Απόστολος ∆οξιάδης

Η αφήγηση ως γνώση και η περίπτωση της βιογραφίας

Θα παρουσιάσω κάποιες σκέψεις γύρω από την αφήγηση ως µορφή γνώσης,
τις περισσότερες µαζεµένες από τη συγγραφική µου δουλειά – αλλά όχι µόνο. Κυρίως
µε ενδιαφέρει εδώ ο τρόπος µε τον οποίο πραγµατικά γεγονότα µετατρέπονται σε
αφήγηση – κατά συνέπεια και ερµηνεία – µέσα από κάποιες µεταµορφωτικές πράξεις
που θα περιγράψω. Το κείµενο χωρίζεται σε τρία µέρη. Στο πρώτο, θα αναφερθώ
σύντοµα στο ιστορικό και την ουσία της µελέτης της αφήγησης ως γνώσης. Στο
δεύτερο, θα ορίσω τις µεταµορφωτικές πράξεις που εφαρµόζουµε στην
πραγµατικότητα µετατρέποντάς την σε αφήγηση, µε ειδικό παράδειγµα το είδος της
κινηµατογραφικής βιογραφίας. Στο τρίτο, θα προσπαθήσω να βγάλω κάποια
γενικότερα συµπεράσµατα, για τη σηµασία της αφήγησης ως γνώσης.

Α. Η αφήγηση ως µορφή γνώσης
Ορίζω εδώ την αφήγηση ως περιγραφή χαρακτήρων εν δράσει. Ο χαρακτήρας,
όπως ορίζεται, είναι δέκτης, παραγωγός και ποµπός ιδεών, αισθηµάτων αλλά και
κυρίως κινήτρων που οδηγούν εν δυνάµει στην πράξη. Φυσικά, ζει µέσα σε
περιβάλλον άλλων χαρακτήρων, µε αντίστοιχη δυναµική. Η δράση που περιγράφει η
αφήγηση µπορεί να είναι εξωτερική, εσωτερική (στον χαρακτήρα) ή και συνδυασµός
των δύο.
Η αφήγηση είναι πράξη κατά κανόνα διαπροσωπική: ο α λεει µια ιστορία στον
β, είτε ο β είναι φυσικά παρών, όπως στο παραµύθι της γιαγιάς, είτε όχι, όπως την
ώρα της συγγραφής ενός βιβλίου – σε αυτή την περίπτωση η µεταφορά στον
αποδέκτη γίνεται αργότερα, όταν το έργο είναι έτοιµο 1. Κατά συνέπεια, στους
σκοπούς της αφήγησης, εκτός της έκφρασης περιλαµβάνεται – σε διάφορο βαθµό,
κατά περίπτωση – και η επικοινωνία. Σύµφωνα µε τις παλιότερες αισθητικές θεωρίες
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ο αφηγούµενος α θέλει πρωτίστως (αν όχι και αποκλειστικώς) να δηµιουργήσει στον
β κάποιο συναισθηµατικό αποτέλεσµα. Όµως η επικοινωνιακή λειτουργία της
αφήγησης, εκτός από αυτό, περιλαµβάνει σίγουρα σε κάποιο βαθµό και τη διάσωση,
τη διερεύνηση ή/και τη µετάδοση της γνώσης. Η γνώση που µεταδίδεται άµεσα ή
έµµεσα δια µέσου µιας ιστορίας µπορεί να είναι απλά πραγµατολογική, θεωρητική,
ιδεολογική, µάθηµα περί µεθόδου, τρόπου ζωής, σχεδόν οτιδήποτε. Από πρακτικές
γνώσεις για την κατασκευή µιας καλύβας (Ροβινσών Κρούσος), σε εσωτερική
απόκρυφη γνώση (Η αναζήτηση του Γκράαλ), σε ηθικό δίδαγµα (βίοι αγίων), σε
επιστηµολογική πραγµατεία (στις ιστορίες του Σέρλοκ Χολµς).
Αν και η άποψη ότι ένα αφήγηµα µπορεί να µεταφέρει πληροφορίες είναι
γνωστή από τα παλιά, καθώς και το ότι κάποιοι κλάδοι της γνώσης είχαν ανέκαθεν
την αφήγηση ως κύριο εργαλείο τους – περί αυτού, περισσότερα παρακάτω --, η
άποψη ότι η αφήγηση συνιστά έναν άλλον νόµιµο γνωστικό τρόπο, ισχυρό όσο και η
ταξινοµική-αναλυτική µατιά της επιστήµης, είναι – περιέργως – πολύ καινούργια.
Μάλιστα, η επίσηµη πολιτογράφηση της αφήγησης και στον επιστηµολογικό
χώρο (στον αισθητικό ανήκει απο χιλιετηρίες) γίνεται µόλις το 1986 µε το άρθρο του
εκπαιδευτικού και γνωστικού ψυχολόγου Jerome Bruner ‘Two modes of thinking’2
(‘∆υο τρόποι σκέψεις’). Αν και ήταν και πρωτύτερα προφανές ότι υπήρχαν ειδικές
περιπτώσεις αφήγησης µε σκοπιµότητα µη-καλλιτεχνική (π.χ. τα αφηγήµατα ενός
Ηροδότου ή Ξενοφώντος) ο Bruner είναι ο πρώτος που έθεσε το θέµα στη γενικότητά
του, τονίζοντας ότι ο ανθρώπινος νους έχει δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους να
γνωρίζει την πραγµατικότητα: αυτόν που αποκαλεί παραδειγµατικό (paradigmatic)
δηλαδή τον ταξινοµικό, ‘επαγωγικό’ (inductive) ή ‘παραγωγικό’ (deductive) της
επιστήµης, και δεύτερο τον αφηγηµατικό (narrative), που είναι διάφορος του πρώτου
σε µορφή, πρόθεση και λειτουργία – και οι δυο τρόποι, ενώ µπορούν να
συνεργαστούν, δεν µπορούν να υποκαταστήσουν ο ένας τον άλλον. Αυτή η πρώτη
δήλωση, ενισχυµένη αναµφισβήτητα από το επιστηµονικό εκτόπισµα του Bruner,
λειτούργησε λυτρωτικά, επιτρέποντας να οµολογήσουµε αυτό που ως τότε όλοι
σκεφτόµασταν. Ότι ναι, η αφήγηση, εκτός από µηχανισµός παραγωγής
συναισθηµατικών αντιδράσεων, είναι και µορφή γνώσης. Η συµβολή του Βruner, όσο
2

Περιλαµβάνεται στο βιβλίο του Actual minds, possible worlds, Cambridge: Harvard University Press,

1986.

3
κι αν µοιάζει στοιχειώδης, είναι τεράστια. Ονοµάζοντας και ορίζοντας τη γνωστική
(σε αντίθεση µε την απλά αισθητική ή/και συναισθηµατική) λειτουργία του
αφηγηµατικού τρόπου στη γενικότητά του, ο Bruner νοµιµοποίησε αλλά και
υποκίνησε ουσιαστικά την στο εξής µελέτη της αφήγησης και υπό αυτό το πρίσµα.

◊ ◊ ◊

Η αδυναµία µας να δούµε την αφήγηση αυτή καθαυτή – πέρα από
υποπεριπτώσεις – ως γνωστική λειτουργία, οφείλεται σε δυο προκαταλήψεις, που και
οι δυο ξεκινούν από την Ποιητική του Αριστοτέλη και την ιστορία της υποδοχής της:
η πρώτη, είναι η ουσιαστική εξίσωση κάθε άξιας λόγου αφήγησης µε κάποια
ενσυνείδητη, έντεχνη εξιστόρηση, ανεξαρτήτως µέσου, είτε αυτό είναι το έπος, είτε η
λυρική ποίηση, ή το δράµα – µε τους αιώνες θα προστεθούν σε αυτά το µυθιστόρηµα,
ο κινηµατογράφος, τα κόµικς, και κάθε άλλο µέσο που αφηγείται µια ιστορία, µέσο
‘υπαρκτό ή που θα εφευρεθεί’, που λένε και τα συµβόλαια περί πνευµατικών
δικαιωµάτων. Η δεύτερη, είναι η προκατάληψη που θέτει ουσιαστικά ως κύριο στόχο
του έντεχνου αφηγήµατος, όπως ορίστηκε για την τραγωδία, την κάθαρσιν
παθηµάτων δι ελέου και φόβου. Από τον Αριστοτέλη και µετά, η αφήγηση στοχεύει
κατά κανόνα σε ένα έντονο αισθηµατικό αποτέλεσµα.
Ο θεωρητικός λόγος περί αφήγησης στην Ελλάδα και τη Ρώµη, έπειτα στην
Αναγέννηση, και µέχρι σήµερα σχεδόν η αφηγηµατολογία – η µεταµόρφωση της
αρχαίας ποιητικής σε ‘επιστήµη’ – ασχολούνται ουσιαστικά µε τον έντεχνο λόγο, και
µάλιστα στις ψηλότερες κορφές του, µελετώντας κυρίως το πώς αυτός καταφέρνει τα
αποτελέσµατα του (εδώ βάζει το χεράκι της άλλη αρχαία παράδοση: η ρητορική)
πάνω στον αναγνώστη – ή µε άλλο τρόπο, ανάλογα του µέσου, δέκτη. Και όταν λέµε
αποτελέσµατά εννοούµε κατά κανόνα αποτελέσµατα συναισθηµατικά.
Και όλα αυτά είναι καλά και άγια και ενδιαφέροντα: και βέβαια υπάρχουν
έντεχνα αφηγήµατα – και καλώς υπάρχουν! --, και βέβαια τα περισσότερα έχουν
στόχο συναισθηµατικό. Όµως, από τα αµέτρητα bits αφηγηµατικής πληροφορίας που
διακινούνται στον πλανήτη κάθε µέρα, τώρα ή και παλαιότερα, οι έντεχνες αφηγήσεις
κάθε λογής δεν αντιπροσωπεύουν παρά ένα απειροελάχιστο κλάσµα. Είναι παράλογο:
ενώ δεν θεωρούµε φυσικό δείγµα της ανθρώπινης κινητικότητας τον Κώστα Κεντέρη,
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ούτε χαρακτηρίζουµε τη γνωστική ικανότητα του είδους στα µαθηµατικά µε
παραδείγµατα τον Αρχιµήδη και τον Νεύτωνα, κι όµως ερευνώντας τους κανόνες της
αφήγησης ως ανθρώπινης δραστηριότητας, την εξετάζουµε σχεδόν αποκλειστικά ως
έντεχνη δραστηριότητα και µάλιστα, κατά κανόνα στις κορυφαίες της εκδηλώσεις.
Βεβαίως, οι βαλλιστικοί πύραυλοι αποτελούν εξελίξεις της οβίδας, που αποτελεί
εξέλιξη του ακοντίου, που αποτελεί εξέλιξη της πέτρας που πέταξε κάποτε κάποιος
πρωτο-άνθρωπος σε ένα µαµούθ. Όµως η µελέτη της µηχανικής τους µας λέει
ελάχιστα πράγµατα για τις ικανότητες του ανθρώπινου χεριού, και απολύτως τίποτε
για τον πετροπόλεµο.
Να τονίσω ότι δεν κάνω κάποια κριτική από πρίσµα µεταµοντέρνο ή
αποδοµητικό, δεν συντάσσοµαι µε τη σχετικοποίηση των πάντων και απέχω πολύ από
απόψεις – πολύ της µόδας ακόµη σε κάποιους κύκλους –, σύµφωνα µε τις οποίες όλες
οι αφηγήσεις είναι ίσες κι ο Βασιλιάς Ληρ είναι ακριβώς όσο καλή λογοτεχνία όσο η
µετάδοση του τελευταίου ποδοσφαιρικού αγώνα ή το τελευταίο τηλεοπτικό σποτ της
µπύρας Μύθος, που είναι βέβαια και αυτά – επ’ αυτού ουδεµία αντίρρηση --,
αφηγηµατικά γεγονότα. Το µόνο που υποστηρίζω είναι ότι η αφήγηση, είτε γραπτή
είτε προφορική, που εξυπηρετεί κυρίως άλλους σκοπούς, πλην της καλλιτεχνικής
έκφρασης, είναι πολύ πιο συνηθισµένη και κατά συνέπεια – ακριβώς επειδή δεν είναι
έντεχνη, δεν έχει περάσει δηλαδή από το αµόνι και τον έλεγχο της τεχνικής –, είναι
πολύ πιο χαρακτηριστική της βασικής αφηγηµατικής µας λειτουργίας, που
περιλαµβάνει και αυτήν της αφήγησης ως βασικού γνωστικού µηχανισµού.
∆εν υπάρχει αµφιβολία: όσο κι αν πηγάζουν από µια βαθιά κοινή ρίζα, είναι
άλλη η έγνοια του λογοτέχνη και άλλη του ανθρώπου που ζει την αφήγηση ως
καθηµερινό γεγονός επικοινωνίας. Και η εστίαση της αφηγηµατολογίας και των
παρεµφερών κλάδων σε εξέχοντα δείγµατα έντεχνου γραπτού ή/και προφορικού
λόγου δεν αδίκησε καµµία όψη της αφήγησης όσο αυτή: της αφήγησης ως µορφής
γνώσης. Θεωρώντας βασικό σκοπό της έντεχνης αφήγησης τη διακίνηση αισθηµάτων
(πάλι το: κάθαρσις παθηµάτων δι ελέου και φόβου) η ποιητική και η αισθητική
αγνόησαν εξαρχής την άλλη της, θεµελιώδη λειτουργία.

◊ ◊ ◊
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Η πρώτη επανάσταση, µακριά από την θεώρηση της αφήγησης-ως-υψηλήςτέχνης ήταν η προσέγγιση της λαογραφίας τον 19ο αιώνα που, εµπνευσµένη από το
πνεύµα του ροµαντισµού, έδωσε για πρώτη φορά κύρος στον λαϊκό, προφορικό λόγο·
και πάλι όµως έµεινε στο παραµύθι, τη µπαλάντα, το λαϊκό τραγούδι, τους
αφηγηµατικούς θρύλους και τις παραδόσεις – µ’ άλλα λόγια, στις έντεχνες µορφές,
που κι αν δεν προσεγγίζουν τη συνθετότητα της γραπτής λογοτεχνίας, παρά ταύτα
απέχουν πολύ από την καθηµερινή λειτουργία. Η δεύτερη επανάσταση -- ας τη
χαρακτηρίσω εδώ ενδεικτικά ‘του Bruner’ – είναι εντελώς πρόσφατη.
Κι όµως, ορισµένοι ειδικοί κλάδοι της γνώσης, από την αρχαιότητα κιόλας
είτε απέρριψαν τον παραδειγµατικό τρόπο – έτσι η ιστορία και η βιογραφία – είτε
δέχτηκαν εξαρχής και τον αφηγηµατικό ως εξίσου νόµιµο, ως βασικό δηλαδή
εργαλείο στην καταγραφή και τη διερεύνηση της γνώσης. Αυτό συνέβη στην ιατρική,
όπου από τον Ιπποκράτη κιόλας, η ‘κλινική’ αφήγηση (case history) αποτελεί καίριο
µέρος του ιατρικού λογισµού και στη νοµική επιστήµη. Όποιος βρέθηκε ποτέ σε
δικαστήριο ξέρει ότι η δικανική διαδικασία δεν είναι τίποτε άλλο – όπως σε εκείνο το
εξαίρετο Ρασοµόν του Ακίρα Κουροσάβα --, από πάλη αντιµαχόµενων ιστοριών, που
πάει να πει πάλη διαφορετικών ερµηνειών κάποιων γεγονότων.
Κι αυτό είναι το καίριο σηµείο. Γιατί εκτός από την πρώτη, στοιχειώδη
λειτουργία της αφήγησης-ως-γνώσης, την πραγµατολογική θα λέγαµε – όπου γνώση
= πληροφορία --, η δεύτερη και σπουδαιότερη είναι αυτή της αφήγησης ως ερµηνείας.
Ερµηνεία και αφήγηση είναι έννοιες αλληλένδετες: είτε το θέλουµε είτε όχι,
αφηγούµενοι ερµηνεύουµε γεγονότα και πρόσωπα, που πάει να πει τα εντάσσουµε σε
ένα σύστηµα που αναδεικνύει τις αιτιακές αλληλουχίες που τα διέπουν. Ο Ε. Μ.
Φόρστερ λεει στην Τέχνη του µυθιστορήµατος ότι το ‘η βασίλισσα πέθανε και µετά
πέθανε ο βασιλιάς’ είναι απλά µια ιστορία (story), ενώ το ‘η βασίλισσα πέθανε και
µετά πέθανε ο βασιλιάς, από τον καηµό του’ είναι πλοκή (plot). Η αλήθεια είναι ότι
αφήγηση δίχως πλοκή (όρος αριστοτελικός) δεν υπάρχει. Ακόµη και στη µελέτη της
οντογένεσης της αφηγηµατικής λειτουργίας, η πρώτη φάση που αποµονώνεται ως
καίρια, ως γένεση ουσιαστικά της αφηγηµατικής λειτουργίας αυτής καθαυτής, είναι η
στιγµή όπου το παιδί αρχίζει να συνδέει τα παρατιθέµενα γεγονότα αιτιακά.
Ο αφηγηµατικός νους είναι αιτιοκρατικός: ο παρατηρητής µιας σειράς λέξεων,
εικόνων ή γεγονότων θα τις θυµηθεί πολύ καλύτερα αν µπορεί να τις συνδέσει µε µια
αιτιακή σχέση, όπως π.χ. στη συλλογή κυνηγός, δάσος, ντουφέκι, λαγός. Αλλά – και
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εδώ το ενδιαφέρον αυξάνει --, και σε µια σειρά εκ πρώτης όψεως ασχέτων όρων, ο
νους θα προσπαθήσει κατά το δυνατόν να ανακαλύψει – κι αν όχι, τότε να φτιάξει --,
σχέσεις αιτιακές, να δηµιουργήσει δηλαδή κάποιου τύπου πλοκή.
Πριν µας το πουν οι γνωστικοί ψυχολόγοι το είχε επισηµάνει ο Έντµουντ
Χούσερλ, ότι η αντίληψη δεν είναι παθητική-αναλυτική αλλά βουλητική-συνθετική
λειτουργία. Ακριβώς όπως ο νους ανακαλύπτει µορφές µέσα στα παράξενα σχήµατα
του τεστ Rorschach, έτσι και ψάχνει ενεργά να συνδέσει γεγονότα και πρόσωπα γύρω
του (πράξεις και χαρακτήρες, τα είπαµε αρχικά) µε σχέσεις αιτιότητας, ‘αντικειµενικά
υπαρκτές’ ή και µη – σε κάποιες µορφές της δεύτερης περίπτωσης µπορούµε να
µιλάµε για ‘µαγική σκέψη’ ή και να φτάνουµε, ιδιαίτερα όταν έχουµε υπερ-εξηγήσεις,
στην παράνοια. Ακόµη και ακούγοντας ‘η βασίλισσα πέθανε και µετά πέθανε ο
βασιλιάς’, ο παραλήπτης του µηνύµατος θα προβάλει, άθελά του, κάποια ερµηνεία
για την αιτία αυτής της χρονικής αλληλουχίας – φυσικά, όχι την ίδια αναγκαστικά ο
καθένας. Μια τέτοια σειρά αιτιακών συνδέσεων, όταν έχει ικανό µήκος, γίνεται εξ
ορισµού αφήγηση, ιστορία.

◊ ◊ ◊

Αν πάψουµε να θεωρούµε την αφήγηση αναγκαστικά έντεχνη, γίνεται αµέσως
φανερό ότι η καθηµερινή ζωή, πράξη, οµιλία, συζήτηση κυριαρχείται από υλικό
αφηγηµατικής µορφής. Επιπλέον, η – δηλωµένη ή αδήλωτη, συνειδητή ή ασυνείδητη
– πράξη του να πούµε µια ιστορία επιδέχεται σχεδόν πάντα τελεολογικής ερµηνείας.
Ο σκοπός της αφήγησης µπορεί να είναι ευτελής ή όχι, ειλικρινής ή όχι, αγαθός ή όχι,
όµως µόλις πούµε (ή µε άλλο τρόπο δηλώσουµε) το ‘θα σου πω µια ιστορία’, αµέσως
µπαίνουµε στον χώρο της γνωστικής και επικοινωνιακής σκοπιµότητας. Όταν τα
λόγια µας – ή τα στοιχεία όποιου άλλου µέσου χρησιµοποιούµε – αποκτήσουν τον
χαρακτηρισµό της ιστορίας 3 (που δεν είναι ποτέ άµοιρη από την πλοκή), τότε οδηγούν
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‘Ιστορία’ θα εννοώ εδώ µια αφήγηση που, ανεξάρτητα από την έκτασή της, λέγεται µε πρόθεση και

είναι λίγο-πολύ ολοκληρωµένη, έχει αρχή, µέση και τέλος – αυτό σε αντίθεση π.χ. µε τα ψήγµατα
αφηγηµατικού λόγου που υπεισέρχονται στην καθηµερινή κουβέντα, και µπορεί να είναι αφηγηµατικά
ως προς τον τρόπο χωρίς όµως να συνιστούν ένα, έστω ελάχιστο, αφηγηµατικό σύνολο.
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αµέσως και στην ερµηνεία, της οποίας η µετάδοση, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα,
είναι το κύριο µέρος της αφήγησης. Η φράση ‘εγώ θα στα πω ακριβώς όπως έγιναν
και βγάλε εσύ το συµπέρασµα σου’ δεν είναι ποτέ ειλικρινής, µιας και από την ίδια
της τη φύση η αφήγηση είναι φτιαγµένη για να οδηγεί σε κάποιο συµπέρασµα, αφού
δεν παραθέτει απλώς γεγονότα αλλά τα συνδέει αιτιακά – όσο βαθιά κρυµµένη κι αν
είναι αυτή η αιτιότητα. Ποτέ δεν λέµε τα πράγµατα ‘ακριβώς όπως έγιναν’, και τούτο
για τον απλούστατο λόγο ότι αυτό είναι φύσει αδύνατον.
Πιστεύω ότι ο αριστοτελικός ορισµός της τραγωδίας ως διήγησης πράξεως
σπουδαίας και τελείας, µπορεί λίγο πολύ να καλύψει κάθε αφήγηση µε πρόθεση: κατ’
αρχήν, κάθε ιστορία είναι διήγησις πράξεως ή πράξεων, ενταγµένων – όταν είναι
πολλές – σε ένα ευρύτερο αφηγηµατικό σχήµα. Αλλά σχεδόν κάθε ιστορία που
λέγεται µε πρόθεση (‘θα σου πω την ιστορία του τάδε...’, ‘θα σου πω πώς έγινε το
δείνα...’) είναι τελεία, δηλαδή ολοκληρωµένη, έχει αρχή, µέση και τέλος. Μα κι αν ένα
από αυτά τα στοιχεία λείπει, η έλλειψη είναι βασικό στοιχείο του αφηγηµατικού
µηχανισµού: ερµηνεύεται από τον αφηγητή ως έχουσα κάποιο ειδικό νόηµα. Έτσι,
µια ιστορία µπορεί να στερείται τέλους για πολλούς λόγους – αλλά πάντα για κάποιο
λόγο. Είτε είναι ένα τηλεοπτικό επεισόδιο που παρουσιάζεται κουτσουρεµένο ώστε
να µας εξαφθεί η περιέργεια να δούµε το επόµενο, είτε είναι µορφή µοντερνίστικου ή
‘παρανοϊκού’ χιούµορ, είτε -- σε έργα όπως η Περιπέτεια του Αντονιόνι ή η Τριλογία
της Νέας Υόρκης του Πολ Όστερ – όπου µε την απουσία λογικού κλεισίµατος της
πλοκής ο δηµιουργός σηµαίνει κάτι για την ίδια τη φύση ενός ανεξήγητου ή και
παράλογου κόσµου, σε κάθε περίπτωση η ανολοκλήρωτη ιστορία είναι η εξαίρεση
που επιβεβαιώνει τον κανόνα: µας κάνει να αισθανθούµε τη νοσταλγία του τέλους –
που ολοκληρώνει και το νόηµα της ιστορίας. Όσο για το σπουδαίον µιας διήγησης,
µπορεί να σηµαίνει άλλο πράγµα για την κάθε εποχή, κοινωνία, πρόσωπο. Αλλά στην
καθηµερινή περίπτωση, το σπουδαία µιας ιστορίας που λέγεται από τον α στον β
ταυτίζεται ουσιαστικά µε το γεγονός της αφήγησης: θέλω να πω, η ιστορία είναι
σπουδαία γιατί τη λέµε, ή µάλλον τη λέµε γιατί είναι σπουδαία (για µας ή/και για τον
άλλον), που πάει να πει: είναι αρκετά σπουδαία ώστε να µεταδοθεί.
Στον καθηµερινό λόγο, η σηµασία της ιστορίας ταυτίζεται κατά κανόνα µε το
γνωστικό της περιεχόµενο: ακόµη και όταν ο αφηγητής στοχεύει σε κάποιο βαθµό
στα συναισθήµατα του δέκτη η ιστορία λέγεται για να µεταφέρει κάτι, να διακινήσει
γνώση, γνώση στοιχείων, γνώση ερµηνειών ή και, γιατί όχι, γνώση και ερµηνεία

8
συναισθηµάτων. Για κάθε τελεία (ολοκληρωµένη) ιστορία που θα πούµε, υπάρχει
πάντα ένα συγκεκριµένο ‘δίδαγµα’ ή – για να µη χρησιµοποιήσω λέξη τόσο
βαρυµένη ιστορικά – δηλωτικό συµπέρασµα, που αν και ενίοτε δεν εξαντλεί το νόηµα
της ιστορίας, πάντως είναι, συνειδητά ή ασυνείδητα, ο κυρίαρχος λόγος για να
ειπωθεί. Κι αυτός ο λόγος οδηγεί κατά κανόνα και τη δοµική της εξέλιξη, στήνει τον
σκελετό της κατασκευής, είναι η αόρατη ραχοκοκαλιά του αφηγηµατικού οργανισµού
– µε αυτή ακριβώς την έννοια λεω ότι η αφήγηση είναι σχεδόν πάντα τελεολογική.
Ναι, ο σκοπός που λέµε µια ιστορία είναι η δοµική της αρχή ή, για να παραφράσω τον
Φλοµπέρ, ‘το ύφος είναι ο ίδιος ο σκοπός’.

◊ ◊ ◊

Ανέφερα παραπάνω τον Χούσερλ, για να πω ότι ο νους αναζητεί και
δηµιουργεί την αιτιακή σύνδεση µεταξύ δυο αφηγουµένων γεγονότων γ1 και γ2, ή
αλλιώς µεταξύ ενός χαρακτήρα Χ και µιας επακόλουθης πράξης α. Πρέπει να τονιστεί
ότι η σχέση αυτή µπορεί να υπάρχει ή να µην υπάρχει ‘αντικειµενικά’ – να µην
µπορεί δηλαδή να επιβεβαιωθεί µε κάποιον εµπειρικό τρόπο. ΄Ετσι, ενώ στη Μήδεια
του Ευριπίδη η δολοφονία των παιδιών – όσο απεχθής – δεν παύει να ερµηνεύεται ως
επακόλουθο της ζήλιας της ηρωΐδας για την απιστία του Ιάσονα, το συµπέρασµα ενός
µικρού παιδιού ‘θύµωσα µε τη µαµά µου και γι’ αυτό έσπασε το πόδι της’ – όσο κι αν
µοιάζει λογικό στον ‘µαγικό’ τρόπο της σκέψης του --, ξέρουµε ότι δεν αναπαράγει
µια εξωτερική αιτιακή σχέση.
Με άλλα λόγια, ενώ η πρώτη ύλη της αφήγησης είναι σε µεγάλο ποσοστό
(κάποτε αποκλειστικά) εξωτερική, το γεγονός της αφήγησης προϋποθέτει σε κάθε
περίπτωση τον αφηγητή: είτε αναπαράγει αντικειµενικά υπαρκτές αιτιακές σχέσεις
είτε όχι, το έργο της αφήγησης είναι η σύνδεσή τους.
Αυτή άλλωστε η οργάνωση του εν πολλοίς άµορφου υλικού του ‘εξωτερικού’
κόσµου (βάζω τη λέξη σε εισαγωγικά καθώς περιλαµβάνει και αντικείµενα εσωτερικά
αντιληπτά από τη συνείδηση) είναι και η κυριότερη λειτουργία της αφήγησης-ωςγνώσης: είναι δύναµη µορφοποιός, ανταγωνίστρια του χάους. Ζούµε σε ένα
πολυδιάστατο αντιληπτικά κόσµο, πολλών πολυ-εκατοµµυρίων ανά πάσα στιγµή
οπτικών, ηχητικών ή άλλων αισθητικών, εσωτερικών ή εξωτερικών ερεθισµάτων. Και
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όπως η έννοια της κατηγοριοποίησης είναι θεµελιώδης για την οργάνωση του νοερού
χώρου των σταθερών αντικειµένων της νόησης 4, έτσι και η αφηγηµατική λειτουργία
αποτελεί τη βασικότερη µεγάλης κλίµακας διαδικασία οργάνωσης στον χρόνο. Η
προκατάληψη της νόησης υπέρ της αφηγηµατικής-αιτιακής διαδοχής είναι
προκατάληψη υπέρ της τάξης, σε ένα χαοτικό κόσµο. Η µετατροπή της χωροχρονικής
ή κάποτε και απλά χρονικής παράταξης δυο γεγονότων γ1, γ2 σε αιτιακή σχέση είναι η
‘ατοµική µονάδα’ της αφήγησης, ο µηχανισµός που µας επιτρέπει να λειτουργούµε σε
ένα υπερσύνθετο περιβάλλον χωρίς ούτε να διαλυόµαστε, ούτε – όταν λειτουργεί λίγο
πολύ φυσιολογικά -- να ωθούµαστε στην έσωθεν µείωση των διαθέσιµων επιλογών,
τη µηχανικότητα που βρίσκουµε σε σοβαρές παθολογικές καταστάσεις.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι ακόµη και η νευρωνική βάση της αφήγησης ξεκινά
από διαδικασίες εξαρτηµένες από τη ροή του χρόνου. Αφήγηση, σηµαίνει µνήµη – αν
εξαιρεθούν ακραίες, ‘on-line’ µορφές όπως η µετάδοση ενός αγώνα ποδοσφαίρου, η
αφήγηση αναφέρεται σε γεγονότα που έχουν ήδη συµβεί – και µάλιστα µνήµη
επεισοδική, µνήµη µε την δυνατότητα διάταξης των γεγονότων της στον χρόνο. ∆εν
θα µπω εδώ στα βαθιά νερά ούτε της νευρολογίας (αναφέρω µόνο τη γοητευτική
περίπτωση του ‘ανθρώπου χωρίς παρελθόν’ που περιγράφει o ΄Ολιβερ Σακς 5 και
κάποιες παρατηρήσεις σχετικά µε τον πιθανό εντοπισµό µέρους των λειτουργιών της
επεισοδικής µνήµης στον ιππόκαµπο 6), ούτε και στη γενικότερη διχοτοµία ‘φύση ή
αγωγή’ (nature vs. nurture) σχετικά µε τη φυλογένεση και την οντογένεση του
αφηγηµατικού µηχανισµού – ο πρώτος τοµέας είναι εν πολλοίς ανεξερεύνητος, ενώ
στον δεύτερο υπάρχουν συγκεντρωµένες κάποιες εξαιρετικά ενδιαφέρουσες – συχνά
διϊστάµενες – απόψεις 7. Αυτό που θέλω να τονίσω κυρίως είναι ότι, σε κάθε
περίπτωση, ανεξάρτητα και από τη νευρολογική υποδοµή και την καταγωγή της
αφηγηµατικής συµπεριφοράς, ο θεµελιώδης µηχανισµός της είναι η ιεράρχηση ενός
4

Lakoff, G. Women, fire and dangerous things: what categories reveal about the mind, Chicago and

London: University of Chicago Press, 1987.
5

Sacks, Oliver, “The Lost Mariner”, The man who mistook his wife for a hat, London: Picador, 1985.

6

Eichenbaum, H. B. “Amnesia, the hippocampus and episodic memory”, Hippocampus, 8:197, 1998.

7

Βλέπει ιδιαίτερα Nelson, K. (Ed.), Narratives from the crib, Cambridge: Harvard University Press,

1989 και Bamberg, M. (Ed.) Narrative Development: Six approaches, London: Lawrence Erlbaum
Associates Publishers, 1997.
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συνόλου γεγονότων, γ1, γ2, γ3... σε χρονική σειρά. Είναι προφανές ότι η σειρά αυτή
δεν είναι ανάγκη να είναι αυτή κατά την οποία πράγµατι ‘συνέβησαν’ (και πάλι τα
εισαγωγικά τονίζουν τη σηµασία της λέξης µόνο ως προς ένα πιθανώς φανταστικό
σύµπαν λόγου) όπως ήδη επεσήµανε η αρχαία κριτική, χωρίζοντας τις αφηγήσεις σε
αυτές που ξεκινούν ab ovo (‘από το αυγό’) και προχωρούν κατ’ αντιστοιχία µε την
‘πραγµατικότητα’, όπως π.χ. στην Ιλιάδα, ή αλλιώς in medias res (‘στη µέση των
πραγµάτων’) όπως π.χ. στην Οδύσσεια, όπου πρωτοσυναντούµε τον Οδυσσέα προς το
τέλος του ταξιδιού του, στο νησί της Καλυψώς, τον ακολουθούµε σε χρονική σειρά
ώς το νησί των Φαιάκων, και µόνο εκεί µαθαίνουµε από τον ίδιο τις προηγούµενες
περιπέτειες, σε µορφή, όπως θα λέγαµε σήµερα, φλας-µπακ.
Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, αν τα προς αφήγηση γεγονότα α, β, γ, δ, ε,
βρίσκονται σε αυτή ακριβώς τη σειρά στην ‘πραγµατικότητα’ 8, η αφήγηση µπορεί να
τους δώσει τη µορφή αβγδε, αλλά και πιθανώς άλλες, π.χ. γδαβε, βδαγε, ή άλλη – µια
από τις πιθανές 120 για τα γεγονότα αυτά. Αυτό που έχει σηµασία είναι να υπάρχει
αφηγηµατικό νόηµα, δηλαδή να οργανώνεται η διάταξη µε βάση κάποιες υποκείµενες
αιτιακές αλληλουχίες 9. Αν και ο έµπειρος αναγνώστης πρωτοποριακής λογοτεχνίας ή
σινεφίλ, έχει µάθει να δέχεται ιδιαίτερα σύνθετα παιχνίδια µε τον χρόνο, στην
καθηµερινή αφήγηση οι βασικοί γνωστικοί µηχανισµοί ανέχονται µέχρι ένα ορισµένο
µόνο µέτρο πρωτοτυπίας.
Όσο για τα είδη των αιτιακών σχέσεων, του τι δηλαδή συνιστά αιτιακή σχέση
στη µετάβαση από α στο β, αυτό ορίζεται εν πολλοίς από το ‘κοσµοείδωλο’
(Weltanschauung) στο οποίο εντάσσεται ο εκάστοτε αφηγηµατικός λόγος. Αυτό το
τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό. Οι περισσότεροι θα συµφωνούσαµε ότι αν ο α δώσει
στον β µια γερή µπουνιά στο στοµάχι και αµέσως µετά ο β µουγκρίσει και διπλωθεί
στα δύο, η συµπεριφορά του β είναι άµεσο αποτέλεσµα της δράσης του α, και ο β δεν
µούγκρισε και διπλώθηκε στα δύο επειδή εντελώς κατά σύµπτωση έπαθε ακριβώς
εκείνη τη στιγµή, τελείως ανεξάρτητα από τη µπουνιά, κρίση γαστρίτιδας. Όµως, ο
καθορισµός των αιτιακών σχέσεων δεν είναι πάντα τόσο προφανής. Αν επί
8

Ενίοτε η φράση αυτή µπορεί να µην έχει νόηµα: αν ας πούµε δύο γεγονότα συνέβησαν ακριβώς

ταυτόχρονα σε διαφορετικούς χώρους.
9

Φυσικά δεν είναι απαραίτητο κάθε διάταξη αβ δυο γεγονότων α, β να είναι αιτιακή. Σηµασία έχει η

γενικότερη αρχιτεκτονική µιας αφήγησης, όχι ο κάθε επί µέρους κόµβος.
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παραδείγµατι του α του πονάει το χέρι του τη µια µέρα, το βράδυ προσευχηθεί και
την άλλη µέρα δεν του πονάει, στο µυαλό του α η θεραπεία οφείλεται σε θεία
παρέµβαση, αποτέλεσµα της προσευχής του, ενώ ένας άλλος, χωρίς την ίδια
θρησκευτική πεποίθηση, µπορεί να αποδώσει το γεγονός στην αλλαγή του καιρού,
ένας δεύτερος στην ψυχολογική αλλαγή στη διάθεση του α, που επέφερε η προσευχή,
λόγω της πίστης του, ένας τρίτος σε σωστότερη θέση ύπνου, κ.ο.κ.
Το τί συνιστά σχέσεις αιτιότητας δεν είναι ούτε αυτονόητο ούτε σταθερό. Και
δεν είναι µόνο το κοσµοείδωλο που τις καθορίζει, αλλά συχνά και η ίδια η αφήγηση
µπορεί, αµφίδροµα, να τροποποιήσει το κοσµοείδωλο του αναγνώστη, διδάσκοντας
νέου τύπου αιτιακές σχέσεις, που αντανακλούν άλλης µορφής αιτιότητες. Έτσι, για
παράδειγµα, στον Ξένο του Αλµπέρ Καµύ, η φαινοµενικά άνευ λόγου – δηλαδή άνευ
αιτιακής σχέσης µε κάτι προηγούµενο -- δολοφονία του νεαρού Αλγερινού από τον
πρωταγωνιστή, συνιστά το κεντρικό νόηµα του βιβλίου: ακριβώς διότι η δολοφονία
παραµένει άνευ λόγου µέχρι τέλους (και, άρα, όχι απλά ανεξήγητη), ο αναγνώστης
οδηγείται στο συµπέρασµα ότι ο κόσµος στον οποίον συµβαίνουν αυτά τα πράγµατα
είναι παράλογος.
Αλλά επανέρχοµαι στη χρονική γραµµικότητα, µε άλλα λόγια στην
επεισοδική, χρονικά σειριακή διάταξη των γεγονότων µιας ιστορίας, ως το κυριότερο
χαρακτηριστικό της αφήγησης. Αυτό πρέπει να το έχουµε συνεχώς στο νου µας:
αφήγηση σηµαίνει κυρίως ‘βάζω τα πράγµατα στη σειρά’. Κι εδώ δεν πρέπει να µας
παραπλανήσουν κάποια πειραµατικά έργα τέχνης, όπως π.χ. ενός θεατρικού έργου
που διάφορες σκηνές του παίζονται ταυτόχρονα σε πολλές πλατφόρµες ή ενός
βιβλίου που τα κεφάλαια έρχονται σε πακέτο, ώστε να τα διαβάσει ο αναγνώστης στη
σειρά που θέλει (εδώ καταργείται η γραµµική σειρά της πεζογραφίας, µοιάζει να λέει
ο συγγραφέας) ή τα βραχύβια πειράµατα να κατασκευαστεί η νέα µορφή τέχνης του
‘hypertext fiction’ όπου και πάλι, µέσα από την οθόνη ενός υπολογιστή ο αναγνώστης
µπορεί να διαλέγει τη σελίδα στην οποία θα πάει κάθε φορά, σε µια διαδραστική
σχέση µε τον κείµενο. Σε κάθε περίπτωση, αυτά όλα είναι οι περιπτώσεις που
επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Ας πάρουµε µια από αυτές: έστω ότι έχουµε µια
παράσταση µε εικοσιτέσσερις σκηνές-δράσεις, Α, Β, Γ, ∆... που όλες εκτυλίσσονται
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ταυτόχρονα, ενώ οι θεατές, α, β, γ... έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν κάθε φορά πια
(ποιά) θα παρακολουθούν, κινούµενοι στον χώρο10. Σχηµατικά κάπως έτσι:
Α Β Ε Κ Λ ∆ Γ Ζ Η
Ι

β

Ξ
Ο

Υ
α

γ

Φ
Ζ

Π Ρ Τ Θ Ν Μ Ω Σ Ψ
Αυτό που συµβαίνει στην πράξη είναι ότι ο κάθε θεατής α, β, γ, παίρνει τον
δρόµο του και αρχίζει να παρακολουθεί αυτά που τον ενδιαφέρουν περισσότερο –
αυτή άλλωστε η ‘δηµοκρατική’ λειτουργία της τέχνης είναι το κίνητρο των
δηµιουργών – οπότε ύστερα από ένα ικανό διάστηµα για κάθε θεατή έχουµε:
ο α παρακολούθησε το έργο: ΦΖΨΧ∆ΛΙΞΚΛΥΦΩΝΒΩΩΩΩΩΩ
ο β παρακολούθησε το έργο: ΕΒΙΞΟΞΞΟΘΝΜΩΩΩΩΩΣΨ
ο γ παρακολούθησε το έργο: ΝΜΩΩΩΣΨΩΩ
∆ηλαδή έκανε ο καθένας τη δική του ‘ιστορία’ – αν ήταν ιστορία και όχι απλή
παράθεση --, γραµµικοποιώντας ο καθένας κατά βούληση. Κι αν υπάρχει ένα
αυξηµένο ενδιαφέρον, από ό,τι φαίνεται στη σκηνή Ω, αυτό µπορεί να είναι άσχετο
από τη θέση του γεγονότος που περιγράφει στην ιστορία, π.χ. µπορεί εκεί να
συµµετέχει στη σκηνή µια όµορφη, γυµνή κοπέλα. Συµπέρασµα: ο α, ο β και ο γ είδαν
ο καθένας το δικό του έργο. Όµως – αυτό είναι το κύριο -- ήταν και τα τρία
γραµµικά!
Ακόµη και στο παράδειγµα ενός µεγάλων διαστάσεων πίνακα ζωγραφικής,
από αυτούς που οι τεχνοκριτικοί αποκαλούν ‘αφηγηµατικούς’, οι κανόνες της
ανθρώπινης αντίληψης κάνουν τη σχέση µας µαζί τους γραµµική, αφού ξέρουµε ότι
µια οπτική πραγµατικότητα έστω ελάχιστης έκτασης προσλαµβάνεται µέσω µιας
σειράς οφθαλµικών κινήσεων – των λεγόµενων βαλλιστικών – που δίνουν στον

10

Έτσι λειτουργούν κάποιες σκηνές στο 1789 της Arianne Mnouchkine και εξ ολοκλήρου στο

Tamara, του John Krizanc, που παίζεται σε ένα παλιό κτίριο, µε όλες τις σκηνές να εκτυλίσσονται
ταυτόχρονα σε διαφορετικά δωµάτια.

13
οπτικό φλοιό, µια ασυνεχή, αλλά γραµµική σειρά σταθερών στιγµιοτύπων/επί µέρους
εικόνων του έργου. Φυσικά, ο κάθε θεατής βλέπει και εδώ το έργο µε τον δικό του
τρόπο, µέσω της δικής του σειράς.

Η σειρά των οφθαλµικών κινήσεων (γραµµική διαδοχή εικόνων) µε την
οποία βλέπουν το Μάθηµα ανατοµίας του Ρέµπραντ δύο διαφορετικοί
παρατηρητές. Α και Β. (Από το Cognition and the visual arts του
Robert L. Solso, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2001.

Β. Η βιογραφία: µια περίπτωση της αφήγησης-ως-γνώσης
Θέλω τώρα να εξειδικεύσω τις σκέψεις µου για την αφήγηση-ως-γνώση,
κοιτάζοντας το πώς παρεµβαίνουµε στην πραγµατικότητα όταν την αφηγούµαστε – ή,
σωστότερα, πώς παρεµβαίνουµε για να αφηγηθούµε την πραγµατικότητα µε τον
τρόπο (δηλαδή την ερµηνεία) που θέλουµε. ∆ιαλέγω τη βιογραφία, που ορίζω ως
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εξιστόρηση των περιστατικών του βίου ενός συγκεκριµένου ανθρώπου, λίγο πολύ
από την αρχή ώς το τέλος της. Φυσικά, το τελεία µιας τέτοιας διήγησης ελέγχεται από
το σπουδαία: το κατά πόσον είναι πλήρης η βιογραφία ορίζεται από τον λόγο για τον
οποίο επιλέγεται να ειπωθεί, δηλαδή το τι εν προκειµένω τη συνιστά σπουδαία.
∆ιαλέγω τη βιογραφία κυρίως λόγω του έντονα γνωστικού της περιεχοµένου.
Ο λόγος που θέλουµε να µάθουµε την ιστορία µιας ανθρώπινης ζωής, είναι κατά
κανόνα πολύ κοντύτερα στην αναζήτηση της πληροφορίας ή/και της γνώσης, παρά
στην αισθησιακή τέρψη. Βέβαια, το συναίσθηµα µπορεί να λειτουργήσει ως το
αρχικό κίνητρο στην προσέγγισή µας. Ξέρουµε πόσο ισχυρή είναι η έννοια του
προτύπου στην αναπτυξιακή λειτουργία – τόσο που το µικρό παιδί συχνά αλλοιώνει
την πραγµατικότητα, πολλές φορές σε ακραίο βαθµό, για να διασώσει την αναγκαία
εξιδανίκευση των γονέων του. Και δίχως άλλο, είναι οι µηχανισµοί ταύτισης (θετικής
ή αρνητικής) που µας οδηγούν στην επιλογή του προσώπου που µας ενδιαφέρει σε
µια βιογραφία. Ο Μπρούνο Μπέτελχαϊµ γράφει για τη διδακτική λειτουργία του
παραµυθιού στο Uses of enchantment: «όταν το παραµύθι λειτουργεί ως ηθικό
πρότυπο, το παιδί γοητεύεται καταρχήν από τον ήρωα και για αυτό θέλει να µιµηθεί
την ηθική συµπεριφορά του. Ουδέποτε συµβαίνει το αντίθετο: γοητεύεται επειδή είναι
ηθικός.»
Αλλά τα πρότυπα δεν έχουν ισχύ µόνο στην παιδική ηλικία. Και για τον
ενήλικα, ενώ το έναυσµα είναι συχνά συναισθηµατικό (περιλαµβάνει τη «γοητεία»
του Μπέτελχαϊµ) διαβάζοντας µια βιογραφία θέλουµε να µάθουµε κάποια πράγµατα
για τον-την βιογραφούµενο-η. Στη βιογραφία προέχει το ενδιαφέρον για το πώς
κάποιος σπουδαίος άνθρωπος (που µπορεί βέβαια να είναι σπουδαίος µόνο στην
κακία ή τη διαφθορά του, ένας Χίτλερ ή ένας Τζακ Αντεροβγάλτης – η λειτουργία
του αρνητικού προτύπου) έζησε και έπραξε, και γιατί.
Μα η βιογραφία µε ενδιαφέρει και για έναν άλλο λόγο. Στους περισσότερους
τοµείς όπου κυριαρχεί ως γνωστικός τρόπος η αφήγηση, (αυτή) έχει συχνά – αν όχι
ενίοτε και αποκλειστικά – ως βάση τη βιογραφία, ολική ή µερική. Έτσι: στη δικανική
πρακτική, ο κατηγορούµενος για ένα σοβαρό έγκληµα αρχίζει πάντα την αφήγησή
του στο δικαστήριο από τα παιδικά του χρόνια, ελπίζοντας να οδηγήσει τους δικαστές
να ερµηνεύσουν µε τον τρόπο που εκείνος θέλει τον χαρακτήρα και κατά συνέπεια τα
κίνητρά του. Και η επιστήµη της ιστορίας, όταν δεν ανάγεται απολύτως στη
βιογραφία – σύµφωνα µε τον πασίγνωστο απόφθεγµα του Ralph Waldo Emerson ‘δεν
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υπάρχει ιστορία, µονάχα βιογραφία’ --, πάντως βασίζεται σε πολύ µεγάλο βαθµό σε
βιογραφικές διηγήσεις των πρωταγωνιστών της. Και η µεν µοντέρνα ιστοριογραφία
τείνει συχνά να απορρίπτει την αρχαία εξίσωση ιστορίας µε τους βίους µεγάλων
ανδρών 11. Όµως και η πιο µοντέρνα ιστοριογραφική συνείδηση δεν µπορεί να
αρνηθεί ότι µελετώντας τη ρωσική επανάσταση δεν παίζει καίριο ρόλο η βιογραφία
του Λένιν, ή στον δεύτερο παγκόσµιο πόλεµο του Χίτλερ και του Τσώρτσιλ. Ενώ, αν
περάσουµε στην ιατρική και την ψυχιατρική, τι άλλο είναι οι ‘κλινικές’ (case
histories), παρά βιογραφίες;
Φυσικά, όπως δεν υπάρχει αντικειµενική ή ουδέτερη αφήγηση – δηλαδή:
αφήγηση που να µην περιέχει και την ερµηνεία – έτσι δεν υπάρχει και ουδέτερη
βιογραφία. Ανάλογα µε τον βιογράφο (τον παραγωγό δηλαδή του βιογραφικού
υλικού, είτε έντεχνου είτε καθηµερινού) βγαίνει και το νόηµα του βίου. Και ενώ σε
κάποιες περιπτώσεις υπάρχει µεγάλος βαθµός συναίνεσης µεταξύ βιογράφων, πάντα
υπάρχουν ανάµεσα στην καθεµιά βιογράφηση διαφοροποιήσεις. Έστω κι αν έχει
καταγραφεί µέχρι αηδίας η τελευταία ανθυπολεπτοµέρεια του βίου του Αδόλφου
Χίτλερ και όσο και αν – αν εξαιρέσεις πιθανούς οµοϊδεάτες του, οι βιογράφοι κατά
κανόνα είναι αρνητικοί στις εκτιµήσεις του – κάθε λίγο και λιγάκι µια νέα βιογραφία
του γίνεται µπεστ-σέλερ. Κι αυτό προτείνοντας ένα νέο ερµηνευτικό σχήµα, ότι για
την εγκληµατική του δράση έφταιγε, φερ’ ειπείν, η αδυναµία του στην ανιψιά του,
µια συγκεκριµένη αντι-εβραϊκή φυλλάδα που διάβασε µικρός, το µέγεθος της µύτης
του, του πέους του, ή όποιου τέλος πάντων άλλου σηµείου της ανατοµίας του. Ο
λόγος που κάποια θέµατα δεν εξαντλούνται βιογραφικά έχει να κάνει τόσο µε αυτό
καθαυτό το ενδιαφέρον τους, όσο και µε την ανάγκη που αυτό προκαλεί για ολοένα
πιο καινούργιες εξηγήσεις.12
11

Και όσοι όµως σύγχρονοι ιστορικοί αρνούνται τη σηµασία των ‘µεγάλων ανδρών’ στην ιστορική

εξέλιξη, παρά ταύτα συχνά ασχολούνται µε τη βιογραφία -- των καθηµερινών όµως ανθρώπων.
Εξαιρετικά δείγµατα του είδους τα έργα του Carlo Ginzburg, καθώς και η πολεµική ιστορία του John
Keegan, όπου αναλύει τους πολέµους και τις µάχες από τη σκοπιά της ζωής και των βιωµάτων του
απλού στρατιώτη.
12

Είναι πολύ ενδιαφέρον, σε έναν άλλο τοµέα, ότι τα τρία λογοτεχνικά έργα που έχουν παράγει τον

µεγαλύτερο αριθµό ερµηνευτικών κειµένων στον αιώνα µας είναι ο Άµλετ του Σαίξπηρ, ο Πύργος του
Κάφκα (και όχι η πολύ δηµοφιλέστερη ∆ίκη) και ο Οδυσσέας του Τζόις – και στις τρεις περιπτώσεις η
πολλαπλότητα προκαλείται από την αδυναµία κοινής ερµηνείας.
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Για να ορίσω και να εξετάσω τις πράξεις που εφαρµόζουµε στην
πραγµατικότητα για να τη µετατρέψουµε σε βιογραφική αφήγηση -- χρησιµοποιώ τον
όρο µε την έννοια περίπου που χρησιµοποιείται στην αριθµητική --, θα εξειδικεύσω
ακόµη περισσότερο την έννοια της βιογραφίας, στη βιογραφική κινηµατογραφική
ταινία. Αυτό ίσως ξαφνιάσει, καθώς τόνισα νωρίτερα ότι η µελέτη της αφήγησης-ωςγνώσης πάσχει από την εξίσωση της αφήγησης αποκλειστικά µε τις έντεχνες µορφές
της -- και βέβαια µια κινηµατογραφική βιογραφία είναι έντεχνη µορφή. Έχω όµως
επαρκείς λόγους για την επιλογή µου: α) Η κινηµατογραφική βιογραφία – όπως και
πολλές έντυπες -- είναι πολύ κοντά στη λειτουργία της καθηµερινής αφήγησης, λόγω
της µεγάλης της έµφασης στο γνωστικό (κάποτε και διδακτικό) περιεχόµενο, είναι
πολύ κοντά στην αφήγηση-ως-γνώση. β) Έχοντας ως κύριο σκοπό τη µεταφορά
γνώσης, έχει κίνητρα πολύ κοντύτερα στην τελεολογική λειτουργία της καθηµερινής
αφήγησης ‘σπουδαίων και τελείων’ ιστοριών, από ότι η καθαρά µυθοπλαστική
λογοτεχνία, όπου τα κίνητρα είναι συχνά εκφραστικά του γράφοντος, αισθητικά,
συναισθηµατικά ή ενδολογοτεχνικά. γ) Για τους λόγους αυτούς, η κινηµατογραφική
βιογραφία είναι ως επί το πλείστον κοµµάτι της ‘λαϊκής’ (popular) τέχνης. ∆εν είναι
τυχαίο ότι ελάχιστες κινηµατογραφικές βιογραφίες εντάσσονται υφολογικά στην
πρωτοπορία13. Και τούτο γιατί ο άνθρωπος που θα πάει να δει µία βιογραφία
ενδιαφέρεται πρωτίστως για το θέµα και κατά συνέπεια αυτό που περιµένει είναι η
κατά το δυνατόν πιο εύληπτη και ευχάριστη παρουσίαση του – το ό,τι
παρακολουθώντας αυτό που θεωρεί αλήθεια θα υποστεί και την ερµηνεία των
δηµιουργών για τον βιογραφούµενο, ο µέσος θεατής δεν το υποψιάζεται καν. Ο
τελευταίος λόγος που επιλέγω το παράδειγµα της κινηµατογραφικής βιογραφίας –
αυτό σε αντίθεση µε τη γραπτή --, είναι ότι, δ) λόγω της σχετικής της συντοµίας
(κατά κανόνα δυο ώρες το πολύ) πλησιάζει ακόµη περισσότερο στη λειτουργία της
καθηµερινής αφήγησης.

13

Μου έρχονται πρόχειρα στο νου, από αγγλόφωνες ταινίες τα έργα του Ken Russell για τον

Τσαϊκόφσκι και τον Μάλερ, και του Derek Jarman για τον Βίτγκενσταϊν – και οι τρεις παταγώδεις
εµπορικές αποτυχίες. Αλλά ακόµη και ο µέγας Βισκόντι, έκανε τη χειρότερη κατά τη γνώµη µου ταινία
του (Ludwig, στην Ελλάδα προβλήθηκε ως Το Λυκόφως των Θεών) προσπαθώντας µε το αισθησιακό
του ύφος να πει την ιστορία του Λουδοβίκου του δευτέρου της Βαυαρίας, και της σχέσης του µε τον
Βάγκνερ.
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Με άλλα λόγια: έχοντας την πρόθεση της κατά το δυνατόν σαφέστερης και
χωρίς δύσπεπτους πειραµατισµούς στη µορφή µετάδοσης ενός πραγµατικού σώµατος
πληροφοριών, η κινηµατογραφική βιογραφία είναι πολύ κοντά στη λειτουργία της
καθηµερινής αφήγησης: να µεταφέρει µια ιστορία µε σκοπό σχετικό µε τη µετάδοση
της γνώσης. Πηγαίνοντας στον κινηµατογράφο για να δεις τη ζωή του τάδε ή του
δείνα πας επειδή ενδιαφέρεσαι να µάθεις για τον-την βιογραφούµενο-η και κατά
συνέπεια περιµένεις ένα πολύ συγκεκριµένο πράγµα. Αντίθετα, βλέποντας µια άλλου
είδους ταινία ή ανοίγοντας ένα µυθιστόρηµα, είσαι απροετοίµαστος – άλλωστε, το
κύριο µέρος της απόλαυσης είναι ότι παραµένεις ανοιχτός στις όποιες θεµατικές
εκπλήξεις του έχει προετοιµάσει ο σκηνοθέτης ή συγγραφέας. Η κατάσταση της
κινηµατογραφικής βιογραφίας θυµίζει έντονα την αφήγηση στην καθηµερινή ζωή:
ενώ είναι απίθανο να χαρίσουµε απεριόριστο χρόνο σε έναν συνοµιλητή που δεν θα
ξέρουµε το θέµα του, θα ακούσουµε αρχικά µε ενδιαφέρον κάποιον που θα µιλήσει
για ένα πρόσωπο που µας αφορά.
Βασισµένος σε αυτές τις οµοιότητες, πιστεύω ότι µελετώντας τους κανόνες
που διέπουν την µεταφορά της ενός πραγµατικού βίου σε κινηµατογραφική ταινία,
γνωρίζουµε καλύτερα τους τρόπους της καθηµερινής αφήγησης. Οι τρόποι µε τους
οποίους παραλλάσσουµε µια βιογραφική πραγµατικότητα για να τη διηγηθούµε
κινηµατογραφικά, είναι πολύ κοντά στην αντίστοιχη µετατροπή που κάνουµε σε
καθηµερινές συνθήκες. Έτσι, ορίζοντας τους κανόνες (‘πράξεις’) που εφαρµόζουµε
για τη µεταφορά µιας βιογραφίας σε ταινία, ουσιαστικά βλέπουµε τους βασικούς
τρόπους που έχουµε να φτιάχνουµε ιστορίες αλλάζοντας την πραγµατικότητα.
Να συµπληρώσω ότι η γνώση µου για τα παρακάτω είναι διπλή: αφ ενός, ως
φανατικός λάτρης του βιογραφικού είδους έχω δει τις περισσότερες τέτοιες ταινίες –
τουλάχιστον τις αγγλόφωνες – αλλά και συχνά διαβάσει µια ή και περισσότερες
βιογραφίες του εκάστοτε βιογραφούµενου-ης, µε σκοπό να διαπιστώσω τη διάσταση
µεταξύ ταινίας και γραπτής βιογραφίας. Αφ ετέρου, έχω και την πείρα από κάποιες
δικές µου δουλειές µε βάση βιογραφική 14.
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Το έργο The Tragical History of Jackson Pollock, Abstract Expressionist, που διηγείται τη ζωή του

µεγάλου αµερικανού ζωγράφου· το έργο Incompleteness, που εστιάζεται στη µορφή του αυστριακού
µαθηµατικού Κουρτ Γκαίντελ και το ‘γραφικό µυθιστόρηµα’ (graphic novel = εκτενές αφήγηµα σε
µορφή κόµικς) που γράφω αυτό τον καιρό µε τον Χρίστο Παπαδηµητρίου, του Πανεπιστηµίου του
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Β.1. Οι µεταµορφωτικές πράξεις στη βιογραφία
Στο Σµιλεύοντας τον Χρόνο, ο Αντρέι Ταρκόφσκι γράφει ότι η ιδανική ταινία
είναι κατ’ αυτόν: να παραλάβει κινηµατογραφηµένη ολόκληρη τη ζωή ενός
ανθρώπου, κάθε της στιγµή από τη γέννηση ως τον θάνατο, και έπειτα να µοντάρει
αυτό το υλικό σε µια ταινία µεγάλου µήκους. ∆εν θα µείνουµε εδώ στο πολλαπλό
ενδιαφέρον αυτού του Gedanken Experiment – ‘πειράµατος της σκέψης’, καθώς
βέβαια, θα ήταν αδύνατον κάτι τέτοιο να πραγµατωθεί --, θα το θεωρήσουµε απλώς
µια ενδιαφέρουσα αφετηρία 15 για τη µελέτη των µεταµορφωτικών πράξεων.
Και προς αυτό τον σκοπό πρέπει να εισάγω δυο απαραίτητους όρους από την
αφηγηµατολογία. Αν και οι ίδιες βασικές έννοιες υπάρχουν σε πολλές παραλλαγές,
από µεταγενέστερους συγγραφείς, θα χρησιµοποιήσω εδώ τους ορισµούς από τους
πρώτους διδάξαντες, ρώσους φορµαλιστές. Πρώτα, τη fabula: ως fabula µιας ιστορίας
ορίζεται η καταγραφή της που προσεγγίζει κατά το δυνατόν το πως ακριβώς
συνέβησαν τα πράγµατα, είτε στην πραγµατικότητα (αν είναι αληθινή) είτε, αν όχι,
στην πληρέστερη δυνατή, σε χρονολογική σειρά, περιγραφή της. Αντίθετα,
ονοµάζεται sjužet η ιστορία όπως την αφηγείται ένας συγκεκριµένος αφηγητής, µε τις
δικές του αφηγηµατολογικές επιλογές. (Είναι φανερό µε αυτό τον ορισµό ότι για
καθεµιά fabula έχουµε εν δυνάµει άπειρα sjužet.) Η fabula προσιδιάζει πάντα
περισσότερο στα γεγονότα, ενώ το εκάστοτε sjužet στον αφηγητή. Με αυτή την
έννοια, η πλήρης κινηµατογράφηση µιας ζωής, αµοντάριστη και σε χρονική σειρά,
που επικαλείται ο Ταρκόφσκι, είναι πολύ κοντά στον απόλυτο ορισµό της fabula.

Μπέρκλεϋ, µε τίτλο Logicomix. Σε αυτό περιέχονται σε εµπεριστατωµένη µορφή βιογραφίες πολλών
µαθηµατικών και επιστηµόνων της λογικής, κυρίως, όπως του Γκέτλοµπ Φρέγκε, του Μπέρτραντ
Ράσελ, του Ντάβιντ Χίλµπερτ, του Άλαν Τούριγκ, του Λούντβιχ Βίτγκενσταϊν, και άλλων. Αν και σε
έντυπη µορφή, το έντονο οπτικό στοιχείο τού Logicomix το φέρνει κοντά στη λογική των δραµατικώνοπτικοακουστικών έργων.
15

Παρεµπιπτόντως, έχει µεγάλο ενδιαφέρον η παρατήρηση ότι ένα αντίστοιχο πείραµα δεν θα

µπορούσε να γίνει στη λογοτεχνία: η φράση ‘να πάρω την αφήγηση κάθε στιγµής της ζωής ενός
ανθρώπου’ δεν θα έστεκε, µιας και ο ίδιος ο ανθρώπινος λόγος, από τη φύση του, παρεµβαίνει πολύ
έντονα ακόµη και στα στοιχειωδέστερα, στο τι και πόσο βάρος δίνεται σε κάθε στιγµή.
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Για τον ορισµό των τριών πρώτων µεταµορφωτικών πράξεων, που τις
ονοµάσω ‘υποχρεωτικές’ ή ‘αναγκαίες’, θα λειτουργήσω µέσα στα πλαίσια του
πειράµατος του Ταρκόφσκι, ονοµάζοντας ‘ταινία-fabula’ αυτήν την υποθετική
‘πλήρη’ κινηµατογράφηση ενός ανθρώπινου βίου.

Β. 1. 1 Περικοπή
Είναι φανερό ότι το πρώτο πράγµα που πρέπει να κάνει ο επίδοξος βιογράφος
σε µια περίπτωση σαν την ταινία-fabula, για να φτιάξει τη δική του ταινία- sjužet,
είναι να περιορίσει τη διάρκειά της – να περικόψει. Και µάλιστα να περικόψει σε
τεράστιο βαθµό, αφού µια ταινία κρατά δυο ώρες, ας πούµε, ενώ µια ζωή κατά
κανόνα πολλές δεκαετίες. Αν υποθέσουµε λοιπόν, για λόγους απλότητας, ότι ο
βιογραφούµενός µας ζει ακριβώς εξήντα χρόνια, η ταινία-fabula του διαρκεί 525.600
ώρες, και τούτο αν υποτεθεί ότι χρησιµοποιείται µόνο µία κάµερα τη φορά,
καλύπτουµε δηλαδή κάθε σκηνή από µια και µοναδική γωνία! Αν από αυτό το
τεράστιο υλικό, κάνουµε κόβοντας και µόνο µια δίωρη ταινία, σηµαίνει ότι έχουµε
κρατήσει περίπου το 0,0003% του συνολικού υλικού βίου – ένα τµήµα του
στατιστικά εντελώς αµελητέο. Φυσικά, η περικοπή δεν γίνεται στην τύχη, και εδώ
έρχεται η δεύτερη πράξη.

Β. 1. 2 Επιλογή
Είναι φανερό ότι ενώ η περικοπή µπορεί να περιγραφεί αριθµητικά, µόλις
περάσουµε στην επιλογή, εισέρχονται αµέσως ποιοτικά κριτήρια. Να επιλέξουµε, ναι,
αλλά τι να επιλέξουµε; Και µάλιστα, στο παράδειγµα της ταινίας-fabula που δώσαµε,
αυτό το ‘τι’ είναι πανίσχυρο. Αν µετρήσουµε όλες τις πιθανές ‘υπο-ταινίες’ της
ταινίας-fabula, µε πόσους δηλαδή τρόπους µπορούµε να την κόψουµε ώστε να
καταλήξουµε στο δίωρο, φτάνουµε σε έναν αριθµό εντελώς αστρονοµικό. Η έννοια
λοιπόν ότι η δίωρη ταινία της επιλογής µας είναι µια από αυτές όλες, τις άπειρες
σχεδόν, δίνει στο sjužet µας υψηλότατο βαθµό πληροφορίας – που πάει να πει, σε
καθηµερινή γλώσσα, ότι κωδικοποιεί πολλά πολυ-εκατοµµύρια επιλογές µας ή, στην
καλλιτεχνική γλώσσα, έχει ‘πολύ ιδιαίτερη άποψη’. Βέβαια, αν αρχίσουµε να το
ψάχνουµε θα δούµε ότι η έντονη αυτή άποψη µοιάζει σε πολλά της κοµµάτια
προκαθορισµένη, από πολιτιστική συνήθεια: για παράδειγµα, αµέσως αµέσως θα

20
πετάξουµε το ένα τρίτο του υλικού, όπου ο πρωταγωνιστής κοιµάται, εκτός αν
ταραχτεί κάποια στιγµή από κανένα τροµερό όνειρο (στο οποίο δεν έχουµε
πρόσβαση), θα αφαιρέσουµε της σκηνές της ούρησης και της αφόδευσης, εκτός αν
κάποια συνοδεύεται από κάτι ιδιαίτερο – π.χ. ο βιογραφούµενος διάβασε το έργο που
καθόρισε τη ζωή του καθισµένος στη λεκάνη -- θα αγνοήσουµε πάµπολλες
λεπτοµέρειες καθηµερινής ζωής, ψώνια, πλυσίµατα δοντιών, διαδροµές µε το
λεωφορείο. Ο Άλφρεντ Χίτσκοκ είχε πει «η τέχνη είναι η ζωή αν πετάξεις όλα τα
βαρετά κοµµάτια» -- άρα, αυτά τα ‘βαρετά κοµµάτια’ αφαιρούνται πρώτα, κατά
κανόνα. Κι όµως: µπορώ να σκεφτώ συγγραφείς, όπως τον Ζωρζ Περέκ, στο Ζωή,
οδηγίες χρήσης, τον Νίκο Γαβριήλ Πεντζίκη ή και τον Αλέξανδρο Παπαδιαµάντη, που
από τα «βαρετά κοµµάτια» θα κρατούσαν πολλά, αν µπορούσαν, θεωρώντας ότι
αυτά, και όχι οι δραµατικές εξάρσεις, οι κορυφώσεις, δίνουν το πνεύµα της ζωής,
βάσει µιας άλλης, πιο ταπεινής ανθρωπολογίας.
Είναι σαφές: αθώα επιλογή δεν υπάρχει, που πάει να πει ότι δεν υπάρχει και
αθώα περικοπή. Μόλις αρχίζουµε να χωρίζουµε το υλικό σε ενδιαφέρον και µη, µόλις
αρθρώσουµε τη λέξη ‘ενδιαφέρον’, αµέσως µπαίνει στο λογαριασµό και ένα τρίτο
αντικείµενο. Όχι πια µόνο η fabula και το sjužet αλλά µια προϋπάρχουσα στον κόσµο
του αφηγητή δέσµη κριτηρίων, µια ορισµένη ανθρωπολογία και µια κοσµολογία θα
λέγαµε. Ακόµη και η πιο προφανής επιλογή είναι προφανής µόνο στα πλαίσια ενός
αξιολογικού συστήµατος. Κανείς βιογράφος-αφηγητής δεν ξεκινά από µια tabula
rasa, είτε εν αγνοία του είτε όχι κουβαλάει ένα βαρύ προσωπικό, ιδεολογικό,
ψυχολογικό, κοινωνικό φορτίο, που καθορίζει και τη µατιά του – θα το ονοµάσουµε
εδώ απλά, στην εκτενέστερη δυνατή µορφή του, κοσµοείδωλο (αντιγράφοντας το
Weltanschauung.) Μόνο χάρη στο κοσµοείδωλό του είναι ικανός ο αφηγητής να
πειθαρχήσει την πρακτικά άπειρη πληροφορία που περιέχει η fabula και να παράγει
ένα sjužet (την δίωρη ταινία), στην ουσία ερµηνεύοντας µε τις περικοπές και της
επιλογές του το υλικό, βάσει της (του) κοσµοειδώλου. Το αρχιµήδειο πα στω είναι
εδώ καίριο. Μόνο αν δοθεί στον αφηγητή ο τόπος να σταθεί (το κοσµοείδωλο, που
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βρίθει από τη φύση του κριτηρίων) µπορεί να πραγµατωθεί η µεταµόρφωση της
τεράστιας και σχετικά 16 ουδέτερης fabula.
Στις πράξεις περικοπή και επιλογή, που είναι βέβαια αλληλένδετες, υπάρχουν
κάποιες υποκατηγορίες. Εδώ θα αναφέρω µόνο έναν διχασµό αρκετά προφανή: των
περικοπών σε – για να το πούµε απλοϊκά – καλοπροαίρετες και κακοπροαίρετες. Στις
πρώτες είναι εκείνες που γίνονται για λόγους αφηγηµατικής οικονοµίας, ή/και για να
υπηρετηθεί καλύτερα µια άποψη για τον βιογραφούµενο – µια ερµηνεία – που ο
βιογράφος την πιστεύει αληθινή. Έτσι, µπορεί ‘καλοπροαίρετα’ να κόψει όχι µόνο τις
χιλιάδες επαναλήψεις ασήµαντων καθηµερινών γεγονότων, µα και σηµαντικά
γεγονότα που όµως θεωρεί ότι θα παρέσυραν τον θεατή µακριά από την αλήθεια,
όπως την ορίζει ο βιογράφος. Αντίθετα, κακοπροαίρετες περικοπές είναι εκείνες όπου
ο βιογράφος θέλει να κρύψει κάτι που γνωρίζει ότι είναι αληθινό και ουσιαστικό –
αλλοιώνοντας έτσι την ιστορία, δίνοντας της µια ερµηνεία µη πραγµατική 17.
Τις δυο παραπάνω πράξεις, την περικοπή και την επιλογή, τις ονοµάζω
αναγκαίες, αφού δίχως αυτές είναι αδύνατον να περάσουµε από το χαοτικό και
τεράστιο υλικό της πραγµατικότητας σε ένα τελικό αποτέλεσµα σε µορφή και έκταση
που να µπορεί να γίνει λογικά αποδεκτή. Στην περίπτωση του ακραίου πειράµατος
του Ταρκόφσκι, είναι οι µόνες δύο αναγκαίες. Μόλις όµως πάψουµε να θεωρούµε ως
αρχικό µοντέλο την ταινία-fabula του Ταρκόφσκι, και δούµε την περίπτωση του
µέσου βιογράφου, που κατά κανόνα ξεκινά από το χαοτικό, ατελές και κάποτε εξ ίσου
ή και περισσότερο εκτενές υλικό – σκεφτείτε επί παραδείγµατι, το διαθέσιµο
αρχειακό υλικό για µεγάλες πολιτικές προσωπικότητες του αιώνα --, τότε γίνεται
απαραίτητη και η τρίτη πράξη, η διάταξη.

16

Γράφω ‘σχετικά’ καθώς ο ίδιος ο κόσµος που παρασταίνει είναι γεµάτος σηµαίνοντα. Για να µην

πάω και στην περιβόητη ρήση του Γκοντάρ ότι «το πού βάζουµε την κάµερα κάθε φορά είναι θέµα
ηθικής στάσης».
17

Καλό παράδειγµα: στην βιογραφική ταινία του 1946 για τον Cole Porter, Night and Day,

(σκηνοθεσία Michael Curtiz, µε τον Cary Grant στον πρωταγωνιστικό ρόλο) αποσιωπάται εντελώς η
οµοφυλοφιλία του βιογραφούµενου, πράγµα που είναι κατανοητό µέσα από τα τότε κρατούντα ήθη του
Χόλυγουντ. Η περικοπή κάθε στοιχείου που θα µας οδηγούσε εκεί είναι ηθεληµένη και κακοπροαίρετη,
αφού βεβαίως η οµοφυλοφιλία του Porter ήταν κύριο στοιχείο του βίου του.
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Β. 1. 3 ∆ιάταξη
Στην περίπτωση της ταινίας-fabula εξ ορισµού ακολουθείται η χρονολογική
σειρά των γεγονότων, όπως αυτά βιώθηκαν. Κατά αυτή την άποψη, η διάταξη στην
ταινία- sjužet θα πρέπει να είναι ακριβώς η ίδια, δηλαδή αν το γεγονός γ1 προηγείται
του γ2 στη ζωή, πρέπει το ίδιο να συµβαίνει και στη βιογραφία. Όµως, πέραν του ό,τι
στη γενικότερη περίπτωση ο βιογράφος µπορεί να αγνοεί την ακριβή θέση ενός
σηµαντικού γεγονότος, άρα να πρέπει εξ ανάγκης να το τοποθετήσει εκείνος χρονικά
– εξ ου και η διάταξη εντάσσεται στις αναγκαίες πράξεις -- ο βιογράφος, όσο
προχωρεί, αρχίζει να καθοδηγείται από την ερµηνεία που κατασκευάζει. Καθώς µε
την περικοπή και την επιλογή αρχίζει να κατασκευάζει την ερµηνεία του, είναι
µοιραίο να βλέπει πλέον κάθε γεγονός όχι µόνο στη σχέση του µε την αντικειµενική
πραγµατικότητα της fabula, αλλά και µέσα στην ερµηνευµένη πλέον πραγµατικότητα
του sjužet. Έτσι, αντιµέτωπος µε δυο γεγονότα γ1 και γ2 που βρίσκονται στη fabula σε
σειρά γ1 γ2 αλλά εξυπηρετούν καλύτερα την ερµηνεία του στη σειρά γ2 γ1 µπορεί
κάλλιστα να την αλλάξει.
Από τις εκατοντάδες βιογραφικές ταινίες που έχω δει, κι από τις αµέτρητες
απόψεις δηµιουργών που έχω είτε διαβάσει, είτε ακούσει σε συζητήσεις, αλλά και
από τις προσωπικές µου εµπειρίες, δεν έχω δει παρά σε σπανιότατες περιπτώσεις να
αναδεικνύεται το κριτήριο της ‘πιστής αντιγραφής της πραγµατικότητας’ ανώτερο
αυτού της υπηρεσίας του νοήµατος της ιστορίας. Άπαξ και λες µια ιστορία
βιογραφική για ένα λόγο – και την ιστορία τη λες πάντα για ένα λόγο --, ο λόγος
αυτός (και η ερµηνεία που του ταιριάζει) γίνεται ο σκοπός. Έτσι και εδώ: η διάταξη
των γεγονότων της ιστορίας είναι προφανής – όταν είναι -- µόνο στον έξω κόσµο, στη
fabula. Στο sjužet γίνεται πάντα αντικείµενο διαπραγµάτευσης του βιογράφου που
παλεύει ανάµεσα στην ‘αντικειµενικότητα’ και την ερµηνεία – µε νικητή κατά
κανόνα τη δεύτερη. Η διάταξη είναι και αυτή πράξη που υπηρετεί το νόηµα – και έχει
και αυτή, αντίστοιχα, καλοπροαίρετους και κακοπροαίρετους τρόπους εφαρµογής
της18.

18

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική της σηµασίας της διάταξης είναι η χρήση της σε περιπτώσεις µε

ενδιαφέρον ‘µυστηρίου’ – όπως π.χ. ένα αστυνοµικό αφήγηµα, πραγµατικό ή φανταστικό – όπου
συχνά η ουσία της πλοκής κρέµεται από το αν ένας ήρωας έκανε κάτι πριν ή µετά από κάτι άλλο.

23
Για τις τρεις αναγκαίες πράξεις να πούµε και το εξής: είναι αυτές που
περισσότερο υπηρετούν την ανάδειξη των βασικών σχέσεων αιτιότητας της ιστορίας
µας, του sjužet. Περικόπτοντας, επιλέγοντας και διατάσσοντας ένα σύνολο
πραγµατικών γεγονότων φτιάχνουµε µια αφήγηση που κυριαρχείται αναγκαστικά από
κάποια -- ίσως ακόµη όχι τόσο εµφανή όσο θα θέλαµε -- νήµατα εσωτερικών
σχέσεων αιτιότητας. Η κύρια µεταµόρφωση, της εν πολλοίς άµορφης fabula σε ένα
sjužet που φέρει την ερµηνεία που καθορίζει το κοσµοείδωλο του αφηγητή, έχει γίνει.
Οι επόµενες τέσσερις πράξεις έχουν σκοπό να προβάλλουν το αιτιακό πλέγµα
καθαρότερα, ενεργούν ώστε η µορφή να υπηρετήσει περισσότερο το – δεδοµένο
πλέον -- περιεχόµενο.

◊ ◊ ◊

Στα όσα ακολουθούν, εγκαταλείπουµε το παράδειγµα της ταινίας-fabula του
Ταρκόφσκι, ως µοντέλο. Ο λόγος για αυτό είναι ότι µέχρι τώρα ενεργούσαµε
εξωτερικά στο υλικό της fabula, µε την απόρριψη ή αποδοχή (περικοπή και επιλογή)
ή και την τοποθέτηση (διάταξη) των µερών του – εδώ η έννοια του κινηµατογραφικού
‘µοντάζ’ οριοθετεί καλά τα επιτρεπόµενα όρια στις τρεις πρώτες πράξεις19. Οι
επόµενες πράξεις διαφοροποιούνται και κατά το ό,τι περιλαµβάνουν και δράση µέσα
στο ίδιο το υλικό. Στο εξής, η εκάστοτε βιογραφική fabula αποτελεί απλώς την
πληρέστερη δυνατή αναπαράσταση της ζωής του βιογραφούµενου, µε όποιο µέσο,
γραπτό, προφορικό, οπτικό, ακουστικό, πρωτογενές ή δευτερογενές, µπορεί αυτή να
επιτευχθεί 20.

19

Στην πιο σύγχρονη γλώσσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, είναι πράξεις που µπορούν να γίνουν

απλά µε τις εντολές Cut και Paste.
20

Αυτό δεν σηµαίνει φυσικά ότι ένας κινηµατογραφικός βιογράφος επιδίδεται πάντα στη µέγιστη

δυνατή ερευνητική κάλυψη. Συχνά – ενίοτε αυτό δηλώνεται µάλιστα – η κινηµατογραφική διασκευή
βασίζεται σε µια και µόνο πηγή. Τέτοιο παράδειγµα είναι η πρόσφατη κινηµατογραφική βιογραφία του
µαθηµατικού John Nash που βασίστηκε αποκλειστικά στην βιογραφία της Sylvia Nassar, A Beautiful
Mind. Στην περίπτωση αυτή, η fabula για την ταινία είναι το βιβλίο της Nassar.
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Β. 1. 4 Συµπύκνωση
Αν φανταστούµε την περικοπή να κάνει τη δουλειά του σκουπιδιάρη, την
επιλογή σαν κορίτσι που διαλέγει κοχύλια στην παραλία για να φτιάξει ένα
περιδέραιο, τη διάταξη σαν αξιωµατικό που βάζει τους φαντάρους στη σειρά, τότε η
συµπύκνωση είναι µια στιβαρή αθλήτρια που ‘ήνωσε τα πριν διεστώτα’, για να
θυµηθούµε τον εκκλησιαστικό λόγο: µια πράξη που όχι µόνο οδηγεί στον ίδιο χώρο
πράγµατα ίσως ετερόκλητα, µα µετά τα βάζει, εκόντα άκοντα, να συµβιώσουν εν
αρµονία.
Εν µέρει, είναι η ίδια η λειτουργία που αναφέρεται από τον Φρόιντ ως µέρος
του ονειρικού µηχανισµού (condensation) όπου, επί παραδείγµατι, ο α άνθρωπος ή
χώρος µπορεί να εµφανίζεται στο όνειρο να έχει και στοιχεία του β, σε διηγήσεις
όπως ‘βλέπω τον πατέρα µου ο οποίος όµως είναι και ο καθηγητής µου των
θρησκευτικών στο γυµνάσιο’. Μια τέτοια συνειδητή κοπτική-ραπτική είναι πολύ
συνηθισµένη, για να µην πω απαραίτητη, στη διασκευή – και κατά κανόνα η
αιτιολογία της στηρίζεται στη δραµατική δοµή και οικονοµία: η καθηµερινή πείρα
επιβεβαιώνεται από µια σειρά πειραµάτων, µε πρώτα εκείνα του George A. Miller21,
που βάζουν στην αντίληψη συγκεκριµένα όρια. Αν ο βιογράφος ξεπεράσει αυτά τα
όρια, υπερφορτώνοντας το sjužet, είτε θα κάνει τον αποδέκτη να αδιαφορήσει τελείως
για το υλικό είτε, στην καλύτερη περίπτωση, να µην το δεχθεί πάντως κατά την
επιθυµία του, ως ποµπού.
Τη λειτουργία της συµπύκνωσης τη βλέπουµε να κατακλύζει τον
χολιγουντιανό – και όχι µόνο – κινηµατογράφο, µε συνηθέστερή της έκφανση τη
δηµιουργία του ισχυρού ‘ανταγωνιστή’ του κεντρικού ήρωα, δηλαδή τη συγκέντρωση
σε ένα πρόσωπο όλων των αρνητικών δυνάµεων που ενεργούν στην πορεία του. Έτσι,
ενώ ο α (ο βιογραφούµενος) µπορεί να είχε στη ζωή του αµέτρητους επικριτές, στην
κινηµατογραφική βιογράφηση αυτοί συνήθως συµπυκνώνονται σε έναν, που έστω και
αν δεν εξαφανίζει τους άλλους, αποτελεί πάντως την κοινή αιχµή του δόρατος
Εδώ φυσικά λειτουργεί και ο αρχαίος γνωστικός µηχανισµός της
προσωποποίησης, µηχανισµός κεντρικός όχι µόνο στην αφήγηση, και γενικότερα

21

George A. Miller, “The magical number seven, plus or minus two”, The Psychological Review,

1956, vol. 63, pp. 81-97
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στην τέχνη, αλλά σε κάθε όψη της ψυχολογικής ζωής. ΄Έτσι, ένας ήρωας µπορεί στην
πραγµατικότητα να επικρίθηκε πολύ, πέρα από συγκεκριµένους ανθρώπους (πολλούς
όχι έναν) και από θεσµούς, τον Τύπο, οργανώσεις, κυβερνήσεις, κλπ. Και πέραν του
ότι ο περιορισµένος χρόνος µιας ταινίας δεν αρκεί για να δειχθούν όλα αυτά,
δείχνοντας την έννοια ‘επίκριση’ µέσω των φυσικών φορέων, όπως µας τους δίνει η
fabula, οι εντυπώσεις ασθενούν. Γι’ αυτό, ο βιογράφος είτε δηµιουργεί εκ του
µηδενός – αν και αυτό σπάνια χρειάζεται -- είτε συνήθως διαλέγει κάποιον
δευτεραγωνιστή της ιστορίας και τον µεταµορφώνει στον κεντρικό ‘ανταγωνιστή’,
αυτόν που συνήθως τα παιδιά λένε ‘ο κακός’. Αυτός, πέρα από τη συµβολή του στην
δραµατική οικονοµία (να µην έχει ο φουκαράς ο θεατής να θυµάται πενήντα
πρόσωπα/καταστάσεις αλλά ένα) κάνει δραµατικότερη την πορεία του
πρωταγωνιστή, µεταβάλλοντας εν πολλοίς την πορεία του σε συνεχή µονοµαχία µαζί
του– λιγάκι σαν τα παραµύθια όπου οι δυο αντίπαλοι βασιλιάδες, αντί πολέµου,
βάζουν τα πρωτοπαλίκαρά τους να µονοµαχήσουν 22.
Αλλά δεν είναι ανάγκη να µείνουµε στο Χόλιγουντ: ο χορός της αρχαίας
τραγωδίας συµπυκνώνει αποτελεσµατικά την κοσµολογία και ανθρωπολογία της
πόλεως, ενώ στον Σαίξπηρ συχνότατα ένας στρατιώτης αντιπροσωπεύει την
νοοτροπία ολόκληρου στρατού (ο Πίστολ στον Ερρίκο τον 5ο ), ή ένας διεφθαρµένος
αριστοκράτης ολόκληρη την παρηκµασµένη Ρώµη (ο Μενένιος Αγρίππας στον
Κοριολανό).
Κι άλλωστε, δεν είναι ανάγκη η συµπύκνωση να λειτουργεί συσσωρεύοντας
πρόσωπα ή προσωποποιώντας ιδέες ή τάσεις. Ο βιογράφος µπορεί να πάρει, φερ’
ειπείν, πολλαπλές συναντήσεις δυο χαρακτήρων, και να συµπυκνώσει τα κύρια
λεγόµενά τους σε µία, δίνοντας µε αυτόν τον τρόπο στη συνάντηση – πέρα από το
χρόνο που κερδίζει --, µεγαλύτερη δραµατική δύναµη και βάρος.
Με δυο λόγια, η συµπύκνωση είναι για τον βιογράφο η µαγική λαβίδα που του
επιτρέπει να πάρει σκηνές, πρόσωπα, χώρους, γεγονότα, αισθήµατα, και
συνδυάζοντάς τα να κατασκευάσει νέες πραγµατικότητες, πρόσωπα ή/και σκηνές που
22

Καλό παράδειγµα: στο χολιγουντιανό The story of Louis Pasteur (1936), µε τον εξαιρετικό Πωλ

Μιούνι στον επώνυµο ρόλο, όλα τα δεινά κι όλες οι αντιδράσεις στις ανακαλύψεις του Παστέρ
συσσωρεύονται στο πρόσωπο του – όντως αντιπάλου του, άλλα όχι σε τέτοιο βαθµό – Dr. Charbonnet,
σε βαθµό που η ταινία να θυµίζει στην εξέλιξη της πλοκής της κλασικό γουέστερν.
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εξυπηρετούν καλύτερα το sjužet του, που συνήθως πάει να πει την ερµηνεία του. Στη
συµπύκνωση, το κίνητρο του βιογράφου είναι ήδη µακριά από τη σχετική
‘αντικειµενικότητα’ της περικοπής, της επιλογής και της διάταξης – στο νου του όµως
είναι εξ ίσου νοµιµοποιηµένη µε αυτές, τις φαινοµενικά λιγότερο παρεµβατικές
πράξεις 23.

B. 1. 5 Ενίσχυση/εξασθένηση (Εξασθένηση)
Την ενίσχυση και την εξασθένηση τη (τις) µετρώ ως µία πράξη, καθώς θα
µπορούσαµε να τη φανταστούµε σαν ένα κουµπί που προκαλεί µια και µόνη ενέργεια
και κινείται σε έναν άξονα από το πολύ αρνητικό ως το πολύ θετικό – µε σηµείο
µηδέν τη µη παρέµβαση. Και αυτή η αναλογία είναι καίρια: αν σκεφτούµε τις
διακυµάνσεις µιας δραµατικής δράσης ως κορυφές ή κοιλάδες σε µια καµπύλη, η
ενίσχυση/εξασθένηση, ακριβώς, αυξάνει ή µειώνει αυτά τα µεγέθη, ανάλογα.
Παράδειγµα: ο α και ο β λογοµαχούν στη fabula, σχετικά µε τις υποψίες του α ότι η
γυναίκα του τον απατά µε τον β. Όµως, ο α είναι καλοκάγαθος άνθρωπος και στη
fabula αυτή η σκηνή εκτυλίσσεται σε ήπιους τόνους. Κι όµως, στην επόµενη σκηνή
της fabula ο ηπιότατος κύριος α θα πάρει ένα χασαποµάχαιρο και θα πάει να σφάξει
τη συµβία του. Αν την ιστορία αυτή την έγραφε ο Ντοστογιέφσκι ή ο Γκέοργκ
Μπύχνερ – ο Τσέχωφ µάλλον θα προτιµούσε να µην την έγραφε καθόλου – µάλλον
θα έβρισκαν ακριβώς αυτόν τον χαµηλών τόνων καυγά ιδανική προετοιµασία για τη
σφαγή που ακολουθεί. Αν την ιστορία αυτή την έγραφε ο Ντοστογιέφσκι ή ο Γκέοργκ
Μπύχνερ – ο Τσέχωφ µάλλον θα προτιµούσε να µην την έγραφε καθόλου – µάλλον
θα έβρισκαν ακριβώς αυτόν τον χαµηλών τόνων καυγά ιδανική προετοιµασία για τη
σφαγή που ακολουθεί. Κι όµως, ο Ευρυπίδης, ο Ίψεν, καθώς και το Χόλιγουντ – να
µην το ξεχνάµε: η λαϊκή (popular) τέχνη είναι συνήθως κοντύτερα στους τρόπους της
κλασικής µατιάς και της αγάπης της για τις πολώσεις – θα προτιµούσαν ο α να φύγει
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Από όλες τις πράξεις, πιστεύω ότι µόνο µια, η αλλοίωση -- θα τη δούµε παρακάτω -- είναι ικανή να

προκαλέσει, όχι πάντα βέβαια, ηθικού τύπου ενδοιασµούς στον βιογράφο. Στις υπόλοιπες βασιλεύει το
‘ο σκοπός – εδώ: η ερµηνεία – αγιάζει τα µέσα’.
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από τον καυγά µε τον β ως ταύρος µαινόµενος, ώστε να είναι έξω φρενών όταν
φτάνει να σκοτώσει τη γυναίκα του.
Ο βιογράφος λοιπόν ενισχύει το µικρό καυγαδάκι ώστε να γίνει διαµάχη
οµηρικών διαστάσεων, µε κατηγόριες, βρισιές· ιδανικό είναι µάλιστα να τελειώνει µε
µια γερή µπουνιά στον απατηθέντα, ο οποίος έτσι να έχει ένα παραπάνω λόγο πια να
φερθεί όπως θα φερθεί, σύµφωνα µε τη συµβατική ηθική και το κοσµοείδωλο µέσα
στο οποίο κινείται η ταινία. Κλισέ, θα µου πείτε; Ίσως ναι. Μα κάθε βήµα που ξεκινά
από µια πρωτογενή, ακατέργαστη πραγµατικότητα µε στόχο να την κάνει ιστορία,
βαδίζει εν µέρει στην κατεύθυνση του. Γιατί τι άλλο είναι το κλισέ από µια αφήγηση
στην οποία έχει κυριαρχήσει η ερµηνεία, εξοβελίζοντας κάθε ιδιαιτερότητα, ώστε
πρόσωπα και πράγµατα να υποταγούν στο αυστηρό σχήµα που τα εξηγεί; (Στο άλλο
άκρο του κλισέ βρίσκεται ένας συγγραφέας όπως ο Τσέχωφ ή ένας σκηνοθέτης σαν
τον Μάϊκ Λη: όχι γιατί τα έργα τους δεν έχουν ερµηνείες, αλλά αντίθετα, έχουν τόσες
όσες και οι χαρακτήρες τους.)
Αν πάλι, µένοντας στο προηγούµενο παράδειγµα, ο αφηγητής θέλει να δείξει
όχι το πόσο αιτιολογηµένος είναι ο σύζυγος να σκοτώσει τη γυναίκα του, αλλά το
αντίθετο, τότε θα ρίξει ακόµη περισσότερο τους τόνους της διαµάχης α και β, θα
εξασθενήσει τη σύγκρουση κάνοντας τον β, αντί µποξέρ, ακραίο εκφραστή πνεύµατος
συµβιβασµού και σωφροσύνης. Εάν µετά από διάλογο µε τέτοιον άνθρωπο ο α
φτάσει στα άκρα, πάει να πει ότι είναι πέρα για πέρα αδικαιολόγητος.

B. 1. 6 Προσθήκη
Συχνά ο βιογράφος νοιώθει την ανάγκη να προσθέσει κάποιες σκηνές που δεν
τις περιέχει ο αρχικός βίος, η fabula. Όπως µπορεί να γίνει η συµπύκνωση ενός
αριθµού σκηνών σε µία για λόγους αφηγηµατικής πληρότητας, µε τον ίδιο τρόπο
µπορεί να χρειασθεί µια σκηνή, ή ένας χαρακτήρας ή γεγονός να δηµιουργηθούν εκ
του µηδενός. Και πάλι, όπως στις περισσότερες πράξεις, υπάρχει η καλοπροαίρετη και
κακοπροαίρετη προσθήκη – οι όροι και πάλι είναι περιγραφικοί, χωρίς ηθικό
αντίκρισµα. Στην πρώτη περίπτωση, η προσθήκη γίνεται για να καλύψει µια εγγενή
αδυναµία του ίδιου του υλικού του βίου να εκφράσει µε αφηγηµατικό τρόπο το νόηµα
του – το νόηµα, εν πάση περιπτώσει, που διαβάζει σε αυτόν ο βιογράφος.
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Εδώ δίνω ένα παράδειγµα από την τωρινή δουλειά µου µε τον Χρίστο
Παπαδηµητρίου, το Logicomix: η ιστορία που αφηγούµαστε κρατάει πολλά χρόνια
και έχει πολλούς πρωταγωνιστές, που όλοι όµως κινούνται γύρω από την ίδια ιδέα, το
χτίσιµο της επιστήµης της λογικής. Οι ιδέες τους παίζουν ρόλο πρωταγωνιστικό στην
ιστορία – ιδέες που συχνά βρίσκονται σε διαµάχη ή και αντίφαση, όπως για
παράδειγµα οι ιδέες του Ντάβιντ Χίλµπερτ και του Κουρτ Γκαίντελ. Ενώ όµως οι
πηγές δεν µαρτυρούν κάποια συνάντηση των δυο ανδρών, εµείς τη δηµιουργήσαµε,
την προσθέσαµε: έτσι, η επιστηµονική σύγκρουση των ιδεών τους, µπόρεσε να γίνει
σύγκρουση ανθρώπων – γεγονός µε πολύ µεγαλύτερο δραµατικό ενδιαφέρον 24.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι η αφήγηση είναι τρόπος επικοινωνιακός, τρόπος
που µεταφέρει κάτι από τον α στον β. Με την έννοια αυτή, εκτός από τα κριτήρια
αλήθειας – ας τα ονοµάσουµε πρόχειρα έτσι – που µπορούν να τη µετρήσουν, του αν
δηλαδή και κατά πόσο µας δίνει κάθε φορά µια σωστή εικόνα για την
πραγµατικότητα που δηλώνει ότι αναπαριστά, πρέπει και µπορεί να εξεταστεί και από
τη σκοπιά των κριτηρίων αποτελεσµατικότητας. Ο παραδειγµατικός τρόπος σκέψης
του Bruner κρίνεται κυρίως από την επιτυχία του να προσεγγίσει την αλήθεια.
Αντίθετα, ο αφηγηµατικός αποκτά το νόηµά του κυρίως µέσα από το ενδιαφέρον που
µπορεί να προκαλέσει στον δέκτη – και κατά τούτο είναι συχνά πολύ κοντά στην
ρητορική. Μια ψεύτικη ιστορία µπορεί να υπάρξει τόσο αποτελεσµατική – ή και
περισσότερο ακόµη – από ό,τι µια αληθινή 25.
Ο αφηγηµατικός τρόπος έχει όπως κάθε γλώσσα τους κανόνες του, τού τι
επιτρέπει και τι όχι, ή σωστότερα – καθώς µετά τον µοντερνισµό τα πάντα καταρχήν
επιτρέπονται --, τού τι εκφράζει περισσότερο ή λιγότερο αποτελεσµατικά. Έτσι, στην
αφήγηση ταιριάζει περισσότερο να περιγράφει χαρακτήρες εν δράσει. Η ανάγκη
λοιπόν της προσθήκης ως πράξης, στη µετάβαση από τη fabula στο sjužet,
δηµιουργείται κατά κανόνα όταν θέλουµε να πούµε κάτι µε αφηγηµατικό τρόπο, ενώ
το ξέρουµε µε άλλον. ∆ηλαδή όταν χρειάζεται να µετατρέψουµε σε µία ή
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Κι εδώ βέβαια η βάση της προσθήκης είναι ο µηχανισµός της προσωποποίησης.
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Εύστοχο, αν και άκρως δυσάρεστο παράδειγµα τα Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών, ένα πέρα-για-

πέρα κατασκευασµένο πλαστογράφηµα, που όµως παρά το ψεύδος του συνέβαλλε ουσιαστικά στην
υποκίνηση του Ολοκαυτώµατος.
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περισσότερες σκηνές (χαρακτήρες εν δράσει) ένα υλικό που από τη φύση του µπορεί
να είναι θεωρητικό, µεικτό, ή απροσδιόριστο – πάντως, µη-αφηγηµατικό.
Η καλοπροαίρετη προσθήκη (που υπηρετεί τουλάχιστον ως πρόθεση την
αλήθεια) µπορεί να γεµίζει κάποιο κενό στην αφήγηση-ως-ερµηνεία, να εξηγεί κάτι
που αλλιώς θα έµενε ανεξήγητο. Όσο για την κακοπροαίρετη, δεν θέλει πολύ
ανάλυση: συνιστά, µαζί µε την επόµενη πράξη, την αλλοίωση, ακριβώς αυτό που
ορίζεται στα νοµικά ως συκοφαντική δυσφήµηση: ο ‘ισχυρισµός πράγµατος ή
γεγονότος εν γνώσει της αναληθείας του’. Κλασικό τέτοιο παράδειγµα, σε µια κατά
τα άλλα θαυµάσια ταινία – πικρή αλήθεια: ένα σπουδαίο έργο τέχνης µπορεί να
παρουσιάζει ηθικό έλλειµµα --, είναι η σκηνή στο Αµαντέους όπου ο Αντόνιο Σαλιέρι,
έχοντας µεταµφιεσµένος παραγγείλει το Ρέκβιεµ στον άρρωστο και εξουθενωµένο
Μότσαρτ, τον πιέζει να εργάζεται ασταµάτητα, ενώ γνωρίζει ότι αυτό θα τον
σκοτώσει 26.

Β. 1. 7 Αλλοίωση
Τελευταία από τις µεταµορφωτικές πράξεις είναι η αλλοίωση, µέσω της
οποίας ο βιογράφος αλλάζει συνειδητά το περιεχόµενο µιας ή περισσοτέρων σκηνών
ή γεγονότων της fabula. ∆ηλαδή, ενώ στον πραγµατικό βίο συνέβησαν τα πράγµατα
κατά τρόπο α που οδηγούν – και αυτό είναι το κύριο σηµείο – σε ερµηνεία Α, ο
βιογράφος τα δείχνει αλλιώς, ώστε να οδηγεί τον θεατή σε µια ερµηνεία Β που είναι
όχι απλώς διάφορη αλλά συχνά και αντίθετη της Α. Πιο πολλά, µαζεµένα
παραδείγµατα αλλοίωσης δύσκολα θα βρούµε εκτός Αµαντέους, ενώ µια κραυγαλέα
περίπτωση περιέχεται και στην βραβευµένη µε Όσκαρ (και ‘διασκευασµένου
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Το Αµαντέους παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον, καθώς είναι το ακραίο παράδειγµα βιογραφικής

ταινίας που για να υπηρετήσει την ερµηνεία (συγκεκριµένα, τη σχετική µε τη ζήλεια της µετριότητας
για τη µεγαλοφυΐα θέση του συγγραφέα) αλλάζει τα φώτα σε έναν υπαρκτό άνθρωπο. Ο καηµένος ο
Σαλιέρι στα αλήθεια και αξιόλογος συνθέτης ήταν και µάλλον ο µόνος από τους αυλικούς µουσικούς
που παραστάθηκε στον Μότσαρτ µέχρι τέλους – και φυσικά ούτε του παράγγειλε το Ρέκβιεµ ούτε και
µε κανένα τρόπο συνέβαλλε στον πρόωρο θάνατό του. (Είναι γνωστό το ό,τι το Ρέκβιεµ το παράγγειλε
ο Κόµης Walsegg, γνωστός του Μότσαρτ από τους Τεκτονικούς κύκλους και φαντασµένος νεόπλουτος
που ήθελε να παραστήσει τον µεγάλο συνθέτη, παρουσιάζοντάς το για δικό του έργο στην επέτειο του
θανάτου της γυναίκας του.)
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σεναρίου’ µάλιστα!) πρόσφατη ταινία Ένας υπέροχος άνθρωπος 27. Και ενώ βέβαια µε
την αλλοίωση έρχεται αµέσως στον νου µας η κακή πρόθεση, υπάρχει και για την
αλλοίωση η καλοπροαίρετη εκδοχή. Καθώς στο νου του βιογράφου η ερµηνεία πάντα
πρυτανεύει, µπορεί ενίοτε να αλλοιώνει γεγονότα που θεωρεί ότι βλάπτουν την – κατά
τη γνώµη του – αληθινή ερµηνεία. Με άλλα λόγια, µπορεί να λέει ψέµατα µε καλό
σκοπό ή, στη γλώσσα που µιλούµε εδώ, να αλλάξει την πραγµατικότητα ώστε να µην
παρεξηγηθεί ένα καίριο γεγονός της fabula και παρασύρει το sjužet σε µιαν άλλη
ερµηνεία, από αυτή που ο βιογράφος θεωρεί τη σωστή. Ένας αντίστοιχος
παραλληλισµός ισχύει και εδώ µε το έργο του Φρόιντ, καθώς η αλλοίωση – ιδιαίτερα
στην ακραία µορφή της -- θυµίζει έντονα τον µηχανισµό άµυνας του εγώ που
ονοµάζεται άρνηση (negation).

◊ ◊ ◊

Θέλω κλείνοντας να τονίσω ότι οι επτά πράξεις που αναδείχθηκαν µέσα από
το παράδειγµα της κινηµατογραφικής βιογραφικής µεταφοράς – το διάλεξα για να
φανούν εναργέστερα – είναι οι ίδιες βασικές πράξεις που χρησιµοποιούµε στην
καθηµερινή αφήγηση, ξεκινώντας από το όποιο πρωτογενές υλικό, για να το
µεταπλάσουµε σε δική µας αφήγηση. Αν και οι επτά πράξεις δεν αφορούν τόσο τη
µικροκλίµακα της αφήγησης – την εσωτερική δοµή των αφηγηµατικών στοιχείων,
λεκτικών ή άλλων – στο επίπεδο της βασικής δράσης των χαρακτήρων και των
σκηνών στις οποίες αυτή οργανώνεται, αποτελούν σε κάθε περίπτωση τα βασικά
στοιχεία του µεταµορφωτικού µηχανισµού.
Με άλλα λόγια, κάθε φορά που µία fabula µετατρέπεται σε sjužet, ή κάθε
φορά που ένα αφηγηµατικό σύνολο Α, µετατρέπεται σε µια προσωπική αφήγηση Α΄,
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Πρωτότυπος τίτλος: A Beautiful Mind. Στην ταινία (όχι στη γραπτή βιογραφία που υποτίθεται ότι

βασίζεται) η σύζυγος του John Nash εµφανίζεται να παραµένει πιστή στο πλευρό του σε όλες τις
χειρότερες φάσεις της αρρώστιας του. Στην πραγµατικότητα όµως τον εγκατέλειψε, τον χώρισε, και
τον ξαναπαντρεύτηκε πολύ αργότερα. Φαντάζεστε όµως να µπορούσε να στηριχθεί η ερµηνεία που
προβάλλει η ταινία (‘η αγάπη νικάει τα πάντα’) αν δεν αλλοίωνε την αλήθεια;
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επιστρατεύονται σε ανάλογο βαθµό κάθε φορά η καθεµιά, οι επτά µεταµορφωτικές
πράξεις 28.

Γ. Συµπεράσµατα
Θα ανακεφαλαιώσω, προσπαθώντας να υπογραµµίσω και κάποια γενικότερα
συµπεράσµατα.
Η αφήγηση, ως βασικός τρόπος γνωστικής λειτουργίας, έχει σκοπό να
οργανώνει µε ένα συγκεκριµένο τρόπο την πραγµατικότητα. Ο τρόπος αυτός, που
στοχεύει εκτός των άλλων στη µορφοποίηση ενός χαοτικού κόσµου, είναι και
εκφραστικός και επικοινωνιακός – πάει να πει, έχει στόχο και τη δόµηση του
εσωτερικού κοσµοειδώλου του αφηγητή και τη µεταφορά του στον δέκτη.
Το κύριο υλικό της αφήγησης είναι οι χαρακτήρες εν δράσει. Μια αφήγηση
οργανώνει ένα κατά κανόνα πολύ συνθετότερό της υλικό, απλοποιώντας το και
δίνοντάς του σχήµα µε την διάταξη των σκηνών της δράσης σε χρονικά γραµµική
σειρά. Το σύνολο αυτών των σκηνών (στοιχειωδών κοµµατιών δράσης) το δοµούν
κυρίως κάποιες σχέσεις αιτιότητας, είτε του τύπου ‘το γεγονός α προκάλεσε το
γεγονός β’ (π.χ. η βασίλισσα πέθανε και ο βασιλιάς πέθανε από στενοχώρια’), είτε ‘ο
χαρακτήρας Χ προκάλεσε το γεγονός α για δικούς του λόγους’ (π.χ. ‘ο Αίγισθος
σκότωσε τον Αγαµέµνονα επειδή ο ίδιος ήταν αρχοµανής’) είτε µεικτές, δηλαδή
συνδυασµού χαρακτήρα και γεγονότων (π.χ. ‘ο Αίγισθος σκότωσε τον Αγαµέµνονα
επειδή ο ίδιος ήταν αρχοµανής, και κατ’ αυτόν τον τρόπο επηρεάστηκε εύκολα από
το σχετικό αίτηµα της ερωµένης του, Κλυταιµνήστρας’.)
Οι σχέσεις αιτιότητας δεν είναι οι µόνες που συνδέουν τα γεγονότα µιας
αφήγησης. Έτσι, για παράδειγµα, η φράση-γεγονός ‘την επόµενη µέρα ο ήλιος
ανέτειλε στις έξι και πενηνταεπτά ακριβώς’ ενταγµένη σε µια αφήγηση δεν αποτελεί
αποτέλεσµα κάποιας δράσης των χαρακτήρων της αφήγησης, αν και µπορεί να
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Στην καθηµερινή αφήγηση, όπου το πρωτογενές υλικό µπορεί να είναι ιδιαίτερα σύντοµο – η πηγή

µπορεί να είναι µια σύντοµη προφορική διήγηση που εξαντλεί το σύνολο των πληροφοριών που
κατέχουµε για το θέµα – οι δυο πρώτες πράξεις της περικοπής και της επιλογής µπορεί κατά συνέπεια
να µην έχουν τον καθοριστικό ρόλο που παίρνουν στην περίπτωση του συµµαζέµατος του ογκώδους
προφορικού υλικού µιας έστω επαρκούς βιογραφικής fabula.

32
αποτελεί αιτία -- εκτός βέβαια αν µιλάµε εν προκειµένω για ιστορία επιστηµονικής
φαντασίας όπου κάποιος χαρακτήρας έχει βρει τρόπο να επηρεάζει τα αστρικά
φαινόµενα. Όµως, έστω και αν περιέχονται γεγονότα µη αιτιακά συνδεδεµένα, για να
υπάρξει ένα αφηγηµατικό σύνολο, ιστορία µε τα κλασικά κριτήρια, πρέπει ο κύριος
κορµός της αφήγησης να στηρίζεται στις σχέσεις αιτιότητας. (Μια παράταξη
γεγονότων όπου αυτό δεν ισχύει καθόλου µπορεί να θεωρηθεί ιστορία µόνο
καταχρηστικά.)
Άρα: η αφήγηση, στη βασική της µορφή, διέπεται από την αιτιοκρατία και την
τελεολογία. Με την έννοια αυτή, κάθε αφήγηση συνιστά ερµηνευτική πράξη, λέγεται
για ένα σκοπό που εµπεριέχει την προβολή µιας ερµηνείας. Μια αφήγηση γεγονότων
δεν είναι ποτέ ‘αθώα’, αφού πάντα περιέχει µια ερµηνεία τους – αυτό µπορεί ενίοτε
να το κάνει απλώς και µόνον εντάσσοντάς τα σε αιτιακές σειρές. Η φύση των
αιτιακών αυτών σχέσεων (το τι δηλαδή συνιστά αιτιότητα στη συγκεκριµένη
αφήγηση) καθορίζεται ή και καθορίζει τις βασικές αρχές – τα αξιώµατα θα λέγαµε -του κοσµοειδώλου µέσα στο οποίο κινείται η αφήγηση.
Για κάθε ιστορία, υπάρχει µια περιεκτικότερη-δυνατή-µορφή της, όπου τα
γεγονότα διατάσσονται σε φυσική χωρο-χρονική σειρά, που την ονοµάζουµε fabula.
Το sjužet, δηλαδή µια συγκεκριµένη αφήγηση που προκύπτει από τα γεγονότα της
fabula, µπορεί να διαφοροποιείται όχι µόνο ως προς την επιλογή, διάταξη και µορφή
των γεγονότων αλλά και ως προς τη βαθύτερη ερµηνεία τους, από τους νόµους
αιτιότητας που διέπουν το κοσµοείδωλο στο οποίο κινείται – σηµειώνεται ιδιαίτερα
ότι το κοσµοείδωλο του sjužet δεν είναι αναγκαστικά το ίδιο µε της fabula. Έτσι, η
Ορέστεια του Αισχύλου, η Ηλέκτρα του Σοφοκλή, η Ηλέκτρα και ο Ορέστης του
Ευριπίδη, ενώ αναφέρονται λίγο πολύ στο ίδιο κοµµάτι της fabula του κύκλου των
Ατρειδών, πέρα από τη διαφορετική σε κάθε περίπτωση διάρθρωση των επί µέρους
της αφήγησης έχουν διαφορές που υπαινίσσονται, στην κάθε περίπτωση, διαφορές
στο βασικό τους κοσµοείδωλο – όπως π.χ. για τον ρόλο που παίζουν στα ανθρώπινα
οι θεοί, ή για τη φύση της δικαιοσύνης. Αυτές οι διαφορές γίνονται πολύ περισσότερο
αισθητές αν δούµε σύγχρονα sjužet βασισµένα στην ίδια πάντα fabula των Ατρειδών,
όπως το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα (όπου οι αιτιακές σχέσεις βασίζονται στην
αντίληψη του Ευγένιου Ο’ Νηλ για την φροϋδική ψυχανάλυση) ή τις Μυίγες του ΖανΠωλ Σαρτρ, όπου κυριαρχεί το κοσµοείδωλο της δικής του εκδοχής τού υπαρξισµού.
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Η αφήγηση συνιστά πάντα ερµηνεία – έστω και αν αυτό δεν είναι συνειδητό
στους αφηγητές ή/και στους δέκτες. Για να δούµε εναργέστερα τον τρόπο µε τον
οποίο µετατρέπεται µια κατά το δυνατόν πλήρης fabula σε sjužet διαλέξαµε την
περίπτωση της κινηµατογραφικής βιογραφίας, εντοπίζοντας τις βασικές
µεταµορφωτικές πράξεις που µετατρέπουν τη βιογραφική fabula (που εδώ είναι
ολόκληρη η ζωή του βιογραφούµενου) στο συγκεκριµένο sjužet, είναι η περικοπή, η
επιλογή, η διάταξη, η συµπύκνωση, η ενίσχυση/εξασθένηση, η προσθήκη και η
αλλοίωση. Από αυτές, και αν υποτεθεί ότι η fabula είναι επαρκώς εκτενής – µε άλλα
λόγια: έχουµε αρκετά στοιχεία για τον συγκεκριµένο βίο, ένα αντικείµενο από τη
φύση του πληροφοριακά πλούσιο --, οι πρώτες τρεις πράξεις είναι αναγκαίες, κυρίως
για λόγους οικονοµίας και γνωστικής οργάνωσης του υλικού. (Λείπει κάτι;) Παρά
ταύτα, και πάλι δεν µπορούν να ασκηθούν in vacuo αλλά καθοδηγούνται από το
συγκεκριµένο κοσµοείδωλο που ορίζει τις σηµασίες και δι’ αυτών τις σχέσεις
αιτιότητας που στηρίζουν την αφήγηση. Οι αναγκαίες πράξεις της περικοπής, της
επιλογής και της διάταξης κατά κανόνα ορίζουν το µεγαλύτερο µέρος της αφήγησηςως-ερµηνείας, ενώ οι µη-αναγκαίες, συµπύκνωση, ενίσχυση/εξασθένηση, προσθήκη και
αλλοίωση συνηθέστερα το υπηρετούν, κάνοντάς το σαφέστερο και
αποτελεσµατικότερο στη µετάδοση.
Μέσω κυρίως αυτών των πράξεων, η βιογραφία ερµηνεύει τον βίο.

◊ ◊ ◊

Το ξαναλέω: είναι ίδιο της αφήγησης να φτιάχνει σχέσεις αιτιότητας – κι όπου
δεν υπάρχουν, ή δεν είναι φανερές, να τις ανακαλύπτει. Με µια έννοια, θα
µπορούσαµε να πούµε ότι ο δηµιουργός µιας αφήγησης θυµίζει έναν παρανοϊκό σε
µερική καταστολή. Όπως και ο παρανοϊκός – αλλά σε µικρότερο βαθµό --, έτσι και ο
αφηγητής κατά κανόνα δοµεί τον φαινοµενικά χαοτικό κόσµο γύρω του
δηµιουργώντας σχέσεις αιτιότητας. Και οι δύο κατασκευάζουν έναν κόσµο µε νόηµα
– ή καλύτερα: δίνουν νόηµα στον κόσµο – µετατρέποντας το χάος σε τάξη. Καθώς η
‘αντικειµενική αλήθεια’ είναι δύσκολο να οριστεί, η περιοχή όπου τελειώνει η λογική
ερµηνεία των γεγονότων µέσα από την αφήγηση, και αρχίζει η παρανοϊκή, είναι
δύσκολο να οριστεί, αποτελεί γκρίζα περιοχή. Κατά συνέπεια, το αν µια σχέση
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αιτιότητας υπάρχει στα αλήθεια, ή είναι δηµιούργηµα ενός αφηγηµατικού νου, δεν
γίνεται πάντα να ειπωθεί µε βεβαιότητα. Ο επαρκής αφηγητής, θέλουµε να
πιστεύουµε – θυµίζω ότι εδώ µιλάµε ακόµη για την βιογραφία, δηλαδή για ένα
προϋπάρχον σύµπαν αναφοράς µε αντικειµενική υπόσταση – ότι ανακαλύπτει και µας
παρουσιάζει όντως υπαρκτές αιτιακές σχέσεις. Ο παρανοϊκός δηµιουργεί εν πολλοίς
αιτιακές σχέσεις εκ του µη όντος 29.

◊ ◊ ◊

∆ιάλεξα εδώ τη βιογραφία ως µορφή αφήγησης γιατί σ’ αυτήν είναι ιδιαίτερα
εµφανές το στοιχείο της αφήγησης-ως-γνώσης. Από αυτό της το στοιχείο, η
βιογραφία δεν έχει ποτέ απαλλαγεί. Πέρα όµως από την πραγµατολογική γνώση που
µεταφέρει η βιογραφία, η βιογραφική ερµηνεία µοιάζει συχνά – παρατήρηση που
φαίνεται να έχει ισχύ στατιστική και όχι απόλυτη – να είναι εξαρτηµένη από την
έκταση του βιογραφικού sjužet. Έτσι, φαίνεται να υπάρχει κάποιο optimum µήκος στο
οποίο η λειτουργία της βιογραφίας-ως-ερµηνείας κορυφώνεται. Χωρίς να αποκλείεται
βέβαια το στοιχείο της ερµηνείας και σε µια πολύ εκτενή βιογραφία, κατά κανόνα οι
βιογραφίες που έχουν ιδιαίτερη άποψη για συγκεκριµένες ισχυρές αιτιακές σχέσεις
στον βίο του βιογραφούµενου είναι σχετικά σύντοµες – αυτό µάλλον αιτιολογείται
από το ότι ένα πολύ πλούσιο υλικό δεν µπορεί τόσο εύκολα να µπει σε αυστηρή
λογική τάξη, ενώ αντίθετα ένας υψηλός λόγος της έκτασης της fabula ως προς το
sjužet, επιτρέπει – αν όχι και επιβάλλει –µεθόδους συχνά προκρούστειες (µε πρώτη
και καλύτερη την περικοπή) που οδηγούν σε ένα αρκετά αυστηρά ερµηνευτικό
σχήµα. Στο άλλο άκρο, αν µια βιογραφία είναι πάρα πολύ σύντοµη, τα προς αφήγηση
πραγµατικά γεγονότα µοιάζουν να παίρνουν το πάνω χέρι, ώστε και αν ακόµη

29

Λαµπρό παράδειγµα ‘παρανοϊκής βιογραφίας’ είναι η βιογραφία του Άγγλου φιλοσόφου Φράνσις

Μπέικον ως πραγµατικού συγγραφέα των έργων του Σαίξπηρ, από τον Γκέοργκ Κάντορ, τον µεγάλο
µαθηµατικό και πατέρα της Θεωρίας των Συνόλων, ο οποίος πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του
σε ψυχιατρική κλινική. Στον χώρο της λογοτεχνικής φανταστικής βιογραφίας, ακραίο παράδειγµα είναι
η ‘βιογραφική’ υπερ-ερµηνεία του συγγραφέα του οµώνυµου ποιήµατος στο µυθιστόρηµα Pale fire
του Βλάντιµιρ Ναµπόκωφ.
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υπάρχει έντονη ερµηνευτική πρόθεση, δεν µπορεί να στηριχθεί αρκετά αληθοφανώς,
από την περιορισµένη έκταση και µόνο 30.
Πολύ πολύ προσεγγιστικά, η optimum έκταση πιστεύω ότι είναι αυτή που
καλύπτεται προφορικά σε µια διάρκεια από µισή ώρα ως ίσως δύο ώρες, ή σε σελίδες,
είκοσι-τριάντα ας πούµε ως διακόσιες-τριακόσιες. Έτσι, κάποιες πρόσφατες πολύ
εκτενείς βιογραφίες – οι χίλιες σελίδες ή και περισσότερο είναι αρκετά συνηθισµένες
31

-- φαίνονται να προσπαθούν να πλησιάζουν, ως στόχο, περισσότερο προς την κατά

το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη της fabula. Προβάλλουν ως κύρια αρετή την
πληρότητά τους, την κατά το δυνατόν πιο ολοκληρωµένη ‘επιστηµονική’ και
‘αντικειµενική’ καταγραφή του βίου (βάζω τους δυο όρους σε εισαγωγικά όχι για να
τους αµφισβητήσω αλλά για να επισηµάνω τη σχετικότητά τους). Όσο όµως η
βιογραφία περιορίζεται σε έκταση, ιδιαίτερα µάλιστα όταν φτάνει στην έκταση της
µιάµισης-δύο ωρών της κινηµατογραφικής ταινίας, φαίνεται να υποχωρεί το
πραγµατολογικό και να ενισχύεται το ερµηνευτικό στοιχείο 32.
Η κινηµατογραφική ταινία µοιάζει να βρίσκεται πολύ κοντά στο optimum
µήκος για ισχυρή ερµηνεία – µια πρόχειρη σύγκριση βιογραφιών σε µορφή ταινίας
µεγάλου µήκους µε αυτές που έχουν τη µακρύτερη έκταση τηλεοπτικής µινι-σειράς,

30

Καλό παράδειγµα εδώ είναι η αγόρευση ενός συνηγόρου υπεράσπισης σε ένα δικαστήριο, όπου

θέλει να απαλλάξει τον πελάτη του, δείχνοντας ότι το έγκληµα για το οποίο κατηγορείται δεν θα
µπορούσε να το διαπράξει λόγω χαρακτήρος: είναι φανερό ότι για να αναπτύξει έναν τέτοιο
συλλογισµό θέλει µια κάποια διάρκεια.
31

Αναφέρω ενδεικτικά τις θεωρούµενες βιογραφίες-πρότυπα του Ρίτσαρντ Έλµαν για τον Τζέιµς Τζόις

και τον Όσκαρ Γουάϊλντ, και του Τζόζεφ Φρανκ για τον Ντοστογιέφσκι – οι πρώτες των χιλίων
περίπου σελίδων η καθεµιά, η δεύτερη άνω των δύο χιλιάδων.
32

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον είναι ότι ο εκδοτικός οίκος Penguin, πηγαίνοντας κόντρα στη σύγχρονη τάση

για βιογραφίες-µαµούθ, άρχισε πρόσφατα µια σειρά σύντοµων (το πολύ διακόσιες σελίδες σε µικρό
σχήµα) βιογραφιών, µε γενικό τίτλο Penguin Lives. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι καθεµιά από αυτές τις
βιογραφίες προβάλλει µια ιδιαίτερη άποψη για τον βιογραφούµενο, είναι δηλαδή βιογραφίες κατ’
εξοχήν ερµηνευτικές, όπου πάντα ορίζεται ένα συγκεκριµένο ‘κλειδί’ ως κύρια ερµηνεία – έτσι, για
παράδειγµα, ο Προυστ βιογραφείται µε έµφαση στην οµοφυλοφιλία του και ο Λεονάρντο ντα Βίντσι
µε κύριο χαρακτηριστικό του έργου και της ζωής του τη σχέση του µε τη µελέτη της ανθρώπινης
ανατοµίας. Είναι δηλαδή, σαν ο εκδότης να παραδέχεται την ταύτιση της έντονης ερµηνείας µε το
σχετικά µικρό µήκος.
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θα δείξει ότι οι δεύτερες δίνουν κατά κανόνα περισσότερη έµφαση σε
πραγµατολογικά στοιχεία (ιστορικά γεγονότα, στοιχεία εποχής, άλλα πρόσωπα) και
έχουν κατά κανόνα λιγότερο ισχυρή ‘άποψη’ για τον βιογραφούµενο. Ο έντονος
ερµηνευτικός χαρακτήρας της κινηµατογραφικής βιογραφίας, αγγίζει συχνά τη
διδακτικότητα. Η εξέταση ενός µεγάλου αριθµού αµερικανικών κυρίως biopics 33
(νεολογισµός εκ των ελληνογενών ‘biographical’ και ‘epics’, που παλιότερα
λέγονταν συχνότερα biodramas) δείχνει ότι η επιλογή των θεµάτων τους είναι
βασισµένη σχεδόν εξ ολοκλήρου ώστε να ανταποκρίνεται σε έναν πολύ µικρό αριθµό
βασικών ‘νοηµάτων’ ή ερµηνειών που εικονογραφούν.
Είναι, µε άλλα λόγια, σαν το ίδιο το είδος της κινηµατογραφικής βιογραφίας
να υποκινείται από την ανάγκη να χορτασθεί το κοινό από µια πολύ µικρή γκάµα
βασικών βιογραφικών ερµηνειών, και να επιλέγονται τα θέµατα των ταινιών σύµφωνα
µε το κατά πόσο προσφέρονται για να τις εικονογραφήσουν. Η συντριπτική αναλογία
των χολιγουντιανών biopics καλύπτεται από βιογραφίες µουσικών/τραγουδιστών,
ηθοποιών, στρατιωτικών, πολιτικών ανδρών και βασιλέων, πράγµα που εξηγείται εν
πολλοίς από την έντονη ‘φωτογένεια’ των θεµάτων τους – είναι, π.χ. πολύ πιο
κινηµατογραφικό να δείχνεις την Τζάνις Τζόπλιν να τραγουδάει, ή τον Πάτον να
επελαύνει µε τα τανκς του, παρά τον Σοπενχάουερ να σκέφτεται – αλλά όχι µόνον. Η
παρατήρησή µας δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των εν λόγω biopics
ανάγονται ουσιαστικά σε τρία και µόνο βασικά ερµηνευτικά σχήµατα, που µπορούν
να περιγραφούν σχηµατικά µέσω των παροιµιακών τύπων: α) ‘οι αγαπηµένοι των
θεών πεθαίνουν νέοι’, β) ‘ο επιµένων νικά’, και γ) ‘η επιτυχία πληρώνεται ακριβά’
και των υποπεριπτώσεών τους (π.χ. το ‘η αγάπη θριαµβεύει στο τέλος’ είναι ειδική
παραλλαγή του ‘ο επιµένων νικά’) ή και του συνδυασµού τους.
Αυτή η παρατήρηση προβληµατίζει: όλοι µας ξέρουµε την ανάγκη µας ως
λογικών οργανισµών, ο καθένας στη δική του ζωή, για νόηµα και ερµηνεία. Όπως και
αντίστοιχα, όλοι µας ξέρουµε ότι βιώνοντας την καθηµερινότητα, έχουµε συχνά την
αντίθετη αίσθηση της τυχαιότητας, των γεγονότων που µοιάζουν να µην εντάσσονται
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Έχω µελετήσει περισσότερα από εκατό, διαβάζοντας και βιογραφίες των κατά περίπτωση

βιογραφουµένων.
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σε αιτιακή σειρά και άρα να στερούνται ερµηνείας. Στην εποχή µας, µόνο άτοµα που
λειτουργούν µέσα στα πλαίσια ενός πολύ ισχυρού κοσµοειδώλου (π.χ. θρησκευτικού
ή πολιτικό-ιδεολογικού), ή σε άλλα, που πάσχουν από σοβαρή παθολογία, µπορεί το
ποσοστό των πράξεων µε νόηµα να είναι πολύ υψηλό. Έχει ενδιαφέρον ότι όταν
φτάνουµε στο άλλο άκρο, δηλαδή να µην έχουν καθόλου νόηµα οι πράξεις για
κάποιον, βρισκόµαστε πάλι στην περιοχή της παθολογίας, της βαριάς κατάθλιψης.
Σαν η ‘υγιής’ στάση να είναι να βρίσκουµε γύρω µας νόηµα – αλλά όχι και να
παραβρίσκουµε!
Η ανάγκη ενός βιογράφου να δώσει – ή να ‘ανακαλύψει’, αν θέλετε -εσωτερική συνοχή και νόηµα σε µια ζωή θυµίζει τη ρήση του Χίτσκοκ, «η τέχνη είναι
η ζωή αφού της αφαιρέσεις τα βαρετά κοµµάτια». Την υπό αυτό το ερµηνευτικό
πρίσµα αντίληψη της ζωής µας – ξεφεύγοντας τώρα από το παράδειγµα της
κινηµατογραφικής ταινίας – την ασκούµε όλοι µας σε κάποιο βαθµό. Ζούµε και
παράλληλα ερµηνεύουµε, συνειδητά ή ασυνείδητα, ενεργητικά ή παθητικά, τη ζωή
µας, µε τον ίδιο τρόπο που ερµηνεύουµε και τη ζωή των γύρω µας. Και τείνουµε να
µένουµε, για τις ερµηνείες µας, στα λιγότερο «βαρετά» κοµµάτια, πάει να πει (σε)
αυτά που τους δίνουµε περισσότερο νόηµα.
Στις µέρες µας, λείπουν για τους περισσότερους τα ισχυρά κοσµοείδωλα. Τα
grand récits, οι µεγάλες γενικές περιεκτικές αφηγήσεις απουσιάζουν όπως
επισηµαίνει και ο Λυοτάρ. Η συνειδητή µας ζωή σπάνια βιώνεται µε µια αναφορά σε
ένα νόηµα ανώτερης τάξης από τα αµέσως τεκταινόµενα. Παρά ταύτα, αν ζητηθεί
από κάποιον να αφηγηθεί ένα κοµµάτι του βίου του, είναι πολύ πιθανό αυτός να του
προβάλλει εκ των υστέρων ισχυρές ερµηνείες, ισχυρότερες εν πάση περιπτώσει από
αυτές που κυριαρχούσαν όσο ζούσε τα αφηγούµενα γεγονότα – και αυτό θα γίνει
τόσο πιο καίρια, όσο κοντύτερα στο optimum είναι η διάρκεια της αφήγησης, αφού
ακριβώς ο ‘πλατειασµός’ συνιστά εκτροπή από ένα συγκεκριµένο αφηγηµατικόερµηνευτικό πρότυπο, και η υπερσυντόµευση οδηγεί έµµεσα ή άµεσα, ενεργά ή
παθητικά, στην απουσία νοήµατος. Το ίδιο ισχύει και όταν αφηγούµαστε, στην
καθηµερινή αφήγηση, τους βίους άλλων, µερικά ή ολικά: πάντα σχεδόν, αν είναι
επαρκώς – αλλά όχι περισσότερο – εκτενείς, τους εντάσσουµε σε ένα ευρύτερο
ερµηνευτικό σχήµα. Μοιάζει και πάλι η ίδια η λειτουργία της αφήγησης να
κατασκευάζει νόηµα.
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Ο περιβόητος βρετανός κατάσκοπος των σοβιετικών Κιµ Φίλµπυ, ανέφερε σε
µια συνέντευξη που έδωσε προς το τέλος της ζωής του ότι δεν διάβασε ποτέ του
κατασκοπικό µυθιστόρηµα που να του φανεί έστω στοιχειωδώς αληθοφανές, κι αυτό
γιατί απουσίαζε από όλα, όπως είπε, ο ‘ανθρώπινος παράγων’. Το ενδιαφέρον είναι
ότι στη συνέχεια ο Φίλµπυ ορίζει ως ‘ανθρώπινο παράγοντα’ ακριβώς ‘το τυχαίο και
το λάθος’ -- πράγµατα που λέει ότι κυριαρχούσαν στις οριακές ιστορίες που βίωσε ο
ίδιος --, ακριβώς δηλαδή αυτά που κατά κανόνα εξαιρεί ένα αιτιοκρατικό
αφηγηµατικό σχήµα34.
Αυτό πρέπει να µας βάζει σε σκέψεις, γενικότερα, όσους προσπαθούµε µέσα
από την αφήγηση να καταλάβουµε τον κόσµο, όσους πιστεύουµε στην αφήγηση-ωςγνώση. Ο Φίλµπυ, µαιτρ ο ίδιος µε τη ζωή του στο παιχνίδι της παρερµηνείας, µας
θυµίζει ότι όσο καλύτερα οργανώνουµε µια αφήγηση, όσο µε άλλα λόγια την
υποτάσσουµε σε µια αυστηρή αφηγηµατική λογική, όσο την ορίζουµε δια µέσου ενός
αυστηρού σχήµατος αιτιακών σχέσεων, τόσο περισσότερο εξαιρούµε τον ‘ανθρώπινο
παράγοντα’, που – ξεφεύγοντας από το στενό ορισµό του Φίλµπυ, αλλά µένοντας
κοντά στο πνεύµα του – έχει να κάνει ακριβώς µε τα σηµεία εκείνα που ξεφεύγουν
από την κάθε θεωρία, αυτά που είναι στα αλήθεια, είτε τα κάνει η άγνοιά µας να
φαίνονται ‘τυχαία’.
Το χάσµα που χωρίζει το ιδανικό του pièce bien faite που βρίσκουµε στα έργα
του Scribe και του Sardou τον 19ο αιώνα – αυτό είναι ίσως το πιο αυστηρά
αιτιοκρατικό µοντέλο αφηγηµατικού κατασκευάσµατος στην ιστορία της λογοτεχνίας
--, από έργα όπως οι Σηµειώσεις εκατό ηµερών του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη ή το
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Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στους ελληνιστικούς χρόνους το τυχαίο κυριαρχεί στην κατεξοχήν νέα

λογοτεχνία της εποχής, το µυθιστόρηµα. Λες και είναι η ανάγκη µιας έντονα µεταβατικής εποχής να
εκφράσει τις αγωνίες της µε αυτόν τον τρόπο – όµως, και αυτό είναι το καίριο, στα χρόνια εκείνα η
Τύχη θεοποιείται, είναι µάλιστα ίσως η ισχυρότερη θεότητα. Άρα, η κυριαρχία του τυχαίου στις
αφηγήσεις των ελληνιστικών έργων δεν είναι το δικό µας, τυχαίο τυχαίο, µα και πάλι µια έκφραση
δύναµης ανώτερου κοσµοειδώλου. Στη µόνη άλλη µορφή που ξέρω να κυριαρχούν τυχαία
περιστατικά, το βικτωριανό µελόδραµα, αυτά πάντα εκφράζουν, εν τέλει, µια ανώτερη Πρόνοια, άρα
και τούτα δεν είναι τυχαία τυχαία.
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Ζωή, οδηγίες χρήσης του Περέκ, όπου το τυχαίο, το λάθος και το ασύνδετο
κυριαρχούν, χωρίς καµιά φανερή προσπάθεια ερµηνείας τους, είναι εν πολλοίς η
αντίθεση θεωρίας και ζωής.
Ας µην το ξεχνάµε, ότι οργανώνοντας τη ζωή αφηγηµατικά, σε κάποιο βαθµό,
άλλοτε πολύ άλλοτε λίγο, της επιβαλλόµαστε. Ας µην το ξεχνάµε, ότι κάθε φορά που
προσπαθούµε να καταλάβουµε κάτι αφηγηµατικά, αυτό που πάµε να τιθασεύσουµε
είναι η ίδια η ζωή.
Με αυτή την έννοια, η αφήγηση – που είναι εν πολλοίς ερµηνεία --, και η ίδια
η ζωή, µοιάζουν να είναι έννοιες αντίθετες.

