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Στην εργασία αυτή θα ασχοληθώ με την αναπαράσταση της γυναίκας στο 

κινηματογραφικό είδος (film genre) της τρελής-ρομαντικής κωμωδίας (screwball 

comedy). Το είδος αυτό γεννιέται και ακμάζει την δεκαετία του 1930 : η ταινία Ιt 

Happened Οne Νight (Frank Capra, 1934, Columbia) σηματοδοτεί την αρχή του και 

μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα έχουν παρουσιαστεί τα αντιπροσωπευτικότερα 

κινηματογραφικά του δείγματα. 

   Η εργασία θα επικεντρωθεί σε ταινίες που παρήχθησαν μεταξύ του 1934 και του 

1939. Συγκεκριμένα, επιλέχτηκαν οι εμπορικότερες ταινίες τριών ηθοποιών η 

καριέρα των οποίων έχει συνδεθεί στενά με το είδος της screwball. Αναφέρομαι στην 

Carole Lombard, από την οποία θα εξετάσω τις ταινίες True Confession (Wesley 

Ruggles, 1937, Paramount), Hands Across the Table (Mitchell Leisen, 1935, 

Paramount) και My Man Godfrey (Gregory La Cava, 1936, Universal) την Claudette 

Colbert με τις ταινίες Ι Met Him in Paris (Wesley Ruggles, 1938, Paramount) και 

Bluebeard’s Eighth Wife (Ernst Lubitsch, 1938, Paramount) και την Irene Dunne με 

τις ταινίες The Awful Truth (Leo McCarey, 1937, Columbia) και Theodora Goes Wild 

(Richard Boleslawski, 1936, Columbia). Παρόλο που και οι τρεις αυτές ηθοποιοί 

είχαν εμφανιστεί με επιτυχία και σε άλλα κινηματογραφικά είδη, κατάφεραν μέσα 

από τις ερμηνείες τους να επηρεάσουν το ύφος του ίδιου του είδους της screwball. 

    Η έναρξη της δεκαετίας του 1940 δεν σήμανε ταυτόχρονα το τέλος της screwball. 

Αντίθετα, μετά το 1939 συνέχισαν να παράγονται ταινίες αντιπροσωπευτικές του 

είδους, στοιχεία του οποίου αναβιώνουν και σε μεταγενέστερες δεκαετίες.1 Το βασικό 

εγχειρίδιο The Screwball Comedy Films: A History and Filmography, 1934-1942 

τοποθετεί το τέλος του είδους το 1942, χρονολόγηση που ακολουθούν και άλλοι 

                                                           
1  Για την διαχρονική παρουσία της ρομαντικής κωμωδίας ενδεικτικά, βλ.: Claire Mortimer, Romantic 

Comedy, Routledge, 2010.  Stacey Abbott, Deborah Jermyn, Falling in Love Again. Romantic Comedy 

in Contemporary Cinema. I.B. Taurus, 2009. Jeffers McDonald, Romantic Comedy: Boy Meets Girl 

Meets Genre, Wallflower, 2007.  
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μελετητές.2 Θεωρώ όμως πως η screwball συνδέεται στενά με το New Deal, το 

πρόγραμμα του προέδρου Franklin Delano Roosevelt, το οποίο ετέθη σε εφαρμογή το 

1934, και πως η αλλαγή της δεκαετίας, με τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο να απειλεί με 

εμπλοκή τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλαξε τόσο τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις 

οποίες παράγονται οι ταινίες όσο και τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες του 

κοινού στο οποίο οι ταινίες αυτές απευθύνονται. Εξαιτίας των αλλαγών αυτών, η 

περίοδος μετά το 1940 απαιτεί μία ξεχωριστή μελέτη του είδους.    

     Στην κωμωδία screwball πρωταγωνιστεί το ρομαντικό ζευγάρι, το οποίο μετά τον 

ανταγωνισμό που χαρακτηρίζει την αρχική του σχέση, αφού ξεπεράσει διάφορα –

κωμικά–  εμπόδια και παρεξηγήσεις, θα καταλήξει να είναι μαζί. Οι πλοκές των 

ταινιών αυτών δίνουν μεγάλη έμφαση στην γυναίκα, τοποθετώντας την στο επίκεντρο 

και για τον λόγο αυτό το είδος της screwball συχνά συγκαταλέγεται στις λεγόμενες 

«ταινίες γυναικών» (woman’s film).3 Οι ορισμοί του είδους από τους μελετητές 

αναδεικνύουν την παρουσία της πρωταγωνίστριας χαρακτηρίζοντάς την συχνά 

δυναμική, ανεξάρτητη και ατίθαση. Με τον τρόπο αυτόν υποδηλώνεται ότι η γυναίκα 

αναπαριστάται ως τύπος και όχι ως χαρακτήρας, με κλειστά και παγιωμένα 

χαρακτηριστικά. 

   Πράγματι, η γυναίκα στις κωμωδίες αυτές παρουσιάζεται ενεργή και δυναμική και 

φαίνεται να διεκδικεί ισότητα με τον σύντροφό της. Ωστόσο, σε μερικές από τις 

σημαντικότερες ταινίες, όπως το It Happened One Night, το I Met Him In Paris και το 

Joy of Living, (Tay Garnett, 1938, RKO), η δράση της ηρωίδας εξαρτάται και 

                                                           
2 Duane Byrge, Robert Miller, The Screwball Comedy Films: A History and Filmography, 1934-1942. 

McFarland, 2001. Βλ. επίσης την εισαγωγή της McDonald (2007) σ.3. 
3 Για τη γυναικεία ταινία ενδεικτικά βλ.:  A.S. Walsh, Women’s Film and Female Experience 1940-

1950, Praeger, 1984.  Christine Gledhill, Home is Where Heart is:  Studies in Melodrama and the 

Woman’s film,  British Film Institute, 1987. Jeanine Basinger, A Woman’s View: How Hollywood 

Spoke to Women, 1930 – 1960, Wesleyan University Press, 1993.  
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καθορίζεται απόλυτα από την παρουσία του άντρα που υποκαθιστά την πατρική 

φιγούρα και συνήθως εκπροσωπεί μία πιο συντηρητική τάξη πραγμάτων.4 Επίσης, η 

ένωση του ζευγαριού στο τέλος μοιάζει να επαναφέρει την γυναίκα στον 

παραδοσιακό της ρόλο.5 Στο Joy of Living, για παράδειγμα, η πρωταγωνίστρια 

Maggie (Irene Dunne)  είναι εργαζόμενη και καλά αμειβόμενη κοπέλα. Στο τέλος της 

ταινίας, όμως,  θα έχει εγκαταλείψει ολόκληρο τον τρόπο ζωής της για να οδηγηθεί 

σε γάμο με το σύντροφό της Dan (Douglas Fairbanks Jr.).  Η δήλωση του κεντρικού 

ήρωα Johnny (Ray Milland) στην αγαπημένη του Mary (Jean Arthur) στο τέλος μίας 

ακόμα αντιπροσωπευτικής ταινίας, του Easy Living (Mitchell Leisen, 1937, 

Paramount) «Βρήκα δουλειά, το ίδιο κι εσύ! Να ετοιμάζεις το πρωινό μου!» μοιάζει 

να αναιρεί οποιοδήποτε χαρακτηρισμό της ηρωίδας ως δυναμική και ανεξάρτητη.6 

   Όπως υποστηρίζει η παρούσα εργασία, η εικόνα της γυναίκας στις ταινίες αυτές δεν 

είναι (και δεν θα μπορούσε να είναι) ενιαία. Ένας σημαντικός αριθμός παραγόντων 

επηρέασε την τελική απεικόνιση της γυναίκας –οι στόχοι του κάθε στούντιο, οι 

υφολογικές επιλογές του εκάστοτε σκηνοθέτη, η προσέγγιση του συγγραφέα– 

σεναριογράφου, ακόμη και η ίδια η προσωπικότητα της κάθε ηθοποιού, η οποία 

κινούνταν στα πλαίσια ενός διαμορφωμένου star system που απαιτούσε την 

επανάληψη ορισμένων χαρακτηριστικών της προσωπικότητάς της στους ρόλους που 

υποδυόταν.  

                                                           
4 Ο Cavell κάνει την επισήμανση αυτή στο κεφάλαιό του για την ταινία It Ηappened Οne Νight.  

Stanley Cavell. Pursuits of Happiness: The Hollywood Comedy of Remarriage. Harvard Film Studies, 

1981. σελ 84 (αλλά και όλο το κεφάλαιο)  
5 Σχετικά με το τέλος των ταινιών αυτών, στην βιβλιογραφία τονίζονται πολύ περισσότερο οι ταξικές 

και κοινωνικές συνδηλώσεις του παρά η σχέση του με την αναπαράσταση των δύο φύλων.  
6 «Ι’ve got a job and so do you! Cooking my breakfast!» 

Για τους συμβιβασμούς στο τέλος των ταινιών, οι οποίοι φαίνονται να επιβεβαιώνουν την κυριαρχία 

του πατριαρχικού συστήματος, βλ. Leland A. Poague. Karyn Kay. “A Short Defense of Screwball 

Comedy”, Film Quarterly, 29: 4 (Summer 1976) σελ. 62-64. Οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ο γάμος 

στο τέλος της screwball δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απόλυτη κυριαρχία του πατριαρχικού συστήματος 

«[…] εκτός κι αν θεωρήσει κανείς εκ των προτέρων την αγάπη ως μία μορφή σκλαβιάς». Ο γάμος, 

συνεπώς, παρουσιάζεται ως μία απόφαση μεταξύ ίσων που μοιράζονται «κοινές αξίες και κοινούς 

στόχους».  
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  Εκτός από  τους παραπάνω παράγοντες, η πολυσημία της γυναικείας εικόνας στον 

κινηματογράφο επηρεάζεται επίσης από τον μαζικό τρόπο οργάνωσης και 

λειτουργίας του ίδιου του Χόλυγουντ. Ο Thomas Schatz στην μελέτη του για τις 

ταινίες ειδών δίνει έμφαση στη συμμετοχή του κοινού στη διαμόρφωση της 

αφηγηματικής φόρμουλάς τους, συγκρίνοντας τις ταινίες αυτές με τα λαϊκά 

αναγνώσματα.7 Θεωρώ πως εξαιτίας του μαζικού χαρακτήρα των ταινιών το 

Χόλυγουντ δεν μπορεί να προσφέρει ένα πολύ κλειστό και ορισμένο ιδεολογικό 

σχήμα, όπως μία αυστηρά τυποποιημένη εικόνας της γυναίκας, ακόμα και στα 

πλαίσια ενός μόνο είδους. Κατασκευάζοντας την εικόνα αυτή, οι παραγωγοί έχουν 

στόχο, εκτός άλλων, να ικανοποιήσουν και να προσελκύσουν ένα μεγάλο και ευρύ 

κοινό. Το κοινό τους ανήκει σε διαφορετικές ομάδες από άποψη φύλου, τάξης ή 

εθνικής προέλευσης και κάθε μία από αυτές πρέπει να βρει στοιχεία με τα οποία θα 

ταυτιστεί. Ο τρόπος με τον οποίο το Χόλυγουντ επιδιώκει να ικανοποιήσει ένα τόσο 

ετερόκλητο κοινό εξηγεί σε σημαντικό βαθμό τις αντιθέσεις που ενυπάρχουν στις 

αφηγήσεις που κατασκευάζει (τόσο στα πλαίσια του είδους όσο και σε μεμονωμένες 

ταινίες).  

   Στην εργασία θα επικεντρωθώ όμως στον τρόπο με τον οποίο η ιστορική στιγμή 

κατά την οποία οι ταινίες αυτές παρήχθησαν καθώς και η δημόσια συζήτηση της 

εποχής για την θέση της γυναίκας συνδιαμόρφωσαν την κινηματογραφική 

αναπαράσταση της γυναίκας. Σε κοινωνικό επίπεδο, η θέση της γυναίκας 

μεταβάλλεται στα χρόνια αυτά καθώς το φεμινιστικό κίνημα, το οποίο πέτυχε 

σημαντικές νίκες την δεκαετία του 1920, πλέον μοιάζει να ατονεί. Οι ταινίες φυσικά 

δεν αντανακλούν την πραγματικότητα ή τη θέση των γυναικών μέσα στην κοινωνία 

                                                           
7 Thomas Schatz,. Τα είδη ταινιών του Χόλιγουντ. Φόρμουλες, κινηματογραφία και σύστημα παραγωγής 

των στούντιο, Επιμέλεια: Μιχάλης Κοκκώνης, Μετάφραση: Μάρα Τσούμαρη, Θεσσαλονίκη, 

University Studio Press, 2013 σ. 23-38.  
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με ακρίβεια. Όμως, το κοινωνικό πλαίσιο και η συζήτηση της εποχής για τη θέση της 

γυναίκας επηρεάζουν τη θεματική του κινηματογράφου, ο οποίος με τη σειρά του 

μπορεί – και πράγματι το κάνει – να επηρεάσει τη συζήτηση αυτή.8 

   Στην πρώτη ενότητα της εργασίας θα αναφερθώ σε τρία σημαντικά ζητήματα που 

επηρέασαν την κωμωδία screwball και την αναπαράσταση της γυναίκας σε αυτήν: 1) 

Το πρόγραμμα του New Deal, που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Franklin Delano 

Roosevelt το 1934, 2) την αλλαγή της θέσης της γυναίκας κατά τη μετάβαση από την 

δεκαετία του 1920 στη δεκαετία  του 1930 και 3) τον Κώδικα Παραγωγής Ταινιών 

του Χόλυγουντ.   

    Στην  συνέχεια θα αναλύσω αφηγηματικά τις ταινίες screwball, που επιλέχτηκαν 

για την εργασία, με κεντρικό άξονα το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης και τον 

τρόπο με τον οποίο εντάσσεται η συγκεκριμένη προβληματική στις αφηγήσεις της 

screwball. Στην δεύτερη αυτή ενότητα, εστιάζω στις ταινίες I Met Him in Paris και 

Theodora Goes Wild, προκειμένου να εξετάσω το ζήτημα της γυναικείας 

χειραφέτησης μέσα από πλοκές που χρησιμοποιούν ανύπαντρες ηρωίδες, οι οποίες 

σταδιακά οδηγούνται στον γάμο. Μολονότι αυτού του είδους οι πλοκές συνιστούν 

την συντριπτική πλειονότητα των ταινιών του είδους της screwball, απαντώνται –αν 

και λιγότερο συχνά- και ταινίες που ασχολούνται με τον έγγαμο βίο του ζευγαριού, 

                                                           
 
8 Susan Ware, American Women’s History. A very Short Introduction, Oxford University Press, 2015.  

σελ. 86. Όπως παρατηρεί η συγγραφέας : «Πολλά από αυτά τα νεαρά κορίτσια απέκτησαν τις 

μοντέρνες ιδέες τους από τον κινηματογράφο, έναν από τους ισχυρότερους δημιουργούς μαζικής 

κουλτούρας και μία εξαιρετικά δυναμική επιρροή για την διαμόρφωση των γυναικείων αντιλήψεων 

από την δεκαετία του 1920 και εξής.»  

Ωστόσο, η S. Thornham, σχολιάζει την απόσταση που αναγκαστικά υπάρχει μεταξύ αναπαράστασης 

και πραγματικότητας στο Sarah Thornham, “Feminism and Film” στο Sarah Gamble(ed.). The 

Routledge Companion to Feminism and Postfeminism. London : Routledge, Taylor & Francis. 2006.   

σελ. 76 :  «Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να οραματιστούμε μία ουτοπική στιγμή στην οποία οι ‘εικόνες 

των γυναικών θα αναπαριστούν’ την πραγματικότητα της ζωής της γυναίκας : οι κινηματογραφικές 

αναπαραστάσεις έχουν αποδειχτεί πολύ πιο σύνθετες από αυτό.» 

Στο Margaret F. Thorp, America at the Movies. New Haven. Yale University Press. 1939.  δίνεται μία 

σύγχρονη των ταινιών, που εξετάζονται εδώ, μαρτυρία γύρω από την αλληλεπίδραση της 

κινηματογραφικής παραγωγής με το κοινό.  
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με μερικές από τις σημαντικότερες ταινίες του είδους να ανήκουν σε αυτή την 

κατηγορία.  Από αυτές θα εξετάσω τις ταινίες The Awful Truth και True Confession 

με στόχο να δείξω τον τρόπο με τον οποίο η γυναικεία χειραφέτηση συνδυάζεται με 

τον γάμο και την συντροφικότητα.  

   Στην τρίτη και τελευταία ενότητα της εργασίας μελετώ τις ταινίες Hands Across 

The Table, Bluebeard’s Eighth Wife και My Man Godfrey, προκειμένου να αναδείξω 

το ζήτημα της γυναικείας σεξουαλικότητας. Πιο συγκεκριμένα θα ασχοληθώ με 

γυναίκες που χρησιμοποιούν τον εαυτό τους ως σεξουαλικό αντικείμενο –μορφές 

γυναικών που παραπέμπουν στον τύπο της femme fatale και της gold digger.   
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Ενότητα 1η   -   Ιστορικό Υπόβαθρο 

 

   Στην ενότητα αυτή, εξετάζω πολιτικά, κοινωνικά και κινηματογραφικά ζητήματα, 

σύγχρονα με τις ταινίες που θα μελετηθούν στη συνέχεια. Στόχος είναι να φωτιστεί το 

πλαίσιο μέσα στο οποίο παράγονται οι ταινίες και πολύ περισσότερο το πλαίσιο μέσα 

στο οποίο γεννιέται και ακμάζει η screwball κωμωδία.  

   Η δεκαετία του 1920 που ακολουθεί την λήξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου 

χαρακτηρίστηκε από έντονη οικονομική άνθιση για την Αμερική. Η δεκαετία του 

1920 είναι ευρύτερα γνωστή ως τα ‘roaring twenties’ ακριβώς εξαιτίας του κλίματος 

ευμάρειας και αισιοδοξίας που επικρατούσε. Όταν τον Οκτώβρη του 1929 

κατέρρευσε το Χρηματιστήριο της Wall Street η οικονομία οδηγήθηκε σε μία έντονη 

ύφεση που επηρέασε όχι μόνο την Αμερική αλλά και την παγκόσμια κοινότητα. 

Εξαιτίας των εξελίξεων αυτών επικράτησε φόβος για το μέλλον και παράλληλα το 

Αμερικανικό Όνειρο που την δεκαετία του 1920 έμοιαζε πραγματικό άρχισε να 

σβήνει υπό το φως της ανέχειας, της ανεργίας και της οικονομικής εξαθλίωσης των 

πολιτών.9  

    Μετά από μία πρώτη περίοδο (1929-1933), κατά την οποία ο πρόεδρος Herbert 

Hoover δεν κατάφερε να πείσει τον αμερικανικό λαό για την επερχόμενη ανάκαμψη 

της αμερικανικής οικονομίας, η εκλογή του Franklin Delano Roosevelt στο αξίωμα 

του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το 1933 συνοδεύτηκε από ένα κύμα 

αισιοδοξίας και δημιούργησε προσδοκίες για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.10 

                                                           
9  Jennifer Haytock, The Middle Class in the Great Depression: Popular Women’s Novels of the 1930s.  

New York : Palgrave Macmillan. 2013. σελ. 4.   
10 Για τις πρακτικές του Προέδρου Hoover και το πρόγραμμα του Roosevelt βλ. Arthur M. Jr. 

Schlesinger, The Crisis of the old order : 1919-1933, The Age of Roosevelt, Volume I. Boston, 1st 

Mariner Books. 2003.     

 ____, The Coming of the New Deal. 1933-1935, Volume II,  Boston, 1st Mariner Books. 2003.  

Michael J. Heale, Franklin D. Roosevelt, The New Deal and War.  London, Routledge, 1999.  
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     Ο Roosevelt εισήγαγε οικονομικά και κοινωνικά μέτρα στήριξης των πολιτών, 

ενισχύοντας την κρατική παρέμβαση στην παροχή κοινωνικής βοήθειας προς τους 

πολίτες. Το οικονομικό του πρόγραμμα, που έφερε τον τίτλο New Deal (Νέα 

Συμφωνία), δημιούργησε αισθήματα ανάτασης στον αμερικανικό λαό. Η αισιοδοξία 

αυτή και η πίστη στην δυναμική του Αμερικανικού Ονείρου που δεν έχει ακόμα 

σβήσει  επηρεάζουν τις ταινίες που δημιουργούνται αυτή την περίοδο, τόσο θεματικά 

όσο και πρακτικά.11  

     Τις ταινίες (και την αναπαράσταση τις γυναίκας σε αυτές) επηρέασαν και οι 

εξελίξεις του φεμινιστικού κινήματος την ίδια περίοδο. Το φεμινιστικό κίνημα 

εξελίσσεται και μεταβάλλεται μεταξύ των δεκαετιών 1920 και 1930. Η πρώτη 

μεταπολεμική περίοδος, οδήγησε περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας, 

εξέλιξη η οποία έδωσε ώθηση στο φεμινιστικό κίνημα ώστε να διεκδικήσει 

περισσότερα δικαιώματα για τις γυναίκες.12   

   Το πρότυπο της γυναίκας όπως προβαλλόταν τη δεκαετία εκείνη ήταν αυτό της 

flapper, δηλαδή μιας γυναίκας χειραφετημένης και σεξουαλικά απελευθερωμένης. Η 

fllapper μπορούσε να εργάζεται, να καπνίζει δημόσια και να  βάφεται έντονα. Στην 

εξωτερική της εμφάνιση υιοθετεί αντρικά στοιχεία: έχει κοντά μαλλιά και φορά 

ρούχα που δεν τονίζουν τη θηλυκότητά της.13 

                                                                                                                                                                      
  
11Οι κοινές πεποιθήσεις του New Deal και των ταινιών της περιόδου δεν σημαίνουν απαραίτητα την 

ύπαρξη μίας άμεσης κρατικής παρέμβασης στον κινηματογράφο. Ωστόσο, η πολιτιστική πολιτική που 

εφάρμοσε κατά την περίοδο αυτή ο Roosevelt επηρέασε τις κινηματογραφικές πρακτικές καθώς 

ενίσχυε τα μεγάλα στούντιο και οδήγησε στην δημιουργία του πανίσχυρου studio system της δεκαετίας 

του 1930.  Βλ. και Giuliana Muscio,  Hollywood’s New Deal, Philadelphia : Temple University Press, 

1997, σελ. 2.  Thomas Schatz, “ Hollywood : The triumph of the studio system” στο  Steve Neale (ed), 

The Classical Hollywood Reader, New York : Routledge. 2012. σ. 167 – 178 

 
12 Charles Sowerwine. Patricia Grimshaw, “Equality and Difference in the Twentieth – Century West : 

North America, Western Europe, Australia and New Zealand” στο  Teresa A Meade. Merry E. Wiesner 

– Hanks ( eds), A Companion to Gender History, Blackwell, 2004. σελ. 586 – 610  

 
13 Sowerwine και Grimshaw,“Equality and Difference in the Twentieth – Century West, σελ. 589  
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   Παρά τις αλλαγές στην εμφάνιση και την θέση της, ο στόχος της flapper ήταν 

ακόμη ο γάμος, ο οποίος όμως απέκτησε νέο περιεχόμενο, στοχεύοντας πλέον σε μια 

περισσότερο ισότιμη σχέση του ζευγαριού. Η γυναικεία χειραφέτηση και η διάδοση 

των ιδεών του Sigmund Freud για τη γυναικεία σεξουαλικότητα οδήγησαν σε αυτό το 

νέο μοντέλο γάμου και συζυγικής σχέσης.14 Σύμφωνα με τη Christina Simons, ο 

γάμος που βασίζεται στην αγάπη κυριάρχησε από την δεκαετία του 1920.15 Το 1927 

κυκλοφόρησε το λογοτεχνικό έργο Companionate Marriage (Ben Lindsay) το οποίο 

περιγράφει τον έγγαμο βίο ως μια ισότιμη σχέση του ζευγαριού καταδικάζοντας την 

υπεροχή του ενός από τους δύο.16 Ωστόσο, η νέα αυτή συνθήκη φαίνεται πως 

οδήγησε σε αύξηση του αριθμού διαζυγίων καθώς, όταν πια χανόταν η αγάπη στην 

οποία έπρεπε να βασίζεται ο γάμος, το ζευγάρι δεν είχε πια λόγο να παραμένει μαζί.   

    Η οικονομική Ύφεση επηρέασε το μοντέλο του συντροφικού γάμου και την θέση 

της ίδιας της γυναίκας. Σε μία εποχή οικονομικής εξαθλίωσης, όπως ήταν εκείνη των 

χρόνων μετά το 1929, ο θεσμός της οικογένειας έπρεπε να τονωθεί, ενώ ό,τι 

μπορούσε να προκαλέσει τη διάσπασή του έπρεπε να ελεγχθεί και να περιοριστεί. 

                                                                                                                                                                      
Όπως υποστηρίζουν οι συγγραφείς, «Μία πολιτιστική επανάσταση δημιούργησε μία νέα εικόνα 

γυναίκας, ελεύθερη, ισχυρή και ανεξάρτητη. Περισσότερο συνδεδεμένη με την εικόνα αυτή ήταν τα 

κοντά, κυματιστά μαλλιά, που σόκαραν βαθιά έναν πολισμό που αντιλαμβανόταν το μήκος σαν κύριο 

στοιχείο του φύλου. Η νέα αυτή εμφάνιση περιλάμβανε κοντές φούστες και ντύσιμο που αφαιρούσε 

την έμφαση από τους γλουτούς και το στήθος, αφήνοντας την αίσθηση μιας γυναίκας με αγορίστικη 

εμφάνιση.» 

Susan Ware. American Women’s History. A Very Short Introduction, Oxford : Oxford University Press. 

2015. σελ. 86. «Η flapper συμβόλιζε τον νέο ρόλο της γυναίκας, με τα κοντά, κυματιστά μαλλιά της 

και την αδύνατη, αγορίστικη φιγούρα της ( μέσα από μία νέα δίαιτα), με το επιδεικτικό της βάψιμο και 

το δημόσιο κάπνισμα η flapper συμβόλιζε την προσωπική ελευθερία, το βασικό προκήρυγμα της νέας 

μαζικής κουλτούρας, που περιλάμβανε και έναν πιο ελεύθερο τρόπο προσέγγισης του αντίθετου 

φύλου. Πραγματικός στόχος ήταν ακόμη ο γάμος, αλλά οι νεαρές γυναίκες είχαν και συντρόφους, όχι 

μόνο τους μελλοντικούς τους συζύγους, αντανακλώντας έτσι μία καινούργια σταθερά στην κοινωνική 

ζωή.»  
14   Susan Ware, ό.π. σελ. 89.  «εν μέρει εξαιτίας της διάδοσης των ιδεών του Sigmund Freud το νέο 

ιδανικό του έγγαμου βίου περιλάμβανε και ικανοποιητικές σεξουαλικές εκφράσεις και για τα δύο μέλη 

του ζευγαριού. Η διαρκώς αυξανόμενη πρόσβαση και αποδοχή της αντισύλληψης, που επέτρεψε στις 

γυναίκες να απολαμβάνουν σεξουαλικές επαφές, για λόγους εκτός από την αναπαραγωγή, ενθάρρυνε 

αυτή τη νέα μόδα.» 
15 Christina Simons, Making Marriage Modern. Women’s Sexuality from the Progressive Era to World 

War II. New York : Oxford University Press. 2009. σελ. 104 και εξής, κεφάλαιο “ The Companionate 

Marriage” και στο  Haytock The Middle Class in the Great Depression[…]   σελ.2. 
16 Sowerwine και Grimshaw “Equality and Difference in the Twentieth – Century West. σελ. 591.   



11 
 

Δημιουργήθηκε έτσι στην δεκαετία του 1930 μια ρητορική που στήριζε την 

επιστροφή της γυναίκας στο σπίτι και την παραμονή της στον παραδοσιακό ρόλο της 

νοικοκυράς – συζύγου – μητέρας.  

   Τα διαζύγια, που στη διάρκεια της Ύφεσης μειώθηκαν για οικονομικούς λόγους, 

έδωσαν την θέση  τους στην εγκατάλειψη της συζυγικής εστίας από τον άντρα, ο 

οποίος πλήττεται ψυχολογικά καθώς δεν μπορεί να στηρίξει οικονομικά την 

οικογένειά του.17 Η δημόσια όμως αντίληψη φαίνεται πως στράφηκε κατά της 

συζύγου κατηγορώντας εκείνη για αδυναμία να κρατήσει τον σύζυγό της. Το πρότυπο 

της γυναίκας άλλαξε από το σημείο αυτό.  Η flapper έδωσε τη θέση της σε ένα τύπο 

γυναίκας που αναδείκνυε την θηλυκότητά της. Τα γυναικεία περιοδικά που έκαναν 

την εμφάνισή τους αυτή την περίοδο καλούσαν τη σύζυγο να προσέχει την εμφάνισή 

της έτσι ώστε να μπορεί να κρατήσει τον σύζυγό της στο γάμο τους, Συνεπώς, 

καθιστούσαν την γυναίκα υπεύθυνη για τα διαζύγια της περιόδου και για την 

εγκατάλειψη της συζυγικής στέγης από τον σύζυγο.18 

   Την ίδια στιγμή τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας στις αρχές τις δεκαετίας του 

1930 δημιούργησαν τη βάση για μια έντονα αντι-φεμινιστική συζήτηση. Για την 

ανεργία θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι γυναίκες, με το σκεπτικό ότι με την είσοδό τους 

στην αγορά εργασίας ‘έκλεβαν’ τις θέσεις των ανδρών αφήνοντάς τους άνεργους.  Με 

τον τρόπο αυτό, η χειραφετημένη γυναίκα που είχε αποτελέσει πρότυπο και στόχο τη 

δεκαετία του 1920, σταδιακά δαιμονοποιείται και ορίζεται ως απειλή για την 

παραδοσιακή αμερικανική κοινωνία. 

                                                           
17 Ηaytock  The Middle Class in the Great Depression[…] σελ. 3-4 
18 Sowerwine και Grimshaw, “Equality and Difference in the Twentieth – Century West σελ. 591. «Η 

θηλυκότητα επανήλθε σαν μόδα. Η κομψότητα και ο ερωτισμός έγιναν αναγκαία για να προσελκύσει 

και να σαγηνεύσει η γυναίκα. Το Χόλυγουντ ενσωμάτωσε μία ρητορική με βάση την οποία η ιερότητα 

του γάμου και του σπιτιού θα πρέπει να τονωθεί.» 
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Ταυτόχρονα με τις παραπάνω πολιτικές-κοινωνικές εξελίξεις, που, όπως θα 

δούμε, επηρέασαν τις ταινίες με συνέπεια να αποτυπώνονται σε αυτές  με διάφορους 

τρόπους, παρατηρούνται και σημαντικές μεταβολές στην ίδια την κινηματογραφική 

παραγωγή. Το 1934 αποτελεί σημαντική χρονιά για τον κινηματογράφο καθώς τότε 

εντατικοποιείται η εφαρμογή του Κώδικα Παραγωγής Ταινιών (Motion Picture 

Production Code ή MPCC) στο Χόλυγουντ. Το κείμενο ανέλαβε να συντάξει και να 

εφαρμόσει ο πρόεδρος της Ένωσης Παραγωγής και Διανομής Ταινιών Αμερικής 

(Motion Picture Producers and Distributrors of America ή MPPDA), ο Will. H. Hays. 

Με βάση αυτό, οι ταινίες έπρεπε να προβάλλουν συγκεκριμένα μηνύματα και ηθικούς 

κανόνες μέσα από την εικόνα και τον λόγο τους.19 Σύμφωνα με τον Richard Maltby, 

το 1934 είναι μια συμβατική ημερομηνία, αφού (αυτό)λογοκρισία στο Χόλυγουντ 

υπήρχε από τις προηγούμενες δεκαετίες. Στα χρόνια όμως αμέσως πριν το 1934 η 

ανάγκη να ορίσει το Χόλυγουντ τη θέση του ανάμεσα στα θεάματα, την στόχευση και 

το περιεχόμενό του, έγινε περισσότερο επιτακτική, όχι από ένα άτομο και την ομάδα 

του αλλά από το σύνολο των συντελεστών του Χόλυγουντ. 20 

   H χρονική στιγμή που επιλέχθηκε να δοθεί έμφαση στην επιβολή λογοκρισίας σε 

συνδυασμό με την κατεύθυνση που φανερώνει το περιεχόμενο των ταινιών 

(τουλάχιστον του είδους που μελετώ εδώ) συνδέεται με την συγκεκριμένη ιστορική 

στιγμή και την γενικότερη προσπάθεια ενδυνάμωσης της πίστης στα παραδοσιακά 

αμερικανικά ιδεώδη, όπως το Αμερικανικό Όνειρο που υπόσχεται τη δυνατότητα 

κοινωνικής και οικονομικής ανέλιξης σε οποιοδήποτε Αμερικανό. Αυτό αποτελεί τη 

                                                           
19 Gregory Black. Hollywood Censored, Morality Codes, Catholics and the Movies, CUP, 1994. και 

Muscio,  Hollywood’s New Deal. Για μία πιο σύγχρονη των γεγονότων μαρτυρία, βλ. το σχετικό 

κεφάλαιο με τίτλο «Reforming the  Movies” από το βιβλίο της Margaret Thorp. America at the Movies. 

ό.π. 
20 Richard Maltby, «The Production Code and the Mythologies of ‘pre-code‘ Hollywood» στο Steve 

Neale (ed.) (2012), ό.π. Στο κεφάλαιο αυτό ο Maltby υποστηρίζει ότι αυτολογοκρισία υπάρχει στο 

Χόλυγουντ από το 1909 και συζητάει τη δημιουργία του pre/post-code κινηματογραφικού μύθου.  
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βάση της πολιτικής του Roosevelt και του New Deal και αποτυπώνεται εμφατικά στις 

κωμωδίες της περιόδου.  

   Στις προηγούμενες σελίδες, έγινε μία προσπάθεια να τονιστούν τα κυριότερα 

στοιχεία που διαμορφώνουν το πολιτικό, κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον  της 

δεκαετίας του 1930.  Στόχος ήταν να  φανεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο εμφανίστηκαν 

οι ταινίες screwball και να  δοθεί έμφαση σε ζητήματα που επηρέασαν το είδος 

συνολικά, αλλά και την αναπαράσταση της γυναίκας σε αυτό.  
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Ενότητα 2η -  Χειραφέτηση και Γάμος   

  Όπως ειπώθηκε παραπάνω, το κυρίαρχο κατά την δεκαετία του 1920 πρότυπο της 

χειραφετημένης γυναίκας απορρίπτεται από το 1929 και μετά και αντικαθίσταται από 

μία πιο παραδοσιακή και συντηρητική γυναικεία φιγούρα. Η μετακίνηση αυτή 

αποτυπώνεται στις πλοκές της screwball, στις οποίες συναντάμε γυναίκες οι οποίες 

εισάγονται μεν ως δυναμικές και ανεξάρτητες, αλλά κατά την εξέλιξη των έργων 

συντηρητικοποιούνται. Η αλλαγή αυτή στην προσωπικότητα αλλά και τους στόχους 

της ηρωίδας αποτελεί, κατά την άποψή μου, τη σημαντικότερη μορφή σύγκρουσης 

που περιέχει το είδος της screwball σχετικά με την αναπαράσταση της γυναίκας. Η 

ενότητα αυτή θα εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο η σύγκρουση αυτή επιλύεται στις 

συγκεκριμένες ταινίες με την μετατροπή της γυναίκας από ανεξάρτητη ηρωίδα στην 

αρχή των ταινιών σε συμβατική σύζυγο στο τέλος τους.  

  Στην μελέτη της για την έκπτωτη γυναίκα στον κινηματογράφο, η Janet 

Staiger υποστηρίζει ότι η ατίθαση πρωταγωνίστρια αποτελεί κοινωνική απειλή για 

την πατριαρχική κοινωνία και τους αντρικούς ήρωες που την εκπροσωπούν.21 Το ίδιο 

θα μπορούσε να υποστηριχθεί και για τις πρωταγωνίστριες της screwball. Καμία 

ηρωίδα δεν εισάγεται στην αφήγηση έτοιμη να παντρευτεί με τους όρους που 

καταλήγει να το κάνει. Αντιθέτως, αρχικά αρνείται τον κοινωνικό και βιολογικό της 

ρόλο ως συζύγου και ως μητέρας.22 Ο δυναμισμός των γυναικών αυτών, που 

                                                           
21 Janet Staiger, “Les Belles Dames sans Merci, Femmes Fatales, Vampires, Vamps, and Gold Giggers: 

The Transformation and Narrative Value of Aggressive Fallen Women” στο Vicky Callahan (ed.) 

Reclaiming The Archive, Wayne State University Press, 2010. σελ. 32-57. 

Η Staiger αναφέρεται εδώ σε πιο αποσυναισθηματοποιημένες γυναικείες μορφές (femme fatale, 

vampire, vamp & gold digger) των οποίων οι κινηματογραφικές αναπαραστάσεις σταδιακά τις 

εξανθρωπίζουν. Κατά τη γνώμη μου, η unruly woman είναι το επόμενο στάδιο αυτού του 

εξανθρωπισμού της εικόνας αυτής.  
22 Steve Neale. Frank Krutnik.  Popular Film and Television Comedy, Routledge, 1990. Στο κεφάλαιό  

τους ‘Comedy of the Sexes’ σελ. 132-175 οι Neale και Krutnik αναφέρουν πως οι επιθυμίες τις 

γυναίκας είναι που δημιουργούν εμπόδια στην ένωση του ζευγαριού. 

«Υπάρχει η τάση, όμως, να υπάρχει μία ανισότητα, στην πλειοψηφία των ταινιών, ανάμεσα στη 

σημασία που αποδίδεται στις επιθυμίες του άντρα και της γυναίκας. Παρόλο που υπάρχουν εξαιρέσεις 
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εκφράζεται συχνά μέσα από την λεκτική υπεροχή τους και την παρουσίασή τους σε 

εργασιακά περιβάλλοντα, αλλά και μέσω της σεξουαλικής τους απελευθέρωσης, 

έρχεται να κλονίσει τις απόψεις για τη συμβατική λειτουργία και τα χαρακτηριστικά 

της γυναίκας αλλά και για την σχέση της με το άλλο φύλο, ορίζοντάς την με τον 

τρόπο αυτόν ως δυνάμει απειλητική.  

     Σύμφωνα, όμως, με την τυπική πλοκή του είδους, η ηρωίδα αυτή θα καταλήξει 

στο τέλος της ταινίας σε μία συμβατική και παραδοσιακή σχέση, εξέλιξη την οποία 

θα επιθυμεί και η ίδια. Πώς όμως συντελείται αυτή η μεταβολή στους στόχους και τις 

επιθυμίες της ηρωίδας και πώς η μεταβολή αυτή παρουσιάζεται ικανοποιητική και 

πειστική για τον θεατή;  

   Οι πλοκές της screwball συχνά περιλαμβάνουν μία σημαντική στιγμή για την 

πορεία της ηρωίδας: τη στιγμή της συνειδητής επιλογής της να αλλάξει μοντέλο ζωής 

και να ενστερνιστεί τον παραδοσιακό κοινωνικό της ρόλο. Έτσι, στο τέλος της 

ταινίας, γίνονται σύζυγοι, αφού το έχουν επιλέξει και τις έχουμε δει να το 

επιλέγουν.23 Η στιγμή της επιλογής τονίζεται ιδιαίτερα και από την Staiger, η οποία 

θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό ο χαρακτήρας της γυναίκας αποκτά μεγαλύτερο 

ψυχολογικό βάθος και έτσι ο θεατής γνωρίζει και κατανοεί τα κίνητρά της και μπορεί 

                                                                                                                                                                      
όπως η ταινία Lady Eve και το Bringing Up Baby  οι οποίες αντιστρέφουν την κανονική τροχιά της 

ρομαντικής κωμωδίας και την κοινωνική νόρμα της ανδροκρατούμενης σχέσης – οι περισσότερες 

ταινίες εντοπίζουν τις επιθυμίες της γυναίκας ως το σημαντικότερο εμπόδιο για την ένωση, και άρα ως 

το κυρίαρχο αντικείμενο της κωμικής μεταμόρφωσης.»  
23 Η επιλογή δεν τονίζεται πάντα το ίδιο εμφατικά. Όμως, στις περισσότερες ταινίες του είδους γίνεται 

κεντρικό στοιχείο της πλοκής και μέσω αυτού ακριβώς του στοιχείου οδηγούνται σε ικανοποιητική 

επίλυση οι συγκρούσεις της πλοκής.   

   Στο βιβλίο της Gledhill, Home is Where Heart is….σελ. 91 η ‘ηρωίδα που επιλέγει’ αναφέρεται ως η 

νέα μορφή πρωταγωνίστριας που ξεπροβάλει την δεκαετία του 1930 στην Αμερική, σε αντίθεση με τον 

παραδοσιακό τύπο γυναίκας που παρουσιάζεται στο  ευρωπαϊκό μελόδραμα. Και παρόλο η Gledhill 

ασχολείται αποκλειστικά με την μελέτη του μελοδράματος, την αλλαγή αυτή στην προσωπικότητα της 

ηρωίδας την εντοπίζει γενικά στις ταινίες από το 1932 και εξής.  
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με μεγαλύτερη ασφάλεια να δεχτεί ότι η ένωσή της στο τέλος της ταινίας με τον 

σύντροφό της είναι ειλικρινής. 24 

    Στη συνέχεια θα προσπαθήσω να εντοπίσω τα στοιχεία αυτά μέσα από τις ταινίες  I 

Met Him in Paris και Theodora Goes Wild, οι οποίες εστιάζουν ιδιαίτερα στο μοτίβο 

της αλλαγής. Οι δύο επόμενες ταινίες, Τhe Awful Truth και True Confession, 

μεταφέρουν τη συζήτηση σχετικά με την γυναικεία χειραφέτηση στον κόσμο του 

παντρεμένου πια ζευγαριού. Στο σύνολό τους οι ταινίες που εξετάζω στην συνέχεια 

αναδεικνύουν την έννοια της απειλής, την οποία καταφέρνουν να εξουδετερώσουν 

κυρίως  στο τέλος τους.   

  

                                                           
24 Janet Staiger, Bad Women. Regulating Sexuality in Early American Cinema. Minnesota University 

Press. 1995. σελ. 83. Η Staiger, αναφέρεται πολύ στην απόδοση ψυχολογικών κινήτρων στην ηρωίδα. 

Το σημαντικό στις αφηγήσεις στις οποίες πρωταγωνιστεί μία έκπτωτη γυναίκα δεν είναι αν είναι 

πράγματι έκπτωτη, αλλά τι την οδήγησε εκεί και αν θα πάρει την σωστή απόφαση όταν έχει την 

επιλογή.  

Staiger (2010) σελ. 32 : Αυτό που υποστηρίζει η Staiger είναι πως ακόμη και αν η femme fatale 

αποκτά περισσότερο ανθρώπινα χαρακτηριστικά με την έμφαση στα κίνητρά της, ποτέ δεν αποβάλλει 

στην πραγματικότητα την απειλή της. Αυτό που εξομαλύνει κάπως τα πράγματα στις ταινίες αυτές που 

εξετάζω είναι ότι η επιλογή της συνοδεύεται από την καθοδήγηση και τον έλεγχο του άντρα, ο οποίος 

με τον τρόπο αυτό φαίνεται να διατηρεί κάποιον έλεγχο επάνω στην ηρωίδα και τις αποφάσεις της. 
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I Met Him in Paris ( Westley Ruggles, Paramount, 1937) 

H πρώτη ταινία με την οποία θα ασχοληθώ εδώ είναι το I Met Him in Paris –αν και 

δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική ως προς τις λύσεις που προτείνει σε επίπεδο 

πλοκής. Ο άτεχνος (κατά τη γνώμη μου) όμως τρόπος με τον οποίο η συγκεκριμένη 

ταινία εντάσσει τα κυριότερα αφηγηματικά μοτίβα της screwball (επιλογή, 

ανταγωνισμός με τον σύντροφο) κάνει τα στοιχεία αυτά εύκολα αναγνωρίσιμα.  

    Η ταινία γυρίζεται το 1937 και μεταφέρει τη δράση σε μη Αμερικανικό χώρο: ως 

τόπος δράσης ορίζεται το Παρίσι και η Ελβετία. Το ευρωπαϊκό σκηνικό γίνεται 

συνώνυμο με την ελευθερία και την ελευθεριότητα. Μακριά από την συντηρητική 

Αμερική, η  ταινία μπορεί ευκολότερα να θέσει το ζήτημα της χειραφέτησης και της 

σεξουαλικής απελευθέρωσης της γυναίκας.  

   Κεντρική ηρωίδα είναι η Kay Denhum (Claudette Colbert) η οποία στην αρχή της 

ταινίας θα αφήσει τον σύντροφό της Burk Sutter (Lee Bowman) στην Αμερική για να 

κάνει ένα ταξίδι στην Ευρώπη. Εκεί θα γνωρίσει τους George Potter (Melvyn 

Douglas) και Gene Anders (Robert Young) και θα πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στους 

δυο τον ‘ιδανικό’ σύντροφο για αυτήν. 25 

    Η ταινία ξεκινά με την Kay, ήδη επιβιβασμένη στο πλοίο που θα την μεταφέρει στο 

Παρίσι. Μαζί της είναι ο Burk και μέσω του αποχαιρετισμού τους μαθαίνουμε τις 

στερήσεις που βίωσε η Kay και τις οικονομίες που έκανε για πέντε χρόνια, 

προκειμένου να αποκτήσει το εισιτήριο για να κάνει αυτό το ταξίδι, ένα ταξίδι, που 

                                                           
25 H πλοκή αυτής της ταινίας, στην οποία παρακολουθούμε μία κοπέλα, χαμηλής ή μεσαίας κοινωνικής 

τάξης, να εγκαταλείπει την πραγματικότητα και να ζει σε ένα ονειρικό πλαίσιο, όπως είναι το ταξίδι 

στο Παρίσι στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι χαρακτηριστική της εταιρίας Paramount. Οι πλοκές 

που παράγονται από το συγκεκριμένο στούντιο, παραπέμπουν στην ιστορία της Σταχτοπούτας. Από τα 

πιο αντιπροσωπευτικά (ή τα πιο αυτοαναφορικά) δείγματα αποτελεί η ταινία Midnight (Mitchell 

Leisen, 1939, Paramount) στην οποία και πάλι πρωταγωνιστεί η Colbert. 
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για την ίδια συμβολίζει τη φυγή προς την ελευθερία, μακριά από ένα συντηρητικό 

περιβάλλον και μια ηθική που για χρόνια καταπιέζει τις γυναίκες. Λέει πως 

φτάνοντας στο Παρίσι θα αφήσει τον εαυτό της εντελώς ανοιχτό σε οποιαδήποτε 

πρόκληση, υπονοώντας κυρίως σεξουαλικές προκλήσεις.26 

   Ο Burk σε όλη τη διάρκεια της συζήτησης προσπαθεί να πάρει μια βεβαίωση 

πίστης από την Kay,  η οποία δεν του δίνεται όμως ποτέ. Αντίθετα, όταν εκείνος της 

ζητά να τον παντρευτεί, για πολλοστή φορά όπως μαθαίνουμε, η Kay αρνείται, 

παρόλο που, σύμφωνα με τα λόγια της, ο Burk προέρχεται από καλή οικογένεια,  η 

επιχείρησή του πάει καλά και μπορεί να αποτελέσει τον ιδανικό σύντροφο για κάθε 

γυναίκα. 27 

   Στη σκηνή αυτή, η υπεροχή της Kay έναντι του Burk και η εξουσία που του ασκεί 

είναι φανερή. Εκείνος τρέχει διαρκώς πίσω της μέσα στο μικρό δωμάτιο και εκείνη 

δεν του χαρίζει παρά ελάχιστα και βιαστικά βλέμματα. Η αντίθεση ανάμεσα στην 

σταθερή φωνή της Κay και την αδύναμη χροιά του Burk διαγράφεται έντονα, ενώ 

ταυτόχρονα εκείνος διαρκώς κομπιάζει στο λόγο του και με δυσκολία ολοκληρώνει 

τις προτάσεις του. Λίγο πριν από το τέλος της σκηνής, η Kay επαναλαμβανόμενα τον 

διώχνει ενώ εκείνος επιμένει να της ζητά να τον σκέφτεται.  

     Η Kay μέχρι αυτό το σημείο ορίζεται ως μια δυναμική και ανεξάρτητη γυναίκα. 

Εργάζεται και ξέρει να διαχειρίζεται τα οικονομικά της. Έχει σχέση με κάποιον χωρίς 

να θεωρεί απαραίτητο ότι η σχέση αυτή είναι αναγκαίο να καταλήξει σε γάμο. 

                                                           
26 Kay : «Πηγαίνω  στο Παρίσι με σκοπό μόνη εγώ να επαναστατήσω απέναντι σε καθετί ‘γλυκό’ και 

συμβατικό. Δεν θα με εξέπληττε καθόλου αν έφτανα στο σημείο να ντροπιάζω τον εαυτό μου! Τον 

εαυτό μου και όλες τις προγόνους μου!»  
27 Ο έρωτας εδώ λείπει από την σκιαγράφηση του ‘ιδανικού συζύγου’ τα χαρακτηριστικά του οποίου 

είναι περισσότερο οικονομικά – εμπορικά. Αυτό είναι ανάμεσα στους σημαντικούς στόχους που θέτει 

η αφήγηση για τον χαρακτήρα της Kay : η συνειδητοποίηση της αξίας του έρωτα, τον οποίο βέβαια η 

ταινία αντικαθιστά από την συντροφικότητα.  
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Γνωρίζοντας την καταπίεση που δέχτηκαν οι γυναίκες πριν από αυτή, δηλώνει έτοιμη 

να ζήσει μία ζωή μακριά από την συντηρητική ηθική της Αμερικής.     

    Ταυτόχρονα, όμως, η ηρωίδα παρουσιάζεται ως μία επικίνδυνη φιγούρα. Η 

παρουσία της κάνει τον Burk αδύναμο. Τον οδηγεί στην καταστροφή, αφού ούτε 

μπορεί να αρθρώσει λόγο μπροστά της ούτε όμως και να σκεφτεί (την πρώτη φορά 

που βγαίνει από την καμπίνα, επιστρέφει δηλώνοντας την αδυναμία του να σκεφτεί 

και να μιλήσει μπροστά στην Kay).28 Τη στιγμή που εκείνη αρνείται έναν γάμο που 

έχει καλές προοπτικές αρνείται και τη θέση της συζύγου και της μητέρας και συνεπώς 

απορρίπτει την εμπλοκή της στην αναπαραγωγική διαδικασία. Παράλληλα, η «καλή 

διαχείριση των οικονομικών της» που την οδήγησαν σε πέντε χρόνια στερήσεων την 

ορίζουν ως κακό καταναλωτή, αφού δεν ξόδευε και άρα δεν συνέβαλε στην 

κυκλοφορία του χρήματος σε μία εποχή ιδιαίτερα δύσκολη για την Αμερική.  

   Μέχρι το σημείο αυτό, η ταινία σκιαγραφεί την Kay ως χειραφετημένη και 

επικίνδυνη. Στη συνέχεια, όμως, η ταινία καθιστά κεντρικό στοιχείο της αφήγησης το 

πώς η Kay θα μεταβάλλει τους στόχους της ώστε να οδηγηθεί στον γάμο. Ήδη με την 

άφιξή της στο Παρίσι την βλέπουμε να δυσανασχετεί γιατί δεν ξέρει με ποιόν τρόπο 

να διαχειριστεί την μοναξιά της και τον ελεύθερο χρόνο της.29 Αυτό είναι αρκετό 

προκειμένου η Kay να αναζητήσει αντρική συντροφιά, όχι όμως να την οδηγήσει 

ακόμα σε γάμο.  

    Έτσι, την βλέπουμε να γνωρίζεται με δύο Αμερικανούς που βρίσκονται στο Παρίσι 

για διακοπές, τον Gene και τον George. Παρά τα εμπόδια που προσπαθεί να θέσει ο  

                                                           
28 Burk : (επιστέφοντας στην καμπίνα από την οποία η Kay τον διώχνει) «Μόλις τώρα σκεφτόμουν 

[….] Μα μόλις το σκέφτηκα, γιατί πριν που ήμουν εδώ μέσα, μαζί σου, δεν μπορούσα να σκεφτώ. 

Όμως εκεί έξω, σκέφτηκα πως αν για όσο καιρό είσαι στο Παρίσι προσπαθήσεις να θυμάσαι πως σε 

σκέφτομαι […]»  
29 Kay : «Περίμενα για τόσο καιρό αυτό το ταξίδι, και τώρα να είμαι εδώ και δεν ξέρω τι να κάνω με 

τον εαυτό μου…. Υποθέτω ότι σου δίνω την εντύπωση ότι νιώθω μόνη. […] Αλλά αυτό δεν είναι 

αλήθεια! Καθόλου αλήθεια!»  
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George (ή μάλλον εξαιτίας τους) η Kay ξεκινάει μία σχέση με τον Gene, ο οποίος ήδη 

από τις πρώτες τους συναντήσεις της εκμυστηρεύεται τον έρωτά του. Έτσι πηγαίνουν 

και οι τρεις μαζί για ένα διάστημα στην Ελβετία. Εκεί και ο George με τη σειρά του 

θα ομολογήσει ότι την αγαπάει.  

   Ο George σε όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελβετία προσπαθεί να 

αποτρέψει την σχέση της Kay με τον Gene. Οι επεμβάσεις του όμως έχουν τα 

αντίθετα αποτελέσματα, αφού η Kay οδηγείται ολοένα και πιο κοντά στον Gene 

φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να θέλει να τον παντρευτεί. Αυτό όμως που δεν 

γνωρίζει η Kay, είναι ότι ο Gene είναι ήδη παντρεμένος και αυτή είναι η αιτία που ο 

George προσπαθεί να την προστατεύσει.  

   Η αλλαγή της Kay πραγματοποιείται όταν έρχεται αντιμέτωπη με τον Gene και την 

γυναίκα του, Helen (Mona Barrie).  Η Helen είναι εντελώς ανεκτική στις απιστίες του 

άντρα της, τις οποίες μάλιστα φαίνεται να του ανταποδίδει. Η Kay βλέποντας από 

κοντά αυτό το μοντέλο ζωής, το οποίο την έχει οδηγήσει να γίνει το τρίτο πρόσωπο 

σε μία σχέση, αποφασίζει ότι η ζωή αυτή δεν της ταιριάζει. Αναφωνεί πως παρόλο 

που προσπάθησε, δεν είναι μοντέρνα γυναίκα και δεν μπορεί να ανεχτεί τέτοιες 

καταστάσεις. 

Kay : «Λοιπόν, κα Anders. Λυπάμαι, αλλά εγώ δεν είμαι μοντέρνα. Δεν είμαι καν 

κοντά σε αυτό! Προσπάθησα να γίνω, και ξεγελάστηκα και δεν έχω την 

παραμικρή ιδέα για το πώς πρέπει να αντιδράσω από ’δω και πέρα. Το μόνο 

που γνωρίζω πια είναι ότι είμαι πληγωμένη και θυμωμένη. Αν μείνω για ένα 

λεπτό ακόμη θα σκοτώσω κάποιον».  

Στην συνέχεια η Kay αποχωρεί με σκοπό να γυρίσει στον Burk. Αυτός όμως την 

προλαβαίνει, καθώς έχει ήδη ταξιδέψει στο Παρίσι για να την συναντήσει, αφού 

εκείνη δεν του απαντούσε στα τηλεφωνήματά του. Η Kay, αφού αρχικά διώξει και 

τους τρεις άντρες που την περιτριγυρίζουν, γιατί κανείς δεν ανταποκρίνεται στον 
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ιδανικό σύντροφο που αναζητά, θα καταλήξει με τον George, τον πιο συντηρητικό 

από τους τρεις. 30 

    Η αλλαγή της Kay και η απόφασή της να παντρευτεί, και μάλιστα τον αυστηρό και 

συντηρητικό George, συμβαίνουν αφού την έχουμε δει να εκτίθεται στο μοντέλο 

ζωής της ανεξάρτητης και απελευθερωμένης γυναίκας. Στη διαδρομή  έχει απολαύσει 

το πέρασμά της από την μοντέρνα ζωή – μαζί της και εμείς. Ωστόσο,  τη στιγμή που 

εν αγνοία της γίνεται το τρίτο πρόσωπο σε ένα γάμο, αλλάζει άποψη και θέλει να 

επιστρέψει σε πιο παραδοσιακά και συμβατικά μοντέλα σχέσης και σε έναν κόσμο 

από τον οποίο την είδαμε στην έναρξη της ταινίας να προσπαθεί να δραπετεύσει.  

    Η αλλαγή της γίνεται πιο πειστική, γιατί βλέπουμε την Kay να επιλέγει ως 

σύντροφό της αυτόν με τον οποίο ανταγωνίζεται από την αρχή της ταινίας. Στις 

ταινίες screwball ο ανταγωνισμός γίνεται συνώνυμο της σεξουαλικής έλξης.31 

Συνεπώς, βλέποντας την Kay και τον George να συγκρούονται από την αρχή της 

ταινίας και πολύ περισσότερο παρατηρώντας όλες τις ενέργειες της Kay, οι οποίες 

εξαρτώνται από την σχέση της με τον George, καταλήγουμε να επιθυμούμε την 

τελική ένωση του ζευγαριού. 32  

  Το ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης παρουσιάζεται τόσο απειλητικό για την 

κοινωνία, ώστε η Αμερική παύει να είναι κατάλληλος τόπος για την πραγμάτευσή 

του. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και ο αποχαιρετισμός του Burk και της Kay δεν 

                                                           
30 Θα επιλέξει τον George μόνο αφότου εκείνος της αποδείξει ότι το σκληρό και αυστηρό προσωπείο 

του είναι στην πραγματικότητα η άμυνα ενός άντρα που φοβάται ότι θα πληγωθεί.  
31 Ο ανταγωνισμός του κεντρικού ζευγαριού που μετατρέπεται σε αμοιβαίο έρωτα αναφέρεται ως 

στοιχείο της screwball από αρκετούς μελετητές αλλά αντιμετωπίζεται ως κεντρικό στοιχείο του είδους 

της screwball στο MacDonald (2007) σελ. 20 « […] ο ανταγωνισμός ανάμεσα στους δύο 

πρωταγωνιστές μετατρέπεται στις ρομαντικές κωμωδίες  σε έρωτα, όμως στην περίπτωση της 

screwball ακριβώς αυτός ο ανταγωνισμός είναι που προωθεί ολόκληρη την αφήγηση […]»  
32 Στο επίπεδο που εδώ συζητώ την ταινία, η λύση είναι πράγματι πειστική. Δεν είναι όμως 

ικανοποιητική. Πιστεύω πως η αφήγηση εδώ μεταχειρίζεται άτεχνα το μοτίβο της επιλογής για αλλαγή 

και τον σεξουαλικό ανταγωνισμό, και γι’ αυτό είναι και τόσο εύκολο να τα διακρίνω σε αυτή την 

ταινία. Δεν πιστεύω ότι ενσωματώνει πλήρως τα δύο αυτά μοτίβα της screwball και γι’ αυτό δεν 

επιλύει ικανοποιητικά τις συγκρούσεις που δημιουργεί η πλοκή. Βλ. και στο τέλος του κεφαλαίου.  
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γίνεται σε αμερικάνικο έδαφος, αλλά μέσα στην καμπίνα του πλοίου. Το πλοίο θα 

οριστεί ξανά ως ο χώρος επιστροφής στην Αμερική στο τέλος της ταινίας.  

Η χειραφετημένη ηρωίδα καταφέρνει να συμβιβαστεί, ή μάλλον να μην 

θεωρηθεί ασυμβίβαστη με την εικόνα της γυναίκας–συζύγου καθώς παρακολουθούμε 

την πορεία μέσα από την οποία η Kay θα επιλέξει τον γάμο. Παρακολουθούμε την 

Kay να πραγματοποιεί το όνειρό της και να εκτίθεται σε έναν μοντέρνο τρόπο ζωής. 

Μόνο μέσα από αυτή την εμπειρία θα καταφέρει να αναγνωρίσει την αξία της 

συντροφικότητας και της συντηρητικής αμερικανικής ηθικής που στην αρχή της 

ταινίας απέρριπτε. Θα επιλέξει τον γάμο, άρα την κοινωνικά συμβατή συμπεριφορά.  
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Theodora Goes Wild (Richard Boleslawski, 1936, Columbia)  

Μετά την καριέρα της σε δραματικές ταινίες και μιούζικαλ η Irene Dunne έκανε την 

πρώτη της εμφάνιση στο είδος της screwball ως Theodora Lynn στην  ταινία 

Theodora Goes Wild, στο πλευρό του Melvyn Douglas, που υποδύεται τον σύντροφό 

της Michael Grant. 

   Σε αντίθεση με τον απελευθερωμένο χαρακτήρα τη Kay, η Theodora παρουσιάζεται 

περισσότερο συντηρητική και παραδοσιακή. Η σκιαγράφηση της προσωπικότητάς 

της γίνεται σε μία εκτενή σκηνή στο πρώτο μέρος της ταινίας η οποία διαρκεί 20 

λεπτά, ενώ η σκιαγράφηση του χαρακτήρα της Kay είχε πραγματοποιηθεί σε μια 

σκηνή μόλις τριών λεπτών.  

   H Theodora έχει ανατραφεί σε ένα πολύ συντηρητικό και γυναικοκρατούμενο 

περιβάλλον στην επαρχία Lynnfield. Από την αρχή της ταινίας ο τρόπος με τον οποίο 

παρουσιάζεται η πρωταγωνίστρια είναι προβληματικός : ο σκηνοθέτης επιμένει να 

τοποθετεί τη Theodora σε πλάνα στα οποία δεν είναι ποτέ μόνη. Πλαισιώνεται 

πάντοτε από τις γεροντοκόρες θείες της που την έχουν μεγαλώσει και από τις 

υπόλοιπες μεσήλικες γυναίκες του Lynnfield. Η παρουσίαση αυτή γίνεται με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η διαφορά ηλικίας μεταξύ των γυναικών να τονίζεται εμφατικά. 

Εντύπωση όμως προκαλεί ότι παρά τις διαφορές τους η Theodora μιλά και 

συμπεριφέρεται συντηρητικά όπως εκείνες, έχοντας υιοθετήσει έναν τρόπο ζωής που 

δεν ταιριάζει με την ηλικία της.  

   Κεντρικό θέμα του πρώτου μέρους της ταινίας αποτελεί η κυκλοφορία από την 

τοπική εφημερίδα Lynnfield Bugle του προκλητικού μυθιστορήματος της Caroline 

Adams, Τhe Sinner. Στη δημόσια ανάγνωση του κειμένου στην λογοτεχνική λέσχη 

της πόλης της, η συντηρητική αντίδραση της Theodora που συνηγορεί υπέρ της 
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απαγόρευσης του κειμένου εξαιτίας της σεξουαλικής του ανηθικότητας φαντάζει 

παράταιρη. Οι αντιδράσεις της ωστόσο φανερώνουν μία μάλλον διχασμένη στάση 

απέναντι σε αυτό:  τόσο σε αυτή τη σκηνή όσο και στο τηλεφώνημα που έχει 

προηγηθεί στον εκδότη της εφημερίδας, η Theodora παίρνει το λόγο εκφράζοντας 

αντιρρήσεις για την κυκλοφορία του The Sinner, όμως δεν μιλά εξ ονόματος του 

εαυτού της. Αντίθετα, μοιάζει να μεταφέρει την απόφαση της οικογένειάς της χωρίς 

να δηλώνει αν η απόφαση αυτή την βρίσκει σύμφωνη. Όπως χαρακτηριστικά λέει, 

«Οι θείες Μαίρη και Έλση μου ζήτησαν να σου πω… Οι θείες Μαίρη και Έλση δεν 

μπορούν να επιτρέψουν… ». 33  

   Πολύ σύντομα ο θεατής θα κατανοήσει την στάση της Theodora και την αιτία της: 

είναι η ίδια που, χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Caroline Adams, έχει γράψει αυτό 

το προκλητικό και σκανδαλώδες –σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς των γυναικών 

του Lynnfield– μυθιστόρημα. Η  ίδια δεν είχε αντιληφθεί την προκλητικότητα του 

έργου της μέχρι τη στιγμή που ήρθε αντιμέτωπη με τις αντιδράσεις του κύκλου της.  

   Ο σκηνοθέτης μας κάνει συμμέτοχους στη δημόσια ανάγνωση του βιβλίου. Το 

απόσπασμα είναι πράγματι ιδιαίτερα ερωτικό. Η  ίδια όμως η Theodora, που 

διατείνεται ότι η πρόθεσή της ήταν να γράψει μία ρομαντική και όχι μία ανήθικη 

ιστορία, βλέποντας τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει το κείμενό της, αποφασίζει 

να σταματήσει να γράφει και να επιστρέψει στην κανονικότητα της ζωής του 

Lynnfield.  Μπορεί πράγματι στο σημείο αυτό η προσπάθεια εξωτερίκευσης των 

συναισθημάτων  και των επιθυμιών της να γίνεται με τρόπο που την κάνει να 

φαντάζει ‘ανήθικη’, όμως εξίσου προβληματική ορίζεται από την ταινία και η 

                                                           
33 «Aunt Mary and Aunt Elsie told me to tell you …. Αunt Mary and Aunt Elsie simply can’t 

approve…». 
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απόφασή της να κλειστεί στον κόσμο του Lynnfield και να απαρνηθεί ολοκληρωτικά 

τις επιθυμίες της.  

   Στην ταινία αυτή, η κεντρική ηρωίδα παρουσιάζεται ως ‘ απειλητική ’ φιγούρα όχι 

εξαιτίας της συμπεριφοράς της απέναντι σε κάποιον άντρα, όπως είδαμε να συμβαίνει 

με την Kay, αλλά εξαιτίας της απόλυτης αδιαφορίας της απέναντι στον θεσμό του 

γάμου και στο άλλο φύλο γενικότερα. Με τον τρόπο που γίνεται η παρουσίαση του 

χαρακτήρα της, η ταινία συνδέει την αδιαφορία της Theodora για τον γάμο με την 

καταπιεσμένη σεξουαλικότητα που οφείλεται στον πουριτανισμό του Lynnfield.34 Η 

Theodora βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο της ζωής της: μέσω της ιστορίας την 

οποία έχει γράψει φαίνεται να εκφράζει τους καταπιεσμένους πόθους και τις 

επιθυμίες της. Tώρα πρέπει να αναγνωρίσει τις επιθυμίες αυτές και να συμφιλιωθεί 

μαζί τους προκειμένου να μπορέσει να φτάσει στο γάμο.  

   Το πρόβλημα επομένως με την Theodora είναι ότι η πουριτανική ηθική με την 

οποία έχει γαλουχηθεί είναι τόσο αυστηρή που την εκθέτει στον κίνδυνο της 

απομάκρυνσης από τον κοινωνικό της ρόλο με συνέπεια να μην γίνει σύζυγος και 

μητέρα. Η απόλυτη απουσία αντρών από τον Lynnfield, τουλάχιστον έξω από τον 

χώρο της εφημερίδας, είναι προβληματική. Η οικογένεια Lynn, η οποία δίνει το 

όνομά της στην περιοχή και για πέντε γενιές την διοικεί, δεν έχει άλλους απογόνους 

και η Theodora, η νεότερη απόγονος, δεν φαίνεται να έχει ως στόχο να φέρει στον 

κόσμο νέους Lynn. 

   Με σκοπό να την βοηθήσει να μεταβάλλει τους στόχους της   μπαίνει στη ζωή της ο 

Michael, ο γραφίστας του εξωφύλλου του βιβλίου της. Μετά τη γνωριμία τους στο 

γραφείο του εκδότη τους στη Νέα Υόρκη, την ακολουθεί στο Lynnfield. Εκεί, 

                                                           
34 Στις γυναίκες του Lynnfield συγκεκριμένα. Αν και οι άντρες απουσιάζουν γενικά από την κοινότητα, 

τους συναντάμε στα πλαίσια της εφημερίδας, και είναι πολύ πιο προοδευτικοί.  
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προκειμένου να τον αποτρέψει από το να αποκαλύψει τη διπλή της ταυτότητα, η 

Theodora τον προσλαμβάνει ως κηπουρό. Στη διάρκεια της παραμονής του στο σπίτι 

της, αναπτύσσουν μια φιλική σχέση, και ο Michael την ωθεί να παραδεχτεί την 

αλήθεια και να ζήσει μία υγιή και φυσιολογική ζωή συμφιλιωμένη με τις επιθυμίες 

της, τις οποίες ως τότε κατέπνιγε. 35 

    Πρακτικά όμως, η σεξουαλική απελευθέρωση της Theodora θα βρει την 

πραγμάτωσή της στο πρόσωπό του και στον έρωτά της για εκείνον. Σε μία κεντρική 

σεκάνς της ταινίας, τους βλέπουμε αρχικά στο δάσος και στη συνέχεια στο ποτάμι, να 

διασκεδάζουν και να γελούν. Το γέλιο εδώ γίνεται σχεδόν συνώνυμο με το σεξ. Το 

«happy interlude» του δάσους μετατοπίζει τον στόχο τη ηρωίδας αφού λειτουργεί ως 

προβολή του έγγαμου βίου τους και η Theodora πρέπει πια να παραδεχτεί αυτό που οι 

θεατές έχουν ήδη καταλάβει, ότι είναι ερωτευμένη με τον Michael.36 Ζητούμενο πια 

δεν είναι να αποκαλυφθεί η ταυτότητά της ως συγγραφέα του The Sinner. H 

απελευθέρωσή της θα προκύψει μέσα από την παραδοχή του έρωτά της για τον 

Michael. 37 

                                                           
35 Michael Grant : « Είσαι θλιβερή περίπτωση, κοριτσάκι. Το ξέρεις; Αρχικά, είσαι πολύ ωραίος τύπος. 

Γεμάτη φυσιολογικές επιθυμίες, όμως θα σου πω τι συμβαίνει στις επιθυμίες σου αυτές : Αργά αλλά 

σταδιακά καταπνίγονται. Αυτοκτονία. Όλα όσα το Lynnfield δεν  σε αφήνει να νιώσεις, τα γράφεις. 

Την αγάπη, το γέλιο, όλα αυτά που θες να ζήσεις αλλά δεν μπορείς. Υπάρχει ένας χαρούμενος κόσμος 

εκεί έξω, κορίτσι μου. Απελευθερώσου, γίνε ο εαυτός του. Πες στο Lynnfield να πάει να πνιγεί! Αυτός 

είναι ο μόνος τρόπος να γίνεις ελεύθερη και χαρούμενη! 

 
36    Η Basinger στην συζήτησή της για την γυναικεία ταινία, αναφέρει (μάλλον έχοντας κατά νου 

δραματικές ταινίες) ότι κάπου στο μέσον βλέπουμε την γυναίκα αυτή να περνάει καλά, να διασκεδάζει. 

Η στιγμή αυτή έρχεται λίγο μετά που γνωρίζει τον άντρα και λίγο πριν εκείνος την απογοητεύσει. Τη 

σεκάνς αυτή ονομάζει Happy Interlude. Basinger(1993) σ. 8-9. 

  Νομίζω πως στις κωμωδίες, υπάρχει και πάλι αυτό το Happy Interlude, αλλά η σημασία του είναι 

διαφορετική. Είναι μία σκηνή στην οποία η γυναίκα, απελευθερώνεται, στο πλάι ενός άντρα και 

συνήθως με τη βοήθεια αυτού, όμως στη συνέχεια αυτός δεν την απογοητεύει. Αντίθετα τη στιγμή 

αυτή χαράς η ίδια την αντιλαμβάνεται ως μία προβολή στο μέλλον, καθώς βλέπει ότι η συνύπαρξή της 

με αυτόν τον άντρα μπορεί να της προσφέρει στιγμές χαράς, και υποθέτει ότι έτσι θα είναι και ο γάμος 

της μαζί του. Κι συνήθως μετά τη σκηνή αυτή αποφασίζει να τον παντρευτεί.  

 
37 Theodora : «Δεν έχει ποτέ σημασία τι θέλω εγώ! Μου λέτε πάντα τι να κάνω, τι είναι σωστό, τι δεν 

είναι σωστό. Μου τα λέτε όλα αυτά από όταν ήμουν τριών ετών! Πια μεγάλωσα και το βαρέθηκα!  Δεν 

θα ανεχτώ πια να με αγριοκοιτάζετε, να με μαλώνετε και να με τρομάζετε. Και τώρα θα σας πω κάτι. 

Θα σας πω κάτι που δεν θα ξεχάσετε ποτέ. Δεν υπάρχει κανέναν νόμος που να μου υπαγορεύει να διώξω 
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Έτσι, παρόλο που αρχικά η αφήγηση φαίνεται να ξετυλίγεται γύρω από την γυναικεία 

σεξουαλική απελευθέρωση, το ζήτημα αυτό σταδιακά ταυτίζεται με τον έρωτα προς 

έναν μόνο άντρα. Με την παρέμβαση του Michael, ο οποίος μοιάζει να ωθεί την 

Theodora να αναγνωρίσει τις επιθυμίες της, οι επιθυμίες της αποκτούν τον ίδιο ως 

αντικείμενο και έτσι οδηγούν τη Theodora στη σωστή κατεύθυνση: το γάμο.   

    Η ταινία Theodora Goes Wild χρησιμοποιεί το μοτίβο της αλλαγής του στόχου της 

ηρωίδας στο μέσον ακριβώς της πλοκής. Το δεύτερο μισό της ταινίας ασχολείται με 

την αλλαγή των στόχων του αρσενικού ήρωα, ένα στοιχείο που απουσιάζει από την 

προηγούμενη ταινία. Τόσο το I met him in Paris όσο και στο Theodora Goes Wild  το 

ζήτημα της γυναικείας χειραφέτησης ταυτίζεται σχεδόν αποκλειστικά με την 

γυναικεία σεξουαλική απελευθέρωση.   Και, παρά τις διαφορές στον τρόπο χειρισμού 

του θέματος και στις δύο ταινίες, βλέπουμε ότι η λύση έρχεται σε κάθε περίπτωση 

μέσα από την παρουσία, την καθοδήγηση και τελικά τον έλεγχο του άντρα 

πρωταγωνιστή.  

    Υπάρχουν όμως και πλοκές που δεν περιστρέφονται γύρω από την ένωση ενός 

ζευγαριού, αλλά θέτουν στο επίκεντρό τους κάποιο παντρεμένο ζευγάρι (είτε 

εστιάζοντας στην επανένωσή του είτε παρουσιάζοντάς μας τα προβλήματα στο γάμο 

του). Οι αφηγήσεις αυτές ταυτίζουν και πάλι την χειραφετημένη με την ατίθαση 

γυναίκα, αφού το διαζύγιο ή οι προστριβές του παντρεμένου ζευγαριού μοιάζουν να 

ξεκινούν όταν η γυναίκα αρνείται να εγκαταλείψει κάποια από τα στοιχεία της 

μοντέρνας – χειραφετημένης γυναίκας και τα μεταφέρει στο γάμο της.  

                                                                                                                                                                      
τον κηπουρό από το σπίτι αυτό. Και εδώ ακριβώς θα μείνει. (το σκηνικό μεταφέρεται στο δωμάτιο του 

Michael) Αυτή είναι μία ελεύθερη χώρα, τους είπα. Έχω περάσει τα 21 και οι επιλογές μου δεν αφορούν 

το Lynnfield. Σας καλώ όλους να πάτε να πνιγείτε! Ο κηπουρός θα μείνει εδώ για όσο καιρό θέλω εγώ. 

Κι αυτό είναι για πάντα!» 
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   Από το σημείο αυτό και ύστερα, ωστόσο, οι αφηγήσεις ‘του γάμου’ 

διαφοροποιούνται από τις προηγούμενες, αφού στρέφονται πολύ περισσότερο σε 

ζητήματα που αφορούν τον άντρα: την αξιοπρέπεια και την δημόσια υπόληψή του 

που κινδυνεύει να πληγεί από την χειραφετημένη γυναίκα. Με τον τρόπο αυτόν, 

απαιτούν από τον άντρα πρωταγωνιστή να αλλάξει πολύ περισσότερο σε σχέση με 

την γυναίκα.  
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Τhe Awful Truth, (Leo McCarey, 1937, Columbia)  

 

    Στην ταινία The Awful Truth οι επιπλοκές στο γάμο δημιουργούνται από την 

χειραφέτηση της γυναίκας, η οποία έχει εξωσυζυγικές δραστηριότητες. Η επιθυμία 

της αυτή δημιουργεί υποψίες για την ηθική της ακεραιότητα. Έτσι το ζευγάρι 

οδηγείται στο διαζύγιο.  

  Μετά από ένα επαγγελματικό ταξίδι, ο Jerry (Cary Grant) επιστρέφει στο σπίτι του 

για να ανακαλύψει πως η σύζυγός του, Lucy (Irene Dunne) δεν είναι εκεί για να τον 

υποδεχτεί. Παρόλο που στα φιλικά ζευγάρια που τον συνοδεύουν ισχυρίζεται πως 

έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην γυναίκα του, η στάση του αλλάζει όταν η Lucy 

επιστρέφει στο σπίτι με βραδινά ρούχα και τη συνοδεία του Armand Duvalle 

(Alexander D’ Arcy), του καθηγητή φωνητικής της. Μαζί εξηγούν στον Jerry ότι 

μετά την επίσκεψή τους το προηγούμενο βράδυ σε έναν μαθητή του Duvalle, το 

αμάξι του χάλασε και αναγκάστηκαν να περάσουν το βράδυ τους σε κάποιο 

ξενοδοχείο. Κανείς δεν φαίνεται να πείθεται από αυτή την ιστορία, και σταδιακά όλη 

η συντροφιά φεύγει για να αφήσει το ζευγάρι να λύσει το πρόβλημά του.  

  Η Lucy επιμένει πως το μόνο της λάθος ήταν ότι ο άντρας της την βρήκε σε 

μία άτυχη στιγμή, και, προσβεβλημένη που δεν την πιστεύει, του ζητά να χωρίσουν. 

Σύμφωνα με τα λόγια της, ο γάμος πρέπει να βασίζεται στην εμπιστοσύνη, διότι 

διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα στη διατήρησή του.38 Εδώ η Lucy περιγράφει 

ουσιαστικά το ιδεώδες του συντροφικού γάμου – ενσωματώνοντας παράλληλα και 

                                                           
38 Lucy : «Όμως δεν υπάρχει καμία συμπεριφορά να δικαιολογήσω! Είμαι απλά άτυχη, αυτό είναι όλο! 

Έρχεσαι σπίτι και με πιάνεις εγκλωβισμένη σε μία πραγματικότητα και τίποτα δεν μοιάζει λιγότερο 

λογικό από την πραγματικότητα αυτή! […] Δεν το καταλαβαίνεις; Δεν μπορεί να υπάρχουν αμφιβολίες 

στον γάμο. Όλη η λογική του γάμου βασίζεται στην πίστη. Αν χαθεί αυτό… τότε δεν μένει τίποτα!» 
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την αρνητική ρητορική γύρω από τον συντροφικό γάμο που οδηγεί σε ‘εύκολα’ 

διαζύγια.  

  Σε αυτό το επίπεδο φαίνεται πως η αιτία του διαζυγίου είναι η συμπεριφορά της 

Lucy. Παρόλο που είναι παντρεμένη, δεν αρκείται στις συζυγικές της 

δραστηριότητες, αλλά αντίθετα επιθυμεί να βγαίνει εκτός σπιτιού και να κάνει 

μαθήματα φωνητικής και μάλιστα με έναν ευρωπαίο, γοητευτικό δάσκαλο. Από τη 

στάση της αυτή μοιάζουν να ξεκινούν τα προβλήματα στον γάμο της και ο 

ετοιμόλογος και δυναμικός χαρακτήρας της δεν διευκολύνει την κατάσταση. Η 

έλλειψη εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό της πλήττει την τιμή της και αυτό η ίδια δεν 

μπορεί να το ανεχτεί. Έτσι, με την πρώτη δυσκολία η Lucy παρουσιάζεται έτοιμη να 

οδηγηθεί στο διαζύγιο (θα μάθουμε σύντομα ότι το ζευγάρι είναι πολύ λίγο καιρό 

παντρεμένο) και καθόλου πρόθυμη να προσπαθήσει να σώσει το γάμο της.  

   Ωστόσο, δεν είναι μόνο η Lucy που περιγράφεται ως ατίθαση και απειλητική για 

τον θεσμό του γάμου στην αρχική σεκάνς της ταινίας. Ο Jerry και η 

ανδροκρατούμενη κοινωνία, που αυτός αντιπροσωπεύει, επικρίνονται από τα πρώτα 

κιόλας λεπτά της ταινίας. Σε μία πολύ μικρή σκηνή που διαδραματίζεται στο Gotham 

Athletic Club, βλέπουμε τον Jerry λίγο πριν επιστρέψει από το επαγγελματικό ταξίδι 

στο σπίτι του. Μαθαίνουμε ότι έχει πει ψέματα στη γυναίκα του για το μέρος που 

βρισκόταν και για την αιτία του ταξιδιού του. Στη σκηνή αυτή προσπαθεί να καλύψει 

το ψέμα του, ώστε να μην καταλάβει τίποτα η Lucy αφού “αυτά που δεν ξέρουν οι 

σύζυγοι, δεν μπορούν να τις βλάψουν” όπως λέει σε έναν φίλο του.39 Παρά την 

προσπάθειά του, όμως, το ψέμα του θα αποκαλυφθεί.  

   Mε την προσθήκη αυτής της σκηνής, καταλαβαίνουμε ότι η προβληματική της 

συγκριμένης ταινίας δεν εξαντλείται γύρω από την ηθική της γυναίκας που βγαίνει 
                                                           
39 Jerry :  «Αυτά που οι γυναίκες δεν γνωρίζουν δεν μπορούν να τις βλάψουν!» 
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έξω από το σπίτι. Αντίθετα, όπως λέει η σύζυγος στο σημείο αυτό, η ίδια είναι 

«εγκλωβισμένη σε μια αλήθεια», και εξαιτίας αυτού πλήττεται η ηθική της, την ώρα 

που ο σύζυγός της «είναι εγκλωβισμένος σε ένα ψέμα» – μια δήλωση που η ταινία 

αφήνει ασχολίαστη. Η Lucy δεν ζητά διαζύγιο απλά γιατί χάνεται η εμπιστοσύνη από 

την σχέση της με τον Jerry, αλλά κυρίως γιατί εκείνος είναι έτοιμος να πιστέψει το 

χειρότερο για τις κινήσεις της, ενώ εκείνη θα πρέπει να αφήνει ασχολίαστες τις δικές 

του.  

   Η ταινία, μολονότι αντιμετωπίζει ως πρόβλημα την συμπεριφορά της συζύγου, 

εστιάζει περισσότερο στις αλλαγές που θα πρέπει να κάνει ο άντρας για να ενωθεί και 

πάλι το ζευγάρι. Η πιο σημαντική αλλαγή που έχει να κάνει ο Jerry είναι να 

μεταβάλει τις απόψεις του σχετικά με την δημόσια εικόνα του και την αξιοπρέπειά 

του, στοιχεία που έχει αναγάγει σε μεγαλύτερες αξίες από την αγάπη, την 

εμπιστοσύνη και τον έρωτα.  

Στην σκηνή όπου ο Jerry κατηγορεί τη Lucy για απιστία καθοριστικό ρόλο στην 

επιμονή του και την άρνησή του να ακούσει τις εξηγήσεις της συζύγου του 

διαδραματίζει η παρουσία των φίλων τους. Η ύπαρξη ‘θεατών’ βάζει τον Jerry σε 

δυσάρεστη θέση, διότι οφείλει να υπερασπιστεί την αντρική του τιμή και υπόληψη.   

Την ίδια αντίληψη, για το πώς θα φανεί ο ίδιος απέναντι σε τρίτους εκφράζει και την 

στιγμή που αποφασίζουν με την Lucy να πάρουν διαζύγιο.  Παρόλο που θεωρεί 

υπαίτια την Lucy, δεν θέλει να κινήσει ο ίδιος τις διαδικασίες του διαζυγίου, για να 

μην δει ο κόσμος για ποιον τον απέρριψε η γυναίκα του. 40 

                                                           
40 Ενδεχομένως, στην ταινία αυτή, η Lucy αντίστοιχα επιμένει αρκετά στην δημόσια εικόνα της και 

την υπόληψή της. Ρητορικά όμως, στο σύνολο της ταινίας η έννοια της ‘τιμής’ περιγράφεται ως μία 

ανδρική αξία ( αυτό γιατί λεκτικά ο Jerry είναι αυτός που επανέρχεται διαρκώς στο θέμα). Το 

πρόβλημα της Lucy ίσως είναι ότι στην προσπάθεια της για ισότητα, έχει ενσωματώσει την αντρική 

αυτή αξία. Το ότι και οι δύο πάντως την έννοια της ‘τιμής’ και της δημόσιας εικόνας τους πρέπει να 

ξεπεράσουν για χάρη του έρωτα και της αγάπης, φαίνεται από το γεγονός ότι ο καθένας με τη σειρά 

του, πρέπει να γελοιοποιηθεί δημόσια για να αποδείξει την αγάπη του.  
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    Η ταινία μετά τη σκηνή του δικαστηρίου, στην οποία το ζευγάρι οδηγείται σε 

διαζύγιο έχει δύο αφηγηματικές κορυφώσεις με την κάθε μία από τις οποίες να 

περιστρέφεται γύρω από την γελοιοποίηση ενός από τα δύο μέλη του ζευγαριού. 

Παρακολουθούμε στην αρχή τον Jerry να γίνεται αντικείμενο γέλιου, άθελά του, όταν 

πηγαίνει σε ένα μουσικό ρεσιτάλ που δίνει η Lucy. Στη συνέχεια, η Lucy επιλέγει να 

γίνει αντικείμενο γέλιου και μεταμφιέζεται στην αδερφή του Jerry, ένα κορίτσι 

χαμηλής μόρφωσης και καταγωγής από τον Αμερικανικό Νότο, που ‘άθελά’ της 

χαλάει τον αρραβώνα του Jerry με την πλούσια Barbara Vance (Molly Lamont).  Η 

επανένωση της Lucy με τον Jerry θα πραγματοποιηθεί μόνον όταν θα έχουν 

κατανοήσει και οι δύο πως η αξιοπρέπεια και η δημόσια υπόληψη έρχονται δεύτερα 

σε σχέση με το γέλιο και τη χαρά του παιχνιδιού που μόνο ο συντροφικός γάμος 

μπορεί να προσφέρει. 41  

                                                           
41 Αν, λοιπόν, θεωρήσουμε την ‘τιμή’ και την ‘αξιοπρέπεια’ αξίες αντρικές, σε αντίθεση με την 

‘αγάπη’, την ‘εμπιστοσύνη’ και τον ‘έρωτα’, τότε τόσο η ταινία The Awful Truth όσο και το True 

Confession που θα ακολουθήσει και ασχολούνται με τις αφηγήσεις παντρεμένου ζευγαριού, 

απορρίπτουν τις αντρικές αυτές αξίες και δίνουν αξία  στις γυναικείες, κάτι που δεν συμβαίνει το ίδιο 

εμφατικά στις ταινίες που αφορούν ελεύθερες κοπέλες.  
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True Confession (Westley Ruggles, 1937, Paramount) 

 

     Η ταινία True Confession διαφοροποιείται αρκετά τόσο σε σχέση με την πλοκή 

των ταινιών που έχουμε εξετάσει παραπάνω  όσο και των υπόλοιπων ταινιών του 

είδους. Το True Confession ανήκει μεν στο είδος της screwball, αλλά αντλεί στοιχεία 

και από το είδος του crime film (ταινία εγκλήματος, αστυνομική ταινία). Επίσης, 

ασχολείται μόνο περιφερειακά με το ζήτημα της γυναικείας σεξουαλικότητας, μια 

θεματική που είναι κεντρική στις ταινίες screwball. Ταυτόχρονα, έχουμε την μόνη 

περίπτωση παντρεμένου και χαμηλής κοινωνικής τάξης ζευγαριού. Για τον λόγο 

αυτό, η ταινία εστιάζει περισσότερο στην γυναικεία εργασία στα πλαίσια του γάμου. 

    Η Helen (Carole Lombard) διαγράφεται ως παθολογική ψεύτρα και είναι 

συγγραφέας διηγημάτων τα οποία όμως δεν αποδίδουν έσοδα στον οικογενειακό 

προϋπολογισμό. Παρόλο, όμως, που αυτή η επαγγελματική δραστηριότητα εκτελείται 

στο σπίτι,  ωθεί την Helen στο να παραμελεί τις τυπικές συζυγικές της υποχρεώσεις, 

όπως ... (πες δυο-τρεις υποχρεώσεις για να κατανοήσει ο αναγνώστης τι συμβαίνει). 

Σε μία στιγμή τρυφερότητας με τον άντρα της, τον Ken (Fred MacMurray) του 

υπόσχεται πως θα αλλάξει και μέσα από την υπόσχεση αυτή μαθαίνουμε για τις 

συνθήκες του έγγαμου βίου τους μέχρι εκείνη τη στιγμή:  

 «Από εδώ και στο εξής θα σου λέω την αλήθεια, γι’ αυτό να με βοηθάς! Θα 

είμαι περήφανη για σένα και για όλα όσα αντιπροσωπεύεις, και θα καταφέρω 

να διαχειρίζομαι τα οικονομικά μας και θα μου περισσεύουν και χρήματα!» 

 

   Παρά την υπόσχεσή της όμως, στην επόμενη σκηνή η Helen πηγαίνει στην νέα της 

δουλειά ως γραμματέας κρυφά από τον άντρα της.  Με την πράξη της αυτή ξεκινoύν 

τα προβλήματα: όχι μόνο στιγματίζεται η υπόληψή της καθώς εργάζεται  εκτός 
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σπιτιού, αλλά πολύ περισσότερο βρίσκεται μπλεγμένη ως μοναδική ύποπτη σε έναν 

φόνο που δεν έχει διαπράξει.42    

   Στο δικαστήριο, θα πει και πάλι ψέματα και θα παραδεχτεί ότι έκανε τον φόνο, 

οδηγώντας τον άντρα της σε μία δικαστική διαμάχη για να την υπερασπιστεί, παρόλο 

που ο ίδιος πιστεύει ότι η Ηelen, έχει διαπράξει το φόνο. Με τη βοήθειά του, η 

γυναίκα  θα αθωωθεί. 

   H επιθυμία της Helen να εργαστεί, το γεγονός ότι φαίνεται να υποτιμά τον σύζυγό 

της και τα συνεχή ψέματά της που δημιουργούν διαρκώς προβλήματα στο ζευγάρι 

είναι στοιχεία που την κατατάσσουν στις ‘ατίθασες’ ηρωίδες και ενδεχομένως την 

ορίζουν ως υπαίτια των προβλημάτων αυτών. Στην πραγματικότητα, όμως, η 

‘ατίθαση’ συμπεριφορά της είναι απάντηση σε μία παράλογη λογική την οποία 

εκπροσωπεί ο άντρας της και στηρίζεται στην λανθασμένη αντίληψη για τις γυναίκες 

και την τιμή του άντρα που πρέπει να διασφαλιστεί με κάθε κόστος., Όσο υπερβολικά 

κι αν είναι τα ψέματά της και παρά τα προβλήματα που προκαλούν έχουν πάντα 

αιτίες τις οποίες  μπορούμε να καταλάβουμε. 

   Η πρώτη της εμφάνιση στην ταινία γίνεται με το τηλεφώνημά της στον Ken, για να 

τον πληροφορήσει ότι του βρήκε έναν νέο πελάτη, τον Tony Krauch (Garry Owen), ο 

οποίος κατηγορείται για κλοπή και είναι συγγενής του κρεοπώλη τους. Με την 

υπόθεση αυτή, η Helen και ο Ken όχι μόνο θα κερδίσουν χρήματα, αλλά θα 

ξεπληρώσουν τον κρεοπώλη που τους απειλεί με μήνυση αν δεν τον ξεχρεώσουν 

άμεσα, ενώ ταυτόχρονα θα αποκτήσουν κι άλλους πελάτες. Παρόλο που η Helen 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξηγήσει στον άντρα της πόσο σημαντική 

                                                           
42 Laura Hapke, Daughters of the Great Depression : women, work, and fiction in the American 1930s, 

University of Georgia Press. 1995. σελ. xv – xvii 
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είναι αυτή η υπόθεση, εκείνος, μόλις μαθαίνει ότι ο Tony είναι ένοχος, τον διώχνει 

από το γραφείο καθώς η ηθική του δεν του επιτρέπει να υπερασπίζεται ενόχους.  

    Με σκοπό να γίνει ακόμη πιο φανερή η κακή οικονομική κατάσταση του 

ζευγαριού, εμφανίζεται στο σπίτι του ο McDougal (Tommy Dougan), στον οποίον 

χρωστούν χρήματα, για να πάρει τη γραφομηχανή που έχουν βάλει ως υποθήκη. 

Προκειμένου να κρατήσει τη γραφομηχανή, το εργαλείο δουλειάς και του άντρα της 

αλλά και της ίδιας, η Helen πλάθει στη στιγμή μία ιστορία σύμφωνα με την οποία ο 

άντρας της είναι τρελός και έτοιμος να σκοτώσει όποιον του πάρει τη γραφομηχανή – 

γιατί νομίζει ότι είναι ο παιδί του.  

   Με την επιστροφή του Ken στο σπίτι, η Helen του λέει πως ο μόνος τρόπος να 

συνεχίσει να απολαμβάνει την πολυτέλεια να διώχνει πελάτες είναι να την αφήσει να 

βρει δουλειά. Ο Ken όμως αρνείται καθώς θεωρεί ότι αν η γυναίκα του εργαστεί θα 

πληγεί και η επαγγελματική και η προσωπική του τιμή. Ενώ αναγνωρίζει τις 

οικονομικές τους δυσκολίες και παρόλο που και άλλες παντρεμένες γυναίκες 

δουλεύουν, θεωρεί προσβλητικό για τον ίδιο να έχει εργαζόμενη γυναίκα καθώς έτσι 

είναι σαν να παραδέχεται ότι είναι αποτυχημένος: «Αν πήγαινες να εργαστείς, θα 

ήταν σαν να παραδέχομαι την αποτυχία μου. Και δεν έχω αποτύχει… Ακόμη!»43 

     Ωστόσο, την επόμενη μέρα η Helen πηγαίνει στον Mr. Krayler με σκοπό να 

εργαστεί ως γραμματέας του κρυφά από τον άντρα της σε μία θέση «5 μέρες την 

βδομάδα, 3 ώρες την μέρα, 50 δολάρια την βδομάδα»». Εξαιτίας της αφέλειάς της δεν 

καταλαβαίνει πόσο προβληματικό είναι αυτό το σχήμα, μέχρι τη στιγμή που πηγαίνει 

                                                           
43 Helen : Μόνο αν με άφηνες να βρω δουλειά! 

    Ken :  Μα σε φροντίζω εγώ! 

    Helen :  Κι όμως πολλές σύζυγοι εργάζονται! Ακόμα και σύζυγοι εκατομμυριούχων! 

    Ken :. Ναι, μα αυτό είναι διαφορετικό! Αυτές δουλεύουν γιατί βαριούνται και όχι σαν σημάδι για 

όλους τους υπόλοιπους για το ότι οι άντρες τους χρειάζονται βοήθεια. Αν πήγαινες να εργαστείς θα 

ήταν σαν να παραδέχομαι την αποτυχία μου. Και δεν έχω αποτύχει… Ακόμη!  
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στο γραφείο και ο Krayler θεωρεί αυτονόητο ότι εκείνη θα γίνει ερωμένη του. Η 

Helen φεύγει τρέχοντας αφήνοντας πίσω τα πράγματά της. Όταν το ίδιο απόγευμα 

επιστρέφει για να τα πάρει, το σπίτι είναι γεμάτο αστυνομικούς, ο Krayler είναι 

νεκρός και εκείνη είναι η μοναδική ύποπτη.  

   Στη συνέχεια, η ψευδής ομολογία της για τον φόνο του Krayer για τον οποίο 

κατηγορείται έχει διπλή αιτία: αφενός απευθύνεται σε ένα δικαστικό σύστημα το 

οποίο αδυνατεί να δεχτεί ότι βρέθηκε σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή (και άρα δεν 

έχει απιστήσει στον άντρα της), αφετέρου έχει στόχο να σώσει τον Ken. Μέσα από 

την υπεράσπισή της, σε μία υπόθεση που προωθεί το δικαίωμα των γυναικών να 

προστατεύουν την τιμή τους απέναντι σε όποιον προσπαθεί να τις παρενοχλήσει, ο 

Ken θα αποκτήσει δημοσιότητα, πελάτες και χρήματα.  

     Έχει ενδιαφέρον βέβαια η αντίληψη που υιοθετεί η Helen εδώ, η οποία 

αντιλαμβάνεται την ‘μόδα’ της εποχής γύρω από ζητήματα που αφορούν τα 

δικαιώματα της γυναίκας. Αρπάζει αυτή την ευκαιρία, γνωρίζοντας ότι μία τέτοια 

υπόθεση θα προκαλέσει δημοσιότητα. Όπως λέει στον Ken, υπερασπιζόμενος την 

ίδια  στο δικαστήριο, θα υπερασπιστεί όλες τις γυναίκες και αυτό θα είναι η μεγάλη 

του ευκαιρία να αποδείξει στον κόσμο πόσο ικανός δικηγόρος είναι. 44   

     Έτσι, και πάλι σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ταινίες του είδους, στο True 

Confession δεν γίνεται καμία προσπάθεια να απομακρυνθούν τα χαρακτηριστικά που 

καθιστούν την ηρωίδα ‘ατίθαση’ και ‘απειλητική’ στην αρχή της ταινίας.45 Αντίθετα, 

όσα αρχικά παρουσιάζονται ως ελαττώματα της Helen γίνονται αφορμή ώστε το 

                                                           
44 Helen : «Θα μου άρεσε τόσο πολύ να σε βλέπω να μάχεσαι για τα δικαιώματα της γυναίκας! Μα 

αυτή είναι η υπόθεση που περίμενες! Η μεγάλη σου ευκαιρία να αποδείξεις ότι είσαι ο καλύτερος 

δικηγόρος της χώρας! Με την δική μου υπεράσπιση θα υπερασπιστείς ταυτόχρονα όλες τις γυναίκες» 
45 Η Helen παύει να είναι απειλητική όχι μέσα από το μοτίβο της επιλογής – αλλαγής, όπως είδαμε στις 

προηγούμενες ταινίες, αλλά μόνο μέσα από την διαφανή παρουσίαση των κινήτρων και της 

συμπεριφοράς  
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ζευγάρι να έχει ένα καλύτερο μέλλον και να ανελιχθεί οικονομικά και κοινωνικά.46  

Τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν ‘ατίθαση’ στην αρχή της ταινίας είναι αυτά 

που στο τέλος θριαμβεύουν μέσα μια κοινωνία που προσπαθεί να τα καταπιέσει.  

   

    

                                                           
46 Ωστόσο, στο σημείο που η αφήγηση το πετυχαίνει αυτό, επιστρέφει στη συζήτηση ενός σημαντικού 

θέματος για τις ταινίες που αφορούν παντρεμένα ζευγάρια : την εμπιστοσύνη.  

   Το ψέμα που έχει πει η Helen στο δικαστήριο, παρόλο που θα οδηγήσει στην βελτίωση των 

συνθηκών ζωής της, θα υπάρχει σαν σκιά στον γάμο της με τον Ken, ο οποίος δεν μπορεί να ξεχάσει 

ότι η αιτία για όλα αυτά ήταν πως η γυναίκα του δολοφόνησε κάποιον. Το ζήτημα περιπλέκεται όταν 

εμφανίζεται ο Charley (John Barrymore) ο οποίος αποκαλύπτει στον Κen ότι η γυναίκα του δεν είναι η 

πραγματική δολοφόνος. Στην τελευταία αυτή σεκάνς της ταινίας, θα δούμε τον Ken να μεταχειρίζεται 

τον νόμο με τέτοιο τρόπο, ώστε καταλαβαίνει τον παραλογισμό του συστήματος το οποίο θεωρεί 

έντιμο και ταυτόχρονα να καταλαβαίνει και να δικαιολογεί τα ψέματα της γυναίκας του.  
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  Στην ενότητα αυτή προσπάθησα να εξετάσω την –κατά τη γνώμη μου– 

σημαντικότερη αντίφαση των ταινιών της screwball στον τρόπο που παρουσιάζουν τη 

γυναίκα. Πώς δηλαδή γίνεται η ένταξη ενός νέου τύπου γυναίκας, μίας γυναίκας 

χειραφετημένης και ως ένα βαθμό απειλητικής, στα αφηγηματικά πλαίσια ενός είδους 

που συστήνει ως λύση τον γάμο και την επιστροφή των δύο φίλων στους 

παραδοσιακούς τους ρόλους.  

   Μέσα από τις ταινίες που έχουν ως πρωταγωνίστρια μια ελεύθερη κοπέλα  που θα 

οδηγηθεί στον γάμο (I Μet him in Paris και Theodora Goes Wild), προσπάθησα να 

δείξω πώς στοιχεία της προσωπικότητάς των γυναικών που είναι φαινομενικά 

απειλητικά για τα κοινωνικά δεδομένα της εποχής -κυρίως γιατί την απομακρύνουν 

από τους τυπικούς ρόλους του φύλου της- καθίστανται συμβατά με την ιδέα του 

γάμου. Αυτό συμβαίνει κυρίως γιατί οι ταινίες μας παρουσιάζουν τις γυναίκες να 

έχουν την δυνατότητα να μη παντρευτούν, αλλά τελικά να αποφασίζουν οι ίδιες να το 

πράξουν.  

   Οι δύο ταινίες που θέτουν ως επίκεντρο τη ζωή ενός παντρεμένου ζευγαριού (The 

Awful Truth και True Confession) εστιάζουν σε ζητήματα που αφορούν τη γυναικεία 

χειραφέτηση (η γυναίκα που θέλει να εργαστεί, να καταναλώσει, να έχει κανονική 

ζωή έξω από το σπίτι), χωρίς, όμως, να αντιμετωπίζουν την χειραφέτηση ως 

προβληματική. Αντίθετα, στρέφονται περισσότερο στους άντρες πρωταγωνιστές 

απαιτώντας από εκείνους να ωριμάσουν και να αποβάλουν στερεότυπα που αφορούν 

τη σχέση των δύο φύλων, ενώ ταυτόχρονα ενδιαφέρονται για την σχέση του 

ζευγαριού, ως μία σχέση που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.  
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      Στην επόμενη ενότητα θα ασχοληθώ με την γυναικεία απειλή, όπως αυτή 

αποτυπώνεται σε περιπτώσεις που ηρωίδες χειρίζονται την σεξουαλικότητά τους 

προκειμένου να κερδίσουν κάτι από τον σύντροφό τους.  
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Ενότητα 3η    – Η γυναικεία σεξουαλικότητα ως απειλή 

      Η σεξουαλική απελευθέρωση της γυναίκας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο (τόσο 

ως αίτημα όσο και ως προϋπόθεση) στις εξισωτικές διεκδικήσεις του φεμινιστικού 

κινήματος κατά τις δεκαετίες του 1910 και του 1920. Ωστόσο, η εικόνα μίας γυναίκας 

απελευθερωμένης σεξουαλικά, η οποία έχει γνώση της δύναμης που μπορεί να 

ασκήσει στους άντρες παρουσιάζεται πάντοτε ως απειλητική.  

   Μέσα από την αφηγηματική ανάλυση των ταινιών που θα ακολουθήσουν θα 

επικεντρωθώ σε ένα θέμα που άπτεται της γυναικείας σεξουαλικότητας και αφορά 

τον φόβο που η απελευθερωμένη γυναίκα προκαλεί στην κοινωνία. Θα ασχοληθώ με 

την γυναίκα της οποίας η απειλή προκύπτει όχι από την χειραφέτησή της (σε 

εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο) αλλά από την σεξουαλική της απελευθέρωση και 

τη χρήση της προκειμένου να εξουσιάσει τους άντρες. Η γυναίκα αυτή αντλεί 

στοιχεία από την  φιγούρα της femme fatale (θανάσιμη γυναίκα) και την πιο 

ανάλαφρη εκδοχή της, αυτήν της gold digger (χρυσοθήρας) η οποία απαντά 

συχνότερα στην screwball.47  

   H femme fatale είναι μία γυναίκα που αναγνωρίζει «την αξία της ως αντικείμενο» 

και συνειδητά προβάλλει την σεξουαλικότητά της προκειμένου να υπερισχύσει του 

άντρα, να κερδίσει κάτι από αυτόν και να τον ‘εξοντώσει’.48  Αναγνωρίζει, επομένως, 

ότι οι άντρες την αντιμετωπίζουν ως σεξουαλικό αντικείμενο και το εκμεταλλεύεται. 

Δεν προσπαθεί να κάνει τους άντρες να την δουν ως ισότιμο μέλος της σχέσης τους, 

αντίθετα ενθαρρύνει την θέασή της από τους άντρες ως αντικειμένου.  

                                                           
47 Τους όρους femme fatale και gold digger θα τους χρησιμοποιήσω αμετάφραστους στην πορεία της 

εργασίας.  
48Staiger (2010) p. 31. «[…] η γυναίκα όχι μόνο αναγνωρίζει την αξία της ως αντικείμενο  
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      Το πόσο απειλητικός μπορεί να θεωρηθεί αυτός ο τύπος γυναίκας (και η σημασία 

που αποδίδεται στα κίνητρά της) φαίνεται μέσα από ένα κωμικό σχήμα που φέρνει 

στο προσκήνιο τις ποινές που επιβάλλονται σε διαφορετικούς τύπους γυναίκας στην 

ταινία True Confession. Στην ταινία αυτή, περιγράφονται τρεις τύποι γυναίκας, οι 

οποίοι έχουν διαπράξει το ίδιο έγκλημα: το φόνο ενός πλούσιου άντρα. Για τον 

καθένα από τους τύπους αυτούς ορίζεται μία διαφορετική ποινή, η οποία εκτός από 

την τιμωρία για το έγκλημα που έχει διαπράξει, συμβολίζει και την δυνατότητα 

ένταξης του εκάστοτε τύπου στην κοινωνία.  

   Η γυναίκα η οποία θα δεχτεί την εσχάτη των ποινών παρουσιάζεται  

αποσυναισθηματοποιημένη, έχει σχέση χωρίς να είναι ερωτευμένη με τον εραστή της, 

και όταν βρεθεί στις κατάλληλες συνθήκες τον σκοτώνει για να πάρει χρήματα.  Ο 

τύπος αυτός γυναίκας, δεν μπορεί ποτέ να ενταχθεί στην κοινωνία και πρέπει να 

αποβληθεί.49 Στο ενδιάμεσο βρίσκεται η γυναίκα που έχει διαπράξει έγκλημα πάθους. 

Είναι ερωτευμένη με τον εραστή της και όταν εκείνος την εγκαταλείπει, αυτή, 

πληγωμένη, τον σκοτώνει. Το πρόβλημα εδώ μοιάζει να είναι όχι τόσο ότι χάνει τον 

έλεγχο των συναισθημάτων της, όσο ότι αντιδρά απέναντι σε έναν άντρα που την 

χρησιμοποιεί σεξουαλικά και την αντιμετωπίζει ως αντικείμενο (κάτι που ως ένα 

βαθμό κάθε γυναίκα πρέπει να αποδεχτεί). Καθώς στην περίπτωση αυτή τα κίνητρά 

της είναι φανερά, όχι όμως και αποδεκτά, ο τύπος αυτός γυναίκας θα καταδικαστεί 

ισόβια, θα γλυτώσει όμως τη θανατική ποινή. 50 

   Πλήρη αθώωση και κανονική ένταξη στην κοινωνία θα καταφέρει να πετύχει μόνο 

η γυναίκα εκείνη της οποίας τα κίνητρα είναι ξεκάθαρα και απόλυτα αποδεκτά από 

                                                           
49 Policeman :  «Δεν τον αγαπάς, κατάλαβες; Ποτέ δεν τον αγάπησες !Δεν μπορείς να αγαπήσεις 

κανέναν! Είσαι αυτός ο τύπος γυναίκας[…] Ξέρεις ότι έχει $12.000 στο γραφείο, περιμένεις την 

κατάλληλη στιγμή που κανείς δεν θα είναι τριγύρω, και μπαμ!» 
50 Policeman : «Απέναντί σου κάθεται εκείνος που νόμιζες ότι σε αγαπάει, όμως πια δεν σ’ αγαπά! 

Μόλις στο είπε. Κι έτσι, στέκεσαι και κοιτάς αυτόν τον άντρα, κοιτώντας και μισώντας ταυτόχρονα 

όπως μόνο μία γυναίκα μπορεί να μισήσει! Και ξαφνικά, εμφανίζεται ένα όπλο και μπαμ!»“  
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την κοινωνία, η γυναίκα που διαπράττει τον φόνο για να προστατεύσει την τιμή της. 

Η γυναίκα εκείνη που δεν σκοτώνει τον εραστή της αλλά το αφεντικό της, επειδή 

προσπάθησε να της επιβάλει μία σεξουαλική σχέση μαζί του, αδιαφορώντας για το 

ότι είναι παντρεμένη, εκμεταλλευόμενος δηλαδή το γεγονός ότι εκείνη τον 

προσέγγισε ως εργοδότη γιατί χρειαζόταν τα χρήματα. Το δικαίωμα της γυναίκας να 

υπερασπιστεί την τιμή της προβάλλεται ως δικαίωμα της χειραφετημένης γυναίκας 

ισότιμο με αυτό της εργασίας. 51 

      Ο πρώτος τύπος γυναίκας, αυτός που παραπέμπει περισσότερο στην femme 

fatale, αποτελεί την ενσάρκωση του φόβου της πατριαρχικής κοινωνίας απέναντι σε 

μία γυναίκα την οποία δεν μπορεί να ελέγξει και της οποίας τα κίνητρα δεν είναι 

ξεκάθαρα. Ίσως γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό η γυναικεία συμπεριφορά να 

καθοδηγείται και να ελέγχεται από τον σύντροφό τους (όπως είδαμε με αφορμή τις 

ταινίες  I Met Him in Paris και  Theodora Goes Wild) :  o άντρας θεωρεί ότι διατηρεί 

έλεγχο πάνω στην χειραφετημένη γυναίκα, γιατί όταν γνωρίζει ότι εκείνη 

απελευθερώνεται μπορεί να την υποτάξει και να την προσαρμόσει στα πρότυπα που ο 

ίδιος επιθυμεί. 

   Μεταβαίνοντας στην ταινία Theodora Goes Wild, βλέπουμε πως η σεξουαλικότητα 

της πρωταγωνίστριας αντιμετωπίζεται ως ένα τόσο φυσικό και πηγαίο 

χαρακτηριστικό της ηρωίδας, ώστε αυτό να εκδηλώνεται ακόμα και όταν εκείνη δεν 

το αντιλαμβάνεται, μέσα από τις σελίδες του βιβλίου που γράφει. Ως κάτι απόλυτα 

                                                           
51Ken :  «Δεν έχει μία παντρεμένη γυναίκα δικαίωμα στην εργασία; Δεν έχει δικαίωμα μία γυναίκα να 

υπερασπιστεί την τιμή της;»  

 

Το σχήμα αυτό μας πηγαίνει από την αποσυναισθηματοποιημένη γυναίκα στην απόλυτα 

δικαιολογημένη και συμπαθητική. Αντίστροφη όμως πορεία ακολουθεί για τον άντρα που από θύμα 

γίνεται θύτης. Βλ. Staiger (2010) σελ. 42 : « Η αξία αυτού το σχήματος είναι να δείξει ότι η έκπτωτη 

γυναίκα παρουσιάζεται επικίνδυνη μόνο όταν οι ενέργειές της συνειδητά στοχεύουν να πλήξουν κάποιον 

καλό άντρα. Αυτό σημαίνει ότι οι γυναίκες μπορούν να είναι επιθετικές σεξουαλικά εφόσον δεν 

υφαρπάζουν την δύναμη των αγαθών αντρών.» 
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φυσικό και πηγαίο το αντιμετωπίζει και ο σύντροφός της Michael ο οποίος της ζητά 

ανοιχτά να συμφιλιωθεί με αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς της. Στη μέση της 

ταινίας φαίνεται πως ο στόχος επιτυγχάνεται και με τον έλεγχο του Michael η 

σεξουαλικότητα της Theodora απελευθερώνεται, έχει όμως τον σωστό 

προσανατολισμό: το γάμο.  

    Τη στιγμή όμως που η Theodora θα παραδεχτεί τον έρωτά της για τον Michael, η 

σεξουαλικότητά της αρχίζει να αποτελεί πρόβλημα. Καθώς ο Michael δεν είναι 

έτοιμος για γάμο, η Theodora συνειδητά αφήνει ανεξέλεγκτο τον ερωτισμό  της και 

τον στρέφει προς διάφορους άντρες και όχι μόνο προς τον σύντροφό της.  Η κίνησή 

της αυτή έχει στόχο να φέρει κοντά της τον Michael. Το γεγονός ότι είμαστε σε θέση 

να αναγνωρίσουμε και να ταυτιστούμε με τα κίνητρά της (έρωτας, γάμος) μετατρέπει 

αυτόματα την απειλή σε κωμικό στοιχείο για τον θεατή. Η συμπεριφορά της όμως 

παραμένει απειλητική για το αντρικούς ήρωες της ταινίας ακόμα και πέρα από τον 

Michael, ο οποίος αποτελεί και τον βασικό στόχο της. Έτσι, σχεδόν οδηγεί τον 

εκδότη της σε διαζύγιο και μονοπωλεί το ενδιαφέρον ενός γερουσιαστή κάνοντάς τον 

να παραμελήσει τη γυναίκα του την βραδιά της δεξίωσης. Και στις δύο περιπτώσεις, 

ο θεατής συντάσσεται με τον στόχο της Theodora να κερδίσει τον Michael και να 

επικρατήσει το ιδανικό του ρομαντικού έρωτα, ωστόσο η απειλή για τον θεσμό του 

γάμου είναι φανερή, παρά τον κωμικό τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται.  

       Στη συνέχεια της ενότητάς αυτής θα εστιάσω στην ανάλυση ταινιών των οποίων 

οι ηρωίδες, σε αντίθεση με όσα συμβαίνουν στην ταινία Theodora Goes Wild, έχουν 

κίνητρα με τα οποία δεν μπορούμε να συνταχθούμε. Η πρώτη ταινία, το Hands 

Across the Table, έχει ως πρωταγωνίστρια μία αντιπροσωπευτική και τυπική για το 

είδος gold-digger: η ηρωίδα πρωταγωνίστρια επιμένει να αυτο-συστήνεται ως gold-

digger, όμως στην πραγματικότητα οι προθέσεις της να  αποκτήσει χρήματα και να 
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ανέλθει κοινωνικά δεν παρουσιάζονται ως δομικά χαρακτηριστικά της 

προσωπικότητάς της, αλλά ως μία εσφαλμένη επιλογή στην οποία οδηγείται για να 

ξεπεράσει οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. 52 

  Με αφορμή την ταινία Blubeard’s Eighth Wife  θα εστιάσω στην σκιαγράφηση μίας 

περισσότερο ‘αυθεντικής’ gold-digger, αφού μέχρι το τέλος τα πραγματικά κίνητρά 

της παραμένουν άγνωστα. Το γεγονός αυτό καθιστά δύσκολο τον χαρακτηρισμό της, 

αλλά διευκολύνει την ικανοποιητική ανατροπή της απειλητικότητας της ηρωίδας, 

όπως αυτή έχει παρουσιαστεί στην αρχή της ταινίας.  Η τελευταία ταινία της 

ενότητας, My Man Godfrey, προσφέρει την πιο χαρακτηριστική απεικόνιση όχι μιας 

gold-digger, αλλά της μόνης ίσως πραγματικής femme fatale που συναντάμε στο 

είδος της screwball.  

                                                           
52 Staiger (2010 ) σελ. 40. Η Staiger αναφέρει πως οι gold diggers διαφοροποιούνται από τις 

προηγούμενες ‘επικίνδυνες’ γυναίκες, γιατί κίνητρό τους όταν χρησιμοποιούν την σεξουαλικότητά 

τους δεν είναι μόνο να αποκτήσουν χρήματα, αλλά κυρίως να ανελιχθούν κοινωνικά.  



45 
 

 

Ηands Across The Table (Mitchell Leisen, 1935, Paramount) 

  H ταινία Hands Across the Table αποτελεί το πρωιμότερο δείγμα screwball που 

εξετάζεται στην παρούσα εργασία. Γυρισμένη το 1935, η ταινία αφορά τη ζωή μίας 

εργαζόμενης κοπέλας που επιθυμεί την κοινωνική και οικονομική της ανέλιξη. Η 

Carlole Lombard  υποδύεται την μανικιουρίστα Reggie, της οποίας βασικός στόχος 

είναι να παντρευτεί κάποιον για τα χρήματά του και με τον τρόπο αυτόν να γλιτώσει 

από τις δυσκολίες της ζωής της.   

    Με την έναρξη της ταινίας, γνωρίζεται  ταυτόχρονα με δύο άντρες, Theodore Drew 

III ή Ted (Fred MacMurray) και τον Allen Macklyn (Ralph Bellamy).  Ο Ted 

παρουσιάζεται ως γόνος πλούσιας οικογένειας. Στο πρόσωπό του η Reggie βλέπει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιήσει το όνειρο του πλούσιου γάμου που μας έχει δηλώσει 

ότι είναι ο σκοπός της. Πολύ σύντομα όμως μαθαίνει ότι η οικογένεια του Ted 

χρεοκόπησε μετά το 1929 και πως αυτός ετοιμάζεται να κάνει έναν γάμο 

συμφέροντος με μία πλούσια κληρονόμο. Στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας, η 

Reggie τον φιλοξενεί και στην διάρκεια της συγκατοίκησής τους ερωτεύονται ο ένας 

τον άλλο. Στο τέλος της ταινίας θα παντρευτούν, απορρίπτοντας τον πλούσιο γάμο 

που και οι δύο έμοιαζαν να επιδιώκουν.   

    Ταυτόχρονα με τον Ted, η Reggie γνωρίζεται και με τον Macklyn, o οποίος είναι 

μεγαλύτερος από εκείνη και καθηλωμένος σε αναπηρικό καρότσι μετά από ένα 

ατύχημα που είχε ως πιλότος. Μάλλον εξαιτίας της αναπηρίας του, η Reggie δεν τον 

αντιμετωπίζει ως πιθανό στόχο, παρά το γεγονός ότι διαθέτει μεγάλη περιουσία. Στην 

πορεία της ταινίας, ο Macklyn θα θελήσει να παντρευτεί την Reggie και να της 

προσφέρει τον πλούσιο γάμο που εκείνη επιθυμεί. Καθώς όμως τον παρακολουθούμε 
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να προσπαθεί να την κερδίσει με τη βοήθεια των χρημάτων του, εκμεταλλευόμενος 

στην ουσία την Reggie, δεν επιθυμούμε να καταλήξουν μαζί. Αυτό, δεν συμβαίνει 

μόνο εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο την προσεγγίζει, αλλά κυρίως γιατί κατά τη 

διάρκεια της ταινίας έχουμε ήδη συνειδητοποιήσει ότι ο πραγματικός στόχος της 

Reggie δεν είναι να αποκτήσει χρήματα, αλλά να ερωτευτεί, στόχος που  μπορεί 

εκπληρωθεί με έναν ενδεχόμενο γάμο όχι με τον Macklyn, αλλά με τον Ted. 

    Βλέπουμε, λοιπόν, την Reggie στη διάρκεια της ταινίας να ερωτεύεται τον Ted και 

ο πειρασμός του πλούσιου γάμου με τον Macklyn που εκείνη απορρίπτει μας βοηθάει 

να πειστούμε ότι στόχος της δεν είναι η προικοθηρία. Στην πραγματικότητα, όμως, η 

Reggie ποτέ δεν σκιαγραφείται στην ταινία ως gold digger. Αντίθετα, το πρώτο μισό 

της αφήγησης μας καλεί να πειστούμε για τον καλό και ηθικό της χαρακτήρα, παρόλο 

που  εκείνη επιμένει να αυτοσυστήνεται ως gold digger.   

    Αρχικά, μαθαίνουμε τα κίνητρα που την ωθούν να επιλέξει έναν γάμο από 

οικονομικό συμφέρον και όχι από έρωτα. Μιλώντας στον Macklyn μαθαίνουμε για 

τις δυσκολίες που πέρασαν οι γονείς της εξαιτίας της φτώχειας τους. Σύμφωνα με την 

Reggie, η έλλειψη χρημάτων οδήγησε στην συναισθηματική απομάκρυνση των 

γονιών της και γι’ αυτό το λόγο έχει πλέον πειστεί ότι τα χρήματα έχουν πολύ 

μεγαλύτερη αξία από τον έρωτα.53 Ξέρει ότι η επιθυμία της είναι η επιθυμία κάθε 

κοπέλας και το μόνο που την ξεχωρίζει από τις υπόλοιπες είναι ότι αυτή το 

παραδέχεται ανοιχτά.  

                                                           
53 Reggie : «Έρωτας; Δεν έχω καμία σχέση με αυτό. […] Ξέρω καλά σε τι μπορεί να σε μπλέξει ο 

έρωτας. Ξέρω σε τι μπελάδες έβαλε την μητέρα μου. Ήταν νέα και όμορφη κάποτε. Την είδα να μετρά 

δεκάρες και πολέμους και κακουχίες, ώσπου έγινε γριά και άσχημη. Την άκουγα να γκρινιάζει στον 

πατέρα μου τόσο ώστε εκείνος δεν άντεχε να επιστρέψει στο σπίτι. Δεν μπορούσες να τον 

κατηγορήσεις, δεν μπορούσες να κατηγορήσεις κανέναν εκτός από την φτώχια» 
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     Στην πρώτη συζήτηση της Reggie με τον Ted, εκείνη του κάνει μανικιούρ και 

ταυτόχρονα προσπαθεί να του κάνει καλή εντύπωση και να εξασφαλίσει ένα 

ραντεβού μαζί του.  Τη βλέπουμε να τρέμει, να γίνεται αδέξια και τελικά να τον 

πληγώνει. Το να χειριστεί τον Ted δεν είναι κάτι που προκύπτει φυσικά, γιατί στην 

πραγματικότητα η Reggie δεν ενσωματώνει τα στοιχεία της gold digger, αλλά 

προσπαθεί να τα μιμηθεί. Με την γνωστοποίηση των κινήτρων της, τα οποία έχουν 

κοινωνική και οικονομική βάση, δικαιολογούμε και συμπαθούμε την ηρωίδα και 

ξεχνάμε αυτό που η ίδια θέλει να δούμε ως απειλή όταν συστήνεται ως gold digger. 

Γι’ αυτό το λόγο, πριν το ραντεβού της με τον Ted, θα χρειαστεί να παρεμβληθεί μία 

σκηνή μεταμόρφωσης: η  Reggie επενδύει τις πενιχρές της οικονομίες στην 

εξωτερική της εμφάνιση με σκοπό να ‘μεταμφιεστεί’ σε gold digger και να καταφέρει 

να σαγηνεύσει τον Ted. 54 

   Σύμφωνα με την Mary Ann Doane,  η πράξη μίας γυναίκας που αποφασίζει να 

‘μασκαρευτεί ως γυναίκα’  και να δώσει έμφαση στη θηλυκότητά της προκειμένου να 

προσελκύσει κάποιον άντρα συνδέεται με τη εικόνα της femme fatale και ενέχει 

κάποιου είδους απειλή για τον άντρα αυτόν.55 Στα αφηγηματικά συμφραζόμενα της 

screwball που εξετάζω εδώ, η έμφαση που δίνεται στην πράξη του μασκαρέματος- 

μεταμφίεσης μάλλον απομακρύνει την απειλή, γιατί μας αποκαλύπτει τα κίνητρα της 

ηρωίδας και έτσι την κάνει περισσότερο συμπαθητική. Οι πραγματικά απειλητικές 

                                                           
54 Aνάλογη σκηνή μεταμόρφωσης υπάρχει και στο Theodora Goes Wild, μετά το μέσον της ταινίας, 

όταν η Theodora προσπαθεί να μεταχειριστεί την σεξουαλικότητά της (συνειδητά) για να φέρει κοντά 

της τον Michael. Αντίστοιχη μεταμόρφωση λείπει, όπως θα δούμε στη συνέχεια, από τις πραγματικά 

απειλητικές γυναικείες φιγούρες στο Bluebeard’s Eighth Wife και στο My Man Godfrey.  
55Mary Ann Doane, “Film and the Masquerade : Theorising the Female Spectator”,  Screen, 23 : 3-4 

(September 1982) σελ. 81: «Το γεγονός ότι μιλάμε για μια γυναίκα που ‘χρησιμοποιεί’ το φύλο της ή 

‘χρησιμοποιεί’ το σώμα της για να κερδίσει συγκεκριμένα πράγματα είναι από μόνο του ιδιαίτερα 

σημαντικό […] Αυτό το είδος μασκαρέματος διπλασιάζει την αναπαράσταση γιατί συνίσταται από μία 

υπερβολή της θηλυκότητας, συνδέεται με την εικόνα της femme fatale […] σαν μια εικόνα που ενέχει 

μία απειλή […]» 
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ηρωίδες δεν χρησιμοποιούν το μοτίβο της μεταμφίεσης, αντίθετα εισάγονται στην 

αφήγηση ως απειλητικές, στοιχείο που είναι δομικό στον χαρακτήρα τους. 56 

   Στην επόμενη ταινία, θα συναντήσουμε μία τέτοια ηρωίδα η οποία παρουσιάζεται 

απειλητική καθώς στόχος της είναι να εξοντώσει τον σύντροφό της. Πολύ πιο 

σημαντική όμως είναι η απειλή που προκύπτει από την αμφισημία που δημιουργεί η 

αφήγηση γύρω από τους στόχους και τα κίνητρά της καθώς αυτά ποτέ δεν ορίζονται 

με ακρίβεια.   

 

 

 

 

                                                           
56 Σύμφωνα με την Basinger, A Woman’s View….(σ. 105),  η οποία αναφέρεται στο μοτίβο του 

μασκαρέματος μίας γυναίκας στα πλαίσια της κωμωδίας, η συνειδητή προσπάθεια της γυναίκας να 

υποδυθεί κάποια άλλη φέρνει πάντα προβλήματα στον σύντροφό της, αφού επιτρέπει στην γυναίκα να 

αποκτήσει δύναμη, αφήνοντας κατά μέρος κάθε περιορισμό που είχε ως τότε.  
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Bluebeard’s Eighth Wife, (Ernst Lubitch, 1938, Paramount)  

   Η ταινία δανείζεται τον τίτλο της από μια λαϊκή γαλλική αφήγηση, η πρώτη 

δημοσίευση της οποίας φαίνεται να γίνεται τον 17ο αιώνα από τον Charles Perrault. Ο 

Bluebeard (ο Κυανοπώγων) είναι ένας πολύ πλούσιος ευγενής, που παντρεύεται 

νεαρά κορίτσια και τα σκοτώνει, ώσπου δολοφονείται από τους συγγενείς της όγδοης 

γυναίκας τους. Η ταινία που σκηνοθετεί ο Lubitsch βασίζεται σε μία βουβή ταινία του 

1923 με την Gloria Swanson στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η οποία με τη σειρά της 

βασίστηκε στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Alfred Savoir.  57 

   Στην ταινία του Lubitsch o Bluebeard αποκτά ονοματεπώνυμο και γίνεται Michael 

Brandon (Gary Cooper). Αυτός, εξαιτίας της ακόρεστης ερωτικής του επιθυμίας, 

αναζητά διαρκώς καινούρια σύντροφο. Καθώς, όμως, γνωρίζει πως οι ηθικοί κανόνες 

συμπεριφοράς επιβάλλουν πως για να κοιμηθεί με μία γυναίκα πρέπει να την 

παντρευτεί, καταλήγει να παντρεύεται εφτά διαφορετικές γυναίκες καθώς χάνει πολύ 

γρήγορα το ενδιαφέρον του γι’ αυτές.  

   Καθώς ετοιμάζεται να γίνει η όγδοη σύζυγός του, η Nicole (Claudette Colbert)  

ακολουθεί ένα σχέδιο για να τον κάνει να την ερωτευτεί προτού κοιμηθεί μαζί της, 

έτσι ώστε το ενδιαφέρον του να διατηρηθεί και αφού ολοκληρώσουν την σχέση τους. 

Είναι όμως πραγματικά αυτό το κίνητρό της; Η αφήγηση αφήνει αυτό το ερώτημα 

ανοιχτό μέχρι την τελευταία σκηνή, καθώς καλύπτει την ηρωίδα με ένα μυστήριο που 

δεν επιτρέπει να φανερωθούν ποτέ ανοιχτά τα κίνητρά της και οι στόχοι που θέτει.  

      Ήδη από την πρώτη της εμφάνιση στην ταινία, η Nicole παρουσιάζεται 

σαγηνευτική χωρίς όμως να έχουμε καμία άλλη πληροφορία για τη ζωή της ούτε 

                                                           
57 Για τον μύθο του Βluebeard βλ. τo Casie E. Hermansson, Bluebeard, A Reader's Guide to the 

English Tradition, University Press of Mississippi, 2009, και συγκεκριμένα για την ταινία βλ. σ. 152-

154.  
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μαθαίνουμε το όνομά της. Δεν γνωρίζουμε καν ότι παρακολουθεί, ταυτόχρονα με 

τους θεατές, τον Michael στα πρώτα λεπτά της ταινίας.  

   Ο Michael βρίσκεται σε ένα κατάστημα για να αγοράσει μία πιτζάμα. Αρνείται 

ωστόσο να αγοράσει το κάτω μέρος γιατί δεν θα το χρησιμοποιήσει και οδηγείται σε 

διαπληκτισμό με τους υπαλλήλους. Η Nicole εμφανίζεται ως ‘σωτήρας’ του καθώς 

προτίθεται να αγοράσει εκείνη το ένα μέρος της πιτζάμας. Στη συνέχεια,  χειρίζεται 

τον Michael με τέτοιο τρόπο, ώστε όχι μόνο τον πείθει να αγοράσει το σχέδιο 

πιτζάμας που εκείνη έχει επιλέξει, αλλά πολύ περισσότερο τον αναγκάζει να 

πληρώσει περισσότερα από εκείνη, καθώς του ‘χρεώνει’ μια συμβουλή που του δίνει 

για να καταπολεμήσει τις αϋπνίες του. Την ίδια στιγμή που του αρνείται να 

μοιραστούν τα έξοδα, αρνείται και την ίση αντιμετώπισή της από τον Michael.  

    Όταν στη συνέχεια ο Michael εκφράζει την απορία που έχουμε κι εμείς ως θεατές, 

για ποιόν αγοράζει η Nicole την πιτζάμα, με στόχο να μάθει αν είναι παντρεμένη, 

εκείνη του απαντά πως δεν είναι παντρεμένη αλλά δεν αποκαλύπτει τον αποδέκτη του 

δώρου της. Στην πορεία της ταινίας μαθαίνουμε ότι η πιτζάμα προοριζόταν για τον 

πατέρα της Nicole και ότι ο λόγος που του αγόρασε μόνο το ένα μέρος ήταν η κακή 

οικονομική τους κατάσταση. Ωστόσο, την πληροφορία αυτή θα την πάρουμε από τον 

πατέρα της και όχι από την ίδια τη Nicole. Η Nicole, σε όλη τη διάρκεια της ταινίας 

θα διατηρεί ένα μυστήριο γύρω από τα κίνητρα και τους στόχους τους. Η αμφισημία 

αυτή, όμως,  αφήνει ανοιχτά και ερωτήματα που αφορούν στην ηθική και τη 

σεξουαλικότητά της.  

   Το ίδιο θα την δούμε να κάνει και με τον φίλο της, Albert (David Niven),  στην 

επόμενη σκηνή. Όταν συναντούν τον Michael στην παραλία, ο Albert ρωτά την 

Nicole από πού γνωρίζονται. Εκείνη του απαντά πως τον έχει δει μόνο μία φορά και 
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το μόνο που γνωρίζει για εκείνον είναι ότι κοιμάται μόνο με το πάνω μέρος της 

πιτζάμας του. Αφήνει και πάλι δηλαδή σεξουαλικά υπονοούμενα που δημιουργούν 

μυστήριο γύρω από την προσωπικότητά της.  

    Στη συνέχεια της ταινίας, αφού την δούμε κατ’ επανάληψη να χειρίζεται τον 

Michael προκειμένου να την προσεγγίσει με τον τρόπο που η ίδια θέλει, η Nicole θα 

αποδεχτεί την πρόταση γάμου που της κάνει. Ο γάμος αυτός θα σώσει την οικογένειά 

της από την οικονομική καταστροφή, όμως η ίδια λέει πως δεν θέλει να παντρευτεί 

για οικονομικούς λόγους. Όταν όμως λίγο πριν από τον γάμο τους μαθαίνει ότι θα 

αποτελέσει την όγδοη Μrs Brandon, σπεύδει να ακυρώσει το μυστήριο -τουλάχιστον 

μέχρι τη στιγμή που μαθαίνει ότι ο Michael, με προγαμιαίο συμφωνητικό, δίνει μία 

υπέρογκη διατροφή στις πρώην συζύγους του. Έτσι, παρόλο που αρχικά η ίδια 

δηλώνει πως δεν την ενδιαφέρουν τα χρήματα, δέχεται ωστόσο να κάνει το γάμο, με 

τον όρο ότι ο σύζυγός της θα της διπλασιάσει το ποσό της διατροφής μετά το 

διαζύγιό τους.  

    Για μία ακόμη φορά, η ταινία δεν ορίζει ξεκάθαρα το κίνητρο της Nicole.  Δεν 

ξέρουμε ποιος είναι ο σκοπός που την οδηγεί σε μία τέτοια συμφωνία. Θα γίνουμε 

όμως μάρτυρες του σχεδίου της, παρακολουθώντας τον έγγαμο βίο της με τον 

Michael. Μετά τον γάμο και το ταξίδι του μέλιτος, το ζευγάρι μεταφέρεται σε ένα 

πολυτελές διαμέρισμα στο Παρίσι και ζει δύο εντελώς χωριστές ζωές: η Nicole έχει 

αποφασίσει ότι ο γάμος τους θα είναι λευκός, «no lovemaking, no quarrels», 

υπενθυμίζει στον Michael.  

   Όταν ο Michael την βρίσκει με τον Albert στο διαμέρισμά τους ένα βράδυ που 

υποτίθεται ότι θα έλειπε σε επαγγελματικό ταξίδι, της ζητά να χωρίσουν και η Nicole 

δέχεται με μεγάλη προθυμία. Το γεγονός πως δεν του εξηγεί  ότι η πλαστή σκηνή της 
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μοιχείας ήταν προσχεδιασμένη από την ίδια καθιστά βέβαιο ότι πρόθεσή της ήταν 

πράγματι να χωρίσουν, όχι να τον κάνει να ζηλέψει.58  

    Τα κίνητρά της μοιάζουν να επιβεβαιώνονται στην τελευταία σκηνή της ταινίας. Ο 

Michael, έξι μήνες μετά το διαζύγιό τους, υποφέρει από νευρικό κλονισμό και  

εξαιτίας αυτού βρίσκεται στην ψυχιατρική κλινική του Pr. Urganzeff, τις συμβουλές 

του οποίου είχε επικαλεστεί η Nicole στην αρχή της ταινίας για να τον βοηθήσει με 

τις αϋπνίες του. Εκεί πάει να τον βρει η Nicole, αλλά καθώς της απαγορεύουν την 

είσοδο, παρεμβαίνει ο πατέρας της, ο οποίος αγοράζει ολόκληρη την κλινική –με τα 

λεφτά της διατροφής του Michael.  Όταν η Nicole πηγαίνει στο δωμάτιό του, ο 

Michael φορά ψυχιατρική ρόμπα. Η Nicole έχει επιστρέψει για να του ανακοινώσει 

πως τώρα μπορούν να παντρευτούν ως ίσοι πλέον:  εκείνη έχει πειστεί για την αγάπη 

του, επειδή κατάφερε να μείνει έξι μήνες χωρίς να παντρευτεί, και εκείνος μπορεί να 

είναι πλέον σίγουρος ότι η ίδια δεν τον παντρεύεται για τα χρήματα, αφού πλέον είναι 

πλούσια και δεν χρειάζεται τα χρήματά του. 59 

   Η παραδοχή της Nicole ότι αγαπάει τον Michael δεν είναι καθόλου καθησυχαστική 

και δεν οδηγεί σε μία λύση που θα μας πείσει για την αμοιβαία αγάπη του ζευγαριού. 

Η Nicole οδηγεί σταδιακά τον Michael σε μια ολοένα και χειρότερη κατάσταση, την 

ίδια στιγμή που αυτή εκτελεί το σχέδιο της ακριβώς όπως το έχει προγραμματίσει. 

Επομένως στο τέλος της ταινίας, δεν αποκαθίσταται η αρμονική συνύπαρξη του 

ζευγαριού, αφού παρόλο που το ζευγάρι ενώνεται ξανά, η ηρωίδα παραμένει 

                                                           
58 Η αμφισημία γύρω από τους στόχους και τα κίνητρα της Nicole εξακολουθεί να υπάρχει ακόμα και 

σε περιπτώσεις όπως αυτή, κατά την οποία έχουμε ενδείξεις για τις καλές προθέσεις της.  
59 Nicole : «Γιατί πιστεύεις πως μία γυναίκα φοράει σε κάποιον ζουρλομανδύα; Επειδή τον 

αγαπάει![…] Πίστεψέ με, Michael. Σε αγάπησα από την πρώτη στιγμή που σε είδα, όμως το έκανες 

αδύνατον το να είμαστε μαζί. Έπρεπε να σε ‘σπάσω’ δεν ήθελα να είμαι ακόμη μία από τις 

κατακτήσεις σου [..] Αν τώρα μείνουμε μαζί μπορείς να είσαι σίγουρος για την αγάπη μου. Είμαι 

ελεύθερη, ανεξάρτητη, πλούσια. Μιλάμε σαν ίσοι πια. […] Κι εσύ με αγαπάς. Έτρεξες να ξεφύγεις από 

μένα και αυτό το αποδεικνύει. Έμεινες ελεύθερος για έξι συνεχόμενους μήνες για πρώτη φορά μετά τις 

σπουδές σου. Και γιατί; Μα γιατί δεν μπορούσες να με ξεχάσεις Michael!»  
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απειλητική, ίσως πιο απειλητική τώρα που θεωρεί τον εαυτό της ίσο με τον άντρα 

της. Η ταινία κλείνει με την χειριστική αυτή ηρωίδα να πετυχαίνει τους στόχους της, 

χωρίς να τιμωρείται και χωρίς να αθωώνεται. Αντίθετα, στην τελευταία σκηνή μας 

αποκαλύπτει ότι το σχέδιό της ήταν μάλλον από την αρχή προικοθηρικό.  

    Η ιδιαιτερότητα της συγκεκριμένης ταινίας είναι πως προβάλλει μια ιδιαίτερα 

ισχυρή γυναικεία φιγούρα, η οποία καταλήγει σε μία άνιση σχέση με τον σύντροφό 

της. Στο τέλος της ταινίας, η σχέση του ζευγαριού απομακρύνεται πολύ από τα 

ιδανικά του συντροφικού γάμου. Αντίθετα η γυναίκα θριαμβεύει, διαφοροποιώντας,  

για τον λόγο αυτόν, αρκετά την συγκεκριμένη ταινία από τις υπόλοιπες του είδους 

της. Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στην καλλιτεχνική προσωπικότητα της Colbert, 

η οποία υποδύεται την gold digger στην πλειονότητα των ταινιών screwball στις 

οποίες εμφανίζεται, ενώ σε καμία από αυτές δεν οδηγείται σε ισότιμη σχέση με τον 

σύντροφό της. 60 

                                                           
60 Οι τρελές-ρομαντικές κωμωδίες στις οποίες έχει συμμετάσχει η Colbert είναι οι εξής : 1) It 

Happened One Night, Frank Capra, 1934, Columbia 2) She Married Her Boss, Gregory La Cava, 1935, 

Columbia 3) The Bride Comes Home, Westley Ruggles, 1935,Paramount 4) The Gilded Lady. Westley 

Ruggles, 1935, Paramount 5)I Met Him in Paris, Westley Ruggles, 1937, Paramount 6) Bluebeard’sh 

Eighth Wife, Ernst Lubitch, 1938, Paramount 7) It’s a Wonderful World, W.S. Van Dyke, 1939, MGM 

8) Midnight, Mitchell Leisen, 1939, Paramount. 

Από αυτές, δεν στάθηκε δυνατόν να εξεταστούν το  The Bride Comes Home και το  It’s a Wonderful 

World. Στις υπόλοιπες, η Colbert υποδύεται την gold digger με εξαίρεση την πρώτη ταινία που 

διαμόρφωσε και το είδος, It Happened One Night.  

Βλ. και Christopher Beach, Class, Language and American Film Comedy, Cambridge University Press, 

2004. σ. 223 σημ. 18. 
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Μy Man Godfrey, Gregory La Cava, 1936, Universal 

Ενώ στο Βluebeard’s Eighth Wife η gold digger μοιάζει να θριαμβεύει στο τέλος της 

αφήγησης, δεν συμβαίνει το ίδιο και με την γυναίκα στο My Man Godfrey. 

Αναλύοντας την ταινία αυτή, δεν θα σταθώ τόσο στον χαρακτήρα της εκκεντρικής 

Irene Bullock (Carole Lombard), της πρωταγωνίστριας, η οποία καταλήγει να 

παντρεύεται τον Godfrey Smith / Park (William Powell).   Αντίθετα, θα εστιάσω την 

προσοχή μου στην αδερφή της Cornelia (Gail Patrick), η οποία είναι ίσως η μόνη 

πραγματικά σκοτεινή και απειλητική γυναικεία φιγούρα που συναντάμε στην 

screwball.  

    Αν πράγματι ο ανταγωνισμός των δύο φύλων που εμφανίζεται στις πλοκές των 

ταινιών αυτών μας υποδεικνύει το ζευγάρι που θα καταλήξει μαζί, (όπως είδαμε να 

συμβαίνει στο I Met Him in Paris), εδώ το ανταγωνιστικό ζευγάρι είναι αυτό του 

Godfrey με την Cornelia, όχι του Godfrey με την Irene. H μεταξύ τους αντιπαλότητα 

χτίζεται από την πρώτη τους συνάντηση. Η Cornelia φτάνει στον σκουπιδότοπο όπου 

ζει ο Godfrey, για να τον πάρει μαζί της σε ένα κυνήγι θησαυρού στο οποίο ψάχνουν 

όχι κάποιο αντικείμενο αλλά κάποιον Ξεχασμένο Άντρα61. Αυτός της απαντά 

επιθετικά και την ρίχνει πάνω σε έναν σωρό από στάχτες. Αφότου η Cornelia 

                                                           
61 Amity Shlaes,  The Forgotten Man. A New History of the Great Depression. Harper Colins e-books, 

2007. p.12 

«Περίπου μισό αιώνα πριν την Ύφεση, ένας φιλόσοφος από το Yale με το όνομα William Graham 

Summer έδωσε μία διάλεξη ενάντια στον προοδευτισμό της εποχής του υπερασπιζόμενος τον κλασικό 

φιλελευθερισμό. Η διάλεξη αργότερα έγινε άρθρο με τον τίτλο ‘Ξεχασμένος Άντρας’ […] Το 1932, 

ένα μέλος της ομάδας του Roosevelt, o Ran Moley, επανέφερε την φράση, αν και σε διαφορετικά 

συμφραζόμενα. Την τοποθέτησε στον πρώτο σημαντικό λόγο του υποψήφιου Προέδρου. Αν 

εκλεγόταν, ο Roosevelt, θα δρούσε στο όνομα του ‘ξεχασμένου άντρα που βρίσκεται στο κάτω μέρος 

της οικονομικής πυραμίδας’». 
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αποχωρήσει, ο Godfrey θα παραμείνει με την Irene και θα την ακολουθήσει στο 

ξενοδοχείο στο οποίο εξελίσσεται το κυνήγι θησαυρού. 62 

   Ο Godfrey καταλήγει να γίνει οικονόμος στο σπίτι των Bullock. Την εργασία αυτή 

του την προτείνει η Irene για να τον ευχαριστήσει που την βοήθησε να κερδίσει στο 

παιχνίδι. Μόλις το πληροφορείται η Cornelia και ενώ βρισκόμαστε ακόμη στο 

ξενοδοχείο όπου λαμβάνει χώρα το κυνήγι, τα κοντινά πλάνα στα πρόσωπα μεταξύ 

του Godfrey και της Cornelia εστιάζουν εμφατικά στα βλέμματά του ενός προς τον 

άλλον: δηλώνουν τον ανταγωνισμό που από τη στιγμή αυτή και μετά εδραιώνεται ως 

κεντρικό χαρακτηριστικό της σχέσης τους καθώς και την σεξουαλική ένταση που  

συνοδεύει την ανταγωνιστική τους σχέση.  

   To πρώτο βράδυ στο σπίτι των Bullock, η Cornelia, παίρνοντας μία ιδιαίτερα 

σαγηνευτική πόζα ξαπλωμένη στον καναπέ, ζητά από τον Godfrey να γονατίσει 

μπροστά της και να της καθαρίσει το παπούτσι. Η κάμερα κάνει κοντινό στο πόδι της 

και στον Godfrey που σκύβει για να εκτελέσει την εντολή της Cornelia. Εκείνη τη 

στιγμή του ανακοινώνει τα σχέδιά της για την παραμονή του στο σπίτι της.  

Cornelia : ( στον  Godfrey)  «Θα μπορούσα να σε απολύσω, το ξέρεις; Όμως μου 

αρέσει να βλέπω τα πράγματα να τσαλακώνονται. Μόλις τελειώσω μαζί σου, θα 

πας πίσω, στον σκουπιδότοπο στον οποίο ανήκεις και θα το απολαύσεις! Οι 

άνθρωποι δεν συνηθίζουν να σπρώχνουν την Cornelia Bullock σε σωρούς από 

στάχτη. Θα κάνω την ζωή σου τόσο θλιβερή…» 

 

                                                           
62 Αποφασίζοντας να ακολουθήσει την Irene, δηλώνει μεν ότι κίνητρό του είναι η περιέργεια για τη 

φύση του παιχνιδιού, ο τρόπος που το εκφράζει όμως και πάλι είναι ανταγωνιστικός προς την Cornelia 

: «Let’s go beat Cornelia» λέει στην Irene και φεύγουν για το ξενοδοχείο. Ενώ αργότερα θα 

αποκαλέσει τον εαυτό του «Cornelia beater»  
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Μοναδικό της κίνητρο είναι η εκδίκηση, καθώς δεν μπορεί να ξεχάσει την 

επιθετικότητά του στον σκουπιδότοπο. Ακόμα όμως και έτσι, ο ερωτισμός που 

υπάρχει ανάμεσα στους δύο είναι διάχυτος.  

  Η Cornelia για πρώτη φορά έχει την δυνατότητα να αλλάξει όταν συναντά τον 

Godfrey σε κάποιο μπαρ μαζί με τον φίλο του Tommy Grey (Allan Mowbray). Στη 

σκηνή αυτή, η Cornelia τον προσεγγίζει με έναν έντονο ερωτισμό καλώντας τον να 

παραδεχτεί πως έλκεται από εκείνη. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει η Cornelia είναι ότι 

ο Godfrey έχει ήδη μια εμπειρία με μία σαγηνευτική αλλά επικίνδυνη γυναίκα και δεν 

σκοπεύει να κάνει το ίδιο λάθος ξανά.63 Ο Godfrey θα οδηγηθεί σε μία λεκτική 

επίθεση προς την Cornelia, η οποία φανερώνει ότι δεν μπορεί ουσιαστικά να την 

απωθήσει με ηρεμία γιατί εξακολουθεί να έλκεται από εκείνη την ίδια στιγμή που την 

χαρακτηρίζει κακομαθημένη – και ουσιαστικά επικίνδυνη. 64  

                                                           
63 Godfrey στον Tommy : «Θυμάσαι εκείνο το περιστατικό στην Βοστώνη; […] Ήμουν πολύ 

πικραμένος εκείνη την περίοδο. Έτσι, της έδωσα τα πάντα και έπειτα εξαφανίστηκα. Ξέρεις, οι Parks 

ποτέ δεν εκπαιδεύτηκαν να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα. Έχουμε υπάρξει μαριονέτες για 

γενιές τώρα. Tommy, είναι εκπληκτικό το πόσο γρήγορα μπορείς να κατρακυλήσεις όταν αρχίσεις να 

λυπάσαι τον εαυτό σου. Και πραγματικά, έφτασα στο σημείο να λυπάμαι τον εαυτό μου!» 

 
64 Cornelia : Θα μου κάνεις μία χάρη;  

George : Ποιον θες να σκοτώσω για σένα αυτή τη φορά;  

Cornelia : Δεν χρειάζομαι βοήθεια αυτή τη φορά.  

[…] 

Cornelia : Λοιπόν, το μυστήριο λύθηκε! Τώρα ξέρω τι κάνει ένας οικονόμος στο ρεπό του. Την 

περίοδο που δούλευες για τον κ. Gray, ήσασταν τόσο φιλικοί μεταξύ σας; […] Κι αν είσαι τόσο 

φιλικός με τους Gray γιατί δεν μπορείς να είσαι έτσι και με τους Bullock;  

Godfrey : Προσπαθώ να διατηρήσω τη θέση μου.  

Cornelia : Μα γιατί; Είσαι πολύ γοητευτικός, το ξέρεις;  

Godfrey : Σαν οικονόμος;   

Cornelia : Όχι, σαν Smith. Είσαι άθλιος οικονόμος.  

Godfrey : Συγγνώμη. (γελά κολακευμένος)  

Cornelia : Θα είσαι φίλος μου; 

Godfrey : Νομίζω πως την ημέρα που έχω ρεπό μπορώ να διαλέγω ο ίδιος τους φίλους μου.   

Cornelia : Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι για πάντα. Στην πραγματικότητα σου αρέσω και 

φοβάσαι να το παραδεχτείς, δεν είναι έτσι;  

Godfrey : Θες στ’ αλήθεια να μάθεις τι πιστεύω για σένα;  

Cornelia : Ναι, σε παρακαλώ..  

Godfrey  : Και να το κάνω σαν Smith ή σαν οικονόμος;  

Cornelia : Επέλεξε μόνος σου το όπλο σου.  

Godfrey : Και δεν θα το κρατήσεις εναντίον μου.  
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   Στη σκηνή αυτή, που τοποθετείται λίγο μετά τη μέση της ταινίας, η Cornelia έχει τη 

δυνατότητα να αλλάξει.65  Καθώς παρακολουθούμε την σχέση τους για να δούμε αν ο 

αρχικός ανταγωνισμός τους θα μετατραπεί σε αμοιβαίο έρωτα, γνωρίζουμε ότι τη 

στιγμή αυτή η Cornelia θα μπορούσε να παραδεχτεί τα λάθη της και να επιλέξει μια 

διαφορετική συμπεριφορά. Η Cornelia, όμως, απορρίπτει το ‘μάθημα’ του Godfrey 

και στην συνέχεια γίνεται ακόμη περισσότερο εκδικητική.  

   Το μοτίβο της επιλογής-αλλαγής επανέρχεται στο τέλος της ταινίας, στο σημείο 

όπου γίνεται και η μεγαλύτερη ανατροπή της τυπικής πλοκής της screwball. Όταν ο 

Godfrey σώζει την οικογένεια Bullock από χρεωκοπία, περιμένουμε και πάλι ότι η 

Cornelia θα καταλάβει το λάθος της και θα επιλέξει να αλλάξει και τελικά να ενωθεί 

με τον Godfrey. Ωστόσο, εκείνος θα φύγει και θα την αφήσει πίσω του, αφού πιά έχει 

μάθει ότι ένας χαρακτήρας σαν αυτόν της Cornelia δεν μπορεί ποτέ να αλλάξει στην 

πραγματικότητα.  

   H Cornelia έχει απορρίψει κάθε ευκαιρία που της προσφέρθηκε να αλλάξει και να 

επιλέξει μια διαφορετική συμπεριφορά απέναντι στον Godfrey. Όταν στην σκηνή της 

αποχώρησης του Godfrey την βλέπουμε να κλαίει μετανιωμένη, τίποτα δεν μπορεί να 

μας εγγυηθεί (ούτε στον Godfrey), ότι η αλλαγή της είναι ειλικρινής και πως την 

επόμενη φορά που θα την προσβάλει κάποιος δεν θα θελήσει να τον εκδικηθεί, όπως 

την είδαμε μέχρι τώρα να κάνει.  

                                                                                                                                                                      
Cornelia : Είναι το ρεπό σου… 

Godfrey : Πολύ καλά. Ανήκεις σε αυτή την πολύ άτυχη κατηγορία που θα ονόμαζα ‘κακομαθημένα 

της Park Avenue’. Ένα παραχαϊδεμενο παιδί που μεγάλωσε στην ευκολία και την χλιδή, του οποίου οι 

επιθυμίες πάντοτε πραγματοποιούνταν και του οποίοι οι ενέργειες είναι τόσο παιδιάστικες που δεν 

αξίζουν ούτε τον σχολιασμό ενός οικονόμου την ημέρα του ρεπό του.  

    
65 Το ενδιαφέρον όμως στην περίπτωση της σχέσης του με την Cornelia  είναι ότι η δική της σχέση με 

τον Godfrey είναι αυτή που εξελίσσεται και πολύ περισσότερο τοποθετείται σε κομβικά σημεία της 

αφήγησης. Η σχέση της Cornelia με τον Godfrey χαρίζει στην ταινία δομή και τομές.  
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   Με τον τρόπο αυτόν, στο τέλος της ταινίας η φιγούρα της femme fatale 

παρουσιάζεται διαλυμένη. Το μυστήριο και η  γοητεία της θα νικηθούν από την 

αφέλεια και την καλοσύνη της Irene, η οποία είναι πιστή στο ιδεώδες της ρομαντικής 

αγάπης και ιδανική για τον ρόλο της συζύγου.  Η Irene αντιλαμβάνεται ότι η 

συντροφική σχέση που έχει αναπτύξει με τον Godfrey είναι αυτή που έχει σημασία 

για έναν γάμο. Ξέρει πιο είναι το πλεονέκτημά της σε σχέση με την ‘σαγηνευτική’ 

αδερφή της:  «I’d make a wonderful wife you know» , λέει κάποια στιγμή στον 

Godfrey και αυτό είναι και το μόνο στο οποίο μπορεί πραγματικά να νικήσει την 

Cornelia.  
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Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Σ  

      Στην εργασία αυτή εξετάστηκε η αναπαράσταση της γυναίκας στο είδος της 

screwball κωμωδίας. Η δεκαετία του 1930, στην οποία δημιουργούνται όλες οι 

ταινίες που μελετήθηκαν, αποτελεί μία μεταβατική περίοδο για την θέση της 

γυναίκας σε κοινωνικό επίπεδο. Η αμερικανική κοινωνία συντηρητικοποιείται, σε 

μεγάλο βαθμό, προκειμένου να ξεπεράσει την οικονομική και κοινωνική κρίση που 

ακολούθησε το Κραχ του 1929. 

   Όπως είδαμε, η screwball εντάσσει στα αφηγηματικά της πλαίσια ανεξάρτητες, και 

ατίθασες. Οι γυναίκες αυτές ενέχουν κάποιου είδους απειλή για τους άντρες που τις 

περιβάλουν. Η απειλή αυτή προκύπτει ακριβώς από την χειραφέτηση των γυναικών 

καθώς φαίνεται πως το στοιχείο αυτό δεν συμβαδίζει με τον βιολογικό, 

αναπαραγωγικό ρόλο τους – δεν είναι καθόλου τυχαία και η σχεδόν ολοκληρωτική 

απουσία παιδιών από την screwball κωμωδία. 66 Στόχος των αφηγήσεων αυτών είναι 

να αφαιρέσουν την απειλή που σηματοδοτούν οι γυναίκες αυτές ώστε να οδηγηθούν 

σε γάμο και να επέλθει η κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Αυτό πραγματώνεται μέσα 

από το μοτίβο της επιλογής/αλλαγής της γυναίκας, όπως είδαμε να συμβαίνει στις 

ταινίες I Met him in Paris και Theodora Goes Wild. Στη συνέχεια, μέσα από την 

ανάλυση δύο ταινιών που αφορούν παντρεμένα ζευγάρια, The  Awful Truth και True 

Confession, έγινε φανερό πως η απειλή που εντοπίζεται στην γυναίκαι, αν και 

                                                           
66 Οι περιπτώσεις στις οποίες εμφανίζεται παιδί στην screwball είναι ελάχιστες και ποτέ δεν τονίζουν 

την ‘μητρική’ φύση της γυναίκας. Στην ταινία Another Thin Man (W.S. Dyke, 1939, MGM), η ηρωίδα 

έχει γίνει μητέρα, αδιαφορεί όμως τόσο για το παιδί της που καταλήγει να το μπερδεύει και να το χάνει 

Παιδί επίσης υπάρχει και στην ταινία Bachelor Mother (Garson Kanin, 1939, RKO), το οποίο έχει 

εγκαταλειφθεί από την βιολογική του μητέρα, το αναλαμβάνει η Polly (Ginger Rodgers), με μία 

απίστευτη δυσθυμία γιατί την αποσπά από τους επαγγελματικούς της στόχους και την εξασφάλιση 

χρημάτων. Τέλος στην ταινία Theodora Goes Wild πάλι υπάρχει παιδί, το οποίο συνδέεται με 

παράνομο γάμο και η παρουσία του είναι κάθε άλλο παρά καθησυχαστική αφού  δημιουργεί και το 

τελευταίο εμπόδιο για την τελική ένωση του κεντρικού ζευγαριού.  
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υπαρκτή, έχει ρίζες και στις λανθασμένες στερεότυπες αντιλήψεις για την τιμή του 

άντρα και την θέση που εκείνος πιστεύει ότι πρέπει να έχει η γυναίκα.  

   Στην τελευταία ενότητα της εργασίας, αφήνοντας κατά μέρους την απειλή που 

προκύπτει από την γυναικεία χειραφέτηση σε εργασιακό και κοινωνικό επίπεδο, έγινε 

αναφορά στην σεξουαλική απελευθέρωση της γυναίκας, θέμα που δύσκολα μπορεί να 

συζητηθεί και να οδηγήσει σε ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση της γυναίκας στα 

πλαίσια των αφηγήσεων της screwball κωμωδίας.  Μέσα από τις ταινίες Hands 

Across the Table, Bluebeard’s Eighth Wife και My Man Godfrey εξετάστηκαν 

πρωταγωνίστριες που αντλούν για την κατασκευή των χαρακτήρων τους στοιχεία από 

την φιγούρα της femme fatale. Ο συγκεκριμένος τύπος γυναίκας είναι απειλητικός 

εξαιτίας όχι απλά της σεξουαλικής απελευθέρωσης της γυναίκας αλλά κυρίως 

εξαιτίας της χρήσης του στοιχείου αυτού προκειμένου η γυναίκα να κερδίσει κάτι από 

τους άντρες που την περιτριγυρίζουν. Ακόμα και σε αυτήν την περίπτωση, όμως, την 

μεγαλύτερη ευθύνη την έχει ο άντρας:  με αφορμή την ταινία My Man Godfrey, μία 

ταινία στην οποία έχουμε την πιο αυθεντική αναπαράσταση της femme fatale στα 

πλαίσια της screwball, βλέπουμε ότι εκείνη είναι απειλητική μόνο σε ένα περιβάλλον 

που επιλέγει  να της δώσει αξία, αφού ο Godfrey θα την απορρίψει για έναν 

διαφορετικό τύπο γυναίκας.  

....
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