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ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΙΑΣ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑΣ 
LE JOURNAL D' UNE FEMME DE CHAMBRE 

Το ασπρόμαυρο αριστούργημα του Λουίς Μπουνιουέλ, που αποτελεί και την πρώτη 
Γαλλική του ταινία.  Βασισμένος στο σκανδαλιστικό για την εποχή του μυθιστόρημα 

του Οκτάβ Μιρμπό, ο μεγάλος Ισπανός δημιουργός μας οδηγεί στα άδυτα τις αστικής 
τάξης και μας αποκαλύπτει την σκοτεινή πλευρά της. Παράλληλα μας αποκαλύπτει 
έναν εκκολαπτόμενο φασισμό, διάχυτο παντού, ο οποίος δεν θ’ αργήσει να αιματο-
κυλήσει την Ευρώπη. Πρωταγωνιστεί η υπέροχη Γαλλίδα ηθοποιός Ζαν Μορώ, που 

τότε ήταν στις μεγάλες της δόξες και έγινε μια από τις μούσες του Μπουνιουέλ. 

 

Η ταινία τοποθετείται στο 1930. Μια γοητευτική καμαριέρα, η Σελεστίν, έρχεται στο Παρίσι για 
να δουλέψει στην έπαυλη μιας πλούσιας οικογένειας. Ο Μπουνιουέλ περιγράφει την επαρχι-
ώτικη αστική οικογένεια ως ένα κατάλοιπο της τάξης πραγμάτων των παλαιών γαιοκτημό-

νων, ένα συνονθύλευμα καθολικών, παρακμασμένων και γελοίων ανθρώπων. Η τοιχογραφία 
του περιλαμβάνει τόσο τα αφεντικά όσο και το υπηρετικό προσωπικό, όλους βυθισμένους 

στις ίδιες αντιδραστικές, δεξιές ιδέες. Πρόκειται για ένα μικρόκοσμο μαλθακών, παρακμιακών 
και συντηρητικών ατόμων. Ο σκηνοθέτης ασχολείται, για άλλη μια φορά με την απατηλή αρ-
μονία της αστικής τάξης διαμέσου της προβληματικής αστικής οικογένειας. Σκιαγραφεί λεπ-
τομερώς, από κοινωνική και πολιτική άποψη, τα πρόσωπα, ασχολούμενος επίσης με την 

ερωτική ζωή τους. Η προσέγγιση του θέτει, άρα, θέματα σεξουαλικής πολιτικής. Είναι μια ται-
νία κοινωνικοπολιτικής σκέψης, η οποία καταπιάνεται κυρίως με την ιδιωτική ζωή των αντιδ-

ραστικών. Η παρουσία της καμαριέρας Σελεστίν στο χώρο και την μυθοπλαστική εξέλιξη είναι 
καταλυτική. Αμέσως γίνεται το επίκεντρο των ορέξεων όλων των αντρών της βίλας. Πρώτου 
απ’ όλους, του πεινασμένου για σεξ και ανικανοποίητου, στερημένου συζύγου, που αδυνατεί 
να κάνει έρωτα με την αξιοπρεπέστατη, θεοσεβούμενη και ψυχρή γυναίκα του. Κατά συνέπε-

ια, στρέφεται στο κυνήγι πουλιών και ζώων και στις υπηρέτριες, άσχημες ή ωραίες, στις ο-
ποίες σερβίρει ανούσιες φλυαρίες προκειμένου να τις στριμώξει στο στάβλο. Την Σελεστίν, 
ομοίως, πλευρίζει και ο βιτσιόζος, ηλικιωμένος πατέρας της κυρίας του σπιτιού, ο οποίος με 
την σειρά του επιζητεί την μυστική ικανοποίηση των σεξουαλικών πόθων του. Ο καπριτσιό-
ζος γέρος θυμίζει τους υπόλοιπους διεστραμμένους μεσήλικες και υπερήλικες του Μπουνιο-
υέλ. Φετιχιστής, ζει με μια έμμονη ιδέα: τα πόδια των υπηρετριών και τα μποτίνια με τα οποία 
τα ντύνει. Καθαρίζει και στιλβώνει τα παπούτσια τους, για να ταπεινώνεται και να γίνεται, μ’ 
αυτό τον τρόπο, κατώτερος από το πιο βρόμικο μέρος του σώματος των κατώτερων στην 

ιεραρχία ανθρώπων του σπιτιού.  Οι διαστροφές του είναι ανώδυνες για τους άλλους, όμως 
τον ίδιο τον οδηγούν στην αυτοκαταστροφή.  
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