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Ο

κινηματογράφος, από την δημιουργία του, αποτελεί ένα σημαντικότατο Μέσο Μαζικής Επικοινωνίας. Παγκοσμίως περισσότεροι από 15
δισεκατομμύρια θεατές βλέπουν ταινίες κάθε χρόνο. Αυτός όμως δεν

είναι μόνο οι ταινίες. Εξετάζοντάς τον τρόπο δημιουργίας τους και τις αντιδράσεις του κοινού μπορούμε να έχουμε πληροφορίες σχετικές με τις κοινωνικές, τις
πολιτιστικές και τα ιστορικά γεγονότα1.
Η σχέση του με την κοινωνία είναι πολυεπίπεδη και παρεμβαίνει ως ενεργός παράγοντας. Για τον λόγο αυτό χρησιμοποιείται στην ιστορική έρευνα ώστε
να εντοπιστεί η σχέση της πραγματικότητας με την μυθοπλασία στις ταινίες
του2.
Στο κείμενο θα εξετάσουμε στην αρχή την σύνδεση του κινηματογράφου
με την ιστορία και κατόπιν θα δούμε τον τρόπο που ο κινηματογράφος μυθοπλασίας επηρεάζει την άποψή μας για τα ιστορικά γεγονότα, την κατασκευή τόπων
μνήμης3 και την λειτουργία της πολιτισμικής4 και προσθετικής μνήμης5.
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Σχέση κινηματογράφου και Ιστορίας.

Η

γραφή της ιστορίας του προηγούμενου αιώνα δεν μπορεί να αγνοήσει τον κινηματογράφο, γιατί αυτός αποτελεί βασική πηγή ψυχαγωγίας, επειδή αναπτύχθηκε ως βιομηχανία και αποτελεί μέρος της οι-

κονομικής ιστορίας, διότι είναι μορφή Τέχνης συμμετέχοντας στην ιστορία της
Τέχνης και αποτελεί ιστορικό τεκμήριο της κοινωνίας που τον παρήγαγε6.
Η ιστορική έρευνα δεν επικεντρώνεται μόνο στα γεγονότα, αλλά θέτει ερωτήματα και μέσω των τεκμηρίων αναζητά τις απαντήσεις. Το ίδιο κάνει και ο
ιστορικός του κινηματογράφου. Έχοντας υποβάλει ερωτήματα παρουσιάζει μια
απάντηση, «ένα επεξηγηματικό επιχείρημα», που βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά στην ταινία περιλαμβάνουν και αναφορές στους συντελεστές, στις συνθήκες δημιουργίας και στις τεχνικές της ταινίας7.
Οι κινηματογραφικές ταινίες που παρουσιάζουν ιστορικά γεγονότα χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Τις ταινίες μυθοπλασίας και τα ντοκιμαντέρ8. Στην διάκριση αυτή δεν συμφωνούν όλοι9 θεωρώντας ότι, με την «γλωσσική στροφή» στην
ιστορία, αυτή είναι προβληματική, επειδή η ταινία συνιστά ανεπίσημη Ιστορία
που επιδρά στην διαμόρφωση συνειδήσεων10.

Η επίδραση των ταινιών μυθοπλασίας στις «εικόνες» μας
για τα ιστορικά γεγονότα.

Οι ταινίες μυθοπλασίας (ιστορικές ή εποχής)11 συνδέουν τον θεατή με τον δημιουργό τους μέσω της δράσης που αναφέρεται στην ζωή των ανθρώπων,
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εκθέτοντας συναισθήματα, αντιπαραθέσεις και δράσεις με κορύφωση την λύση
του δράματος. Δεν διαφοροποιούνται από τα ιστορικά στοιχεία, αλλά τα εναρμονίζουν ανάλογα με τις κινηματογραφικές συμβάσεις12. Σημαντική διαφορά ο χρόνος. Στο γραπτό ιστορικό κείμενο είναι παρελθοντικός. Στην ταινία του παρόντος13.
Τα τελευταία 15 χρόνια παρατηρείται έκρηξη ιστορικών ταινιών, καθιστώντας τον κινηματογράφο «κορυφαίο μέσο λαϊκής πολιτιστική μνήμης» προ ετοιμάζοντας το έδαφος μιας δημόσιας συζήτησης14. Αυτή
η μνήμη στηρίζεται στην επικοινωνία μέσω της ομιλίας, της γραφής, της ταινίας και του διαδικτύου, δημιουργώντας εικόνες του παρελθόντος που διατηρούνται15. Παράδειγμα τέτοιου είδους επιρροής είναι η
ταινία του Francis Coppola (1939 - ) Apocalypse Now
(1979) στην οποία δημιουργείται στο θεατή μια ψευδής
εικόνα των ιστορικών γεγονότων μέσω του ηχητικών
και οπτικών εφέ καθώς και των διαλόγων των ηθοποιών, που συντελούν στην δημιουργία μιας αρχέγονης αίσθησης16.
Για να δημιουργηθεί όμως μνήμη χρειάζεται το κοινό να δει την ταινία.
Εκτός όμως από το κοινό συμβάλλουν και άλλοι παράγοντες όπως, οι διαφημίσεις, τα σχόλια, και η ανταλλαγή απόψεων για αυτή. Η συμβολή τους έχει επιπτώσεις σε συλλογικό και ατομικό επίπεδο17. Ο τρόπος προβολής της καθιστά
τον θεατή παθητικό δέκτη των μηνυμάτων επηρεάζοντας την προσθετική του
μνήμη. Ο μέσος άνθρωπος του 21ου αιώνα δεν βίωσε ποτέ ο ίδιος την μεγάλη
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αλλαγή των εργασιακών σχέσεων και της ιδιωτικής ζωής
στην οικονομική κρί ση του 1929, αλλά έχει εικόνα για αυτά
μέσω της ταινίας Μοντέρνοι Καιροί (1936) του Charlie
Chaplin (1889 – 1977).
Μια ταινία όμως παρουσιάζει επίσης πληροφορίες για
το ιστορικό περιβάλλον μέσα από διάφορα αντικείμενα, τόπους, κτίρια, ενδύματα και στοιχεία της καθημερινής ζωής.
Όλα αυτά συμβάλλουν στο να δημιουργήσουν στον θεατή μια «ψευδή ιστορικότητα»18 η οποία όμως επιδρά στην κατασκευή τόπων μνήμης. Μια τέτοια εικόνα
για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, που βρίσκονται στο κοινωνικό περιθώριο της
ελληνικής μεγαλούπολης της δεκαετίας του 1960, σχηματίζεται στο θεατή της ταινίας Συνοικία το Όνειρο (1961)
του Αλέκου Αλεξανδράκη (1928 – 2005).
Παρουσιάσαμε στο κείμενο αυτό την σχέση του κινηματογράφου με την ιστορία. Ταυτόχρονα δείξαμε τον
τρόπο που η ταινία μυθοπλασίας συμβάλει στην διαμόρφωση γνώμης από τον θεατή και δημιουργεί πολιτισμική
και προσθετική μνήμη κατασκευάζοντας τόπους μνήμης.
Με βάση τα παραπάνω δείξαμε ότι ο κινηματογράφος μυθοπλασίας είναι μια
πηγή πληροφοριών και τεκμηρίων για την ιστορική έρευνα, είτε αυτός παρουσιάζει την «πραγματική» εικόνα των γεγονότων, είτε την προσωπική άποψη του δημιουργού.

Rosenstone R «The Historical Film. Looking at the Past in a Postliterate Age» στο (επιμ) Marcia Landy The
Historical Film. History and Memory in Media, σ. 56-57.
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