαθήο καο 

παξάδνζε», ζα δειψζεη πεξί ηεο επηιεςίαο δείρλνληαο ηνλ απηνζαξθαζκφ έμππλνπ 

αλζξψπνπ αξγφηεξα).  

Παξφηη, φπσο παξαηεξεί θαη ν McNamara, δελ έρνπκε λα θάλνπκε κε ηαηλία 

κε πεξίπινθεο θηλήζεηο ηεο θάκεξαο θαη δηάθνξα ηερλάζκαηα ή επηδείμεηο ηνπ 

ζθελνζέηε, εληνχηνηο ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε ζην πψο επηιέρζεθε λα παξνπζηαζηεί 

ζηα κάηηα ηνπ θνηλνχ απηή ε είζνδνο θαη θαηάξξεπζε ηνπ Waldo (κηα επηινγή πνπ 

ίζσο μεθηλάεη απφ ην ζελάξην θαη θαηφπηλ ηε ζπλεξγαζία ηνπ ζθελνζέηε κε ηνπο 

ππεχζπλνπο ηνπ ήρνπ). Καζψο, ινηπφλ, βιέπνπκε ηε Laura λα ζεθψλεηαη λα ηνλ 

ραηξεηήζεη θαη ελψ ππάξρεη κεζαίν πιάλν ζην πξφζσπφ ηεο, αθνχκε απφ ηελ ερεηηθή 

κπάληα θάπνηνλ (πξνθαλψο ην Waldo) λα ζσξηάδεηαη. Δίλαη μάθληαζκα απηά ηα 

δεπηεξφιεπηα γηα ην ζεαηή, κέρξη λα αλνίμεη θαη πάιη ην πιάλν ζε γεληθφ ζηνπο 

McPherson θαη Waldo θαη ν δεχηεξνο πξνεηδνπνηήζεη πνχ έρεη ηα ππνγιψζζηα ράπηα 

ηνπ.  

Δλφζσ ν Waldo ζπλέξρεηαη ζηελ θξεβαηνθάκαξα ηεο Laura, πξνζθαιεί φινπο 

ηνπο θίινπο ηνπο ζε κάδσμε πξνο ηηκήλ εθείλεο πνπ κέρξη πξηλ ιίγν ζεσξνχληαλ 

λεθξή. Ο McPherson νκνινγεί φηη έρεη ήδε πξνιάβεη εθείλνο λα πξνζθαιέζεη ηνπο 

πάληεο- ίζσο, θάησ απφ απηή ηελ επαγγεικαηηθή θίλεζε πνπ ζα ηνπ έδηλε ηε 

δπλαηφηεηα λα μεζθεπάζεη ην δνινθφλν (παξά ην φηη ζε απηφ ηα ζεκείν ηνπ έξγνπ 

φιεο νη ππνςίεο ζηξέθνληαη πξνο ην Shelby) λα θξχβεηαη θαη πάιη κηα δεζηή 

ρεηξνλνκία γηα ην θνξίηζη πνπ θαηέθηεζε ηε θαληαζία ηνπ.  

Καζψο ν Shelby εηνηκάδεη ηα θνθηέηι ηνπ πάξηη, ε Anne, ληπκέλε θη εθείλε 

ζαλ κνηξαία γπλαίθα ηνπ θηικ λνπάξ, θαίλεηαη λα δειεχεη ηηο πεξηπνηήζεηο πνπ 

εθείλνο πξνζθέξεη ζηε Laura. Σνπ εμνκνινγείηαη ηνλ έξσηά ηεο θαη ην γεγνλφο φηη 

αθφκα δελ ηελ έρεη ράζεη. ηελ άιιε κεξηά ηνπ δσκαηίνπ, ν επηζεσξεηήο θαίλεηαη λα 

απνιακβάλεη ηε ζπδήηεζε ηνπ κε ηε Laura κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ν Shelby πξνζθέξεη 
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ην πνηφ ζηε λεαξή, νπφηε θαη απνζχξεηαη απξφζπκα. Αξγφηεξα, λεπξηθή ζηελ 

θξεβαηνθάκαξά ηεο, ε Laura εμνκνινγείηαη ζηε ζεία ηεο φηη φινη ηεο νη θίινη ηελ 

ππνςηάδνληαη γηα ην θφλν ηεο άιιεο γπλαίθαο. Πξάγκαηη, ζε απηή ηε ζπλεζηίαζε ε 

θάκεξα ηνπ Πξέκηληδεξ αθφκα θαη φηαλ δείρλεη ζην βάζνο θάπνηα ζπληξνθηά θίισλ, 

δεκηνπξγεί ην αίζζεκα ηεο απνμέλσζεο.  

ε απηή ηε ζθελή ζηελ θξεβαηνθάκαξα, ε ζεία Anne βγάδεη ην πην θπληθφ ηεο 

πξφζσπν, θαζψο μεθάζαξα δηεθδηθεί ην Shelby, μεθάζαξα έρεη δηαθξίλεη ην 

ελδηαθέξνλ ηνπ ληεηέθηηβ ελψ νκνινγεί φηη γηα κηα ζηηγκή ζθέθηεθε ην ελδερφκελν 

λα ηε δνινθνλήζεη. Δίλαη ε κεγάιε ζθελή ηεο ελ ιφγσ εξσίδαο, ε ζηηγκή φπνπ 

θηάλεη ζηελ απηνπαξαδνρή. Ζ ζηηγκή φπνπ θαίλεηαη πιένλ νινθάζαξα φιε ηεο ε 

κνρζεξία- γη’ απηφ θαη ηαηξηάδεη κε ην ραξαθηήξα ηνπ Shelby πνπ ζαλ δηγθνιφ ηεο 

απνκπδά (θη εθείλε ην επραξηζηηέηαη) ηα ρξήκαηά ηεο.  

Ο McPherson ηψξα θιείλεη ην ηειέθσλν αλαθέξνληαο ζηα θεληξηθά φηη ην 

ίδην βξάδπ ζα επηζηξέςεη κε ην δνινθφλν. Καη ζαλ ηέηνηνλ ζηηγκαηίδεη ηε Laura. 

Ίζσο κε πφλν ςπρήο, αιιά ηε ζηηγκαηίδεη. Σν θνηλφ έρεη κείλεη παγσκέλν θαη ε κφλε 

πνπ νπξιηάδεη γηα ηελ αζσφηεηα ηεο θπξία ηεο είλαη ε Μπέζη. Ο Waldo απεηιεί φηη ζα 

δηαζχξεη ην ληεηέθηηβ ζηα άξζξα ηνπ ελψ ν Shelby, πξνζπαζψληαο λα εκπνδίζεη ην 

ληεηέθηηβ κε ηα ιφγηα, εηζπξάηηεη ηελ απάληεζε: «Καιά πνπ δελ άλνημεο εζχ ηελ 

πφξηα ηελ Παξαζθεπή». Καζψο ν Shelby ηείλεη ην ρέξη ζηνλ ψκν ηνπ McPherson γηα 

λα ηνλ εκπνδίζεη, εθείλνο ηνπ θαηαθέξλεη έλα ρηχπεκα ζην ζηνκάρη. Με ην πνπ 

ζσξηάδεηαη ζηελ θαξέθια, ε Anne ηξέρεη λα δεη αλ είλαη θαιά- ήδε ν παξαηεξεηηθφο 

ζεαηήο ζα πξφζεμε φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν McPherson έρεη αλαγγείιεη φηη βξήθε ην 

δνινθφλν ην ίδην βξάδπ, εθείλε θξαηνχζε ην ρέξη ηνπ άλδξα πνπ ν επηζεσξεηήο 

ζεσξνχζε κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή σο ην βαζηθφ χπνπην. Ο Eugene McNamara πνπ 

απνδεηθλχεηαη ίζσο ν κνλαδηθφο (σο πξνο ηελ άπνςε ηεο έθδνζεο έξγνπ) δηεμνδηθφο 

κειεηεηήο ηνπ κχζνπ ηεο Laura, παξαηεξεί φηη ε ελ ιφγσ ζθελή καδί κε εθείλε ηεο 

θνξχθσζεο είλαη νη κνλαδηθέο ζηηγκέο ηνπ έξγνπ φπνπ ν ζεαηήο ζα δεη ζηελ νζφλε 

θπζηθή βία
94

.  

Ζ ζθελή ηεο αλάθξηζεο ηεο Laura είλαη απφ ηηο πην θαιά δνκεκέλεο ηνπ 

έξγνπ. Ο επηζεσξεηήο, αθνινπζψληαο ην θαζήθνλ ηνπ, ηεο ζπκπεξηθέξεηαη απζηεξά. 

Παξφια απηά, φηαλ εθείλε ελνριείηαη απφ ην θσηηζκφ, ν McPherson δέρεηαη λα ηνλ 
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θιείζεη. Ο McNamara παξαηεξεί φηη ε ελ ιφγσ ζπκπεξηθνξά ηνπ ληεηέθηηβ δελ 

πεξλάεη απαξαηήξεηε ζην ζεαηή πνπ κέρξη εθείλε ηε ζηηγκή ζεσξεί φηη ν ληεηέθηηβ 

είλαη πξαγκαηηθά εξσηεπκέλνο κε ηε λεαξή γπλαίθα
95

. Ο ληεηέθηηβ δεηά δηαθαψο λα 

κάζεη γηαηί ε Laura είπε ςέκαηα γηα ην ξαδηφθσλν θαζψο θαη ην γηαηί άιιαμε ηε 

γλψκε ηεο ζρεηηθά κε ην γάκν ηεο κε ην Shelby. Μήπσο ηνπ είπε εθείλν πνπ ήζειε λα 

αθνχζεη; Ο McPherson πνπ θαηά βάζνο είλαη εξσηεπκέλνο κε ηε Laura θαίλεηαη λα 

πεξηζηξέθεη ηηο εξσηήζεηο ηνπ γχξσ απφ ην επίκαρν ζέκα ζπλερψο. Ζ γπλαίθα 

παξαδέρεηαη ηειηθά φηη είπε ςέκαηα πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςεη ην Shelby πνπ 

έκνηαδε έλνρνο- ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα δελ ήηαλ παξά είρε θαη ν ίδηνο ππνςηαζηεί 

ηε Laura. Ζ ηειεπηαία εξψηεζε ηνπ ληεηέθηηβ αθνξά θαη πάιη ζην εάλ είλαη 

εξσηεπκέλε κε ην Shelby. ρεδφλ αλαθνπθίδεηαη φηαλ ιακβάλεη ηελ αξλεηηθή 

απάληεζε θαη ηεο απνθαιχπηεη φηη ηειηθά ήηαλ ζίγνπξνο γηα ηελ αζσφηεηά ηεο- φια 

ήηαλ έλα θφιπν γηα λα πηζηέςνπλ θάπνηνη άιινη πσο εθείλνο ηε ζεσξνχζε χπνπηε. 

Σν θηλάιε ηνπ έξγνπ μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή πνπ βιέπνπκε ην ληεηέθηηβ λα 

ςάρλεη γηα άιιε κηα θνξά ζηνηρεία ζην ζπίηη ηνπ Waldo- ηελ πξνζνρή ηνπ ηξαβάεη 

θαη πάιη ην ξνιφη εληφο ηνπ νπνίνπ ππνςηάδεηαη φηη θάπνηνο ελδέρεηαη λα έρεη θξχςεη 

ην φπιν ηνπ εγθιήκαηνο. Σειηθά δελ ην βξίζθεη εθεί αιιά βιέπνπκε ζην πξφζσπφ 

ηνπ ηελ ηδέα πνπ θαη εκείο έρνπκε- φηη έλα ηέηνην ξνιφη ππάξρεη θαη ζην δηακέξηζκα 

ηεο Laura.  Ο Waldo βξίζθεηαη καδί κε ηε λεαξή ζην ζπίηη ηεο λνπζεηψληαο ηε 

ζρεηηθά κε ηηο κεζφδνπο ηνπ ληεηέθηηβ. Δθείλε δελ θαίλεηαη λα ηνλ παίξλεη πνιχ ζηα 

ζνβαξά, νλεηξνπνιεί θαη ρακνγειά- έλδεημε φηη έρεη αξρίζεη λα είλαη επίζεο 

εξσηεπκέλε κε ην McPherson.  

Έρεη ηεξάζηην ελδηαθέξνλ απφ άπνςε γξαθήο ζελαξίνπ, λα κειεηήζνπκε ην 

πψο νινθιεξψλεηαη ζην παξφλ ζεκείν ην ςπρνγξάθεκα ηνπ Waldo Lydecker κε ηνλ 

ίδην λα δίλεη ηελ εμήγεζε γηα ην ραξαθηήξα ηνπ: «πνηνο έρεη ηα πάληα εθηφο απφ 

απηφ πνπ ζέιεη, ράλεη ηνλ απηνζεβαζκφ ηνπ. Γίλεηαη πηθξφρνινο, ζέιεη λα πιεγψζεη 

θάπνηνλ φπσο πιεγψζεθε θη απηφο».  Απνηειεί θπζηθά ε παξαπάλσ, ζπλήζε δήισζε 

ζπκπιεγκαηηθψλ, εγσθεληξηθψλ αλζξψπσλ-ζπγγξαθέσλ. Με ηελ άθημε ηνπ 

McPherson, ν Waldo ληψζεη απεηινχκελνο θαη απνρσξεί δεηψληαο απφ ην δεπγάξη λα 

αθνχζεη ζε δεθαπέληε ιεπηά ηελ εθπνκπή ηνπ ζην ξαδηφθσλν, ηε ζρεηηθή κε ηνπο 

κεγάινπο εξαζηέο ηεο ηζηνξίαο. Γηφινπ ηπραία δελ επειέγε ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα-
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νθείινπκε λα πηζηεχνπκε- απφ ηελ πιεπξά ησλ ζελαξηνγξάθσλ. Μάιηζηα, φηαλ πην 

θάησ αθνπζηεί απφζπαζκα απφ ηελ εθπνκπή, θάπνην πνίεκα ηνπ Ernest Dowson, ζα 

ζπκβάιεη θη απηφ ζηε γεληθφηεξε αηκφζθαηξα ηεο παξαθκήο πνπ επηθξαηεί ζην 

έξγν
96

.  

Ο Waldo παξαθπιάεη έμσ απφ ην δηακέξηζκα ηεο Laura, ελψ ν ληεηέθηηβ 

αλαθαιχπηεη ηειηθά ην φπιν κε ηηο ρξεζηκνπνηεκέλεο ζθαίξεο κέζα ζην ξνιφη ηεο 

Laura- εθείλν πνπ ηεο είρε θάλεη δψξν ν Waldo. Ζ λεαξή δελ κπνξεί θαιά-θαιά λα 

πηζηέςεη φηη εθείλνο πνπ ήζειε λα ηε ζθνηψζεη- κηαο θαη δελ κπνξνχζε λα ηελ έρεη 

εξσκέλε ηνπ- ήηαλ ν ίδηνο ηεο ν κέληνξαο. Καηφπηλ θαηεγνξεί ηνλ εαπηφ ηεο σο 

ππαίηην γηα ηε δνινθνλία ηνπ θνξηηζηνχ πνπ ν δηαηαξαγκέλνο δηαλννχκελνο 

κπέξδεςε γηα εθείλε. Ο ληεηέθηηβ ζπληζηά ζηε Laura λα μεθνπξαζηεί θαη λα ζεσξήζεη 

ην φιν ζέκα ζαλ λα ήηαλ έλα θαθφ φλεηξν. Καζψο αλνίγεη ηελ πφξηα γηα λα βγεη, 

δίλνπλ θαη ην κνλαδηθφ ηνπο θηιί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θηικ.  

Ζ Laura ζβήλεη ηα θψηα, αξρίδεη λα ρηελίδεηαη (ε εθπνκπή ηνπ Waldo έρεη 

ήδε μεθηλήζεη ζην ξαδηφθσλν θαη ην ζέακα γίλεηαη αιιφθνην, νη αληηζέζεηο 

θνξπθψλνληαη αθνχ απφ ηε κηα κηιάεη γηα έξσηα θαη πνίεζε ζηε καγλεηνθσλεκέλε 

εθπνκπή ελψ απφ ηελ άιιε ν πξαγκαηηθφο ηνπ εαπηφο εηνηκάδεηαη λα δηαπξάμεη κηα 

δνινθνλία αθφκα κε ην φπιν πνπ είρε θξχςεη θάησ απφ ηε κχηε φισλ ησλ 

πξνζψπσλ) πξνηνχ πέζεη γηα χπλν θη εκείο αληηιακβαλφκαζηε φηη ν Waldo έρεη 

επηζηξέςεη ζην ζαιφλη πξνθεηκέλνπ λα πάξεη ην φπιν ζηα ρέξηα ηνπ- ζχληνκα, 

αλνίγνληάο ην,  ζπλεηδεηνπνηεί φηη ν ληεηέθηηβ έρεη αλαθαιχςεη ηελ αιήζεηα θαη 

θαηφπηλ ηνπνζεηεί δπν θαηλνχξηεο ζθαίξεο. Σαπηφρξνλα, ζηελ είζνδν ηεο 

πνιπθαηνηθίαο, ν ληεηέθηηβ κε ηνλ αζηπλνκηθφ ππεξεζίαο αλεζπρνχλ γηα ην γεγνλφο 

φηη παξφηη ν Waldo ππνηίζεηαη φηη είρε θχγεη εδψ θαη πέληε ιεπηά απφ ην δηακέξηζκα 

ηεο λεαξήο, παξφια απηά δελ είρε ζεαζεί λα πεξλάεη ηελ θεληξηθή είζνδν- έμνδν.  
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Ζ απαγγειία ηνπ πνηήκαηνο ηνπ Dowson ηειεηψλεη θαη ν δνινθφλνο ζηέθεηαη 

ζην θαηψθιη ηεο θξεβαηνθάκαξαο ηεο Laura κε χθνο εληειψο ρακέλν κεηά απφ 

ζχληνκε ινγνκαρία ηνπ κε ηε λεαξή- ηελ ίδηα ζηηγκή νη αζηπλνκηθνί ρηππνχλ ηελ 

πφξηα ηνπ δηακεξίζκαηνο θαη ν Waldo ιέεη: «Θα καο βξεη θαη ηνπο δπν καδί, φπσο 

είκαζηε πάληα θαη φπσο ζα είκαζηε γηα πάληα». Πξνζπαζψληαο λα ππξνβνιήζεη, ε 

Laura ηνλ ζπξψρλεη θαη ην φπιν εθππξζνθξνηεί. Σξέρεη, ν McPherson έρεη πξνιάβεη 

λα αλνίμεη ηελ πίζσ πφξηα θαη λα ηελ πξνζηαηεχζεη ελψ θάπνηνο ζπλάδεξθφο ηνπ ζηε 

κπξνζηηλή ππξνβνιεί ην Waldo ν νπνίνο μνδεχεη θαη ηε δεχηεξε ζθαίξα ηνπ φπινπ 

ηνπ. Καζψο μεςπρά κνλνινγεί: «Αληίν, Laura, αληίν αγάπε κνπ». Ζ ηειεπηαία εηθφλα 

πνπ αληηθξίδεη ν ζεαηήο πξνηνχ ηελ θάξηα κε ηνπο ηίηινπο ηέινπο θαη ην πνξηξέην 

ηεο γπλαίθαο πνπ ζηνίρεησζε ηνπο άληξεο ηεο ηαηλίαο είλαη ε πξφζνςε ηνπ ξνινγηνχ 

θαηεζηξακκέλε απφ ηελ άζηνρε δεχηεξε βνιή ηνπ Waldo- ίζσο λα πξφθεηηαη θαη γηα 

κηα αλαθνξά ζηελ έλλνηα ηνπ ρξφλνπ πνπ πεξλάεη, θαηαζηξέθνληαο, αιινηψλνληαο ηα 

πάληα ζην πέξαζκά ηνπ. Αθφκα θαη εθείλν ην αληηθείκελν (ην ξνιφη) πνπ ηνλ 

ζεκαίλεη.  

Ζ ηαηλία, παξά ην γεγνλφο φηη δελ ήηαλ ππεξπαξαγσγή, ηα πήγε αξθεηά θαιά 

ζηα ηακεία ελψ νη θξηηηθέο ήηαλ επίζεο ελζαξξπληηθέο, ηδίσο απφ ηελ πιεπξά ηνπ 

πεξηνδηθνχ Variety. ε δεκνζίεπκα ηεο εληεθάηεο Οθησβξίνπ 1944 πνπ εληνπίδεη ν 

McNamara, ε θξηηηθή εμαίξεη ην πιέμηκν ηνπ ζελαξίνπ, ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ 

ζαζπέλο ελψ μερσξηζηή αλαθνξά γίλεηαη ζηελ εξκελεία ηνπ Νηάλα Άληξηνπο 

(«επθπήο θαη απεξίγξαπηε εξκελεία»), ζηε δπλακηθή παξνπζία ηεο Σδνχληηζ 

Άληεξζνλ γηα ην ξφιν ηεο Anne θαη θπζηθά ζηε θηγνχξα ηεο Σδηλ Σίξλεί πνπ 

«καγλεηίδεη». Οη New York Times, σζηφζν, ζε δεκνζίεπκα ηεο δσδεθάηεο Οθησβξίνπ 

ηνπ ίδηνπ έηνπο δελ θαίλνληαη λα εληππσζηάδνληαη απφ ηελ πξσηαγσλίζηξηα αιιά 

επαηλνχλ κνλάρα ηηο αληξηθέο εξκελείεο, ηνπ Κιίθηνλ Γνπέκπ αιιά θαη ηνπ Νηάλα 

Άληξηνπο. ρεηηθά κε ηνλ ηειεπηαίν, κηαο θαη νη επηθπιιηδνγξάθνη απφ ηφηε 

αξέζθνληαλ ζηηο ζπγθξίζεηο θαη ηα παηρλίδηα κε ηηο ιέμεηο, δηαβάδνπκε φηη ηνλ 

παξνκνηάδνπλ κε κηα «λεφηεξε εθδνρή ηνπ πέλζεξ Σξέηζη»
97

.  

Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν αλαπηχρζεθε θαη θνξπθψζεθε ν ραξαθηήξαο ηνπ 

Waldo Lydecker ζε ζπλδπαζκφ κε ηε γεκάηε ππαηληγκνχο εξκελεία ηνπ Κιίθηνλ 

Γνπέκπ, δελ ζα κπνξνχζαλ παξά λα νδεγήζνπλ ηνλ εζνπνηφ ζην λα θεξδίζεη ηε 
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κνλαδηθή εξκελεπηηθή ππνςεθηφηεηα ηεο ηαηλίαο ζηα ζθαξ ηνπ 1945. Ο 

ζθελνζέηεο ηην Πξέκηληδεξ, φπσο ζεκεηψζακε θαη πην πξηλ, δελ ελδηαθέξεηαη γηα 

θηελνχο εληππσζηαζκνχο θαη πεξίηερλεο θηλήζεηο ηεο θάκεξαο παξά λα καο 

παξαδψζεη κε αθξίβεηα ηελ ηζηνξία κπζηεξίνπ πνπ είλαη βνπηεγκέλε ζηελ αριή ηνπ 

νλείξνπ. Σν κνλαδηθφ ζθαξ πνπ θέξδηζε ην θηικ είλαη γηα ηε θσηνγξαθία ηνπ 

Σδφδεθ Λαει, ν νπνίνο αλέθεξε πάληα πσο δελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα 

πξνζπαζψληαο λα θσηίζεη ην πξφζσπν ηεο πξσηαγσλίζηξηαο θαζψο ε Σίξλετ δελ είρε 

θαθέο ή πξνβιεκαηηθέο γσλίεο, ελψ ππεδείθλπε ηεξάζηηα ππνκνλή θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ γπξίζκαηνο
98

.  

Παξακέλνληαο ζηνλ ηνκέα ηεο δηεχζπλζεο ηεο θσηνγξαθίαο ηνπ ελ ιφγσ 

θηικ, εθείλν πνπ παξαηεξνχλ πνιινί κειεηεηέο είλαη ην γεγνλφο φηη εάλ θαη απηφ 

εληάζζεηαη ζην είδνο ηνπ θηικ λνπάξ, σζηφζν ν θσηηζκφο είλαη θπξίσο έληνλνο θαη 

δελ ππάξρνπλ ζθηέο ή ην θηαξνζθνχξν παξά εθείλεο πξνθχπηνπλ απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

ραξαθηήξεο ηνπ έξγνπ
99

. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, νη πεξηζζφηεξνη κειεηεηέο ζεσξνχλ 

φηη ν ξφινο ηεο Σδηλ Σίξλετ ζηε Laura δελ είλαη εθείλνο ηεο ηππηθήο κνηξαίαο 

γπλαίθαο ηνπ είδνπο, θαζφηη είλαη ν ηξφπνο πνπ νη άλδξεο πξνβάινπλ ηηο 

θαληαζηψζεηο ηνπο πάλσ ζε εθείλε πνπ νδεγεί ζην «κνηξαίν» ηεο θαηαζηάζεσο. 

Δηξήζζσ ελ παξφδσ, ε Α. Martin ζεκεηψλεη φηη ην πξαγκαηηθφ έγθιεκα ηεο θακ 

λνπάξ είλαη αθξηβψο φηη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θέξλεη ζηελ επηθάλεηα ησλ αληξψλ 

φια εθείλα πνπ ήδε ππάξρνπλ εληφο ηνπο
100

.  

Υσξίο θακία ακθηβνιία, ε εξσίδα ηνπ έξγνπ είλαη ην αληηθείκελν ηνπ 

εκκνληθνχ έξσηα ηφζν ηνπ Waldo Lydecker φζν θαη ηνπ Mark McPherson. Καζφηη 

απνηειεί ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηνπ κχζνπ, ζα ηε ραξαθηεξίδακε ζίγνπξα σο ην πην 

ζεκαληηθφ πξφζσπν ηνπ έξγνπ. Δίλαη, φκσο, νη δχν αξζεληθνί ραξαθηήξεο πνπ 

εμαηηίαο ηεο παξαδνμφηεηαο ηνπ έξσηά ηνπο θαη ηεο πνιχπινθεο ςπρνζχλζεζήο ηνπο 

θεληξίδνπλ ηελ πξνζνρή καο. ζνλ αθνξά ζην McPherson, εθείλνο ζε θακία 

πεξίπησζε- φπσο εμειίζζεηαη δξακαηνπξγηθά ν ραξαθηήξαο ηνπ- δελ είλαη ν 

θιαζηθφο ζθιεξνηξάρεινο ληεηέθηηβ. Μπνξεί ε φςε ηνπ λα δείρλεη αλέθθξαζηε, 

κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα παξαθνινπζήζεη θαλείο ηελ ίδηα ζθελή ηεο ηαηλίαο πνιιέο 

θνξέο πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη θαη ην ειάρηζην κεηδίακά ηνπ, αιιά πίζσ απφ φια 
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απηά θξχβεηαη ηειηθά έλα θαιφ παηδί, κηα αγαζή ςπρή, πιεγσκέλε απφ ηηο γπλαίθεο, 

έλαο νλεηξνπφινο πνπ γνεηεχεηαη ακέζσο απφ ην πνξηξέην ηεο γπλαίθαο πνπ 

ππνηίζεηαη φηη έρεη δνινθνλεζεί θαη ηνπ γίλεηαη ζρεδφλ έκκνλε ηδέα. Ίζσο εθείλν 

αθξηβψο πνπ ζηε δηθή ηνπ πεξίπησζε θέξλεη μαλά ιπζζαιέα ζηελ επηθάλεηα ην 

πνξηξέην ηεο Laura λα είλαη ην νλεηξνπφιν ηνπ ραξαθηήξα ηνπ, έλα ζηνηρείν πνπ ππφ 

ηελ πίεζε ησλ ξεαιηζηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ πξνζπαζνχζε λα 

θξχςεη
101

. Παξά ην γεγνλφο φηη άλζξσπνη νλεηξνπφινη ζπάληα θηάλνπλ ζην λα 

απνθηήζνπλ ηα αληηθείκελα ηνπ πφζνπ ηνπο, σζηφζν ν ήξσαο- φπσο θαηαθέξλεη ζην 

ηέινο λα ελσζεί κε ηε γπλαίθα πνπ θπξηάξρεζε ζηηο θαληαζηψζεηο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ εξεπλψλ- ε Angela Martin παξφια απηά ηζρπξίδεηαη φηη πξφθεηηαη γηα ην 

ιηγφηεξν εγσηζηή ή λεπξσηηθφ ραξαθηήξα ηνπ έξγνπ
102

.  

 Πέξα απφ ηηο φπνηεο λεθξνθηιηθέο, δηαζηξνθηθέο
103

 δηαζηάζεηο πνπ ιακβάλεη 

ην δήηεκα θαηά ην πξψην κηζφ ηεο πινθήο, αλαηξέρνληαο ζην έξγν ηνπ ίγθκνπλη 

Φξφηλη δηαβάδνπκε φηη ην ζηνηρείν ηεο ππεξεθηίκεζεο ηεο αγαπεκέλεο θαη ηεο 

ζεψξεζήο ηεο σο κνλαδηθήο θαη αλαληηθαηάζηαηεο παξαπέκπεη ζηελ εκπεηξία ηνπ 

παηδηνχ θαη έηζη κε θάπνην ηξφπν ζπλδέεηαη κε ην ιεγφκελν νηδηπφδεην ζχκπιεγκα 

ησλ αληξψλ
104

.  

Δίλαη εθείλν ην ζχκπιεγκα απφ ην νπνίν αξγνχλ λα απεκπιαθνχλ ή δελ 

απεκπιέθνληαη πνηέ άληξεο κε νκνθπινθηιηθέο ηάζεηο ή αλίθαλνη. Έλαο ηέηνηνο 

άλδξαο πνπ ζπλαληήζακε ζην θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν πνπ αληιεί ηελ έκπλεπζή ηνπ 

απφ ην κπζηζηφξεκα ηεο Βέξα Κάζπαξπ είλαη ην δίρσο άιιν ν Waldo Lydecker. 

Απηφο δελ είλαη απιά εγσηζηήο, βαζηά κηζάλζξσπνο (παξά ην φηη είλαη ππνηίζεηαη 

δηαλννχκελνο, άιιε κηα ελδηαθέξνπζα αληίζεζε απηνχ ηνπ ήξσα- νη αληηζέζεηο θαη νη 

εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαηά Φξφηλη ιέλε πνιιά θαη γηα ην ζρεκαηηζκφ ησλ 
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 Καζψο ζελάξην, ζθελνζεζία, κνπζηθή θαη θσηνγξαθία θξνληίδνπλ λα δηαηεξήζνπλ ην αίζζεκα 

απηφ ηνπ νλείξνπ, αο αλαηξέμνπκε ζε θάπνηεο παξαηεξήζεηο απφ ην έξγν ηνπ κεγάινπ ςπραλαιπηή 

ίγθκνπλη Φξφηλη: «[…] Γλσξίδνπκε φηη απηέο νη νλεηξνπνιήζεηο είλαη ππξήλεο ησλ νλείξσλ. Βαζηθά ην 

φλεηξν δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά κηα νλεηξνπφιεζε πνπ έρεη δηαηξαθεί απφ ηε λπρηεξηλή κνξθή ηεο 

λνεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη πνπ γίλεηαη δπλαηφ απφ ηε λπρηεξηλή ειεπζεξία ησλ ελζηίθησλ δηεγέξζεσλ. 

Γλσξίδνπκε ήδε θαιά φηη κηα νλεηξνπφιεζε δελ είλαη αλαγθαζηηθά ζπλεηδεηή θαη πσο ππάξρνπλ θαη 

αζπλείδεηεο νλεηξνπνιήζεηο. Απηέο νη νλεηξνπνιήζεηο είλαη πεγή νλείξσλ φζν θαη λεπξσηηθψλ 

ζπκπησκάησλ». βι. ίγθκνπλη Φξφηλη, Ζ ζεμνπαιηθή δσή ηνπ αλζξψπνπ, Αζήλα 1961, ζει. 78 

 
102

 A. Martin, φ.π., ζει. 214 
103

 Καηά ην Φξφηλη: «Γηαζηξνθή νλνκάδεηαη φ, ηη γίλεηαη πξηλ απ’ απηή ηελ ππνηαγή (ζ.ζ. ηεο 

ζεμνπαιηθήο δσήο ζηνπο ζθνπνχο ηεο αλαπαξαγσγήο) θαη επηδηψθεη κνλάρα ηελ απφιαπζε, αξλνχκελν 

λα ππνηαρζεί ζηνπο ζθνπνχο ηεο αλαπαξαγσγήο», βι. ίγθκνπλη Φξφηλη (1961), φ.π. ζει. 19 
104

 ίγθκνπλη Φξφηλη, Φπρνινγία ηεο εξσηηθήο δσήο, Αζήλα 2018, ζει.17 
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λεπξψζεσλ) θαη αγρψδεο (ην νηδηπφδεην ζχκπιεγκα ζεσξείηαη απφ ην Φξφηλη ν 

ππξήλαο ησλ λεπξψζεσλ) παξά έρεη πιένλ θηάζεη ζην απψηαην ζεκείν.
105

 Πξάγκαηη, 

ήδε ε εκπεηξηθή παξαηήξεζε κάο πιεξνθνξεί γηα ηελ ηδηαίηεξε ςπρνζχλζεζε 

νκνθπιφθηισλ αηφκσλ, αηφκσλ πνπ ζπλήζσο ζέινπλ λα απνθηήζνπλ εδνλή πνπ δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ θαη έηζη απφ ηελ εζσηεξηθή ηνπο ζχγθξνπζε πξνθχπηεη ζπκφο 

ηφζν γηα ην γπλαηθείν θχιν (αηζζήκαηα δήιεηαο θαη αληαγσληζκνχ) φζν θαη γηα ην 

αληξηθφ. Σα ζπγθεθξηκέλα άηνκα, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξάζνπλ ηελ ηδέα φηη δελ 

κπνξνχλ λα έρνπλ εθείλν πνπ επηζπκνχλ, πξνηηκνχλ λα ην ππνβηβάδνπλ, αθφκα θαη λα 

ην θαηαζηξέθνπλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Lydecker ε έκκνλε ηδέα ηνπ θηάλεη κέρξη ηελ 

εγθιεκαηηθή πξάμε ηεο δνινθνλίαο.  

Καηαιήγνληαο, ζα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζζνχκε φηη ε ιηγφηεξν αζηαζήο 

παξνπζία ηνπ έξγνπ είλαη ηεο ίδηαο ηεο Laura: κηα γπλαίθα δπλακηθή, εμσζηξεθήο, 

πνπ θαίλεηαη λα απνδέρεηαη ηνλ εαπηφ ηεο θαη ηνλ θφζκν γχξσ ηεο, κηα γπλαίθα ελ 

ηέιεη- φπσο ππνλνείηαη- επεπίθνξε ζην θιεξη θαη άξα κε κηα πεξηζζφηεξν πγηή 

ζεμνπαιηθή δσή.    
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ΔΠΙΛΟΓΟ 

Σν θηικ λνπάξ είλαη έλα απφ ηα δεκνθηιέζηεξα είδε ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. Έλα είδνο 

πνπ εδξαηψζεθε ζην ακεξηθαληθφ έδαθνο αιιά επεξέαζε ηνλ θηλεκαηνγξάθν ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Ηδηαίηεξε εληχπσζε πξνθαιεί ην γεγνλφο φηη ηα έξγα απηνχ ηνπ 

είδνπο ηθαλνπνηνχλ ηφζν ην απιφ θνηλφ (ζην νπνίν πξσηίζησο απεπζχλνληαη) ελψ 

ηαπηφρξνλα απνηεινχλ ηξνθή γηα ηε ζθέςε ησλ αθαδεκατθψλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε 

ζεσξία ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ. 

Ζ εμήγεζε βξίζθεηαη ζίγνπξα ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν γξάθνληαλ ηα ζελάξηα 

ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ ηνπ Υφιηγνπλη- κε ηελ έκθαζε λα ηνπνζεηείηαη ζηα αξρέηππα 

θαη άξα ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ππξεληθά ζηε δσή ησλ αλζξψπσλ. ε έλλνηεο, 

επηπξνζζέησο,  φπσο ν αλδξηζκφο, ε ρεηξαγψγεζε, ε δηαθζνξά, ε έιιεηςε 

επηθνηλσλίαο, ε δηπξνζσπία.  

Καζφηη νη λεφηεξνη άλζξσπνη έξρνληαη ζπλήζσο ζε επαθή κε έλα θφζκν πνπ 

ζπγθξνχεηαη κε ηηο δηθέο ηνπο ξνκαληηθέο αμίεο, φιν θαη ζπρλφηεξα απφ ηε δεθαεηία 

ηνπ ’70 θαη εμήο αηζζάλνληαη απηφ ην αίζζεκα ηεο απνμέλσζεο ην νπνίν 

αληηκεησπίδεη θαη ν ήξσαο ηνπ θηικ λνπάξ ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο. αλ άιινη 

ήξσεο ηνπ λνπάξ, νη λεφηεξνη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ έλα λφεκα θαη κηα ζεηξά ζε έλα 

θφζκν πνπ κνηάδεη λα ηνλ κπεξδεχεη φιν θαη πεξηζζφηεξν.  

Γη’ απηφ δελ είλαη ηπραίν ην γεγνλφο φηη θάζε λέα γεληά θηλεκαηνγξαθηζηψλ ή 

θηλεκαηνγξαθφθηισλ παξαθνινπζνχλ κε ηέηνηα πξνζήισζε ηηο θιαζηθέο ζηηγκέο ηνπ 

είδνπο. Ζ αηζζεηηθή ηνπ ζπλερίδεη λα επεξεάδεη ηνπο επαγγεικαηίεο (ζθελνζέηεο θαη 

ηδίσο ζελαξηνγξάθνπο θαη δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο) ελψ νη ζεαηέο ζπρλά πξνηηκνχλ 

γηα ηελ ςπραγσγία ηνπο αθφκα θαη ηειενπηηθέο αζηπλνκηθέο ζεηξέο πνπ ζπγγελεχνπλ 

κε ην θιαζηθφ λνπάξ.  

Ζ ηζηνξία δσήο ηνπ ηην Πξέκηληδεξ δίλεη δχλακε ζε φζνπο αζρνινχληαη κε 

ηνλ θηλεκαηνγξάθν. Δπηβεβαηψλεη επίζεο ηελ εληχπσζε φηη άλζξσπνη κε ηαιέλην, 

γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηνπο αιιά θαη πνιπζχλζεηε ζθέςε (απφθνηηνο λνκηθήο, γαξ, 

κε ηνλ παηέξα ηνπ λα είλαη εμέρνλ κέινο ηεο θνηλσλίαο ηεο επνρήο) δελ αξγνχλ λα 

βξνπλ ηελ θαηαμίσζε ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο, ησλ κειεηεηψλ αιιά θαη ηνπ θνηλνχ- 

πνπ ζηελ πεξίπησζε ελφο θαιιηηέρλε είλαη ην πιένλ ζεκαληηθφ.  
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ζνλ αθνξά ζηε κλεκεηψδε ηαηλία ηνπ Laura, πξφθεηηαη γηα έλα θηικ ηνπ 

είδνπο πνπ φκσο δελ θαίλεηαη λα αθνινπζεί φιεο ηηο ζπκβάζεηο ηνπ- εάλ, φπσο 

εηπψζεθε θαη ζηε ζπλνπηηθή εηζαγσγή καο, ε «νκπξέια» ηνπ είδνπο είλαη κεγάιε. 

Δίλαη ίζσο απηή ε κείμε ηνπ κπζηεξίνπ κε ην ξνκαληηζκφ πνπ θαζηζηά αθαηακάρεηε 

ηε ζέαζε ηεο ηαηλίαο απηήο κέρξη ηηο κέξεο καο. Σέινο, ε πνιππινθφηεηα ησλ 

ραξαθηήξσλ ηεο ζαγελεχεη ην ζεαηή θαη πξνθαιεί ην κειεηεηή λα ηνπο 

απνθξππηνγξαθήζεη- αλαηξέρνληαο θάπνηε ζηελ ηζηνξία ηεο ζεμνπαιηθφηεηαο θαη 

ηελ ςπραλάιπζε πνπ θαηά ηε γλψκε καο πεξηζζφηεξν απφ ηε θηινζνθία 

ζπλεπηθνπξεί ζε κηα πην ζσζηή δξακαηνπξγηθή αλάιπζε ελφο νπνηνπδήπνηε θηικ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Απόζπαζμα από ηεν ασηοβιογραθία ηοσ Όηηο Πρέμινηδερ 

Πξνο επίξξσζε ηνπ θπξίσο ζψκαηνο ηεο εξγαζίαο καο, αλαηξέρνπκε ζηηο 

αθεγήζεηο ησλ δχν βαζηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο εμεηαδφκελεο ηαηλίαο, ηνπ ζθελνζέηε 

ηην Πξέκηληδεξ αθελφο θαη ηεο πξσηαγσλίζηξηαο Σδηλ Σίξλετ αθεηέξνπ. 

Μεηαθξάδνπκε ηα απνζπάζκαηα- έπεηηα απφ ζχληνκε αλαδήηεζε ην απηφ 

θαηαιάβακε- γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά. Ο ηην Πξέκηληδεξ, ινηπφλ, αθεγείηαη 

ζηελ απηνβηνγξαθία ηνπ
106

: 

«Σν ηκήκα ζελαξίνπ ηνπ ζηνχληην
107

 αλαδεηνχζε βηβιία θαη ζεαηξηθά έξγα πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα γίλνπλ ηαηλίεο. Οη ζθελνζέηεο θαη νη παξαγσγνί ιάκβαλαλ πξνηάζεηο 

απφ ηνπο αηδέληεο ή αλαδεηνχζαλ πιηθφ θαη απφ κφλνη ηνπο.  

  Απφ φια ηα ζελάξηα, βηβιία θαη ζεαηξηθά έξγα πνπ δηάβαζα φζν ζθελνζεηνχζα 

ην Margin for Error, κφλν δχν κνπ άξεζαλ. Σν έλα ιεγφηαλ Army Wives θαη ην άιιν 

κηα ηζηνξία ζαζπέλο ηεο Βέξα Κάζπαξπ, ε Laura. Ο Goetz ηνπο έξημε κηα καηηά θαη 

είπε εληάμεη, πξνρψξα.  

  Καηφπηλ επέζηξεςε ν Zanuck. Καηεγφξεζε ην Goetz γηα πξνδνζία. Δμνξγίζηεθε 

απφ θάπνηεο απνθάζεηο πνπ ν Goetz είρε πάξεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απνπζίαο ηνπ- 

αλάκεζα ζε απηέο θαη ε πξφζιεςή κνπ ζαλ ζθελνζέηε. Τπνςηάδνληαλ φηη ν Goetz 

πξνζπαζνχζε λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία ηνπ ζηνχληην. Ήηαλ κηα κάρε γηα ηελ εμνπζία. Ο 
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 Ο κεηαπηπρηαθφο θνηηεηήο κεηέθξαζε απφ ην έξγν Preminger An autobiography, New York 1977, 

chapter 12, ζει. 84-94. Οη επεμεγεκαηηθέο αλαθνξέο είλαη απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ , γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηνπ εμεηάδνληνο θαη ησλ αλαγλσζηψλ, θαη δελ πεξηιακβάλνληαη ζην ζψκα ηνπ 

πξσηφηππνπ θεηκέλνπ.  
107

 Πξφθεηηαη γηα έλα απφ ηα πέληε κεγαιχηεξα ζηνχληην ηεο θιαζηθήο πεξηφδνπ ηνπ Υφιηγνπλη. Δίλαη 

ην ζηνχληην ηεο Fox. Ζ Susan Hayward δίλεη θάπνηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο: «Ζ Fox ηδξχζεθε ην 1913 

απφ ηνλ William Fox. Αξρηθά εηαηξεία δηαρείξηζεο αηζνπζψλ πξνβνιήο (ζηε Νέα Τφξθε), εμειίρζεθε 

γξήγνξα ζε εηαηξεία παξαγσγήο (1915) κε ζηνχληην ζην Υφιηγνπλη. Ζ θηινδνμία ηνπ Fox ήηαλ λα γίλεη ν 

κεγαιχηεξνο απφ ηνπο «Μεγάινπο». Απηή ε θηινδνμία νδήγεζε, ην 1931, ηελ εηαηξεία ζηε ρξενθνπία. Σν 

1935, κηα κηθξή εηαηξεία παξαγσγήο, ε 20
th

 Century, κε επηθεθαιήο ηνλ Joseph M. Schenk θαη ηνλ 

Darryl F. Zanuck (πξψελ δηεπζπληή παξαγσγήο ηεο Warner Brothers), ζπγρσλεχηεθε κε ηε Fox θαη ε 

εηαηξεία κεηνλνκάζηεθε ζε 20
th
 Century Fox. ε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα ν Zanuck, σο αληηπξφεδξνο 

(ζέζε πνπ θξάηεζε γηα πεξηζζφηεξα απφ είθνζη ρξφληα), αλέζηξεςε ηηο αξλεηηθέο ηάζεηο ηεο 

πξνεγνχκελεο εηαηξείαο , θέξλνληάο ηελ ζηελ ηξίηε ζέζε, κεηά ηελ MGM. Απηφ επηηεχρζεθε- ηνπιάρηζηνλ 

ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930- ράξε ζηνλ ηχπν ησλ παξαγφκελσλ ηαηληψλ- δεκνθηιή κηνχδηθαι- παξά 

ζηε δεμακελή ησλ εζνπνηψλ, πνπ δεκηνχξγεζε κε πνιχ βξαδείο ξπζκνχο. ηνπο δχν πξψηνπο πνπ 

θιεξνλφκεζε απφ ηε Fox- Shirley Tample θαη Will Rodgers- πξφζζεζε ηνπο Tyrone Power, Sonja Henie, 

Alice Fay, Carmen Miranda θαη Betty Grable θαη, ηειηθά, ζηηο δεθαεηίεο ηνπ 1940 θαη 1950, ηνπο Henry 

Fonda, Marlon Brando, Marilyn Monroe, Jane Russell θαη Gregory Peck. Μεηαμχ ησλ ζθελνζεηψλ ηεο 

εηαηξείαο ζπγθαηαιέγνληαλ νη Elias Kazan, John Ford θαη Joseph Mankiewicz. Μεηά ην 1948, ε Fox 

ζηξάθεθε ζηα γπξίζκαηα ζε θπζηθνχο ρψξνπο θαη δηεχξπλε ην θηλεκαηνγξαθηθφ ηεο ξεπεξηφξην ζε ηαηλίεο 

πνπ πεξηειάκβαλαλ «ξεαιηζηηθέο» αζηπλνκηθέο, γνπέζηεξλ, κηνχδηθαι θαη ππεξπαξαγσγέο. Γηα λα 

πξνζειθχζεη εθ λένπ ην θνηλφ ζηηο αίζνπζεο, ε Fox πηνζέηεζε ηε λέα ηερλνινγία- παξάγνληαο, γηα 

παξάδεηγκα, ην Υηηψλα (The Robe, 1953), ηελ πξψηε κεγάινπ κήθνπο ηαηλία γπξηζκέλε ζε ζηλεκαζθφπ. 

ήκεξα ε Fox αλήθεη ζηνλ Rupert Murdoch». φ.π., ζει. 470 
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Zanuck αξληφηαλ λα παηήζεη ην πφδη ηνπ ζηα θεληξηθά φζν ν Goetz ήηαλ αθφκε εθεί. Δλ 

ησ κεηαμχ θαλφληδε ηηο δνπιεηέο ηνπ απφ ην εμνρηθφ ηνπ ζηε άληα Μφληθα θαη 

ζπγθέληξσλε παξαγσγνχο θαη ζθελνζέηεο γηα ζπδεηήζεηο εθεί. Κάπνηα ζηηγκή ήξζε θαη 

ε ζεηξά κνπ. Γελ είρακε κηιήζεη εδψ έμη ρξφληα- απφ ηε δηαθσλία καο ην 1937 γηα ην 

ζελάξην ηνπ Kidnapped.  

 Έλαο κπάηιεξ κε ζπλφδεπζε απφ ηελ είζνδν ζηνλ θήπν φπνπ ν Zanuck θαζφηαλ 

κε ην καγηφ δίπια απφ ηελ πηζίλα ηνπ. Ζ πιάηε ηνπ ήηαλ γπξηζκέλε ζε εκέλα. Έξημε κηα 

γξήγνξε καηηά ηξηγχξσ  θη έπεηηα γχξηζε μαλά ηελ πιάηε ηνπ. ήθσζε έλα θνκκάηη 

ραξηί θαη είπε: «Βιέπσ φηη δνπιεχεηο κεξηθά πξάγκαηα. Γελ βξίζθσ θαλέλα 

ελδηαθέξνλ, εθηφο απφ έλα, ηε Laura. Σν δηάβαζα θαη δελ είλαη θαθφ. Μπνξείο λα 

θάλεηο ηελ παξαγσγή αιιά φζν θαηξφ βξίζθνκαη ζηε Fox δελ ζα ζθελνζεηήζεηο. 

Αληίν». «Αληίν», είπα ζηελ πιάηε ηνπ θαη έθπγα.  

 Ζ επφκελε θίλεζε ηνπ Zanuck ήηαλ λα βάιεη ηε Laura θη εκέλα ζην ηκήκα ησλ 

ηαηληψλ ρακεινχ πξνυπνινγηζκνχ (Β-unit). Οη ηαηλίεο απηέο πνπ γπξίδνληαλ πνιχ 

γξήγνξα ήηαλ ηφηε ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Bryan Foy, ελφο ραξηησκέλνπ αλζξψπνπ 

γλσζηνχ σο Brynie, πνπ είρε δηαδερζεί ηνλ Sol Wurtzel. Αξρηθά δνχιεςα ην ζελάξην κε 

έλα ζπγγξαθέα, ηνλ Jay Dratler, αιιά νη δηάινγνη δελ ήηαλ φπσο έπξεπε. Ο Foy κνπ 

έδσζε ηελ άδεηα λα πξνζιάβσ ηε ζπγγξαθηθή νκάδα ηνπ πνηεηή άκνπει Υνθελζηάηλ 

θαη ηεο Μπέηη Ρέηλραξλη. Πξαθηηθά ν Υνθελζηάηλ δεκηνχξγεζε ην ραξαθηήξα ηνπ 

Waldo Lydecker πάλσ ζηα κέηξα ηνπ εζνπνηνχ Κιίθηνλ Γνπέκπ. Δίρε ην ζπλήζεην λα 

γξάθεη καθξνζθειείο ζθελέο αιιά κεηά ην κνληάδ ν δηάινγφ ηνπ ήηαλ εμαηξεηηθφο.  

 ηαλ ηειεηψζακε ην ζελάξην ηεο Laura, είρακε ζηα ρέξηα καο κηα ζρεδφλ 

θαηλνχξηα πινθή. Απφ ην βηβιίν είρακε θξαηήζεη κνλάρα ην εχξεκα φπνπ ε Laura 

αξρηθά παξνπζηάδεηαη σο ην ζχκα  θαη θαηφπηλ, φηαλ επηζηξέθεη, γίλεηαη ε θχξηα 

χπνπηνο. ηαλ ε Βέξα Κάζπαξπ δηάβαζε ην ζελάξην, δελ ελζνπζηάζηεθε.  

 «Γηαηί θάλεηε ην βηβιίν κνπ κηα ηαηλία δεπηέξαο δηαινγήο;», κε ξψηεζε 

Σεο είπα φηη ζα γηλφηαλ έλα εμαηξεηηθφ θηικ. Γελ πείζηεθε.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα ην ζελάξην δελ άξεζε ζε θαλέλαλ εθηφο απφ εκάο πνπ είρακε 

δνπιέςεη ζε απηφ. Ο Brynie Foe κε θάιεζε ζην γξαθείν ηνπ θαη κνπ έδσζε ηα θαθά 

καληάηα.  

«Ο Νηέηβηλη δηάβαζε ην ζελάξην θαη ιέεη φηη είλαη θαθφ», κε πιεξνθφξεζε. Σνπ Brynie 

δελ ηνπ άξεζε λα δηαβάδεη. Ο βνεζφο ηνπ, ν Νηέηβηλη έθαλε ην δηάβαζκα γη’ απηφλ.  

«Κνίηα, Brynie», ηνπ απεπζχλζεθα κε ην κνλαδηθφ ηξφπν πνπ ήμεξα φηη ζα κπνξνχζα 

λα ζπλελλνεζψ καδί ηνπ, «ν Νηέηβηλη βγάδεη 75 δνιάξηα ηε βδνκάδα θη εγψ 15.000. Γελ 

ηνπ αξέζεη, αιιά έηζη πάεη. Ίζσο είλαη θαιχηεξν λα ην δηαβάζεηο κφλνο ζνπ θαη λα 

απνθαζίζεηο πνηνο απ’ ηνπο δπν καο έρεη δίθην».  
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Τπνζρέζεθε φηη ζα ην έθαλε. πλαληεζήθακε ην επφκελν πξσί ζηνλ αλειθπζηήξα ηνπ 

ζηνχληην. Παξνπζία δέθα αηφκσλ είπε μεξά, «Έρεη δίθην ν Νηέηβηλη. Σν ζελάξην είλαη 

άζιην».  

Ήμεξα φηη ην ζελάξην δελ ήηαλ άζιην. Εήηεζα απφ ην Foy λα ην ζηείιεη ζην Zanuck γηα 

λα καο πεη ηε γλψκε ηνπ.  

Ήηαλ θαηεγνξεκαηηθφο. «Ο Zanuck ζε κηζεί», είπε. «Σν κφλν πνπ ηνπ έιεηπε είλαη λα 

δηαβάζεη απηφ ην άζιην ζελάξην. Θα ζε απνιχζεη».  

«Θα πάξσ ην ξίζθν», είπα. Ο Foy δελ είρε άιιε επηινγή απφ ην λα ζηείιεη ην ζελάξην 

ζην Zanuck πνπ είρε θεξδίζεη ζηε κάρε ηνπ κε ην Goetz θαη είρε επηζηξέςεη μαλά ζην 

ζηνχληην.  

Ο Darryl θάιεζε ην Foy θη εκέλα ζην γξαθείν ηνπ δχν κέξεο αθνχ έιαβε ην ζελάξην ηεο 

Laura. «Γελ ζνπ αξέζεη ην ζελάξην, Brynie;» «ρη». «Γηαηί;» ξψηεζε θνθηά ν Zanuck. 

O Foy κνπξκνχξεζε θάηη αθαηαιαβίζηηθα. Μηα απφ ηηο δηαθσλίεο ηνπ ήηαλ ε εμήο: πψο 

γίλεηαη λα έρεηο κηα αζηπλνκηθή ηζηνξία ρσξίο νχηε κία ζθελή λα δηαδξακαηίδεηαη κέζα 

ζε αζηπλνκηθφ ηκήκα; 

Ο Zanuck ηνλ θνίηαμε θαιά-θαιά. «Σν γεγνλφο φηη δελ έρεη θιηζεδηάξηθε ζθελή ζε 

αζηπλνκηθφ ηκήκα είλαη αθξηβψο φ, ηη κνπ αξέζεη ζε απηφ. Θα αλαιάβσ ηελ επίβιεςε 

ηεο ηαηλίαο». 

Απηφ ζήκαηλε φηη ε Laura θη εγψ πξνβηβαδφκαζηαλ ζην ηκήκα κε ηηο ηαηλίεο 

πξψηεο δηαινγήο. Παξφια απηά, ν Zanuck ζπλέρηδε λα κε κνπ επηηξέπεη λα 

ζθελνζεηήζσ ηελ ηαηλία. Έζηειλε ην ζελάξην απφ ηνλ έλα ζθελνζέηε ζηνλ άιινλ. 

Καλείο δελ ήζειε λα ην θάλεη. Καζψο νη αξλήζεηο ζπζζσξεχνληαλ, γίλνληαλ ακθίβνιν 

θαη γηα ην πφζν αθφκα ζα θξαηνχζε απηφ ην ζελάξην ζηα ρέξηα ηνπ ν Zanuck.  

Δλ ησ κεηαμχ επηθνξηίζηεθα κε ην θάζηηλγθ ηεο ηαηλίαο. Καηά ηε γλψκε κνπ ν 

ξφινο ηνπ Waldo Lydecker ήηαλ ζεκαληηθφο γηα ηελ επηηπρία ηεο ηαηλίαο. Σν θνηλφ δελ 

έπξεπε λα ππνςηαζηεί φηη είλαη ν θαθφο. Ο Zanuck ήζειε ζην ξφιν ηνλ Laird Cregar 

αιιά δηαθψλεζα δηφηη ν εζνπνηφο είρε θάλεη θαξηέξα σο βαξχο ηχπνο θη έηζη ζα 

πξφδηδε ηελ πινθή. Ήζεια θάπνηνλ άγλσζην γηα ην θηλεκαηνγξαθηθφ θνηλφ θαη 

ζθέθηεθα φηη ν εζνπνηφο ηνπ Μπξνληγνπαίε Κιίθηνλ Γνπέκπ ζα ήηαλ ν θαηάιιεινο γηα 

ην ξφιν.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, είρα ήδε πξνζεγγίζεη ην Γνπέκπ κέζσ ηνπ παιηνχ κνπ 

θίινπ Fefe πνπ ηνλ εθπξνζσπνχζε. Ο πφιεκνο είρε θαηαζηξέςεη ην λάηη θιακπ ηνπ ζηε 

Νέα Τφξθε θαη κεηαθηλήζεθε ζην Υφιηγνπλη γηα λα γίλεη αηδέληεο. Μίιεζα κε ην 

Γνπέκπ ζηα παξαζθήληα ηνπ Μπάιηηκνξ Θίαηεξ ζην Λνο Άληδειεο φπνπ 

πξσηαγσληζηνχζε ζε κηα παξαγσγή ηνπ έξγνπ Blithe Spirit ηνπ Νφει Κάνπαξλη. Σνπ 

έδσζα ην ζελάξην ηεο Laura θαη ηνπ δήηεζα λα ην δηαβάζεη.  

Ο Zanuck ήηαλ αξλεηηθφο φηαλ πξφηεηλα ην Γνπέκπ. Ο επηθεθαιήο ηνπ 

ηκήκαηνο θάζηηλγθ, Rufus LeMaire, πνπ ήηαλ παξψλ, πήξε ην ζήκα ηνπ αθεληηθνχ θαη 
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είπε φηη είρε δεη έλα δνθηκαζηηθφ ηνπ Γνπέκπ γηα ηελ MGM. Δίπε φηη ν άλζξσπνο ήηαλ 

εθπιεθηηθφο. «Γελ πεξπαηάεη, απηφο πεηάεη», ππνλνψληαο φηη ήηαλ ζειππξεπήο.  

«Αο θνηηάμνπκε ην δνθηκαζηηθφ», πξνέηξεςα. Δίκαη ζίγνπξνο φηη ν Γνπέκπ είλαη ν 

θαηάιιεινο γηα ην ξφιν». 

Ο Εάλνπθ αλέζεζε ζην LeMaire λα βξεη ην δνθηκαζηηθφ. Οη κέξεο πεξλνχζαλ. Ο 

LeMaire ζπλέρηδε λα βξίζθεη δηθαηνινγίεο. Ο Fefe ξψηεζε ην Γνπέκπ θαη φια 

εμεγήζεθαλ. Γελ είρε θάλεη πνηέ δνθηκαζηηθφ γηα ηελ MGM ή νπνηνδήπνηε άιιν 

ζηνχληην.  

Ο Εάλνπθ κε είρε εληάμεη μαλά ζην θιεηζηφ γθξνππ πνπ γεπκάηηδε καδί ηνπ ζηε κεγάιε 

ηξαπεδαξία. Δθεί πέηπρα ην Rufus LeMaire.  

«Πφηε ζα έξζεη ην δνθηκαζηηθφ ηνπ Γνπέκπ;», ξψηεζα. 

«ίγνπξα αχξην», απάληεζε.  

«Δίζαη ςεχηεο», είπα ζηγαλά. «Ο Γνπέκπ δελ έθαλε πνηέ δνθηκαζηηθφ. Γελ εκθαλίζηεθε 

κπξνζηά ζηελ θάκεξα νχηε κηα θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 18 κελψλ πνπ είρε 

ζπκβφιαην κε ηελ MGM». 

Ο Εάλνπθ ήηαλ αξθεηά δίθαηνο γηα λα κνπ επηηξέςεη λα θάλσ δνθηκαζηηθφ ζην 

Γνπέκπ. Μνπ είπε φηη ζα κπνξνχζα λα βάισ ηε Σδηλ Σίξλετ ζην πιάη ηνπ γηα λα ηνπ 

δψζσ ηελ θαιχηεξε δπλαηή επθαηξία. Ζ Σδηλ πήξε ην ξφιν ηνπ ηίηινπ. Ο Εάλνπθ είρε 

γίλεη ππνρσξεηηθφο απέλαληί κνπ θη έηζη έδσζα ηνλ πξσηαγσληζηηθφ αληξηθφ ξφιν ζην 

Νηάλα Άληξηνπο, έλα λεαξφ κε ζπκβφιαην ζηε Fox θαη ιίγεο κφλν θηλεκαηνγξαθηθέο 

εκθαλίζεηο.  

Πήγα ζην θακαξίλη ηνπ Γνπέκπ κε ηα θαιά λέα. Αξλήζεθε λα θάλεη ην δνθηκαζηηθφ.  

«Αγνξάθη κνπ», είπε, «εάλ ν θχξηνο Εάλνπθ ζνπ ζέιεη λα δεη αλ κπνξψ λα παίμσ πεο 

ηνπ λα έξζεη ζην ζέαηξν. Γελ γλσξίδσ απηή ηελ θπξία Σίξλετ πνπ κνπ ιεο θαη δελ ζέισ 

λα θάλσ δνθηκαζηηθφ καδί ηεο».  

Ο Εάλνπθ ήηαλ νκνίσο ακεηαθίλεηνο. «Γελ ζέισ λα ηνλ δσ ζηε ζθελή λα παίδεη Νφει 

Κάνπαξλη», κνπ είπε ζπκσκέλα. «Θέισ λα ηνλ δσ ζε θηικ λα παίδεη ην ξφιν ηνπ 

Waldo Lydecker».  

Έβαια κπξνο έλα ηνικεξφ ζρέδην. Υσξίο λα ην πσ ζην Εάλνπθ, πήγα έλα ζπλεξγείν ζην 

ζέαηξν πνπ έπαηδε ν Γνπέκπ. ηαλ έθπγε ην θνηλφ, ν Γνπέκπ, κέζα ζηελ άδεηα ζθελή 

εξκήλεπζε ηνλ δηάζεκν κνλφινγφ ηνπ απφ ην Blithe Spirit. Φηικηθή ζηηγκή νιθήο. 

Κακεξακάλ κνπ ήηαλ ν Joe La Shelle, πνπ αθφκε δελ ήηαλ πξψηνο θακεξακάλ αιιά 

ήηαλ ν κνλαδηθφο δηαζέζηκνο.  

Σν επφκελν ζηάδην ήηαλ πεξίπινθν. Έπξεπε λα ξηζθάξσ ηελ νξγή ηνπ Εάλνπθ. Σνπ 

εμνκνινγήζεθα ηί είρα θάλεη θαη ηνπ δήηεζα λα δεη ην δνθηκαζηηθφ. Ήηαλ έμσ θξελψλ. 

Μα φηαλ ηειείσζε ην δνθηκαζηηθφ ζπκπεξηθέξζεθε κε εθείλε ηελ θαινζχλε πνπ ήηαλ 
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κέξνο ηεο πεξίπινθεο θχζεο ηνπ. «Δίζαη θάζαξκα», είπε, «αιιά έρεηο δίθην. Δίλαη πνιχ 

θαιφο. Μπνξείο λα έρεηο ηνλ Κιίθηνλ Γνπεκπ».  

Ο Γνπεκπ θαη ν Εάλνπθ έγηλαλ ζηελνί θίινη θαη ν Γνπέκπ έγηλε κεγάινο αζηέξαο ηεο 

Fox γηα πνιιά ρξφληα.  

O Εάλνπθ επηηέινπο είρε θιείζεη ζθελνζέηε γηα ηε Laura: ην Ρνχκπελ 

Μακνχιηαλ. Γελ ηνπ είρε αξέζεη ην ζελάξην πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ππφινηπνπο πνπ ην 

είραλ απνξξίςεη αιιά δελ είρε άιιεο δνπιεηέο ελφςεη θαη ρξεηάδνληαλ ηα ρξήκαηα. Ο 

Μακνχιηαλ κπνξνχζε κε κεγάιε επθπία λα θαηαλνήζεη ηα παηρλίδηα ηνπ Υφιηγνπλη φζν 

θαλέλαο άιινο ζην ρψξν θαη έηζη είρε θαηαιάβεη φηη ν Εάλνπθ δελ ήηαλ αθξηβψο 

ελζνπζηαζκέλνο κε ην πξφζσπφ κνπ. Απηή ε θαηάζηαζε ηνλ έθαλε λα αηζζαλζεί φηη είρε 

ηελ απφιπηε ειεπζεξία, λα κε αγλνήζεη αθφκα-αθφκα. Πξνρψξεζε ζε αιιαγέο 

ζθεληθψλ θαη θνζηνπκηψλ ρσξίο λα ξσηήζεη ηε ζπκβνπιή κνπ. ηαλ άξρηζε λα θάλεη 

αιιαγέο θαη ζην ζελάξην, πάηεζα πφδη. Ο Μακνχιηαλ ζπκήζεθε φηη ην ζελάξην άξεζε 

ζην Εάλνπθ θαη ππνρψξεζε.  

Ξεθίλεζε ην γχξηζκα. Μνπ δήηεζε λα κελ παξεπξεζψ. Δίπε φηη ηνπ έθεξλα 

άγρνο. Ο Εάλνπθ ήηαλ ζηε Νέα Τφξθε. Μεηά έβιεπα ην πιηθφ θαη πάζαηλα ζνθ. Έρεη 

επηιέμεη κηα απιή γνχλα γηα ηε Σδνχληηζ Άληεξζνλ, αιιά ν Μακνχιηαλ επεξεαζκέλνο 

πηζαλφλ απφ ηελ ζχλδεζε ηεο κε ην ξφιν ηεο Μήδεηαο γηα ηνλ νπνίν έγηλε δηάζεκε, ηελ 

είρε ληχζεη κε θάηη ξηρηφ, ζαλ αξραηνειιεληθφ. Ήηαλ εληειψο ιάζνο γηα κηα ζχγρξνλε 

ηζηνξία θαη ην ίδην ζπλέβαηλε κε ηα ζθεληθά.  

Οη εξκελείεο ήηαλ θξηθηέο. Ζ Σδνχληηζ Άληεξζνλ ππεξηφληδε ην παίμηκφ ηεο, ν Νηάλα 

Άληξηνπο θαη ε Σδηλ Σίξλεί ήηαλ ζαλ εξαζηηέρλεο θαη ππήξρε αθφκα θαη ζηελ εξκελεία 

ηνπ Κιίθηνλ Γνπέκπ θάηη θαθφ.  

Πήγα ζην Lew Schreiber πνπ είρε δηαδερηεί  ην Goetz ζηε ζέζε ηνπ πξψηνπ 

βνεζνχ. Δπέκελα λα ζηαιεί ην ακνληάξηζην πιηθφ ζην Εάλνπθ ζηε Νέα Τφξθε. Ο 

Εάλνπθ αληέδξαζε κε έλα νξγηζκέλν ηειεγξάθεκα θαη δηέηαμε ην ξάηκπεξ λα ην δείμεη 

ζην Μακνχιηαλ θαη εκέλα. Μίζεζε ηελ εξκελεία ηνπ Νηάλα Άληξηνπο. Σνλ απνθάιεζε 

‘’ζρεδφλ ζρνιηαξφπαηδν’’ πνπ δελ είλαη αξθεηά ζθιεξφ γηα ην ξφιν ηνπ ληεηέθηηβ. 

Πξφζζεζε: «Απηφ θνβφκνπλ απφ ηελ αξρή θαη γη’ απηφ ήζεια ην Σδνλ Υφληηαθ κα ζαλ 

βιάθαο άθνπζα ην Πξέκηληδεξ».  

Ήζειε λα γπξηζηνχλ μαλά φια απφ ηελ αξρή, εθηφο απφ ηα θνληηλά πιάλα ηνπ Κιίθηνλ 

Γνπέκπ. Σψξα ν Εάλνπθ δελ κνπ έδηλε πξφζβαζε ζην γχξηζκα θαη ν Μακνχιηαλ 

μεθίλεζε θαη πάιη.  

Σν δεχηεξν ακνληάξηζην πιηθφ πνπ πξνέθπςε ήηαλ πεξίπνπ φπσο ην πξψην ή ίζσο θαη 

αθφκα ρεηξφηεξν. Ο Εάλνπθ ην είδε φηαλ επέζηξεςε απφ ηε Νέα Τφξθε. Σελ επφκελε 

ψξα ζπληξψγακε, ην ηξαπέδη γεκάην απφ παξαγσγνχο θαη ηα κεγάια θεθάιηα ηεο ΦΟΞ. 

Ο Εάλνπθ κε θνίηαμε.  

«Πνηα είλαη ε γλψκε ζνπ;», ξψηεζε απφηνκα «Μήπσο λα απνιχζσ ην Μακνχιηαλ απφ 

ηελ ηαηλία;» 
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Υσξίο δηζηαγκφ είπα «Ναη». 

Καζψο απνρσξνχζακε απφ ην γεχκα, ν Εάλνπθ κνπ πέηαμε απφηνκα: «Σε Γεπηέξα 

κπνξείο λα μεθηλήζεηο λα γπξλάο ηε Laura. Απφ ην κεδέλ». 

Ξεθίλεζα πεηψληαο ηα γεινία ζθεληθά θαη θνζηνχκηα ηνπ Μακνχιηαλ. Αληηθαηέζηεζα 

ηνλ ελδπκαηνιφγν κε θάπνηα πνπ βξήθα ζην ηκήκα ελδπκαηνινγίαο ηεο ΦΟΞ, ηελ 

Μπφλη Κάζηλ. Γελ είρε αλαιάβεη μαλά θνζηνχκηα ηαηλίαο κφλε ηεο. Σψξα είλαη κηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλε ζρεδηάζηξηα γπλαηθείσλ ξνχρσλ.  

Ο Λνπζηέλ Μπαιάξ, ν δηεπζπληήο θσηνγξαθίαο, ζπκπεξηθέξνληαλ παξάμελα. Με 

αγλννχζε πιήξσο. Δλψ είκαζηε έηνηκνη γηα γχξηζκα εθείλνλ θάπληδε πνπξάθηα θαη 

δηάβαδε εθεκεξίδα ζαλ λα ήηαλ θαλέλαο επηζθέπηεο. Αλαθάιπςα φηη ήζειε ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα λα ηνλ πεηάμσ έμσ απφ ηελ ηαηλία. Ήηαλ αξξαβσληαζκέλνο κε ηε 

Μεξι κπεξνλ θαη ήζειε λα θάλεη κηα ηαηλία καδί ηεο ζηελ MGM.  

Σνλ απέιπζα, θάηη γηα ην νπνίν κνπ ήηαλ επγλψκσλ, αιιά ν Εάλνπθ δελ ήηαλ ηφζν 

βνιηθφο. Γελ έζπαζε ην ζπκβφιαηφ ηνπ θαη ηνλ έβαιε λα εξγαζηεί ζηα δνθηκαζηηθά, ηελ 

θαηψηαηε δειαδή δνπιεηά πνπ ππήξρε.  

Σνλ αληηθαηέζηεζα κε ην Σδν Λαει, πνπ είρε θάλεη θαη ην δνθηκαζηηθφ ηνπ Κιίθηνλ 

Γνπέκπ, πξνβηβάδνληάο ηνλ ζε πξψην θακεξακάλ. Κέξδηζε ζθαξ γηα ηε Laura θαη 

έγηλε έλαο απφ ηνπο πην πεξηδήηεηνπο δηεπζπληέο θσηνγξαθίαο ηνπ Υφιηγνπλη.  

ηαλ μεθνξηψζεθα ηα ζθεληθά ηνπ Μακνχιηαλ, ην πνξηξέην ηεο Laura έθπγε 

επίζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ πινθή λα ππάξρεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ πνξηξαίην ηεο 

εξσίδαο ην νπνίν ν Νηάλα Άληξηνπο θνηηάεη επίκνλα ζηελ αξρή ηνπ θηικ φπνπ εθείλε 

ζεσξείηαη λεθξή. Ο Μακνχιηαλ είρε βάιεη ηε ζπδπγφ ηνπ λα δσγξαθίζεη έλα, αιιά ηα 

πνξηξαίηα δχζθνια θσηίδνληαη (ζ.κ. αλαθνξά ζηε δνπιεηά ηνπ δηεπζπληή θσηνγξαθίαο) 

θαη έηζη ζθαξθίζηεθα κηα ζπκβηβαζηηθή ιχζε. Μεγεζχλακε κηα θσηνγξαθία ηεο Σδηλ 

Σίξλετ θαη ηελ παζαιείςακε κε θφιια γηα λα ειαθξχλνπκε ηηο γξακκέο. Έκνηαδε κε 

πίλαθα ηειηθά θαη είρε νκνηφηεηα κε ηελ Σδηλ Σίξλετ.  

ηαλ μεθίλεζα ηηο πξφβεο, φινη ήηαλ ερζξηθνί εθηφο απφ ηνλ Κιίθηνλ Γνπέκπ. Δθ ησλ 

πζηέξσλ έκαζα φηη ν Μακνχιηαλ ηνπο είρε θαιέζεη έλαλ-έλαλ θαη πξνεηδνπνηήζεη φηη 

δελ κνπ άξεζε ην παίμηκφ ηνπο θαη φηη ζθφπεπα λα ηνπο απνιχζσ. Ζ Σδνχληηζ Άληεξζνλ 

ήηαλ ηδηαηηέξσο θαπζηηθή.  

«Κχξηε Πξέκηηδεξ», κνπ έιεγε κε ππεξνςία, «καζαίλσ φηη δελ ζαο αξέζεη ν ηξφπνο πνπ 

παίδσ ην ξφιν κνπ».  

Κφθθαιν φινη ζην γχξηζκα. Ήηαλ ε θήξπμε ηνπ πνιέκνπ. 

«ρη, δελ κνπ αξέζεη ηίπνηα ζε απηή ηελ εξκελεία», απάληεζα.  

«Δληάμεη», απάληεζε ακέζσο, «Σφηε δείμηε κνπ πψο λα ην θάλσ θαιχηεξα». 
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Πξνο έθπιεμε ηεο, ην έθαλα. Ήμεξα θάζε αηάθα ηνπ ζελαξίνπ απέμσ θαη ηεο 

έδεημα ηη ήζεια ιέμε- ιέμε, - βήκα-  βήκα, ρεηξνλνκία-ρεηξνλνκία. Δίλαη θαιή εζνπνηφο 

θαη παξφιν πνπ λφκηδε φηη ήκνπλ ιάζνο, έθαλε αθξηβψο φ, ηη ηεο είρα δείμεη. ην ηέινο 

ηεο είπα: «Αχξην έια καδί κνπ λα δνχκε ην πιηθφ θαη ζα δεηο ηη ελλνψ». ιν ην θαζη 

είδε ηελ επφκελε κέξα ην πιηθφ θαη απφ εθείλε ηε ζηηγκή ηνπο είρα φινπο κε ην κέξνο 

κνπ.  

Έθαλα έλα πξψην κνληάδ ηεο ηαηλίαο θαη ην έδεημα ζην Εάλνπθ ζηελ αίζνπζα 

πξνβνιψλ ηνπ. ε απηέο ηηο πξνβνιέο θαζφκαζηαλ σο εμήο: Ο Εάλνπθ θαζφηαλ ζηελ 

πξψηε ζεηξά κε ην ζθελνζέηε, πνπ ήκνπλ εγψ ζε απηή ηελ πεξίπησζε, θαη ην κνληέξ, ην 

Λνπίο Λεθιέξ ελ πξνθεηκέλσ. Πίζσ καο ήηαλ θακηά δεθαξηά ηζηξάθηα ηνπ Εάλνπθ. Γελ 

έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ ηαηλία. Δίραλ εμαζθεζεί ζηελ ηέρλε ηνπ λα δηαβάδνπλ ηελ 

επηδνθηκαζία ή απνδνθηκαζία ζηελ πιάηε ηνπ Εάλνπθ. Έηζη ξχζκηδαλ θαη ηηο 

αληηδξάζεηο ηνπο απέλαληη ζηελ ηαηλία.  

Δθείλν ην βξάδπ δελ ήζειε ηέρλε γηα λα βγάιεη θαλείο ζπκπέξαζκα γηα ηα 

αηζζήκαηα ηνπ Εάλνπθ. Γελ ξψηεζε θαλ ηελ άπνςή ηνπο. εθψζεθε θαη κνπ είπε: 

«Λνηπφλ, θαίλεηαη φηη κε απηή εδψ αηπρήζακε. Αχξην ζηηο έληεθα λα είζαη ζην γξαθείν 

κνπ». Καη βγήθε απφ ηελ αίζνπζα.  

Σν επφκελν πξσί ν Εάλνπθ κνπ έδσζε ηηο παξαηεξήζεηο πνπ είραλ θάλεη ηα 

ηζηξάθηα ηνπ. πσο ήηαλ αλακελφκελν, φιεο αξλεηηθέο. Μεξηθέο πξφηεηλαλ λα βάινπκε 

ηελ ηαηλία ζην ξάθη θαη λα ηελ θαηαινγίζνπκε ζαλ ραζνχξα. Μα νη ηδέεο ηνπο πεξί 

δηάζσζήο ηεο ήηαλ αθφκε ρεηξφηεξεο.  

Ο Εάλνπθ είρε ην δηθφ ηνπ ζρέδην. Κάιεζε κηα γξακκαηέα ηνπ θαη έλαλ 

ζπγγξαθέα πνπ είρε ζπκβφιαην ζηε ΦΟΞ. Καηφπηλ άξρηζε λα ζνπιαηζάξεη πάλσ-θάησ 

κε ην πνχξν ζην ζηφκα θαη ην κπαζηνχλη ηνπ πφιν ζην ρέξη θαη λα δηαηάδεη γηα εθ λένπ 

ζπγγξαθή ηνπ ζελαξίνπ. Ζ γλψκε ηνπ ήηαλ φηη ην ιάζνο βξίζθνληαλ ζηα ηειεπηαία 

δεθαπέληε ιεπηά ηνπ θηικ, ηα νπνία έπξεπε λα αληηθαηαζηαζνχλ. Σν κηζφ θηικ ήηαλ 

αθήγεζε απφ ηα κάηηα ηνπ Waldo Lydecker θαη ην άιιν κηζφ απφ ηα κάηηα ηνπ 

ληεηέθηηβ. Σψξα ν Εάλνπθ ήζειε λα πξνζζέζεη κηα ηξίηε αθήγεζε ηεο Laura φπνπ ζα 

δηέςεπδε θαη ζα αλαηξνχζε φ, ηη είρακε δεη πξνεγνπκέλσο.  

Κάπσο ην πξφζσπν κνπ ζα πξέπεη λα πξφδσζε ηε ζθέςε κνπ γηαηί μαθληθά 

εθείλνο δηέθνςε θαη είπε ςπρξά: «Δάλ δελ ζνπ αξέζεη, ζα πάξσ άιινλ ζθελνζέηε». 

Δίπα φηη φρη, δελ ζα ην ζθελνζεηνχζα. Πξνζπαζνχζα λα ζψζσ φ, ηη κπνξνχζα.  

ηαλ έδσζα ην θαηλνχξην ζελάξην ζηνπο εζνπνηνχο, θη απηνί γεινίν ην βξήθαλ. Σνπο 

είπα φηη παξφια απηά έπξεπε λα ην γπξίζνπκε. ε δπν βδνκάδεο είρακε ηειεηψζεη ηηο 

πξφζζεηεο ζθελέο.  

Σν απφγεπκα πνπ ν Εάλνπθ είδε ηε λέα εθδνρή, ην δσκάηην πξνβνιψλ ήηαλ 

νπζηαζηηθά άδεην. Σα ηζηξάθηα είραλ παξαηήζεη ηελ πξνζπάζεηα. Μφλν εγψ θαη ν 

κνληέξ θαζφκαζηαλ δίπια ζην Εάλνπθ ζηελ πξψηε ζεηξά θαη απφ πίζσ δχν άλζξσπνη: 

ν Οπφιηεξ Γνπίληζει θαη κηα λεαξή γπλαίθα. πνηε ν Γνπίληζει έξρνληαλ ζην 
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Υφιηγνπλη, ν Εάλνπθ ηνπ πξνζέθεξε γξαθείν ζηε δηάζεζή ηνπ. Ήηαλ θίινη. Ο Εάλνπθ 

ηνλ είρε πξνζθαιέζεη λα δνχλε ηελ ηαηλία καδί θαη θαηφπηλ λα δεηπλήζνπλ. Δλ αληηζέζεη 

κε ηα ηζηξάθηα, ν Γνπίληζει θαη ε ζπληξνθηά ηνπ έκνηαδαλ λα είλαη επραξηζηεκέλνη κε 

ηελ ηαηλία. Γέιαζαλ, ηδίσο κε ηηο αηάθεο θαη ηνλ ηξφπν εθθνξάο ηνπο απφ ηνλ Κιίθηνλ 

Γνπέκπ. Ο Εάλνπθ θάληαδε έθπιεθηνο. Γχξηζε θάκπνζεο θνξέο πξνο ηα πίζσ θαη ηνπο 

θνίηαμε.  

ηαλ ηειείσζε ε πξνβνιή, ν Γνπίληζει πξνρψξεζε πξνο ην Εάλνπθ θαη ηνπ είπε κε ην 

ζηαθάην ηξφπν ηνπ: «Μεγάιε ζηηγκή! Μεγάιε ζηηγκή! Μπξάβν Νηάξπι. Δθηφο απφ ην 

θηλάιε. Γελ ην έπηαζα. Γελ ην έπηαζα».  

Ο Εάλνπθ απνδείρζεθε επέιηθηνο. Γχξηζε θαη κνπ είπε: «Θέιεηο λα βάιεηο ην δηθφ ζνπ 

ηέινο πίζσ;» 

Δίπα «Ναη» θαη επραξίζηεζα ην Γνπίληζει.  

Οη θξηηηθνί δελ ππνδέρζεθαλ ηε Laura κε ελζνπζηαζκφ. Γελ πεηξάδεη δηφηη ην 

θνηλφ έθαλε ηε Laura κηα εληππσζηαθή επηηπρία ζην box office. Μφλν ζηελ Αγγιία 

έβγαιε πεξηζζφηεξν απφ ην ίδην ηεο ην θφζηνο παξαγσγήο. Έιαβα κηα αλαλέσζε 

ζπκβνιαίνπ γηα εθηά ρξφληα θαη αχμεζε ζην κηζζφ. Ο Σδν ελθ κνπ έγξαςε 

επραξηζηήξην γξάκκα θαη ν Εάλνπθ άξρηζε λα κε θαιεί ηα ζαββαηνθχξηαθα ζην ζπίηη 

ηνπ ζην Palm Springs».  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

Απόζπαζμα από ηεν ασηοβιογραθία ηες Σδιν Σίρνεϊ 

Ο ξφινο κε ηνλ νπνίν πην ζπρλά ζπλδέεηαη ε θαξηέξα κνπ είλαη ν νκψλπκνο ηεο 

ηαηλίαο Laura. O ξφινο ήηαλ πεξίεξγνο απφ ηελ άπνςε φηη ζηνίρεησλε ηελ ηζηνξία 

κε ηελ παξνπζία ηεο, αλ θαη ζηε κηζή ηαηλία δελ ηε βιέπνπκε. Ήηαλ ζχκα 

θαηαζηάζεσλ πνπ δελ είρε δεκηνπξγήζεη ε ίδηα θαη πνπ δελ κπνξνχζε λα ειέγμεη. Ζ 

Laura ήηαλ κηα γπλαίθα κπζηεξηψδεο θαη ιακπεξή, άπηαζηε, ην είδνο ηεο γπλαίθαο 

πνπ ζαχκαδα ζηα εμψθπιια ηεο Vogue φηαλ ήκνπλ κηθξφ θνξίηζη. Πνηέ δελ κνπ 

ήηαλ εχθνιν λα εμεγψ θάπνηα πξάγκαηα- γηαηί θάηη ιεηηνπξγεί θαιά ή φρη. Οη 

πξφβεο θαη ηα δσκάηηα πξνβνιψλ είλαη ζπρλά αλαμηφπηζηα επεηδή δελ κπνξνχλ λα 

εγγπεζνχλ ηε ρεκεία, ην ξεχκα πνπ κπνξεί λα έρεη έλα θηλεκαηνγξαθηθφ ή ζεαηξηθφ 

έξγν ζην θνηλφ. Έλα ζπνπδαίν έξγν κπνξεί λα ζηέθεηαη απφ κφλν ηνπ. Αιιά εάλ 

ππάξρεη ρεκεία, κηα ζπλεζηζκέλε ηζηνξία κπνξεί λα γίλεη θάηη αθφκα θαιχηεξν. Αλ 

πξνζπαζήζσ λα ην αλαιχζσ παξαπάλσ, ζα είλαη ζαλ λα πξνζπαζψ λα εμεγήζσ ηη 

είλαη αέξαο. ηε Laura ππήξρε ρεκεία. Γελ ζα ήηαλ απφ ζεκλφηεηα εάλ έιεγα φηη ν 

θφζκνο κε ζπκάηαη ιηγφηεξν γηα ηελ ππνθξηηηθή κνπ θαη πεξηζζφηεξν σο ην θνξίηζη 

ζην πνξηξέην, πνπ ήηαλ ην θπξίσο εχξεκα απηήο ηεο ηαηλίαο. Κη έπεηηα ήηαλ ην 

ηξνκεξφ ηξαγνχδη ηίηισλ ηνπ Johnny Mercer θαη κηα πεξίπινθε ππφζεζε: ε Laura, 

πνπ ζεσξείηαη ην ζχκα κηαο δνινθνλίαο, επαλεκθαλίδεηαη κφλν θαη κφλν γηα λα 

γίλεη χπνπηε. πνηνη θη αλ είλαη νη ιφγνη, ε ηαηλία κέζα ζηα ρξφληα έγηλε θαιη. 

Καλέλα αθηέξσκα ζηα ζηνχληην ηεο Fox δελ είλαη νινθιεξσκέλν εάλ δελ 

πεξηιακβάλεη έζησ θαη κηα ζθελή απφ ηε Laura- ζπλήζσο ηε ζθελή φπνπ ν 

ληεηέθηηβ, Νηάλα Άληξηνπο, ιαγνθνηκάηαη θαη μαθληθά ην θνξίηζη ηνπ πνξηξέηνπ 

εκθαλίδεηαη κπξνζηά ηνπ, ε Laura δσληαλεχεη. Τπάξρνπλ άλζξσπνη πνπ κνπ ιέλε 

φηη βάδνπλ ηα ξνιφγηα ηνπο θαη μππλάλε κεηά ηα κεζάλπρηα γηα λα πξνιάβνπλ ηε 

Laura ζηηο κεηακεζνλχρηηεο πξνβνιέο ηεο θαισδηαθήο ηειεφξαζεο. Σν ζελάξην κνπ 

άξεζε, αιιά κεηά ηελ πξψηε αλάγλσζε δελ ήκνπλ ελζνπζηαζκέλε κε ην ξφιν κνπ. Ζ 

εκθάληζε κπξνζηά απφ ηελ θάκεξα ήηαλ ιηγφηεξε απφ φ, ηη ζα άξεζε ζε θάπνηνλ. 

Καη πνηνο ζέιεη λα παίμεη έλα πνξηξέην; O ρεηξηζκφο ηεο ηζηνξίαο έκνηαδε 

αλνξζφδνμνο. Σν πξψην κηζφ ήηαλ ζε αθήγεζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπ Κιίθηνλ 

Γνπέκπ, πνπ έπαηδε ην ζπγγξαθέα Waldo Lydecker, ν νπνίνο είλαη θξπθά 

εξσηεπκέλνο κε ηε Laura αιιά ηειηθά πξνζπαζεί λα ηελ μεθνξησζεί. Σν δεχηεξν 

κηζφ ήηαλ εηπσκέλν απφ ηε ζθνπηά ηνπ λεαξνχ ληεηέθηηβ, ν νπνίνο εξσηεχεηαη ην 
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πνξηξέην ηεο. Μπνξνχζε λα ιεηηνπξγήζεη ε φιε ηζηνξία; ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

κφλν ν ηην Πξέκηληδεξ είρε απφιπηε πίζηε ζε απηφ ην πξφηδεθη. Δίρα αθνχζεη φηη 

ε Σδέληθεξ Σδφνπλο είρε απνξξίςεη ην ξφιν πξνηνχ ε Fox ηνλ πξνηείλεη ζε εκέλα. 

Γελ κε πείξαδε ηφζν ν κηθξφο ξφινο, φζν ην γεγνλφο φηη ήκνπλ ε δεχηεξε επηινγή 

ηνπο. «Αθνχ δελ ζέιεη ην ξφιν ε Σδέληθεξ Σδφνπλο», ξψηεζα ην Νηαξχι Εάλνπθ, 

«γηαηί λα ηνλ ζειήζσ εγψ;». «Ο ξφινο είλαη θαηάιιεινο γηα ζέλα», κε δηαβεβαίσλε 

ν Εάλνπθ. «Θα είζαη θαιφο ζε απηφλ. Καη ζα δεηο, ζα βνεζήζεη ελ θαξηέξα ζνπ». 

Γηαηζζαλφκνπλ φηη ίζσο είρε δίθην, θαη πάληα πξνζπαζνχζα λα αθνινπζψ ην 

έλζηηθηφ κνπ. Δηιηθξηλά, δελ ήκνπλ ζε ζέζε λα ην παίμσ επηιεθηηθή. Δίρα λα θάλσ 

ηαηλία γηα παξαπάλσ απφ έλα ρξφλν. Ο άληξαο κνπ ήηαλ αθφκα ζην ζηξαηφ. To 

κέγεζνο ησλ πξνβιεκάησλ πγείαο ηεο θνξνχιαο καο δελ ήηαλ αθφκε γλσζηφ. 

Έπξεπε λα επηζηξέςσ πίζσ ζηε δνπιεηά. Ζ ιέμε «εζνπνηφο» κνπ έκνηαδε ιηγφηεξν 

γηα πεξηγξαθή επαγγέικαηνο θαη πεξηζζφηεξν γηα ηίηιν. Γελ έλησζα φηη είρα 

θεξδίζεη ηνλ δηθφ κνπ αθφκα. Ζ Laura ζα ήηαλ ε πξψηε κνπ ηαηλία κπζηεξίνπ. 

Παξά ηηο επηθπιάμεηο κνπ, είρα ηνλ νκψλπκν ξφιν θαη ηελ επθαηξία λα εδξαηψζσ 

ηνλ εαπηφ κνπ σο πξσηαγσλίζηξηα. Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θαξηέξαο κνπ, πάληα 

κνπ δίλνληαλ ξφινη εμσηηθνχ θνξηηζηνχ, αξηζηνθξάηηζζαο, Αξάβηζζαο, 

Δπξαζηάηηζζαο, θνξηηζηνχ απφ ηελ Πνιπλεζία θαη ηελ Κίλα. Οη παξαγσγνί 

εμαθνινπζνχζαλ λα πξνζπαζνχλ λα κε ηππνπνηήζνπλ ζαλ εμσηηθφ, αηζέξην 

πιάζκα, ζαλ λα ήκνπλ θακηά αξραία Αθξνδίηε. Γελ ήκνπλ έηζη εγψ. Απφ φινπο ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ γλσξίδσ, είκαη ίζσο ε ιηγφηεξν κπζηήξηα. Γελ είρα πξφβιεκα λα 

παίμσ νπνηνδήπνηε ξφιν. Σα πξνβιήκαηα μεθίλεζαλ φηαλ ζέιεζα λα είκαη ν εαπηφο 

κνπ. Αξρήο γελνκέλεο κε ην θάζηηλγθ ηεο Laura, ζρεδφλ θάζε απφθαζε ήζειε πάιε, 

κα κε θάπνην ηξφπν φια ιεηηνχξγεζαλ. Ο επηθεθαιήο ηνπ ζηνχληην, Εάλνπθ, 

αλνηθηά αληηπαζνχζε ηνλ παξαγσγφ, ηην Πξέκηληδεξ. Με ηε ζεηξά ηνπ, ν 

Πξέκηληδεξ απέιπζε ηνλ ζθελνζέηε ηνπ, Ρνχκπελ Μακνχιηαλ, θαη αλέιαβε ηε 

ζθελνζεζία κφλνο ηνπ. Οχηε ήηαλ επραξηζηεκέλνο ν ηην κε ην πνξηξέην κνπ πνπ 

είρε θηηάμεη ε γπλαίθα ηνπ Ρνχκπελ, Αδάληηα, κηα δεκνθηιή ηφηε θαιιηηέρληδα ηνπ 

Υφιηγνπλη. Δίλαη κηα απφ εθείλεο ηηο πεξίεξγεο πεξηπηψζεηο φπνπ νη πίλαθεο ζπάληα 

αηρκαισηίδνληαη θαιά ζην θηικ. Ο ηην έλησζε φηη ην δηθφ κνπ δελ είρε εθείλε ηε 

κπζηεξηψδε ζηφθα πνπ ν ίδηνο επέκελε φηη έπξεπε λα έρεη. Αλη’ απηνχ κε έζηεηιε λα 

πνδάξσ γηα ην Φξαλθ Πφινλη, ηνλ θσηνγξάθν ηνπ ζηνχληην ηνπ νπνίνπ νη 

θσηνγξαθίεο πνπ κε είρε βγάιεη πξσηχηεξα σο ζηάξιεη είραλ δεκνζηεπηεί ζε πνιιά 

πεξηνδηθά. Ο ηην κεγέζπλε ηε θσηνγξαθία θαη ηεο πέξαζε απφ πάλσ θφιια γηα λα 
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δεκηνπξγήζεη ην εθέ πνπ ήζειε. Κη έηζη ην «πνξηξέην» ηεο Laura ήηαλ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, κηα θσηνγξαθία κεγεζπκέλε. Με έλα ηξφπν, αθφκα θαη ζην 

ηξαγνχδη ησλ ηίηισλ έγηλε ζπκβηβαζκφο. Ο Πξέκηληδεξ ήζειε λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

Sophisticated Lady ηνπ Νηηνπθ Έιηλγθηνλ. Ο επηβιέπσλ ηεο κνπζηθήο, Νηέηβηλη 

Ράζθηλ, είρε άιιε ηδέα. θαξθίζηεθε ηελ ηξνκεξή κεισδία ηελ νπνία ν Σδφλη 

Μέξζεξ επιφγεζε κε ην ζηίρν ηνπ θαη ην θνκκάηη ηεο Laura έγηλε θιαζηθφ. Σν 

ηξαγνχδη ίζσο ήηαλ ην κνλαδηθφ θνκκάηη ηεο ηαηλίαο πνπ δελ είρε ην άγγηγκα ηνπ 

Πξέκηληδεξ. Ο ηην είρε θαηαθέξεη ην Εάλνπθ  θαη είρε θιείζεη ζην θάζηηλγθ δχν 

απφ ηνπο θχξηνπο ξφινπο: Νηάλα Άληξηνπο θαη Κιίθηνλ Γνπεκπ. Καη νη δχν 

έκνηαδαλ γηα ξηςνθίλδπλεο απνθάζεηο. Ο Άληξηνπο δελ είρε δηαπηζηεπηήξηα 

πξσηαγσληζηή. Ο Γνπέκπ δελ είρε θάλεη πνηέ ηαηλία, αιιά είρε πεξάζεη φιε ηνπ ηελ 

θαξηέξα ζην Μπξφληγπαηε θαη έλα παξνπζηαζηηθφ κάιινλ ιεπηεπίιεπην. Ο Γνπέκπ 

είρε κφιηο ηειεηψζεη ζην ζέαηξν κε ην Blithe Spirit ηνπ Νφει Κάνπαξλη, ζην νπνίν 

εκθαλίδνληαλ γηα πεξίπνπ έλα ρξφλν, θη έηζη ην έλα βξάδπ ηειείσζε ηελ παξάζηαζε 

θαη ην επφκελν πξσηλφ εκθαλίζηεθε ζην γχξηζκα ηεο Laura. Ήηαλ κηα επραξίζηεζε 

λα παξαθνινπζψ απφ θνληά ηνλ επαγγεικαηηθφ ζεβαζκφ αλάκεζα ζηνλ Κιίθηνλ θαη 

ζην Πξέκηληδεξ. Ο ξφινο ηνπ θαξκαθφγισζζνπ Waldo Lydecker ήηαλ ν πην 

απαηηεηηθφο απφ φινπο, κε εθηεηακέλνπο δηαιφγνπο. Τπήξρε θάηη ππέξνρα 

εχζξαπζην ζηνλ Κιηθηνλ, ζηνπο ηξφπνπο ηνπ, ζην ιφγν ηνπ, ζηνλ ηξφπν πνπ 

θηλνχληαλ. Έλα κέξνο πέξαζε θαη ζηελ νζφλε, ε εληχπσζε ελφο άληξα ηξνκεξά 

λεπξσηηθνχ, θάηη πνπ ίζρπε ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γη’ απηφλ. Με ην πέξαο ησλ 

γπξηζκάησλ έπαζε λεπξηθφ θινληζκφ θαη λνζειεχηεθε ζε ζαλαηφξην ζηε Νέα 

Αγγιία. Βγήθε απφ εθεί μεθνχξαζηνο θαη απνθαηαζηεκέλνο αιιά ην θπξηφηεξν 

ζεκείν ηεο ζεξαπείαο ηνπ ήηαλ λα ελζαξξπλζεί ψζηε λα κηιάεη ζηε κεηέξα ηνπ κε 

πεξηζζφηεξε αγέλεηα. Καζψο εηνηκαδφκαζηαλ έλα απφγεπκα λα θχγνπκε απφ ην 

ζπίηη ηνπ, ε κεηέξα ηνπ ηνχ δήηεζε λα ηε βνεζήζεη κε ην παιηφ ηεο. Ο Κιίθηνλ 

αλαζεθψζεθε θαη ξνπζνχληζε, «Να ην βάιεηο κφλε ζνπ». Ακέζσο ηνπ έθαλα ηελ 

παξαηήξεζε. «Μελ θαηεγνξείο πηα ηε κεηέξα ζνπ γηα ιάζε πνπ ηπρφλ λα έρνπλ 

γίλεη», είπα. «Δίλαη πνιχ αξγά πηα». Πνηέ δελ θαηάιαβα ηε ζεσξία, θάπνηε 

δεκνθηιή ζηνπο γηαηξνχο, πνπ απέδηδαλ ηηο ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηελ ειάρηζηε ή 

ζηελ ππεξβνιηθή κεηξηθή αγάπε. Ζ δηθή κνπ κεηέξα ήηαλ ν έξσηάο κνπ. Αλ ζα 

πξέπεη λα αξρίζνπκε ηηο θαηαγγειίεο, κία ζνβαξή ζα κπνξνχζε λα αθνξά ζηελ 

παηξηθή αγάπε φηαλ εθείλε μαθληθά απνζχξεηαη ή εθείλνο ηελ αξλείηαη, 

θινλίδνληαο ην είλαη ηνπ παηδηνχ. Ζ Laura είρε θέξδνο γηα φινπο φζνπο ζπλδέζεθαλ 



[80] 
 

 

καδί ηεο. Ζ εξκελεία ηνπ Κιίθηνλ Γνπέκπ ηνπ απέθεξε κηα ππνςεθηφηεηα γηα ην 

ζθαξ θαιχηεξνπ ππνζηεξηθηηθνχ ξφινπ. Ο θακεξακάλ πνπ επέιεμε ν ηην, ν Σδν 

Λαει πνπ δελ είρε δνπιέςεη πνηέ μαλά πξηλ ζηε ζέζε ηνπ πξψηνπ θακεξακάλ, 

θέξδηζε ην ζθαξ γηα ηελ θαιχηεξε θσηνγξαθία. Ο Σδν ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα 

θάλεη επηηπρία κέζα απφ ηελ επθαηξία πνπ ηνπ δφζεθε. Γηα λα θσηίζεη κηα ζθελή, 

πέξλαγε άπεηξνο ρξφλνο. Κάζε θνξά ηνλ άθνπγα λα ιέεη «ρη, φρη, δελ είλαη 

ζσζηφ», έλησζα ηα δφληηα κνπ λα ζθίγγνληαη θαη ήμεξα φηη ζα πεξηκέλακε άιιεο 

κηα-δπν ψξεο πεξηκέλνληαο λα μαλαζηεζνχλ ηα θψηα. Ήκνπλ ζην γχξηζκα πξνηνχ 

αλαηείιεη ν ήιηνο θαη γχξηδα θαηάθνπε ζηηο νθηψ ή ελληά ην βξάδπ. Μηα θνξά ν 

ιεγθ, έμαιινο κε ηηο κεγάιεο αξγνπνξίεο, κπήθε κέζα ζην γχξηζκα θαη κε άξπαμε 

απφ ην ρέξη. «Πάκε», γξχιηζε, «δελ αμίδεη. Γελ αμίδεη ηίπνηα. Πάκε ζπίηη». Καη έηζη 

θάλακε. Ο ιεγθ ήμεξε θαιχηεξα. Ζ πξνζπάζεηα άμηδε. Σν Film Daily επέιεμε ηε 

Laura σο κηα απφ ηηο δέθα θαιχηεξεο ηαηλίεο ηεο ρξνληάο. Ση γιπθηά ζηηγκή γηα ην 

Πξέκηληδεξ πνπ είρε θαζνδεγήζεη εκάο θαη ηνλ εαπηφ ηνπ κε ζθιεξή δνπιεηά. Ήηαλ 

απιά αθνχξαζηνο. ηαλ ην ππφινηπν θαζη ήηαλ έηνηκν λα θαηαξέπζεη απφ ηελ 

θνχξαζε, ν ηην ζπλέρηδε λα επηζεσξεί κε ηφζν δπλακηζκφ φζν είρε θαη ζηελ αξρή 

ηεο εκέξαο. Πνηέ δελ έλησζα φηη ε εξκελεία κνπ ήηαλ θάηη παξαπάλσ απφ απιά 

επαξθήο. Υαίξνκαη πνπ αθφκα ην θνηλφ κε ηαπηίδεη κε ηε Laura- θαιχηεξα απφ ην 

λα κε ζε ηαπηίδνπλε θαζφινπ, πηζηεχσ. Σα αθηεξψκαηα πνπ θάλνπλ, πηζηεχσ, 

αθνξνχλ θπξίσο ζην ραξαθηήξα- ηελ βγαικέλε απφ φλεηξν Laura- παξά ζηηο αξεηέο 

πνπ έθεξα ζην ξφιν. Γελ ζα ήζεια λα θαλψ κεηξηφθξσλ. Ακθηβάισ αλ θαλείο απφ 

φζνπο ζπλδεφκαζηε κε ηελ ηαηλία ζθέθηεθε πνηέ φηη ζα είρε ηελ επθαηξία λα γίλεη 

κηα θιαζηθή ηαηλία κπζηεξίνπ ή φηη ζα άληερε πέξα απφ ηε γεληά ηεο. Αςήθεζε φιεο 

ηηο ζπλήζεηο πξαθηηθέο επηηπρίαο ηνπ Υφιηγνπλη. Ζ ηαηλία μεθίλεζε ζαλ δεχηεξεο 

δηαινγήο σο απφξξνηα ηνπ θαβγά ηνπ Εάλνπθ κε ην Πξέκηληδεξ. Δίκαζηε έλα κείγκα 

κε εκέλα λα είκαη ε δεχηεξε επηινγή, ην Κιίθηνλ, ην Νηάλα, ην ηξαγνχδη, ην 

πνξηξέην. Αλ φιν απηφ ιεηηνχξγεζε, ήηαλ επεηδή ηα ζπζηαηηθά απνδείρηεθαλ ηα 

ζσζηά. Ο ηην καο έθαλε νκάδα, καο δφξηζε θαη αλαζήθσζε θάηη πνπ ζα κπνξνχζε 

λα είρε γίλεη απιψο κηα θαιή ηαηλία ζε κία πνπ έγηλε θάηη μερσξηζηφ.   

Ο Πξέκηληδεξ έκνηαδε ιηγάθη κε αμησκαηηθφ ηνπ πξσζηθνχ ζηξαηνχ. Δληειψο 

θαξαθιφο, ζαλ απγφ θαη κε κάηηα ζαλ ιαγσληθφ, κπνξνχζε λα ζε γνεηεχζεη θαη λα 

ζε ηξνκάμεη ηαπηνρξφλσο. Θα πξέπεη λα πξνζζέζσ φηη ν ηην κπξνζηά κνπ ήηαλ 

πάληα ηδέληιεκαλ. Δλ αληηζέζεη κε άιινπο ζθελνζέηεο ηεο πεξηφδνπ, δελ είρε 
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αλαζθάιεηεο θαη δελ έλησζε ηελ αλάγθε λα απνπιαλεί ηηο πξσηαγσλίζηξηέο ηνπ. 

Πνηέ δελ θαηάιαβα ηηο πξνζηξηβέο κεηαμχ ηνπ ηην θαη ηνπ Νηάξπι Εάλνπθ, αλ θαη 

ζα κπνξνχζε θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη δχν ηφζν ηζρπξνί εγσηζκνί, πξνεξρφκελνη 

απφ δηαθνξεηηθά πεξηβάιινληα, δελ ζα ζπλππήξραλ αξκνληθά. Ο Εάλνπθ ήηαλ 

φπσο ηα πεξηζζφηεξα αθεληηθά κεγάισλ ζηνχληην ησλ εκεξψλ ηνπ: ζθιεξφο, 

δεκηνπξγηθφο, γνεηεπηηθφο φπνηε έβξηζθε ην ρξφλν, σκφο κα ιακπεξφο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

Φίλμ Νοσάρ και Νίκος Νικολαΐδες 

Ο Έιιελαο ζθελνζέηεο, ζελαξηνγξάθνο θαη ζπγγξαθέαο Νίθνο Νηθνιαΐδεο 

ππήξμε κηα απφ ηηο πην ηνικεξέο θσλέο ηνπ ειιεληθνχ θηλεκαηνγξάθνπ ηεο 

κεηαπνιίηεπζεο (1939-2007). Μέζα απφ ην έξγν ηνπ, κε ηηο ζπρλά ζνθαξηζηηθέο 

εηθφλεο, εμπκλείηαη ε θηιία, ν ηδεαιηζκφο ελψ ηαπηφρξνλα ππάξρεη έλα λνζηαιγηθφ 

θιίκα γηα ηηο δεθαεηίεο ηνπ 1940-1950 θαη κηα αίζζεζε παξαθκήο γηα ηνλ αθηιφμελν 

ζχγρξνλν θφζκν. Ζ ηάζε ηνπ λα εθθξάδεηαη έμσ απφ ηηο ζπλήζεηο λφξκεο, ζπρλά ηνλ 

έθεξλε ζε ζχγθξνπζε κε ην εγρψξην θηλεκαηνγξαθηθφ ζηεξέσκα, φκσο νη λεφηεξεο 

γεληέο ζεαηψλ εκπλένληαη απφ ζελάξηα ηαηληψλ ηνπ φπσο ε Γιπθηά πκκνξία, Σα 

Κνπξέιηα ηξαγνπδάλε αθφκα, Singapore Sling, Ο Υακέλνο ηα παίξλεη ια. 

Σαπηφρξνλα, ν Νηθνιαΐδεο ππήξμε έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ιάηξεηο ηνπ θηικ 

λνπάξ- θάηη πνπ δηαθαίλεηαη ζηα θάδξα ησλ ηαηληψλ ηνπ, ηδίσο δε ζην Singapore 

Sling- έλα λνπάξ πνπ πξνθαιεί εληχπσζε φπνπ θη αλ πξνβάιιεηαη αλά ηνλ θφζκν. Να 

επραξηζηήζνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηε ρήξα ηνπ ζθελνζέηε, Μαξία-Λνπίδα 

Βαξζνινκαίνπ, πνπ καο απέζηεηιε απφθνκκα παιηάο εθεκεξίδαο φπνπ πεξηιακβάλεη 

κηα επηινγή ηνπ ζθελνζέηε απφ ηαηλίεο ηνπ λνπάξ πνπ ν ίδηνο μερψξηδε- ζηε δεχηεξε 

ζέζε θαη ε ηαηλία πνπ καο απαζρφιεζε, Laura.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

Ζ παξνχζα έξεπλα απνηειεί ηε δηαηξηβή κεηαπηπρηαθήο εηδίθεπζεο ηνπ 

θνηηεηνχ Παλαγηψηε Ληάθνπ. Μέζα ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ ζεσξήζεσλ πάλσ ζηε 

ζχγρξνλε ηζηνξία θαη κε βάζε ηα πξνζσπηθά ηνπ ελδηαθέξνληα, επέιεμε λα 

θαηαπηαζηεί κε έλα δήηεκα πνπ αθνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ηέρλεο, θαη εηδηθφηεξα ηεο 

ηέρλεο ηνπ θηλεκαηνγξάθνπ.  

 Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ε κεηαπηπρηαθή απηή εξγαζία επηρεηξεί λα θαηαπηαζηεί 

κε έλα απφ ηα πιένλ αγαπεηά ζηνπο αθαδεκατθνχο αιιά θαη ζην επξχ θνηλφ 

θηλεκαηνγξαθηθά είδε, ην θηικ λνπάξ. Γηα ηελ θαιχηεξε αλάπηπμε ηνπ ζέκαηνο, ην 

έξγν ρσξίδεηαη ζε ηξία θεθάιαηα.  

 ην πξψην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη κηα ζπλνπηηθή 

ηζηνξία ηνπ είδνπο ηνπ θηικ λνπάξ, κε αλαθνξέο ζηελ πην πξφζθαηε βηβιηνγξαθία 

θαζψο θαη θξηηηθή ακθηζβήηεζε απηήο φπνπ θξίλεηαη νξζφ ζχκθσλα κε ην 

ζπγγξαθέα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.  

 Καηά ην δεχηεξν θεθάιαην, επηρεηξείηαη κηα αλαδξνκή ζηε δσή θαη ην πξψηκν 

έξγν ηνπ ζθελνζέηε ηην Πξέκηληδεξ, ην δηάζεκν θηικ λνπάξ ηνπ νπνίνπ, Laura, ζα 

εμεηαζζεί ζρνιαζηηθά ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο. Ο ηην Πξέκηληδεξ ππήξμε κηα 

πνιπζρηδήο πξνζσπηθφηεηα, θαηαγφκελνο απφ κηα νηθνγέλεηα κε παηέξα λνκηθφ πνπ 

ηνλ επεξέαζε βαζχηαηα. Ο Πξέκηληδεξ θαηάιαβε απφ λσξίο φηη ήζειε λα αζρνιεζεί 

κε ην ζέαηξν θαη ζε πνιχ λεαξή ειηθία ηνλ πξφζεμε ν κεγάινο ζεαηξάλζξσπνο Μαμ 

Ρέηλραξη. ε απηφ ην δεχηεξν θεθάιαην ηνπ έξγνπ ζα ππάξρεη αλαθνξά ζηελ πνξεία 

ηνπ Πξέκηληδεξ απφ ηα ζέαηξα ηεο Βηέλλεο, ζην Μπξφληγνπετ θαη ηα κεγάια 

ρνιηγνπληηαλά ζηνχληην.  

 Καζφηη ζα ήηαλ εμαηξεηηθά δχζθνιν κέζα ζε κηα δηπισκαηηθή εξγαζία λα έρεη 

θαλείο κηα πιήξε εηθφλα γηα ην είδνο ηνπ θηικ λνπάξ, ν ζπγγξαθέαο πξνηίκεζε ζην 

ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ λα εζηηάζεη ζε έλα απφ εθείλα πνπ απαζρνινχλ αθφκα 

θαη ζήκεξα ηηο λεφηεξεο γεληέο θαιιηηερλψλ θαη θηλεκαηνγξαθφθηισλ. Πξφθεηηαη γηα 

ην θηικ λνπάξ ηνπ 1944 Laura ην νπνίν θαη εμεηάδεηαη ζρεδφλ ζθελή-ζθελή θαηά 

απηφ ην κέξνο ηεο εξγαζίαο, κε έκθαζε ζην ζελάξην, ηηο εξκελείεο, ηε ζθελνγξαθία 

θαη ελδπκαηνινγία. Θα απνδεηρζεί φηη ε ςπραλάιπζε, αθφκα πην πνιχ θαη απφ ηε 
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θηινζνθία είλαη ζε ζέζε λα εξκελεχζεη έλα θηλεκαηνγξαθηθφ έξγν- ηδίσο δε ηηο 

πξάμεηο ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ.  

 ην παξάξηεκα, ηέινο, ηεο παξνχζαο εξγαζίαο κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη 

απνζπάζκαηα (κεηαθξαζκέλα ίζσο γηα πξψηε θνξά ζηα ειιεληθά) απφ ηηο 

απηνβηνγξαθίεο ηνπ ζθελνζέηε Οηην Πξέκηληδεξ θαη ηεο εζνπνηνχ Σδηλ Σίξλετ 

αληηζηνίρσο πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ θπξίσο αθήγεζε- ηδίσο ην ηξίην κέξνο ηεο 

εξγαζίαο- αθνχ θσηίδνπλ πηπρέο ησλ γπξηζκάησλ ηεο ηαηλίαο Laura. ην ηξίην θαη 

ηειεπηαίν παξάξηεκα ηεο παξνχζαο κεηαπηπρηαθήο εξγαζίαο απνηίλεηαη έλαο θφξνο 

ηηκήο ζην ζθελνζέηε Νίθν Νηθνιατδε, πνπ ππήξμε απφ εθείλνπο πνπ αγαπνχζαλ πνιχ 

ην είδνο ηεο λνπάξ ηαηλίαο.  
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