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1. Előszó
Werner Herzog, a német újfilm világszerte elismert rendezője akkor érdemelte ki
igazán a „haszontalan meghódítója” jelzőt, amikor 1979 júniusában elkezdett dolgozni a
Fitzcarraldo című addigi legnagyobb filmtervén. Történetének főszereplője nagyratörő
álmok, meggyőződések rabja, azok kalandos-példátlan kivitelezője, s mint ilyen a modern
mozi mítoszainak sorát gazdagítja. A férfi esete, aki a dzsungelben operaházat akar építtetni a
haszontalanság paraboláját teremti meg a modernizmus filmművészetében. Ez több annál,
mint a haszontalan boldogsága utáni vágy teljesítése, bár ez kétségkívül motivációs tényező.
A létrehozás folyamata (Entstehungsprozeß), a kivitelezés aktivitása, a rendkívüli tett áll a
gondolati középpontban, mely magja az egész életműnek, s egyszersmind összeolvadása a
filmművészeti alkotás megvalósításának és a film tartalmi magjának. Herzog a haszontalan
haszna: a tett, a tudás, a művészet értéke mellett tesz hitet, s ezt filmes eszközeivel, a
meggyőzés erejével közvetíti befogadói számára. A film narratívájában minden részlet a
racionális ökonómiai haszon ellen hat, a haszontalan értelme azoké az egyéneké, akik fausti
meggyőződéssel cselekszenek, normarendszerük alapja a haszon nélküli, a művészet által
megszerezhető többletérték.
Herzog a Fitzcarraldo előkészületeiről és forgatásáról készült naplójában ekképp fogalmaz:
„Vérző lábamat nem éreztem már. A hajó közömbös lett, nem volt nagyobb értéke, mint egy
törött sörösüvegnek az iszapban, mint egy tekeredő fémkábelnek az agyagban. Nem létezett
fájdalom, öröm, izgalom, megkönnyebbülés, boldogságérzés, sem egy hang, még egy mély
lélegzetvétel sem. Csak a nagy haszontalanság megértése, vagy pontosabban, még mélyebbre
hatoltam annak titokzatos birodalmában. Láttam, amint a hajó ismét vízbe lökve lustán,
nyögdécselve felemelkedik. Ma, szerdán, 1981. november 4-én, kevéssel déli 12 óra után a
hajót a Camisea-folyóról a hegyen át az Urubamba-folyóra vonszoltuk. Minden, amit erről
tudósítani lehet az ez: részt vettem benne.” (Herzog, 2004. 327)1
Herzog a haszontalan értelmét az érzéki tapasztalat segítségével világítja meg, empirikusan
bizonyítja be tézisének helyességét. Eredményeképp metafizikai dimenziót nyit meg: a
haszontalan lényege, hogy pusztán csak létezik (sein), de azáltal van, hogy azzá lesz (werden)
1

„Meinen blutenden Fu spürte ich nicht. Das Schiff war mir gleichgültig, es hatte keinen höheren Stellenwert
als irgendeine zerbrochene Bierflasche im Schlamm, als irgendein sich ringelndes Stahlkabel im Lehm. Es gab
keinen Schmerz, keine Freude, keine Erregung, keine Erleichterung, kein Glücksgefühl, keinen Laut und auch
kein tiefes Durchatmen. Es war nur das Begreifen einer groen Nutzlosigkeit, oder genauer, ich war nur tiefer in
ihr geheimnisvolles Reich eingedrungen. Ich sah, wie sich das Schiff, wieder in sein Element zurückgestoen,
träge seufzend aufrichtete. Heute, am Mittwoch, dem 4. November 1981, kurz nach zwölf Uhr mittags, haben
wir das Schiff vom Rio Camisea über einen Berg in den Rio Urubamba geschafft. Alles, was zu berichten ist, ist
dies: ich nahm daran teil.” (Kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
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valaki/valami révén, azaz létrejön (entstehen) egy rendkívüli cselekmény, tett következtében.
Az életmű ezen epicentruma szorosan kapcsolódik a német kultúra egyik legmaradandóbb
alkotásához, a goethei ouevre-höz. A Faust-téma már a nagy klasszikus irodalmár ún. örök
műve előtti időkben meghatározta a művészeti érdeklődés körét nemcsak Németországban. A
német kultúrában betöltött szerepére e helyütt két jelentős esemény utaljon: 1587-ben a
frankfurti nyomdász, Johann Spieß kiadta az első bestsellert, Historia von D. Johann Fausten
(1587) címmel, valamint Lessing egy valódi német nemzeti dráma témájául ajánlotta a
történetet, s maga is közölt néhány jelenetet 1759-ben saját művéből. Amikor pedig az alig
húsz éves Goethe írni kezdte drámáját (1772), megszületett a „magasművészet” par
excellence anyaga, máig kimeríthetetlen forrása minden művészeti ág számára (1772-75,
1992). A fausti ember ideológiája a modernizmus egyik eszméjévé vált a művészetekben, az
expresszionista, az új német filmben egyaránt, és Herzog egész pályáján. A középkori eredetű
történet Faustja túllép a könyvekben foglalt tudomány tekintélyelvűségén, szakít a régi
módszerekkel, s hogy megismerje az igazságot, az empirikus megismerést választja.
Elégedetlen a teremtéssel, az embernek juttatott isteni adomány elégtelennek bizonyul a fausti
egyén számára. Doktor Faustus mítosza az újkori ember felfedezésének és ambivalens
létezésének története, melynek ismérvei egyfelől a szabadság és önrendelkezés, másfelől a
kiszolgáltatottság és védtelenség az önmaga által felszabadított rosszal szemben. Az újkor
büszke optimizmusának és könnyelmű vétkességének tükörképébe tekintő ember különféle
szemszögei adják a mítosz variánsait. Goethe antropológiai elemzése a modern egyén
tudásszomját, a megszerzett ismeret feletti hiúságát mutatja, de kifejezi azt a kínt és
elégedetlenséget, amit ez a bölcsesség eredményez. Dichtung und Wahrheit (1808-1831) című
önéletrajzi írásában felfedi azt a személyes tapasztalatát, amire Faust alakját építi, s ami oly
jelentőssé teszi, és például állítja későbbi korok elé: a felülemelkedés és visszaesés, az
emancipáció és önkorlátozás dialektikáját, azaz mindazt, ami a modernitás emberi létmódját
meghatározza (Goethe, 1992. 1999).
Goethe nagy drámái: a Götz von Berlichingen, az Egmont, a Tasso és a Faust jelenkorának
nagy kérdéseit feszegetik, jelesül az individuum morális szabadságát és a törvény általánosan
érvényes voltát; a népek önrendelkezésének és önértékelésének tudatosságát a társadalmi
korlátok, előítéletek vonatkozásában; az újkori ember progresszivitását és retardációját. Az
elemzés része a mágia tanulmányozása is, valamint az a tragikomikus ellentmondás Faust
cselekedetében, hogy a teremtéssel az ember korlátai miatt elégedetlen tudós újabb veszélyes
határokat hoz létre. Goethe szerint a lélek természetes törekvése, mint madárnak a repülés, a
hasonlatosság istenhez. Ez problémássá akkor válik, ha az ember behatároltságát és
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végességét természetellenes eszközökkel próbálja meg átlépni. A végtelenre törekvés és a
szükséges korlátozás közti ellentmondás alapozza meg a modern egyén tragikumát. A
rendkívüli cselekedet kivitelezése, a létrehozás hajtóereje következtében felszabaduló elemek
ütköztetése a külső-belső feltételekkel, körülményekkel eredményezi a szubjektum extrém
lázadását és törvényszerű bukását.
Werner Herzog filmjeiben e problematika dichotómiája mutatkozik meg többféle alakban, a
tragikum és a komikum eszközeivel. Két naplójának címe jelöli az említett központi
gondolatot metaforák formájában. Az első könyv, a Vom Gehen im Eis (1978)2 útinapló,
akkor készült, mikor Lotte H. Eisner, a német expresszionizmus és a Murnau-életmű híres
filmtörténésze súlyosan megbetegszik Párizsban. Herzog gyalog zarándokol el hozzá
Münchenből télvíz idején abban a megingathatatlan hitében, hogy a tiszteletből eredő szeretet
gyógyításra képes. A zarándoklat, az úton járás, a fedélnélküliség (unbehaust) teremti meg a
feltételét a csodával határos tudás megszerzésének és a deus ex machina létrejöttének: Eisner
felépül reménytelennek tűnő betegségéből.3
Herzog a német újfilm „apátlan nemzedékének” tagja, olyan rendezőké, akik elsősorban
művészeti értelemben beszélnek egy nemzedék kimaradásáról, a filmtörténeti folyamatosság
megszakadásáról. Az expresszionista tradícióhoz, az avantgárd radikalizmus formai-tartalmi
újításaihoz történő kapcsolódás a „Sturm und Drang”-hoz hasonlítható tetterő és szenvedélyes
hitvallás, mely saját korában a német klasszikus és a romantikus művészet közös kiindulását
képezte. A rendező zarándoklata is ezen az alapon fogható fel mitikus-romantikus
eseményként, nem pedig a romantika programjának megnyilvánulásaként.4
Második naplója, az Eroberung des Nutzlosen (2004) című könyv implicit módon a
modernitás fausti szellemiségének felbomlását írja le, s bár központi metaforája a gőzhajó
átvontatása
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dramaturgiájában, kifejezőeszközei használatában a modern utáni átalakulást irányozza elő.5
A fenti bevezető gondolatok értelmében dolgozatom tárgya a német újfilmes rendező, Werner
Herzog életművének filmtörténeti-elméleti szempontú vizsgálata a pályakezdés alkotásaitól a
2

Jégbenjárás (fordítás tőlem, T.K.)
„Das Wissen kommt von den Sohlen” (A tudás a gyaloglásból ered) – írja, mely szó szerinti értelmezés is
hangsúlyozza a nagy vállalkozás eredményét; a létrehozás folyamatában elnyert tudást, a természetfeletti
megnyilvánulását (kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
4
A filmtörténeti kapcsolatok szélesebb körét tekintve Herzog tette és különösen Kaspar Hauser c. filmje
emlékeztet Carl Theodor Dreyer : Ordet (Ige) c. filmjére, ahol kizárólag a szerelem és az ige (szó) képes elérni a
feltámadást. E mestermű naturalizmusával és az észlelés korlátait meghaladó hatásával fejezi ki a
transzcendencia lényegét (vö: Schrader, 1972).
5
A haszontalan meghódítása (fordítás tőlem: T.K.) Herzog, Werner 2004. A könyv címe a filmben elhangzott
kijelentéshez kapcsolódik: az egyik kaucsukbáró Fitzcarraldót a „haszontalanságok megszállottjának” nevezi.
3
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modernitáson keresztül annak felbomlásáig. Felöleli a modern és a modernizmus utáni német
film főbb történeti folyamatait, az elemzett műveken keresztül kitér elméleti vonatkozásaira.
A kutatás elsődleges célja, hogy feltárja az életművet mint egységes ún. hypertextust uraló
eszmeiség központi szerepét és szervező erejét tartalmi-formai variánsok segítségével. Az
oeuvre elvi magját a fausti egyén jellemvonásai és tettei képezik; Herzog filmjeinek sorával az
ittlét rejtélyét megfejteni nem tudó modern ember fausti paktumba kényszerülésére, illetve
választására és sorsára reflektál többféle elbeszélésen, fikciós–nem-fikciós formán keresztül,
elsősorban a képi-zenei kifejezés intenzitására épülő stílus segítségével. A játék- és
dokumentumfilmek egymás mellé rendelve folyamatos átjárást mutatnak a két formára
jellemző megoldások között. Az életmű struktúrája egy olyan táguló spirálszerkezethez
hasonlítható, melynek kiindulópontjában és centrumában mindvégig a fausti szellemiség
duális felfogása áll. A filmekben ábrázolt egyedi életutak és cselekedetek azt a rendezői ars
poeticát, felfogást is tartalmazzák, hogy a film mint műalkotás létrehozása jelentős tett és
rendkívüli létezési mód.
Az életmű ezen szempontú elemzése a szakirodalomban honos mitikus-romantikus Herzogkép másfajta megvilágítását, illetve egyfajta cáfolatát is nyújtja, mely a következő állításokon
alapszik: a romantika csak fiatalkori szenvedélyességből eredő kiindulópont, analóg a Sturm
und Drang és a német klasszicizmus viszonyával. A romantikus remények elvesztése utáni
helyzetből kibontakozó modern művészi pálya Herzogé (mint például Heinrich von Kleist
esetében): a csalódás az „eszmétől” (értsd: újfilmtől) várt művészeti folyamatok
megváltoztathatóságában. A mítosz felhasználása az életműben inkább egyetemes kulturális,
művészeti gyökerű, s elsősorban nem romantikus ihletésű. A filmek romantikus
sajátosságokra (is) fókuszáló elemzése nyomán feltárhatók a romantikáról leváló markáns
különbségek gondolati-stiláris jegyei.
A dolgozat továbbá amellett sorakoztatja fel érveit, hogy Herzog indulásakor az avantgárd
német

tradícióból,

az

expresszionista

kísérleti

szellemiségből

építkezik,

művészi

meggyőződése, a fausti gondolat melletti elköteleződése, individuális stílusa miatt
szükségszerűen válik autonóm önmítosz-teremtővé a modern kívülálló rendező státuszától
eljut a sztárrendező nemzetközi rangjáig, melynek a Kinski-kapcsolat is indikátora; és nem
utolsó sorban a groteszk humor és irónia kulturális hagyományaira alapozó egyfajta
hipertrófikus audiovizualizmusként

jelölt

stílus egyedülállóságát

tárja

fel.

Herzog

„faustisága” lényegileg nem a népkönyv későgótikus hagyományaihoz kapcsolódik, mint
nagy előképe, Murnau Faust című filmjében, hanem Goethe szellemiségét igyekszik
alkotásaiban kamatoztatni. Apokaliptikus víziói − halmozottan posztmodern munkáiban
6

találhatók meg − rokonságban állnak Thomas Mann Doktor Faustus regényével is, amelyben
Leverkühn zenéje megelőlegzi a háború és a fasizmus borzalmait. Hasonlóképpen teszi ezt
Herzog is, amikor a valós eseményekből a Föld pusztulását jósolja meg.
A

fogalmi-elméleti

keretek

és

elemző

módszerek

kidolgozásánál

dolgozatom

szempontrendszerét elsősorban a filmtörténeti kutatás diakronikus aspektusaihoz társított
filmelméleti-esztétikai szinkronikus nézőpont alakítja ki, melyek között a kulturális (szociális)
dimenzió és a filmkörnyezet tágabban értelmezett jellege (gazdasági, ipar, technológiai) is
helyet kap. A vizsgált időszakban 1967-től a század végéig megfigyelhető a revizionista
szemléletű visszatérés (a szemiotika és pszichoanalízis elméleteinek „kimerítése” után) a
történetírás általános problémáinak tudatosságára. A tudományterület alapfogalmai újra viták
tárgyát képezik: a kronológia vizsgálatának oksági viszonyai mellé az akkumuláció fogalma
társul, a befolyás rendszere, a ciklikusság; a változások időbeliségének, ritmusának
differenciáltsága a téma-műfaj-stílus átalakulásának különböző tempójában mutatkozik meg.
Mindezek mellett a tudományterület alapjának tekintett dokumentum fogalma alakult át: a
film mint lelet, forrásként kezelt tárgy a korszerű történetírás mellé felhalmozott
tudományterületek specifikus módszereivel kutatható, azaz esetenként az esztétika, a
szociológia, az ökonómia eszközeivel. A tartalmi bővülésekkel párhuzamosan megváltozott
az írásmód is, a narratív jelleg, a leíró-értelmező elemzés mellé vagy helyett a fent említett
tudományok alkalmazott nyelvi alakzatai kerülnek; szöveg- és esetelemzés, statisztikák,
grafikonok, életrajzi jegyzetek etc. E változások azonban nem zárják ki a hagyományosan
bevált irodalmi és művészettörténeti vizsgálati módszereket és példákat. A filmtörténet e
megváltozott tartalmi-formai jellege egyfelől integratív tudományként szerepelteti azt,
másfelől transzdiszciplináris természetűként mutatja, ahol mind a természet- mind a
társadalomtudományok számára a film mint a valóság sokféle objektivációjának forrása
vizsgálható.
E változások nyomán érvényesíthető kutatói álláspontom, hogy Werner Herzog vizsgált
szakaszon belüli életművét egycentrumú problématörténetként tárjam fel, és egyben az is,
hogy elemzéseim során – amennyiben szükséges – többféle eszközt és nézőpontot
alkalmazzak.6
6

A dolgozatom látásmódjában csatlakozom Michèle Lagny elképzeléséhez, aki szerint korszerűen
problématörténetként kell látni a film történetét, amelyben a kutató választott eljárásmódja, szelekciója nyíltan
érvényesül, és nem kelti mindenképp az objektivitás látszatát. Vizsgálati rendszerében sokféle eszközt alkalmaz,
nincs kizárólagos nézőpontja, hiszen szemléletének alapja, hogy a tények jelentése kontextusok, látás- és
elemzésmódok függvénye. Következésképp történeti vizsgálódásának tárgyát saját diskurzusának tárgyaként
határozza meg, jószerével még arra a kijelentésre is korlátok közt törekedhet, hogy a film a „valóságot”
valamiképpen rekonstruálja. (Lagny, 1992. Casetti, 1996.)
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Az elméleti-esztétikai szempont érvényesítésekor a német autorizmus elméleti-gyakorlati
állításai mellé az esztétika törvényeinek autonómiája sorolódik: a részek közti egyensúly, a
rész-egész egysége a harmónia-diszharmónia rendszerében, az eszközök ökonómiája, a
változás, fejlődés logikája, avagy illogikus volta. Herzog filmjei olyan művészeti felfogást
képviselnek, melyek viszonylag szűk csoportját pregnáns, összetéveszthetetlen tartalmiformai jelleggel, kifejezésmóddal bíró rendezők művei alkotják, s ez a karakterisztikum az
életműben lényegileg nem változik. A nemzeti kultúra vitathatatlan értékei közé sorolják
azokat, mivel – olykor indirekt módon – folyamatosan képesek dialógust folytatni saját
korukkal.
A filmelbeszéléseire igaz az a megállapítás, hogy művészeti archetípusokat aktivál a
szerzői/művészfilmre és tömegfilmre egyaránt jellemző módon, illetőleg a dokumentum- és
játékfilm esetében is. A tényleges és fiktív világ együttes megjelenítése, mindkét irányú
átjárása közvetíti a jelenségek interpretációját a hasznosítható ismeretek szintjén is.
Kiemelt figyelmet érdemel Herzog egyedi audiovizuális világa, azon belül is a filmkép
esztétikája. A festészettel való kapcsolat felfejtésekor látható, hogy egyfajta átáramló
mozgásról van szó a film- és a festészeti képek között, amelynek alapját a fausti szellemiség
adja, de a formai-stiláris megoldások is hangsúlyosak. Esetében alapvető a filmtér, a filmidő
konstrukciója; a mindennapi élet és az extrém események formálódása a fikciós-nonfikciós
sorozatok elve szerint; a kompozíció, illetőleg az azon kívüli képzetének ábrázolása. A film és
festészeti kép intermediális összevetésében a médiumok szerepe és tapasztalatcseréjük formái
tárulnak fel. Deleuze szerint a film fogalmak helyett érzéki összességet nyújt, s a filozófia
adhat segítséget koncepcióinak megformálásához, ily módon kölcsönös kereszteződésre
kerülhet sor.7
A kulturális nézőpontot bevonó történeti kutatások körében a társadalmi normák, az értékek, a
szokásrend és a közösségek gondolkodási-cselekvési mintáinak filmi reprezentációja
hangsúlyos, az adott kultúra „tükrének” minősül, mely különösen igaz a német 1960-70-es
évekre.
A társadalmi valóság ábrázolása tárgykörében a dokumentum jelleget inkább beépítő filmek
relativ valószínűsége kerül a figyelem központjába. Kracauer filmszociológiai munkája
pszichológiai aspektusokkal bővítve a társadalmi környezet filmes lenyomatát és a német
kollektív tudattalan folyamatait párhuzamosan tárgyalja (vö. 1999. 9-141). A nyomában járó
7

„A gondolkodás a film által megtestesített formája ugyanaz, mint a valóság formája, amely képeibenhangjaiban megnyilvánul, és amellyel azonos is. A film számára gondolkodni, megjeleníteni és létezni ugyanaz.
(…) A film egy új képi és jelpraxis, amelyhez mint konceptuális praxisnak a filozófiának kell elméletet
csinálnia.” (Deleuze megállapításait idézi Casetti 1998, 261.)
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kutatások figyelme a társadalmi funkciók vizsgálatára irányul, amennyiben a film mítoszok
újjászületésre való képességét, vagy mentalitást jelző szerepét érvényesíti.
A film gazdasági, ipari-technológiai dimenziója a hatvanas évektől autonómmá váló területet
képez a filmtörténetben, melynek okai az autorizmusban keresendők. A szerzőközpontúság
arra világított rá, hogy kizárólag a rendezők és kiemelt alkotásaik középpontozásával egysíkú
elemzés adható, a filmi megoldások többsége mögött pénzügyi, gyártási, technikai folyamatok
húzódnak. A pénzügyi tényezők sorában a gyártók tőkeerőssége, tulajdonviszonyai, piaci
érdekeltségei, forgalmazói-bemutatói kapcsolatai, a belső gyártási viszonyok játszanak
szerepet. A technológiai alapok megváltozása vitathatatlanul meghatározza a filmi
átalakulásokat különösen a hatvanas években. Németország speciális helyzete az újfilm
kibontakozása idején, a támogatott független film ellentmondásossága, a producer-rendezőforgatókönyvíró státuszának tisztázatlansága különösen indokolja e dimenzió beemelését,
voltaképpen nem hangsúlyos, mégis jellemző adalékként szolgál az egyes filmek létrejöttekor.
Werner Herzog filmművészetét vizsgáló dolgozatom nem „szabályszerű” filológiai
eszközökkel létrehozott ún. kronologikus alkotástörténet. Törekvésemben egyesíteni kívánom
a fenti nézőpontokat tekintettel a filmek létrejöttének kontextusaira, a szellemi légkör, a
„Zeitgeist” kihatására. A művészetek közti kapcsolatot tekintve kiemelten fókuszálok a
festészettel rokon jelenségekre; elsődlegesen nem kizárólag a romantika képalkotásával való
hasonlóságaira, hanem a németalföldi barokk, klasszicizmus és realizmus vonatkozásaival
rokon vizuális filmstílus elemzésére térek ki.
A dolgozat központi magvát a fausti szellemiség elemzése alkotja, mivel ez az a középpont,
amellyel hol erős, hol laza kapcsolatot létesítve épül fel az életmű úgy, hogy Herzog
esetenként az egész egy-egy problémáját emeli ki, az alapgondolat egy-egy variánsát jelenítik
meg az egyes filmek. Az adott összefüggésrendszer módosító hatására az egyes filmcsomópontok más-más kiindulóponttal rendelkez(het)nek.
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2. A német újfilm kibontakozása a hatvanas évek végén
Az autodidakta Werner Herzog először 1962-ben az Oberhauseni Rövidfilm
Fesztiválon debütál a szakma előtt Herakles című filmjével. Ettől kezdve folyamatosan készít
rövid játék- és kísérleti filmeket, majd 1967-ben a Carl Mayer forgatóköny-pályázat fődíjának
elnyerése után megalkotja első nagyjátékfilmjét. Az Életjel (Lebenszeichen) 1968-ban a
Berlinale bemutatóján elismerést arat, s egyben azt sejteti, hogy új korszak nyílik a német
újfilm történetében.8 Szép volt látni, hogy mindenünnen, mint a lemmingek lyukaikból, fiatal
rendezők bukkantak elő - idézi fel Herzog a kreatív légkört, s nevezik egymást kölcsönösen
provinciális szemléletűnek Fassbinder és kritikusa a nyilvánosság előtt a korszakról készült
legújabb dokumentumfilmben.9
Tudatosodik a nagy számban jelentkező fiataloknak több értelemben vett kiterjedt feladatköre,
művészi pályájuk elején igyekeznek tisztázni a legfontosabb kérdéseket: a közös
filmművészeti alapokat, a tradicionális kapcsolódásokat, a filmművészeti folyamatosság
kérdését, a nemzetközi és hazai vonatkozású legitimációt, alkotói világuk tartalmi, formaistiláris egyediségét, az autorizmus lényegét, viszonyukat a közönséghez, a gazdasághoz, a
politikához. Az egyetemes filmtörténet sem kerülheti el a nemzeti filmgyártás fogalmának
tisztázását. Tagadhatatlan tény, hogy film(művészet) adott gazdasági, társadalmi, kulturális
vonatkoztatási rendszerben születik, ezen sajátosságok által egyértelműen meghatározott.
Nemzeti jellege egyfajta beágyazódás abba a sajátos környezetbe, amelyben létrejön,
kitermelődik és átalakul. Ilyeténképpen a filmpolitika, a filmgyártás, a tradíció, a
filmtámogatás, a piac, a szórakoztató ipar struktúrája, a tévé szerepe, a közönség etc. viszonya
a filmhez és a mozihoz történelmi tényhalmaz, melynek észlelhető következményei az adott
filmeken csapódnak le.
A német nemzeti filmművészet történeti leírásának kezdete Lotte H. Eisner és Siegfried
Kracauer műveihez kapcsolódik. A démoni filmvászon (1994) című könyvének előszavában
Eisner kutatási módszereit nyíltan teszi közzé: a művészettörténet által kidolgozott
stílusismeret, stílusfejlődés módszereit alkalmazza. Max Reinhardt impresszionista rendezői
törekvéseinek hatásától indítva a német expresszionizmus teljes fejlődési vonulatának
aspektusából vizsgálja meg a stíluskorszak (és korstílus)10 minden fontos filmjét, elemzi és
8

1968 Berlinale: Ezüst Medve Werner Herzognak az Életjel című első rendezéséért.
„Es war schön zu sehen, wie die Lemminge aus ihren Löchern, auf einmal waren Regisseure da.”(kiemelés,
fordítás tőlem, T.K. ) Elhangzik a Gegenschuss - Aufbruch der Filmemacher (Rebellion of the Filmmakers),
2007 című dokumentumfilmben. Rendezte: Laurens Straub, Dominik Wessely, szereplők: Werner Herzog, Hans
W. Geissendörfer, Rainer Werner Fassbinder, Alexander Kluge.
10
Kovács András Bálint a korszakot elemző könyvében (1992) az expresszionizmust korstílusként
hangsúlyozza.
9
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értelmezi valamennyi kvalitásos filmrendező művészi fejlődését, az egyes fejlődési szakaszok
stiláris tendenciáit. Széleskörű kontextust teremt, a német nemzet mentalitásának,
adottságainak figyelembevételével magyarázza a jelenségeket.
A német nemzeti filmmel foglalkozó másik történész, Kracauer a korszak filmjeit a nácizmus
iránti pszichológiai fogékonyság aspektusából értelmezi. Az I. világháborút követő évek
különleges korszakot képeznek, mivel ez idő alatt a kulturális egységnek olyan formája
alakult ki, ahol a kor filmjei ezen egység mögött megbújó folyamatok megértésének
bizonyítékai. A kiemelkedő művészi kvalitásokat felmutató munkáktól a tömegigényeket
kiszolgáló filmekig a nemzeti filmgyártás alkotásaiban fellelhető általános és kényszeresen
ismétlődő motívumok a német nép mentalitásának jelzései, a kollektív lelki folyamatok
tünetei. A hasonlóság és változatosság általi ismétlődések nemcsak az adott filmek diegetikus
világában testesülnek meg, hanem a filmforma és a stílus alkotóelemeiben is. Általános
ismérvek a nyomasztó, kiismerhetetlen valóság visszautasítása, az ebből következő csodálat
és alárendelődés a tekintélynek, amelynek oly sokszor visszatükrözött lenyomata a művekben
a káosz (1999. 213-290).
A nemzeti filmgyártás fogalmát definiáló, a II. világháború előtti időszakot feldolgozó
történeti művek nagyrészt empirikus megalapozottságúak, és a kronologikus leíró rendszer
kritériumainak felelnek meg: a német film történetét Eisner a klasszikus némafilmkorszak I.
világháború utáni virágzásától a hangosfilm előtti befejeződéséig (1926) tárgyalja. Kracauer
az archaikus, jelentéktelennek nyilvánított korai időszaktól (1895-1918), de lényegileg a
háború utáni filmgyártás újjászervezésétől 1933-ig írja le a Weimari Köztársaság
filmművészetét. A II. világháború utáni ún. „nulla évtől”, 1945-től Németország
újraegyesítéséig vizsgálja a nyugatnémet filmet Thomas Elsaesser (2004) nagyszabású
könyvében, amely egyrészt kronológiai folytonosságot jelent a nagy korszakokat elemző
német filmtörténetírásban, másrészt a nemzeti filmművészet fogalmát a német példa kapcsán
új megvilágításba helyezi. 11
A nagy számban elkészült történeti munkákban a német film nagy korszakának feltárása
többnyire elszakad a hagyományosan alkalmazott egyszerű sémáktól, a kiemelkedő
rendezőket és műveiket sorra vevő vagy a témaközpontú, műfaji sajátosságokat összegyűjtő
11

A nyugatnémet filmről Elsaesser könyvének megjelenéséig számos angol és német nyelvű történeti mű,
tanulmány, elemzés jelent meg, a kutató témaválasztása, motivációja kiváló elméleti-történeti felkészültségén,
érdeklődésén túl személyes indíttatású: „…be kell vallanom, hogy a könyv témája nem csak mint kutatót
foglalkoztatott. Bár Fassbinder, Herzog és Wenders filmjei a 70-es években annyira eleven és meghatározó
élményt nyújtottak, mint Godard, Sirk és Minelli filmjei a hatvanas években, hatásuk egyúttal meghatározó is
volt számomra. Miattuk tértem vissza abba az országba, melyet az Oberhauseni Nyilatkozat megjelenésének
évében hagytam el…” (Elsaesser, 2004. 6)
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módszerektől. A történeti kereteket megrajzoló szándék céltétele mellett négy, bár
nagymértékben eltérő, de kölcsönös függőségi rendszerben működő tényező formáló erejét
tárják fel különböző hangsúllyal: az állami filmtámogatási rendszert, a filmesek televízióval
való együttműködésének jogi kereteit, a kiemelkedő rendezők munkásságát és az azt
körülölelő hazai fogadtatást, nemzetközi elismerést, valamint a korszak meghatározó politikai
mozgalmait. A nemzeti filmművészet részeként tárgyalt független filmet elsősorban olyan
gazdasági-kulturális kontextusba helyezik, amely születését, sajátos jellegét, belső és
nemzetközi piaci, esztétikai értékét, a sztárrendezők kultuszát, a közönségigények
figyelembevételét alátámasztja és indokolja. A közpénzekből finanszírozó rendszer a
kereskedelmi tőkétől független hazai piacot alakított ki és gondoskodott a világpiaci
„kultúripar” működtetéséről. A német filmgyártás-támogatás, forgalmazás, bemutatás 1945
után felépülő rendszerének tradícióit, előképeit az I. világháború utáni, Európában legelőször
létrejött szisztémában találta meg, melynek sajátos „kulturális ökológiája” állandóan változott,
s változik ma is a politikai, gazdasági, művészeti folyamatok hatására, következésképpen
differenciált képet mutat a hatvanas évek közepétől a hetvenes és a nyolcvanas években. E
bonyolult filmtájkép alkotó elemeinek megismerése, leírása, rendszerezése, a felszín alatti
erővonalak feltárása áll a történészek vállalkozásának középpontjában (Fischer-Hembus,
1981; Pflaum-Prinzler, 1992; Faulstich-Korte, 1994; Prinzler, 1995; Sanke, 1994; Jacobsen,
2004; Elsaesser, 2004).
A német újfilm első szakasza, amit a fiatal német film korszakának is neveznek, 1962-től, az
Oberhauseni Nyilatkozat megjelenésétől datálható, az 1965-ben megalakuló kuratórium
(Kuratorium Junger Deutscher Film) támogatásával bontakozik ki, és az 1968-as
diákmegmozdulások után zárul le, illetve alakul át.12 Ez utóbbi folyamatban jelentős részt
vállal az ún. második oberhauseni generáció, vagyis a német újfilm alkotó triásza: Herzog,
Fassbinder és Wenders. Oberhausen érdemének lehet tekinti, hogy a filmesek kulturális
kormányzati beavatkozást sürgető közös elvi álláspontot alakítottak ki. A támogatásiértékelési alapból közös és egyben szerteágazó formai-stiláris jellegzetességek születtek,
amelyek alapján a filmek tágabb összefüggések mentén is értelmezhetők, azaz némelyek az
50-es és a 70-es évek irányvonalaihoz egyaránt besorolhatók. A hivatalos filmpolitika és a
gazdaság, a filmek stílusa és témaválasztása szempontjából mégis fontos különbségek
figyelhetők meg a fiatal és a német újfilm között, melyek elsősorban a kommersz, a művész

12

1962. február 28-án az Oberhauseni Rövidfilmfesztiválon 26 fiatal filmkészítő nyilvánosságra hozza az
Oberhauseni Nyilatkozatot, 1965. február 1-jén megalakul a Fiatal német film kuratóriuma (Kuratorium Junger
Deutscher Film), a megfogalmazott elvek megvalósításáért felelős szervezet.
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és a szerzői film fogalmi meghatározottságán alapszanak. Az autor (szerző) és az autorenfilm
(szerzői film) komplexitása, ellentmondásossága máig változó jelleggel sokoldalúan alakítja a
német film történetét. A fogalom speciális német jellege a fiatal filmeseknek köszönhető,
elsősorban stratégiai szerepének fontossága hangsúlyos. A filmgyártás felvirágzásának fő oka
a direkt és indirekt állami támogatás széles összefüggésrendszerében látható, a kor
rendezőinek munkássága a kultúrpolitika részévé lett, s így a viszonylag független német film
sajátságos védettséget élvezett. Szükség volt erre annál is inkább, mert a film helyzete a
hatvanas évek elején halaszthatatlanul megkívánta a forradalmi megújulást és a teljes szakítást
a közelmúlttal. A német film és filmkészítés legitimálását célzó ideológiai viták
kereszttüzében, a filmgazdaság sajátos történelmi-ökonómiai szerkezetében vizsgált film mint
társadalmi tér és speciális termék áll. Mindezen meghatározottságok eredményeképp a
gazdasági elveknek nem alávetett, elsősorban nem profitorientált, hanem az ún. „kulturális”
filmgyártás működése figyelhető meg. Esztétikai szempontból az önreprezentáció és
önlegitimáció folyamatai alakítják a filmtájképet. A filmkészítő ebben a közegben
ellentmondásos szerepbe kényszerül: hagyományos esztétikai értelemben művész, és a
gazdasági körülmények miatt vállalkozó a szó prekapitalista értelmében. A filmkészítők
többoldalú függőségi viszonya a személyes autonómia és függetlenség látszatának
fenntartásában az a szociális-kulturális környezet, amelyben a szerző mint esztétikai szakértő,
mint az avantgárd elkötelezettje, mint hős, mint próféta, mint kézműves, mint producer, mint
irodalmi adaptációk készítője, mint televíziós rendező és politikus kénytelen létezni és
alkotni. A független film e függőségi rendszerének további árnyalását a közönség
meghódításának, igényeinek, elvárásainak nyomába eredő stratégia adja. Elsaesser
gondolatmenete szerint a német újfilm mint jelenség nem érthető meg, ha pusztán tehetségük,
művészeti kvalitásaik, értékteremtésük okán kiemelt rendezők munkáival azonosítjuk (2004.
7-47).
A hatvanas évek végére a fiatal német film több vonatkozásban is válságba kerül: a nouvelle
vague szerzői elméletét és politikáját példaként tekintő filmesek a feltételek és körülmények
nyomása alatt elszigetelődnek, a producer-forgatókönyvíró-rendező státuszában erős
konkurenciát képeznek egymás számára, némelyek művészi-gazdasági vonatkozásban
megalkuvásra kényszerülnek, s nem utolsó sorban nem rendelkeznek közös alapot,
biztonságos igazodást nyújtó hagyománnyal és kialakított saját vezető irányvonallal sem. A
helyzetet csak tovább bonyolítja a háború után fennálló amerikai produkciós dömping formaés stílusdominanciája. A második generáció Oberhausen után 1967/68-ban jelentkezik. Mivel
a filmkészítők többsége autodidakta, folytatható német filmhagyománnyal nem rendelkeznek,
13

és a francia újhullám hatása is kimerülni látszik, új impulzusok után kutatnak. A film
mesterségét a moziban sajátítják el, ahonnan témáikat, előképeiket, műfaji-stiláris
jellemzőiket merítik. Ez a hetvenes évek elejéig (1971/72) terjedő időszak, a német újfilm első
szakasza kialakítja saját sokszínű esztétikai elveit, vizuális formáit, modelljeit, gyártási
logikáját, a nézők meghódítására alkalmazható módszereket. Az alkotók releváns kérdések
megfogalmazására törekszenek, nevezetesen: mit jelent a nemzet, a nemzeti film,
Németország, a haza fogalma alkotó és néző számára. Kluge, Fassbinder, Herzog, Syberberg,
Wenders, Schlöndorff, Margarethe von Trotta filmjei meghatározó szerepet játszanak a német
történelmet, a kultúrát, az egész országot övező, máig ható mitikus konstrukció
megteremtésében. Témáik a nácizmus, a városi terrorizmus, a német társadalom és család, az
extrém másság, az önelemzés köréből származnak, ahol központi kérdés a nézői azonosulás
problematikája, az a törekvés, hogy a néző számára egyértelmű helyet találjanak a fikciós
szerkezetben. Ez indokolja a filmek kevert jellegét, nevezetesen: az európai művészfilmre
jellemző elbeszélésmód, narratív eszközök alkalmazását, a közönségfilm példaszerű
fabuláinak, pozitív hőseinek megjelentetését, valamint a fikciós filmnek a dokumentarizmus
irányába történő kiterjesztését.
A korszakra jellemző műfaji tendenciák egyike számára John Ford, Howard Hawks, Alfred
Hitchcock, a hollywoodi filmgyártás nagy rendezőinek utánozhatatlan kézjegye, az akciófilm
népszerű zsánere szolgáltatja a mintát az első filmek elkészültéhez. Fassbinder is ehhez
kapcsolódva találja meg első alkotási korszakának témáit, műfaját és stílusát. 13
A másik formai kötődés a sajátosan német műfaj, a Heimatfilm újraélesztését szolgálja egy
rövid, sikeres időszakig. E zsáner kialakulása Arnold Fancknak köszönhető a húszas években,
amely túlélte a fasizmus időszakát és a háború utáni stagnálás idejét is. A „kritikai” vagy
„baloldali haza-film” fogalma összekapcsolódik a parabola sajátosságaival, a múlt idejű
elbeszélés aktualizálásával.14 Kialakul az archetipikus rétegekhez és az expresszionista
előzményekhez kapcsolódó szubműfaj, a mitikus Heimatfilm is.15
A közönség megszólítására tesznek kísérletet a filmesek, nem pusztán szórakoztatást, hanem
új típusú élményt nyújtó mozizást céloznak meg. Elsaesser a filmesszékhez és
dokumentumfilmekhez közelebb álló narratívára az „élményfilm” fogalmát használja, míg a
13

Az e tendenciához sorolható jellemző filmek: Klaus Lemke: 48 óra Acapulcoig (1967), Volker Schlöndorff:
Gyilkosság és halál (1967), Rudolf Thome: Detektívek (1968), Rainer Werner Fassbinder: A szerelem hidegebb a
halánál (1969)
14
Kiemelkedően négy filmnek köszönhető ez az irányvonal: Uwe Brandner: Szeretlek, megöllek (1971), Volker
Schlöndorff: A kombachi szegényemberek hirtelen gazdagsága (1970), Reinhard Hauff: Mathias Kneißl (1970),
Volker Vogeler: Jaider, a magányos vadász (1971).
15
Ilyen például: Niklaus Schilling: Éjszakai árnyak (1971) című filmje. Ehhez a vonulathoz csatlakozik majd a
történeti modernizmus második szakaszában Herzog Üvegszív (1976) című munkájával.
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nézőt műfaji eszközökkel az áldozatok, a kívülállók, a kisebbségek vagy a feministák oldalára
állító elbeszélésekre a „filmélmény” megjelölést alkalmazza (2004, 153-247).
A német újfilm első szakaszában indul a nemzetközi szakmai és műértő közönség körében is
elismertté vált triász nagyjátékfilmes pályája: Herzog Életjele 1967-ben, Fassbinder A
szerelem hidegeb a halálnál és Wim Wenders Nyár a városban című filmje 1969-ben készül.
Az újfilm legvirulensebb, a fent említett hármas kibontakozása, pályakezdése utáni második
szakasza, az érett modernizmus (1971/72-től 1977/78-ig), mely időszakban egymást követik a
magas színvonalú filmek a három alkotó oeuvre-jének ún. virágkorában. München jelentős
központ lesz, ami két fontos tényre alapozható, nevezetesen a filmkészítési gyakorlat és az
esztétikai-analitikai szemlélet, azaz a képzés és kritikaírás szerepére. A főiskola (Münchner
Hochschule für Fernsehen und Film, HFF) szakemberei, filmkészítői és a Filmkritik
szakfolyóirat újságírói viszonylag egységesen képviselik a Münchner Sensibilismus
filmesztétikai irányvonalát. Wenders első filmjétől kezdve ennek az irányzatnak a
legígéretesebb képviselője a rendezők közül, a müncheni főiskolán végzett és 1969-től a
Filmkritik munkatársa lett. A kortárs filmelemzők ezt a tendenciát a Hollywoodra kacsingató,
de arról leváló új tartalom-stílus-kereső neoromantikus érzékenységnek látják (Donner, 1972).
A bajor főváros szintén alkotóterepe a másik két autodidakta filmesnek, s azon túl, hogy
egyazon térben élnek és szinte ugyanakkor születnek16, több közös vonás is összeköti őket:
elsőként azt a radikális szubjektivitást kell kiemelnünk, amivel szuverén szerzői filmjeiket
létrehozzák, forgatókönyveiket írják, egyedi stílusukat kialakítják. Egyikük életműve és
személyisége sem engedi meg az ideológiai besorolást. Filmjeik érvényes, széles értelemben
vett kor- és társadalmi dokumentumok az exponált-vitatott általános és speciális német
kérdésekről. Mindhármukra igaz megállapítás az, hogy ideáik, vízióik képi megvalósítását
egyfajta koncentrált megszállottság jellemzi.
A modernizmus periódusainak elemzésekor Kovács András Bálint az utolsó időszakot
politikai modernizmus (1967-1975) elnevezéssel látja el kifejezve ezzel a nagy nyugateurópai országokban uralkodó politikai-intellektuális atmoszférát, a diákmozgalmak
reformokra építő rendszer-átalakító megmozdulásait és hatását a kultúrára, a művészetekre
(2005. 370-377). A politikai-társadalmi közeg átalakulása szükségessé teszi a valóság, az
autor, a művészfilmes világkép fogalmak és a cselekvés lehetőségeinek újragondolását. A
szerzői film kialakulása óta kiemelten kezeli a rendezőt mint íróját és producerét, valamint
adottságnak tekinti, hogy empirikus tapasztalatai vagy éppen fantáziája, álmai, vágyai

16

Herzog 1942-ben, Fassbinder és Wenders 1945-ben született.
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birtokában fiktív világokkal gazdagítja a művészeteket. A filmekből kikerekedő új valóságkép
társadalmi-politikai-ideológiai értelemben vett tettként kapcsolódik az aktuális diskurzusokba
úgy, mint például az Arbeiterfilm (munkásfilm). Alkothat önmagában álló (ideológiai vagy
mitologikus) univerzumot, ahol a film mint létrehozás, mint emberi cselekvés túllép a konkrét
tér-idő adottságain. A modernitás ezen átalakulása indokolja Werner Herzog életművének
fausti irányultságát is. A korabeli valóság újfajta megalkotását nyújtják Schlöndorff,
Fleischmann és különösen Kluge ideológiai-politikai vonatkozású filmjei, amelyek esztétikaistiláris értelemben a dokumentarizmus, a realizmus és a szerzőiség közötti összefüggéseket
boncolgatják. A politikai modernitás német realizmus paradigmája Bertold Brecht
elbeszélésmódján alapszik, ahol a műnek a dialektika és a funkcionalizmus pillérein nyugvó
forradalmi módszer általános érvényességet és aktualitást kölcsönöz. Brechti elveket adaptáló
filmekben is központi kérdés a valóságábrázolás és a hatás viszonya, amit a montázs
megszerkesztésével és az elidegenítési effektusokkal lehet differenciálttá tenni, s a beleélés
elkerülésével ideológiai közvetítését befogadni (Gersch, 1975). A realizmus jellemzői két
pólus között mozognak: az egyik jellegzetessége a tények objektivitása, hitelessége, a
dokumentarista ábrázolásmód elsődlegessége, a másik megoldásban a tényanyagra való
reflexió, a szerzői jelleg hangsúlyos. A pontok közti elmozdulás aránya szabja meg az
uralkodó stílusjegyeket a korszak filmjeiben. A formai jellemzők egységbe szerveződnek az
ideológiai-esztétikai-filmelméleti

vonásokkal,

a

probléma-

és

a

szerzőközpontúság

összefüggő rendszert alkot az újfilm történetében. Amennyiben ez fővonalnak tekinthető,
akkor Werner Herzog alkotásai a szerzői világkép kifejezésére használt metaforák,
szimbolikus formák, a művészeti hagyomány és a mitológia, illetőleg ezek segítségével
létrejövő szerzői vízió mint megkonstruált valóság alapján a szintén jelentős ún. ellenfilm
irányzatába sorolhatók (vö. Kovács, 2005. 378; Elsaesser, 2004).
Jellemző rájuk a rendező különös individualizmusának köszönhető magánmitológia
megalkotása, törvényszerűségeinek kialakítása és érvényesítése a parabolaformán és a
vizuális és zenei eszközök széles körére építő ún. hipertrófikus stíluson keresztül. Az
egyetemes filmtörténeti kapcsolatokat tekintve ez az út Pier Paolo Pasoliniéhoz hasonlítható,
aki a folklór és mitológia segítségével építi ki egyedi mitikus világát, filmjei a bennük
fellelhető marxista ideológia ellenére sem kapcsolhatók az aktuális társadalmi-politikai
folyamatokhoz, parabolikus jellegük – hasonlóképp mint Herzog esetében – meghaladják az
értelmezés konkrét történelmi tér-időre vonatkozó szintjét.
A német újfilmes rendezők a korszak végére nemzetközi elismerést vívnak ki:
Franciaországban és Amerikában szakmai és nézősikert érnek el, fesztiváldíjakat zsebelnek
16

be, beteljesítik mindazt, amit a nemzeti „filmkultúra” államilag támogatott rendszere
megkövetel. A megnyerő külső kép ellenére egyre markánsabban jelennek meg a válság, vagy
az átalakulás jelei. A nemzetközi figyelmet kiváltó német filmek közül egyetlen szerzői film
sem éri el a történészek, kritikusok akkora érdeklődését, mint a Németország ősszel (1977/78),
a szerzők közös epizódfilmje.17 A dokumentumokból álló kollázs az ország politikailag
legnehezebb időszakára reflektál közvetlenül a lezajlott események után, 1977 októberében.
Az elemzők, a nézők reakciója annak a sokkoló tapasztalatnak szól, hogy miként uralkodik el
a hisztéria és paranoia a társadalmon, miként kerül a látens fasizmus a mindennapok
felszínére az RAF cselekményeinek következtében. Különösen Fassbinder rövidfilmje nyújtja
az összetett jelenség esszenciáját, s mutatja fel az újfilm összes erősségét: a rendező
emberként és művészként önmagát leplezetlenül középre állítva fejezi ki a baloldali
értelmiség tehetetlenségének gyilkos hangulatát, a kétségbeesés individuális és politikai
körülményeit. Az epizód súlyát az a brutalitás és őszinteség adja, amivel Fassbinder önmagát
helyezi szituációba; beismeri félelmeit, leleplezi tönkrement kapcsolatát, s egyszersmind
ideológia nélkül érzékeltet politikai tartalmat.
A társadalmat megosztó politikai krízis a hétköznapi ember témáitól a média szerepén át ível,
oktatási intézmények vezetőit, egyetemek professzorait, ismert írókat, művészeket kényszerít
állásfoglalásra, tiltakozásra. A német történelem és közelmúlt mindenütt jelen van a
filmekben. 1979-ben a Hamburgi Nyilatkozat (Hamburger Erklärung) Hark Bohm, Werner
Herzog, Volker Schlöndorff és Wim Wenders aláírásával közzé teszi a filmipart sújtó
strukturális problémákat, nevezetesen a függőséget az állami támogatástól, a bizottságok
elfogultságától, a közvetett és direkt befolyásolástól, a fedett cenzúrától, a tévével való
együttműködéstől és konkurenciától. Változásokat sürgetnek hivatkozva a szerzői film
elméleti-gyakorlati állapotára, a művészeti autonómiára, és ellenintézkedésként létrehozzák a
Filmkészítők filmfesztiválját (Filmfest der Filmemacher). Az érem másik oldalán ez a jelenség
mint a kevés sztár státuszú rendező privilégiuma látható, akik mögött – már csak a kiemelt
szubvencióik miatt is – eltűnni látszik a német film sokszínűsége: kevesebb filmkészítő
dolgozik, a kisebbségek és a nők filmjei háttérbe kerülnek, a dokumentum- és a kísérleti film
innovatív jellege megkopik.
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A szkeccsfilmet (Omnibusfilm) 11 neves rendező jegyzi, többek között Alexander Kluge, Volker Schlöndorff,
Edgar Reitz, Rainer Werner Fassbinder. A német ősz eseményei után azonnal elkészült dokumentumsorozat
Fassbinder epizódjával, az események közvetlen kapcsolatával indul: a Vörös Brigádok terrorszervezet elrabolja
és megöli Hans Martin Schleyer nagyiparost, eltérítenek egy Lufthansa repülőgépet, majd a StuttgartStammheim börtönben 3 fogva tartott terrorista, köztük Andreas Baader és Gudrun Ensslin öngyilkos lesz.
Fassbinder epizódja kíméletlen fizikai és pszichikai önlemeztelenítést ábrázol.
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A viták és követelések egyik utolsó megfogalmazása 1983-ban a modern korszak végén (ez
akár már posztmodern kornak is felfogható) Alexander Klugétól, a politikailag legaktívabb
érdekvédőtől származik Állapotfelvétel: film utópia (1983) címmel. A mű megnevezi a
strukturális deficiteket: a „minőség és gazdaságosság” látszólagos ellentétpárjával a
filmtámogatás működését, a bemutatás szűk alapját és a tévé nagyhatalmát, a
dokumentumfilm bekapcsolását a megbízások rendszerébe, a nézői érdeklődéshez való
csatlakozás hiányosságait, bizonyos médiacsoportok konkurenciáját és egocentrizmusát, a
nyilvánosság

formálásának

állandó

problémáit.

Továbbá

a

mozi

gondolatának

tulajdonképpeni optimista hangján követeli az „identitás túlélési erejét”, a „gátlástalan
elbeszélői beállítottságot”. A megfogalmazás módjában Kluge filmről alkotott felfogása válik
egyértelművé: a filmet nem vagy a művészet, vagy a szórakozás berkeiben helyezi el, hanem
jövőjét emancipatorikus lehetőségeinek felismerésében látja (1983. 16).18
A német viszonyok közüli elvágyódás az újfilm korszakának végére realizálódni látszik. Wim
Wenders Az amerikai barát (1976/77) után az USA-ba megy, Fracis Ford Coppola produceri
hívására filmet forgat Dashiell Hammettről, amely végül sok kudarc, nehézség után 1982-re
elkészül. Wendersnek ez az első olyan filmje, ahol a rendező személyes látásmódja a gyártási
perfekció, a nagyobb volumenű technológiai-anyagi feltételek, a produceri hatalom és nézői
elvárások nyomása alatt háttérbe szorul. Hasonlóan mint Fassbinder Despair (1977) és
Herzog Nosferatu (1978) filmjeinek esetében. Nem elhanyagolható tény az sem, hogy a
tömegfilmipar „árnyékában” születik meg Wenders két legszemélyesebb szerzői filmje, a
Villanás a víz felett (1979) Nicholas Ray haldoklásáról és A dolgok állása (1981) a „szerző
haláláról” (Pflaum-Prinzler, 1992). Herzog említett filmje is a modern alkotói korszak
lezárását mutatja, illetve átlépését egy másik korszakba, a posztmodern fikció és dokumentum
szétválaszthatatlan összefonódását hozó szakaszba. Ő is egyre gyakrabban forgat egzotikus
helyeken: Peruban, Ausztráliában, de Schlöndorff és Lilienthal is eltávozik az országból.
Fassbinder kevéssel halála előtt kivándorlásról beszél, Párizsban vagy New Yorkban alkotott
volna szívesebben. Személyes motivációik mellett a filmgyártás nagyságrendbeli dimenziói, a
nemzetközi színtér elvárásai és koprodukciós módszerei is szerepet kaphattak. A hazai
hiányosságok miatt a német filmkészítők korán mutatnak vonzódást külföldi helyszínek iránt
és érzékenységet a nem kifejezetten német problémák ábrázolására.
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A könyvben olvasható továbbá Claudia Lenssen figyelemre méltó meg-nem-filmesített listája, ahol felsorolja
azokat a történeteket, műfajokat, eszméket, hősöket, akik-amik hiányoznak a német filmtörténetből: A német
film „túlzottan kedves és mélyenszántó” (Der deutsche Film ist zu nett und zu tief – kiemelés, fordítás tőlem,
T.K.)
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A nyolcvanas évek elejére a filmtájkép teljes vertikumában megváltozik, a hanyatlás, a
szétszóródás folyamatai Fassbinder halálával kiteljesednek, és nemcsak szimbolikus
vonatkozásban. A német nemzeti film egyik legszínvonalasabb produktuma, az újfilm – mint
más európai filmművészetek is – vereséget szenved Hollywoodtól, a művészfilm átalakul, a
tévé egyértelműen fölényre tesz szert. „A film szerelmesei közül sokan sajnálkoznak ezen
átalakulás és átírás miatt – de ki állíthatja biztonsággal, hogy mi számít veszteségnek és
nyereségnek az elektronikus jelek, képek és jelzések világában?” (Elsaesser, 2004. 377)
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3. Werner Herzog pályaképe
1985-ben készült Werner Herzogról két figyelemre méltó minimalista stílusú
fotográfia. Az egyiken fekete öltönyben, Busoni Doktor Faust partitúrájával a kezében, a
másikon hegymászó csákánnyal és kötéllel, fanatikus tekintettel láttatja a filmkészítőt Beat
Presser fotóművész, aki a Fitzcarraldo rendezésétől kezdve dokumentálja a történéseket. A
művészi fotó Dreyer képeinek nyomvonalán halad; kevés jellemző motívummal a gondolati
elkötelezettséget, a tematikai irányultságot, s mindenek előtt azt a szellemi-fizikai tartást
artikulálja, ami nélkülözhetetlen és állandó jellemvonása Herzognak. Ez az, ami a modernitás
nagy alkotóit is jellemzi, ami nem pusztán romantikus egoizmus, hanem ahogy Kovács
András Bálint Godard szavait idézve megállapítja: „a szerző felismeri, hogy nemcsak a
műalkotás ura, hanem egy bizonyos összefüggő valóságról való vízió szerzője is, amely egy
alternatív világ, és ennek a műalkotás a legautentikusabb kifejezése” (2005. 376).
Herzog filmes kibontakozása szabadon, intézményes hatás nélkül történik, hiszen
szuverenitása, öntörvényű látásmódja nem tűr beavatkozást. 19 Gyakran megfordul a DIF-ben
(Deutsches Institut für Film und Fernsehen, München/ Német Film- és Televízió Intézet), ahol
találkozik a New American Cinema filmjeivel, Ferdinand Khittl 20 és Stan Brakhage
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munkáival. Különösen az utóbbi experimentális, új filmnyelvezete hatott rá, mint ahogy a
német rendezők közül is azokkal érez rokonságot, akik bátor újítók, eszméik megingathatatlan
követői, s nem tesznek engedményeket a nézőknek. Ilyen Vlado Kristl, 22 a NyugatNémetországban élő horvát származású művész, aki bár több elismerésben részesült,
megosztja a filmes szakmát, s a nézők körében sem lett népszerű. Herzog a techné
19

Werner Herzog (szül.: Werner Stipetič) 1942 szeptember 5-én Münchenben született. Elvált szülők
gyermekeként szűkös körülmények között nő fel egy parasztházban a felsőbajor Bergenben. 1961-ben egy
humán gimnáziumban érettségik, majd megkezdi tanulmányait történelem, irodalom- és színháztudomány
szakon Münchenben és Pittsburgh-ben. Tanulmányait abbahagyja, autodidaktaként korán kezd filmmel
foglalkozni, húsz éves, amikor első rövidfilmje elkészül. A következő film több évet várat magára, Herzog
egyéni tapasztalatszerzésre indul; Amerikában, Mexikóban, Afrikában járt egyedül. Nem pusztán a kaland, az
utazás izgalma hajtja, ez inkább valamiféle keresése egy helynek, ahol egzisztenciája kibontakozhat. A létezés
egyfajta minősége után kutat, ami akár ellentétes az élet fogalmával. Az élet és az egzisztencia manapság
szétválik, az emberek élnek, de nincs egzisztenciájuk – nyilatkozza (Jansen-Schütte, 1976. 114).
20
Ferdinand Khittl (1924-1976), cseh születésű dokumentumfilmes, ismertebb filmjei: Eine Stadt feiert
Geburtstag, 1959; Das magische Band, 1960; Die Parallelstrasse, 1962
23 Stan Brakhage (1933-2003) leghatásosabb munkái: Mothlight, 1963; The Art of Vision 1961-65; Dog Star
Man 1962-64; The Stars Are Beautiful 1974
24 Vlado Kristl (1923-2004) 1963-ben telepedett le Münchenben. Experimentális, animációs filmeket készített,
film-happeningeket rendezett.

20

elkötelezettjeként létrehozza, fizikai értelemben kivitelezi azt, ami a filmkészítéshez
szükséges, mint például a filmtér, a helyszín. Ez a megalkotott és a rendkívüli természeti
viszonyok között megtalált valóság képezi a látásészlelés új aktusát, s a nyomában
megszülető képi világot. Filmjeiben a vizuális érzékelés különböző természeti metaforái
hordozzák az eszmei tartalmat. A képiség archaikus-mitikus gyökereiben, mint valami ősi
adottságban a megfoghatatlant, a megmutathatón túlit keresi. Az utazás, a rendkívüli forgatási
helyszínek megválasztása az egész életpálya során ebből a motivációból ered. A tiszta
látásmód megszerzése és érvényesítése miatt viszonyul szkepticizmussal az oktatás formái
iránt, s tart attól, hogy absztrakt-filozófiai gondolatok hatása alá kerüljön (Pflaum-Schütte,
1979. 59-86). Az egyedi látásmód bizonyítéka a körkörös szerkezetű jelenetekből álló film
mint egységes cirkuláris mozgó-kép. Tágabban tekintve: az egész életmű a goethe-fausti
eszmei középpont körül forog. Herzog számára ez képezi a művészet természetéből eredő
klasszikus törvényszerűséget annak ellenére, hogy közvetlenül nem kapcsolódik iskolához,
irányvonalhoz. Az általa megfogalmazott egzisztencia és az élet közt feszülő ellentmondás az
idealista-romantikus szellemtől fűtött modern ember általános problémája, aki a véges-szűkös
ittlétben nem talál enyhülést. A Goethe-kor alkotóihoz hasonlóan az ő munkáiban is domináns
a szellemének idealizmusa és társadalmának realizmusa közötti feszültség. A romantika
polgári költőinek sorsa a maguk valósága és polgárfeletti idealizmusa közti behatároltságban
pecsételődött meg; egyesek könyvtárosként, törvényszéki bíróként végzik (Lessing, E.T.A.
Hoffmann), mások polgári mivoltuk testi-lelki elszenvedői (Hölderlin, Lenz, Kleist).23 A
külső-belső világ közti tragikus meghasonlás az oka annak a szellemi-lelki jelenségnek,
amelynek formái az elidegenedés, az elmagányosodás, a kommunikáció hiánya, a természetes
lét „ellenképeinek” megmutatása (Korff, 1923-1957). A német modern film kibontakozása
idején társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális területeken analóg folyamatokra figyelhettek
fel a rendezők, így kézenfekvő kapcsolódást biztosított számukra Goethe korának sokféle
szellemi folyamata: a Sturm und Drang irracionalizmusa, a klasszikus művészet
törvényszerűségei, a humanitás gondolata, a romantikusok példátlan fantáziája és szellemi
kalandjai. Forrongó ellentmondásban egyszerre volt jelen tézis és antitézis ugyanazon
művészeti ágon, irányzaton, művön belül. A Goethe és Herder körül kialakuló ifjúsági
mozgalom alapelvei közé tartozik a torzítás nélküli természet (unverbildet) és az (ős)eredeti
23

A germanista Korff az 1770-1830-ig terjedő időszakot Goethe-kornak nevezi, jóllehet a német szellemtörténet
átfogó társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális területein is nagy átalakulások zajlottak. Az esztétikai
gondolkodásmód az egészet célozza meg az irodalom, a zene, a képzőművészet összetartozásának szellemében.
(vö. Korff, 923-1957)
http://www.archive.org/stream/geistdergoetheze01korfuoft/geistdergoetheze01korfuoft_djvu.txt
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érzés követése, melynek vezető eszmehordozója Jean-Jacques Rousseau. Tőle származik az
alkotó ideálképe, az eredeti zseni, a természettől fogva szabad, a formai szabálykényszertől
mentes alkotó fogalma. Goethe zsenigondolatát a Zeusszal ellenkező titán, Prométheusz
alakjához köti: a hatalmi tekintélytől elszakadó, önmagából építkező művész exponenciája
lesz az önrendelkezésre, önmeghatározásra vágyó emberiségnek. Az irodalmi alakok közül
különösen Werther és Faust – ahogy Hamlet, Don Quijote vagy Don Juan is – kilépnek
irodalmi kontextusukból, önálló életet élnek, kvázi mitikus archetípusokká alakulnak át a
későbbi korokban. Fausthoz a radikális megismerés és cselekvés aktusa kapcsolódik, Werther
pedig a viszonzatlan szerelem miatt öngyilkosságot elkövető, cselekvésre képtelen egyén
mintaképe lesz. Magyarázatul a mindenkori politikai-szociális szituáció szolgálhat, ahol
jelentős tettek véghezviteléhez nincs külső ösztönzés, a szellem és lélek nélküli polgári
élethez pedig belső motiváció. A Wertherrel való identifikáció azért is vált olyan jelentőssé
korában, mert sorsa a kilépés lehetőségét csillantotta meg egy olyan életből, amit az érzelmi
passzivitás, a kreativitás hiánya határoz meg. Faust útja a tudományoktól, a humanistaretorikai képzéstől a világot teljességében megragadó bölcseleten keresztül a mágiát is
belevéve halad a világméretű cselekvés aktusáig. A dráma elején monológjában egyértelművé
teszi abbéli hitét, hogy szelleme mozgatója, a kezdet és majdan a vég is, a nagy cselekedet.24
Lemond a tudás utáni hajszáról az érzékek birtoklásáért, otthagyja elszigetelt tudós
egzisztenciáját a világért. Identitása gyökeresen megváltozik, átéli a szerelem misztériumát, és
annak szétrombolhatatlanságát, ebben a vonatkozásban kapcsolódik Wertherhez, csak
számára új élet kínálkozik a kis- és nagyvilágban. Faust produktív és kreatív alkat, aki
valójában sosem törődött bele, illetve nem vette tudomásul a condicio humana feltételeit, az
emberi lét és a természet határait. Az élet legtökéletesebb, legteljesebb pillanatának átélése
összefonódik a bölcsesség végső következtetésével, mely szerint csak az szolgálja meg a
szabadságot, aki naponta meghódítja azt.25 Felmerülhet a kétely, hogy a tengertől elnyert
földön élő szabad nép Faust nagy jövővíziója csupán, s Goethe a szabadság illúziójaként, mint
24

„Geschrieben steht: >Im Anfang war das Wort!<
Hier stock ich schon! Wer hilft mir weiter fort?
Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen,
Ich muß es anders übersetzen,
Wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin.
Geschrieben steht: Im Anfang war die Kraft!
Doch, auch indem ich dieses niederschreibe,
Schon warnt mich was, daß ich dabei nicht bleibe.
Mir hilft der Geist! Auf eimnal seh ich Rat
Und schreibe getrost: Im Anfang war die Tat!” (Goethe, 1992. 55)
25
„Das ist der Weisheit letzter Schluß:
Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben,
Der täglich sie erobern muß.” (Goethe, 1992. 403)
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a felvilágosult despota erőszakos hatalmi kényszereként leplezi le. Amennyiben elfogadjuk
Dieter Borchmeyer (1999) ezen értelmezését a Faust dráma befejezéséről, akkor a cselekvés
nagy aktusához a kudarc élménye társul, az a szemlélet, amit Mephisztó vall az emberi
cselekvés hiábavalóságáról, a világ megváltoztathatatlanságáról, az örök ürességről.
Alátámasztani látszik e tézist Barthes (1983) megállapítása a conditio humana mitológiai
karakteréről, mely arra a misztifikációra támaszkodik, hogy a történelem alapjára a
természetet állítja, ezáltal a természeti fogalmakat átalakítja: naturalizálja és esszencializálja.
A történeti korszakolás kritériumai szerint az oeuvre eddigi alakulását tekintve Herzog
életműve három nagyobb szakaszra osztható.26 Dolgozatomban az 1961/62-1970-ig tartó
pályakezdés időszakára A romantikus-mitikus avantgárd, az 1970-1978-ig terjedő szakaszra
A modern korszak: A fausti egyén nagy alakjai, az utolsó, 1978-től datált nagyobb korszakra
pedig A modernizmus után: A fausti egyén szétszóródó alakzatai, összművészet és kultusz
elnevezéseket használom.
Herzog filmalkotói indulásakor már megfigyelhető egyedi munkamódszere, jelesül a kísérleti
jellegű rövidfilmek, dokumentumfilmek és az első, nagy művészeti feltűnést keltő
nagyjátékfilmek szinte egy időben történő, egymásba folyó elkészítése, s ennek
következményeként az összefonódó művek ún. hármas szerkezete. A Herakles (1961/1962) és
a Játék a homokban (Spiel im Sand, 1964) című kísérleti rövidfilmek után készül el az első
három filmből álló egység. 1966-ban a Deutschkreutz erődjének példátlan védelme (Die
beispiellose Verteidigung der Festung) című rövidjátékfilm az értelmetlen háború-tiltakozássikertelenség téma első felbukkanása a romantika és avantgárd kísérletezés égisze alatt, majd
1967/68-ban az Utolsó szavak (Letzte Worte) görög helyszíne, alakjai közvetlenül
kapcsolódnak az ugyanakkor készülő Életjel (Lebenszeichen) című nagyjátékfilmhez. Még
ugyanabban az évben, 1968-ban megbízásra kezdi el forgatni a Kelet-Afrika repülő orvosai
(Die fliegenden Ärzte von Ostafrika, 1968/1969) című dokumentumfilmet, tulajdonképpen
akkor veszi fel a Fata Morgana részleteit is, amely fragmentumok montázsa csak 1971-re,
azaz a Törpék is kicsin kezdték (Auch Zwerge haben klein angefangen, 1969/1970) című
játékfilm után készül el. Herzog egy személyben forgatókönyvíró, rendező, producer és saját
műveinek gyártója. A szabályos low budget produkciók kis stábbal, kevés pályázati összegből
készülnek, a filmkészítő „mindenes”: alkalomadtán vágó, zenei szerkesztő és hangrögzítő
technikus is. Herzog pályakezdő munkáival tisztázza viszonyát a tradícióhoz; számba veszi a
romantikához, a mítoszhoz és az avantgárdhoz fűződő kapcsolatait, tudatosítja művészeti
26

Tekintettel az alkotói pálya lezáratlanságára, a készülőben lévő filmek sokaságára, az alkalmazott kategóriák
nem lehetnek stabilak, hiszen a történeti distancia függvényében visszamenőleg változhatnak.
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előképeit és kötődéseit. A hetvenes évek elejére a maga teljességében kialakul a herzogi
modernizmus: a radikális individualista gondolat-műfaj-stílusvilág.
A modern korszak elméleti-esztétikai problematikáját a német autorizmus képezi, amit
kevésbé annak kifejtett teóriái (kivételt szinte csak Kluge képez), inkább a munkák gyakorlati
sokfélesége jellemez. Az egész életművet végigkísérő vezérmotívumot az Életjelben (1968)
artikulálja először a rendező, amikor a főhős titáni lázadását mutatja annak dacára, hogy az
ellenfél reménytelenül erősebb. Így nyomorultul és kisszerűen bukik el, mint a későbbi filmek
hasonló főszereplői. A problematika tényleges kifejtése a modern korszakban történik nagy
játékfilmek sorával. A német titanizmus alapjain megszülető lázadás mint rendkívüli
cselekedet és vele szoros együttest alkotó bukás mint félresiklott cselekedet végigkíséri az
életművet. Ennek végrehajtója a pszichológiailag is jól kidolgozott főhős/antihős szerepeiben
Klaus Kinski és Bruno S. A fausti egyén különböző alakjai képezik a dokumentumfilmek
központi szereplőit is, olyan személyek, akik ignorálják a rájuk szabott életszituáció határait,
maguk alakítják át saját és mások egzisztenciáját.
A modern korszak (1970-1978) mintegy nyolc éves időszakában a hangsúly a
nagyjátékfilmeken van és azok mellé egy-egy dokumentumfilm társul. A herzogi
modernizmus egyik legteljesebb műve születik meg A hallgatás és sötétség országa (Land des
Schweigens und der Dunkelheit,1970/1971) című dokumentummal. A nagyfilmek sorát az
1972-es Aguirre, Isten haragja (Aguirre, der Zorn Gottes) nyitja, vele nagy mértékben rokon
a Képfaragó Steiner nagy extázisa (Die große Ekstase des Bildschnitzers Steiner, 1973/1974)
című dokumentumfilm. Átmenetnek is tekinthető e munka a Kaspar Hauser tematikához. A
német cím szerinti Mindenki magáért, Isten mindenki ellen (Kaspar Hauser – Jeder für sich
und Gott gegen alle, 1974) a modernitás herzogi jellemzőinek egyedülálló lényegét nyújtja, s
egyfajta csúcspontot képvisel ebben a korszakban. Az Amerikában forgatott filmek
szorosabban kapcsolódnak egymáshoz: a nyelvtörő című A How much Wood would a
Woodchuck chuck (Mennyi fát gyűjtene össze egy mormota, 1976) aukciója megismétlődik
más kontextusban a Bruno vándorlásai (Stroszek, 1976/1977) című játékfilmben. A herzogi
metaforizáció dokumentarista és fikcionális alkalmazásának példái a La Soufrière (1976) és
az Üvegszív (Herz aus Glas, 1976), az autorizmus „klasszikus” darabjai pedig a közvetlenül
egymás után Kinski főszereplésével forgatott játékfilmek a Nosferatu, az éjszaka fantomja
(Nosferatu – Phantom der Nacht, 1978) és a Woyzeck (1978/1979). A modern korszak
olyanfajta lezárása ez, mint a mise en scéne végéé: benne foglaltatik a folytatás lehetősége.
Herzog soron következő munkáiban a modernitás alapkérdései megmaradnak, csak filmes
praxisa lesz még szerteágazóbb, s a fikció és a dokumentum határfelületein a posztmodernnek
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nevezett művészet fogalmai kapcsolódnak hozzá. A hetvenes évek végétől a század utolsó
nagy

művéig,

a

Legkedvesebb

ellenségem

(Mein

liebster

Feind,

1999)

című

dokumentumfilmig vizsgált időszak a Fitzcarraldo (1981/1982) nagylélegzetű projektjével
veszi kezdetét. Ez a film programadó indítása az új alkotói világképnek, új gondolati-stiláris
vonások megjelenésének az életműben. Egyre több dokumentum készül egy-egy kiemelt
egyén központi szerepéről sokféle helyszínen, sokféle természeti-társadalmi szituációban,
problémakörben. A játékfilmek minőségi-mennyiségi mutatói más irányú rendezői érdeklődés
lenyomatai. Az Ahol a zöld hangyák álmodnak (Wo die grünen Ameisen träumen,
1983/1984), az utolsó Kinski-film, a Cobra Verde (1987) és a Kegyetlen hegycsúcs (Schrei
aus Stein, 1991), a mindössze négy mű húsz év alatt a játékfilmtől való eltávolodás
bizonyítékai. A fikciós forma egyfajta kiürülése, illetőleg bizonyos elemeinek átmentése a
dokumentumfilmbe jelöli ki az új irányvonalat. Faust szétszóródó típusai prédikátorok: a
fekete püspök Brooklynból (Huie's Predigt, 1980), Dr. Gene Scott tévéprédikátor (Glaube und
Währung/God's Angry Man, 1980), orosz megváltók és sámánok (Glocken aus der Tiefe.
Glaube und Aberglaube in Rußland, 1993), afrikai pásztorok (Wodaabe – die Hirten der
Sonne, 1988/1989); hegymászók (Gasherbrum – Der leuchtende Berg, 1984), Laosból
kimenekített amerikai pilóta (Little Dieter Needs to Fly, 1997), dzsungelben lezuhant
repülőgép egyetlen túlélője (Julianes Sturz in den Dschungel, 1998/1999). A század végén az
egyfajta művészeti összegzésnek, mérlegkészítésnek is beillő dokumentum, A legkedvesebbb
ellenségem (Mein liebster Feind, 1998/1999 ) zárja az alkotói szakaszt.
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4. Werner Herzog alkotói korszakai: a romantikus-mitikus avantgárd (1961/62–1970)
A mítosz modellként történő felhasználása a német művészetben (irodalom,
képzőművészet, zene) közkeletű hagyomány és egyfajta kiindulópont a modern művészek
számára. A mítosz olvasásának megtanulása sajátos kaland: feltételezi a lassú önátalakulást, a
készenlétet és készséget arra vonatkozóan, hogy a „valóság” másfajta fogalmát sajátítsuk el
(Wolf, 1983). A dolgozat ezen fejezetében a német modernitás mítoszhoz fűződő speciális
viszonyát vizsgálom, különös tekintettel Werner Herzog pályája elején készített játékfilmekre
vonatkozóan. A fogalmi meghatározásokat, a klasszikus és modern mitológia-értelmezések
közti különbségeket alapul véve azokat a specifikus vonásokat elemzem, amelyek a rendező
felfogását megalapozták, s a romantikus előképből kiindulva indokolják a mitikus sajátos
vizuális megjelenését a filmekben.
Az ember mindig is ragaszkodott ahhoz, hogy a gondolkodás és a kommunikáció kvázimitologikus formáit megőrizze. Különösen igaz ez a német romantika idején, ahol a mítosz a
poétikával, az irodalmi értékek meglétével függ össze, s expresszív motívumai kiapadhatatlan
források a művészet számára. A modernizmus korai szakaszában a kora romantika a mítosz
esztétikai rekonstrukciójának reflexióját adja: Schelling a mitologikus költészet, az „új
mitológia” alapjainak lerakásán fáradozik, August Wilhelm és Friedrich Schlegel, Nietzsche,
a német irodalom szövegei a mítosz különböző nem csak esztétikai értelmezéseit
tartalmazzák. Idealista követeléseik művészeti vetületét figyelmen kívül hagyva egy
vonatkozásukban

közösek:

cselekvésképtelenségére,

a

a

Németországban

polgárok

elvárásainak

uralkodó
és

állapotokra,

igényeinek

való

a

hatalom
megfelelés

elégtelenségére reflektálnak.
Nietzsche filozófiai munkásságában a modernizmus mítoszteremtésének fontosságát vetíti
előre, hiszen, mint írja: a modern társadalom mítosznélküli emberéből hiányzik az erő az
abbreviatúrához, a horizont határainak kijelöléséhez, amit a mítosz tölt be. A világkép mátrixa
a mítosz: képet alkot a világról és a világot körbeveszi képekkel. Nietzsche kitüntetett
figyelemmel szemléli az ókori civilizáció különlegességét, az apollóni és dionüszoszi elv,
azaz a racionalitás, szabályosság, kiegyensúlyozottság és az ösztönösség, extázis,
változékonyság megjelenését a művészetben és a társadalmak életében. Meglátása szerint a
klasszikus görög társadalomban már bekövetkezett egyfajta hasadás e két elv egysége között:
előtérbe került az „apollóni” oldal a „dionüszoszival” szemben, az ember szellemi
tevékenysége magasabbrendű, mint a test ösztönössége. Mivel az „apollóni” ember
képességei révén kiemelkedőnek tartja magát, a társadalom és természet harmonikus viszonya
a racionalitás szabályai szerint alakul át, mégis a „dionüszoszi” ember képes erejénél,
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merészségénél fogva a lét kegyetlenségével szembenézni, nehézségeivel megküzdeni
(Nietzsche, 1988).
A felvilágosodás ellentmond a mítosznak, ezáltal ki is vonja magát hatalma alól. Ellenerőként
a mitikus motívumokban megjelenő belátás kollektív hatalmát akarja megtörni. Adorno és
Horkheimer kultúra-kritikai tézisei a mítosz és a felvilágosodás kapcsolatáról meghatározók a
modernizmus szellemtörténetében. Az Odüsszeia tanulmányozásával a felvilágosodás Janusarcának felvázolását kísérlik meg. A hős sorsán keresztül a modern egyén identitásának,
nagykorúvá válásának problémáit feszegetik. Az ember énjét megalapozó önuralmának
kialakítása virtuális értelemben a szubjektum elpusztítása: identitása megszületik azáltal, hogy
belső természetének repressziójával megtanul uralkodni a külső fölött. Az Én az áldozattal
„kicselezte” a mitikus sorsot, ám mihelyt az Én az áldozat introjekciójára kényszerül, az ismét
utoléri. Az áldozat pozíciójának túllépésével létrejövő szubjektum közvetlenül az áldozati
rituálé része azzal, hogy a természettel szembehelyezi a tudat működését, azaz önmagát
celebrálja (Adorno-Horkheimer, 1990).
Az emberiség a felvilágosodástól kezdve bár fokozatosan eltávolodott az eredettől, mégsem
tudta magát kiszabadítani a mitikus ismétlődés kényszere alól. A modern racionalizált világ
csak látszólag józan, az emberiség emancipációja vakvágányra jutott, az eltárgyiasítás és
izoláció démona ül felette. Németország művészetének történetében a mítosz fasiszta
kisajátításának időszaka következik, a germán mitológia átfordítása történik, ami ahhoz vezet,
hogy a mítosz fogalmát és valóságát tabuizálják.27 Ez az alapja a II. világháború utáni
„mítosz-tilalomnak”, ami felveti az elméletileg még megalapozható mítosz-fogalom kérdését
a német modernizmus számára.
Az ötvenes években még egy ízben feltámad a klasszikus mítosz hatékonyságának reménye,
és egyúttal kritikája mint az ember életét meghatározó kapitalista struktúrák meghamisító,
valóságot elfedő működése. Nem a mítosz és az emancipáció kapcsolata fontos, hanem a
segítségével fenntartható hatalmi rendszer különböző formái, ahol a társadalmi viszonyok
milyensége mint a kapitalizmus természete tűnik fel. A modern mítoszok elvesztik
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A nácik fő ideológusa, Alfred Rosenberg könyveiben a mítosz fasiszta felfogását fogalmazza meg (ld. 1937)
Michel Foucault szerint a vér mítoszában gyökerező „vér és föld mítosz” kontingenciája a nép ellenőrzésének
formáiban mutatkozik meg. Kapcsolatba hozható a magasabbrendű vérvonalról való ábrándozással, mely
egybeszövi a népirtást és a teljes önfeláldozást. Horkheimer és Adorno úgy véli, hogy ezen folyamat
eredményeképp is mítoszvesztés fenyegeti a 20. századot. Végül a német elméleti gondolkodás és művészet
számára Hans Blumenberg antropológiai szemszögből rehabilitálja a mítoszt: benne egzisztenciális
alapélmények fejeződnek ki, melyek teherként nehezednek az ember vállára. A mitikus elbeszélés az efféle
szituációkkal való bánásmódot tanítja meg, funkciója szerint tehermentesíti az egyént.
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valóságfeltáró, értelmező karakterüket, a mitikus gondolkodás krízisében a mítosz „végleg a
lesüllyedt kultúrjavak” közé került (Hüppaut, 1983. 518).
A hatvanas évek végén és a hetvenes években a német művészetben a mítosz iránt újra széles
érdeklődés lesz úrrá, melynek okait elsősorban abban kell keresni, hogy a korai romantikusok
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munkamegosztás következtében megszilárdulnak az elidegenedés folyamatai, a humánszociális haladás leválik a gazdasági fejlődésről, markánssá lesznek a szellem és a hatalom, a
gondolkodás és a cselekvés hasadását mutató jelenségek. Ez az az időszak, amikor az
emberiség atomfegyverkezés általi elpusztíthatósága a fenyegető jelen része. E jelenségek
gyökerét a modern művészek 1800 körül, a kora romantikában, a kapitalista struktúrák
kialakulásának időszakában vélik felfedezni. A francia forradalom ideáljai a társadalom és a
művészet konvencióinak fellazulását hívják létre, s alternatív élet- és kifejezési formák
létrejöttét eredményezik. Ez a történelmi szituáció analógia-modellként szolgál a
modernizmus alkotói számára a megosztott Németországban. 28
A gondolkodás kettős sajátossága, az éleselméjűség és felfokozott érzékenység válik
követendő mércévé a művészek számára. A német újfilmes rendezők gyakorlatában
elterjedtnek mondható a mitikus hagyományhoz történő kapcsolódás, hiszen a mítosz
irracionalista okkupációként komoly aktualitásra tesz szert. Korszerűvé teszi az az esztétikai
többlet, mely a továbbiakban már nem a tudományos racionalizmussal és politikai
ésszerűséggel kompatibilis, hanem az avantgárdhoz hasonló módon a mitikus képpel. Cassirer
antropológiai és strukturalista lingvisztikai megalapozottságú kutatásai a mítoszról mint
önálló szabályrendszerről biztosítják az analógia-modellt. A mítosz visszatérése nem egyfajta
neokonzervatív lépés, sokkal inkább szisztematikus jelentősége miatt fontos. A korai
romantikusok példáján elindulva az alkotók „új mitológiájukat” az irodalom, képzőművészet
és a film területén bontakoztatják ki, s ezzel a mítoszt újra megnyitják a modern esztétikai
reflexió számára (Cassirer, 1924).
Mint ahogy a mítosz fogalmi logika előtt és mellett létező világmagyarázat, egyfajta
küzdelem a különböző erőkkel, úgy működik az imaginárius tér képi hatása is a filmvásznon.
A mitikus filmi megfelelője nem ott lelhető fel elsősorban, ahol explicit módon megjelenik,
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Németország nyugati és keleti részén egyaránt a romantika előképeihez nyúlnak vissza. Egy jellemző példa az
NDK irodalmából: Christa Wolf, a hivatalos szocialista politika által is elismert írónő a mítosz és a romantikus
művészéletképek modelljein keresztül kortárs társadalmi, politikai, morális kérdéseket vet fel. Regényeihez
készített háttér-tanulmányaiban egy „hátország nélküli avantgárd”-ról beszél, a fiatal értelmiségiek egy
csoportjáról, kívülállókról, akiknek új „élet- és művészetkísérlete” a restriktív, totalitárius társadalomban
szükségszerűen bukik el. Kein Ort. Nirgends (Nincs hely. Sehol. 1977. fordítás tőlem, T.K.) című alkotása
Heinrich von Kleist és Karoline von Günderrode tragédiáját korának általános képével összevetve teszi
többértelművé.
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mint például a trójai háború, a lovagkori kosztümös filmek vagy a fantasyk esetében
(Lehmann, 1983. 578).29 Nietzsche megfogalmazásában a mítosz lényege akkor tárul fel, ha a
„történés mint tett” esik vizsgálat alá, a világ kommenzurábilis lesz, ha a folyamatok istenek
és hősök cselekedeteiként észlelhetők, értelmezhetők. Az epikus történetszövés kauzális
textúrája, a cselekményszálak többdimenziós tér-ideje, a képi világ elemei a mitikus
tapasztalat eszközeiként funkcionálnak. Az ősmítoszok általános témái, a teremtésmítoszok a
kozmogóniától a jelen tudásának megalapozásáig terjedő ismereteket közvetítenek. A filmben
a mítosz egyfelől az elbeszélés és a képiség rekurzusa, másfelől a narráció és a kontinuitás
működtetésével annak kritikáját is megvalósítja: az eposz mint az emberi és isteni
cselekedetek szövevénye és világméretűvé felfokozása nem rekonstruálható, nem ismételhető
meg. A modern mitikus struktúrák újjáélesztése viszont csak a művészet révén lehetséges,
melynek utópikus egység-gondolatát a német idealizmus biztosítja.30
A modern mítosz mint esztétikai manifesztáció a már meglévő, a filmben (különösképpen a
tömegfilmben) populáris mitológiákként ismertetett világértelmezéshez társul, s teszi ezt
személetesen a hős alakján keresztül. Heraklés, Prometheus, Achilleus etc. világmegváltoztató
teljesítménye „aktuális” feltételként funkcionál a fabulázó ember számára: kimondja, hogy
ősidőktől fogva az isten(ek) átverhető(k), a csalás lelepleződik, a büntetés nem marad el, és
pusztulás vár arra, aki a legfőbb hatalommal szembe mer szállni. Az ellenállás-büntetés
történetét az elbeszélés modellként kezeli: egyesíti a mítosz történeti és strukturális
aspektusait. A mitikus univerzum része az „örök” hatalommegosztás, mint ahogy a hős
nevéhez kötött tettek is. A modern művészet hőse bár státusának megfelelően részt vesz a
történelmi és individuális folyamatokban, azok jelentőségét nem hősként határozza meg, a
hangsúlyokat sokkal inkább a résztvevő emberek és viszonyaik, körülményeik rendszerében
helyezi el. Recepcióesztétikai értelemben azonban a hős kalandjaival, tetteivel való befogadói
identifikáció elfeledteti a realitás elrajzolását s annak ideologikus voltát. Természetként és a
hősnek tulajdoníthatóként jeleníti meg azt, ami történelmi-társadalmi, humán folyamatok
eredménye. A német művészetben Bertold Brecht epikus színházának köszönhetők azok az
elidegenítő effektusok, amely eszközök segítségével a mítoszok demitizálása véghezvihető.
Ehhez kapcsolható Barthes felfogása: a mítosz a kijelentés egy olyan módja, ahol a
kimondásban a magyarázatra szoruló dolog, jelenség mint eredeti, a mesterséges mint
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Lehmann tanulmányában arra a megállapításra jut, hogy a mítosz direkt megjelenései nem a mítosz és film
kapcsolatát mutatják, sokkal inkább a pubertáskor konjunktúrájának tanúi: a mítosz szabályrendszere saját
elbeszélésmódján keresztül a valóság megfoghatóbbá tételére irányul (1983. 578).
30
Hölderlin az ész mitológiájáról beszél, mely az eszmék szolgálatában áll. „Amennyiben az eszmét nem
esztétizáljuk, azaz mitologizáljuk, nincs jelentősége a nép számára…”(Hölderlin, 1969. 648)
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természetes tűnik fel. Nem játszik szerepet az, hogy egy későbbi analízis során ez az
„igazságtalanság” lelepleződik-e, avagy sem. Hatása erősebb és fontosabb, mint az azt
dementáló magyarázat. Ahhoz, hogy az ilyen ideológiákkal szembe lehessen szállni, a mítosz
megduplázása és potenciálása szükséges.
Az ún. második, „mesterséges mítosz” ereje abban áll, hogy az elsőt szemléletes módon
naivitásként tételezi. Éppen ezt a magatartást használja fel a reflektált műfaji film. A naivitás
megmutatásának azonban kiemelt szerepe volna, nevezetesen az, hogy a néző tekintsen túl az
empátián, az okokat és megoldásokat is vegye észre, illetve mérlegelje (Barthes, 1983. 84). A
modern
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ábrázolásmóddal, mivel annak szabályrendszere éppen az ember ősi művészeti ösztönösségét
semmisíti meg. Rehabilitálja tehát a mítoszt mint eredeti alapot oly módon, hogy elidegenítő
és demitologizáló formákat hoz létre. Kovács a modernizmus egyik meghatározó
ornamentális-mitikus irányzatának belső logikai összefüggéseit Barthes fent idézett művéből
kiindulva tárja fel, s Pasolini „függő beszédét” mint vizuális – nemcsak nyelvkritikai –
eszközt, a modern szerző megszerzett stílusaként, az ironikus distancia és demitizálás
elérésének eredményeként mutatja be (Kovács, 2005. 194-198).
A képalkotási mód megváltozása a 70-es években tehát a mítosz fogalmát használja közös
nevezőként a diszparát jelenségek megragadására. Amilyen mértékben a modern művészet
nem korlátozódik az áthagyományozott mitológiai témák variációira, úgy növekszik az
alkotói intenció saját mítoszok képzésére. Gottfried Boehm e jelenség leírására a
„mítoszpoétika” fogalmát használja (1983. 528), melynek származását a művészet
médiumának önreflexiójából és a művészi tapasztalatból vezeti le. A művészeti átvitel
folyamatában az alkotó saját tapasztalatának apóriájából megszületik az a képi világ, ahol a
saját mint mások cselekvése és szenvedése vagy mint egy másik cselekvés és szenvedés
jelenik meg, s mint ilyenben a saját tapasztalat önmagát igazolva vagy irritálva éli meg.
Németországban Nietzsche és a romantikusok nyomán megkérdőjeleződött a felvilágosodás
azon előítélete, hogy a racionális logosz felülmúlja az irracionális mítoszt. Kettejük
konkurenciájában a romantika töri meg a ráció prioritását, s a mítoszt ősidők bölcsességeként,
közvetlen világmagyarázat hordozójaként proklamálják. Igazságtartalma a visszatérés aktusa
révén tárul fel, a jelen élet praxisában újul meg úgy, hogy annak kényszerei feloldódnak,
határai leomlanak. A technikai világ ellenszereként felfogott mitológia a hetvenes évek
értelmiségi magatartásának ingredienciája: az ideológiai kitörés után a romantikus tartás adja
a mintát az eredethez történő visszatéréshez, sok esetben extrém individuális mitológiák
képzéséhez. Az emberiség őstörténete és a múlt mint a jelentől különböző hely és idő egyúttal
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a jövő garanciája lesz, s az ezen elvi alapon megképződő mitikus kép valószerűsége és
meggyőző ereje okán teremt saját, önmagához mért igazságot, következésképp egzakt
módszerekkel nem mérhető, nem verifikálható. Boehm a modern mítoszok alapjának az
„elmondottság” (Gesagtsein) fogalmát tekinti, a kikényszerítést hogy újra és újra el kelljen
mesélni, miközben az folyamatosan átalakul. Kerényihez (1984) kapcsolódva leszögezi: a
mítoszok primér módon tartalmaik szerint nem definiálhatók, sokkal inkább az
elbeszélésmódjaik alapján, aminek mitológiai kvalitásuk is köszönhető. A mítosz mint a
tapasztalás folyamatáról könnyen leválasztható tapasztalási forma nem csak azáltal
aktualizálható, hogy visszafordítható, átültethető bizonyos kapcsolódó élethelyzetre. A
mítoszképző folyamatnak az felel meg, amit a néző vagy interpretátor visszafelé tesz meg,
feltéve, ha tényleges átfordításról van szó. A művészet önmaga felé fordulása a
folyamatosságot hangsúlyozza a lezártság látszatával szemben, ahol a reflexívvé válás során a
művész saját médiumát és egzisztenciáját mint alapot tételezi. A hetvenes évek sokféle
stilisztikai tendenciájának és konceptjeinek közös vonása az élet és művészet diszpozíciója.
Radikális megoldása Duchamp nevéhez köthető: a művészet és élet viszonya a kölcsönös
indifferencia paradox állapotának tekinthető (Boehm, 1983. 534).
A német újfilmesek számára ez az avantgárd deklaráció egyfajta kiindulópont pályájuk
kibontakozásakor a hetvenes évek elején. Herzog esetében a saját korára adaptált romantikus
mitikus az avantgardizmus extrém magatartásával és szellemiségével fonódik össze. Ezt
példázza ellentmondásos kötődése a tradícióhoz, a korai romantikusokhoz fűződő viszonya.
Hölderlin, Heinrich von Kleist személyes életét és művészlétét több szempontból is
hasonlónak érzik a fiatal rendezők, elsősorban életszemléletük, intellektuális-emocionális
reflexióik alapján.31 Olyan művészek életműve áll előttük példaként, akiket a régi
törvényekhez éppolyan erős kötelék fűz mint az új kor struktúráihoz, s akik bukásukat az
„istenek árulásának” éppúgy köszönhetik, mint saját maguknak. Herzog pályakezdésének
hősei, legyenek bár valóságos vagy fiktív alakok, ebből a tradícióból erednek. Lehetetlen
kísérlet tehát legádázabb ellenségüket és egyúttal önmagukat is leleplezni, olyan irracionális
elképzelés vagy terv ez, melyre nincs megoldás. A bukás okait kutatja ő is, az összefüggést a
társadalmi kétségbeesés és a művész (mint extrém tervek megvalósítója) sikertelensége
között. A romantikus alternatíva bukása az emberi civilizáció fejlődésével, illetőleg a
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Kleist: Ich trage ein Herz mit mir herum, wie ein nördliches Land den Keim einer Südfrucht. Es treibt und
treibt, und es kann nicht reifen. […] Wo ich nicht bin, da ist das Glück. (Szívemet hordozom, mint déli
gyümölcsök magvát északi ország. Űz és hajt, be nem érik […] Ahol nem vagyok, ott a boldogság (Wolf, 1994.
5-6. kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
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kialakult lehetőségek egymás utáni széthullásával függ össze, egyre kevesebb tényleges
élettér marad az egyén számára.
A német újfilm fiatal generációjának képviselői, köztük Herzog számára sem kizárólag a
filmművészet megoldhatatlan antagonizmusai fenyegetőek, sokkal inkább egy új, reformista,
sőt radikális másság felmutatása tartja fogva. Egy új életfelfogás alternatívája látszólag a
társadalom peremén jön létre, a művészet oldaláról nézve mégis annak centrumában. Az
újfilmesek, mint ahogy a romantikusok közül a radikálisabbak (Kleist, Hölderlin és sok női
író is a kora romantika időszakában), nem rendelkeznek a lehetőséggel, hogy financiálisan
függetlenek legyenek, autonóm életet éljenek és kompromisszum-mentesen alkothassanak,
így a mecenatúra kiszolgáltatottjai maradnak.
Herzog a dolgok, tárgyak, alakok fizikai jelenlétét tekinti filmjei kiindulási alapjának, s
azoknak a rendező világképe általi megjelenítését hangsúlyozza. A valóságot megteremtő
alkotói attitűdjével (például, hogy egy hajót áthúzzanak egy hegyen) valójában a szellem
uralmát mint a konstruktív akarat megnyilvánulását hirdeti, kapcsolódva ezzel a német
expresszionista deklarációhoz.32 A sosem látott képek vagy álomvíziók létrehozása irányítja
művészi-egzisztenciális koncepcióját oly módon, hogy elképzeléseiben nem választhatók szét
a filmművészet és életvitelének alapkérdései. Ez az irányultság vezeti a kezdetektől fogva
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filmkörnyezetként és mitikus-szimbolikus tartalom hordozójaként történő megjelenítéséhez,
amely egyedi az új hullámos filmkészítésben, s amely meghatározza a huszadik század végén
is – zömében dokumentumfilmes – munkásságát. A rendkívüliség, vagy a későbbi
megnevezés szerint a haszontalan helyszínei az elhagyott erőd és a szüntelenül forgó
szélmalmok völgye Kos szigetén, a Szahara sivataga, a perui dzsungel, vagy a
dokumentumfilmek változatos, Európán kívüli helyszínei. A felfokozottan szuverén vizuális
kifejezés középpontba állításával azt a romantikus-radikális hagyományt éleszti újra, amely a
mítoszt hívja segítségül tartalmilag a nem kielégítő realitással való szembesítés eléréséhez, az
attól való elhatárolódáshoz, formailag pedig az ironikus, több filmjében groteszk felfokozás
működtetéséhez. Jellegzetes témái, a hódító háborúk archetipikus vonásai, a hősök
mitológiája, a fausti ember cselekedetei a német művészeti tradícióhoz történő
kapcsolódásként, de az emberiség pszichológiai örökségének részeként is megjelennek,
miközben élesen elhatárolódik a pszichologizáló stílustól.
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Kasimir Edschmid német irodalmi kiáltványában a „szellem diktatúrá”-járól beszél, melynek feladata, hogy
az anyagot megformálja a „konstruktív akarat” működése nyomán (vö. Eisner, 1994. 10-16).
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Herzog saját szerzői intenciója szerint a mitikus kettős szerepet tölt be: egyfelől valóságos
ellentmondások imaginárius megoldásait kínálja, másfelől pedig mint identitásmesék a
realitás vs. irrealitás, jó vs. rossz tapasztalat, vágy, kívánság vs. lehetőség, álom, vízió vs.
hétköznapi történés labirintusában segítenek eligazodni, valamint – talán ez a legfontosabb – a
cél az, hogy egységes képekké szervesüljenek, összefüggő narratívákat alkossanak. 33 A fausti
szellemiség, a természeti helyszínek, motívumok, idézetek, önidézetek olyan egységet,
szintézis-mitológiát alkotnak, amelynek célja, hogy a német lét, a nemzeti karakterisztikum és
a német (autor) szerző-rendező nagy elbeszélését újraalkossa.34

4.1. Antik hérosz és a fausti cselekedet lehetősége
Herzog első, az Oberhauseni Nyilatkozat évében (1962) készült Herakles című
rövidfilmje közvetlenül kapcsolódik a mítosz tematikájához. A görög mitológia egyik
legerősebb embere halandósága ellenére a földön szerzett érdemeiért részesül a halhatatlanság
dicsőségében. Herakles munkái, szolgálatai nagy horderejűek: meg kell szabadítania a Földet
a szörnyektől, Gaia leszármazottaitól, békét kell teremtenie az ember számára. Ezek a
feladatok valójában önmaga legyőzésére irányulnak, hiszen csak így képes a halál fölött
diadalmaskodni. Ellentmondásos személyiség lévén egyfelől az isteni világrendet képviseli a
földön, az istenek szövetségese, másfelől külső-belső tulajdonságai nagyon is emberiek:
robusztus alkatú, természetfeletti erejű, de nem éppen finom beszédű, erőszakos, félelmet
keltő, agresszív egyén. Tetteiben is érvényesül ez a kettősség, aminek lenyomatai főként a
népi mítoszokban és a kapcsolódó áldozati rituálékban maradtak fenn. A Homérosz írásaiban
33

Amennyiben a filmi térképezés mitikus tapasztalatként fogható fel a film mitológiájának szemszögéből, s erre
is példa Herzog művészete, úgy megtalálható ennek ellenkezője, a „tér-elvonás” jelensége a német újfilmben. A
Hitler – Egy film Németországból (1977) evokálja a film összes lehetőségét, de megtartja a lehetséges idézetek
státusában. Tartalmilag azzal a mítosszal, azzal a bűvöletből fakadó, tehetetlen mélységbe zuhanással
foglalkozik, amit Hitler okozott. A film a fasiszta fantazmagóriákat mint a „fej kalandjait” zárt kulisszák között
idézi meg, a demitizálás kifejezőeszközeivel pedig a mozi mitikus tapasztalatként felfogott tere ellen hat.
Mintegy a horror vacui kényszere alatt Syberberg a stúdió-tér minden szegletét jelentéssel tölti meg: kulisszák,
építmények, rekvizítumok egymásra rakódó tudatos átvitelével. Minden dolog reflexiókat hív elő egy művi belső
világban. A film összeköti a fasiszta mítoszok észleletét szétesésük analízisével. A rendező a nácizmust „egy új
jégkorszak teremtésmítoszaként” fogja fel, az író, Heiner Müller pedig a filmet a „az összművészeti alkotás
protoplazmájának nevezi”. Syberberg esztétikája dokumentumokból és művi elemek keverékéből építkezik:
téridézetek, hangok, szimbólumok, erőszak és tehetetlenség dialektikájának affirmációiból. Sontag kiemeli a film
jellemző szemszögváltását, amikor Hitler szolgájának ura intimitásairól (szerette a langyos tejet, bizonyos
fehérneműket, stb.) szóló hosszú monológját hirtelen Heller meditációja követi a galaxisokról alkotott
elképzeléseink valószínűtlenségéről. Syberberg teljes komolysággal, humor alkalmazása nélkül látja el kitűzött
feladatát: a fasizmust belülről tárja fel, azaz a bennünk lappangó Hitlert (vö. Sontag, 1980).
34
lsd: Elsaesser (2004) a német szerzőiségről gazdag tényanyaggal alátámasztott érvelését. A filmtörténeti
kapcsolatok mellett a mitikus modern átalakulásának folyamat-leírásában hivatkozhatunk Jung kutatásaira, aki a
„kollektív tudattalan” szférájának analízisével rámutat, hogy a szimbolikus elképzelések átalakulása a modern
ember tudattalanjában éppúgy végbemehet, mint az ősi társadalmak rítusaiban (Jung, 1983. 201-217, 1995. 108).
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fellelhető hős szintén ambivalens megjelenésű: Herakles maga ugyan az Olymposra jut, de a
képmása (eidolón) az alvilágba kerül. Hasonlóképp különböztet meg Hérodotos két alakot:
egy istenit, akinek tisztelete Egyiptomból származik, és egy másikat, a hérost, akinek
hőstetteit később az isten alakjával kapcsolják össze. Felfogása szerint ez a mítosz az isteni és
az emberi határát markírozza, melynek átlépése lehetetlen (Graves, 1981).
Herakles, mint az önmaga gyarlóságán túllépő ember, válaszúton állva nem a könnyed,
gondtalan életet, hanem az erény rögös útját járja. A cselekedeteivel dicsőséget,
halhatatlanságot szerző halandó apoteózisának mintáját követi, ez megragadó különösen a
népi mitikus képzelet számára, bár nagyepikai irodalmi hagyománya nincs, mégis sok töredék
őrzi meg, tartja fenn alakját (Heinrich, 2006).35 Azon kevés mitológiai hős közé tartozik,
akiknek emléke a modernizmus kollektív emlékezetében fennmarad, s alakjaik az új
médiumoknak köszönhetően intenzív formában tűnnek fel a 20. század folyamán. Főként a
képben hívők sajátítják ki alakját, mert individualitását a képalkotási folyamatban lehet a
legjobban interpretálni. Herakles mítoszának vizuális transzformációi a testiség és érzékiség
sokrétű kifejezései. Ezzel a modern művészet kapcsolódik a népi mítoszok variációiban
megőrzött, érzéki örömök kedvelőjének gyermeki naivitásához, rendkívüliségét erejében
hangsúlyozó, inkább komikus, karneváli jellegű, mint tragikus alakjához. A gyermekkor
újrafelfedezése

(a

hellenizmus

nyomán)

kapcsolatot

teremt

a

modern

művész

individualizmusával és azzal az ikonikus fordulattal, amely nem alkot kreativitásának
racionalizmusáról tanúskodó képeket, hanem az esztétikai tapasztalattal mint alapfogalommal
új esztétikát teremt.
Herzog Herakles hősképe is a gyermeki, az önnön testiségében nárcisztikusan gyönyörködő
izomkolosszust veszi alapul. Az új testtudat kifejezése a külsődleges vonások bemutatásával
történik: szuperközeli és közelképek feszülő izomkötegekről, testépítésről, végül pedig a
kitűzött cél eléréséről, nevezetesen a Mr. Germany body building világbajnokságon elért
sikeréről. Az emberi teljesítőképesség határain túljutó heroikus kitartást, akaratot edző
munkafolyamat a modern ember újfajta viszonyát fejezi ki saját testéhez. Hasonlatossága az
istenihez pusztán külsődleges, önmaga legyőzésének terve a jelenben találja meg
érvényességét, jutalmát pedig a világverseny talmi múlékonyságában. A modern héroszok
művi létezését Herzog uniformizált belső terekben, dialógusok alkalmazása nélkül, pusztán a
felfokozott teljesítményből következő diegetikus zajokkal érzékelteti. A kifejezőeszközök
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Herakles alakját a hellenizmus művészete felfedezi magának, a klasszikus korban csak a kisművészetekben
volt honos (mint például: Glykon: Farnese Hercules, márvány, Kr.e.1.sz.) A Rhodoszi Apollonius Argonautákról
szóló eposzában kiemelt helyen szerepel. (vö. Heinrich, 2006)
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avantgárd alkalmazásmódját követve az eisensteini szerkesztés egy változatát alkalmazza. A
testépítő képsorokat megtöri a társadalom, a civilizáció aktuális problémahalmazaival: a
szeméthegyek, a közlekedési káosz, az autóversenyzés, a repülés és hadiipar, a katasztrófák,
balesetek, éhínség és nyomor dokumentumaival. Az intellektuális montázs kollíziójának
működtetésével fejti ki nézeteit a naivitás szintjén élő egyén magamutogató nagyságáról és a
tényleges megoldást sürgető világállapot-kérdésekről. Meglátása szerint a modern Herakles a
gyermeki lét csábító ígéretei közt nem képes tudomást szerezni az ember racionális kontrollja
alól felszabaduló, önnön létét fenyegető, irracionálissá váló világméretű folyamatokról.
A rendező gondolatainak expresszív telítettségű megfogalmazásához a dokumentumanyagból
szerkesztett narrációt választja: a potenciális Mr. Universumok edzését, homoerotikus
pózaikat a kamera előtt, a szépségideálnak leginkább megfelelő teljesítményt. A modern
Herakles mint erőt és intelligenciát jelképező alak mitológiai státusának folyományaként nagy
tettek végrehajtására volna predesztinált. Herzog szöveges feliratok beépítésével a társadalom
aktuális állapotából kiindulva hat hősi munkát kér számon a tizenkettőből. A testképek mellé
kortárs dokumentum-felvételeket vág úgy, hogy montázsuk nyomán egyfelől az ókori mitikus
munkákra lehessen következtetni, másfelől pedig a modern kor általános társadalmi-politikaigazdasági helyzete földrajzi fekvéstől, nemzetektől függetlenül, elfogulatlanul rajzolódjék ki.
Herakles ötödik munkáját, Augeiász koszos istállóinak egy nap alatt történő kitakarítását
gigantikus szeméthegyek alján dolgozó férfi felvételeivel ábrázolja. A lernai hüdra kutya
testű, 8-9 kígyó fejű, mérgező-pusztító szörnyeteg modern változatai a tekeredő kocsisorok és
a forgalmi dugók az autópályákon. A kontrasztként mellettük gyalogló emberek az
esélytelenség didaktikus megmutatásai. Diomédész kancái manapság a nagyteljesítményű
motorsporteszközök. Kiválóságuk motorversenyeken látható, halálos balesetek statisztikáiban
mérhető. A további nagy tettekre hivatott Herakles legyőzi az amazonokat, megszerzi
Hippolüté övét, ami Herzog átfordításában díszegyenruhás lányok felvonulása és a
szépségideál pózában tetszelgő izomkolosszus szekvenciáiban jelenik meg.

A Gérüón

gulyájának elhajtásával megbízott hérosz rendkívüli tettét tömegtüntetések képeivel
konfrontálja, s a mitológiai világ legerősebb emberének hírében álló háromtestű gigász
alakjára reflektál a bodybuilderek testképeinek megsokszorozásával. Herzog Heraklesének
utolsó munkája a Sztümphaloszi rézcsőrű, rézkarmú, emberevő madarak elűzése volna
(Graves, 1981. 145-228). A befejező képsor a modern ember tehetetlenségének, pusztítási
ösztönének bizonyítéka, egyben apokaliptikus jövőkép: harci repülők szórják bombáikat a
földre.
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Herzog első filmesszéjében a mitikus hős modern képét a rossz oldal felerősítésével rajzolja
meg, s egyben a Föld nevű bolygó állapotáról fejti ki aggodalmát. A német kultúra és
művészet nagy elbeszélése, a fausti cselekedet még csak nyomokban van jelen, a mitikus
modern átírása a romantika és avantgárd előképek miatt kézenfekvőbb a pálya elején. Az
autodidakta rendező egyik fontos célja, hogy felhívja a figyelmet az aktuális problémákra,
fiatalkori hévvel (mindössze húsz éves), az irónia és humor eszközeivel, szenvedélyesdidaktikus megoldásokkal jeleníti meg társadalom-kritikai állásfoglalását.
4.2. Az avantgárd tradíció és a modernizmus romantikus mítoszai
4.2.1. Őrültség és lázadás – kísérlet a képek nyelvén
Werner Herzog első játékfilmjét kísérleti jellegű rövidfilmek előzték meg, amelyek
előkészítik mind tematikailag, mind formailag, stilárisan első nagyjátékfilmjét. A második
rövid-dokumentumfilm, a Játék a homokban (Spiel im Sand, 1964) a rendező óhajára nem
kerül közönség elé, mégis fontos tapasztalatot hoz. Szembesül alkotói akarata alól kibújó
munkája kapcsán saját korlátaival, mégis előkészíti az utat a fikcionális karakter és a
dokumentum összefonódását felmutató filmekhez. A Deutschkreuz erődítményének példátlan
védelme (Die beispiellose Verteidigung der Festung Deutschkreuz, 1966) című kisjátékfilm és
az Utolsó szavak (Letzte Worte, 1967/68) című áldokumentumfilm közvetlen előzményként
vehetők figyelembe. Az oberhauseni bemutató sikere fontos referenciát biztosít a
nagyjátékfilm támogatási összegeinek megszerzésében.
Az erődítmény védelme kezdetben játékos kalandozás, majd képzeletbeli háború imitációja,
legvégül pedig tényleges harc a nemlétező ellenséggel. 36 A fekete-fehér filmben dialógusok
helyett külső narrátor mesél a hely történelmi szerepéről, az egykori grófok vad életéről. A
humor forrását elsősorban a különböző nyelvi rétegek összeszövése képezi: ostoba katonai
frázisok („az ellenség első számú kötelessége, hogy ellenségeskedjen”), groteszk nonszensz
mondások („a folyton vigyorgó hullák figyelmét fel kell hívni a helyzet komolyságára”) és
népi szólások vegyítése a narrátor gúnyos reakciójával. A kép eközben elválik a szövegtől, az
agresszív háborús szüzsé mintáinak felhasználásával ironizálja a fegyverkezést. Herzog diffúz
cselekményvezetése fellazítja a kliséket, a nyelvi fordulatok és zajok domináns
36

A kisfilmben négy fiatal férfi behatol egy használaton kívüli, bedeszkázott várba, ahol az ott található második
világháborús egyenruhák, fegyverek, lőszerek segítségével háborút imitálnak. A kezdetben játékos csínytevésnek
induló kaland komoly fordulatot vesz: ellenségre várva elsáncolják magukat, lőállásokat építenek ki, sőt még
csalogató füstjeleket is eregetnek. Az ellenség jövetele helyett azonban csak a földművelő parasztok traktorainak
zaja hallatszik. Ezen a ponton a film játékos humora iróniává alakul át, a „megkezdett háború” folytatása
szükségessé válik, s mikor a fiúk egyike ellenáll, megkötözik. A ellenség hiánya nem akadály, ellenkezőleg,
valójában ez gerjeszti a végkifejletet: a katonák támadásba lendülnek, kitörnek a várból, üvöltve rohannak az
üres földeken és lövöldöznek a semmibe.
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alkalmazásával háborúellenes groteszket alkot. Stílusának alapja az igénytelen, nyers népi
humor, s túlzó torzítással ostoba, értelmetlen végkifejletbe fordítja történetét.
Az Utolsó szavak (Letzte Worte, 1967/68) című kísérleti film elsősorban a helyszínválasztás
miatt olvad bele az első művek közé, Herzog görögországi tartózkodásakor talál rá az
anyagra. A kis szigeteken, elhagyott vidékeken élő emberek kommunikáció-képtelensége,
pontosabban szavak-nélkülisége filmjének témája. Lényegileg az önkifejezés egyedi, a
többiektől különböző formáját, módját feszegeti. Herzog az áldokumentum formájával és
szürrealista groteszk stílusával tesz kísérletet fiatalkori radikális avantgárd meglátásainak
kifejtésére.37 Szeriális szerkesztési elvet érvényesít az elvesztett nyelv fogalmának
érzékeltetésére: ismétlődő álinterjúkat folytat, dokumentumfelvételeket készít, autentikus
zenét választ a kommunikáció nyelvének. Kétféle célját éri el ezzel: felépít és lerombol,
hitelesít és megkérdőjelez ugyanazzal a gesztussal. A szegénység, az elmaradottság, az
embertelen élettér feltárása Luis Buñuel Föld, kenyér nélkül (1933) című filmjének hasonló
eljárásával hozható kapcsolatba, ahol a dokumentarista szándékú képsorok szürrealista
jellegűvé válnak. Herzog groteszk nyelvi monológokkal relativizálja a szigeten rögzített
képsorok valóságosságát (LeRoux, 1968).
A beszélni tudás képességének elvesztése, az elszigeteltség, a traumatikus élmények
összefüggései

különböző

szinteken és mélységben

vizsgálva

visszatérnek Herzog

életművében. A Kelet-Afrika repülő orvosaiban és A hallgatás és sötétség országában a
szeretethiány, magány és elhanyagoltság eredményeként fellépő némaság problematikáját
boncolgatja, a Kaspar Hauser című film szintén eköré a központi motívum köré szerveződik,
több vonatkozásban kiszélesítve, elmélyítve azt. Az Utolsó szavakkal egy időben forgatott
Életjelben kiemelten jellemzi a kislányt, aki elfelejtett beszélni. A modern film
egzisztencialista alapkérdése a titanikus méretű cselekedet illúziójával fonódik össze a soron
következő nagyjátékfilmekben.
4.2.2. Irodalmi kötés és oldás
A német újfilm különösen kezdeti szakaszában hangsúlyozottan ragaszkodik irodalmi
szövegek megfilmesítéséhez, még akkor is, ha autentikus saját írások, forgatókönyvek
37

Egy idős férfi, aki évekig izolációban élt az egyik kis szigeten, most virtuóz lyra-játékos a kikötő egyik
vendéglőjében. „Nem beszélek, ez az utolsó szavam.” – mondja. Két rendőr hosszú, frontális beállításban
egyszerre ugyanazt a mondatot ismétli, nevezetesen, hogy ők hozták vissza a rendes életbe. Egy helyi lakos és az
orvos elbeszéléséből tárulnak fel az életkörülményeiről és az egykor lezajlott szörnyű drámákról szóló
anekdoták: a férfi valószínűleg gyíkokkal táplálkozott, egykor leprások éltek a kis szigeten. Miután az öreg férfi
csak a zene elvont nyelvén fejezi ki magát, amit senki sem ért, minden csak feltételezhető. A sziget elhagyott
házairól, csontokról, koponyákról mutatott dokumentumok nem szolgáltatnak egyértelmű bizonyítékot.
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megalkotására törekszenek. E vezető művészeti ág legitimitása, értékei, nemzetközi és hazai
reputációja elérendő cél a fiatal pályakezdők számára, mint amilyen Herzog is. Barátja,
Volker Schlöndorff legnagyobb filmjei szinte kivétel nélkül irodalmi feldolgozások.
A Deutschkreuz erődítményének példátlan védelme, ez az alig negyedórás kisfilm tág
értelemben vett adaptáció. Achim von Arnim novellája, A ratonneau-i erőd őrült invalidusa
(Der tolle Invalide auf dem Fort Ratonneau, 1818) képezi Herzog egyik kiinduló motívumát,
nevezetesen a narratív szál gerincét. Hasonló elképzelésekkel lát munkához, amit Balázs Béla
a csontváz metaforával közelít meg: „A filmfelvevőgép lencséje röntgensugárként világítja át
az irodalmi műveket: (…) A legtörékenyebb szépségnek is csak meztelen, rideg vázát látjuk, ez
már nem irodalom és még nem film, hanem éppen a ’tartalom’, amely egyiknek sem lényege.
Ennek a csontváznak egészen új, a régitől alapjában különböző húst és bőrt kell magára
öltenie, hogy film szülessék, hogy vizuális alkotást lehessen formálni belőle.” (Balázs, 1984.
33) Megfogalmazása szerint az irodalmi szöveg legfeljebb a film cselekményét adja, tartalmi
vázat, mely egyfajta köztes kategóriaként jelenik meg, és nem érinti sem az irodalom, sem a
film lényegét, azaz gondolati mélységüket és formájukat. A tartalom és kifejezés
kettősségének használata írásaiban máshol is fellelhető: „Hiszen [akár a filmben] egy versben
vagy novellában sem a puszta tartalmon múlik az alkotás értéke. A kifejezés ereje és
választékossága teszi a költőt.” (Balázs, 1984. 27)
Az irodalmi szövegek filmes adaptációjáról történő gondolkodás minden lényeges elméleti
kiindulópontját tartalmazza Jean Mitry felfogása, amit ő is hasonló metaforával ír le: „Minden
a ’lényegre’ redukálódik, vagyis egy csontvázra. A képek (…) a tartalmat tükrözik vissza (…);
de (…) annak a formának a következményei, amely ilyennek alkotta őket…” (Mitry, 1976.
305).
Lényegileg alig térnek el André Bazin gondolatai az elődei által megfogalmazottaktól,
olyannyira általánosíthatók, hogy kortól, stílustól függetlenül igazak lehetnek: „(…) az
irodalmi művek filmre való helyes átdolgozásának vissza kell adnia mindazt, mi a mű
szellemének és szavainak lényegét fejezi ki” (Bazin, 1995. 93).
A két művészeti ág kapcsolatának pontosabb megállítására törekszik a klasszikus realizmus
elméletírója, Siegfried Kracauer, aki megkülönbözteti a kinematográfikus adaptációt a nem
kinematográfikustól, s máig aktuális megfigyeléseket tesz (Kracauer, 1965). Könnyebb filmre
vinni azokat az irodalmi alkotásokat, melyek a film lényegét érintik: konkrét kapcsolatát a
fizikai világgal. A klasszikus történet-elbeszélő stílus forgatókönyvszerűségét emeli ki, a
fizikai cselekvéssel és nem gondolataikkal, nem meditációjuk által jellemzett alakok
cselekvése

könnyen átvihető a

filmi

„fizikai
38

valóság képeire”.

Par excellence

kinematográfikus téma az események, a kapcsolatok, a tömeg ábrázolása a filmen. Meglátása
szerint léteznek olyan művek, amelyek mozgóképileg hozzáférhetetlen világot hoznak létre,
ilyenek például Proust alkotásai. Az adaptáció lehetetlenné válik a lassan előrehaladó,
kronologikus mozgású folyamatok ábrázolása esetében, ekkor csak a „puszta cselekménybeli
vonalvezetés” ragadható meg. A tartalom és a kifejezés (forma) nem szétválaszthatósága
eredményezi a nem sikeres feldolgozást, a színházszerű filmet (Kracauer, 1965. 499-502).
A négy teoretikus az elméleti különbségek ellenére megegyezik a terminológia használatában,
az adaptáció tágan értelmezett fogalmi megközelítésében, amely szerint a film az irodalmi mű
lényegét, tartalmát, értelmét próbálja visszaadni más formai elemek, kifejezőeszközök
segítségével. Két alapvető állításuk szerint a műalkotások tartalma és formája szétválik –
maga az adaptáció is előfeltételezi a forma és a tartalom dualizmusát –, valamint az irodalom
és a film egyaránt képesek ugyanazt a tartalmat kifejezni.
A műalkotások nem klasszikus adaptációján alapuló felfogások azonban egyértelműen
tagadják a fenti állításokat, mint ezt már Kracauer jelezte is: az irodalom és a film esetében a
forma és a tartalom nem választható szét, vagy ha szétválasztható is, a film és az irodalom
nem képes ugyanolyan mértékben visszaadni ugyanazokat a mélyebb tartalmakat.
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Ez is

támadható azonban, mint ahogy a művészetelméletben találunk is rá példákat: radikálisan
tagadja a francia posztstrukturalista művészetfelfogás, hogy létezne bármely olyan kritérium,
mely a felszín és a mélység között különbséget tudna tenni. Ebből következően a műalkotás
tartalma és formája nem állítható szembe, de nem is különböztethető meg igazán egymástól,
mivel a tartalmat a formai, a külső megjelenítés hordozza. Amennyiben ez a felfogás
elfogadható, problematikussá válik az adaptáció maga, hiszen az irodalmi alkotás
legfontosabb sajátosságai vesznek el azáltal, hogy a filmre jellemző formai elemek adják
annak tartalmát.39
A forma és a tartalom szétválaszthatatlansága megnehezíti, de nem lehetetleníti el az
adaptációt, csak a klasszikus meghatározottságú fogalmat más alapokra helyezi. Sok film
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A klasszikus filmelmélet avantgárd teoretikusai, Vertov, Epstein, Delluc állításai szerint a film alkalmasabb
emberi tartalmak kifejezésére, mint a puszta szó. Rudolf Arnheim is hasonlóan vélekedett: a film kifejező forma
a nyelv tökéletlen kifejező erejéhez képest. Balázs Béla írásaiban is hasonló gondolatokat fogalmaz meg: a film
emberhez szóló nyelv, élőbb, mint a kiüresedett beszéd.
A magyar kortárs filmrendezők közül Jeles András filmjeivel is azt vallja, hogy az olyan kifejezési formák, mint
a színház, a film, vagy a zene képesek bizonyos tartalmakat kifejezni, amiket a nyelv nem képes. A nyelv csak
körülírja a fontos dolgokat, míg pl. a film magukról a dolgokról közvetlenül beszél.
Nánay Bence részletesen kifejti nézeteit az irodalom és film adaptív és nem adaptív logikán alapuló egymásra
hatásáról. (2000. 23-44)
39
André Bazin a jelenségről így ír: „ (…) a hősök és cselekedeteiknek jelentése elválaszthatatlanul összefügg az
író stílusával, (…) a regény olyan zárt mikrokozmoszt alkot, hogy szigorú törvényeik szükségképpen hatályukat
vesztik, mihelyt kilépünk ebből a világból” (1995. 80)

39

készült olyan irodalmi szövegekből, amelyek szigorú értelemben adaptációnak nem
nevezhetők, hiszen az irodalmi alap inkább csak a film apropóját, alapötletét vagy narratív
kiindulópontját adja, funkciója szerint pedig a film koherenciájáért felel. Az elmélet idézett
teoretikusai az irodalom felől közelítették meg az adaptáció fogalmát, a filmművészeti
megközelítés azonban másként láttatja a problematikát. A modern művészfilmek nagy száma
esetében az irodalmi mű csak a története miatt, a narratív váz biztosítása szempontjából kap
jelentőséget. A történet dominanciája a film indusztriális jellege miatt válik nyilvánvalóvá,
mivel a gyártási-forgalmazási struktúra a nézők széles rétegére épül. Ezzel szemben a
kísérletező, nem narratív film a bonyolult, magas művészi értékű elit kultúra része és kevesek
számára befogadható. Az irodalmi szövegekre épülő konvencionális történetmesélés ideális
kompromisszumot nyújt a filmművészek jelentős részének, mivel a kísérletezéssel nyert
egyedi elveket és stílusjegyeket meg lehet őrizni, pusztán egy jó történeten kell azokat
megcsillogtatni. Az egyetemes filmtörténet sok példával támasztja alá ezt az alkotói
magatartást; ilyenek például Jean-Luc Godard, Derek Jarman vagy Jean-Marie Straub
módszerei. Radikális álláspontjuk szerint a jó történet valójában nem fontos momentum, csak
a nézőnek tett szükséges engedmény, mely szempontjukból inkább rossz, mint jó. A történet
keretként szolgál, melyet meg kell tölteni a nem narratív logika alkotóra jellemző radikális
vizualitásával, a képzőművészet kompozicionális, festői elveivel, zenei ritmussal, a filmet
felépítő diegetikus és/vagy nem diegetikus elemek szeriális szerkesztésével. Ezekben az
esetekben a befogadói megértést megkönnyíti, ha az irodalmi történet ismert, viszonylag
egyszerű és nehézség nélkül követhető.
A II. világháború után a német irodalom ocsúdott fel először a sokkhatásból, kiemelkedő
művek sora aratott mind szakmai, mind közönségsikert. 40 Később e művek biztosítottak az
50-es évektől kezdődően népszerű feldolgozási alapot a film számára. Talán a gyors művészi
újrakezdés a szépirodalomban is erőteljesen hozzájárult ahhoz, hogy a németek számára
hitelesebbnek bizonyult – különösen a háború után – az írott szó. Az irodalom hatása a filmre
szinte a kezdetektől megfigyelhető, az adaptációk népszerűek és sikeresek voltak a háború
előtti avantgárd német film esetében is, s aktualitásuk napjainkig nyomon követhető. A
filmtámogatási rendszer is nagyobb előszeretettel, kisebb gazdasági rizikó vállalása mellett
invesztál a már népszerűvé, esztétikai minőségük okán elismertté vált irodalmi adaptációk
40

A második világháború után újjászülető német irodalom esetében valójában nem beszélhetünk „Stunde Null”
helyzetről, közvetlenül a háború után világosan kirajzolódott a három meghatározó vonulat: a visszatérő
emigránsok irodalma, az ún. „belső emigráció” alkotásai valamint a fiatal generáció írásai, melyek az 50-es
években is nagymértékben árnyalták az irodalomról festett képet és befolyásolták, elősegítették a többi
művészeti ág önmagára találását.
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elkészítésébe. A televízió mint koprodukciós partner szerepe sem elhanyagolható, támogatása
nélkül az újraépítkező német filmipar és művészet nem valósulhatott volna meg.
Többszörösen determinált kényszerhelyzetben biztos alapot kellett keresni, amit elsősorban az
irodalom nyújtott. Rainer Werner Fassbinder személyes motivációjú, cinema direct stílusban
felvett darabjai után az irodalomhoz fordult és adaptációival aratott sikert, nem várt módon a
publikum és a szakma előtt egyaránt. A Theodor Fontane Effi Briest (1972/74) című
regényéből készült film után Alfréd Döblin Berlin Alexanderplatz (1980) című művéből
készített 14 részes tévépodukciót, amely a német újhullám meghatározó jelentőségű darabja.
A rendező az irodalmi művet alkotói önkifejezése, elképzelései, a filmkészítés öntörvényei
szerint szabadon kezeli.41 Wim Wenders korai alkotói pályáját különleges munkakapcsolat
jellemezte Peter Handke osztrák íróval, akinek elbeszéléseit filmesítette meg, és
forgatókönyvei alapján rendezett filmeket. A rendezőt elsősorban a mozgás és a jelenetek
egymásutánisága, folyamatossága foglalkoztatta az elbeszélt idő problematikusságának
oldaláról: hogyan lehet az ábrázolt időt zökkenőmentessé tenni, hogyan bánik a film az idő
múlásának tényével anélkül, hogy a képiség alapszabályait megsértené. 42
Mint ahogy pályatársai sem, úgy Werner Herzog sem tudja kivonni magát az irodalom hatása
alól: pályája elején egyetlen romantikus novellát filmesít meg, később pedig Herbert
Achternbusch íróval, filmrendezővel áll barátságban, munkakapcsolatban. Korai modern
korszakában a romantikus-avantgárd hagyományokhoz kapcsolódva, a sajátjaként elfogadható
történetet a korai romantikában találja meg. Herzogot a fabula rendkívülisége, az őrület
romantikus témája, a magánháború mint a sors elleni lázadás ragadja meg. A talált irodalmi
kiinduló motívumot következő filmjében átformálja, az egyén titáni cselekedetében fontos
motiváció lesz a fausti ember zsákutcába kerülése, kiútkeresése.
4.3. A titáni és a fausti „Életjel”
Az Életjel (Lebenszeichen, 1967) című első játékfilm a serdülő évek tapasztalataiból,
élményeiből táplálkozik: fiatal fiúként archeológus nagyapja Kos szigeti ásatásait keresi fel,
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Fassbinder régi dédelgetett álma e regény megfilmesítése. (…) olyan képeket és képsorokat kellett és akartam
találni, amelyek a nézőből ugyanazt a belső monológot váltják ki (…) ugyanazon az irodalmi szinten…”
(Fassbinder, 1996. 179, 1984. 82)
42
Wenders három jelentős filmet készített Peter Handke közreműködésével: Die Angst des Tormanns beim
Elfmeter, 1971, Falsche Bewegung, 1974 (Goethe: Wilhelm Meister c. regénye alapján) és Der Himmel über
Berlin, 1987. Ez utóbbi alkotás is érdekes megközelítést vet fel a költői - prózai kifejezés és a képi megjelenítés
tekintetében. Összevetésre érdemes a mottóként választott Rilke-idézet: „És mi nézők, mindenkor, mindenütt, a
mindre nézünk, soha ki belőle” (A nyolcadik duinói elégia) és a rendező ezt érintő gondolatai: „(…) már egy
egész utat, amit ezzel a filmmel szándékozunk magunk mögött hagyni, már előzetesen le is kell írnunk.”
(Wenders, 1999. 222-233)
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ahol találkozik azokkal a tájakkal, amelyek első munkája forgatókönyvét ihletik. A sziget
nyugati részén található fehér hegyek völgyében szüntelenül forgó tízezer szélmalom képe
fabulájának központi motívuma. A mű első megfogalmazása annak a generációs ugrásnak az
életműben, amelyben az életrajzi determináltság és a szimbolikus jelentés összefonódik: az
apátlanság a fiatal pályakezdő számára a német filmtörténet megelőző majd’ negyven évének
megtagadása és az avantgárd művészet szellemi példaként, művészeti kiindulópontként
történő elfogadása.
Az ihletforrások között kiemelt jelentőségű az eddig ismeretlen, idegen táj, a sziget zártsága,
archaikus légköre, mely összecseng új képi kifejezést, eredeti látásmódot kereső alkotói
szándékával. Achim von Arnim novellája, A ratonneau-i erőd őrült invalidusa (Der tolle
Invalide auf dem Fort Ratonneau, 1818) inspirálja a filmelbeszélés kibontását, a narratív szál
lényegét. Herzog ily módon megtalálja első nagyjátékfilmje és a későbbi munkák
modernizmusának individuális jellegzetességeit a korai romantika és az avantgárd
összefonódásában: a modern egyén őrült tettét extrém helyzetben és a cselekvő táj archaikus
látószögét.
Mindezekből az ihletforrásokból és kísérleti rövidfilmes tapasztalataiból 1964-ben, 22 éves
korában megírja a forgatókönyvet, amit bead a Carl Mayer forgatókönyvírói pályázatra. 43 Az
állami támogatás célja, hogy élénkítse a pályakezdő fiatal rendezők munkáját, és új tehetségek
felfedezésével a német újhullám mellett kötelezze el magát. Herzog neves riválisai előtt
megnyeri az egyedi forgatókönyv pályázatot, a megvalósításra kapott 10 ezer márka azonban
még nem elegendő a film elkészítéséhez. A német film fejlődésében fontos momentum, hogy
megalakul a Kuratorium Neuer Deutscher Film azzal a feladattal, hogy az Oberhauseni
Nyilatkozatban megfogalmazott esztétikai irányelveket a gyakorlatba átültesse. Herzog
indulását is ez lendíti előre: elfogadott forgatókönyv alapján az időközben megalakult
filmgyártó cégével (Werner Herzog Filmproduktion) pályázik a Kuratórium támogatására.
1966-ban megítélik neki a 300 ezer DM összeget, amelyből előbb elkészíti a rövidfilmet,
majd az Életjelet.44
43

Az inspirációk hatására szinte egy hét alatt megírja a forgatókönyvet. A pályázat megnyerésével egyidejűleg,
1964-ben tanulmányi ösztöndíjat kap az USA-ba, Pittsburgh-be. El is megy, de csak rövid ideig marad,
visszaadja az ösztöndíjat, nem nyeri el tetszését az egyetemi oktatás. Tanulmányait a müncheni egyetemen is
abbahagyja. (Ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Lebenszeichen DVD 2004)
44
A kuratórium először elutasítja azzal az indokkal, hogy túl fiatal és tapasztalatlan. Két évvel később újra
pályázik, érvelésében arra hivatkozik, hogy több rövidfilmet készített, amelyek Oberhausenben feltűnést
keltettek, megnyerte a Carl Mayer forgatókönyv pályázatot, helyszíni tanulmányokat folytatott, és teljes
mértékben kompetensnek tartja magát egy jelentős low budget nagyfilm elkészítésére (Herzog, 1977).
A forgatást 1967-ben kezdi el, közvetlenül a görög katonai puccs után, amikor már nem volt érvényes a forgatási
engedélye, de a felmerülő problémák még kitartóbbá, még konokabbá teszik a lehetetlent nem ismerő
autodidakta rendezőt. Herzog kevés színészének kiválasztásában igyekszik távol tartani magát az ismertek
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A fiatal rendező autodidakta volta ellenére kifejezőeszközeinek megválasztásában biztos
érzékkel kapcsolódik a modern film történeti előzményeihez, az újhullámok vívmányaihoz.
A bevezető képsorok a helyszín, a rendkívüli képződményekből álló táj jellegét
hangsúlyozzák, a kacskaringós úton lassítva mozgó teherautó pedig az idő állóképét rögzíti.
Az expozíció szekvenciája visszatérő motívumként sorakoztatja fel a táj, a település
expresszionista jelei mellé – mintegy mellékesen – a cselekmény szükségszerű információit, a
megsebesült katona, Stroszek érkezését.45 A film indítása a nem narratív jellemvonást
domborítja ki, pusztán a külső narrátor emlékeztet az elbeszélő jellegre. Az absztrakció
analitikus szemszöge révén készít svenkelve a kamera aprólékos táj- és környezetleírást a
kikötő mentén húzódó erődről, a fehér házakról és éles vetett árnyékaikról. Az erőd kertjében
antik oszlopok maradványai sorakoznak egymás mellett, elrendezésük nem görög szakrális
építmények alaprajzát követi, hanem mesterséges prezentációjuk teremt hivalkodó oppozíciót
a bemutatott környezettel. Kövek és ábrázolatok: lábak, talpak, testrészek, ornamensek,
feliratok képei a szokatlan megkomponáltság és a misztikus jelentés kettőséből jönnek létre.
Az erőd falába mesterségesen beépített szobordarabok rejtélyes, különös atmoszférát
keltenek, s egyben zavarba ejtenek. Ez a megoldás elbizonytalanítja az expozícióban eddig
alkalmazott realizmus tér-idő hitelességét, egyben elszakít attól a közegtől, jelesül a tájtól,
ami központi motívumként tűnik fel. Már az első nagyjátékfilmben határozottan egyértelművé
teszi a fiatal rendező, hogy nem a nagy anyatermészet élményéből táplálkozó képek
gondolati-emocionális kifejezése valósul meg, sőt ezt gúny tárgyává is teszi. 46 Az alkotó
képzelet működését beindító varázs azonban nem lesz a film része, azaz a vizuális szépség
tudatosan mellőzött elem főként akkor, amikor például az antik tér kínálná fel ezt a
lehetőséget.
A mesterséges térformálás kifejezőeszközét itt alkalmazza először, s olyannyira ragaszkodik
hozzá, hogy szinte összes játékfilmjében megvalósítja, mi több, főként későbbi
dokumentumfilmjeiben használja. A filmelbeszélés alapjaként az expozíció meghatározza a
lassú ritmusú statikus időkezelés és a természetes-mesterséges környezet absztraháló szerepét.

szerepeltetésének konvencióitól. Felkéri a fiatal svájci színészt, Peter Broglet, akit Max Frisch Andorra című
színdarabjában látott. A filmvásznon ismeretlen amatőröket alkalmaz: az operaénekes képzettségű Wolfgang
Reichmannt (Meinhard), a kevés színészi tapasztalattal rendelkező görög Athina Zacharopoulout (Mora), és a
teljesen laikus Wolfgang von Ungern-Sternberget (Becker). A film elején feltűnik cameo-szerepben maga
Herzog is. (vö. Audiokommentar Herzog-Straub, Lebenszeichen DVD 2004)
45
A film cselekménye 1942-ben, a II. világháború idején játszódik Kos reneszánsz velencei erődítményében,
ahol Stroszek, a megsérült ejtőernyős katona lábadozásának idejét tölti két bajtársa és a felesége társaságában.
Feladatuk az ott elhelyezett lőszerkészlet megvédése.
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„Az egy bizonyos tájból keletkező érzés nyűgöz le inkább, és nem a nagy természet-érzés” – vallja. (Rost,
1986. 147)
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Stroszek és társai kvázi jutalomként kapják az erődben elhelyezett lőszerraktár védelmét. A
narratív információközlés szűkszavú, rövid jelenetekben a lényegre szorítkozik: például
esküvőjét a görög lánnyal mindössze egy fénykép mutatja. A régiesítés manírjában készült
kép többszörösen elidegenítő: az effektust a mereven kamerába néző alakok és Stroszek
idegen, deformált arca teremti meg. A zárt katonai erődben a bentlakó makro- és mikroszinten
jelentkező hiánnyal szembesül: a háború messze elkerüli a vidéket, s mindennapi tétlenségre
van kárhoztatva. Herzog a határhelyzetbe kényszerített ember állapotának kilátástalanságát
háromféleképpen árnyalja: a táj képein, az állatok és az ember apró történetein,
cselekményein keresztül. A fabula központi motívuma a körmozgás, amely újabb és újabb
köreivel végtelenül megismételhető, visszatérő elem a flóra, fauna és ember létezésében.
Jelenetek sora példázza ezt: a szüntelenül egymás nyomában járó hernyófaj egyedei
elpusztulnának, ha hirtelen körbe-körbe kellene járniuk, vagy a népét kereső cigánykirály újra
és újra körbejárja a világot. Ez utóbbi meseszerű-heroikus vállalkozást komikus-groteszk
reflexióival látja el, amit a Törpék is kicsin kezdték című filmben teljesít ki ebben a
korszakban. A bezártság drámai szituációját a helyszín jelöli ki a nagyobb külső tértől a belső
felé haladva. Ismétlődő kameramozgással a végtelen tengertől a sziget erődjének kőfalain,
belső udvarain át a szűk házba jutunk.
Hasonló módszer figyelhető meg reneszánsz festményeken: a látható dolgok, tárgyak különös
tartalommal töltődnek fel, kisugárzásuk megváltoztatja a róluk alkotott képet. 47 A kövek, a
hegyek, a völgyek leképezései a rendkívüliség hordozóivá lesznek. A táj bizonyos
metamorfózisát véljük látni, holott mozdulatlan egyformasággal van jelen. Mindez
romantikához kapcsolt fogalmakkal telítődik: a melankólia és őrület a tájban, az éghajlatban
keletkezik, s mint nem narratív elem oka lesz a narráció kibontakozásának, a filmi tetőpont
felépülésének. Stroszek egy alkalommal megpillantja a sziget völgyében a tízezer forgósurrogó szélmalom képét. A film e központi metaforája Stroszek metamorfózisának tükre, az
őrület önmagába zárt végtelen állapota.
Herzog első nagyfilmjének újítása abban áll, hogy az individuum helyzetének extrém
sajátossága a tájban bontakozik ki anélkül, hogy a cselekményben, a főszereplő reakcióiban
bármi változás mutatkoznék. A főhős tájélménye extatikus jelleggel fejezi ki a teljes külsőbelső kiüresedés miatt fellépő hiány következményeként azt, hogy miként bomlasztja fel a
személyiséget a háború idején éppen a háború nemléte. A filmtörténetben ilyen intenzív
stílussal Luis Buñuel Oszlopos Simeon (1965) című filmjében találkozhatunk, ahol a szíriai
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Ld. például Rogier van der Weyden festményeit, amelyek befolyásolták a filmkép szerkesztését Herzog korai
műveiben.

44

aszkéta látomásos kapcsolatban áll a tájjal, elragadtatottság alapállapotában, csodával határos
módon létezik-lézeng az oszlop tetején. „Ez számomra mindig valami konkrét dolog, (…) ami
a filmekben látható (…), ami bennünk munkálkodik, belőlünk kikívánkozik, arra csak képpel
tudok felelni” – magyarázza Herzog képeinek kiemelt szerepét (Rost, 1986. 116). A képi
nyelv mellet – bár annak dominanciája, festészeti vonatkozása vitathatatlan – egyenrangú
eszközként megjelenik a zene. Florian Fricke new age ihletésű zenéje az atmoszféra
kialakításában játszik fontos szerepet. Thomas Mauch operatőr megalapozott szakmai
hírnévvel rendelkezik, amikor Kluge és Reitz javaslatára elkezd Herzoggal dolgozni.
A fiatal rendező eljárásában expresszionista előképeiből indul ki, ahhoz a módszerhez nyúl,
amely a belső dráma külső absztrakt világon keresztüli kibontását eredményezi. A húszas
években a személyiség meghasonlása, a tudathasadás, a Doppelgänger lesz a dráma lélektani
kiindulópontja, amelyben démonok, elnyomott ösztönök kitörése eredményezi a konfliktust.
Ebben a korban, mint ahogy Eisner is írja (1994, 6-15), olyan áttetsző lett a világ, hogy
eltűntek a határok az élet színterei, a külső és belső között, így a pusztítás/pusztulás egyszerre
van kívül és belül is. A személyiség szétesésének okai a társadalmi-politikai körülményekben
éppúgy megtalálhatók, mint a lelki bénultságban, az akaratnélküliségben. Ezt az alapot ugyan
figyelembe veszi Herzog, de jelentősen eltér tőle elsősorban abban, hogy a szubjektivitást
felfokozza, intenzívebbé teszi: a szubjektumot szélsőségesen megkettőzi. Míg az
expresszionizmusban lényegileg egységet képez a világ két oldala, addig Herzog korai
modern felfogásában ez az egység felbomlik. A szubjektivitás egyik alakja a tájban, a külső
környezetben

determinált,

erre

szolgálnak

az

absztrakt,

ikonográfiailag

telítetlen

kompozíciók, a lassú ritmus, az álló/holt idő, a fülledt atmoszféra képei, valamint a történet
központi motívuma, a végtelen körmozgás természeti, mesterséges, emberi példái. A
szubjektivitás másik alakja pedig belső meghatározottságú, ami Stroszek háborúról,
katonaszerepről képzett ideáiban, morális elkötelezettségében nyilvánul meg. A kettő
ugyanazt a határhelyzet-állapotot fejezi ki egymás mellett. A radikális egyediség Herzog
alkotói attitűdjéből származik, amit extrém alteregójával ily módon is megkettőz. A duplum
külön-külön, együtt pedig fokozottan azt a tézist állítja fel, hogy a természeti körülmények
éppúgy kiváltói lehetnek a lázadásnak, mint a mentális benső lét, illetőleg együtthatásuk
túlmutat az adott helyzet egzisztenciális jellegén, s anélkül, hogy pacifista színezetű volna,
általános értelemben szól a modern ember határhelyzetbe kényszerüléséről. Szemben ezzel
Elsaesser azt állítja a filmről, hogy Herzog közvetlenségnek és jelenlétnek álcázza
hozzáállását, ami csak mesterséges egzotikum, és „azt sugallja, hogy nem a háború, hanem a
táj, a hőség és az ezer malommal teli völgy őrjíti meg, ami lázadását egzisztenciális (...)
45

gesztussá változtatja” (2004, 205). A történész ítéletéből kihagyja a film azon narratológiai
sajátosságát, hogy a kauzális összefüggések az expozíció információközlésétől kezdve az
ellenség fizikai valószerűségét egyre biztosabban kizárják. A fenyegetettség-pusztítás mint a
háború legfőbb sajátossága már a film elején kiiktatódik, már csak a lőszerraktár nyújt
valamiféle bizonyítékot létezéséről. A szubjektum lelki folyamatainak ábrázolásában az okokozati láncolat a szüzsé diegetikus világában szükségszerűen fellazul, a főhős bensőjében
visszájára fordulnak az események: tétlenség, feleslegesség, értelmetlenség az oka a testi-lelki
pusztulásnak. A fausti alak cselekvésképtelenségbe kényszerítése őrjíti meg, amit az
expresszív-festői tájképiség, a térábrázolás módja közvetve fejez ki és idegenít el az egyén
történetétől. Egyetlen alternatíva marad számára a nagy cselekedet végrehajtására, ha a
lázadás titáni mértékűvé felfokozott magánháborúját választja. Ez felfogható egzisztenciális
gesztusként, de Herzog nem fejezi be itt a drámát, hanem a lefokozás eszközét veti be: ez a
harc puszta tűzijáték, a lövöldözésnek csak egy szamár esik áldozatául, végül pedig
Stroszeket egy egész szakasz rohanja le. A csúfos bukás stiláris megvalósítása nem tagadja le
a megsemmisülés expresszionista hagyományát, a számkivetettség megmásíthatatlanságát,
ironikus reflexiója révén visszacsatol a körforgás metaforájához, az elbeszélés lineáris vonalát
visszahajlítja. Stroszeknek valójában nincs alternatívája, a halál elfogadása sem volna az.
Lotte Eisner A démoni filmvászon hozzáfűzött utószavában kitér a német újfilm rendezőinek
néhány alkotására, többek között Werner Herzog Életjeléről így ír: „ (…) mellbevágott. Óriási
nagy tehetséget éreztem benne, és azt írtam Fritz Langnak: Tudod-e, hogy ismét vannak nagy
filmek Németországban?!“ (1994, 234). A fiatal rendező szenvedő teremtményeit
Dosztojevszkij megalázottjaihoz és megszomorítottjaihoz hasonlítja, akik vizionárius módon
tájakba komponálva jelennek meg, és ezekben van valami Caspar David Friedrich
atmoszférikus képeiből.
Herzog rendezőként sokat profitált első nagy projektjéből, kialakult szerzői egyénisége,
filmjeinek központi metaforákban kifejezett problematikája, a titáni lázadás és a kisszerű
bukás motívuma, a táj mint főszereplő dupluma, az elidegenítés technikáiból nyerhető
feszültség érzékeltetése, az archaikus álomszerű stilizáció hatása, a természetes színészi
jelenlét a kamera előtt. Eisner éles szemű észrevételei mellett mind a német, mind a külföldi
szakma elismerni látszik Herzog törekvésének egyik legfontosabbikát, jelesül a fikció újfajta
feltöltését eredeti történetekkel, a rátalált anyag formáival, és főként a sosem látott képek
uralta stílussal.
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4.4. Ősi teremtésmítoszok modern átiratának hármas egysége
Három film, A törpék is kicsin kezdték, a Kelet-Afrika repülő orvosai és a Fata
morgana átjárást mutat a dokumentum- a játékfilm és a kísérleti esszé formáira jellemző
stiláris megoldások között. Egymást átfedve készülnek, motívumaik nagyrészt közösek,
eszközhasználatuk egymással szoros kapcsolatban áll.

Az 1968-as év különösen

termékenynek bizonyul, Herzog egyszerre három filmterven dolgozik mint forgatókönyvíró,
rendező, zenei szerkesztő és producer. Az első trilógiaként kategorizálható darabok
elsősorban gondolati megközelítésük, filmesztétikai szemléletük és stiláris hasonlóságaik
miatt kapcsolhatók össze. A törpék is kicsin kezdték (Auch Zwerge haben klein angefangen)
forgatási munkálatai 1969-ben kezdődnek, rövid idő alatt, meghatározott gyártási feltételek és
költségvetés mellett Lanzarote szigetén zajlanak.48 Tulajdonképpen túl vannak már a Fata
Morgana anyagának rögzítésén, vágási munkálatait azonban csak e film befejezése után
végzik. Az ötlet, Herzog állítása szerint, Tod Browning Freaks (1932) című filmje nyomán
körvonalazódik. A manapság klasszikus horrornak tartott munka törpe szereplőivel első ízben
tesz kísérletet a másság elfogadtatására, s annak tabudöntő megfogalmazására. 49 A modern
rendezőt e téma kapcsán a fogyatékkal élők ellenállása, a nyárspolgári nézetekkel szembeni
lázadása ihleti meg. Állítása szerint a gonosz nem feltétlenül a torz külső mögött rejtőzik, a
szép, a normális ember is képes szörnyű cselekedetekre. Herzog forgatókönyvében Mexikó
Chiapas tartományát jelöli meg a cselekmény helyszínéül, elsődleges kritériuma a táj nélküli
helyen történő forgatás. Az irreális, a valószerűtlen, a bizarr első képi megjelenését a
természeti környezetben találja meg. Árnyalása a tárgyak és a mesterséges környezet
arányaiban és a megjelenítés mértékében változik. A provokáció a „normális” fordított
alkalmazásában rejtőzik: a másság, az eltérő válik természetessé, a normatív, a társadalmilag
elfogadott érték pedig természetellenessé: „az iszonyú bizalomkeltővé és a bizalom iszonyattá
lesz” (Herzog, 1977. 16).
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Az Életjel sikere és anyagi elismerése adja a lehetőséget további filmek forgatásához, A törpék is kicsin
kezdték 200 ezer dolláros költségvetésből készült 3-4 hónap alatt, ősbemutatója 1970-ben Cannes-ban volt.
49
A Freaksben a törpék összefognak és brutálisan bosszút állnak sérelmeiken: a legerősebb férfit kasztrálják (ezt
a jelenetet a tesztvetítés után azonnal kivágják), a legszebb nőt pedig olyanná teszik, mint amilyenek ők:
csonkítással törpévé, majd cirkuszi attrakcióként mutogatják. Az „emberség védőbeszédének” szánt,
ellentmondásos, erkölcsi kételyeket támasztó filmet jelentősen megvágják, több USA-államban betiltják, ma is
csak 60 perces verziója látható.
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4.4.1. Mágia vs. tudomány
A „Flying Doctors Service” munkáját bemutató dokumentumfilmben50 Herzog azt az
antropológiai és kultúrtörténeti feszültséget helyezi előtérbe, amely az európai egészségügyi
gondolkodás és az afrikai emberek életmódja között fennáll. A törzsi kultúra, a természeti
hagyományok nem ismerik a modern orvoslás szabályait, a gyógyítás civilizációs módja tőlük
idegen.51 A gyógyító tevékenység mellett felvilágosító munkát is végző európaiak a
bennszülöttek másfajta észlelésével, környezetük másfajta megtapasztalásával, absztrakciós
képességük hiányával szembesülnek. A kiemelt jelenetek ugyanarra a didaktikai helyzetre
utalnak, amit André Bazin is leír a fehér tyúk észleléséről az angol misszionáriusok feketéket
oktató tevékenysége kapcsán. Herzog filmje is alátámasztja, hogy a „különbség mindig a
konkrét javára és az absztrakció rovására adódik” (Bazin, 1995. 12). A másként látás
bemutatásával az idegenség fogalmát involválja, s a kommunikációs problémák megoldása, a
megértés megtanulása mellet foglal állást. A kijelentés jellemzi a rendező tárgyához való
viszonyát, nevezetesen alázatosságig visszafogott tartását, makacs türelmét azokkal az
emberekkel szemben, akiket bemutat, kikérdez. A szociális aspektusokra kevesebb figyelmet
fordít, kivételt képez a film záró részének kritikai észrevétele. Szkepticizmussal szemléli azt
az általánosnak mondható felfogást, hogy az afrikai ember életkörülményeinek fejlesztése, a
felvilágosító-oktató munka jelentősége a lehetőségek kibővülését, a civilizációs előnyök
kiaknázását vonhatná maga után.52 Ki döntheti el, hogy mi és miféle előnyt jelent ez az
afrikaiak számára? Kérdésfeltevése mögött felvilágosodás- és tudománykritika, a cililizációs
innováció fonákjának megmutatása érződik. Tartalmilag ezzel a romantikus tradíció
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A dokumentumfilm a „Flying Doctors Service” és az angol sebész, Michael Wood munkájáról számol be, aki
orvos teamjével Nairobiban lévő központján keresztül Kenya, Tanzánia és Uganda megközelíthetetlen
hegyvidékeinek sebészeti ellátását szervezi, végzi. A tévének készített munka megbízóinak célja, hogy az
orvosok áldozatos munkájával megismertessen, és adományokat szerezzen szervezetük számára
51
A film két ilyen esetről is tudósít: kiemelt figyelemmel mutatja Thomas Mauch kamerája a kislány hasi
műtétjét, akinek anyja kevéssel annak megkezdése előtt tejet adott, aminek következtében exitált. A törzsi
harcokban megsérült férfi esete hasonló, a repülő orvos munkája egy csapással semmissé válik. Gyakran
megesik, hogy az operáltak kiszedik kanüljeiket, vagy felkelnek az ágyból, és az udvaron a földre fekszenek. Az
ennek következtében fellépő infekció elkerülése érdekében cselhez folyamodnak: elveszik a betegek ruháit. A
szabadban élő emberek sokkal ellenállóbbak és fájdalom küszöbük is magasabb, mint az európai emberé. A
gyógyítás körülményeit és a törzsi szokásokat a kamera előtt pózoló orvosok, ápolónők ecsetelik, illetőleg
narrátor számol be szem előtt tartva az objektív, többoldalú tájékoztatás kritériumát.
52
Egy kisfiú egyedi esetén keresztül példázza mindezt: komplikált műtét miatt a fiút szüleitől el kellett
szakítani, mikor felépült, nem fogadták vissza, azóta süketnéma és hátrányos helyzetűek közt él. Herzog
narrátorának állásfoglalása szerint: Talán ez a fiú egyetlen sansza, hogy izolációjából kiszakadjon, és modern
képzést kaphasson. Kritikusai szerint az európai felvilágosodás és tudomány vívmányai ellen irányuló
gondolataival Herzog a reakciós felfogás gyanújába keveredik. A zavarba ejtő nyílt szöveg és a kevésbé
megszokott formanyelv együttese inkább elutasítást, mint elismerést vált ki a szakma képviselőiből, illetve
radikalizmusát megpróbálják semlegesíteni, valamiféle kategóriákba kényszeríteni. A ZDF-ősbemutató (1970.
május 3.) azonban sikerrel zajlik, megnöveli a „Flying Doctors Service” ismertségét és támogatási összegeit.
(Ld. Audiokommentar Herzog-Glover-Hill, Auch Zwerge haben klein angefangen, Extras: Die fliegenden Ärzte
von Ostafrika DVD 2004)
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végzetről, eredetről, gyökértelenségről, létről, természetről és társadalomról megfogalmazott
apóriáit idézi fel, szabad territóriumot hagyva a félreérthető interpretációknak. Formailag
pedig az avantgárd megdöbbentő, elidegenítő radikális felfogásával szemléli az embereket és
a tárgyakat. A tévétudósítás, a tényfeltáró riport és a megkonstruált jelenetekből építkező
dramaturgia eszközeit egymásba olvasztja, hogy filmjének közlendőjét nézőihez eljuttassa.
Herzog elveti a cinéma verité módszerét, úgy készít sokrétű dokumentációt, hogy a kamera
jelenlétét konzekvensen érzékelteti az előtte pózoló alakok merev tartásával és mozgatásával.
A rendező elképzelésében ennek komikus-irritatív hatást kell eredményeznie, mert a film
legyen kiáltás, olyan mindenkit elérő provokáció, ami tettekre sarkall.53
Rendkívüli percepciós érzékenységről tanúskodó természeti képek sorát készíti repülőről,
mint például a hatalmas flamingótelep, a szavanna, a sivatag szekvenciái, amely motivika
visszatér és összekapcsolódik a közvetlenül ezután készülő Fata Morganával.
4.4.2. A szélsőségesség fausti jellege
A Kanári-sziget vulkanikus felszíni képződményei, a vizuális élmény ihleti a fikciós
történetre, zárt térre (egy nevelőotthon falai közt és udvarán) és zárt időre (egy nap alatt
lezajló dráma) épülő A törpék is kicsin kezdték című filmet. A szüzsé indító jelenete, az in
medias res módján mutatott kihallgatás a narratíva körkörös szerkezetére utal. A kép az
akciófilmek bűnöző-azonosítási kliséit felhasználva prezentálja az egyik főszereplő törpét, a
bűntény helyszínét pedig rendőrségi fotóval hitelesíti. A vizuális információközlés
minimálisra történő korlátozását végzik el a rövid, tömörített képsorok, s ezen eljárás
törvényszerűen a verbális telítettséget vonja maga után: a két külső narrátor markánsan
elkülönített beszédmódjával tartalmilag egyfelől közli az elbeszélés elindításához szükséges
tudást, azaz az eseményeket kiváltó konfliktust,54 másfelől annak megoldását, a rend
visszaállítását. A film struktúráját tekintve pedig a körkörösséget hangsúlyozza a lezárásban
visszatükrözött diffúz expozíciós elemekkel, másként fogalmazva elliptikusan sűríti a
feltétlenül szükséges narratív közlendőt. A képen kívüli térből a diegézishez tartozó hangok
hallatszanak: torz, értelmetlen utasítások és „normális” emberi beszéd. Az értelmes dialógus
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A 2004-es DVD kiadás alcímeként szereplő idézet: „Film muss einen anschreien” (A film legyen kiáltás. –
kiemelés, fordítás tőlem, T.K.) Herzog célját elérte, a mű a német újfilm egyik legproblémásabb darabjává lett.
54
A „kihallgató tiszt” közlése az előzményekről: a nevelőintézet igazgatója a többi bentlakóval kirándulni ment
a városba. Azok, akik büntetésben voltak, nem utazhattak el, egy nevelővel és a szakácsnővel otthon maradtak.
Az egyik felforgató, Territory megtámadta a szakácsnőt, mire a nevelő az egyik főkolomposnak tartott fiút,
Pepét egy székre kötözi és bezárkózik vele a nevelői szobába. Próbálkozása, hogy normalizálja a helyzetet a
rendőrség kihívásával, kudarcba fullad. A kihallgatáson a legkisebb törpét, Hombrét faggatják arról, mi, hogyan
történt. Megtudható az is, hogy Pepe a történtek miatt válságos állapotban van, nem tudni, túléli-e. Mindez csak
a képen kívüli beszédből lesz ismert, a kép ezekből semmit nem mutat.
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hiánya összekapcsolódik a kopár tájat mutató szubjektív szemszöggel, amit közvetlenül
felvált egy tárgyilagosabb, a kihallgatásra várakozó lilliputiakat bemutató felsőállású
kameraszemszög. Innentől kezdve a film narratívája a belső meghatározottságot egyfajta
külső meghatározottsággal vegyíti, Herzog kísérletet tesz szubsztanciális szubjektivitásának
több szempontú érvényesítésére. A filmelbeszélés lineáris logikai összefüggéseit kiiktatja, a
kauzalitás szabályait figyelmen kívül hagyja, és nem utolsó sorban Bahtyin polifóniáját
alkalmazva nem fixálja képi világát egy kitüntetett nézőpontra (1976). A történet-központúság
helyett erős intenzitású, feltöltött képeket használ, nagy imaginációjú antinarratív vizuális
esztétika alapjait fekteti le.
A növényzet nélküli, vulkanikus kőrengeteg, a kopár vidék vissza-visszatérő motívumként
keretet biztosít az okozati összefüggések nélkül összefűzött jelenetek sorához. A táj általi
elkeretezettséget a panorámázó hosszú beállítás lassú ritmusa, a kamera-szem objektivitásra
törekvő látásmódja érzékelteti. A természet instrumentalizált elemként történő prezentációja a
cselekmény nem oksági kapcsolatát hangsúlyozza, inkább a parabola intenzitását hivatott
alátámasztani. A kifejezés ezen módja nem zárja ki azt sem, hogy a mentális háttér
biztosításaként fogjuk fel és az emberi kapcsolatrendszer indikátoraként értelmezzük a tájat,
hiszen jelen esetben a társadalom elől elrekesztett, problémás, a normálistól eltérő jelenség
ábrázolása történik.55 Visszatérő kép a földöntúli, a fantasztikum, az idegen másság
kifejezésére a kövekből kirakott, horizontig érő hegyoldal a háttérben magasodó
kupolaformájú csúccsal. Ezen az inkább síkszerű, grafikus mint perspektivikus rajzolatú
lejtőn kapaszkodnak fölfelé a törpék több, a narráció különböző pontjain elhelyezett
beállításban. A valahová eljutás, a kijutás szimbolikája a felfelé ívelő mozgás öncélú
értelmetlensége miatt egyfajta idézőjelbe kerül, okozati összefüggésben nem áll a cselekmény
egyéb részeivel, ehelyett ez az irracionális tartalmakra felépített struktúra ad abszurdumig vitt
tartozéka éppúgy, mint a törpék csoportos veszekedése, a vakok hadakozása fakardokkal,
vagy a céltalanul száguldozó motoros.
Kiemelt jelenet viszont az igazgató dombtetőn álló kedvenc pálmájának ledöntése, amivel
kezdetét veszi az értelmetlen pusztítás, a dühös rombolás, a megfékezhetetlen agresszió.
Ebben a részben a természet nem háttérként van jelen, hanem cselekményként értelmezhető, a
káosz elszabadulását, a természeti elpusztítását jelzi egy olyan környezetben, ahol feltűnő az
életfeltételek drasztikus hiánya. A megsemmisítéssel párhuzamosan ősi rituálékkal a
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Mindemellett igaz Balázs Béla korai észrevétele: „a művészi alkotás lényege, hogy a mű egészére egyetlen
szellem nyomja rá bélyegét, és a természet, a környezet együtt játsszék, ugyanazt a hangulatot keltse, mint a mű
cselekménye”(1984. 71).
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kulturális struktúra lerombolása, a hagyomány, az értékek megsemmisítése is megtörténik
(gyújtogatás, transzjellegű győzelmi tánc, barbár harc).
Herzog szereplői ezúttal kivétel nélkül törpék, s azok közül is a legkisebb növésű kapta a
főszerepet, aki amolyan vezérként, rangidős tekintélyként felügyeli a randalírozást, valójában
részt nem vesz benne. Passzív irányadó, aki lekési az akciókat, viszont folyamatos
nevetésével reflektálja azokat. A direkt ellenállást a másik főszereplő, Pepe tanúsítja, aki a
film kezdete óta folyamatosan egy székhez van kötve, s bár a nevelő többször kéri, hogy
beszéljen a társaival, utasítsa őket rendre és fegyelemre, nem szól egy szót sem, illetve
kárörvendő kacagással válaszol. A tömeg aktivitását, nyers erejét a legnagyobb termetű törpe
férfiak képviselik, a nők inkább asszisztensek, epizodisták. A szerepek ilyetén felosztása az
akciófilm kliséinek idézőjeles alkalmazását mutatja: az agresszív felkelő néptömeg és a vezér
együttesen képes elérni a kitűzött célt, a szabadság elérését, az embernek kijáró bánásmódot, a
jobb életkörülmények megteremtését. A józan megfontoltságot, értelmi fölényt itt a nevelő
képviseli, aki a túlerővel szemben tehetetlen, eszköztelen, s emiatt passzivitásra kényszerül,
majd sorsa tragédiába torkollik.
A narratív szerkezet három egymás melletti szimultán hatású rétegből épül fel: az alapot a
mesterséges környezet és a tárgyak világa adja, mellé a második, az animális réteg kerül,
végül pedig a törpék akciói sorolódnak. E háromféle vizuális csoport cselekményei hol
egymást váltva következnek párhuzamos montázs segítségével, hol sűrítve egyszerre, egy
jeleneten belül jelennek meg. A film elejének kihallgatásában az előbbire látunk példát: a
vulkanikus, életidegen táj panorámázó körmozgása elkeretezi az eseményeket, a törpe
rendőrségi kikérdezését többször megtörik tyúkokról készült felvételek. A animális réteget
rövid beállításokkal előrevetítő jelleget Herzog a kisemberek akcióira is vonatkoztatja,
például a fehér döglött tyúk a lázadás kimenetelét anticipálja, vagy az egérrel a csőrében
rohangáló állat a lázadás groteszk paródiája.
Kaotikus akciók egyike a kakasviadal szürrealizmusba hajló képsora. Ezek a jelenetek Luis
Buñuel

korai

filmjeire

engednek

asszociálni:

a

Föld,

kenyér

nélkül

című

áldokumentumfilmjében fejjel lefelé lógó kakasok fejét kell levágni a beavatási szertartás
részeként. Az Elhagyottakban a tyúk-jelenetek többféle jelentésben vissza-visszatérnek a
narratív szerkezetben: Pedro, a főszereplő fiú javítóintézetbe kerülésekor a csirkefarm állatain
vezeti le indulatait, szimbolikus álomjelenetében fehér szárnyasok lassított szürrealista
képsorát látjuk, a film végén pedig a halott Pedro testén átsétál egy tyúk. A fenyegető jelleg,
az irracionális pusztulás áthatja a filmet, mintha az animális győzedelmeskedne az élet felett.
Herzog e filmjének rokonságát Buñuel motívumaival, emblémáival a fogyatékosság, sérültség
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ábrázolása, vakok, idióták és törpék szerepeltetése is alátámasztja (Nazarín, Viridiana, Tejút).
Kapcsolatukat ezek alkalmazásmódja is bizonyítja: Buñuel (kiváltképp első filmjeiben) a
fatális rémálomszerűség kedvéért bizarr, szürrealista képeket asszociatív, intellektuális
montázs segítségével kapcsol össze, Herzog e képeket szimbolikusan, a kendőzetlen brutalitás
megmutatására dühös indulattal, fekete humorral vegyítve használja. A „hitetlenség
misztikusának” tartott spanyol rendező emblémái és provokatív használatuk a polgári rend,
norma, erkölcs ellen irányulnak. Átalánosítva a német újfilmes rendező gondolatai is e körben
mozognak, egyedi vonásokkal azonban a kor szellemisége, konkrétan a diáklázadások eszmei
vonatkozásai, gyakorlati követelései töltik fel, s transzponálják a jelentést a parabola absztrakt
síkjáról az explicit tapasztalat mezejére. Éppen ezzel képes a provokációt fokozni (vö:
Donner, 1970). Míg Buñuel filmjeiben a rendkívüliség, az abnormális a szürrealista első
filmek után inkább realista narrációban jelenik meg (Föld, kenyér nélkül, Elhagyottak,
Nazarín), addig Herzog filmje teljességgel mellőzi a való minden formáját. Az elbeszélést
újra és újra átszövi a természeti kép, az állatok és a törpék jeleneteinek kauzális logikát
mellőző szimbolikus használata.
A Kényszerű házasság című részben a törpék szexuális kapcsolatának groteszk komikuma, a
test ábrázolásának hiánya markánsan megfordítja a szépségideálról alkotott képzeteket. Az
abnormálisnak tartott vágyat felértékeli, a pornóra történő utalással a törpék szexualitásának
természetességét hangsúlyozza. A hétköznapi tárgyak: ágy, szék, ajtó szürreális méretűvé
nőnek, mint ahogy az erőszak is a cselekmény bonyolításával. Az animális szint ábrázolása
egyre kopárabbá, borúlátóbbá teszi a filmet, annál is inkább, mert az agresszió halállal
végződik. A fellázadó-romboló törpék kegyetlenkedése az állatokkal szemben sem ismer
határokat: felkavaró képsorok mutatják, amint a kismalacok a döglött kocához bújnak, és a
tetemen vak törpék lovagolnak.56 Az agresszió ilyetén ábrázolása nem új Herzognál, a Játék a
homokban (Spiel im Sand, 1964) című kísérleti dokumentumfilmjében gyerekek tyúkokat
kínoznak, amitől végül elhatárolja magát, nem is engedi bemutatni a filmet.57
E munkájában a rendező szintén eljut a tűréshatárig, de sikerül megfelelő vágással a
cselekmény más színtereire átváltania. A korai filmek vágója, Beate Mainka-Jellinghaus értő,
kritikus munkája következtében a film montázsszerkezete, a szekvenciák ritmusa felel a
kényes művészi egyensúly megteremtéséért, a befogadást tekintve pedig a felfokozott
56

Herzog a forgatás kapcsán hangsúlyozza, hogy böllér ölte le a kocát, a filmen csak az eredménye látszik.
Mindazonáltal ez nem magyarázat arra, hogy a tetemet a drámai cselekmény során milyen módon „használja
fel”. (vö. Audiokommentar Herzog-Glover-Hill, Auch Zwerge haben klein angefangen DVD 2004)
57
ibid. A dokumentumfilm készítése során olyannyira kontroll nélkülivé lettek az események, hogy Herzog nem
vállalhatta a következményeket. Felismerte a veszélyt különösen pályakezdésére nézve, de ma is úgy látja, hogy
amíg ő él, nem láthatja a közönség a filmet.
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emocionális hatást tompító gondolat érvényesüléséért. Ezzel a módszerrel készül a dupla
tabutörés jelenete, ahol a feltámadási körmenet krucifixére Krisztus teste helyett majmot
szögeznek. Megdöbbentő nyíltságú a német polgári társadalom alapját képező tabusértés, a
blaszfémia ilyen mértéke és formája. A drámai csúcsponton a teljes pusztítás és káosz
kiteljesedik, az apokalipszis feltartóztathatatlan, a feltámadás szatíra tárgyát képezi. Herzog
tézise szerint az emberiség menthetetlen, a vég elkerülhetetlen, mivel a nagy mű, a teremtés is
ellentmondásos, igazságtalan és félbehagyott. Metafora nyelvén: Isten kivezette az embert a
pusztába és elesettségében, torz nyomorúságában magára hagyta. E gondolatok szimbolikus
kifejezéseit hordozza a három meghatározó réteg, a táj-tárgy-élőlény szimultán ábrázolása. A
természeti kép körkörös jelei, a magától körbe-körbe száguldó autó, a vallási körmenet, a
törpék ördögi körakciói az experimentális absztrakció megemelt szintjét hozzák létre. A
motívumok önmagába záródó elrendezése a narratíva körkörös szerkezetének felel meg, a
forma és stílus elemei konzekvensen alátámasztják egymást. Ez a perpetuum mobile csak
erőszakos beavatkozással szakítható meg: a törpék a vezető nélküli autót belelökik egy kráter
szakadékába. Herzog világában a konkrét fizikai megvalósítás nyomán keletkezik az absztrakt
stilizáció: a körben járó autó az óramutató járásával ellentétes irányban mozog. Ez olyan
szokatlanná, zavaróvá teszi a látványt, hogy újra és újra fel kell rá figyelni. A szubjektív
irritáció következtében egyre tömörebb, egyre kényelmetlenebb, egyre szörnyűbb jelenséggé
válik.58
Herzog komor apokaliptikus világlátását több vizuális hatás alakítja ki pályája ezen
szakaszában: a különös, bizarr hegyvidéki tájak németalföldi festője, Hercules Seegers képei
számára a modernizmus festészeti előképei.59 Emberábrázolásának kialakulásában, a
rendkívüli, groteszk alakok szerepeltetésében kétségkívül nagy szerep tulajdonítható
Hieronymus Boschnak, a vízió, a szürrealista rémálom-szekvenciák jelentősége pedig
Francisco de Goya képeinek köszönhető. Szellemi rokonság mutatható ki e festők vitatott,
sokféleképpen értelmezett képi világával, különösképp az emberi bűnök, gyengeségek,
eltorzulások tematizálásával, a démoni, félig állati, félig emberi gonosz alakzataival, s az
azokhoz kapcsolt tárgyak összetett szimbólumaival. Herzog filmjében az emberben lappangó
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„Csak két dolgot tudok: az egyik, hogy képben meg tudom fogalmazni azt, ami háborog bennem és az
emberekben, a másik az életvitelem (…) átlépem a határokat (…) a mód, ahogy élek, másoknak is követhető
lehet…” (Rost, 1986. 118, kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
59
Hercules Seghers (1590-1640) festményei a holland polderekről, hegyvidékekről mesteri technikai, formai
(fény-árnyék) megoldásaikkal kiváltották Rembrandt érdeklődését (11 festménye volt tőle). Herzog figyelmét a
nem evilági táj ábrázolásán túl megragadta az is, hogy a festő korában értelmileg visszamaradottnak számított.
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állati pusztító erő fordul környezete és önmaga ellen, a határhelyzetbe került törpe-lét nememberivé torzul.60
A pályakezdés filmjeinek ihletettségét vizsgálva megfigyelhető a népi gyökerekhez való
kötődés, ami elsősorban autodidakta voltával függhet össze, de a romantika szellemiségéhez
is köthető, mivel a folklór kutatása ott csúcsosodik ki, s hatása Herdertől Goethén keresztül a
különböző német romantikus iskolákig meghatározó. A népművészet mint művészeti
kiindulópont is egyre elfogadottabb, illetve szerves egységet képez a különböző művészeti
ágak vívmányaival. E tradícióhoz történő visszacsatolás mind a motívumokat, mind a
kifejezőeszközöket tekintve a középkori művészet hatását is bevonja. Herzog intenzív
individuális stílusának központi eleme a népi groteszk, a fekete humor. A középkor
kultúrájában megalapozott nevetés formái és különböző megnyilvánulásai szemben álltak a
kor, a társadalmi rend komoly kultúrájával. A karneválok, utcai mulatságok, a nevettetés
rituáléi és kultikus formái, a bohócok, bolondok, óriások, törpék komikus fellépései nemcsak
a nép életében játszottak szerepet az őskortól napjainkig, hanem jelentőségük az ábrázoló és
előadóművészetekben töretlen, így a modern film esetében is. A karneváli ünnepségek,
szertartások és vidám látványos színpadi formák a nevetés köré szerveződtek, amely
megnyilvánulásokban a világnak a szokásostól eltérő, a hivatalostól idegen, sokszor azzal
szembeszegülő aspektusa jelent meg. Bahtyin elemzésében a karneváliság egyfajta mögöttes
második a hivatalos első világ mögött, egy másik világkép sajátos kifejeződése (2002. 9-70).
A nevetés megtalálható az őskor, az ókor mítoszaiban, művészetében is, a nép vidám
kultuszokkal becsmérelte, gúnyolta isteneit, parodizálta nagy hőseit. 61 A középkor és a
reneszánsz ideológiájával, az egyházi, állami szabályok, normák komolyságával szemben a
népi humor egyetemes „anyagi-testi lent” elvével (Bahtyin, 2002. 87) végső soron a
hierarchikus hatalmi rendet replikázza. A lefokozás elvéhez az újjászületés kapcsolódik: a
népi ünnepekben a régi pusztulásával, a trónfosztás képeivel összeforr az új születése, a
megújulás. A törvényes keretek közül kiszabaduló ünnepi, karneváli atmoszféra bár rövid
időre szól, hol tágabb körre, hol szűkebbre terjed ki, mégis képes az utópikus szabadság
szférájába emelkedni. A nevetés, mint a nép igazságfelfogásának mutatója, túllépés a hatalom
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A forgatás során a törpék dublőr nélkül több jelenetet veszélyérzetük működése nélkül, hajmeresztő,
önveszélyes módon csináltak végig: egyikük megégett, másikukon átment az autó. Herzog megígérte, ha
mindenki épségben megússza a kalandot, akkor a forgatás befejeztével beleugrik a kaktuszokba, amit a törpék
fényképezőgéppel meg is örökíthetnek. Ez a sztori majd’ minden biográfiában előfordul.
61
Ld. például az ókori görög kisplasztika alkotásait: komikus maszkok, szilénosz-szobrocskák,
termékenységdémonok, Therszitész figurák, humoros vázafestészet, komoly hősök mulatságos alakjai: komikus
Héraklész, komikus Odüsszeusz. Hasonlóak az Itália középkori kultúráját megalapozó római művészet
szaturnáliái, vagy a római nép „legalizált” nevetései, a pogány ünnepekhez igazított egyházi szertartásai etc.
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megfélemlítés-gépezetén. A tilalmak felrúgása, a nem törődés a halállal, a pokollal, a túlvilági
jutalmakkal végső soron a félelem feletti örömteli győzelem, a jobb jövő reményének diadala.
A groteszk realizmus össznépi, ünnepi utópikus aspektusában az életigenlés, a magasztos, a
szellemi, az eszményi, az elvont dolgok átfordítása történik a tiszta anyagiság, evilágiság és
testiség síkjára a vaskos humor eszközeivel.
A középkori és a reneszánsz népi kultúrához képest a következő századok visszaesést hoznak,
a groteszk újjáéledése a világ szubjektív, individuális észlelésének kifejezésformájaként a 18.
században bontakozik ki. A német Sturm und Drangban és a korai romantikában, Lenz, a
fiatal Tieck, Jean Paul műveiben, valamint világirodalomra is kihatást gyakorló E.T.A.
Hoffmann művészetében fejlődik ki a legeredetibb módon. Hoffmann a Kis Zaches, akit
Zinnobernek hívtak című művében ad abszurdumig vitte a Tieck, Novalis, Brentano, Arnim és
a többiek által is művelt művészmesét, megtalálható benne minden fajtája a rendkívülinek,
rémisztőnek, amelybe beleékelődik az ellentmondás, kijózanodás, a gúny. A főszereplő rút
törpe, aki a végén meghal, a miatta harcoló felek eltűnnek távoli világokban, s az egész
banalitásban végződik (Stern, 2003). A teoretikus alapokat Friedrich Schlegel és Jean Paul
fektetik le. Alapvető változáson megy keresztül a nevetéshez fűződő viszony, annak örömteli,
szelep-funkciójú egyetemes alkalmazása redukálódik, és mint humor, irónia vagy szarkazmus
van jelen. Alkalmazói elismerik felszabadító, félelmet legyőző jellegét, de nem kapcsolják
össze az újjászületés erejével, így a vidámság, öröm intenzitása megcsappan, mi több,
ambivalenssé válik. Főképpen a romantika hisz abban, hogy a nevetést az ördög hozta a
földre, és az öröm leple mögé rejtette, de az lehullott róla, azóta a kacagás mint a világ és az
ember fölötti kegyetlen szatíra él tovább.
A német groteszk művészetben az ördögi tett képe mellé a szörnyűség és viszonyrendszere is
felszínre kerül: a riasztó, az embertől idegen világ saját idegenséggé alakul át, ahol a
megszokottból szörnyűség lesz. Az elvont szellemi képei mellett az anyagi-szellemi lent
kifejezése alantas és vulgáris. A világgal való megbékélés a romantikában vagy líraian
szubjektív, vagy misztikus. E felfogás értelmében változik meg az őrültség mint minden
groteszkhez hozzátartozó motívum is: míg a romantika előtti korokban lehetővé válik, hogy a
téboly ünnepeivel más szemmel nézzék a világot, kigúnyolják a „megkérdőjelezhetetlen”
igazságokat, addig itt a magányos egyén tragikus őrülete fogalmazódik meg. A törpék is kicsin
kezdték végén szűnni nem akaró hisztérikus nevetésben tör ki a főszereplő törpe. Ezzel
többféle reflexiónak enged utat. Néző és kritikus fatalizmus és rezignáció formáit láthatja,
vagy egyfajta teljes elidegenedést, ami a törpe-parabolát mozgatja, egyszersmind megszünteti
azt. Ahogy a törpe a teve otrombaságán nevet, a néző felismerheti saját kacagásának
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értelmetlenségét, s a törpék viselkedését önmagára vonatkoztathatja. Herzog műve a
társadalom, a hatalom és a lázadó kisember kilátástalanságának példázata, ezért talán nem
teljesen kizárt esetleges kapcsolata a diáklázadások aktualitásával (vö: Donner, 1970; Schütte,
1976).
4.4.3. Délibábok hitelessége
A társadalom kollektív szimbólumai olyan képarchívum részei, amelyek segítségével
minden ember képes az őt körülvevő világról összképet alkotni önmaga számára. A modern
mítoszok sajátja az, hogy kollektív irracionális elképzelésekként is prezentálhatják magukat.
Az archetipikus vonásokkal megrajzolt héroszok és a teremtésmítosz sűrített első megjelenése
a Fata Morgana (1970) című filmben szembeötlő (Jung, 1993, 2000).
A mű első, A Teremtés címet viselő részében Lotte Eisnernek, a német expresszionista
filmtörténetírás nagyasszonyának narrációja kíséri a Kelet- és Észak-Afrikából származó
képsorokat. A szöveg a maják egyik szent könyvéből, a Popol Vuh-ból (Buch des Rates)
származik (1984. 7-17).62 A fimben Herzog sűrített formában beszélteti el az „Élet és
Emberiség Anyja” (Gebährerin, Erbauerin), és a „Teremtő és Alakító” (Söhneerzeuger,
Schöpfer) tetteit: megteremtik a Földet, a hegyeket, a völgyeket és az élővilágot. Az első
emberek „éltek és szaporodtak, (…) de nem volt szívük és nem volt értelmük.” (1984. 11),
pusztulásra voltak ítélve. Ez a filmben idézett első rész kihagyásos verziója szerint két
lépcsőben következik be: először katasztrófák következtében a flóra és a fauna, másodszor
pedig az embernek teremtettek halnak ki. A narratív szövegben megidézett teremtéstörténet,
eredetmítosz kezdete és anticipált kimenetele, valamint az extrém forróságban létrejövő
refrakciós jelenség, a délibáb képi metaforája fejezi ki a herzogi keresés-utazás lényegét.
Célja valamiféle eksztatikus igazság megjelenítésére alkalmas eksztatikus képi világ
megteremtése, amely más struktúrát mutat fel, mint az észlelet, ami sokszor oly rendkívüli,
mint álmaink vizualitása (Prager, 2007). Saját kifejezési formák, saját történetek komparatív
sokfélesége az a német újfilmes jelenség, mely az identitás, a legitimáció, a nemzetinemzetközi reputáció önmagukkal szembeni és a kultúrpolitika feléjük irányuló elvárásai
közepette születik, s ez már önmagában is heroikus harc és új keletű mítosz. A
körülményekből adódó jelenségek a hetvenes évek elején összekapcsolódnak a filmkészítés
mesterséges feltételeinek megteremtésével, nevezetesen itt és most a kis költségvetésű film
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A Popol Vuh címet többféleképpen értelmezik, a filmben elhangzó szöveghez híven a „Tanács könyve”
elnevezést használom, nem a magyar fordítás szerinti „Gondolatok könyve” címet. A szöveg bölcsességek,
gondolatok, tanácsok gyűjteményét tartalmazza. Innen ered a Herzoggal mindvégig együttdolgozó Florian Fricke
által vezetett, ősi zenei motívumokat feldolgozó zenei formáció neve is.
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rögzíthetőségével.63 A Fata Morgana a Föld nevű bolygó rekviemjének filmje. Herzog az
alkotói habitusának leginkább megfelelő nyelvezetet, elbeszélésmódot igyekszik megtalálni,
olyan formát és stílust, mely intuícióinak, individuális meglátásainak leginkább megfelel. 64
Képsorait 1969-ban kezdi felvenni, de ennél korábbiak is találhatók a filmben. 1968-ban a
kelet-afrikai helyszínen természetfölötti, földön kívüli hangulatot sugalló képeket sikerül
rögzíteniük, s a rendkívüli percepciós hatásból adódóan kezdetét veszi a sci-fi műfaji keretei
között való gondolkodás. A mitikus őseredet érzete a vizuális élményben gyökerezik, s
Thomas Mauch és az asszisztens szerepből kinövő Jörg Schmidt-Reitwein kamerája nyomán
valósul meg. Az akkoriban használt Arriflex 35 mm-es felvevő megszerzése a rendező körül
gerjesztett mítosz része, ahol az önstilizációnak nagy szerep jut: Herzog elmondása szerint a
felvevőt egyszerűen elvette a DIF (Institut für Film und Fernsehen, München)65 egy nyitott
helyiségének polcáról. Hasonlóan jön létre kapcsolata Lotte Eisnerrel is66, aki a pályakezdő
rendező és egyáltalán a német újfilm szakmai vezetőjének, mentorának tekinthető, s aki
hangját kölcsönzi a film első, Teremtés című részének.
A dokumentumfilm eszközeivel készített esszé rendkívüli éghajlati viszonyok között születő
vizuális jelenségek képi megformálását tekinti kiindulási alapnak. Ezt az eljárásmódot
szemlélteti a narratív szerkezet prológusa, ahol repülőgépek landolását hosszú percekig
nagylátószögű optikával, rögzített kameraállásból, rendkívüli hőség közepette mutatja
(Baumgart, 2004). A szeriális képsor egyre elidegenítőbb, egyre stilizáltabbá válik azzal, hogy
fizikai-kémiai hatások révén a matériában változások jönnek létre, miközben a kamera csak
passzív megfigyelőként van jelen.67 A statikus képkereten belül a színek komplementer
ellentétéből (piros-zöld) és a kékszínű forró levegő, a porszemcsék, a kémiai anyagok
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vö: A kis létszámú csapat: a négy fő és a rendező mintegy 3-4 hónapon keresztül forgat. Naponta felépítik,
szakaszosan haladva a kocsizó kamera számára a pályát, hogy viszonylag zökkenőmentesen lehessen haladni,
fokozottan ügyelve a kamerában vágott anyag ritmusára, a képek kompozíciójára (Audiokommentar HerzogStraub, Fata Morgana DVD 2004).
64
Herzog elbeszélése szerint 18 évesen utazott először Afrikába. Kalandos útjának célja már akkor sem pusztán
extravagáns élményszerzés volt, hanem új vizuális észlelés, új érzékenység megszerzésére irányult. Ibid.
65
Az Institut für Film und Fernsehen (Film és Televízió Intézet) a HFF (Hochschule für Film und Fernsehen,
München), müncheni filmfőiskola elődje volt, feladatai közt a fiatal pályakezdő rendezők támogatása is
szerepelt. Innen lopta el Herzog – saját anekdotája szerint – a nyitott szekrényben található három kamera közül
az egyiket, amivel aztán vagy tíz filmet forgattak (Ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Fata Morgana DVD
2004).
66
Lotte H. Eisner szakmai munkásságát ismerte, de megismerkedésük egy véletlennek köszönhető: a hatvanas
évek közepén Herzog a Berlinálén nézőként vett részt előadásokon, szemináriumokon, mikor egy teremből
meghallotta a rekettes, törékeny hangot. A számára lenyűgöző beszédmód Eisnertől származott, aki emigrációja
után először tért vissza akkoriban Németországba.
67
A képsort München-Riem repülőterén vették fel: mintegy 5 percen keresztül rögzítették a repülőgépek földre
szállását. Herzog szerint az a néző, aki kibírja a prológust, képes lesz végignézni az egész filmet is.
Ma már ez a reptér nem működik, elhagyott terület, a Szaharában hagyott civilizációs hulladékokhoz hasonló
módon nyújt rendkívüli élményt a látogatóknak.
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keverékéből létrejövő sfumáto68 segítségével mozgófestmény születik. A fátyolszerű lebegés
legfőbb komponense az idő. Herzog ebben a filmjében éppúgy, mint az Életjelben, az ábrázolt
idő problematikusságát veti fel: hogyan lehet a percepció elillanó képét zökkenőmentessé
tenni, hogyan képes kifejezni a film az idő múlásának tényét anélkül, hogy a képiség
alapszabályait megsértené. Legegyszerűbben mozgással ragadható meg, mely felszíni
jelenségként utazás formájában, egyfajta road movie-ként mutatkozik meg, valójában
lényegét a fizikai jelenségeken túl az elmozdulás kísérlete, egy autentikus világ
megtalálásának útja képezi. A különös, előreirányuló mozgás, megtorpanás, újraindítás, a
lassú ritmusú jobb- és balirányú kocsizás a film dramaturgiájának legfontosabb
feszültségkeltő eleme. Herzog számára azonban nem a nagy utazás, a keresés, a változtatás
vágya mint meghiúsult lázadás nyer itt kifejezést, amely elvész az emberi tudatban, a tájban
és viszonyokban implikált visszafordíthatatlan változások miatt. A fiatal rendező első nagy
sikerén túllépve és annak anyagi támogatásából a filmiparon kívül inkább belső vízióinak
megvalósíthatóságát kutatja, audiovizuális megfelelőit keresi. Alkotói életprogramja
megtalálásához a kezdetekhez kell visszatérnie, az őseredet heroikus teremtéstörténetéhez, az
anorganikus és organikus létezés gyökeréig, az első ember megjelenéséig, élettereinek
kialakulásáig. Az archaikus entitás mint kiindulópont körvonalazódik Herzog filmpályájának
elején egy időben három filmben is. A látható dolgokban és jelenségekben megtapasztalható
ősi jelleg kettős értelemben, egymással szorosan összefonódva képez kiindulási alapot:
egyrészt a személyes, autonóm művészi forma és stílus kialakítását, másrészt a világ
lényegére vonatkozó metafizikai kutatás elindulását jelenti a hetvenes évek elején. Nem
valamiféle

kalandvágyó

megismerés,

élményszerzés,

vagy

akár

tudományos

tapasztalatgyűjtés volna a célja. A fizikailag rögzíthető dolgoknak, a kauzális jelenségeknek
konkrét valójukon túlmutató, extatikus igazság megragadását kellene szolgálniuk a
filmművészetben.
Herzog a film vizuális kifejező eszközei közül kiemeli a mozgó képi kompozíciót és az idő
érzékeltetésére szolgáló ritmust, hozzákapcsolja a verbális elemek közül a külső narrátor
distanciát felépítő szerepét és a zene hol harmonikus, hol ellenpontozó alkalmazását.
A Szahara organikus formákat asszociáló szekvenciáit a fata morgana jelenségével vegyíti,
kocsizó kamera lassú mozgásával érzékeltetve a kezdeti jelleget. Az északi sósivatag forró
légmozgásából keletkező délibáb olyan jelenség, ahol tájak, dolgok, emberek tükröződnek
egy adott térre és időpillanatra, amelyek ugyanakkor máskor, máshol találhatók. A különös
68

Sfumato a reneszánsz levegőperspektíva fogalma, a távlat érzékeltetésére füstködös hatást értek el a színek
speciális használatával. A technika felfedező zsenije, Leonardo da Vinci alkalmazta előszeretettel festményein.

58

mozgások, a tavak vízén úszó sziluettek víziószerűen hatnak, s a természetfölötti képzetét
keltik, ám mindez fizikai folyamatok során alakul ki, nem pedig hallucináció eredménye.69 Az
ezt rögzítő dokumentatív természeti képhez társul a teremtésmítoszt recitáló narrátor, Lotte
Eisner archaikus hangja, valamint a kifejezés teljességéhez Couperin, Händel, Mozart
műveiből összeállított zene.
A kezdet kiegyensúlyozott esztétikumát a sivatagban hagyott roncsok, lerobbant autók,
lezuhant repülőgépek képsorai törik meg, amikor az elhangzó szövegben az ember még csak a
„Teremtő és Alakító” képzeletében volt jelen. Herzog tézise szerint az ősi mitikus szervező
erő és hatása ettől kezdődően meggyengül, az ember lakhelyei, az oázisoktól a
legnyomorúságosabb kalyibákig, tárgyainak roncsai, elhullott állatok tetemei leplezik le azt a
visszafordíthatatlan beavatkozást, amit puszta jelenléte okoz. A narrátor szövegének hol
tükörképei, hol ellenképei a tudatosan szelektált felvételek. A dokumentumok, a vizuális és
verbális kifejezés e dichotóm funkcióját ugyanezen elv szerint a zene nagyfokú stilizációja
egészíti ki. Az elidegenedés érzékeltetése úgy erősödik fel, ahogy fokozatosan uralják az ősi
tájat az ember lakhelyei, gazdasági berendezései, gyárai. Ellenpontokként Schmidt-Reitwein
kamerája még fényképezi az algíri Szahara kék-sárga-fehér színű városait, egy kelet-afrikai
óriási flamingótelepet, a dogon törzs fantasztikus formájú településeit a Homburi hegyekben,
Lanzarote szigetének különleges vulkáni eredetű felszínét, vörös színű, sci-fi hangulatú
hegyeit. Ám ahogy a maja-kicse mítosz első teremtéstörténete véget ér, akképp itt is az
enyészet dokumentációja lép elő. Így az anti-narratív film nélkülözi a hagyományos
cselekmény leghalványabb sejtetéseit is annak érdekében, hogy egy újszerű, másfajta
látásmód érvényesülhessen, egy másik tekintet képei rögzülhessenek, aminek nyomán a
befogadás új dimenziói nyílnak meg, a megszokott sémáktól eltérő észlelet keletkezik.
Herzog stábja a Szahara különböző részein és a térség távolabbi tájain ready made-eket filmez
le, a véletlen során eléjük került anyagot, ami megfelel a rendkívüli, a különös, az idegen
eszmei tartalmának. A rendezetlen matéria képei kiegészülnek a rendezői instrukciót erősen
hangsúlyozó, ironikus felhangú beállításokkal: gyerekek, furcsa férfiak pózolnak, érthetetlen
nyelven beszélnek a kamera előtt. A zene, a hangok alkalmazása is hasonló elvek alapján
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A refrakciót sokan visszaverődési jelenségnek gondolják, de a fizika törvényei szerint ez tisztán törésjelenség.
Kialakulásakor a leglényegesebb momentum, hogy nagy léptékben rendezett, zavartalan homogén rétegekben
elrendeződött legyen a levegő, hogy örvények ne keverjék el nagyobb távolságokon a melegebb és hidegebb
tartományokat. Mozdulatlan nyári forróságban ismert az aszfaltút, víz és száraz homokos felületek (sivatag)
fölött jelentkező délibáb jelenség. Extrém környezetekben a legmeglepőbb, érzéki csalódást is okozó
délibábokról vannak ismereteink.
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történik: a klasszikus zene mellett megszólal a diegetikus eredetű hangzás, a sivatagban
rejtőzködő láthatatlan élőlények zenéje.
A „Paradicsom” címet viselő második szerkezeti egység szerves következménye az előzőnek,
képi motívumai közt megjelenik az ember és tevékenysége, illetve annak nyomai. Véletlen
találkozások alapján körvonalazódik a megmagyarázhatatlan, a létezés mint idegen fogalma
négyféle szélsőséges emberi életforma rögzítésén keresztül. Az első jelenetben egy idős, vak
férfi támolyog ki egy barlangból, nyakában szóló táskarádióval. Az I. világháborús
kitüntetésekkel felékesített öreg dogon nyelven beszél, megértése nem fontos, természetes
mesterkéltsége primér jelentésén túlmutat.
A második jelenet a sivatagi mészoltók munkáját dokumentálja: fehér bohócorrú arab férfiak
végeznek valamiféle munkát porzó fehér anyaggal primitív körülmények között. A
képkivágás ekkor mutatja először egy ember arcát az idő és a hely archaikus jellegének
sűrítményeként. A látvány olyannyira abszurd és irreális, hogy szükségszerűen ráíródik a
vizuális kifejezés szintjére az ironikus költői réteg: „A Paradicsom ajtaja mindenki előtt
nyitva áll…”.70 A verses próza emelkedettsége kölcsönhatásba lép Leonard Cohen71
zenéjével, s a dokumentum-felvételt lázálomszerű, tünékeny fikcióvá írja át. Itt érhető tetten
először Herzog életművében a látvány hipnotikus jellege, illetve az a fajta bűvölet,
letaglózottság-érzet, aminek keletkezése megmagyarázhatatlan, a művészet számára azon
rejtélyek egyike, amitől szabadulni lehetetlen. Az Üvegszívben a rendező ebből az
alaphelyzetből bontja ki a fabulát. A stilizációs eszközök működését, hatásosságát a
befogadás folyamatában alátámasztja az a tény is, hogy a tehetséges költő, író, Manfred
Eigendorf, akinek tulajdonképpen a Fata Morgana jelentős részének szövege köszönhető,
megbetegszik, fiatalon el is tűnik a művészeti életből. Költészete jószerével ismeretlen,
idegen elem marad.
A Szaharában felbukkanó különös lények közé tartozik az a hajdani köztisztviselő Berlinből,
aki filmbeli közlése szerint legalább 16 évet akar szentelni a varánuszok kutatásának, mert
megfejthetetlen számára, hogyan képesek megélni ezek az élőlények e rendkívüli
körülmények között. A jelenet magas stilizációs fokával tüntet: a férfi kezében tartja a
varánuszt, modoros hadaró beszéddel kísérve a kamera objektívje elé tartja megharapott ujját,
amit azonnal ellepnek a legyek. Gleccserszemüveget visel, s ezzel a sivatagi utazás során
felhalmozott objet trouvé-sorozat tovább szaporodik.
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A filmben elhangzó szöveget Herzog és fiatal költő ismerőse, Manfred Eigendorf írta, feltehetőleg utómunka
során, a képek inspirációjának hatására kerültek a filmbe. (kiemelés, fordítás tőlem, T.K)
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Leonard Cohen (1934) kanadai énekes, dalszövegíró, költő, regényíró country zenéje líraiságával a kifejezés
érzelmi oldalát adja.
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A filmben látens módon bujkáló, időnként megcsillanó fekete humor ezúttal gátlástalanul
felszínre tör. Abszurd groteszk határait súrolja a találkozás az egyszerű német fiúval, aki
szinte félig analfabétaként felolvas egy az otthoniaktól 15 éve kapott szétmálló levelet.
Hasonlók azok az elefántcsontparti gyerekek, akik német szociális munkásuk segítségével
egyenként felmondják a betanult német mondatot: „A villámháború őrület”.
A paradicsomi állapot lezárása két domináns hosszú beállítással történik: az egyik fahrt
emberi településeken, elhagyott katonai táborokon, olajfúró munkások konténerfaluján,
francia atomkísérletek roncstemetőjén át vezet, a másik légi felvételek sorát mutatja a
tengerben úszó fantasztikus formájú és színű szennyező-anyagokról. E kulcsfontosságú
szekvenciák az Életjelben a völgyben forgó szélmalmok körsvenkjének pandanjai, ahol a
montázs szerepének mellőzése a szabad észlelés-érzés-gondolatfolyam érdekében történik.
A módszer hasonló ahhoz, ahogy az irodalmi nyelv elveti bejáratott szóképeit, és a nyelvi
kifejezés új formáit keresi, amint ezt Peter Handke írói példája is mutatja. 72 Herzog minden
igyekezetével leválasztja alkotásait korának leíró dokumentarista és történetmesélő filmjeiről,
első kísérleti rövidfilmjeivel, az Utolsó szavak (Letzte Worte) és az Intézkedések fanatikusok
ellen (Massnahmen gegen Fanatiker) című munkáival próbálja ki az anti-narratív technikákat,
a szó és kép egymás melletti önálló entitásként hatásos módját (Habernoll, 1968). A Fata
Morgana második szerkezeti egységének zárószekvenciái e kísérlet sikerét bizonyítják: a
képek tartalmi-formai telítettsége akkor lesz a legmagasabb fokú, amikor a különös
képződmények, a sivatagi antropomorf alakzatok, a semmi közepén kiemelkedő
épületszerkezet látványa mellett versben halljuk a költő látvány által inspirált reflexióit. 73
A film harmadik nagy szerkezeti egysége az Aranykor címet viseli, mely címadás már
önmagában is felidézi Buñuel szürrealista filmjét. A jelenetek mindegyike egyetlen kivételtől,
a záró képsortól eltekintve a hétköznapi élettől elkülönülő emberi szituációkat rögzíti.
Lanzarote szigetén találja Herzog és stábja a kuplerájt, ahol a madám és a strici
gleccserszemüvegben kis tákolt színpadon slágerekkel szórakoztatja az örömlányokat és
vendégeiket. A látvány önmagában groteszk: a szilveszteri papírszalagokkal díszített pódium
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Peter Handke radikális pályakezdése, nagy port kavart műve, a Publikumsbeschimpfungen (1966) jelentős
hatást gyakorol a német újfilm rendezőire. Herzog visszaemlékezésében arról beszél, hogy az osztrák író az
Életjel című filmje után levelet írt neki, melyben kiemelte a mű új vizuális kifejezésmódját, mint olyan
progresszív jelenséget, amit korábban német filmben még nem látott. (Ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Fata
Morgana DVD 2004)
73
Részlet a narrátor szövegéből: „….Während du träumst, fällt ein Apfel vom Baum. Während du wartest,
brechen Züge in zwei…. Atmest du leise, als wärest du tot. Während du liegst, fallen Sterne ins All hinaus.
Während du schläfst, geht Gott leise mit Maria durch die Felder.” [ Míg alszol, alma pottyan a fáról. Míg
várakozol, vonatok törnek ketté…. Mintha halott volnál, csendesen lélegzel. Míg fekszel, csillagok hullnak az
űrben. Míg alszol, Isten Máriával halkan lépdel a földeken. …(Kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)]
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jelenségét a fix kamera cinema direct stílusban rögzíti, amely stiláris megoldás ironikus
önreflexió is, mivel Herzog élesen elhatárolja magát e filmezési módtól. Az előző részekben
sporadikusan található humor a karneváli lefokozás jegyében domináns stílusjeggyé
növekszik, s a rendkívüli talált anyag erős művi stilizáció alkalmazására inspirál. A ghánai
szekta vallási felvonulása a homokra épített nagy katedrális előtt és transzállapotra
emlékeztető énekük74 után egy turistabusz utasainak komikus próbálkozásait látjuk, amint a
hatalmas vulkanikus kráterekből egymás hegyén-hátán igyekeznek kimászni. Ugyanennek a
folyamatnak képi megfelelőjét már láttuk Herzog avantgárd rövidfilmjeiben, pontosabban az
Utolsó szavakban.75 A redundancia ilyen explicit alkalmazása az ironikus-szatirikus szerzői
felfogás megnyilvánulása, és egyfajta végpontra jutás, az apokaliptikus lesüllyedés kifejezése.
A rendező alkotói pályáján, de a filmtörténetben is ritka az az önreflexív eljárás, amit ebben a
filmben alkalmaz: nevezetesen az öniróniának fekete humorral ötvözött változata. A film
struktúrájának csúcspontján Herzog megmutatja alkotótársait: a három férfi egyenként,
személyében is megjeleníti azt a három kifejező eszközt, amire a Fata Morgana épít: a képet,
a zenét és a nyelvet. Egyikük filmfelvevővel a sivatagot veszi fel, mellette afrikai társa kis
pengetős hangszeren játszik, közben megszakítás nélkül nevet, a harmadik, az Életjel egyik
fiatal színésze pedig felolvas egy értelmetlen, turistáknak szóló, komikus szöveget a
mezőgazdaságról, a dromedárról, a bűvölet elmúlásáról, a csönd szükségességéről. Mintha a
tragikus misszió nem akarna véget érni, s ez sajátos, egyedi szépséget nyújt a földi pokolban,
az egyébként Aranykor címet viselő szerkezeti egységben. E beállítással Herzog filmes
indulását, első szerzői filmjét ismét idézi, egyben implicit módon idézőjelbe teszi azzal, hogy
a fiatal művészek, egyúttal önmaga egyedi önkifejezés utáni vágyát, exhibicionizmusát
ironizálja, fenséges voltát, komolyságát, pátoszát kacagtatja ki. 76
A befejező szekvencia keretként szolgál a bevezető képsor funkciójához, ahogy a landoló
repülők látványelemei, úgy a nátronszennyezés vízen úszó színei, formái a dokumentum
absztrahálását segítik elő. Azzal a különbséggel, hogy a fantasztikum szemszöge ebben az
esetben a rekviem egy bolygóért gondolatát sugallja, ezzel és a narrátor szövegének
tartalmával beemeli a civilizációkritikai álláspontot. Ennél dominánsabb azonban az aranykor
fogalmának értelmezése, melyet nem időbeliként és nem térbeliként használ. Nem a
történelem múlt idejét érzékelteti, nem a jelen pillanatainak sorát, nem a jövőt jósolja meg,
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Ezt a zenét felhasználják A törpék is kicsin kezdték című filmben is.
Az irodalmi avantgárd hatvanas évekbeli prózájában nem ritka a hasonló jellegű kísérlet, de megtalálható a
filmben is: Alexander Kluge és Vlado Kristl korai munkáiban.
76
Utalás lehet ez önmagán túl a hatvanas években Münchenben működő „Junge Akademie” rendezvényeire,
ahol fiatal tehetséges írók olvastak fel, többek között Fassbinder is, élénk szellemi diskurzust folytatva aktuális
művészeti, politikai kérdésekről.
75
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habár a film időbeli rétegeket rak egymásra: az archaikus időt, az „európai” időt, az „afrikai”
időt, az elbeszélt időt és az elbeszélés idejét. A képanyag térben nem fixált, ezért lényegtelen,
honnan származnak a felvételek, egy Kanári-szigetről, egy müncheni reptérről vagy egy
sósivatagról. Mégis minden időben és térben markánsan jelen van, az ember életének nyomait
felmutatva Herzog a létezés állapotáról fest képet. A Fata Morgana első kísérlet valami
olyannak az átlépésére, ami átléphetetlen, valami olyannak a megragadására, ami
megragadhatatlan. Az időben lassú ritmusú kép kifejezési lehetőségeit feszegeti, határait nem
veszi tudomásul azzal, hogy egyszerre sejtet egy dimenziót, ami a természet hatalmasságát
érzékelteti, annak határtalanságát dicsőíti, ugyanakkor egy másik dimenziót, ami természeti
határok tudomásulvételét szorgalmazza. Herzog ezzel a filmmel oeuvre-jének archetípusát
alkotja meg, művek sora táplálkozik vízióiból, mint például a Kaspar Hauser Szaharalázálomképe, idegenség-fogalma, vagy a Stroszek (Bruno vándorlásai) ezzel analóg Amerikaképe, és nem utolsó sorban az Üvegszív hallucinatórikus-hipnotikus aspektusai. Ezek csak a
legszembeötlőbb példák, de az életmű többi játékfilmjéhez is kapcsolat fedezhető fel, a
későbbi dokumentumfilmek hosszú sora pedig szintén ezt a filmet tekintheti előképének.
Figyelemre méltó a német kritika reakciója a Cannes-i filmfesztivál bemutatója kapcsán: a
narrátorszöveggel kapcsolatos kifogások után kénytelen beismerni a rendkívüli képi hatást, a
herzogi igazság alóli kivonódás lehetetlenségét (Jansen, 1971).
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5. A kifejlett modernizmus: A fausti egyén nagy alakjai (1970-1978)
5.1. A német modern specifikumai
A nyugatnémet újfilm kibontakozása az európai újhullámokhoz képest viszonylag
későn történik meg, a modernitás ún. második szakaszára esik, amikor általában véve már
nem a társművészetek és a filmtörténet felől érkező hatások befolyásolják a folyamatokat,
hanem inkább a társadalmi-politikai környezet, az ideológia (Kovács, 2005. 370-402). Ez a
megállapítás igaz a német filmre is, hiszen egyetlen európai országban sem alakultak olyan
ellentmondásosan a belső viszonyok a Berlini Fal felhúzásától a gazdasági csodán, a
parlamenten

kívüli

társadalmi

ellenálláson,

a

diákmozgalmakon

és

a

terrorista

cselekményeken keresztül a filmtámogatási rendszer szerepéig, mint ebben az országban.
Jellemzi azonban emellett egy sokrétű társművészeti és filmtörténeti kapcsolat is, mivel
évtizedeket kellet semmibe venniük a filmeseknek, hogy tradícióikat, kapcsolódási pontjaikat
megtalálhassák. A politique des auteurs, a francia újhullám ideológiája nagy hatással van
rájuk, de náluk ez az elv csak azzal a különbséggel érvényesíthető, hogy nincs meg a minőség
tradíciója, mint a franciáknál, azaz lényegileg nincs papa mozija. A német fiatal filmesek a
második világháború után olyan elődökkel rendelkeznek, akik ellen sem tiltakozni, sem
munkájukat folytatni nem lehet. Ilyenek például Wolfgang Staudte szatirikus filmjei, Rolf
Thiele erotikus zsánermunkái vagy Georg Tressler pár figyelemfelkeltőbb alkotása (Schütte,
1976. 7-45).
A kialakuló nyugatnémet újfilm egyértelműen szerzői film (Autorenfilm), amelynek olyan
elkötelezett, jogi, szociológiai, gazdaságpolitikai és filmes felkészültséggel bíró szószólója
akad, mint Alexander Kluge, aki a film- és irodalmi elbeszéléseiben megmutatkozó marxistahegeliánus gondolkodásmódjával az aktuális szituációra élénken reagál. A „müncheni
szenzibilisták” körébe sorolt Werner Herzog közvetlenül nem foglalkozik filmjeiben a haza
gondjaival, viszont nem is vonja ki magát az alól, hiszen minden film bizonyos mértékben
őrzi a közeg hatását, amelyben létrejön. A napi események olyan intenzív szerepet játszanak
kora művészi reflexióiban, hogy például A törpék is kicsin kezdték című filmjét mint a
diáklázadások elutasításának gúnyos paraboláját félreértelmezik (Schütte, 1976. 25). Az ún.
német problematika játékfilmjeiben közvetlenül alig van jelen, Bajorországban forgatott
dokumentumaiban is csak érintőlegesen feszeget társadalmi-szociális kérdéseket.
Herzog autorizmusában a romantikának és az avantgárdnak van kiemelt szerepe (lásd korábbi
fejezetek). Kleist, Lenz, Büchner társadalmi helyzetével, életmódjával és művészetével érez
rokonságot, amit több filmjének témája és konkrét idézetei is bizonyítanak. Kaspar Hauser, a
talált gyerek a romantika par excellence hőse, egyben a modern filmé is; Truffaut és Herzog is
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készít róla filmet, Kleist A lelenc (Der Findling) című elbeszélését pedig George Moorse
filmesíti meg (1967). Az 1968 utáni művészgeneráció számára, visszatekintve Goethe korára,
annak emblematikus alakjai; Reinhold Lenz költő és Georg Büchner író sorsuk és radikális
elveik miatt tűnnek aktuálisan modernnek. Lenz skizofréniában szenvedő alakjának
természeti-társadalmi kirekesztettsége ihleti meg Büchnert, aki Goethe egykori barátjának
őrületét az irodalmár, orvos és természettudós szemszögéből vizsgálja. 77 Herzog korai
romantikus mítoszokhoz és az expresszionizmushoz kötődő alkotói periódusában ötvözi,
mintegy összegyúrja ezeket a művészegzisztenciákat, ideáikat, extatikus-forradalmi
világlátásukat, s ez minden bizonnyal ’68 szellemének is köszönhető. A hetvenes évek
elejétől azonban változások következnek be szemléletében, amit az érzékiség és szubjektivitás
fogalmakkal lehet lefedni, s ami mint „új szenzibilitás” a müncheni újfilmesek törekvéseinek
egységesítő kategóriája lesz. Ez már nem a romantika, a Sturm und Drang ifjonti szenvedélye,
hanem a distanciával mérlegelő, a társadalmi-politikai-művészeti folyamatokat kritikusan is
szemlélő, de víziókhoz, álmokhoz ragaszkodó, fizikai konkrétságában megragadható
érzékiség és intenzív egyedi látásmód megvalósítása. A központi hős aktivitása,
cselekvésének lehetősége, személyiségének ideái, korlátai többféle kontextusba kerülnek az
adott művön belül.

5.2. A szenzibilis szubjektum
Büchner

indítja

el

az

egyén

komplex

problémájának

ábrázolását

Lenz-

fragmentumában, amit mottóként idéz Peter Schneider azonos című regényében:
„Közönyösen ment tovább, nem érdekelte az út, egyszer fel, másszor le, nem érzett
fáradtságot, csak néha kellemetlen volt, hogy nem tudott a fején járni.” (Schneider, 2005. 5).
A remake öt évvel a diáklázadások után biztos szemű korrajzként, a fiatal reformerek
válságának találó reflexiójaként rövid úton kultikussá válik. Az érzékeny egyetemi hallgató az
őt körülvevő valóság ürességét (a baloldali ideológia kimerült, az emberi kapcsolatok nem
működnek, az új élet lehetőségeként feltűnő üzemi munka eredménytelen) feltöltendő
Olaszországba utazik. Az író könyve elején Lenz elidegenedése kapcsán megfogalmazza a
generáció számára releváns bizonytalanságot: Marx fordítva felakasztott képének szegezi a
kérdést, hogy mik voltak az álmai, s tulajdonképpen boldog volt-e? A fiatal egyén elszakadása
a személyiséget felbomlasztó állapottól sokkal inkább goethei tett, mintsem lenzi megőrülés,
kilátástalan önmagába záródás. Goethe itáliai utazása is hasonló ok miatt következett be: a
77

Georg Büchner Lenz (1839) című elbeszélése töredékként maradt fenn, amelyben megfogalmazza saját
idealizmusellenességét, mivel az az emberi természet csúfos meghazudtolása.
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weimari udvari szolgálatok, a statikus megváltoztathatatlanság és művészi kiégés elől
menekül. Új tapasztalatra, megismerésre, tudásra tesz szert, amely változások nyomán
születnek meg az érett mesterművek. A Wilhelm Meister tanulóévei (és a Wilhelm Meister
vándorévei is) fejlődésregény fontos kiindulási pontot képez az új érzékenység hívei számára.
Herzog egyetemi tanulmányait váltja fel utazásokkal: érzéki tapasztalatai, egyedi látomásos
képisége az úton járás eredménye. Az idegen forgatási helyszínek, a dokumentumfilmek
változatos vidékei, a természeti jelenségek metaforikus költőisége a gyaloglás rítusából
születnek, s a modernitás áhított, elérendőnek tartott metafizikai régióiba emelkedik.
Szembeötlő hatást gyakorol Goethe regénye Wim Wenders és Peter Handke közös munkájára
is: a művésszé érés szenzibilizmusát a Téves mozdulat (1974) című filmjükben teljesítik ki.
Ezt megelőző alkotásaik közös gondolkodásuk lenyomatai az utazás tapasztalatairól,
találkozásokról, a modern ember létélményéről. Handke a Der kurze Brief zum langen
Abschied című elbeszélésében az út és a megfigyelő írás kapcsolatát a más idő
absztrakciójában érzékelteti: ez az idő nem a jövő vagy a múlt ideje, hanem lényegileg más
nem az, amiben előre- vagy visszagondol az ember. A másik idő kapcsán az az érzet támad,
hogy vannak más helyek is, ahol mindennek más a jelentése, mint a tudatban most. Az ember
e pillanatban abban az állapotban van, amelyben az élettelen Föld lehetett egykor. A más idő
kitágul mint más világ, s ez azért szükséges, hogy az ember túlléphessen önmaga természetén,
korlátain (Handke, 1975. 25-102). Wenders Alice a városokban (1973) című filmje nem e
könyv alapján készül, de nem képzelhető el nélküle. A filmkészítő az érzékenység újfajta
megragadását fotó beiktatásával kísérli meg, Rüdiger Vogler első jeleneteiben egymásután
készíti a gyorsfotókat az élettelen üres tájról, majd egymás mellé kirakva hosszasan nézi
azokat. Handke és Wenders dilemmával küzdő alakjai Goethe Wilhelmje alapján megtanulják
másként látni önmagukat, a kor által rájuk ruházott szerepből kilépnek, képesek hősként
feltűnni történeteik végén.
A harmadik müncheni rendező, Fassbinder szenzibilizmusa teljesen más alapokon nyugszik,
másként jut kifejezésre, más dilemmákat dolgoz fel. Hármójuk gazdag életműve azt mutatja,
hogy nincs közös szabályrendszer, közös forma és stílusjegyek, sem tematika, annak ellenére,
hogy közös esztétikai bázissal rendelkeznek.
5.3. Önteremtő szerzői látásmód
Werner Herzog autor fogalma, a többiekétől eltérő érzékenysége Friedrich Wilhelm
Murnau művészeti világlátásához kapcsolódik. Több vonatkozásban tekintik az ifjú filmesek
folytatható programnak a német expresszionista szerző fogalmának kitágítását. Egységes
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fellépés, összefogás eredménye az 1971-ben megalapított Filmverlag der Autoren (a szerzők
filmkiadója).78 Az intézményesítés önmagában is magabiztos erőt jelképez, a névválasztás a
német szerzőiség ellentmondásos kulturális elvárásait és megszabott lehetőségeit tükrözi (lásd
előző fejezetekben), valamint az irodalom művészeti szintjét és kiadási szisztémáját tekinti
mintának a saját forgatókönyveit megfilmesítő autor számára.
„Mi, a filmrendezők új generációja, apátlan nemzedék vagyunk… Csak nagyapáink vannak:
Murnau, Lang, Papst” – nyilvánítja ki Herzog 1982-ben Lotte Eisnert méltatva.79 A német
újfilm egyik rendezőjére sem volt akkora hatással a húszas évek esztétikája, az
expresszionista tradíció, mint éppen őrá. A közvetlen kapcsolatot már első rövidfilmjével,
később egyre markánsabban, 1979-ben pedig a német film történetének első remake-jének
tartott, a Nosferatu – az éjszaka fantomjával (Nosferatu: Phantom der Nacht, 1979) építi ki.
Narrációjában szorosan követi Murnau Nosferatu – a borzalom szimfóniája (Nosferatu, eine
Symphonie des Grauens, 1922) című filmjét, gondolati tartalmát azonban jelentősen
átalakítja. A Kegyetlen hegycsúccsal (Cerro Torre: Schrei aus Stein, 1991) tudatosan idézi az
Arnold Fanck által létrehozott speciálisan német műfajt, a hegyi filmet. A legyőzhetetlen
(Invincible, 2001) című munkája pedig a fasizmus kibontakozásának felidézésével egyfajta
lezárása ezen alkotói irányultságnak. Az avantgárd némafilm és a korai hangosfilm művészi
kvalitása követendő előkép, elérendő mérce tehát a német újfilmesek számára, a filmtörténet
megtört

folyamatosságának,

nemzeti-nemzetközi

tekintélyének

visszaállítása

tudatos/nemtudatos célja az új generációnak. Az apákat megtagadó újfilmes gesztus több
rendező esetében személyes érintettséggel párosul mint Rainer Werner Fassbinder életében is,
Herzoggal együtt privát okokból nem tartanak kapcsolatot apjukkal.
Mindezen események a személyüket övező mítosz és önstilizáció részévé válnak, s nem
utolsó sorban a német újfilm szimbolikus tetteivé növik ki magukat. Herzog esztétikai jellegű
hivatkozása Murnau filmjeire Lotte Eisner filmtörténész személyén keresztül történik, aki
többek között Murnauról, Langról írt monográfiáival, személyes szakmai bírálataival,
ösztönzéseivel épít átjárót a progresszív két német irányzat között. 80 Murnau rendezési
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Alapítói a filmszakma elismert szakemberei voltak: Hark Bohm, Michael Fengler, Peter Lilienthal, Hans
Noever, Pete Ariel, Uwe Brandner, Veith von Fürstenberg, Florian Furtwängler, Thomas Schamoni, Laurens
Straub, Wim Wenders, Hans W. Geissendörfer és Volker Vogeler. Később csatlakozik hozzájuk Herzog,
Fassbinder és Kluge is.
79
1982-ben Düsseldorfban első ízben ítélik oda a Helmut Käutner-díjat a német kultúra támogatásáért, amit
Lotte H. Eisner filmtörténeti munkásságáért kap. Werner Herzog méltatja filmes érdemeit. (ld: Chronik des
deutschen Films http://www.deutsches-filmhaus.de/chr_kino/ch_82.htm; ld még: Werner Herzog előszava:
Eisner, 1984) Az apátlanság gondolatára több interjúban és kommentárban is kitér (Pflaum, 1979;
Audiokommentar Herzog-Straub Nosferatu: Phantom der Nacht DVD 2004)
80
Ld. még e témához Lotte H. Eisner újrakiadott könyveit: Murnau, 2007; Fritz Lang, 2005. Posztumuszként
megjelent Martje Grohmann (Herzog ex-felesége) segítségével megírt Eisner életrajza 1984-ben.
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sajátossága a tekintet, a nézésirány megkomponálása (Blickinszenierung), tudatos beépítése
annak, hogy miként tölti be ez az elem a teret, vonja magára a figyelmet és tárja fel az
expresszionista maszk mögötti bensőt. Ezt a „fiziognómiai szenzibilitásnak” is nevezhető
diszkrét mimikát, aszketikus szerepjátszást, az egész testtartást Max Schreck Nosferatuja
mutatja a maga teljességében, amit Herzog filmjében meg is idéz (Koebner, 2003. 41-56;
2004. 40-49).
A színészmozgatás összekapcsolódik a térmélység érzékeltetésével úgy, hogy az alak az
előtérből a háttér irányába halad, azaz a fizikai felszíntől a belső perspektíva felé mozog.
Klaus Kinski már első Herzog-filmjében sajátos kamera előtti mozdulatsort fejleszt ki,
amelynek előzménye Murnaunál található. A tekintet feszültséggel teli labilitást mutat,
változás előtti ingatag nyugalmat, ami az Amerikában dolgozó expresszionista mester
megtévesztés-csalódás (ent-täuschen) kettőséből eredeztethető, aminek következménye az
összes próféciával szembeni szkeptikus távolságtartás.
Eisner „a németek valaha élt legnagyobb filmrendezőjének” titulálja Murnaut, így méltatva
filmes vízióit (Eisner, 1994. 68), melyek folytatója kétségkívül Herzog az újfilmesek között.
Mindkettejük vizualitása festészeti gyökerű, középkori, korai reneszánsz olasz és flamand
mesterek művein iskolázott látásmódjuk alapozza meg a filmtér kiválasztását, a táj és alakok
elrendezésének módját. A természetes helyszínek, a hegyek, a szántóföld, a vidék
fényképezése mint narratív alap Arnold Fanck kivételével következetesen csak Murnaunál
fordul elő. Az egyedi stíluselem a konvenció elleni, a műtermek mesterségességével szembeni
haladás eredménye. Herzog esetében sem lehetséges, hogy felváltsa tájait a szupertechnika
machinációival a hollywoodi csábítás ellenére sem. Mindkét expresszionista mestertől tanulja
a természet cselekményben betöltött szerepének, részvételének lehetséges módozatait.
5.4. A fausti szellemiség eredete és folytatása
Murnau egyik utolsó német filmje az 1926-ban készült Faust, egy német népkönyv,
amely inkább témájával, semmint stiláris megoldásaival épít ki kapcsolatot a herzogi
életművel. Mefisztó-Lucifer sötét viharfelhőként ráfekszik a világra, minden emberi
kapcsolat, mozdulat hamis, a szerelem hazug elveszejtés. A félhomály, a fekete-fehér
kontraszt váltogatása a természetes és mesterséges egymásba való átáramlása a film
legfontosabb kifejezőeszköze. A „felszabadított kamera” megvilágítási effektusokkal Murnau
rendezői vívmánya, filmkészítői kézjegye lesz, a kamarajátékfilm általános stiláris
megoldásaként a drámai cselekmény árnyalására kanonizálódik (ld. még Rohmer, 1980;
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Aumont, 1989. 59-79; Gregor-Patalas, 1986; Elsaesser. 2002; Bordwell-Thompson, 2006.
128-136).
Wiene filmjében, a Dr. Caligariban is ott lappang Faust, igaz, hogy inkább asszociálhatunk a
népkönyv gótikus alakjára, mint a goethei nagyságra. A német irodalmi kapcsolatokat
tekintve nem hagyható ki Thomas Mann Doktor Fautus regénye, melynek főalakja, Adrian
Leverkühn az ördöggel cimborálva, démoni erőktől vezérelve olyan zenét szerez, amely a
bekövetkezendő világégés nagy horderejű víziója (Györffy, 1992).
„A film a huszadik század művészete, így ereje mítoszainak sűrűségében és formáinak
átláthatóságában rejlik.” – írja Thomas Elsaesser (2004. 103). A megállapítás igazát Herzog
és újfilmes társai az expresszionizmus nagy alkotásaival látják bizonyítottnak, egyben saját
céljaik tömör megfogalmazásának is, amennyiben a modern német mítoszok adekvát
formai/stiláris jellemzőkkel történő újragondolása, felülírása és/vagy újak létrehozása az
egyik cél. A klasszikus francia szerzői film előzményének számító kamera-töltőtoll
szellemében elvetik a réalisation megoldásait, a mise en scéne elvének (Astruc, 1983. 133–
137) elkötelezett hívei lesznek azzal a nehézséggel, hogy író-rendezői munkájuk mellé a
produceri tevékenység is társul. A kiterjedt hatáskör művészeti-kereskedelmi értelemben
egyaránt nagyfokú felelősséggel bír a kulturális gyártásmód elvárásainak hálójában. A német
alkotókat bár túlságosan is igénybe veszik a művek elkészültének körülményei, mégis nagy
általánosságban rájuk is érvényes, hogy saját forgatókönyveik szerzői kézjegyeiket viselik. Ez
a megállapítás a művek közötti motivikai-tematikai-stiláris egység, kontinuum meglétére utal,
kiegészítve a személyes beszédmóddal (Jacques Rivette). A klasszikus szerzői felfogás eme
ismérvei Herzog modernizmusát a nyolcvanas évekig lefedik: azon kevesek közé tartozik,
akik egyedi történeteiket látomásos módon keletkeztetik.81
Herzog filmjeit a mai napig jellemzik modern korszakában kialakított stílusjegyei, nem úgy
mint Wenders vagy Truffaut alkotásait, aki szerint egy szerző legrosszabb műve is jobb, mint
egy nem szerző legjobb produkciója. Az összehasonlító példa nélkülözi a normatív jelleget,
csak arra kíván rávilágítani, hogy a nagy német rendezői hármas élő tagjai közül Herzog tartja
meg korai filmjeiben kialakított jellemzőit, illetve a dokumentum és a fikció közötti
átjárásokkal közvetlen beszédmódját reprezentálja. Elsaesser meglátása szerint az államilag
támogatott művész kényszerül ellentmondásos szerepbe, akitől elvárják, hogy egy időben, egy
személyben legyen mérnök és művész. A német filmszerző ezért szélsőségesen közéleti
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A megteremtés hangsúlyos aktusa miatt a filmekre jellemzőnek vélik a romantikus titanizmus, az őrület és
zseni fogalmakat. Előzményei szintén francia területen találhatók: Bazin elutasította az alkotók személyi
kultuszát, a klasszikus szerzői elmélethez pedig az az „elmarasztalás” kapcsolódik, hogy a szerzőket szinte
csalhatatlan zseniknek állítja be.
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szereplőként és önstilisztaként reprezentálja magát, és a külső kívánalmakra sokszor eltúlzott,
ironikus, parodisztikus választ ad, vagy zsenikultusszal reagál. Tézise szerint az autor filmje
nem az önkifejezés ideológiája alapján, hanem az önreprezentáció értelmében működik
(2004.105).
A szerzőiség tartalmának változása az irodalomelméletben Roland Barthes A szerző halála
(1968) című munkájában jelentkezik, s ez érezteti hatását később a filmtörténetben, elméletben is. Tartalmilag nem új a szerző, mint „végső jelölt”, lezáró „végpont” elleni, az
olvasó felőli érvelés, viszont amit cserébe felkínál, az új alapokra helyezi a jelentésképzésről
alkotott felfogást, ahol a szerzőnek kijelölt szerepe volt. 82 A szöveg-/műközpontú felfogás
kizárja az egyféle, egyértelmű olvasat meglétét; nincs kijelölt út, amin haladva a befogadó
megfejthetné az írás vagy mozgóképi szöveg értelmét. Nincs egy adott jelentés, amit csak ki
kell bontani az olvasónak/nézőnek, mint jó szobrásznak a kőben meglátott szobrot. E
gondolatokra adott válaszként fogja fel az elmélet Michel Foucault Mi a szerző? című
tanulmányát (1981. 26-38), bár tényleges hatása jóval későbbre tehető. A címválasztás
megelőlegezi a kritikus szerző fogalom absztrahálását, mintegy finomítandó a barthes-i
„szerzőhalál” koncepciót. Foucault különbséget tesz kétféle szerző, a „biográfiai” és a
„szerző-funkció” között, amely előbbi a mű megértésében nem játszik szerepet, kizárólag az
utóbbi releváns, mint absztrakt entitás a műből ered, attól függetlenül nem létezik. A szerző
elbeszélésmódjának alakzataként beléphet, beavatkozhat saját fikciójába, s a diegézisen belüli
önmegjelenítésként nézheti/olvashatja művét. Az elbeszélés nézője/olvasója a szerző társául
szegődik.
A filmelmélet számára különösen fontos e szétválasztás, mivel a rendező-szerző kiemelt
pozíciója nem tartható annál is inkább, mert a filmkészítés összehangolt csapatmunka
eredménye, ahol példának okáért az operatőr, a vágó, a színész is társalkotóként lép(het) fel a
rendező mellett, ami pedig „több szerzőséget” eredményezhet.

Amennyiben Foucault

állításait alapul vesszük, akkor elképzelhetően két vagy több szerző-funkció is társítható egyegy filmhez (Nánay, 2003. 8-19). Narratológiai vizsgálódásaiban David Bordwell
kamatoztatja a gondolatot Godard filmelbeszéléseinek szerkezetét elemezve és a nézői
tevékenység jellemzésekor. A filmek fabulájának és a szerző/ség konstrukciójának
létrehozása a cselekmény elemeinek, a műfaj és stílus jellemzőinek alapján a befogadó
feladata, mivel egyik sem létezik adott dologként mint a művek egyfajta alapja. A néző
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„Az ÍRÁS kibogozandó és nem megfejtendő. A struktúrát nyomon követhetjük, minden szálán és minden
szintjén „felszedhetjük” (strukturalizmus), de alapja nincs (posztstrukturalizmus); az ÍRÁS terét bejárni kell,
nem áthatolni rajta; az ÍRÁS folytonosan felkínál valamilyen értelmet, de csak azért, hogy azután mindig
elenyésszen: a jelentés szisztematikus kioltása felé halad (dekonstrukció) (idézi: Nánay, 2003. 8-19)
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észlelése, a kognitív folyamatok feltárása a művek elemzése mellett kiemelt fontosságúvá
válik, és a szerző új megvilágítású szemszöge ismét a vizsgálódás tárgyát képezi (Bordwell,
1996. 42-61). Deleuze Nietzschét figyelembe vevő, Bergson nézeteiből kiinduló
filmelméletében ugyan nem tér ki a szerzői film, a szerző meghatározására, mégis inkább a
foucault-i szerző-funkciók értelmében ír a kifejezőeszközök használati módjairól. A
szerzőiség e felfogását mozgásról írt téziseiben a plánozás-képsík-mozgás-rendszer elvont
meghatározása kapcsán fejti ki Mozgás-kép című könyvének elején. Írásában kiemeli a
szerzők világról alkotott vízióinak kialakulását, kreatív újító stiláris tevékenységüket.
Dolgozatom témáját tekintve fontos példán mutatja be ennek működését amikor Eric Rohmer
Murnau Faustjának elemzésére hivatkozik a mozgás lebomlásáról és újra felépüléséről a
képsíkon. Az expresszionista szerző „festői terében” a személyek és tárgyak között táguló és
összehúzódó mozgásfolyamat figyelhető meg, amely „egyidejűleg valódi Ideákat – a Jót és a
Rosszat, Istent és a Sátánt -” fejezi ki (2001. 7-34).
Tagadhatatlanul fontos a szerző-funkciók természetének vizsgálatakor figyelembe venni az
alkotót ért művészeti hatásokat, más művészeti ágak, filmes szerzők és művek szerepét.
Nehezen lehetne figyelmen kívül hagyni Werner Herzog esetében (is) ezeket az impulzusokat,
különös tekintettel a fent vázoltakra. Az avantgárd autor újszínezetű fogalmának lenyomatai
Vlado Kristl és Werner Schroeter poszt/modern filmjei. Ezen alkotók hivatalos formák elleni
radikális fellépése, a narráció és a filmnyelv tudatos rombolása miatt a szerző-funkció
feltárása, megértése különös nehézségekbe ütközik. Schroeter színházi-operai konstrukciói
ötvöződnek Herzog szerzői képződményeivel a posztmodern képiség nyitányaként az
életműben. Herbert Achternbusch élete és prózája lenyűgözi Herzogot, együttműködésük a
modern korszak fontos része, s ez a hatás lehet egyik forrása az egzisztencia és művészet
feltétel nélküli egyesítésének a filmes életműben.
Dolgozatom egyik célja a herzogi szerzőiség ismérveinek feltárása, leválasztva az
önreprezentáció folyamatairól, az önmítosz-konstrukcióról (főként a Kinski-kapcsolat
tükrében). Nem hagyható figyelmen kívül az a német sajátosság sem, hogy a szerzői elmélet a
klasszikában posztulált, onnan átvett elképzelés, hogy sokoldalúan képzett alkotó személyiség
(Goethe) legyen a filmkészítő (is). Autorizmusának jellemzője az antropológiaiegzisztenciális érdeklődés, ami goethei hagyományon alapszik, s a kezdeti kibontakozásban
közelebb áll Albert Camus látásmódjához, mint az urbánus-progresszív filozófus, Sartre
nézeteihez. Korai filmjeiben megjelenik a német romantikus tradíció apóriája az eredet és a
gyökértelenség, a kultúra és a civilizáció, az élet és az intellektualizmus, a természet és a
társadalom vonatkozásában, az egzisztencializmus kategóriáinak („idegen”, „másság”, „lét
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abszurditása”) felhasználásával. Alakjai őrültek, bolondok, törpék, nyomorékok, „égből
pottyantak” (Kaspar Hauser mondja magáról), némák, vakok, siketek. Történetei tágabban a
fausti cselekvés tárgyköréből származnak, mozgatója az aktivitás, a tett aktusa a hérosztól a
hétköznapi emberig, vagy a passzív, elszenvedett lét, a más emberek közötti magányos,
idegen jelenvalóság kifejezése. A peremterület absztrakciójában a normális inverzeként
megmutatott abnormális kap helyet, a kivételesség, a biológiai-egzisztenciális-filozófiai
értelemben

vett

extrémitás.

A

megformálás

módjában

a

tér-idő-mozgás

egyedi

részhalmazaitól az egységes egészig tágítja-zsugorítja dinamikus struktúráját. Kiérlelt modern
filmművészetének programja: „a lehetetlent merni, az elgondolhatatlant megtenni, határokig
eljutni, álmokat követni…” (Schütte, 1976. 33)
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6. A fausti nagy és kicsi Herzog modern filmjeiben
6.1. Mitikus hódító és fausti megszállott
Werner Herzog kiforrott modernizmusa első játékfilmjében a maga teljességében
megmutatkozik. Programadó műként is felfogható olyan értelemben, mint Rimbaud A részeg
hajó83 című verse, amely a valószerűt, a fantasztikumot, a mitológiát látnoki erővel egyesítve
túlmutat a romantikán, s megteremti a francia szimbolizmus nagy hatású gondolati-képi
világát. Hasonlóképpen mutat a klasszika felé Hölderlin költészete, és aligha lehet Caspar
David Friedrich festészetét kizárólag romantikusnak tekinteni (Földényi, 1986; Hofmann,
2000). A Herzog-életmű ezen hatásait különös tekintettel a metaforizáció-vizualitás-zeneiség
kialakulására a későbbi fejezetekben részletesen elemzem. E helyütt az irodalmi inspirációs
alap kerüljön előterébe, annál is inkább, mivel elsikkadni látszik a film utóéletének egyfajta
mítoszában.
Joseph Conrad 1899-ben leírta a Kongó-folyón történt hajózásának élményeit Heart of
Darkness címmel, amely első ízben 1926-ban jelent meg németül, majd máig több fordítást
megért (vö. Reitz, 2005). Az elbeszélés hatása a film több elemében felismerhető, ezek között
a legfontosabb a főszereplő személye. A könyv ügynöke, Kurtz rendkívüli ember, különc, a
gyarmatosító imperialista hatalom megtestesítője, aki több elefántcsontot szállít, mint a
többiek együttvéve, akivel nem beszélget az ember, hanem hallgatja őt, a bennszülöttek között
isteni hatalomra tesz szert. A hőség, a pára, az afrikai dzsungel sötétjének szívében élő őrült
hódító vezér típus, aki után fenntartás nélkül megindulnak a tömegek, aki élet-halál korlátlan
ura. Aguirre, a spanyol konkvisztádor alapvető tulajdonságaiban nem különbözik az irodalmi
alaktól: gátlástalan fosztogató és gyilkos az önmegtartóztatás hiányával, akiből szintén
kiveszett az emberiesség, az ő fejlődéstörténete is megőrülésével zárul. A film másik
főszereplője a dzsungel Peruban, amelynek jellemzése, megjelenítése mint a világ létezésének
legősibb időszaka hasonlatos a Fata Morgana afrikai helyszínéhez. A sötétség szívének
szimbolizációja többértelmű: olyan természetes egység, ahol az igazság rejtőzik a felszín
dolgai mögött, és a veszély olyan jelenléte, mely elsősorban nem a természet elemei vagy a
bennszülöttek mérgezett nyilai miatt keletkezik. A dzsungel valódi borzalma abban áll, hogy a
valóságosság mállik szét a rendkívüli körülmények hatására. Az őserdő hatalma emberfeletti
ereje révén kiismeri és bosszút áll fanatikus betolakodóin. Kurtz ügynök fel nem kutatott
vidékeket akar uralma alá hajtani, Aguirre Eldorádót keresi megszállottan, s mindketten
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Klaus Kinski többször előadta e verset (Rimbaud CD, 2003). „Ímé, ez vagyok én! züllött hajó, hináros, kit
elvitt a vihar élőtlen éterig, a zord flotta s békés bárka ki nem halássza már most részeg roncsom, mely a
vizekkel megtelik.”(Tóth Árpád fordítása, 2005); wwwold.sztaki.hu/~smarton/irodalom/rimbaud.htm
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szükségszerűen elpusztulnak. Ennek oka elsődlegesen nem az, amit az elbeszélésbeli
gyarmatosító társaság igazgatója szögez le, amely szerint Kurtz bár zseni volt, mégsem látta
át, hogy az erőteljes cselekvésnek még nem jött el az ideje. Imperialista hatalomvágya,
nagyzási mániája miatt átlépi a humanitás határait, mégsem emiatt bukik el. A sötét mélyén a
lélek szakadékai, ördögi vonásai tárulnak fel, s az önmagát megpillantó individuum utolsó
szavai ennek felismeréséről tanúskodnak: „borzalom, borzalom…” (Conrad, 2005). Aguirre
nem így végzi, bár közös az a mód, ahogy a pusztulás, a halál, amely áttetsző és észrevétlen
mint a levegő, eléri őket. Figyelemfelkeltő a regényben a „megszállott banda” motívuma, aki
Eldorádó Fölfedező Expedíciójának nevezi gyarmatosító tevékenységét.
E motivikai inspiráció a filmben egy szerzetes történelmileg hitelesnek mondható
krónikájával társul. Valóságos személy volt Lope de Aguirre, aki a második spanyol
hullámmal Dél-Amerikába érkezett hódító, mint ahogy Gaspar de Carvajal dominikánus
szerzetes is, aki szemtanúként tudósított egy expedícióról, amit Francisco Orellana vezetett.
Peru

felfedezésének

1526-1712

közötti

időszakában

Francisco

Pizarro

különös

kegyetlenséggel bánt az inka őslakossággal mesés aranyuk megkaparintása céljából, amit
sosem találtak meg. Orellana, Pizarro útitársa a gazdagság, hatalom hasonló kalandora 1541ben első európaiként hajózott az Amazonaszon az Atlanti-óceán torkolatáig, s e merészségéért
életével fizetett. A feltűnést keltő vállalkozásról naplót vezetett Carvajal, aki túlélte a
megpróbáltatásokat (1996).
Herzog filmjének forgatókönyvét a fikció és a dokumentum anyagaiból írja, ami mindvégig
érezteti hatását főként az elbeszélői pozíciót illetően. A valószerűséget érzékeltető
megfigyelés az irodalmi műben is tetten érhető, a filmben pedig még hangsúlyosabb a
krónikás-narrátor beiktatásával, akinek szavai kísérik a kiinduló és a fordulatok képsorait.
Conrad regénye bár sok fontos motívumában kapcsolódik a filmhez, mégis csak egyik
ihletforrásának tekinthető, amihez más inspirációk is csatlakoznak. Francis Ford Coppola
Apokalipszis most (1979) című filmje viszont az irodalmi alap megfilmesítése azzal a nagy
különbséggel, hogy az eredeti tér-időt megváltoztatja, a vietnámi háború összetett embertelengroteszk képén túlmenően az emberi természet borzalmait sikerül kifejeznie. A sötétség
szívébeni hajóút komor tónusú képeivel és Wagner apokaliptikus zenéjével filmtörténetet ír.84
Dokumentumok nem bizonyítják, hogy Coppola látta-e Herzog 1972-es filmjét, vagy sem,
mégis a vizuális megjelenítés mikéntjében hasonlóságok fedezhetők fel. Az őrerdő rejtelmes
vegetációja, a láthatatlan ellenség támadása, a katonák pszichedelikus lézengése Herzog
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1980-ban Arany Pálmát nyer Cannes-ban, majd 2001-ben ugyanott, 53 perccel bővített változatot mutat be
Apocalypse Now Redux címmel.
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filmjének ismeretét feltételezheti. A német újfilmes korai munkáiban már megmutatkozik,
mennyire meghatározza a vizuális kifejezést az ember természeti környezete témától
függetlenül.85
6.1.1. Lázadás, hódítás és bukás természetrajza
Herzog a lázadás motívumát több szinten, természeti, társadalmi és emberi
összefüggések rendszerében ábrázolja. Aguirre intrikál a spanyol korona és nemesség ellen,
fellázítja a katonákat, így sikerül kettős hatalomra szert tennie: az általa királynak kinevezett
nemes halála után övé az „újvilág”.86 Lázadása az emberi kapcsolatokban uralkodó normák,
morál ellen is sikeres, hiszen lányát szándékozik feleségül venni, akivel a legtisztább
dinasztiát alapítaná meg. Elsaesser szerint Herzog az emberi fogalmát a „destruktív emberiség
és a belülről lerombolt egyén dialektikájának segítségével” határozza meg (2004. 258-259),
Aguirre egomán, szélsőségesen individualista vezértulajdonságait nevezi Nietzsche nyomán
„Übermensch” sajátosságoknak. A német filozófus idézett művében írja, hogy amit szeretni
tud az emberben, az az, hogy képes túllépni határokat, és bukását magában hordozza. 87
A magasabbrendű ember jellemzői és az alantas vadember tulajdonságai együtt építik fel
Aguirre karakterét, s ez utóbbi az őserdei környezet hatására kerül felszínre. Valójában a
természet az az elpusztíthatatlan őserő, amellyel szemben értelmetlen mindenfajta lázadás. Ez
nem pusztán tematikai tartozék vagy a látvány miatt elengedhetetlen, hanem ez a film
alapeleme: a konfliktus kibontakozásában jelentős részt vállaló szereplő. Az ősi, misztikusmitikus Paradicsom áll szemben a kívülről rombolás képében érkező új Paradicsom
létrehozásának törekvésével. A spanyol hódítók az Amazonas folyó őserdeiben a mítoszokban
élő királyság, Eldorádó meghódítására készülnek, ám a vállalkozás lehetetlen, pusztulásuk
elkerülhetetlen és szükségszerű, amelynek okai között az európai gazdasági fellendülés, a
nagy felfedezések következményeként kialakult társadalmi atomizálódás, a mindennapi élet
strukturális megváltozása szerepel. A modern természettudományok, a szaktudományok
speciális ismereteinek térhódítása is felelős azért, hogy az ember fokozatosan elvesztette

85

„Mindig új képeket keresek filmjeimben. Rosszul vagyok a magazinképektől, a képeslapoktól, vagy az utazási
irodák Grand Canyon Pan Am-posztereitől: a képeknek ettől a dömpingjétől. Számomra valami sokkal
pozitívabbat jelentenek a képek, melyeket úgy látok magam előtt, mint távoli horizonton húzódó partsávot; új
képek jelennek meg előttem, s megpróbálom megfogalmazni őket.” (Filmkritik, 1978/9)
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A XVI. századi gyarmatosító, Don Lope de Aguirre az Aguirre, Isten haragja (1972) című film történetében
pár dzsungelbeli nap után lázadást szít, megöleti vezetőjüket, „megfosztja hatalmától” II. Fülöp királyt,
megválaszttatja az új bábkirályt, elkezdi „Isten haragjának” nevezni magát, végül indiánok nyilai végeznek
csapatával, majd vele is.
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„Was ich lieben kann am Menschen, das ist, das er ein Übergang ist und ein Untergang.” (Nietzsche, 1995.
266)
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intuíción, közvetlen tapasztalaton nyugvó szemléletét. Többé már nem tekintheti magát a
természet szerves részének, intellektuális képességeinek birtokában belőle kiemelkedőnek,
fölötte állónak, uralkodónak képzeli magát. Társadalmi-gazdasági hatalomra törekvés
határozza meg e hódítói értékrendet, amelynek minden emberi tevékenység alárendelődött: a
cél új kizsákmányolható területek megszerzése pusztítás, önpusztítás árán is. Herzog e
világkép megtestesítője, Aguirre túldimenzionált „Übermensch” alakján keresztül, a
szuper(anti)hős tetteivel ütköztetve jeleníti meg a természetet. A környezet jelei nem
képeznek az idegen betolakodó számára megfejthető kozmoszt, viselkedése, cselekedetei nem
tanúskodnak ilyen értelemben vett tudásról, ezért nem észleli a dinamikus környezeti
változásokat, nem dekódolja a veszély jeleit. Nem számol a változások nyomán keletkező
információk hasznával, így nem rendelkezik azzal a képességgel sem, hogy azokat a maga
érdekeinek javára fordítsa. Cselekedetei ennek következtében nem növelik a spanyolok
túlélési esélyeit, hiába hajtja őket az arany utáni sóvárgás, tetteik helyességébe vetett hitük az
egyház áldásával, a bukás nem kerülhető el. A természet változásainak jelenlétét vagy azok
hiányát nem érzékelő, nem értelmező magatartás önpusztító fegyverré válik, az idegenek
nyomtalanul, jelek nélkül tűnnek el az Amazonas mocsaraiban. Herzog vizuális világa az
elsőtől a záróképig konzekvensen ezt építi fel: a bukás előérzete a lázadás velejárója. A
kiinduló beállításban az Andok-hegység köd-pára felhőbe burkolt csúcsairól lefelé daruzó
kamera apró színes pontocskákként mutatja a hágón leereszkedő gyarmatosítókat. A fenséges
természet patetikus felmagasztosítását színek és képek örvénylésével, a Popol Vuh Elektronik
Band misztikus zenéjének értelmezést árnyaló alkalmazásával éri el. Szimbolikus jelentést
képez a tehetetlenül lezuhanó, összeroncsolódó kosár, baljós előjel a felrobbanó lőpor, a vad
folyó, ahol senki emberfia nem jut le élve. A percekig kitartott közelkép zenei hangsúllyal
láttatja a robajló hullámzást. A narratív tér-idő-mozgás kialakított struktúrája az elbeszélés
expozíciójában előrevetíti a befejezést, felrajzolja az egész film szerkezetének vertikális
mozgássíkját. A fentről, a hegyről lefelé, a folyóhoz tartó sereg szimbolikus alászállása ez a
„sötétség szívébe”, az örvény szüntelen körforgásába, a megsemmisülésbe. A pusztulás első
konkrét jelei az embercsoporton belül ütik fel a fejüket: a spanyolok bennszülött rabszolgái,
mivel nem védettek a behurcolt betegségekkel szemben, legyekként elhullanak, az egyik
örvénybe került tutaj katonái rejtélyes módon meghalnak. A csapat belső szétesésével, a
katonák pusztulásával paralel folyamat Aguirre hatalomra törése, fokozatosan kibomló,
megszállottságig felfokozott őrjöngései. A dramaturgiai tetőpontot képező hatalomátvétel
feszültségét, az őrület lelepleződését Klaus Kinski tekintetének szuperközeli képkivágásával
éri el a rendező. A színészi játék erejét a tetőponton a várakozás csendje, majd az indián
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pánsíp zenéje kíséri. Ezek a stiláris eszközök a konfliktus felszín alá rejtését szolgálják, amely
elfojtás következtében a cselekmény további történéseit lappangó feszültség, szorongásos
atmoszféra uralja. Herzog az apokaliptikus kép melankolikus költőiségével nagytotálban
érzékelteti a folyó közepén kis tutajon sodródó maroknyi csapat szimbolikus sehova-jutását.
A tutaj sodródó emberroncsai az éhség, a hőség, a láthatatlan veszély miatti rettegés
következtében egyre érzéketlenebbé válnak, elvesztik a külvilág észlelésének képességét. Ez a
filmbeli folyamat felveti azt az alapkérdést, amit a kognitív filmelmélet ökológiai
megközelítése számos kutatási terület mellet vizsgál, jelesül a vizuális percepció és a
cselekvés összefonódását. Az elbeszélői magatartás azonosul az elméleti problémafelvetéssel,
amikor azt figyeli meg, hogy hat a percepció egy organizmus belső cselekedeteire, ha a
percepció szolgáltatja a információt cselekvéshez? James Gibson pszichológus szerint a
percepció egyszerű folyamat, melynek során az egyed megszerzi, kivonja a környezetben
meglévő információt, azt a túlélést célzó cselekvéséhez felhasználja, amire a legegyszerűbb
szervezet is képes. Az észlelés során korábbi tapasztalatok segítenek, nincs szükség további,
következtetések révén szerezhető információra, a kevés is elegendő. Ezzel összefüggésben
fejti ki ún. affordancia-elméletét, amelynek alapja, hogy a percepcióhoz szorosan kapcsolódik
a motoros reakció is, azaz egy adott tárgy vagy jelenség megpillantásakor az elme
hozzákapcsolja felhasználási lehetőségét, és a fogalmak mentális reprezentációi között
kapcsolat alakul ki. Amennyiben érvényesnek fogadjuk el a kognitív elmélet ezen érvelését,
akkor a narratív szerkezet e pontján megszűnnek az élőkre jellemző reflexek. A tutaj lényei
kivonódnak a természettudomány törvényei alól, már nem érvényes rájuk az az alapelv, hogy
a természet rendjébe illeszkedő egyed esetében a környezetből kivont információ nem
vezethet
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kiszelektálódnak.88 A természet rendjével szembehelyezkedő egoista személyiség őrült
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Aguirre lázadása társadalmi és emberi szinten sikeresnek mondható, mégis üresség veszi
körül, szociális kapcsolatai, kötődése hatástalan, hiába kíséri el őt lánya, izoláltsága és
magánya csak még szembeszökőbb. Az ember életének határait átlépő magasabbrendűként
(törekvései értelmében) istenhez hasonlatos, ösztönei, agressziói révén pedig állatias,
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A kognitív filmelmélet ökológiai megközelítése számos kutatási terület mellet a vizuális percepció és a
cselekvés összefonódását vizsgálja. Lényegi különbség mutatkozik David Marr és James J. Gibson véleménye
között: Gibson szerint a percepció egyszerű folyamat, Marr ezzel szemben komplex, többszintű folyamatnak
tartja (Ld: Nánay, 1998/99). Joseph és Barbara Anderson olyan konzekvens ökológiai metaelméletet tesz
szükségessé, mely vizsgálja a percepció szerepét a filmnézés tapasztalatában, valamint hangsúlyt helyez a
magasabb szintű kognitív folyamatokra is (vö. Anderson, 1998).
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mozgásfolyamatot modellezi: lázító vezérként mindenki fölött áll, a tutajút kezdetén a csapat
Pizarro által megbízott vezetőjének kivégzéséig tekintélyt parancsoló felsőbbrendű ember. A
kannibál falu élménye, a harc a vadak mérgezett nyilaival, az aranymámor révülete egyre
inkább megmutatja a másik pólust is. A két véglet közti oszcilláció a film végére megszűnik,
Aguirre hasonlatossá válik az őt körülvevő halálfejes majmokhoz.
6.1.2. Képek uralma
Tudatos elképzeléseit Herzog archaikus elemeket, ösztönös tartalmakat rejtő képekbe
sűríti, amelyek élménykeltő-érzelmi hatása szintén felfokozott. A képek hatalma alakítja ki a
befogadói magatartást, amelynek lélektani vonatkozása jelentős. A nézői figyelmet, aktivitást
a filmnézés során úgy tartja fogva a rendező és színésze, Kinski, hogy Aguirre alakjának
megformálásában csak a rossz tulajdonságok kerülnek felszínre, mégsem egyoldalú az
ábrázolásmód. A jó összefonódva a szépséggel a történet két nőalakjához kötődik, az
eszményi nő: odaadó társ és gyermek utópiaként áll a férfiak brutalitásával szemben. A
gonosz agresszió formájában tör ki váratlanul az emberből és hatalmába keríti, olyan ez, mint
az ördög általi megszállottság. A szubjektum saját ideái fogságában nem tud ellenállni a
megkísértésnek, mefisztói szövetséget köt, önmagát veszejti el, fausti sorsot mér magára. A
természettudomány úgy tartja, hogy az agresszió olyan sok energiát igénylő magasfeszültség,
amely cselekvésben csapódik ki, másként fogalmazva: ha motivációval alkot elegyet, kiváltja
a sok esetben szenvedélyes tettet. Schuster utal arra a művészetben is gyakran előforduló
jelenségre, amit az etológiában is jól ismernek: a félelmet és az agressziót kiváltó fenyegető
nézés, szúrós tekintet mágikus szerepére. Hatalmi fölény és riasztás céljából történik az alak
kiemelése, megnagyítása is, amit például a katonai rekvizítumok, a páncélok, sisakok,
díszítések jelképeznek (Lorenz, 1963. 1995; Schuster, 2005). A film ezt a jelentésréteget is
felhasználja, amikor Aguirre öltözékét megtervezi, és a testét egy púppal kiterjeszti.
Hangsúlyozza ezt továbbá Kinski testtartásával és kamera előtti ún. csavarmozgásával, amivel
a képen kívüli térből befordul a kép előterébe.
A dramaturgiai szerkezet a főszereplő bensőjének folyamataihoz igazodik, fokozatosan készíti
elő, építi fel a határátlépés nagy tettétől a pusztulásig tartó elbeszélést. A drámai csúcspontot,
a megőrülés jelenetét az éhség, a halál, a hallucináció vezetik fel. A láz víziói végleg
szétfoszlatják a való érzetét, az igazi látvány és lázas képzelet közt nincs különbség. Herzog
ezt egyedi képi megoldással fejezi ki: az egyik óriásfa csúcsán hajó áll. A látomás olyannyira
bizarr és groteszk, hogy motivációs elemként és irracionális felfokozásként is indokolt a
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krónikás szerzetes láthatatlan naplója. A szintén nem látható bennszülöttek nyílzáporában
mindenki életét veszti, Aguirre utolsó nagymonológját halott lánya, halott katonái
társaságában majmoknak adja elő, ami a tetőpont utáni rövid, ám stiláris eszközeiben, képi
megoldásaiban gazdag lezárása a filmnek.
Herzog esztétikai modernizmusa egyfajta új látáskísérlet, a befogadó érzékennyé tétele a
csodálkozáson keresztül, hogy úgy lássák a jelenségeket, mintha legelőször látnák azokat. A
„sosem-látott” képek rögzítésének motivációja határozza meg a képi-zenei kifejezés
poétikáját. A záró szekvencia képei, a színészek kiválasztása, Klaus Kinski vagy az amatőrök
játéka, a kalandfilm zsáner tartozékai és a tragikomikus elemek mind e törekvés
megvalósulását bizonyítják.
A film műfaji sajátosságait tekintve a kalandfilm és a komédia keverékének tekinthető. A
történelmi kor, a szereplő karakterek, a hely eredetisége, a kosztümök, a tárgyak bár kis
költségvetésű, de korhű jellege a kaland esztétikájának része. A fabula és a szüzsé azonban
már nem felel meg a zsáner fogalmainak, hiszen nem a jó győzi le a gonoszt, a hős
tulajdonságait tekintve inkább taszító, mint megnyerő, a befejezés pedig kilátástalan. A
legfontosabb mégis az, hogy a cselekményben az akcióból nem keletkezik ténylegesen
feszültség, inkább a film lassú ritmusa törik meg egy-egy felgyorsultabb ritmusú beállítással,
majd ismét visszatér az eredeti ütemezés. A feszültség az atmoszférából adódik, ami az
ismeretlen veszély miatt a jövőbeli még ismeretlen félelemből ered. Mindezekből
következően a film műfaját tragikomédiaként is meghatározhatjuk, mivel ezt mind a
cselekmény, mind a stiláris eszközök alkalmazása alátámasztja (Jansen-Schütte, 1979. 108). A
komikus elemek sokasága átszövi a filmet, és alapvető a konkvisztádorok cselekedeteiben
megtalálható nevetséges ellentmondás, ami veszélyes helyzetük objektív körülményei és
európai viselkedésük között feszül. Aguirre lázadása is operettszerű, de komikus a
császárválasztás, a látszatper, a számolást folytató levágott fej vagy az új császár lakomája a
tutajon.
Herzog képisége, a vizuális kompozíció ebben a filmben bontakozik ki a maga teljességében
és itt kapcsolódik össze a fausti egyén az arany, a hatalom bűvölete következtében ördögi
oldalával, helyesebben a mefisztói paktum beteljesülésével, a bukással. A filmkép központi
metaforája, Aguirre tutaja halottakkal és majmokkal Herzog stiláris megoldásaival lesz
filmtörténeti ikonná, mégpedig a mozgó képkeret, a képkivágás, a kameramozgás és ritmus
miatt. A közelkép drámaiságától lassú ritmusban körsvenk távolít el, madártávlatban utolsó
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beállításként körmozgásba zárva olyan pici ponttá zsugorodik a hajótöröttek tutaja 89, mint a
kiinduló képben az Andok lejtőjén lefelé ereszkedő csapat. A metafora a két képben együtt és
egymást kiegészítve lesz teljessé.
A film gazdag kritikai fogadtatása általánosságban elismeri értékeit (Aberg, 1973; Pluta,
1974). Némely kritikus Buñuel klasszikus jeleneteinek felidézését és parabolikus tendenciáját
látja megvalósulni (Korn, 1973), mások akkor és évekkel később is fontos filmnek tartják,
Kinski színészi játékát és a természeti képek kifejező erejét találják kiemelendőnek (Schrober,
1973; Groh, 2002).90
6.2. „Mit keresek én e világban?” 91 – Mindenki magáért, Isten mindenki ellen
Az absztrakció magas fokát felhasználó művészfilm túllép a konkrét egyéni-társadalmi
viszonyok szintjén, főhősét elszakítja történelmi, lélektani meghatározottságaitól, megalkotja
saját más individuumát (Bordwell, 1996; Deleuze, 2001; Kovács, 2005). Werner Herzog az
alkotófolyamatára leginkább jellemző másság-teremtés útján Kaspar Hauser enigmatikus
alakjával létrehozza a német modern művészfilm egyedülálló központi hősét. Korábbi
munkáiban is fellehetők tipikus jellemvonások, mégis legteljesebb szintézisét a Kaspar
Hauser – Mindenki magáért, Isten mindenki ellen (Jeder für sich und Gott gegen alle, 1974)
című film nyújtja.
Kaspar Hauser alakjának felbukkanása a romantika korára tehető. A talált fiú alakja és élete
par excellence modern témának tekinthető, s ezen kívül is számos példa hozható fel a
romantika és a modernitás kapcsolatára. Úgy is lehet fogalmazni, hogy a modern művészet,
sőt a posztmodern korban a romantika semmit sem veszít aktualitásából. Különösen a német
kultúrában hatásos az első nagyszabású filozófiai és művészeti ágakat érintő tiltakozás a
felvilágosodás racionalista elvei, normái ellen, amely egyszersmind az emberről alkotott kép
inverzének, a radikális szubjektivitás bevezetésének elfogadtatását jelenti. Rousseau nézetei, a
Sturm und Drang művészetfelfogása, Schlegel Sinn für die Welt fogalma – hogy csak pár
kulcsfontosságú tartalmat ragadjunk ki a művészettörténeti folyamatból – felszínre hozza
mindazt, ami a modern elbeszélést (ti. irodalmi és filmi vonatkozásban) és központi karakterét
jellemzi: az individuális iránti kifinomult érdeklődés, a szubjektivitás kifejezése, a végtelen
utáni vágyakozás, a szabadság formái, a természethez fűződő meghatározott viszony, az
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Asszociációként a filmhez kapcsolhatjuk Théodore Géricault A Medúza tutaja (1819. Louvre, Párizs) című
festményét a hajótöröttekről.
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Thomas Mauch operatőri munkájáért 1973-ban megkapja a Német Filmdíjat. Ennek kapcsán Ulrich Gregor
(1981, 38-42) kifogásolja, hogy nem a rendezést tüntették ki. Pár évvel később, 1975-ben pedig már a rendezés
kap díjat. 1976-ban a francia filmkritikusok a legjobb külföldi filmnek választják.
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Részlet: Paul Verlaine: Gaspard Hauser dalol. 1960
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egyén benső szétszaggatottsága, az érzelmek, a világfájdalom felszínre juttatása. Iróniával
viszonyul

a

véges-végtelen,

határ-határtalan,

fragmentum-egység

antinómiájához,

egyszersmind kritikai reflexióval szemléli világfelfogását, művészeti eszméit. Lessing
Selbstdenken fogalma nem áll távol ettől: az egyén szabadsága gondolkodásában rejlik,
amelyhez – szemben a romantikával – a cselekvés aktusa kapcsolódik, s lesz a modernitás
kulcsfontosságú törekvése (Arendt, 2007). Novalis Heinrich von Offterdingenje, Ludwig
Tieck Franz Sternbaldja a hasznosság univerzuma ellen tiltakozik, elmenekül a hivatalnokok
és nyárspolgárok világából (Tieck, 2004; Novalis, 1985). A normális világ elégtelensége, a
polgári társadalom alkalmatlansága a világ érzékelésére, a gondolkodásra és a cselekvésre
elindítja a kilépés folyamatát. Novalis programadó felfogásában ez annyit jelent, mint a
közönségesnek magasabb értelmet, a szokványosnak titokzatos megjelenést, a végesnek a
végtelen fényét adni. A művészetnek ez a feladata, s be kell töltenie az új mitológia
forrásának szerepét (Schlegel, 1980, 159). Goethe alkotásainak közös jellemzőjeként a
„poétikus képzelőerőt” emelik ki, ami a kicsinek jelentőséget tud adni (Novalis, 1996, 17).
A német romantika mai kutatói a fogalmakat új megvilágításba helyezik, közelítve ezáltal a
modernitás korszakvégi felfogásához. Weiss (2000) az új mitológia programját a
modernséggel együtt járó válságtudat egyik legrangosabb megfogalmazásának tekinti. Pikulik
(2001) úgy látja, hogy a romantizálás az ismertből ismeretlent képez, azt idegenné változtatja,
ami élénkítően hat a fantáziára. Újra felépül az az idegenség, amivel a világ az emberrel való
első találkozáskor rendelkezett, s ezzel úrrá tud lenni azon, amit a túlontúl ismertté válás
során a világ magára öltött. Klinger (1995) szerint a romantikából áramló impulzus a modern
művészetben részekre hasad: menekülésre, vigaszra és lázadásra bomlik. Az egyik, a
menekülés a társadalomból az egyre mesterségesebb paradicsom létrehozása felé halad. A
másikban az a vigasz körvonalazódik, amit az idealizált természet még nyújtani tud. A
harmadikban az Isten, természet, ember, társadalom, halál elleni abszolút lázadás
fogalmazódik meg, amely ugyanakkor tisztában van szükségszerű bukásával. A romantika a
szellemi jelenlét empirikus bizonyítékait szolgáltatja a hétköznapok számára, s ez az, amire a
média lépten-nyomon hivatkozik, véli Safranski a német romantika újraértelmezése kapcsán
(2007. 48-129). Az egyik ilyen alapkérdés a teljes elmagányosodás. A nagy ősök
alternatívája, az önmagukba fordulás aktusával nyert individuális világ, a reménytelen
elidegenedés a világtól egyúttal reményteljes átölelése ugyanannak a világnak, az egységesség
utáni vágy, hogy a modern ember a széttagoltságon úrrá tudjon lenni. Korunkhoz való
kapcsolódásának sikerét bipoláris magatartásában kereshetjük: a társadalmi-gazdasági realitás
a legfőbb ellenség, de kialakul a kibékülés és közösség iránti vágy is. A romantikus struktúrák
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és érvelési mód ott bukkannak fel, ahol a világ fundamentális problémái és széttagoltsága
tudomásul vétetik és nyomában érzelmi reakciók keletkeznek. Ez pedig nem helyhez kötött,
túllép nemzeti határokon, ily módon gyakorol világméretű szellemtörténeti hatást, annál is
inkább mivel jelen korunk mély ellentmondásai miatt romantikus vágyak, álmok, víziók
nélkül elképzelhetetlen volna, és igen kérdéses, hogy a józan, pragmatikus alapokon
működtetett társadalom jobb volna.
6.2.1. Kívüliség és idegenség
A talált, vad gyerekek történetei az ókor óta ismertek, a mitológiai gondolkodás, a
művészeti megformálás számára kedvelt toposz például Romulus és Remus, vagy Maugli
esete. A modern művészet korában Kaspar Hauser feltűnése Nürnbergben 1828-ban,
viszonylag későn következik be, de annál nagyobb érdeklődés kíséri sorsát. Alakjában az
ember ősállapota, természeten és kultúrán kívüli létezése testesül meg: megjelenésekor alig
tud menni, beszélni, írni. A város börtöntornyában eltöltött idő alatt számos szóbeszéd,
találgatás lát napvilágot származásáról, és személye érdekes látványossággá alakul. Binder
polgármester az ártatlan természet gyermekében előkelő származásának tulajdonságait véli
felfedezni, a közvélemény elrabolt hercegnek tartja, korabeli újságok tudósítanak a
szenzációról. A hivatalos ügyintézést Anselm von Feuerbach jogász veszi át, ő is arra a
következtetésre jut, hogy Hauser a badeni nagyherceg örökösödési okok miatt félreállított
utódja. 1830-ban a berlini Merker rendőrtanácsos megállapítja, hogy a fiú közönséges csaló.
Az ifjú összesen öt és fél évet tölt el a nyilvánosság állandó jelenléte mellett: Daumer
gimnáziumi tanár beszélni, írni, olvasni tanítja, művészeti oktatásban is részesül. 1829
októberében merénylelet kísérelnek meg ellene, a részletekre nem derül fény, a merénylő
elmenekül. 1831-ben Lord Stanhope lép színre, egy ősi angol nemesi család sarja, aki át
akarja venni Kaspar gyámságát, az ő közbenjárására kerül Ansbachba, Meyer tanító házába.
Utolsó két évét szűk látókörű nyárspolgári környezetben tölti, 1833 decemberében egy
ismeretlen tőrdöfésekkel meggyilkolja.
A halál e különös módjával az európai nemes vadember, Hauser átengedi a terepet sokféle
különböző szintű vizsgálatnak, interpretációnak a pszichológia, jog, történettudomány,
pedagógia, orvostudomány és a művészetek területéről. Esetének dokumentumai szolgáltatják
a kiindulást: különösen értékesek Georg Friedrich Daumer 1829-1830-ig készített feljegyzései
Kaspar fejlődéséről, az első szemtanú írásai alapján készül Feuerbach klasszikus tudósítása is
1832-ben. A tanár humánus megfigyelései a rendkívüli fenoménről szólnak, akinek a világ
teljesen idegen, természetes szenzibilitása fejlett, óriási a memóriája, látás- és hallásélessége
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figyelemre méltó. Különös az a megfigyelés, hogy Kaspar számára minden egyformán
valóságos: a hó, az álmok, az érzékletek. Kifejlett élni akarással bír, sajátos poétikával
szemléli az életet: számára minden él, egységes és komolyan vétetik. Daumer elítéli a
társadalom kirekesztő bánásmódját (Abrichtung), az egyén kiszolgáltatottságának és
kiszolgáltatásának mechanizmusait (Daumer, 1828-1830). Feuerbach jogász ragaszkodik a
fellelhető dokumentumokhoz, bizonyítékokhoz, tényekre alapozva részletesen leírja, hogy
Nürnbergben, Pünkösd másnapján, 1828. május 26-án 4 és 5 óra között egy parasztfiú állt
furcsa tartásban, lovaskapitánynak címzett levéllel a kezében. A polgárok, akik elkísérték nem
tudták szóra bírni. Az első szemtanúk beszámolója ellentmondásos és anakronisztikus,
történeti forrásként nem használható. A rendőrségi jegyzőkönyv adatai szerint az elhanyagolt
gyermek a levél alapján 1812. április 31-én született, apja meghalt, anyja szegény szolgáló,
nem tudja hol élt, de nevét olvashatóan leírja. Kaspar Hauser idegensége az elkövetkezendő
napok, hónapok során egyre sötétebb és szörnyűségesebb rejtéllyé növekszik. A korabeli
lapok sokat foglakoznak a rendkívüli halálesettel, életének részleteiről grafika is készül. Az
irodalmi feldolgozások körében az egyik legnépszerűbb regény, Jacob Wassermann (1973)
műve a társadalomba ártatlanul, tiszta lélekkel, szinte már felnőttként becsöppenő ifjút örökíti
meg, aki képtelen beilleszkedni korlátolt környezetébe, és akit a kicsinyes, szűk látókörű
német polgárvilág hiába próbál magához hasonlítani. Már a fiú életében mintegy hetven
könyv és dolgozat készült, de mindezek között alapműnek számít a fent hivatkozott Anselm
Feuerbach munkája, a többi történeti feltárás lényegi változást nem hoz, csak kiegészíti vagy
alátámasztja azt (Masson,1995).
Paul Verlaine negyven évvel Kaspar Hauser halála után, 1873-ban börtönben írja versét a
különös idegenről, s mint szimbolikus kiáltást fogalmazza meg a modern lét alapkérdéseit:
„Későn jöttem? Korán? Miért? Mit keresek én e világban?” Német nyelvterületen a
legjelentősebb költők, írók foglalkoztak a jelenséggel: Rainer Maria Rilke (Der Knabe),
Georg Trakl (Kaspar Hauser Lied), Hugo von Hofmannsthal (Der Turm), Peter Handke
(Kaspar) örökíti meg a talált fiú tragédiáját.
A művészi igényű feldolgozások sorába illeszthető Werner Herzog filmje, melynek alapjául
az első dokumentarista feljegyzések szolgálnak, nem pedig Wassermann regénye, amely bár
szintén igyekszik valós alapokon elbeszélni, mégis a bűnügyi jelleget domborítja ki. Az
újfilmes rendező ettől a zsánervonástól szinte teljes mértékben eltekint. Vizuális forrásként
nem hagyhatók figyelmen kívül a korabeli illusztrációk, mint például a népszerű és ismert ún.
„megjelenés-metszet”, amely a Conrad Diller által kiadott kalendáriumból származik (Neuer
Pirnaischer Natur und Kunst Calender, 1831), vagy a korabeli képeskönyvek életképei, mint
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Hauser földi pályafutásának legfontosabb állomásai: őrzőivel a börtönben, Daumer asztalánál,
az első merénylet, az ansbachi gyilkosság, Kaspar halálos ágyánál. Az első képi
megjelenítések az események fantázia-ábrázolásai, a korabeli viselet, a biedermeier külsőbelső terek és a tárgyi környezet lenyomatai, s mint ilyenek Herzog filmjében is jelen vannak,
a díszlet és jelmez elemeiben visszatükröződnek.
Herzog forgatókönyvét az első szemtanúk dokumentum jellegű leírásaiból készíti. A
művészfilm az első kockától az utolsóig kettős főszerepre épít: a tájra és a talált fiú alakjára, a
cselekmény ebből a szempontból csak másodlagos. A filmet indító szekvencia a stilizált
tájképek látványos felfokozásának technikáját alkalmazza: kékes-ködös vízen lassan úszó
csónakban kalapos férfi evez, vízen átsejlő női arc, nádas és városfal, folyóban ruhát mosó nő.
A természeti képből kibomló, azon alapuló és abból építkező narráció a jelenségek puszta
jelenvaló létét, egyfajta eredeti állapotát teremti meg. Herzog kezdettől fogva kétfajta vizuális
megközelítést alkalmaz: egyfelől a külső környezet elemei, szintjei, kölcsönhatásai az ember
és a társadalom aspektusából tárulnak fel, másfelől a főszereplő belső állapotának, mentális
környezetének képei vetülnek ki, az álom, a vízió, a lélek mélységei. Ezt a kettősséget sejtetik
a bevezető képsor távolságtartó képkivágásai és szubjektív beállításai, valamint a statikus
kamera által mutatott tájképek, mint a széltől ringó búzatábla hosszú percekig kitartott
látványa.
6.2.2. Narráció-kép-zene keretei
Herzog a természeti kép kifejezőerejét tovább tágítja oly módon, hogy hozzátársítja
elsőként a nondiegetikus zenei réteget, majd a verbális szintet (ld. melléklet). A film vizuáliszenei kompozíciója egyedülállóan biztosítja a koherencia alapját, egy archaikus réteget, amire
a főhősközpontú elbeszélés támaszkodik. A rendező Lotte Eisnernek mint a német újfilm
„jobbik felének” ajánlja munkáját, majd prológust alkalmaz az expozíció előtt, ahol a fent
részletezett város-ember-táj látomásos, fátyolos képsora92 alatt Mozart Varázsfuvolájának
képáriája szól. A német expresszionista előképek, értékek, filmes vívmányok tiszteletén és
kreatív alkalmazásán túl a klasszikus operairodalom egyik legnépszerűbbikének híressé vált
dallamait választja, s ez az eljárás olyan tudatos szerkesztést feltételez, amely végigvonul a
művön. A természeti vízió-képek és a nondiegetikus klasszikus zene együttese különböző
tartalmi elkeretezést alakít ki, ahol a legtágabb keret a prológus első és a lezárás utolsó
képsora között húzódik, s amit a képária visszatérően biztosít. Herzog a látszólag
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összeilleszthetetlen vizuális és zenei gondolatot egymást absztrakciós módszereikkel
differenciáló egységként kezeli, s ez az, amivel a metafizikai értelmezést már a film elején
lehetővé teszi. A Varázsfuvolában valójában nem a szerelem, hanem az élet naiv szépsége
győzedelmeskedik a gonosz erők felett, az igazság felülemelkedik a bűn hatalmán. Mozart
egy olyan embert állít a középpontba, aki hisz a jövőben, hősiesen küzd annak jóra
fordulásáért. Az első felvonás híres képáriájában Tamino káprázatról énekel, amikor
megpillantja a szép Pamina arcképét: „Mily bűvös látomás e kép, mit emberszem nem látott
még.”93 A kép első megpillantása hozza a szerelmet, a földi boldogság megteremtésének
küzdelmét a klasszikus operában, amely humanizmusával méltán bűvöli el kortársait, Herdert,
Hegelt, Goethét. Kaspar Hauser tiszta tekintetét viseli a prológus képsora is, az először látott
víz, növény, ember egységének utópisztikus idillje archaikus jelleget idéz fel. Nem a
szerzőfunkció elbeszélői szerepének érvényesítése, önreflexiója történik azzal, hogy a
képsorozat végén a mosónő hosszasan a kamerába néz, sokkal inkább a még jelen nem lévő
Hauser szemszögére való reflexió ez.
Az ária utolsó akkordjai az utolsó képek alatt hallhatók, amikor Hauser rövid ittléte már
befejeződött. A film utójátéka a gnóm jegyző szavaival (a boncolás eredményeképp
deformációt fedeztek fel Kasparon, ami racionális magyarázat e furcsa lényre, jobb nem is
lehetne) és távolodó alakjával ér véget. A narráció ilyenfajta zárása az értelmezést a
társadalomkritika felé viszi: a kispolgári statikus társadalom rövid időre felkavarodik a
rendkívüli ember rejtélye, egyedi világfelfogása, sorsa miatt, majd ad acta helyezik, eltüntetik
a bürokrácia, a történelem süllyesztőjében. Egyet is lehetne érteni ezzel, ha nem volna ott
Mozart tiszta érzelmeket közvetítő zenéje az örök együvé tartozás gondolatával, amitől mégis
valamiféle reményteljes, bizakodó nyitottság jellemzi a befejezést.
A következő keret hasonló formai-tartalmi megoldással készült. A prológus részeként a film
feliratai után szélben ringó búzatábla képe alatt Johann Pachelbel Kánon D-dúrban című
művének békét, nyugalmat kifejező harmóniája hallatszik, miközben a filmben csak itt
alkalmazott narrátor olvassa fel Georg Büchner Lenz című töredékének egy részletét: „Hát
nem hallja köröskörül ezt az iszonyú kiáltást, amit az emberek csendnek neveznek?”94
A létezés félelme, a kivetettségből eredő tragédia, a mindenki magáért, Isten mindenki ellen (a
film német címe) állapota a barokk kortól a romantikán át a huszadik század utolsó harmadáig
egyetlen képbe sűrűsödik. A mintegy slágerszerű harmonikus nyugalmat, életigenlést kifejező
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vonószene éles ellentétet épít ki az „őrült költő” rettegésének verbális közlésével, a kép
szimbolikája pedig egybefogja a jelentéseket. A mag, a búzakalász mint az élet és a halál
összekapcsolódása, az új élet kialakulása, a halál utáni újjászületés tartalmazza a mítoszok
meghaló-feltámadó isteneinek attribútumát, a Biblia ó- és újszövetségének jelképeit: Káin
áldozati ajándékát, József telt és üres kalászról szóló álmát, Jézus példázatait Isten országáról,
a romantikusok természet körforgásáról alkotott idealizmusát és a modern kor meghasonlott
szemléletét. Herzog kíméletlenül feszegeti a vizuális-zenei kifejezés lehetőségének határait, s
az igazságtalanság pereméig merészkedik, hogy intenzív formában feltárhassa művészi
igazságát.
A keret a lázálom-jelenettel záródik: Kaspar a merénylet utáni lábadozásakor álmot lát, egy
tengerpartot, hegyet és sok embert, akik sűrű ködben felkapaszkodnak a lejtőn. Mikor
küzdelmesen fölérnek, látják, hogy ott a halál vár rájuk. A vizuális-verbális közlés
előrevetítése Hauser meggyilkolásának, a Halálos üzenet címet viselő jelenetnek, egyben
továbblépés is a szimbolikus jelentés felé: a zarándoklás mint feljutás a hegy tetejére a
legmagasabb állapot elérése és lemondás a földi dolgokról. Pachelbel Kánonja ebben a
kontextusban a megbékélés gondolatát adja hozzá, a megtisztulást, mint Zarathusztra
esetében.
A film késleltetett expozíciója ekkor nyeri el tényleges létjogosultságát a narrációban. Kaspar,
a talált fiú rövid, tömör történetének legfontosabb információi inzert formájában azonnal
bevonják a nézőt a cselekménybe. A pincebörtönében bezárva tartott férfi életének kezdete a
világba való kilépésének kezdete, a szabad levegő belélegzése, a föld, mező, dombok, fák első
látványa; a valós frank táj és a rácsodálkozás valószerűtlen víziói találnak egymásra.
Kétségkívül romantikus festői kompozíciót idéz az a jellemző beállítás, amikor meg is szólal
Orlando di Lasso Rekviem öt hangra című műve: a horizontális felosztású képsík előterében
Kaspar első lépései után kimerülten fekszik, apja háttal ül, a középtérben dombok húzódnak, a
távolban pedig a szántó, mező zöld-kékje összeér a horizont színével. A vizuális stilizáció
ezúttal a képnek kölcsönzi az archaikus tájkép harmóniáját, békés nyugalmát, a klasszikus
narráció kiinduló egyensúlyát szemlélteti. A zene pedig ismét ellenpontot képez: most
gyászzene előlegezi meg a passiót. Ezek a tájképek a bezáró keretben tűnnek fel ismét,
nevezetesen a titokzatos látogató jelenetében, aki merényletet kísérel meg Kaspar ellen. Di
Lasso Rekviemje újra felcsendül amikor a fiú kilép a valóságból, a gyilkosság legközelebb
sikerrel jár, a földi szenvedéstörténet véget ér.
A szüzsén kívüli klasszikus zene jelentős szerepet vállal az értelmezésben a filmen belüli
három elkeretezéssel, különösen ott bukkan fel a zene, ahol a vizuális megjelenítés is kiemelt
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jelentőségű, ahol a mentális kép, az álom, a vízió individuális jellege domborodik ki. A
narratív szerkezetet tekintve pedig a keretek mintegy körbezárják a cselekmény bonyolítását,
Hauser városban való megjelenésétől az első nagy álom-jelenetig. Ezekben az egységekben
Herzog nem használ diegézisen kívüli zenét. A dokumentarista megfigyelésekhez hűen, de az
extrém rejtélyesség elbeszélésbeli kritériumához is ragaszkodva nem kis szerepet oszt a
zenére: a vásári attrakció egyike, az orrsípon játszó indián, a saját kompozícióit zongorázó
vak ifjú vagy Hauser zenei próbálkozásai ezt reprezentálják.
Kiemelten kell kezelni az álom-jelenet szerepét, ahol a valóság és álom keveredésének sajátos
mitikus-romantikus elvágyódás-elegye jön létre az ún. Kaukázus-vízióban, amely idillt
Albinoni Adagioja kíséri, az előző zenei alkalmazástól eltérően érzelmesen aláfesti. A filmben
Kaspar egyik legboldogabb pillanata ez, amit cezúrával tör szét Herzog a közvetlenül ezután
elhangzó kulcsmondattal:”Az én megjelenésem ezen a világon csak egy keserves zuhanás
volt!”95
E felismerést rövidesen a dramaturgiai szerkezet csúcspontja követi, a gyilkosság a kertben. A
kifejezőeszközök között a zene és kép váltakozva ellenpontozó kapcsolata nem található meg,
a narratív információ veszi át szerepüket. Kaspar a halálos döfést csak pár nappal éli túl,
halálos ágyán elmondja azt a végtelen történetet, ami már régóta foglalkoztatja: a Szaharában
vándorló karaván elcsigázott tagjai hegyet látnak a sivatagban, ekkor vak berber vezetőjük
megízleli a homokot, s megállapítja, hogy tévedtek, majd észak felé kivezeti őket a városba.
A karaván története itt kezdődne, de azt nem ismeri. A vízió képei a filmelbeszélés
legidegenebb, időben-térben legtávolabbi valószínűtlen jelenségei, Herzog korábbi afrikai
forgatása idején készültek. Az elvonatkoztatás magas fokát speciális technikai megoldással éri
el, ami Klaus Wyborny kísérleti filmesnek köszönhető találmány. A tájat teleobjektívvel
felszerelt szuper 8-as kamerával rögzítették, aminek eredményeként megszületett a
feloldódott kontúrú forma, a lebegő-vibráló rejtélyes látomás, a mentális állapot metaforikusköltői kifejezése. Deleuze megállapítja, hogy Herzog kitaszított, nyomorult kis embereinek
„olyan érzéki kapcsolatuk van a világgal, hogy lelket lehelnek a képbe, s Herzog (…)
nemcsak inspirálja a képet, de ki is nyitja: hatalmas hallucinációs látomásokat visz bele…”
(Deleuze,

2001. 244).

Ezek a szekvenciák élesen elkülönülnek Jörg Schmidt-Reitwein festőien megkomponált
képeitől, amelyek Albrecht Altdorfer reneszánsz művész Duna menti tájait idézik. Az
operatőr szemének, tudásának köszönhető az az ábrázolásmód, amivel a forgatási helyszín, a
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frank nagyváros, Dinkelsbühl eredeti műemlékekben gazdag környezetének bemutatását
minimálisra fogja.
6.2.3. Megjelenés és eltűnés rejtélye
A film enigmája Kaspar Hauser vásártéren álló alakja, kinyújtott kezében piros
pecsétes levél, másikban kalapot és bibliát szorongat. E gesztusba merevedő parasztruházatú
fiú első megjelenése az emberek világában, tekintetének kifejezése Verlaine-t idézi. Nem
identitása foglalkoztatja, nem a ki vagyok én kérdésre keresi a választ öntudatlanul. Élete,
sorsa az emberek között a végéhez közeledve meghozza számára a következtetést: a világba
való belezuhanás elszenvedésének végtelen történetét. A modern egyén kiinduló pozíciója
szinte ideálisnak mondható, hiszen a mások által csak vágyott szabadság felsőfokán áll:
mentes a természeti meghatározottságtól, a társadalmi kötöttségektől, önmaga érzéseitől,
vágyaitól, a tudás terhétől. Ez a nem természeti-társadalmi-emberi lét külső megnyilvánulását
tekintve

kiszolgáltatott

a

gazdasági-szociális

hatalom

birtokosainak,

a

filiszterek

rendszereinek. Mentális szabadsága pedig nyitottá teszi a világ felé, olyan meghatározhatatlan
és befolyásolhatatlan igazság birtokosa, ami csak szuverén képpel és zenével fejezhető ki. A
Hauser-enigma többrétegű struktúrája rajzolható fel: titokzatos a társadalom számára; korának
természet- és társadalomtudománya sem képes megfejteni a rejtélyt, amit a racionalista
empirizmus képviselői tarthatatlannak ítélnek. Különös jelenség embertársai között is, hiszen
érzelmeit alig fedi fel, kötődései nem alakulnak ki, reakciói kiszámíthatatlanok, gondolatai
logikátlanok, a tanulatlan ember zavaros képzelgéseit tükrözik. Kezdetben Kaspar önmaga
számára is rejtély, individuumának nincsenek alapjai, csak emberi közösségben kerülnek
felszínre archetipikus tapasztalatai, élményei. Szellemi fejlődése az utánzástól a tudományok,
a művészetek elsajátításáig terjed, érzelmi intelligenciájára nem figyel környezete, a szerelmet
sosem ismeri meg. A film leegyszerűsített értelmezése szerint az ártatlan természettel és a
néma talált gyerekkel szemben a korrupt, leépült társadalom áll. Valójában többről van szó,
mint a modern élet áru- és konzumkultúrájának az érintetlen természettel való
konfrontációjáról. Kaspar Hauser léte kihívást jelent mind a természet, mind a társadalom és
az emberek számára, a világba kerülése egyszerűen megtörténik; tárgyként bánik vele a
köpenyes-kalapos idegen, a börtön látogatói, a cirkusz igazgatója; erőszakosan civilizálják,
integrálják környezetébe. A szinte felnőttként talált fiú (a források szerint kb. 16-17 éves
lehetett) fejlődésének útja idegenségétől elidegenedésén keresztül önfelismeréséig mutatkozik
meg. Valójában a modern egyén ezen jellemzői eleve adottak, a város főterére cipelésével a
környezetnek ezzel kell szembesülnie. Herzog filmje nem a modernitás elvont
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individuumának kialakulását jeleníti meg, mint például Bergman első trilógiája, Tarkovszkij
munkái vagy Godard korai filmjei, hanem azt a megfejthetetlen rejtélyt vetíti szemünk elé,
hogy valamikor, valahol valami kialakult (entstanden), hirtelen megjelenik, majd ismét
eltűnik. Tagadhatatlan azonban az is, hogy a képek dominanciája a szavakkal szemben, a
verbális közlés nehézségei, a nyelv elvesztése (Sprachlosigkeit), az elméletekkel szembeni
szkepticizmus a német kultúra része Novalistól Hugo von Hoffmansthalon keresztül Peter
Handkéig. Hasonlóképpen Wim Wenders korai filmjeinek komplex problematikája is egyfajta
reflexió erre a jelenségre.
Herzog filmjének ezen rétegeit három központi motívumon keresztül tárhatjuk fel. A tükör
először a tanulás kezdetei szakaszában tűnik fel mint segítő eszköz, de Kaspar nem veszi
tudomásul a tárgyat. A rendező a motívum alkalmazásával arra reflektál, amit a gyerek
fejlődéséről a környezete vagy a néző tud. A film utolsó szekvenciáinak egyikében visszatér e
reflexió a tükröződés motívumával. Kaspar egy hordó vizében megpillantja tükörképét, mikor
megérinti a vízfelületet eltorzul a kép, majd ismét kitisztul. A beállítás célja feltehetően több
annál, mint a fiú fejlettségi fokának megvilágítása, nevezetesen, hogy a tükörkép eltűnése
nem azonos egzisztenciájának megszűnésével, bár sorsának előrevetítése nem zárható ki.
Nem a nárcisztikus önimádat vagy az én-tudat megkapó élménye ez, a szimbolika jelentése
inkább a fenomén jelenléteként mint az igazság tükörképeként ragadható meg. Hauser
intellektuális fejlesztésének másik központi motívuma a biedermeier kert. Ez földi világának
kozmosza, modellje, élet és halál egységének tér-ideje. Szabad akaratának, öntudatos
megnyilvánulásainak bizonyítéka, ahol zsályával rakja ki a nevét (és önrendelkezési
szabadságának bizonyítéka önéletrajzának megírása is). Daumer és a lelkipásztor almademonstrációja Isten teremtésének és az ember akaratának megvilágítására szolgálna, a hívő
ember természetszemléletét volna hivatott bemutatni, mégis azt deklarálja, miként marad meg
a tanítások ellenére a kételkedés és az eredeti gondolkodásmód. Az élet békés ritmusú
eseményeinek helye a halál színhelyévé lesz, Ansbach várkertjében döfi le Kaspart a
titokzatos idegen.
A közösség és a vásári látványosságok voyerizmusa Herzog prezentációjában a „négy nagy
világrejtély” felsorakoztatásában teljesedik ki. Az első, a törpekirály szimbolikus alak, az
egyre zsugorodó birodalmakat reprezentálja, egyszersmind ironikus kritika és önreflexív
mozzanat: A törpék is kicsin kezdték egyik főszereplője tűnik fel ismét. A tudomány
megfejthetetlen rejtélye Mozart ifjú zsenije, ami többszörös utalás önmagára: Kaspar írniolvasni nem tudó állapotára, a Varázsfuvola meseszerű humanizmusára, az akkor és ott
forgatott filmre. Az indián vadember utolsó uralkodói sarj, aki több réteg ruhát hord, mert fél
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az emberek gonosz leheletétől, virtuóz orr-sípjátékát nem hagyhatja abba, mert meghalnának
az emberek. Herzog ezzel az alakkal az Aguirre, Isten haragja fogyatékos inkáját idézi meg.
A rendező egész életművében átfogó kapcsolathálót létesítenek a hivatásos, az amatőr
szereplők és a motívumok (a cirkusz bámészkodói közt feltűnik Herzog anyja, Florian Fricke,
a Popol Vuh zenei vezetője a vak zongoristát formálja meg, Enno Patalas filmtörténész
Fuhrmann tiszteletes szerepét játssza, és a közönséges, tyúkot hipnotizáló parasztfiúk között
feltűnik Walter Steiner, akivel ezután forgat dokumentumfilmet, valamint Herbert
Achternbusch író, akivel a következő játékfilm forgatókönyvét készíti). Az utolsó nagy rejtély
Herzog önreflexív cirkuszában Kaspar Hauser, a lelenc, aki Európa nagy talánya marad.
6.2.4. Elfogadás és elutasítás
Elsaesser úgy látja, hogy Herzog filmjével egy olyan művész önmagára találását
jeleníti meg, akinek adottsága abban áll, hogy a természetet társadalmi, a társadalmat
természeti utópiaként értelmezi. Radikálisan mesterséges viszony fűzi mindkettőhöz, s ez adja
Herzog különös dialektikáját, vonzódását a periférián lévő, határokat átlépő alakokhoz. Az
önmagára találás, az énné válás mitológiája a német újfilm szituációjával rokon,
következésképp nem regresszív romantikus jellegű (Elsaesser, 2004. 119). E tézis szerint a
Kaspar Hauser képletes beszéd, allegória a német új rendezőgeneráció önmegvalósítási,
önkifejezési nehézségeiről. A modern művészfilm tipikus vonásai közé tartozik a véletlen
témaként való megjelenése, ami Herzognál nem fordul elő, viszont következetesen
alkalmazza színházi alapú elvét. Ebben a filmben kiemelt szerepet tölt be a főhős, ezért
nevezhető véletlen szerencsének Bruno S. megtalálása. Herzog elmondása szerint a tévében
látta Lutz Eisholz Bruno der Schwarze című főiskolás filmjét a berlini utcazenészről.96 A film
autentikus alakja izolációja, bezártsága miatt nevezi magát Bruno S.-nek, és kívülről beszél
önmagához: nem használja az én személyes névmást, hanem egyes szám harmadik
személyben beszél („a Bruno”). Pillanatnyi diszpozíciók függvénye lesz minden beállítás,
sosem lehetett tudni, mikor mit értett meg, de jelenléte annyira póz- és játéknélküli, hogy az a
siker garanciája. Alakja a közvetlen valót építi a filmbe, engedi érvényesülni a rendezői
koncepciót, amely feloldja a határt a művészi forma és a természetes létezés között, ezzel is
biztosítva a filmelemek, motívumok közti koherenciát. Fontos jelenet az, amikor a professzor
komplex kérdést tesz fel Kasparnak: vajon hogyan állapítható meg egy emberről, hogy a
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Bruno S. nehéz sorsa analóg Hauserével: kiskorában nem beszélt (anyja brutálisan megverte), fogyatékosok
intézetébe került, ahová nem volt való, megszökött, egyre szigorúbb intézetekbe került, csavargásért börtönben is
volt, megjárta a bolondokházát. (Ld. Audiokommentár Herzog-Straub DVD 2004)
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mindig hazudós vagy az igazmondó faluból jön-e? A választ hosszas elmélkedés, logikai
összefüggések mérlegelése nélkül, intuitíven fogalmazza meg: azt kérdezi tőle, vajon béka-e?
A mindig hazudós igennel fog válaszolni. Intuitíven, mintegy vallásos meggyőződéssel
választja ki Herzog szereplőjét is (Winkler, 1994). Átéléssel, méltósággal teszi hitelessé
alakját: Burno S. színészként olyan ember, aki küzd a nyelvvel, s bár fogyatékos beszédmód
képződik, de az olyannyira energikus és határozott, hogy a tekintély és méltóság pillanatait
képes érzékeltetni (Fischer-Hembus, 1981. 176). Utólag látszik igazolódni, hogy Herzog e
filmje a nem hivatalos Heimatfilm-trilógia nyitó darabja, amit az Üvegszív és a Stroszek
követ. (Baumgardt, é.n.) A film bemutatójakor 1974-ben Németországban nem volt
különösebb visszhangja, amikor azonban egy évvel később Cannes-ban díjakat kap, elnyeri a
megérdemelt elismerést saját hazájában is (vö. Gregor, 1980. 11-51; Pflaum-Prinzler, 1992).97
Herzog életművének kiemelkedő alkotása sokféle kritika, befogadói vélemény megírására
késztette nézőit, melyek ismertetése e helyütt nem szerepel, egy kivételével: Ingmar Bergman,
akit a Varázsfuvola szintén megihletett, bölcs mélysége miatt élete legjobb filmjei között
tartja számon a Kaspar Hausert.98 Közvetlen kapcsolat a Fausttal talán erőltetettnek tűnhet,
mégis Herzog ezen műve hasonló státuszt tölt be életművében, mint Goethe drámája korában
és művei között. A komplex létértelmezés, életcél tételezés, rejtélyesség és elmúlás
nagyformátumú elbeszélése a művészet nagy példáinak sorát gazdagítja.
6.3. A világnak végére és tovább
Az Üvegszív (Herz aus Glas, 1976) című játékfilm gondolati magját a világ végének
apokaliptikus jóslata képezi. A film története Matthias Stromberger alias Mühlhiasl pásztor
profetikus képességeiről szóló, történelmi források által alátámasztott bajor legendán alapszik
(Scheppach, 2008).99 A férfi a falu tehéncsordáját legelteti az alpesi legelőn, mikor látomásai
támadnak a közösség, a település, a világ pusztulásáról. A forgatókönyvet Herzog ezúttal nem
egyedül írja, társa az univerzális művészként (író, költő, festő, szobrász, filmkészítő)
elhíresült Herbert Achternbusch, aki 1974-ben írt egy kapcsolódó tartalmú könyvet Die
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Cannes, a zsűri nagydíja: Jeder für sich und Gott gegen alle (Kaspar Hauser) – rendező: Werner Herzog;
FIPRESCI-díj: Jeder für sich und Gott gegen alle (Kaspar Hauser) – rendező: Werner Herzog; Német Filmdíj
Arany Filmszalagja/Filmband in Gold: Deutscher Filmpreis 1975: Herausragende Verdienste um den deutschen
Film für Werner Herzog (Preisgeld von 150.000 DM)
Francis Ford Coppola forgalmazza az USA-ban. A legújabb német Kaspar Hauser című film Peter Sehr
rendezésében 1994-ben szintén megkapta a Német Filmdíj Arany Filmszalagját.
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I.B. Newsweek, 1977; egyéb kritikai észrevételek olvashatók: Fröhlich, L. www.deutschesfilmhaus.de/filme_einzeln/herzog_werner (utolsó letöltés ideje: 2005.02.28)
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Matthias Stromberger (1740–1806) pásztor jóslásai olyan egyértelműek, hogy megfejtésük nem okozott
fejtörést, így megjövendölte például száz évvel korábban a telefon, a vasút építését a bajor erdőben.
(Scheppach, 2008)
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Stunde des Todes (A halál órája, 1980) címmel. A mű egy részében foglalkozik Mühlhiasl
próféciáival, s annak autentikusságát saját gyűjtésére alapozza. Az alsó-bajorországi egyszerű
parasztember a 18. században Nostradamushoz hasonlóan megjósolta a világ pusztulását.
A téma minden bizonnyal felkeltette Herzog érdeklődését, mivel őt is foglalkoztatta a bajor
történelem, a mítoszok és legendák világa, a környezet viszonyulása a rendkívüli
képességekkel rendelkező emberhez. Achternbusch a hetvenes évek eleje óta maga is
filmkészítő, kis szerepben a Kaspar Hauserben feltűnt, de játszott Volker Schlöndorff
Éjszaka Tirolban (Übernachtung in Tirol, 1972) című filmjében, majd két figyelemre méltó
munkával lepte meg a szakmát. Az Andechseni érzés (Das Andechser Gefühl, 1974)
provokatív Heimatfilm Felső-Bajorországról, a sör, a bajor virsli, a stupiditás hazájáról, ahol a
falusi tanító főszerepében Achternbusch az egyedüllét, a házasság elől a sörözőbe, a
söröskorsó társaságába menekülő, szép színésznőről álmodozó férfi nevetséges végét
karikírozza. A képek az ősmozi kezdetlegességével készülnek, amely home videó-technika
tudatos választás, perfekt kivitelezése pedig Jörg Scmidt-Reitweinnak, a német újfilm
kiemelkedő operatőrének köszönhető. Az Atlanti-óceán úszói (Die Atlantikschwimmer, 1975),
az anitifilm kizárólag Achternbuschra jellemző változata a nonszensz, a nyelvi dekonstrukció,
az abszurd fahumor, a frenetikus rútság jegyében készül. Elhíresült nyelvi játékai, mondásai a
német kultúra többféle kontextusban hivatkozott részeivé váltak. 100
Achternbusch e munkáival a német újfilm egyetlen valóban nem alkalmazkodó, nem
illeszkedő, abszurd, kompromisszumnélküli alkotójaként definiálja magát szellemi és formai
értelemben egyaránt. Életében máig 28 filmet rendezett, s jottányit sem engedett
elképzeléseiből: az életmű mind a német tömegfilm, mind a művészfilm nagy antitézise.
Narrációellenes munkáiban három alapeszköz: a komikum, az anarchizmus és a provokáció
egyedi sajátosságait aknázza ki. A humor nagy forrása a nyelv, a bajor dialektus, ebből és
ezzel alakul a favicc, a végtelenített monológ, a téves asszociáció, a logika lerombolása, a
nonszensz dialógus. Anarchizmusa a bal- és jobboldali ideológia, az állam, az egyház, a
katolicizmus tekintélye, az ész, az értelem, a logika, a haladás, a technika, az esztétika –
egyszóval minden érték és pszeudo-érték ellen irányul. Megszállott provokatőre az
egomániának, az obszcenitásnak, a „szép, koherens filmeknek”, a (főként bajor) tabuknak,
dilettantizmusnak, az emberi butaságnak. Jézusról szóló tragikomédiáját (Das Gespenst, A
kísértet, 1982) blaszfémia vádjával betiltották. Az elbeszélő film elleni könyörtelen fellépése
100

Az Atlanti-óceán átúszását tervező úszómester, aki apollói szépség és komikus bohóc keveréke
kinyilatkoztatja: Du hast keine Chance, aber nutze sie! (Nincs esélyed, de használd ki! − kiemelés, fordítás
tőlem, T.K.)
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az üzleti profit és az érzéketlen befogadói magatartás miatt alakult ki, mivel úgy látja, hogy
már nem lehet csak a képi kifejezésre épülő ősfilmet készíteni, a 2002-ben bemutatott Taps
egy kézzel (Das Klatschen der einen Hand) után felhagyott a rendezéssel. 101 A másként
gondolkodó, be nem tagozódó, konvenciókat felrúgó művészeknek, mint neki és társainak:
Fassbindernek, Herzognak nagy szerepe van szűkebb-tágabb környezetük változásainak
előidézésében.
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Müncheni

Filmfesztiválon

2007-ben

nagyszabású

retrospektív

filmbemutatón Herzog életművének kiemelkedő alkotásai voltak láthatók, 2008-ban pedig
Achternbusch filmjeit vetítették (Hanich, 2008).
Az író anarchisztikus gondolatai, képek iránti elkötelezettsége Herzog elképzeléseivel
nagymértékű rokonságot mutat, együttműködésük egy film erejéig harmonikusnak bizonyul.
Achternbusch „halálának órájáról” szóló könyve már csak Mühlhias alakja miatt is a narráció
magját képezi, amihez kétség kívül a romantikus meseirodalomból ismert üvegszív-motívum
kapcsolódik, amint az Wilhelm Hauff Üvegszív (Das gläserne Herz) és Friedrich Hebel Rubin
(Der Rubin) című alkotásaiban olvasható. A bajor erdő misztikus-mitikus legendái, meséi az
16. század óta folytatott üvegfújáshoz kapcsolódnak, a tűz és üveg mint rendkívüli pusztítás
és érzékenység, finomság lenyűgözte az embereket. A bajor erdő üvegszívének („Das
gläserne Herz des Bayrischen Waldes”) nevezi magát az üvegfújás egykori kis települése,
Frauenau, amely üveghutájáról, üvegművészetéről híres helység ma is büszke arra, hogy
Werner Herzog rendezőt a bajor hely és az ősi mesterség filmkészítésre inspirálta. 102
6.3. 1. A Heimatfilm újításai
A témából, a helyszín, a főhős, a jellegzetesen bajor motívumok megválasztásából, de
Achternbusch hatásából is következhet, hogy a Heimatfilm műfaji kereteit választja a rendező
és alkotóközössége. E zsáner tekinthető tipikusan német jellegzetességnek, amelynek tartalmi
újraértelmezése, formai-stiláris karaktere az újfilm legitimációs törekvéseit támasztja alá. A
film története folyamán minden nemzeti filmgyártás létrehozza a maga egyéni műfajait,
szubformáit, mint például az amerikai western, gengszterfilm, az olasz rózsaszín realizmus
vagy a francia noir és az ún. Párizs-filmek, amelyekben a saját egyedi jelleg túldimenzionált
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„ (…)Ton – eine Art Untergang für das Kino, weil das Gesprochene, dieses Dahingeschwätze, immer banal
ist. Bilder dagegen lassen dir Freiheit. Im Kino gibt es keine Freiheit mehr. Da bist du einfach eingespannt. …
Die Welt mag möglichst leicht untergehen.”(…a hang – a mozi alkonya, mert a beszéd, ez a fecsegés mindig
banális. A képek ezzel szemben meghagyják szabadságodat. A moziban nincs már szabadság. Ott egyszerűen be
vagy zárva…A világnak egykönnyen bealkonyulhat. Kiemelés, fordítás tőlem, T.K.) Hafne, 2008.
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Poschinger-Hütte/huta és az Eisch huta a legrégibbek (1500-as évek), eredeti formájukban fennmaradtak a
Bajor-erdőben. A fa fedélszék, az autentikus tárgyak, eszközök, az izzó tűz ma is misztikus, félelmetes hatást
kelt. Az utóbbiban forgatta Herzog a filmjét, főként a köralakú tűzhely mint eredeti forma bűvölte el, ahonnan
mindenoldalról ki lehetett venni az izzó üveget, ez a film tárgyi motívumainak alapját képezi.
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méretűvé lesz (Seeßlen, 1991. 28). A német expresszionizmus idején a Dr. Arnold Fanck
munkásságából kialakult műfajt az oberhauseni generáció (fiatal német film) halottnak
nyilvánította,103 a hatvanas évek végén pedig a következő generáció népi történetekkel, vidéki
helyszínekkel, a népművészet fellelhető értékeinek beépítésével feltámasztja magának újra.
Előzményként Herder és a romantikusok tettei lebegnek előttük, s nem utolsóként csábító a
jelenhez fűződő közvetlen kifejezési forma kritikai attitűdje. A spagetti westernek sikere, a
brazil Cinema Novo eredménye arra bátorítja a német fiatal „romantikus modernizmus”
filmeseit, hogy a közönség érdeklődését hazai környezetben hazai hősökkel elbeszélt
történeteikkel hosszabb távon fenntartsák (Pflaum-Prinzler, 1992. 19).
Az ún. baloldali filmek elsősorban szemléletükben: a topográfiai-kulturális valóságra és a
közelmúlt történelmi eseményeire való reflexióikban, az idillikus elképzelések, tabuk
lerombolásában közösek. Az első nyugat-német új Heimatfilm, Peter Fleischmann
Vadászjelenetk Alsó-Bajorországból (Jagdszenen aus Niederbayern, 1968) című alkotása
kíméletlen kritikával lép fel a vidék és a falu tradicionális szépelgő kliséje ellen, leleplezi a
közösség erőszakos, fasisztoid gondolkodásmódját és magatartását, ahol az eltérést a régi
normáktól a legcsekélyebb mértékben sem tűrik. Reinhard Hauff Matthias Kneißl (1971)
című munkája a német történelem elmulasztott forradalmának témájára reflektál: az 1902-ben
Münchenben kivégzett, parasztok, szolgák körében népszerű rabló, a bajor Robin Hood
történetét beszéli el. A rendező kritikája a patriarchális társadalom szociális igazságtalansága,
embertelensége, a szegényeket és kívülállókat kirekesztő rendszer ellen irányul, rávilágít a
fennálló törvények erkölcsre, életfeltételekre, a nép tudatára gyakorolt romboló hatására.
Rainer Werner Fassbinder az 1968-as diáklázadások bukását tematizálja A niklashausi utazás
(Die Niklashauser Fahrt, 1970) című filmjében. Megmutatja, hogyan járult hozzá a vietnámi
háború és a felszabadítási harcok egyik következményeként kialakult érzékenység a
neokolonializmus problémájához, valamint azt kutatja, miféle választ kísérelt meg adni a
radikális terrorista frakció a parlamenten kívüli ellenzék soraiban. A rendező történelmi
adatokra támaszkodik: a 15. századi frank pásztor, Hans Böhm a Szűzanya megjelenéséről
számol be, majd követeléseivel valóságos szociális forradalmat indít el az őt Messiásként
tisztelő szegény parasztokból, diákokból álló csoporttal lázadást robbant ki, ami csak bukással
végződhet. Fassbinder nem használ konkrét időutalásokat, szabadon keveri a jelen és múlt
perspektíváját, alakjai korhű és jelenkori kosztümökben ágálnak, Marx-idézeteket, a
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A műfaj mellőzése a hozzá tapadó nemzeti szocialista tartalmak és az azt elítélő kritika miatt következett be,
ami nagyrészt Siegfried Kracauer írásainak és nyomában más USA-ba emigrált filmeseknek köszönhető.
Példaként tekinthető Arnold Fanck A szent hegy című filmje kapcsán írt ítélete (Ld. Kracauer, 1999. 398-401).

94

diáklázadások szlogenjét kántálják. Fassbinder a bukás okait kutatva leleplezi a forradalmi
mozgalmak teátrális megnyilvánulásait, rituális, valójában regresszív formáit.
A történelem tényanyagához nyúl vissza Volker Schlöndorff is a Kombachi szegény emberek
hirtelen gazdagsága (Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Kombach, 1971) című
munkájában: 1822-ben Kombach falu hat legszegényebbje kirabolja az adót szállító hintót. A
kritikai él itt is a kizsákmányoló felsőbbrendű hatalom ellen irányul empátiát ébresztve a
legalsó

szociális

szinten

tengődő

elszegényedő

réteg

iránt.

A

cselekmény-
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helyszínválasztás során Volker Vogeler rendező a spagettiwestern és a Heimatfilm elemeit
keveri a Jaider, a magányos vadász (Jaider – der einsame Jäger, 1974) című filmjében, ahol a
háború és munkanélküliség miatt bűnözővé lett ember visszaszerzi az egykor jogos tulajdonát
képező javakat, de a közösségből kiváló népi hős lázadása itt is bukásra ítélt.
A „profetikus víziók és kollektív őrület”(Herzog) filmje, az Üvegszív a fenti példáktól eltérően
a Heimatfilm mitikus dimenziójának modernista vonatkozásait mutatja fel, s az
expresszionista Murnau műveivel inkább jelez rokonságot, mint a kortársak filmjeivel
(Pflaum-Prinzler, 1992. 19-26). Herzog pályafutása során mindvégig hű marad német
avantgárd előképeihez, s különösen akkor teszi ezt még feltűnőbbé, amikor archaikus
témákhoz: mítoszhoz, meséhez nyúl. A magányos hősök: vadászok, rablók, pásztorok,
jövőbelátók tettei történelmi megalapozottságukon túl az ember képzeletében, érzelmeiben,
gondolkodásmódjában legendák, mesék és mondák formájában hagyott nyomok miatt
nyernek jelentőséget. Romantikus irodalmi feldolgozásuk ezért kapcsolódik szorosan a
történet és motivika szintjén a filmhez. A vizuális megjelenítés alapja az ehhez harmonikusan
illeszkedő romantikus festőiség, amelynek hátterében Caspar David Friedrich és Arnold
Böcklin tájábrázolásai, valamint szimbolikus mitológiai témájú képei mint ihletforrások
sejlenek fel. A szekvenciák montázsa a húszas évek tér-idő megoldásaival kísérletező
avantgárd filmeseket idézi, nevezetesen Kulesov teremtő földrajzát alkalmazza a rendkívüli
élmény kifejezésére, de a szerkesztés szürrealista megoldásai is közel állnak hozzá.
6.3.2. Próféta a hegyen – a festői kép
A film narratív középpontjában ismét két alak/zat áll: a pásztorfiú-próféta főhős és a
különös tájképpé stilizált természet. Herzog rendezői pályájának korai szakaszától kezdve
foglalkozik a civilizáció állapotával, az emberiség létezésének ellentmondásaival, a világ
pusztulásának kérdéseivel. A bajor falu civilizációtól, haladástól elzárt világában a népi hős
küldetése az, hogy bölcsességével, jövőbelátásával megmentse a közösséget a pusztulástól, és
az elveszett tudás megszerzésén keresztül ismét munkát, jövőt biztosítson számukra.
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Fellépésére, a közösség anonimitásából való kilépésére a tőle elvárt cselekedet miatt van
szükség: a 18. század végi üvegfújásból élő falu életében fordulat következik be, mert a
rubinüveg gyártásának titkát ismerő mester meghalt, titkos tudását sírba vitte. Hias közösséget
megváltó tettének lehetetlensége több oldalról meghatározott: az alpesi legelőkön csordát őrző
magányos főhős mentális képességei nem teszik alkalmassá a feladat elvégzésére, a fellelhető
dokumentumok részleteiből pedig nem fejthető meg a titok. Ehelyett intuíciói, jövőbelátása
működik: nagyszabású látomásról számol be a falu lakóinak az „idő és a világ zuhanásáról”,
az üveghutát elpusztító tűzvészről, az ember szeretethiány és hidegség miatti végzetéről. Az
apokalipszis próféciája miatt a rubinüveg előállításának rejtélye sosem tárulhat fel, mert
minden emberi cselekedet értelmetlen és abszurd: a közösség tagjain az őrület lesz úrrá, az
üvegmanufaktúra tulajdonosa elborult elmével rituális gyilkosságot követ el, és a magányos
hős saját belső bomlasztó erőivel, vízióival küzd. Tragédiája kollektív kulturális örökség:
germán-görög előképeihez hasonlóan az ő jövendöléseinek sem hisz senki. A közösség
érdekében fellépő heroizmus inverzeként a rombolás felelősének tartott Hias a börtönben köt
ki, ahonnan a deus ex machina érvényesítésével kiszabadul, és alakja ismét eltűnik a ködös
bajor erdővel körülvett hegyvidéken. Herzog filmje nem tartalmaz kritikai hangot, a
történelmi múltra és a jelenre történő utalásokat sem fedezhetünk fel benne. Az egzisztenciális
és metafizikai igazság keresése általános értelművé növekszik a filmben, ami a klasszikaromantika narratív-vizuális keretébe van beágyazva. A modern létezés természeti-társadalmi
és hétköznapi világa olyannyira deformált, ad abszurdumig tágított, hogy az őrületbe futtatott
cselekmény elfogadható megoldás, nem pusztán a romantikus téma extrém tartozéka. Az
üveghuta tulajdonosa beleőrül a megoldhatatlan esetbe, a rubinüveg előállításához szükséges
titokzatos anyagnak a szűzlány vérét tartja, majd az újabb kudarc utáni teljes elborulásában
felgyújtja a manufaktúrát. Az infernó mindenkit elér, a groteszk danse macabre (egy halott és
egy részeg paraszt előadásában) egyesíti az élőket az utolsó fellépésre, csak a jövendőmondó
térhet ki előle, mivel szemtanúként, elbeszélőként lehet létjogosultsága egy másik
dimenzióban. Herzog forgatókönyvéhez (1976) fűzött megjegyzése és elképzeléseinek
megvalósítása egybeesik: a film a hallucináció, a prófécia, a vízió és a kollektív őrület
atmoszférikus sűrítménye.
Az Üvegszív története a kauzalitás és tér-idő folyamatosság szabályai szerint nem
szerkeszthető meg, mivel a hiányok és az utalások szövetében nincs egyértelmű logikai
rendszer. A film alapjában nem épít a motivációs elemek struktúrát segítő, értelmező
szerepére sem. A mű összetartó ereje a természetábrázolás, a képiség, az ún. második
főszereplő. Amint Caspar David Friedrich tájképein az előtérben háttal ülő vagy álló ún.
96

staffázsalak előtt feltárul saját bensőjének világa, a földi lét fenyegetettsége, az elmúlás rejtett
jelenléte, úgy illeszkedik Hias látomása is a tájba. A mozgás felgyorsításával, az idő
ritmusának sűrítésével a természet megfigyelésének elbeszélői szemszöge a befogadó
nézetével eggyé válik, s a fenséges terében szerzett ismeret révén nyer formát a rejtélyes, a
titok.104 Ezzel a szekvenciával kapcsolat teremtődik a Kaspar Hauserrel: Hias nézőpontja
megegyezik Hauser tekintetével, a felismerés-rácsodálkozás nézetével, amint az ő első képei
feltárulnak.105 Elkerülhetetlen analógiaként a további filmképi megoldásoknál is elsődleges
Caspar David Friedrich festményeinek kifejezésmódja, kompozíciói. Elsőként a térképzés
sajátos megegyezése tűnik fel: hiányoznak azok a térbeli orientációs pontok, amelyek
megszilárdítanák, valószerűsítenék a látványt. A rendkívüli természeti jelenségek ábrázolatai
a tér kiüresítését végzik el, a tériség archaikus leegyszerűsítése történik, ami a filmben a
szokatlan helyszíneken rögzített képsorok duplikációjával jön létre oly módon, hogy a
transzparens vászonra vetített szekvenciát hátulról újra felveszik. Így keletkezik az a hatás
például a Niagara vízeséséről, mintha a folyó visszafelé folyna, vagy lebegne a víz. Minden
akár jól ismert konkrét helyszín felismerhetetlenné lesz a stilizált, átírt térben és a kitágított
időben. Az elemi megfelelésre redukáltság Friedrich Szerzetes a tengernél (1809-1810) című
festményén látható legtisztábban, ami Herzog filmjének végén találja meg párdarabját. A
festmény méltatásai között az egyik legismertebb, a német újfilm vonatkozásában kiemelt
fontosságú Heinrich von Kleist megállapítása: „A kép – két vagy három titokzatos tárgyával –
olyan, akár az Apokalipszis, (…) mivel az egyformaságnak és parttalanságnak nincs egyéb
előtere, mint a kép kerete, olyan érzésünk támad, amikor nézzük, mintha le lenne vágva a
szemhéjunk. Mindazonáltal a festő kétségtelenül merőben új utat tört művészetének
területén.”(idézi Hofmann, 1987. 42). Kleist a végtelenségig kiáramló tér megfigyelését teszi,
amit a film esetében a képen kívüli térben való kiterjesztésként a keretnélküli mozgás
korlátlan szabadságával jelölhetnénk. A transzcendentális tériség Herzog filmjében
beolvasztja az embert, alakját nem különíti el, nem teszi a külső szemlélő pozíciójában mássá.
Ha elfogadjuk Kleist megállítását, akkor ő is részese lesz az apokaliptikus zuhanásnak, amit a
nyitott végű film sejtet.
A Sziklahasadék (1823) című festmény középterében a szakadék fölött keskeny palló, kidőlt
fa ível át, a háttérben ormok meredek csúcsai beleolvadnak bele a levegő közegébe. A
fehérbevesző végtelen üressége betölti a képmező harmadát, a kontúrnélküli formák szemben
állnak a sziklatömeggel. Az üres mint telített tér pozitív forma a negatívjához képest,
104
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vö. C. D. Friedrich: A vándor a ködtenger felett. 1818 körül, Kunsthalle, Hamburg
vö: Audiokommentar Herzog-Straub, Herz aus Glas DVD 2004
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hasonlóképpen, mint a Krétasziklák Rügen szigetén (1820) című képen, ahol a kompozíció
színe-fonákja oly mértékben elszakad az empirikus ismerettől, hogy az akár meg is fordítható,
a mentális térképzet, a lebegés érzete megmarad. A Vándor a ködtenger felett (1818) című
Friedrich festmény közvetlen inspirációként is értelmezhető, hiszen a film kiinduló
szekvenciája, a fenyvesekkel borított hegyormok közt a ködtenger és a levegő elegye
megegyezik az emberi lét terének képzetével. A szimbolikus rimbaud-i „részeg hajó” a
végtelenség és mértéknélküliség tereiben hánykolódik, szabadságában kiszolgáltatott,
függetlenségében magányos. A látó ember Herzog filmjében ennek a fenséges univerzumnak
a része, közösségtől távoli, felsőbbrendű lény. A hegycsúcs és a tengerpart szimbólumai az
Übermensch fennkölt elszigeteltségét, isteni magaslatait és külső-belső szakadékait sűrítik
össze.
Az apokaliptikus képsor és a látomás gondolatfolyamának tartalma ugyanaz: a föld felszíne
forr, az univerzum elpusztul, a mélybe zuhan, az emberi tér-idő véget ér. A hét perc körüli
képsor technikai megvalósítása sem szokványos a gyártástörténetben: a világ hat különböző
táján felvett részletek egységes egésszé montírozása trükkök, posztprodukciós technikák
alkalmazása nélkül történik. A narrációhoz kötődő helyszín az establishing shot kívánalmai
szerint a Bajor-erdő Lusen nevű gránitsziklás, 1373 m magas (harmadik legmagasabb)
hegycsúcsa, ahol tíz-tizenkét napos munkával Herzog és csapata felvételeket készítettek a 2030 másodpercenként egy képet rögzítő kamerával. A munkatársak egymást váltva
folyamatosan vették fel a természeti változásokat, szigorúan vigyázva a metodikai
pontosságra, nevezetesen, hogy a szépelgő hatásokat mellőzzék, és a rögzített anyag
technikailag professzionális legyen. 106 A nem folyamatos felvételek egymásutánjával érték el
a tér-idő sűrítményének egyedi vizuális kifejezését: a gyorsan vándorló felhők, köd-pára
tömegek folyóvá duzzadását, felfokozott térbeli intenzitását, a gyors időmúlást, egyszóval azt
a festőiséget, amit Friedrich képein láthatunk. A filmtörténetben alig található párja az ilyen
jellegű alkotásnak, ahol a film saját fizikai eszközeivel a magas művészet szféráihoz felnövő,
a modern lét egészét kifejező törekvést valósít meg. Hias világvége-monológjával kezdődik
az a vízió-szekvencia a Wyborny-féle eljárással. Amerikában a Yellowstone Nemzeti Park
területén történelem előtti időket idéző természeti jelenségeket vesznek fel: kénes hőforrások,
gejzírek, vulkáni képződmények, kőzetek fehér-sárga-kék kompozícióit. A Niagara-vízesés
lezúduló hatalmas víztömegének szuperközeli felvételeit készítik el. Alaszka tömör fenyvesei,
kékvízű tavai és az amerikai westernek elengedhetetlen helyszíne, a Monument Valley sejlik
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Ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Herz aus Glas DVD 2004
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fel a következő képsoron. A vetítővászon rusztikus anyaga fokozza a festői hatást és a
montázzsal kialakított elidegenítési effektust. Az új tér létrehozása kizárólag az anyag
megszerkesztésével, a „montázs hihetetlen erejével” jön létre, mert segítségével „létre lehet
hozni, és véglegesen át lehet alakítani” a képsorokat, írja Kulesov (1985. 86-98). Herzog a
filmművészet egyik alapjának tartott teremtő szerkesztést a szubjektum bensőjében rejlő
archaikus képiség és percepció kifejezésére alkalmazza. A szekvencia prológusként
funkcionál az elbeszélés előtt. Az in medias res-cselekmény első beállításának helyszíne
szintén rendkívüli: a svájci Tessin tartomány híres Via Mala szakadéka folytatja a festői
komponáltság Friedrichnél megismert tériségét.
A belső terek vizuális megjelenítése összetett együttműködés eredményeként jön létre.
Schmidt-Reitwein operatőr esztétikai koncepciója meghatározó e tekintetben, minden egyes
beállítása képzőművészeti kompozíciók módszerességével készül, felkészültsége, iskolázott
látásmódja alakítja át látványanyagát. Példaképül Georges de la Tour festményei szolgálnak:
a két-háromalakos képek erős fény-árnyékon alapuló mozgalmassága, feszültsége a
fényforrások elhelyezéséből adódik. A képek középpontjában elhelyezett gyertya világítja
meg az arcokat, az alakok plasztikusságát pedig több külső súrolófény formálja meg. A
realizmus a külsődleges nyugalom, a harmonikus béke szolgálatában áll, a nagy sötét-világos
kontraszt pedig a belső nyugtalanságot sejteti. Nem a romantika jegyében készülnek az
enteriőr felvételek, hanem a későbarokk festészet, Caravaggio és de la Tour eredményeinek
újrafelfedezéséből erednek, illetve azok mozgóképbe festését kísérlik meg. Herzog és
operatőre a fényfestő Rembrandt humanizmusát is beépítik képeikbe. Két-három gyertyát
helyeznek el a statikus kivágásokban, több külső fényforrásból kontúrozzák a tárgyakat,
alakokat, meleg sárga-vörös-barna színharmóniát és fekete árnyékokat használnak. Festői
filmkészítést célzó eljárásuk rokon a hiperrealista képzőművészekével is, akik a hatvanas
évek közepétől és azután az ábrázolás esztétikai megerősítését tűzik maguk elé. A kezdetben
fotó, majd nyomtatott képek után készített műalkotás témája, tárgya alárendeltté, semlegessé
válik az ábrázolással szemben, a hiperrealista kompozíciók elsősorban önmaguk képeivé
lesznek, nem pedig a dolgoké. Az ábrázolat ábrázolása öntörvényű esztétizmust fejleszt ki,
amely pedig az expresszionizmust is felidézi. A képzőművészethez hasonlóan alakul ki a
képiség ebben a filmben is. Lényegileg másodrangú a történet elmesélése, sokkal inkább a
bajor ember életének jellemzése, karaktervonásai, tompa-egykedvű létezése találja meg
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adekvát kifejezését, persze nem vitatható el Achternbusch éleslátása, dialógusai, groteszk
fordulatai sem.107
A történet konfliktusa a rubinszínű üveg titkának elvesztése miatt robban ki, s ennek a színnek
vitalitás-szimbolikája a szűz vér, a törékeny üvegszív jelentésével forr össze. Két jelenet is
alátámasztja az értelmezést: az uraság házikápolnájában imába foglalva hangzik el az üveg
tiszta lelke, a repedés rajta a bűn, s bűnbeesés után elveszti csengését. A másik jelenet a fiatal
cselédlány víziója a vörös üvegvárosról, a benne lakó üvegemberekről szól. Herzog
elmondása szerint módszeres kutatásba kezdett a vízió természetének feltárásáról, az
emberben rejlő ősképek felszínre kerülése foglalkoztatta akkoriban, ezért is vannak a filmben
nagy mennyiségben látomások. Merészen hipnózist alkalmaz a színészi játék szabad
improvizációi, ellenőrzés nélküli spontaneitása és a stilizáció magas fokának elérése
érdekében. Az Életjelben, a Kaspar Hauserben tyúkokat hipnotizálnak egy-egy jelenetben, itt
a film színészei ágálnak hipnózis alatt, kivéve a prófétát és az üveghutában dolgozó
mestereket, ahol a munkafázisok bemutatása dokumentumjelleget kap. 108 A furcsa teátrális
gesztusok, a beszédmód, a sátáni nevetés a huta tulajdonosának, fiának és szolgájának
játékában szembetűnő. A transzállapotban mozgó színészek lassú ritmust kölcsönöznek a
filmnek, mintha a pittoreszk jeleneteket, a különös, irreális „embereket, mint amilyeneket a
moziban még nem láthattunk”, lassításban vették volna fel.109
A látás ősi szintje, az extatikus mozgó-kép a záró szekvenciában a rendező jelképes víziója az
idő és a világ zuhanásáról, amit a világ szélén a horizontot fürkésző pár ember legendájával
támaszt alá. Mivel az elszigetelten élő emberek még nem hallottak arról, hogy a föld kerek,
ezért azt hiszik, az óceán végén egy szakadékban egyszerűen véget ér. Elindulnak hát kis
csónakkal, hogy megnézzék, így van-e. Ha reális volna e történet, Herzog egy lenne az útnak
indulók között. A festészeti vonatkozás itt is fellelhető: Arnold Böcklin szimbolikus-drámai
tájfestő stílusát idézi meg a képsor, nevezetesen a Prométheusz (1883) és a Holtak szigete
festményeit.110 Kharon, ladikján koporsóval, sziklákkal körülvett sziget felé tart, a titán
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Szatirikus burleszk szcéna a két paraszt összeveszése a kocsmában: az egyik korsóval fejbe vágja a másikat,
az pedig sörrel önti le őt, végül már csak a „viadal eredménye”, a két egymáson fekvő test látható. A kérdés:
melyikük a halott? Ennek megállapításában érvényesül igazán Achternbusch provokatív humora, a jelenet
egyben a rendező és az író, mint két bajor öntörvényű egomán egyén önironikus reflexiója közös munkájukra.
Barátságuk „őrült” cselekménye, hogy létrehozták a „Fehlerpferd” (Orvosi ló) kiadót, mindenesetre egyetlen
könyvet sem adtak ki. (ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Herz aus Glas DVD 2004)
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Nagy bátorságra vall Herzog módszere, hogy hipnotzálja színészeit (persze szakember bevonásával), akik így
feltűnő természetellenességgel ágálnak a filmvásznon.
109
ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Herz aus Glas DVD 2004)
110
Arnold Böcklin (1827-1901) svájci származású festő, kezdetben klasszikus panoráma festményeket készít,
majd megihleti az olasz táj, a romok, a sziklás tengerpart. Késői romantikus-mitikus témájú festményein titánok,
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robusztus alakja mint monumentális szobor a sziklás táj része. Mindennek forrása az, amit
Jung ekképp fogalmaz meg: „A világ és létünk teljességgel irracionális, és sohasem tudjuk
bebizonyítani, hogy racionálisnak kell lenniük”(Jung, 2005. 16).

6.3.3. Paradigmatikus kapcsolatok
Herzog filmjei, mint az már többször felszínre került, egymásból szövődnek tovább,
egymásba alakulnak át: az Üvegszív a Fata Morganából, a Kaspar Hauserből, a Steiner
képfaragó nagy extázisa című munkából is építkezik, azokat viszi tovább a következő
filmekre, belőlük tovább formálódnak az életmű későbbi darabjai, a Bruno vándorlásai, a
Nosferatu, a Woyzeck és a modernizmus utániak is. Ezeknek a filmeknek közös magját a
fausti szellemiség alkotja az Aguirrétől kezdve, s teremti meg bázisát az Üvegszívnek is. E
film próféta-pásztora több jellemvonásában is hasonlít Faustra: képes önfeláldozó
cselekedetet végrehajtani a közösségért, a világ apokalipszisének elkerüléséért. Ördögi
megkísértése a falu lakosságának állapotával ragadható meg, s küldetése kudarcában
realizálódik. Ő a megbocsátást talán az igazság örök keresésében, állandó útonjárásában
nyerheti el.
Az Üvegszív létrejöttében fontos szerepet vállal Herzog összeszokott, professzionális munkát
végző teamje: Jörg Schmidt-Reitwein operatőr, Henning von Gierke díszlettervező, Gisela
Storch jelmeztervező és az összes film vágója, Beate Mainka-Jellinghaus. Hias, a rendkívüli
képességű és testi erejű népi hős alakját, aki a története végén fantom-medvét győz le az
erdőben, Josef Bierbichler, az elismert színész személyesíti meg. A film festői nyelvezetének
zenei megfelelőjét a Florian Fricke által vezetett Popol Vuh és a Studio der frühen Musik
(Korai zene stúdiója) készítette a bajor vokális népzene, a jódli és az elektronikus zene
felhasználásával (Hamm, 2004). Mindezen erények mellett Herzognak köszönhető a
helyszínek alapján történő alakformálás és történetszövés (Presser, 2002; Cronin, 2002). A
filmtörténészek többsége fontos, de nem kiemelkedő munkának tartja az Üvegszívet, Elsaesser
úgy véli, mintha Herzog nem tudná eldönteni, hogy kifordított Heimatfilm legyen-e, amely
bemutatja a vérfertőző közösségek bigottságát és a bennük zajló rivalizálást, vagy pedig a
kiválasztottak harmóniáját, a természettel alkotott egységet ünnepelje-e (2004. 176). Aguirre
és Kaspar Hauser korábbi sikerét ezúttal nem tudta megismételni Herzog, aki ezzel a
filmjével, úgy tűnik, a német újfilm leáldozását jósolja meg (Blumenberg, 1976).

mitológiai hősök alakjai jelennek meg, én-központúsága, szimbolikus jelentéstartalmai több huszadik századi
festő számára jelentettek kiindulást, mint például Giorgo de Chirico, Max Ernst festészetének.

101

A film fogadtatása megfejthetetlensége, értelmezési nehézségei, bonyolultsága miatt
ellentmondásos, noha benne Herzog látásmódjának sajátosságai, képi víziói és bizonyos
motívumokhoz való ragaszkodása rendkívül világosan tetten érhetők (Gregor, 1981. 42).
6.4. Vándorlás és hazakeresés
A heimatfilmi forma nem parabola, a jelen, a közelmúlt eseményeihez nem
kapcsolódik, szociálkritikai aspektusa nincs. Az Üvegszív kiemelkedő képességű szubjektuma
számára összetett, bonyolult, talán megragadhatatlan a haza fogalma, az adott tér-időben való
létezés. A gondolati tartalom létfilozófiai vonatkozásaiban és a művészetesztétika szintjén
életidegensége, cselekvésképtelensége egyedi bajorságán messze túlmutat, s a német
kapcsolatokon átlépve általános érvényű modern problematikát analizál.
A hazafilm szociális vetületű folytatásának is lehetne tekinteni Herzog következő munkáját
(ld. korábbi fejezetek), a Bruno vándorlásai (Stroszek, 1977) című filmet, mivel a német
társadalomba betagozódni nem tudó, kívülálló egyén választásáról, sorsáról gondolkozik.
Mintha Achternbusch szólása kísértené Bruno életét (nincs esélyed, de használd ki).
Németország élő Kaspar Hauser alakjai közé tartozó Stroszek idegen saját életében, magánya,
kívülállósága külső kényszer hatására alakul ki. Wenders „holt lelkeknek” nevezi111 a
társadalom szociális szintjeitől független emberek állapotát, akik vagy tovább tengetik
életüket, vagy öngyilkosok lesznek. A vagy-vagy helyzet alapjaiban életellenes, nem biztosít
alternatívát. A modern ember szerencsétlensége, kínlódása, fájdalma a lét kiismerhetetlen,
romboló folyamataiban kezdettől fogva

végzetes kimenetelű. Herzog individuális

univerzumának középpontjában éppúgy az ember áll, mint Bergman esetében, hasonlóképpen
irányul figyelme a világban másokkal együtt létező, de sajátosan adott élethelyzetben, jobbára
kiélezett szituációban egzisztáló lényre. Míg Bergman individuumai számára szellemi
képességeik révén feltárul saját bensőjük: önnön elrejtett tulajdonságaikat felismerik,
határaikat észlelik, ill. határhelyzetüket tudomásul veszik, vagy egy-egy végső kérdés
felvetődését több oldalról elemzik, noha válasz nem adható (Kierkegaar, 1994; Sartre, 1968;
Liessmann, 1999), addig Herzog szereplői a fizikai-biológiai érzékelés szintjén, zsigereikben
hordozzák tragikumukat. Stroszek, az utcai muzsikus a börtönből kerül vissza régi életébe,
amely szituáció a szerep és az élet összefonódása, azaz fordítva az élet mint dokumentum
képezi a film alapját. Bruno S. egy lepusztult állat benyomását kelti – írja Herzog
forgatókönyve elején (1979) – látszik rajta, hogy ilyen az életben is: télen sem visel zoknit,
111

Ld: a Téves mozdulat (1974) című filmben hangzik el, amit egyik fejezetcímében (is) idéz Elsaesser (2004.
149-153).
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madzaggal köti meg a gatyáját, viszont finom megérzései vannak, ami dilettáns zenéléséből,
festményeiből sugárzik. Megnevezhetetlen erő áramlik belőle, valamiféle kisugárzás, radikális
méltóság, amivel éli az életét és reagál a vele történtekre. A börtönben Stroszeknek nevezik,
majd amikor emberi kapcsolatainak bemutatásával, a jellem archaikus vonásainak
megismerésével egyre intimebb lesz az elbeszélői perspektíva, „a Bruno” lesz a neve még
önmaga számára is. A film alappillére kétségkívül az ember és a társadalmi szituáció
konstellációja, ebből bontakozik ki az elbeszélés tiszta egymásutánja az improvizáció
módszerének alkalmazásával. A kívülálló kisember (Untermensch) története Bruno S.-nek az
őt jellemző haragból, bizalmatlanságból, depresszióból állított emlékműve. 112 Herzog első
játékfilmes főszereplője, Stroszek az Életjelben titáni lázadó, rendkívüli cselekedetben hívja
fel a figyelmet a modern számkivetettségre, a múlt nyomasztó örökségével, a jelen
háborújával és hiányával az egyén tér-időn kívüliségét jelképezi. Tíz évvel későbbi
követőjéből minden titáni tettrekészség kiveszett, eltűri állapotát, nem lázad fel, csak akkor
enged a kimozdulásnak, amikor a kirekesztő külső hatások csak Németország elhagyását
engedik meg. A német viszonyok elemzése csak az alakokon keresztül történik, azok
individualizmusán átszűrve értelmezhető, amint az amerikai társadalmi környezet is a film
nagyobb hányadában. A valódi élet és a film egymásban való tükröztetése, a dokumentum és
a fikció egybejátszása, kölcsönös átviteli mechanizmusaik alkotják a mű formai megoldásait,
stiláris eszközeit, de a hétköznapi életbölcsességtől az eszmei tartalomig húzódó ívet is. Ezen
emberközpontú felfogás rendezi el az anyagot, választja meg szereplőit, engedi szabadon a
szituatív megnyilvánulásokat. Mindenki a saját nevét viseli, az amatőrök között csak a női
alak megformálását bízza profira, mert a szerephez nagyfokú érzékenység, rugalmasság,
reakciókészség kell, mivel sosem lehetett tudni, mit tesz, mit mond Bruno. A
forgatókönyvbeli jellemzés Éva (Eva Mattes) alakját is árnyalt megvilágításba helyezi:
színészi kvalitásaira hivatkozik, amit a Vadjáró (Wildwechsel 1972) című Fassbinder-filmben
mutatott meg113. Herzog a filmbeli karakter és megjelenítője külső s részben belső
tulajdonságainak egybeesésére építve formálja alakját. Vidékies megjelenésű, de valahogy
mindig előkelőnek látszik, még a törökök elcsábításakor használt nem szalonképes szavakat is
gráciával mondja ki, és ami Herzognak még fontosabb, az a nyers, erős akarat, amivel képes
rabszolgaságán felülemelkedni (1979).
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ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Stroszek DVD 2004
Rainer Werner Fassbinder Franz Xaver Kroetz Wildwechsel (Vadcsapás, 1973) című színjátékát szabadon
felhasználva készíti Eva Mattes főszereplésével azonos című filmjét. Eva egy fiatal férfit elcsábító 14 éves lányt
alakít, művész teljesítményéért (beleértve a Petra von Kant keserű könnyei című filmbeli alakítást is) megkapja a
Német Filmdíj legjobb főszereplőnőnek járó díját 1973-ban.
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A kis csoport harmadik alakja, Clemens Scheitz nagyon kicsi, törékeny alkatú, pusztán
arckifejezése is elegendő szerepéhez. Zavarodott fixa ideái, fizikai elméletei, világ- és
művészetfelfogása, zongoratudása mind olyan „talált anyag”, ami a narráció fontos részévé
válik ebben a filmben.114 A rendező a mellékszereplőket is gondos alapossággal válogatja,
mindenki autentikus kívül-belül: a stricik veszélyes börtöntöltelékek, egykori bokszolók,
bankrablók, brutális verőlegények, örömlányok futtatói. Spontán agressziójuk, alkoholos
standard állapotuk természetes-elborzasztó szcénákat eredményez. Eredeti foglalkozásukban
tűnnek fel az amerikai szereplők is: Cholo, az indián és az amerikai unokaöcs alakítója, Bud
Donahue Wisconsin tartományban élnek és dolgoznak.
6.4.1. A fikció dokumentumosítása
Az Üvegszív és az azt megelőző filmekben a természeti helyszínek éppolyan fontosak,
mint a főszereplő karaktere, a Stroszekben a környezet szerepe megváltozik, már nem a
rendkívüli, a fenséges, az ősi képi kifejezése, hanem az urbánus mesterséges élettér
hétköznapi kreációja, még akkor is, ha Amerikában vannak olyan helyek, ahol a kollektív
amerikai rémálom fizikailag is érzékelhető. Plainfield ilyen, tulajdonképpen nem is település,
csak egy nagy közlekedési csomópont, ahová leállítottak pár mobile home-ot, gyorséttermet,
parkolót, jelen történelme pedig elkövetett, de fel nem tárt gyilkosságokból íródik. A német
helyszínek, a valóságos ember valóságos környezete, ahol Bruno megfordul, mindig ugyanaz:
börtön, söröző, nagyvárosi utca, hátsó udvarok, és a lakása. Mindez szorosan része az
életének, a miliő és az atmoszféra hiteles hordozója, e film realizmusának eleme. Az
elbeszélés ideje azon túl, hogy mindvégig hideg őszi idő van, különösebben nem játszik
szerepet. Nincs jelentősége a nappalok-éjszakák váltakozásának, a határidőnek sem, viszont
kulcsfontosságú az idő a film végén, amikor a bank, amit ki akarnak rabolni, ebédszünet miatt
zárva tart.
Az e filmet megelőző munkákban Herzog a vizuális kifejezés individualizmusával tüntet, itt
szerényen a kamera megfigyelő pozíciója mögé bújik, nincsenek víziók, belső tájképek.
Egyetlen képsor emlékeztet a korábbi megoldásokra: a börtönablakban függő üveg víz
áttetsző felületén keresztül láthatók az utcán járó-kelő emberek, a mozgó tárgyak sziluettjei.
Többféle értelemben hívja fel magára a figyelmet ez a megoldás: a börtöncella lakói ily
módon torzítva látják a külvilágot, tehát realisztikus tapasztalat a szabadság illúziójának
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Clemens Scheitz filmstatisztaként dolgozott, az arca feltűnt egy alkalommal Herzognak, szerepelt a Kaspar
Hauserben és az Üvegszívben is, egyre nagyobb és jelentősebb szerepeket kapott. (vö: Audiokommentar HerzogStraub, Stroszek DVD 2004)
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megőrzésére, továbbá jelzése annak a szerzői felfogásnak, amit ebben a filmben érvényesít,
nevezetesen a dokumentum és a fikciós világ határainak feloldását, az empirikus alap
szuverén feldolgozását. A realizmus sablonjainak elutasítása a laza szerkesztésű jelenetekben,
a logikus cselekmény kisebb-nagyobb hézagaiban, a cél nélküli szituációkban keresendő, mint
például a legkisebb papírhajó hajtogatása. A rendezés metódusát tekintve nincs különbség a
filmek között: rövid instrukció után improvizált szituációkat vesznek fel többé-kevésbé megírt
dialógusokkal, a tárgyak, kellékek megtervezett használatával. Herzog a dokumentumfilmeket
is így rendezi, nem bízza a véletlenre. A kamera felvételi lehetőségeinek kifelhasználása a
szűk enteriőrökben Thomas Mauch technikai tudásának köszönhető, hiszen a szereplők miatt
pusztán egyszer-kétszer lehet felvenni az adott jeleneteket. Ebből a szempontból is
kiemelkedik két kulcsfontosságú epizód, amelyek Bruno testi-lelki kiszolgáltatottságát
jellemzi. A megaláztatás képsorában a két strici a lakásba vonszolja hajánál fogva Évát,
Brunót pedig brutálisan helybenhagyják. Mesterkéltség nélkül a valódi élmény tapasztalata
hatja át a szerencsétlen viselkedését, minden mozdulata arról tanúskodik, hogy milyen
alázattal tűri a bántalmazásokat, a védekezés ösztönös cselekvését elfelejtette. Tehetetlensége
egy koraszülöttével analóg, vagy még rosszabb, hiszen életének körülményei miatt elvesztette
feltétlen reflexeit, az életbe való kapaszkodás képességét. Az őt támogató orvos
demonstrációja az új élet csodájáról, a pár hónapos gyerek életösztönéről érthetetlen példázat
marad Bruno számára.
A börtönviselt utcai harmonikás szabadulása utáni első útja a kocsmába vezet, ahol az
örömlány, Éva pártfogójává szegődik, befogadja otthonába, amelynek mindkettejükre nézve
súlyos következményei lesznek. Az össze nem illő pár élete lehetetlenné válik, Bruno passzív
elszenvedője mind a veréseknek, mind Éva hűtlenségének, érzelmi sivárságának. A berlini
tájszólásban beszélő Stroszek mellett Éva beszédmódja, szófordulatai Fassbindert idézik. A
film német része a nagy kortárs előtti tisztelgésnek is felfogható, hiszen több vonatkozásban
felsejlik művészete. Fassbinder érdeklődése egyetlen filmjében sem irányult a táj, a
topográfiai vonatkozások esztétikai felhasználása felé, viszont mindaz megtalálható
munkáiban, ami Lorelei és Neuschwanstein között (Witte, 1985; Elsaesser, 2001.) a német
újfilmből kimaradt. Amint Herzog számára elengedhetetlen a tájábrázolás és benne az
elszigetelt ember, úgy ragaszkodik Fassbinder a belső zárt terek „üvegház-atmoszférájához”
(Elsaesser, 2001. 69), ahol a rombolás az emberi találkozások ördögi köreitől a kettős kötések
szűk világig terjed.
Herzog és Fassbinder művészete több ponton is érintkezik egymással, legfőképpen
kompromisszumok nélküli alkotásmódjukban egyformák. A szerelem hidegebb a halálnál
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(Liebe ist kälter als der Tod, 1969), Fassbinder első nagyjátékfilmje megkísérel az amerikai
gengszterfilmek mintájára szigorú távolságot tartani az érzelmektől: a közöny és a
lekicsinylés határozza meg az emberi kapcsolatokat. A Vendégmunkás (Katzelmacher, 1969)
–

amint arra a magyar cím is utal –, direkt módon a társadalomban idegen elemek

problémájával foglalkozik és megmosolyogtatja a feltörekvő kispolgár életmódját, a bajor
elégedettség megnyilvánulásait. Szociális tartalmú illúziómentes avantgárd stilizáció jellemzi
Fassbinder korai munkáit. Különösen A zöldségkereskedőben (Händler der vier Jahreszeiten,
1972) fordul az érzelmek felé, de nem elégszik meg ennyivel, hanem meghagyja a
publikumnak azt a lehetőséget, hogy elemezze a látottakat és reflektáljon rájuk.
Konvenciókkal, sztereotípiákkal, műfaji sajátosságokkal űz sokoldalú játékot annak
érdekében, hogy az érzelmi megalapozottságú igazságot kifejezhesse. A melodrámáiban
közvetített belső nézőpont egyidejűleg a „külső nézőponttal” ütközik, amely lényegileg nem
más, mint egy másik alak „belső nézőpontja” (Elsaesser, 2001. 76). Fassbinder ezzel az új
naivitással, a tudatosan behatárolt szemszöggel elbizonytalanítja a nézőit a főszereplő
magaválasztotta sorsa iránti szembeni empátia kialakításában. Olyan ördögi köröket teremt
alakjainak, amelyekben megtagadtatik tőlük a boldogság, mégpedig éppen azért, mert
törekvésük módja csapdába csalja, vagy készséges áldozattá teszi őket. A szeretet/szerelem és
barátság, ami után ezek az emberek vágyakoznak, hogy elidegenedettségüket feloldják, éppen
a szeretet és barátság formáinak manipulációja miatt nem alakulhat ki. Fassbinder vonzódik a
kiskaliberű bűnözők, a társadalom perifériáján élők, az örömlányok és selyemfiúk
megformálásához,

történeteikkel

elsősorban

morális

értékrendet

provokál

és

társadalomkritikát gyakorol. Herzog e filmjének témájában, problémafelvetésében megidézi
ezt, főként a bántalmazás és a kocsmai jelenetek mutatnak hasonlóságot, mind között azonban
Bruno muzsikálása a szürke hátsó udvarokban A zöldségkereskedő alakjának újrarendezése. A
két alak térbeli elhelyezése, a szubjektív szemszög, amint felnéznek az ablakokon kikandikáló
emberekre, de még a ritka boldogság pillanatai is hasonlók: Hans a szerelmét találja meg ott,
Bruno pedig Évával való együttlétét énekli meg. A két főszereplő sorsa párhuzamba állítható
a szüzsé végkifejletében is: mindkettejük életének alternatívanélkülisége egyfelől az
őszintétlenség, látszatértékek, érzelmek hiánya miatt, másfelől a személyes életterek és
emberi kapcsolatok eltűnése következtében alakul ki, így az öngyilkosság az egyetlen
választási lehetőségük.
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6.4.2. Amerikai életképek
A Stroszek második szerkezeti egységében a két enyhe fokban értelmi fogyatékos
férfi, az utcazenész és a nyugdíjas öreg, valamint az egykori örömlány alkotta komikus csapat
Amerikában köt ki, New Yorkban szállnak partra szánalmas mivoltukban. Herzog antihollywoodi stílusban mutatja be az egyik leghíresebb nagyvárost úgy, hogy az alig ismerhető
fel. Nem látjuk a Szabadság-szobrot, amit minden újhazába érkezésnél menetrendszerűen meg
kell pillantani; nem nyomatékosítja, hogy az Empire State Building tetejéről panorámázza a
várost; alig tűnik fel a használtautó telep hátterében a World Trade Center. Nagyobb
jelentősége lesz azonban a kijelentésnek, hogy milyen ország az, ahol elveszik az ember
madarát. Brunót eddigi társától, a beszélő intelligens hollótól fosztják meg, ezzel jelképesen
elszakad a régi életével összekötő fonal, de a madár kiiktatása a régi mítoszok eltűnését is
jelenti.
A mítoszvesztéssel bevezetett Amerika-kép stílusában folytatja a dokumentum és fikció
kettősének összjátékát, műfajában viszont vált, ezúttal Wim Wenders road movie-ja idéződik
fel. Mauch kamerája a Stroszekben dominánsan megfigyelő pozíciójú már a német részben is,
az amerikai térélmény rögzítésekor pedig szinte követelmény, hogy ez mozgással egészüljön
ki. A mitológiai nagy utazásoktól a goethei fejlődésregényen keresztül Peter Handkéig terjedő
utaláshálóban az érzékelés szokatlanul éles, kifinomult perspektívái, a tapasztalás részletei
rögzülnek, a külső világ képei a benső állapotról vallanak. Wenders főként korai, az Alice a
városokban (1973), a Téves mozdulat (1974), Az idő sodrában (1976), a Párizs, Texas (1984)
című filmjeiben az eltűnőben lévő dolgok létének megragadására törekszik: „A látható világ
fokozatos megsemmisülése egy pillanatra megáll. A kamera a dolgok tragédiája, eltűnése
elleni fegyverré válik” (Wenders, 1999. 6.). Vizuális megjelenítésében Herzog filmje követi
az evidenciának tűnő ars poeticát, Amerikáról alkotott képei kisdolgok bagatelljei, mégis az
emberi létezés lényegéről van mondandójuk. Bruno a nyelvet nem beszélő, a kultúrát nem
ismerő idegen megfigyelőként szembesül a hétköznapi emberi oldallal. Már a megérkezés is
kontrasztját mutatja a német viszonyoknak: a wisconsini Plainfield, a nemlétező település
kopár vidékén részeg rokon és kis amerikai papírzászlót szorongató indián várja őket színes
lamettákkal ékesített kutya társaságában. Herzog nemcsak a személyeket, a helyet, az
öltözékeket választja ki gondosan, hanem a helyiek életét jellemző epizódokat is. A groteszk
komikus amerikai életképek115 a német bevándorlók rövid idillje a mobile home és a színes tv
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Komikus jelenetekben látjuk a fegyverüket szorongató, a „senki földje” mellett vadul traktorozó parasztokat,
akik így ügyelnek arra, hogy ne jusson több föld a másik birtokába. Jellemző esetek között említik a sorozatos
gyilkosságokat, a traktorral együtt eltűnt paraszt esetét, akinek felkutatására a hatóságok nem tesznek semmit,
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megszerzésével köszönt be. Az amerikai álom elérése a dobozossör-ivás, chips-evés,
tévénézés közhelyei a nem odaillő alakok felvett pózaiban karikírozva jelenik meg. Bruno
börtönből való kiszabadulása után a kocsmába megy, ahol a jó bajor krigli sört (Maß) issza
rusztikus környezetben, ez Amerikában lakómobilban, dobozból, többnyire magányosan
történik. Öltözékeik megváltozása is a komikumot erősíti. Éva és Bruno végső szakításának
előkészítése az elidegenedés mozzanataival történik, Herzog a filmjeiben ritkán jelenlévő
férfi-nő közti őszinte bensőségesség képeivel-szavaival éri el az érzelem-mentesítés magas
fokát, a kifosztott élet felgyülemlett fájdalmát. A rendezésnek itt nincs hatalma az átélt
megaláztatások fölött, a színész-ember irányíthatatlan érzelmei, közlésének módja és tartalma
megdöbbentő mindenki számára. Csak a színésznő lélekjelenlétének, emberségének
köszönhető a legintimebb feltárulkozó jelenet, amely mögött a dokumentum tragédiája süt át.
Az amerikai infantilis álom a boldog családról, otthonról a bankár megjelenésével foszlik szét
végleg: két kultúra, két világfelfogás különbözik gyökereiben, még akkor sem érthetnék meg
egymást, ha egy nyelven beszélnének. Ironikus komédiába illőek a kommunikációképtelenség
jelenetei, amelyek a film utolsó harmadában rövid időközönként bekövetkeznek.116 A How
much Wood would a Woodchuck chuck (Mennyi fát vágna ki egy mormota, 1976) című,
marhaaukció-világbajnokságról szóló dokumentumfilmből származhatna az árverés. Az
európai ember számára idegen képződmény, a „kapitalizmus mesterséges nyelve” (Herzog
nevezi így a dokumentumfilmben) s elképesztő hatása olyannyira lenyűgöző, hogy az
idegenek csak akkor ocsúdnak fel, amikor minden lezajlott. A megfigyelő, külső szemszögű
kamera eltávolodik, Bruno hátulról mutatott magányos, egyre kisebbedő alakja eltűnik a
kopár üres térben. A vizuális kompozíció kapcsolatot teremt az Üvegszív festőiségével,
nevezetesen Friedrich magányos szerzetesével.
Ezzel a dokumentum-jelleg le is zárható a filmben, mert a befejező jelenetsor markánsan
elválik az egésztől, ami egy önálló ironikus stílusjegyekkel átszőtt groteszk tragikomédia, és
sokoldalú kapcsolat az életművel. A lázadás és bukás motívumai kapcsolódnak össze a
filmvégi lezárásban, amit végső soron a dokumentarista eszközökkel feltárt társadalmigazdasági viszonyrendszer, az emberi kapcsolatok lehetetlensége alapoz meg. Logikaimotivációs következmény a tiltakozás e formája, amelynek komolyságát a kifordított
ezért detektorral keresik a fagy beköszöntével a feltehetően elsüllyesztette járművet. A késő őszi idő a vadász
szezon ideje, amikor minden élőlényre lőnek, ami él és mozog, ezért a szabadban dolgozó emberek feltűnő
narancs színű mellényt viselnek. A fast food étterem, a roncsautókkal teli javítóműhely, a kamionokkal zsúfolt
parkoló tipikus életképek mindennapos ismétlődését ábrázolják.
116
Bruno valójában akkor érti meg a bankárt, amikor elárverezik mobile home-ját, Scheitz úr pedig
összeesküvést szimatolva németül fenyegeti meg az árverezőt, aki természetesen mit sem ért az egészből.
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gengszterfilm műfaji elemeivel oldja fel: az elhagyott, házától megfosztott Bruno és öreg
barátja, Scheitz, akinek fixa ideája az ellenük irányuló nagy összeesküvés, elindul bankot
rabolni, de szerencsétlenségükre éppen ebédszünet van, ezért a borbélyüzlettel is
megelégszenek. A bankrablás és a rablók paródiája a bohóctréfák zsigeri kacagtatásával
szervesül a jelenetben.
A befejező részben a logikus szerkesztés, az okozati összefüggés, motivációs indíttatás eltűnik
az elbeszélésből, az utolsó képsor igazán egyedi ötleteivel, az ismétlődő motívumok
montázsszerkezetével, a kompozíciós megoldásokkal bekapcsolódik az önreflexív Herzogkörfolyamatok világába. Az önmagába záródó szüntelen körözést, a mániákus ismétlődési
kényszert A törpék is kicsin kezdtékben alkalmazta explicit módon első ízben, majd
nyomatékosította a tartalom és a narráció szintjén az Aguirre-ben. Bruno már a
kiszabadulásakor megjegyzi, hogy minden egy körben mozog, most a film végén kiszáll a
teherautójából és hagyja körben menni, amíg az ki nem gyullad. Körben mozognak a felvonó
gondolái is, ahová beül maga is egy „Is this really me” feliratú táblával a hátoldalán, és
eltűnik. Csak egy lövés hallatszik a távolból, bizonytalanul.
A cherokee indián rezervátumban, North Carolinában talál Herzog egy turistákat szórakoztató
látványosságot, ahol indián díszletek közt nyulak és tyúkok mutatványa bűvöli el az
embereket. Statikus kövületként rögzíti a kamera a gépzenére táncoló tyúkot, az állat
mechanika-függőségének szinte önkívületi transzállapotát, mely hatás alatt újra és újra
beindítja a zenét és saját táncát. A mechanikus-animális körben forgó létezés helyett Stroszek
öngyilkossága elfogadható alternatíva lehet (Pflaum-Prinzler, 1979. 130).
A filozófiai szempontú értelmezés számára a kör metaforája miatt szinte kihagyhatatlan
Nietzsche örök körforgás tézise, a filmben (és az egész életműben) az újra és újra
megismétlődő folyamatok, dolgok, az értelmetlen élet állandó körforgását a filozófiai
gondolatok képi átültetéseként is felfoghatjuk. A művészet szabadsága a német filozófus
gondolatmenetében központi kérdés, és Herzog esetében is lényeges: csak az esztétikai
ábrázolhatóság perspektívájából lehet a jelenlétnek legitimitása. Nietzsche számára a
művészet életfontosságú: az igazság rút, de a művészet segít, nehogy az igazság tönkretegyen
bennünket. A látszat, az illúzió, a csalás akarása mélyebb, „metafizikaibb”, mint az igazság, a
valóság akarása: az élvezet eredendőbb, mint a fájdalom. 117 Az esztétikai modernizmus
természetesen nem pusztán a társadalmi-emberi hiányosságok kompenzációja, hiszen
Nietzsche szerint nincs értelme az értelmetlenséget kiegyensúlyozni. A veszély veszélye
117

A tragédia születése című munkájára való késői reflexiójában írja ezeket a gondolatokat (Nietzsche, 1980,
226).
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kiállni a fenyegetést, azt az állandóan működő megsemmisítést, hogy nincs értelme semminek
(Nietzsche, 1980, 110). A művészetnek szükségszerűen el kell fednie ezt az igazságot, hogy
ezzel az életet lehetővé tegye. Mivel az élet az igazsággal lehetetlen, a művészet
tulajdonképpen „az élet akarása” (Nietzsche, 1980, 409). Az apollóni tisztaság és a
dionüszoszi eksztázis egysége az igazság egy formája, de mivel a látszat, az álom és a kábulat
önmagát szünteti meg, nemcsak a jelenlét, hanem az igazság is csak esztétikai fenoménként
tapasztalható meg, a műalkotás révén válik legitimmé a modernizmusban (Liessmann, 1999.
72-78). Herzog rendezői feladata nem az, hogy absztrakt gondolati síkon, a filozófiai
verbalizmus szintjén értekezzen, hanem azt, ami egy emberben munkál, nevezetesen azt a
romboló folyamatot, amiből nem lehet kikeveredni, képekre fordítsa le (Rost, 1985. 179-183).
A rendező ehhez a filmjéhez nem kapott állami támogatást, ami talán az Üvegszív
sikertelensége miatt is lehetett, vagy a szigorodó elosztási rendszer következtében
Fassbinderével együtt bojkottálták alkotását. A filmpolitikai döntéseket a német szakma
képviselői nyíltan kérdőjelezik meg, amikor Herzogot a legfontosabb és legjobb rendezők
közé emelik (Blumenberg, 1976, 1977). A Bruno vándorlásai egyértelműen bizonyítja
rendezői nagyságát, titáni alakjaitól való elszakadni tudását, érzékenységét az emberi
gyengeség, esendőség iránt.
6. 5. A fausti lét alsó foka
Werner Herzog Klaus Kinskivel való kapcsolatának harmonikus módja a Nosferatu és
a Woyzeck című filmekben teljesedik ki, mely állapot törékeny egyensúlya rövid ideig tart, a
Fitzcarraldo és főként a Cobra Verde bizonyítja a közös munka művészi-emberi kimerülését.
Herzog

modern

korszakának

záró

darabja

Georg

Büchner

Woyzeck-töredékének

felhasználásával készült. Alig akad a német irodalomban olyan fragmentum, amely nagyobb
hatást gyakorolt volna az utána következő művészekre, s amely darabot szerte a világon
többször feldolgoztak, előadtak volna.118 Az adaptációs módozatokra e helyütt nem térek ki,
elemzésem inkább Herzog irodalomértelmező munkájára irányul. Magatartása a darabbal
szemben hasonló, mint Elias Canetti íróé, aki szellemi-művészeti partnerséget lát Büchnerhez
fűződő viszonyában: ami a Woyzeckben hiányként jelentkezik, az jobb annál, mint ami a
legtöbb drámában megtalálható (Canetti, 1990; Trautwein, 1997). Epikai stílusában követi
Büchner töredékes kihagyásait, ami főként a személyek redukálásában és az időbeliség
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A Woyzeck című mű jeleneteinek sorrendje nem ismeretes, öt kéziratréteget lehet felfedezni benne. Magyar
nyelvű filológiai összefoglalóját Fodor Géza készítette el (Büchner, 1982). A német irodalomtudományban
korszerű szövegkonstrukciónak számít Lothar Bornscheuer kiadása (Büchner, 1972).
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tisztázatlanságában jelentkezik. Büchner drámájának modernsége a fent kiemelt töredékesség,
a hiátusok, a tér-idő-cselekmény-személy redukciója miatt szembetűnő, valamint az ezekből
eredő nyitottság, szabadelvű bánásmód az anyaggal. A nyitott forma, a jelenetek sorrendjének
kötetlensége és a tartalom aktualitás feltölthetősége a művész számára ideális szabadságot
kínál kortárs problémák szuverén megvitatásához. A hetvenes évek közepén Németország
filmkészítése ellentmondásos folyamatok és jelenségek között működik, belpolitikai
nyugtalanságok, demonstrációk nehezítik a mindennapokat, amit a metaforikus közösségi
film, a Németország ősszel epizódjai fejeznek ki a legteljesebben (ld. korábbi fejezetek).
6.5.1. A hiány drámája
Woyzeck tragédiája a modern művészet alaptörténetei közé tartozik, Barthes
szóhasználatának értelmében „vándorol” (1998. 527-542) a különböző narratívumok között,
feldolgozásai és átírásai a mai napig újabb és újabb nézőpontokkal, hangsúlyokkal
gazdagítják a folyamatot. Herzog a mű eredeti szövegét megőrzi, csak elhanyagolható
változtatásokat hajt végre a dialógusok kialakításában. A költői tömörségű eredetivel
folytatott diskurzus a filmkészítői értelmezés során nyeri el jeleneteinek sajátos sorrendjét, a
struktúra drámai ívét és a választott filmi kifejező eszközök alkalmazását. Az intertextuális
kapcsolódás explicite fellelhető a filmben, verbális szintre épül kiemelten a mise en scène, a
képi kompozíció és a montázs szerkezete. Herzog a filmjét közvetlenül a Nosferatu után
forgatja lényegileg ugyanazzal a stábbal és főszereplővel. Gazdasági kényszer és bürokratikus
engedélyeztetések miatt a munkát Csehszlovákiában végzik, Telč városának főtere, házai
biztosítják a biedermeier környezetet. Woyzeck alakjának megformálásakor Herzog
választása Klaus Kinskire esik, bár korábban felmerült benne, hogy Bruno S. természetes
megalázottságát mint primér jelenlétet a vásznon jól lehetne kamatoztatni. 119
A rendező Büchner szerinti története Franz Woyzeck alakja, a 19. századi kisvárosban élő
gyalogos katona testi-lelki-érzelmi kizsákmányolása köré épül. Az élettársát és házasságon
kívüli gyermekét zsoldjából eltartó szegényember tisztiszolga, aki orvosi kísérletekben vesz
részt. Kiszolgáltatottsága teljes körű: naponta megalázzák, kigúnyolják, megsemmisítik.
Kilátástalan helyzetéből csak a tragikus esemény hoz menekülést: mikor megtudja, hogy még
élettársa is megcsalja, leszúrja őt. A jelenetek sorrendje a színházi drámafeldolgozást követi,
119

Herzog elmondása szerint meg is ígérte Bruno S.-nek a szerepet, de a Nosferatu forgatása meggyőzte őt arról,
hogy hiba lenne nem Kinskit megbízni a játékkal, ezért felhívta Brunót, közölte vele a rossz hírt, de sietve
hozzátette, hogy ír neki egy rászabott szerepet. Ez lett a Stroszek. Herzog „meséjének” valódisága nem
bizonyítható, de nem is lényeges, inkább Herzog önmítoszának részeként lehet figyelemre méltó ez az eset is.
(Ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Woyzeck DVD 2006)
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ebből az aspektusból klasszikusnak is mondható, mivel a mise-en-scène kialakítása központi
szerepet tölt be. A film kifejezőeszközei a jelenetek felépítettségéből erednek, mint a
tájszólásos dialógussal szoros kapcsolatban álló intenzív színészi játék, a tér kialakításának
módja: a belső tér mélységi kitöltése, a külső tér perspektivikus megjelenítése, és főként az
egysnittes jelenetek megkomponálása.
Klasszikus drámai felépítés töretlen íve jellemzi a struktúra montázselvét: a prológus,
expozíció, kibontakozás, drámai csúcspont, lezárás és epilógus egymásutánját. A szüzsé
bevezetéseként szolgáló első jelenet rokonságot mutat több korábbi filmmel mint például az
Aguirre, Isten haragja és a Kaspar Hauser című művekkel, egyben Herzog természeti képből
kibontakozó elbeszélésmódját bizonyítja. A kisváros felülnézeti nagytotáljából szűkebb
nézetbe leereszkedő kameramozgás a téri információ teljességén, a vidék és város
megjelenésének harmóniáján túl stilizációs szerepet tölt be már a mű elején. Konkrét térbe
helyez, lassú mozgással hangulatot teremt, egyben biztosítja elbeszélői voltát és distanciáját,
hogy megfoszthassa a történetet az időtől, kiszakítsa adott kontextusaiból, és általánosítsa a
belőle kinyerhető gondolatot. A képi megoldásokhoz társul a filmre kiírt szöveg (Egy
kisvárosban, egy nagy csendes tó partján), mely nem Büchnertől származik, hanem a
látszólagos idill történetmesélési konvenciójától elszakadva az elbeszélői szemszög és
képkompozíció összekapcsolását eredményezi.
Herzog filmjének stíluselemei többcélúak: az írott mű hűséges követéséből eredő realizmust
hivatottak kifejezni a belső terek aprólékos biedermeier kori berendezésével, díszleteivel,
kosztümjeivel. A drámai csúcspontban, de a pro- és epilógus képsoraiban is az eszközök
avantgárd jellege domborodik ki. Ez utóbbi szakadékot (Abgrund) jelez a filmkép és az
ábrázolt világ között, mely párhuzamos Woyzeck gondolat- és érzelemvilágával, a társadalmi
és egyéni létezés között húzódó mély törés kifejezésével. Expresszionista képalkotás jellemzi
a film kiinduló beállítását, Woyzeck és helyzete, a drámai szituáció sűrített ábrázolását. Teljes
menetfelszerelésben, a katonai kiképzés parancsainak teljesítése közben, a drill embertelen
mechanizmusában mutatja meg Herzog kisemberének végtelen kiszolgáltatottságát,
szenvedését. A gyorsított burleszk komédia elemei mellett közeliket, félközeliket alkalmaz,
alsó és felső kameraállásokat használ annak érdekében, hogy ritmikus vágásokkal, rövid
képek egymásutánjával az expresszionista absztrakció szintjére jusson. A jelenet a porban
fekvő katona, az eltipró fekete csizma és puskatus közelképével zárul, s az elidegenítő feketefehér kontraszt, a motívumok és az expresszív színészi jelenlét a kortalan terror
szimbólumává lesz. Informatív telítettsége, feszültsége és stiláris megoldásai, azaz az
avantgárd film szellemisége legközelebb a csúcsponton tér vissza. Marie megölésének
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jelenete Herzog értelmezésében egyfajta erőszak-apoteózis, amit nagyfokú stilizációval ér el.
Woyzeck személyiségének teljes széthullása, kontrollvesztése kirobbanó agresszivitásban,
őrült cselekményben csúcsosodik ki: eszét vesztett animális lényként újra meg újra belemártja
kését Marie mellkasába. Realista ábrázolásmódnak itt nem lenne helye, a valójában gyors
ritmusú történés a szerzői funkció ezen álláspontján elvesztené lényegi tartalmát, így Büchner
előképe is megszűnik igazodási pontként működni. A legalkalmasabb eszköz a lassítás korai
filmre emlékeztető módszere, az időtágítás lesz, szakadékszerű kontrasztot építve ezáltal a
„valódi” és a fikció cselekménye között. Kiemelésként szekondban, statikus képkivágásban,
merev, mozdulatlan nézőpontból láttat, és zenei kontrapunktként hegedű szól. Klaus Kinski
színészi játékának csúcspontján expresszív módon kifejezi az önmagára eszmélés pillanatát,
hirtelen

kijózanodását

arcának

átalakulásával,

arckifejezése,

tekintete

emocionális

elszíneződésével érzékelteti. A döbbenet képei alatt zenei vágás következik be, Vivaldi
oboaszólója jellemzi a hirtelen feltáruló szakadékot Woyzeck előtt és benne: ösztönlétének
legalja és kisemberi erénye között. A koherencia ebben a részben minimális eszközök
végletekig kitágított stilizációjával valósul meg úgy, ahogy Woyzeck késén a visszaverődő
fény megcsillan. Az első szúrás után tapad csak hozzá vér, a további hat döféskor már nyoma
sincs. Apró részletek utalnak az öntudatvesztés és visszanyerés között húzódó vékony
határra.120 Woyzeck elborult elmével visszatér a gyilkosság helyszínére, míg végül a tóban
eltűnik alakja. A történet nyitott végén nem egyértelmű az öngyilkos cselekmény, inkább azt
jelzi megszabadító kifejletként, hogy az a köztes állapot, ami a normális élet és a belső
szétszaggatottság között van mennyire instabil, milyen könnyen átcsúszik degeneratív
véglegességbe. Az epilógus képsorai visszautalnak a keretre: kistotálban, elidegenítő távlatból
a tragikus tett rendőrségi elemzése zajlik, a narrátor protokolláris közlése pedig szép
gyilkosságot említ, amilyet még nem is láttak, ezzel Herzog következetesen idézi előző
filmjét, a Kaspar Hauser záróakkordját.
6.5.2. A festészeti leíró stílus a dráma szolgálatában
A film keretben elhelyezett nagyobbik része, az expozíciótól lezárásig terjedő húsz
jelenet realista leíró jellegű, ahol a láthatatlan kamera-szem statikus látásmódja a 17. századi
holland festőművészek szemszögével azonosul, az ő esztétikai elveik szerint jelenít meg.
Alpers az ikonológiai módszer embléma-alapú interpretációját elvetve állítja, hogy ekképpen
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Herzog kommentárjában felhívja a figyelmet a rendezés egy megoldására, ő ugyanis ragaszkodott állati vér
használatához, amit a képkivágaton kívülre, Kinski lábához helyezett tálban tartottak, ahová belemártotta kését.
(Ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Woyzeck DVD 2006)
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nem magyarázható a természetutánzó „reality effect”. A látás, maga a képalkotás folyamata
domináns tényező a képzőművészet számára, amelyből értelemszerűen nem zárható ki a
jelentések, asszociációk kapcsolódása, az értelmi-érzelmi tartalom. Az értelmezés iránya
változik meg, nem a képek realizált absztrakciói, nem a korabeli irodalmi és egyéb művészeti
hasonlóságok felől közelíthető meg, hanem az érzékiség, a látás érzékelés alapján. Az alapos
megfigyelés, a látvány meglehetősen pontos visszaadása azt a célt tűzi ki maga elé, hogy a
látott dolgokat minden kommentár nélkül, objektivitásra való törekvéssel dokumentálja, így a
jelentés ebből az irányból közelíthető meg. A holland képalkotási módszer a kartográfia
kiemelt szerepének is tulajdonítható, mivel a látható világ feltérképezésének igénye és a
megismerés szándéka összefonódott, a térkép egyben festmény is, és a festmény olyan, mint a
térképek. A világ mint teljes egész képekben mutatkozik meg, a mindenütt jelenlévő
vizualitás a hétköznapoktól az ünnepnapokig, az egyszerű tárgyaktól a legdíszesebb
berendezésekig mindenütt fellelhető. Okainak feltárásakor Alpers arra a következtetésre jut,
hogy a szem volt, mondhatni, a legfőbb eszköze az önreprezentációnak, a vizuális tapasztalat
a legfőbb módja az öntudatnak (Alpers, 2000. 7-32). A művész-mester személytelen
tartózkodó objektivitása, magas színvonalú szakmai felkészültsége, éles szeme tárgyszerű,
leíró jellegű művek sorát hozza létre. A kísérletek, a matematikai ismeretek, a
természettudományos eredmények, a tág kulturális közegből származó tudás a látvány státusát
újrafogalmazza: az optikai illúzió (lásd a mikroszkóp és a teleszkóp által látható képeket), a
tér, méret, arány relativitása a látvány igazságának kérdését veti fel. Amennyiben a művészet
olyan viszonyban van a világgal, mint maga a szem, akkor az optikai hamisság, a trükkök
alkalmazását ábrázolási konvencióként kell elfogadni. „A látás becsapásának és magának a
látásnak mint hasznos furfangnak az elfogadása paradox módon feltétele annak, hogy (…) a
látásra és a látott dolgokra koncentráljon [az alkotó]” (Alpers, 2000. 46).
Werner Herzog e filmben alkalmazott módszere a holland festészet leíró jellegéhez
hasonlatos: a belső terek térmélységi kompozíciói, a hosszú beállítások, a mozdulatlan
kamera, az egy beállításból álló jelenetsor ennek konzekvenciáit jelzik. A 17. századból eredő
camera obscura alapján történő látás a film stílusának meghatározója. Tulajdonképpen Herzog
képi világa is a látás-orientált, megfigyelő-analizáló leíráson alapszik, melyhez Jörg SchmidtReitwein festői optika-szeme társul. A forgatás többi részlete: a film előkészítése,
helyszínválasztása, időtartama is mind arról tanúskodik, hogy az alkotói team munkája
konszenzusos látásmódon, közös alapokon nyugszik. Öt nap telt el a Nosferatu, az éjszaka
fantomja című film elkészítése óta, a helyszín sem változott lényegileg, Telč városa,
Csehország eredeti építészetet megőrző helye alig tíz km-re fekszik az osztrák határtól, a
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forgatási idő körülbelül 17 nap. Herzog csapatában a díszlettervező, Henning von Gierke és a
jelmezkészítő, Gisela Storch precízen előkészítik a helyszíneket, a hosszú időn keresztül
együtt dolgozó tagok önálló kreativitással végzik munkájukat. A főszereplő, Kinski megfelelő
lelki és testi állapotban érkezik: kiüresedett, kimerült. Producerként közreműködik a Gaumont
vállalat, a francia technikusok eredeti hangfelvétel-készítésben segédkeznek, utószinkront
nem alkalmaznak. Herzog rendezése átgondolt, célirányos: egy szekvenciát egyben forgat le,
így egy 3-4 perc körüli időtartamú 35 mm-es tekercs képez egy egységet. A struktúra is
sallangmentes: hozzávetőleg mindössze 35 snittből képezi a 24 jelenetből álló elbeszélést. A
képkereten belüli teret kamera előtti és egymáshoz viszonyított mozgásukkal, a dialógusok és
a szerepjáték dinamizmusával a szereplők teremtik meg. Herzog eddigi filmjeit két
operatőrrel készíti el, s ez egyben látásmódbeli eltérést is jelent, ahogy ő fogalmazza meg:
Mauch inkább fizikai valójában érzékeli a látványt, az ő asszisztense volt Reitwein, aki festői
érzékenységgel rendelkezik, különös fogékonysággal a fény-árnyék, színek, ritmus,
térmélység kompozicionális megoldásait illetően.121
Vermeer van Delft festészetének hatása tagadhatatlan, a holland 17. század legnagyobb
mestere

Rembrandt
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játszott

a

leírás

művészetének

meghatározásában, a képek készítésének térképszerű módjában. Megfigyelésének, képeinek
tárgya a nő, akit nem pusztán hétköznapi cselekmények végzése közben (Tejet öntő nő,
Csipkeverőnő), hanem elsősorban levélírás, levélolvasás szituációjában, zenélés, társalgás
résztvevőjeként és modellként ábrázol. A látható világ jelenlétéhez való viszonyulás korabeli
módjának hiánya testesül meg általuk, s feltűnő az is, hogy mellettük sosem látunk
gyermeket, a női erény korabeli jelképét, a család és társadalmi elfogadottság motívumát.
Alpers dokumentumok elemzésével támasztja alá a kor előítélettől elferdített nőképét, mely
szerint ha valami nőknek való, akkor hiányzik belőle a mérték és a rend (2000. 121). Thomas
Mann Doktor Faustus című regényében hasonlóan ír a nőket megbélyegző, démoni
kapcsolatokat feltételező látásmódról (1967, 124-140). Vermeer alakjai távoli zártságukkal,
nyugodt békét sugárzó tartásukkal más világ lakói, mint kortársaik. A festő ezt a felismerést
sejteti meg: a külön világ létezését engedi vászonra jutni zenélő, levélolvasó asszonyain
keresztül. Herzog filmjében Marie, Woyzeck gyermekének anyja legtöbbször enteriőrben,
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tanúskodik, és ez a megjelenítési mód következetesen csak Marie jelenlétéhez 122 kapcsolódik.
A „Szegény asszony” című részben lefekteti a kisgyereket a háttérben, majd az előtérben álló
asztalhoz jön, a tükörben nézegeti a csábítás ajándékát, a csillogó fülbevalót. Kétségkívül
Vermeer képének átfestése történik, viszont nem a fiatal gyöngyfülbevalós lány néz a néző
szemébe, hanem a vonzerejével tisztában lévő asszony. Jelenlétük a vásznakon azonban közös
jellemzőket erősít fel: létezésük más alapú, mint társaiké, kiszolgáltatottságuk mássága
elkülöníti őket a kor maszkulin drilljétől. Valódi énjük nem tárható fel, az elrejtés
ösztönszerűen gyakorolt rituáléi hétköznapi munkában, olvasásban, gyereknevelésben
mutathatók ki. Herzog Marie magányos kitárulkozását tükörképének monológjával oldja meg,
amely keretbe foglalt trompe l’oil. Az optikailag megváltozott arány, szemszög a látvány
újraértelmezését kívánja meg: a filmkép ábrázolása és a tükör illúziója a valódi és a festett kép
státuszát egyaránt megingatja, relativizálja. Marie kifelé a női esendőség csalfa, hamis képét
mutatja csábítójának, bensőjének jellemzői viszont Woyzeckkel rokonítják. A valódinak ható
ábrázolás mégsem az, a becsapó kép pedig nem tagadhatja valódiságát, miként a camera
obscura leképezett világa: fejre állított voltában a valóság képe hamis. A Vermeer-előkép
leghitelesebb kompozícióját alkotja meg Herzog és Reitwein Marie Bibliát olvasó
jelenetében. Az ablakon keresztül kint a főtér kékes alkonyati fényben úszik, a szobában
sárga-meleg fény súrolja az olvasó nő arcát, karját. Jézus bűnbánó asszonynak mondott
szavait olvassa fel hangosan (tovább már ne vétkezz!). Marie azonban éppúgy foglya saját
világa szabályainak, előítéleteinek, mint a zsarnok vagy az áldozat, ekképpen Woyzeck méltó
párja, az isten nélküliség, a szorongás, az egománia felvilágosult társadalmában tragédiájuk,
bukásuk elkerülhetetlen.
6.5.3. A démoni kiszolgáltatottság reakciói
Woyzeck alakja közvetlen leszármazottja Kaspar Hausernek: gondolkodásmódja,
látomásai, nyelvi megnyilvánulásai, rendkívüli szenzibilitása ellentmond a körülötte uralkodó
racionalitásnak. A kiszolgáltatott katona helyzete rokon Stroszekével is, áldozatszerepük
társadalmi-szociális körülmények és emberi kapcsolatok függvényében rajzolódik ki. Hias, az
Üvegszív látnoka komor vízióktól szenved, s mivel tudásával egyedül marad, nem tudja
megállítani az emberi közösség és általánosságban a világ pusztulását. Woyzeck lelki alkata
hasonlóan érzékeny a természetből érkező baljós jelekre, borzalom és őrület keveredik
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látomásainak megfogalmazásakor, amikor a folyó partján, a megátkozott helyen rejtélyes
földalatti mozgásról, különös csendről beszél, mintha kihalt volna a világ. Másokért hozott
áldozatának szerepében olyan tüntetően rohangál, mint „egy nyitott borotva” (Büchner,
1982). Marie elfordulása, hűtlensége az utolsó támaszték elvesztését jelenti számára, és annak
felismerése, hogy minden emberben a bűn szakadéka tátong, megnyitja előtte is saját
bensőjének mélységét. A leíró kompozíció részleteiben gondoskodik az atmoszférikus
kulisszáról, ahol ez a végső tragikus felismerés bekövetkezik: Marie konyhában ingujjra
vetkőzve súrolja a padlót. Vermeer asszonyainak elhelyezésében a térdeplő nő messze áll
polgári előképeitől, triviális póza, helyzete Woyzeck őrülettel határos csalódottságához
fogható. Klaus Kinski színészi játékának legintenzívebb jelenetében Marie-t felrántja a
padlóról, a fénybe hurcolja, vizsgálgatja, de a hamis és valódi kép közti különbség a látás
tökéletlensége miatt nem tárható fel. Ami Woyzeck szemével látható, az az örvénylő mélység,
amibe ha belenéz, maga is belezuhan. A közelképek ösztönösség, félelem, őrület elegyét
hitelesítik expresszív módon. Feltartóztathatatlan a gyilkosság, mely a modernitás új
mítoszainak sorába illeszkedik mind a fabula, mind a szüzsé stiláris megoldásait illetően: hét
késszúrással döfi le a férfi a nőt, majd a végtelenített mániás cselekmény sorozata végén
eltűnik a tó vizében.
Büchner korának természettudományos szemléletét a kísérletezés megszállott orvosának
nézeteivel állítja pellengérre, az öncélú modern haladás degenerációját kutatási tárgyával és
módszereivel jellemzi. A borsófogyasztás fiziológiai következményeit analizáló tudós
magatartás számára a szenvedő ember csak érdekes eset lehet. Persziflázsa az akadémiai
iskolázottság ellen irányul a hallgatókat oktató jelenetben, de különösképp éles humorral
vegyíti bírálatát a vásári „tudományos attrakciók” bemutatásakor.
Merész vállalkozás egy filmestől, hogy a német kultúra, mondhatni, kultuszdrámájából készít
filmet, mivel színházi interpretációi, irodalmi hivatkozásai uralják az értékítélet, befogadás
módozatait. A film erőteljes festészeti komponáltsága és stílusa ellenére, vagy annak szinte
figyelmen kívül hagyásával közelítik meg a filmet. Fogadtatásakor a rendezés mikéntjét éri
bírálat, mert véleményük szerint Herzog elmulasztja Büchner fragmentumát bensővé tenni,
úgy meséli el, mint anekdotát, érdekes történetet. Következésképpen a film feszültségben
szegény, steril tisztességgel megrendezett álláspont, olyan, mint egy fantázia nélküli vidéki
színházbeli rendezés (Jansen-Schütte, 1979. 142). Balassa Péter a darab színházi
interpretációja kapcsán leszögezi, hogy egy szöveg ábrázolása kettős értelemben vett
módosítás: egyrészről az eredeti textus értelmezése, azaz egyfajta rekonstrukció, másrészről
az alkotói közösség, a korszak, a környezet értelmezése, azaz önismerete. Mindenképpen két
117

műalkotást kell elemzéskor, értelmezéskor figyelembe vennünk, a szöveget és jelen esetben a
filmet, de mindegyik külön-külön szuverén alkotás, egymástól függő, reflexív viszonyban álló
entitás (Balassa, 1989. 79–122).
Herzog és állandó alkotói csapata a fenti dichotómiát tatja szem előtt: Büchner töredéke mint
nyitott adottság van jelen, dinamikus-kötetlen értelmezése szabadságot biztosít a sokrétű
reflexió számára. A képzőművészeti, romantikus német irodalmi, zenei és a rendező saját
életművére utaló, polémikus viszonyrendszer mutatkozik meg a filmben, a kapcsolati hálózat
olyan szövevénye, mely nemcsak a töredék lényegének tekintett nyitottság, „nem attól a
hiánytól fragmentum, ami hiányzik belőle, hanem attól a hiánytól, ami benne van” (Balassa,
1989. 88). Herzog értelmezése saját társadalmának jelenségeire, individuumainak kilátástalan,
zárt állapotára és az eddigi életművére történő ironikus reflexióból alakul ki. Ezt az aspektust
emeli ki több filmtörténész, kritikus, amikor a tiszta emberi természet és a társadalom
visszásságai összebékíthetetlenségének okaként látják a pusztulást (vö: Zalán, 1980;
Blumenberg, 1979). Maga a film is fragmentum abban az értelemben, hogy véglegességét, az
életműbe építettségét megkérdőjelezi. Amennyiben az eredetiség és az önellentmondás
szolgálatában áll, annyiban ellentmond a klasszicizálódó elbeszélés kialakulásának az
életművön belül.
6.6. A halál mint megváltás vs. újjászületés
Werner Herzog nyilatkozataiban, írásaiban számtalanszor kitér Lotte Eisner és a német
expresszionista nagyapák méltatására, illetve hivatkozására mint filmes előképekre (ld.
korábbi fejezetek). 1978 elején forgatja a Nosferatu, az éjszaka fantomja (Nosferatu, Phantom
der Nacht)123 című filmjét, amely e meghatározottság művészi reflexiója. A német történeti
folyamatok során a tízes években jelenik meg először a horror műfajára jellemző sajátosság,
elsősorban a központi alakok és tetteik tematizálásában. Filmek sokasága variálja a vámpírok,
gólemek és homunculuszok rémségeit a némafilm tömegprodukcióiban. A vámpír motívuma
már 1916-ban megjelenik, Vampirette címmel Oskar Messter, a filmúttörők egyikének
produkciós cége rendezi meg, 1919-ben Bruno Eichgrün készíti el a St. Louis vámpírja (Der
Vampir von St. Louis) című filmjét az Althoff & Co. berlini gyártóval. A másik szubzsáner a
prágai gólem alakja köré épül fel: az elsőt Henrik Galeen és Paul Wegener rendezi 1914-ben
A gólem címmel, pár év késéssel követi a másik két némafilm Wegener rendezésében, A
gólem és a táncosnő (Der Golem und die Tänzerin,1917) és A gólem, ahogy világra jött (Der
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Golem, wie er in die Welt kam,1920). A mesterséges emberek félelmetes tetteinek sorát, a
német Frankenstein alakokat Otto Rippert szériája, a Homunculus sorozat vezeti be: 1916-ban
hat részt forgat a rémség teremtésétől, embereket elpusztító cselekedetein keresztül
megöletéséig, amelyet az újabb teremtmény, a Homunculus II. végez el. A kor legnagyobb
tudású operatőrei filmezik a történeteket, a gólemeket Guido Seeber, az idegen test és
Übermensch alakját Carl Hoffmann fotózza. A populáris alkotások sorából kiemelkedik
színvonalával és színészi játékának árnyaltságával Max Mack Der Andere (A Másik/Egy
testben két lélek) című filmje 1912/13-ból. Stevenson Dr. Jekyll és Mr. Hyde történetének
német környezetbe helyezése beleilleszkedik a kedvelt Doppelgänger-motívum filmes
feldolgozásainak sorába, mégis az egész háború végi európai társadalom atmoszféráját,
közállapotát fejezi ki.
Bár nem az első vámpírfilm, mégis minden kétséget kizáróan Friedrich Wilhelm Murnau
műve, a Nosferatu, a borzalom szimfóniája (Nosferatu, eine Symphonie des Grauens, 1922)
tekinthető a műfaj archetípusának, mivel ez az alkotás sorakoztatja fel teljes vertikumában a
meghatározó esztétikai és stiláris jellemzőket. Balázs Béla és Lotte Eisner is méltatja a filmet,
legfőbb eredményének tartják, hogy a természetfölötti megjelenítését kilépve a műterem
mesterséges világából a táj képeivel éri el, a túlvilág érzete is ebből ered, nem pedig a vámpír
rémtörténetéből (Eisner, 1979; Balázs, 1982; Töteberg , 1995).
6.6.1. Vámpír-variáció Faust-motívummal
Herzog új filmes látásmódot, eredeti vizuális megjelenítést kutató törekvéséhez jól
illeszkedik Murnau expresszionista szenzibilitása, a megmutathatatlan sejtetése a természet
képeivel, a pátosz kifejezése. Fausti cselekedetnek minősül Herzog Párizsba történő
zarándoklata Lotte Eisnerhez (ld. korábbi fejezet). Szükség van erre annál is inkább, mivel a
német újfilm nemzetközi tekintélyének megerősítőjére a személyes kötődésen túl még nagy
szerep hárul. A filmkészítés és a gyaloglás visszavezethető a népmesék, a babonás hiedelmek
ősi eredetéhez, az ember azon genetikai hozadékához, hogy a horror vacui érzését legyőzze és
a tér, a felület minden zugát apró részletekkel telítse. Herzog a filmtörténeti és német
kulturális hagyomány elemeinek felhasználásával teremt olyan művet, amely a modern
korszak végén a halál és élet kérdését újrafogalmazza, lényegének megragadására tesz
kísérletet. Az expresszionista avantgárd metafizikai tartalmát és absztrakt stilizációját vegyíti
a horrorfilm műfajából eredő trivialitással. Transzformációs technikája következtében filmje
nem tekinthető Murnau remake-jének, még akkor sem igazán, ha újraforgatott részei jól
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felismerhető vizuális idézetek.124 A szakemberek véleménye megoszlik e tekintetben, írások
nagy száma elemzi a filmet (Andrews, 1978; Nau, 1979).
Herzog munkája sajátos autonómiával rendelkezik, mely a zsáner törvényszerűségeit
felhasználja, bizonyos fokig tiszteletben is tartja, de attól való eltéréseivel a német újfilm
individuális problematikáját emeli be. A filmkészítő esztétikai alapvetésének része az intenzív
fizikai megtapasztalhatóság, az észlelés megragadhatósága konkrétumokon keresztül. Dracula
történetének kronológiáját, térbeliségét Bram Stoker és Murnau nyomán a filmelbeszélés
megtartja, viszont az elbeszélt idő érzékeltetése másként történik. A helyszínek kiválasztását
elsőként az eredeti tér motivikája határozza meg, de mindenkor módosítja a megvalósítás
lehetősége

vagy akadálya.

Dracula

mítoszának

helyei
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ideális

terepet

biztosítanának, mivel azonban a stáb nem kap fogatási engedélyt, Csehszlovákia és
Lengyelország határainak hegységében lokalizálják a cselekményt. A kastély belső felvételeit
a Brünntől északnyugatra álló Pernstein várában készítik, amely azonos történelmi időből
származik, kopár-komor kiképzése alkalmas kulisszát biztosít. Fontos jelenetek játszódnak a
Nosferatu várához vezető sziklaszorosban, melynek eredeti helyszíne Bajoroszágban
található, valamint a holland Delft városa adja a film meghatározó lokálkoloritját.125
A különböző helyszínek montázsát az expozícióban a gonosz pusztítás előrevetítéseként
alkalmazott rejtélyes képsor vezeti be: a mexikói Guanajuato múmiái kiáltásra nyitott
koponyáikkal, görcsben álló ujjaikkal a borzalom mementói.126 Herzog Murnau filmjének
transzformációját a Faust - Eine deutsche Volkssage (1926) című alkotás felidézésével vezeti
be, az óriásdenevér röpte az eleji álomszekvenciában Mephisto megjelenésével rokon, a
fekete köpönyeges alak fekete árnyékával ráborul a városra. A némafilm fekete-fehér
kontrasztját a színesfilm alapjaiban követi, Jonathan Harker ruhája fekete, felesége, Lucy
öltözéke fehér a biedermeier idill bevezető képsoraiban (vö. Prodolliet, 1980. 79-89).
Az első két jelenet, a borzalom átélésében mumifikálódott testek közelképei és az
óriásdenevér lassított mozgása Lucy álmában strukturális körformát jelöl ki, a kezdet egyben
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Önreklámja szerint a film hommage á la Murnau Nosferatuja, Herzog pedig kommemtárjában Murnauvariációról beszél. (Ld. Nosferatu, Phantom der Nacht DVD 2002)
125
Herzog Lübeckben az üresen álló raktárházakban forgat, ahová a vámpír beköltözik. Mivel az óváros magja
romos volt, éppúgy mint a másik német Hanzaváros, Bréma belső terei is, ahol Murnau filmjének egy részét
felvette, Delftbe kellett áthelyeznie a forgatást.
126
A hegyekben fekvő ezüstbányáiról nevezetes festői Guanajuato városában több mint száz múmiából álló
temetői gyűjtemény maradt fenn, melynek okait a tudósok a talaj nagy kéntartalmával magyarázzák, de a magas
hőmérséklet is szerepet játszhatott. Először 1865-ben bukkantak egy épen maradt mumifikálódott holttestre,
amikor exhumáltak egy tetemet egy kriptából, majd fokozatosan kerültek elő a múmiák, még 2001-ben is
exhumáltak testeket, mivel a be nem fizetett adó miatt megszüntették a kriptákat. (Elérhető: http://www.multkor.hu/cikk.php?id=18222) Herzog audiokommentárjában némiképp máshogy interpretálja a mumifikálódott
testek megtalálását. (vö. Audiokommentar Herzog-Straub, Nosferatu, Phantom der Nacht DVD 2002)
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a vég is, de ami még fontosabb, pusztán a képi kifejezés expresszív erejével, pusztán a két
legjellemzőbb motívum megjelenítésével lényegi összegzést ér el. Már ezzel a megoldással is
jelzi Herzog, hogy filmjében nem a remake sajátosságai dominálnak. A németalföldi Delft
városa mint jellegzetes forgatási helyszín sem az archetípus térbeli eredetiségét hivatott
megjeleníteni, a választást Herzog és Schmidt-Reitwein operatőr festészeti irányultsága és
nem utolsó sorban a rendezői életmű egymással összefonódó, ciklikus struktúrájú, egységes
vizuális-zenei paradigmája határozza meg. Már az Üvegszív képi világa is felsorakoztatja a
holland és a német festőket, a Nosferatuban e folyamat koherens folytatása, kiteljesítése
látható. A festészet és a film kapcsolatának vizsgálata Herzognál a modernizmus utáni
korszak nyitányaként szükséges, mivel alapvetően ez határozza meg a vizuális formát,
amelyhez a zenei intermediális viszony társul mint például a Fitzcarraldóban.
6.6.2. Festészeti transzmedialitás
Az előző fejezetekben elemzett filmek kapcsán megállapítható, hogy a festészet mint
konstitutív művészet nincs a filmben úgymond zárványként, hanem annak fontos részeiben
lelhető fel. Jacques Aumont tartózkodik attól, hogy a filmet valamiféle szintézisként határozza
meg. Felfogásában a festészet és a film kapcsolata a formális vagy transzmediális
intermedialitás tárgykörébe sorolható, mivel a festészet ún. felbontott elemei, egyes részei
beáramlanak a filmbe (1992. 77-89). Müller, az elmélet német kutatóinak egyik
szaktekintélye szerint a műalkotások kapcsolatának problémája abban látható, hogy azt a
különböző médiumok között és nem a specifikus mediális kontextuson belül helyezik el.
Megfigyelése szerint a film médiuma tematizálja más média koncepcióit, elveit és
esztétikailag kivitelezi azt, a film eszméi pedig más médiumokban jelennek meg (1994. 119138). A központi fogalom, amivel Aumont a festészetet és az új képtípusokat, mint a fotót és a
filmet összeköti, a „variábilis szem” (1992. 79). A fényképezőgép és a kamera csak ennek
inkarnációi, amit a modernizmus rokon fogalmakként jelöl. A tekintet mozgékonysága
értelmében azt a felfogást képviseli, hogy a tér reneszánszban kifejlesztett centrálisperspektivikus megszervezése és a foto-kinematográfiai kép tere közötti kontinuitás nem
igazán releváns (bővebben: Winkler, 1991). A koncepció egybeesik ezen a ponton a korai
filmet kutató legújabb stúdiumokkal. A film és a festészet intermediális köteléke annál is
inkább összehasonlítható, felfedhető, mivel ábrázolásmódjukat arra a feltételezésre alapozzák,
hogy közösen vesznek részt a történelmileg adott „látható dolgok rendjében”. A formális
szintek leválnak a mediális bázisról, relatív autonómiára tesznek szert – „transzmediálissá
lesznek” –, még ha a mindenkor adott anyagban valósulnak is meg. Nem a forma médiumtól
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való függetlenségét hirdetik ezáltal, a fogalom kontextusában benne foglaltatik az is, hogy a
különböző médiumok összekapcsolásakor a mindegyiktől különböző tulajdonságok
közvetítése megtörténik. A médium és a forma szétválaszthatatlan, mivel az adott forma a
médiumban jelenik meg, a médium maga pedig csak formában létezik (Paech, 1997. 331368). A transz-medialitás jogosultsága
meghatározhatók az analógiák a

abban mutatkozik meg, hogy utólagosan

mediális artefaktumok között, mint

például a

visszakövetkeztetés adott időszakokban bizonyos domináns „szkópikus rezsimre” (Jay, 1988.
3-28). Paech kutatásaiban főként az irodalom vonatkozásában vizsgálva a filmet leszögezi,
csak azt mondhatjuk, hogy nincs intermedialitás film és irodalom között, hanem az az
irodalmi és a filmi elbeszélés médiumai között létezik (Paech, 1997. 335). A tertium
comparationis megnyitja a narráció transzmedialitását anélkül, hogy egyiknek vagy másiknak
specifikumaként határozná meg azt. Hasonló struktúrákként fogható fel például a fikció–nonfikció, a ritmikusság, a képkompozíció vagy a szerialitás. Bár e fogalmak nem ugyanazt a
szintet képviselik, mégis alkalmasak, hogy a médiumokból származó faktumokat az
absztrakció fokán összehasonlítsuk. A neoformalizmus precíz analitikus eszközeinek ebben az
értelemben lehet létjogosultságuk (vö: Bordwell, 1989. 369-398; Bordwell- Thomson, 2006;
Branigan, 1992).
A Nosferatu festészeti vonatkozásában a külső térképzés az egyik olyan jellemző, mely a
fentiekben leírt összevetésnek leginkább megfelel. Delft városának látképe, csatornái, vizében
tükröződő utcái, házai a film determináns bázisát adják több szempontból is. A külső tér
biztosítja a filmnarráció kontinuitásának alappillérét : a cselekmény itt kezdődik és ér véget,
Dracula vidékének helyszínét Herzog párhuzamos képsorokkal újra és újra visszacsatolja a
téri kiinduláshoz. Delft a polgári házakban uralkodó biedermeier harmóniát, pásztorköltészeti
idillt megőrző védelmi bástya, a komor külső zártság és belső biztonság szimbólumává lesz a
filmben, felelős az elbeszélés alaphangulatáért. Kauzális logikai elemként pedig Delft tereihez
kötődik a narráció minden lényegi pontja, a dramaturgia felépítettsége. Harker, a főszereplő
munkába menetelekor a film elején bejárja a város tereit, narratív szempontból aktiválja a
helyszíneket, majd a következő jelenetben motivációi is e térhez kapcsolódnak. A város
nyugodt egyensúlya, tiszta szépsége és békéje Lucy, a fiatal feleség jellemvonásaihoz
hasonló. Ez a polgári jóllét, asszonyi hűség, erkölcsi feddhetetlenség tere, amelyre éppen
ezen tulajdonságai miatt csap le a vámpír. Herzog Nosferatuja azonban nem pusztítás céljából
települ ide, hanem az élet reménye, a megszabadulása vámpír lététől, a szerelem érzésének
megtapasztalása mozgatja. A film struktúrájának második harmadában megjelenik a
halálhajó, éjszaka csendesen beúszik Delft egyik kis csatornájába, s mire lakói felébrednek,
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ismeretlen rejtéllyel találják szemben magukat. A festői külső tér ebben a kulcsfontosságú
jelenetben talán még szorosabban kapcsolódik a város legkiemelkedőbb festőjének tartott
Vermeer munkáihoz, Delft látképéhez és Kis utcájához127, mint a bevezetés és befejezés
szerkezeti egységeiben. Jörg Schmidt-Reitwein kamerája a 17. századi holland festő tereit
narrativizálja oly módon, hogy követi Vermeer részleteiben feltárt tényszerűségét,
módszeresen aprólékos leíró technikáját. A filmkép színei és fényei a különböző anyagok: kő,
víz, levegő felületein finom regiszterekben folyamatosan átalakulnak, a plein air dinamikus
változásait, a pillanat idejét idézik fel. A leíró festészet (Alpers, 2000. 7- 32) egyik
reprezentánsaként ismertté vált Vermeer szépirodalmi hivatkozások okán is az elméleti
fejtegetések középpontjába került. Marcel Proust Az eltűnt idő nyomában című művében ír a
rá nagy hatást gyakorolt festményről (2001. 210)128, a posztmodern korai szakaszában pedig
Jorge Semprun Ramón Mercader második halála című munkájában részletes leírást ad a
képről (1990, 11). Proust regénybeli írója nagybetegen is képes megnézni a szeretett képet, s
mikor a részleteiben megragadó, művészien megfestett sárga faldarab szemlélése során
ráeszmél a tökéletesség lényegére, rádöbben, hogy neki is ekképpen kellett volna alkotnia, és
meghal. Semprun regénye a festmény részletes és aprólékos leírásával kezdődik, szereplője
pedig egy filmrendező és/vagy operatőr feladatát tölti be, amikor elbeszéléssel tölti meg a
statikus képet, mozgással, változó fényekkel, hanggal egészíti ki azt.
A szépírók leírásaiból és a művészettörténészek elemzéseiből egyaránt kiderül, hogy a
tökéletesség és a rejtély a festmény legfőbb sajátja, mely ellenáll a szónak. Ugyanakkor nem
is vizualizálható a stiláris sokszínűség ellenrése sem, a realizmus, sőt talán naturalista
hitelesség és impresszionista pillanatnyiság együttes alkalmazása esetén sem. A
megragadhatatlan és megfejthetetlen tartja fogva az újrarendező filmkészítőket is, s a fénykép
konkrétumát a fényminőség árnyalásával, fokozataival kísérlik meg feloldani. A realista stílus
egyenes következménye a természettudományos kísérletek során tett felfedezéseknek, a szem
és az optikai eszközök általi ábrázolás hangsúlyozásának. A látás analógiáján alapuló
festészet és technika szükségképpen másként viszonyul az élethez: az előbbi a látás emberialkotói sajátosságait érvényesíti, a tudomány pedig dezantropomorfizál, mint ahogy Kepler
tanai is ezt bizonyítják, viszont mindkettő a természetet veszi kiindulási alapul. Mint ahogy a
szem és a látás sem tökéletes, úgy a közvetítő eszközök sem eredményeznek „igaz képet”,
127

Vermeer van Delft: Delft látképe (1660/1661) 98,5 × 117,5 cm, olaj, lenvászon, Mauritshuis, Hága
és Kis utca vagy Utca Delftben (1657/1658) 54,3 × 44 cm, olaj, lenvászon, Rijksmuseum, Amsterdam
128
Bergotte, a regénybeli író azt olvassa, hogy a képen, amelyet oly rajongásig szeret, van egy kis faldarab,
amely oly nagyszerűen van megfestve, hogy ha csak azt néznénk, mint valami becses, kínai miniatúrát, annyira
szépségesnek látnánk, hogy önmagában is megállná a helyét. (Proust, 2001, 210.)
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ezért a torzítás, a hibás kép ontológiai jellegű, nem pedig morális kérdés. Svetlana Alpers a
holland művészet leképezett világhoz való viszonyában Kepler világnézetét alapvetőnek
tekinti. Természettudományos szemléletük, ideáktól mentes felfogásuk korlátok közé szorítja
egyéni stílusukat, a festő ily módon eggyé válik a látvánnyal, beleolvad az ábrázolatba
(Alpers, 2000).
Mint ahogy a festett képeket is belengi egyfajta misztikusság, úgy Herzog filmje esetében ezt
még a műfaj konvenciói is indokolják, sőt e jellemző nélkül aligha lehet horrorfilmről
beszélni.
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megalapozottságú

természetábrázolásának és Herzog expresszionista tradíciótiszteletének, képi kifejezésének
mikéntjét, valamint közös forrását, Caspar David Friedrich festészetét. A német újfilm
rendezőjének korábbi alkotásaiban is szembetűnő e hatás, a Nosferatuban pedig különösen
indokolt, de nem pusztán a festői térképzés vagy Murnau szemlélete miatt, hanem a
modernizmus szuverén individualizmusából adódóan. Minden bizonnyal igazat adhatunk a
rendezőnek, aki újra és újra hangsúlyozza, hogy nem romantikus festmények imitációja
történik, sokkal inkább archaikus táj, természeti környezet megjelenítése a cél, amely külső
formájában elszakad a reális tapasztalattól, filmnyelvi kifejezőeszközeinek segítségével pedig
benső képekké alakul. A konkrét képiség átalakulásának folyamatát, a nagy tér-idő ugrást
legtisztábban Harper Erdélybe, Dracula kastélyába vezető útja mutatja. A jelenet
előkészítéseként az út menti parasztfogadó miliője, berendezési tárgyai, a vendégek
viselkedése mítoszok, babonák világába vezet, ahol (Murnau filmjétől eltérően) a cigányok
elbeszélésekor megidéződik, a zsigerekben megteremtődik az idegen elem, a gonosz jelenléte.
A filmelbeszélés szerkezetében csak a negyedénél jelenik meg először a vámpír, de előérzete
az expozíciótól kezdve jelen van, feszültséget teremt. Jonathan útja valós világon át vezet:
zajok, zörejek kísérik lépteit a hegyi táj sziklái, hófödte csúcsai, vad hömpölygő folyója,
vízesése között. A hitelesség realizmus-effektusait felhasználva teremt kopár, kegyetlen
világot a kamera, amely külső mögött a megbújó rejtélyre Florian Fricke kísérleti elektronikus
zenéje utal. A természeti jelenségek idősűrítéses megjelenítése a sejtelmes átmenet
előhírnöke: a korábbi stabilitást nyújtó ismert valóságos tér-idő szétesik, új vizuális
stílusjegyek kezdenek dominálni. Herzog irodalmi forgatókönyvében is hangsúlyt kap az Út a
Kárpátokban című rész, amelyben megmutatkozik írói képessége is. 129
129

"Jonathan erőteljes léptekkel halad. Még reggeli frissesség érezhető, nappali fényben magasodik előtte a
kopár sziklás hegység havas lejtőivel, szakadékaival, s mint az üveg, oly áttetsző. Át lehet látni az üveghegyen.
Reggel a madarak csivitelnek, friss patak folyik.(...) A « sziklaszoros » feneketlen mély és sötét, fent vékony résen
át látszik az ég. A sziklafalon vízesés zúdul le, nyirkos hideg és szinte éjszaka van. A szoros alján vadvíz
hömpölyög, a sziklafalak néhol karnyújtásnyira állnak egymástól. (...) Halálfélelem ül a szurdokban. (...)
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Motivikailag-gondolatilag felidéződnek Friedrich tájképei, kiemelten a Vándor a ködtenger
felett (1818) című festmény.130 A fenyvesekkel és felszálló ködpárával ábrázolt sziklás
hegycsúcson ülő staffázs alak a filmben is megnyitja az új, az élettől idegen, az irracionalitás
terét-idejét, ő az a passzázs, amelyen keresztül utat nyer a pusztulás, amit majd ő visz tovább
a film végén. Nem a transzcendentális idealizmus szellemisége, nem a felsőbbrendű ember
mint az univerzum egységének egy eleme tárul fel, mint az Üvegszívben. A hétköznapi ember
a Nosferatuban az átjárás, az átlépés helye lesz egy másik dimenzióba, s az Elsaesser által
felvázolt dichotómiában Untermensch jelleget vesz fel. Az isteni-emberi és állati
tulajdonságok közt oszcilláló karakterek Herzog filmjeiben, véli a német filmtörténet egyik
írója, egzisztenciális és/vagy metafizikai igazság kutatására, elérésére irányozzák tetteiket.
Dracula tulajdonságai azonban mindezen jellegeket ötvözik, a különböző pólusok állandó
kommunikációban állnak egymással, így nehezen választhatók szét két kategóriára. A halált
hozó éjszaka fantomja túldimenzionált hatalommal bír az emberiség felett, egyidejűleg
azonban kirekesztett az élet hétköznapi voltából, nem emberi, nem állati lény, így kevesebb is
az alsóbbrendűeknél. Kiközösítettségét még szembetűnőbbé teszi vágyakozása melegség és
szerelem után (Elsaesser, 2004. 258).
Vizuális és zenei cezúrát alkalmaz a rendező a hegyormon ülő alak megjelenítésével oly
módon, hogy a képkompozíció elemeinek stilizációját zenei váltással erősíti fel. Sárga fény
övezi a kék színű hegységet, s amikor az eltűnik, helyébe az árnyék feketesége kúszik a táj
fölé. A halkan felcsendülő Wagner-zene (A Rajna kincse) átveszi a metafizikai dimenzió
érzékeltetését. Herzog megvalósítja azt, amit Noël Burch egyik írásában megjegyez,
nevezetesen : "a vásznon kívüli térnek minden filmben csak töredékes, vagy inkább
változékony léte van, és e változékonyság strukturálása a filmalkotó kezében hatékony
eszközzé válhat." (2004. 152)

6.6.3. Ember-vámpír
A gonosz a képen kívüli térben helyezkedik el, jelenléte folyamatos, testetlen
fenyegető hiány, melyet a lassú panorámázással elidegenítő kameramozgás old fel:
belekomponálja a képi térbe Dracula kastélyának fenyegető sziluettjét. A Jonathan szubjektív
szemszögét követő beállítás a néző pozíciója is, az ő megismerésén keresztül a néző maga
Ciklopikus sziklák meredek fala vadul mered az égnek. Vad vízesés rohan felénk, s Jonathan alakja egészen kicsi
játékszer a hatalmas sziklákon. (Herzog, 1979. kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
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válik szorongó szereplővé. A film alkotói az objektív kamera azon tulajdonságát is
hangsúlyozzák, amely ugyan alátámasztja a valóságot, de szelektív voyeurségével egyúttal el
is bizonytalanítja azt (Heath, 2004. 119-158). A nézőpont váltogatása, a különböző
képkivágás, a figyelő szem az elbeszélés ökonómiájának megtartását vagy megszakítását
célozza meg. Az utóbbi esetében átvezet egy másik térbe, másik eseménybe. A film
experimentális játéka a nézőpont variációjával rokon. Herzog főszereplőjének szemszöge,
mozgása jelöli ki az elbeszélés ezen pontján a térképzés háromféle módját: helyszínre
érkezése, elindulása a hegyekbe a szüzsé fontos részeként narratív leíró térben zajlik; az
egyedi lokálistól elszakadó ábrázolással, a statikus staffázs alakkal megnyílik a festészeti tér;
a külső-belső nézőpont, a zenei jelentés hozzátétele, az absztrakció magas szintje pedig
metafizikai térben valósul meg.
A filmelbeszélésben következő Murnau idézetek: a titokzatos kocsis, a vámpír megjelenése a
kapuban, a vacsora, az éjféli események a valószínűtlen terében játszódnak az expresszionista
stílusjegyek kívánalmai szerint. Murnau saját korában játszatja a történetet kifejezési
lehetőségeit kitágító megoldásaival, Herzog ezzel szemben a 19. század közepére, a késő
romantika, a fikció valódi idejére helyezi cselekményét, a németalföldi vizuális kultúrából
építkezve. Az avantgárd modernségét tematikailag, színeivel, alakjaival, a természet
megjelenésének módjával követi. A narratív szerkezet nyolcadik jelenetében a vámpír bár
felismerhetően Murnau idézetként van megkomponálva, Klaus Kinski Nosferatuja mégis
szelíd, barátságos emberi vonásokkal rendelkezik. Mindkét filmben közös az a meglátás, amit
Herzog (2002) fogalmaz meg utólag az elkészült munkáról, amely szerint itt a felvilágosult
világ találkozik a nem felvilágosulttal. Az újfilm vámpíralakja a továbbiakban nagyfokú
eltérést mutat összes korábbi megformálásával. Külseje expresszionista jellegű, ebben a
vonatkozásban Max Schreck maszkja: tar koponyája, fekete kontúrral hangsúlyozott szeme;
kosztümje, színjátékának külsődlegessége mintaként szolgál mintaként. Melankólia, mély
szenvedés hatja át Klaus Kinski játékát, már első megjelenése is feszültséget teremt a vámpír
animális és emberi oldala között. A vacsora-jelenet önvallomásában felfedi esszenciális
fájdalmát a halálról, amelyre minden emlékezteti körülötte, számára mégsem hozhat
megváltást, nem vehet részt emberi életben. Érzelmek, szerelem, halál hiánya teremti meg
lelki vívódásait, amelynek fonákján kontroll nélküli szörny-ösztönök törnek felszínre a
kicsorduló vér láttán. Dracula kitárulkozásának ehhez kapcsolódó párdarabja a Lucy-vel való
találkozás a filmszerkezet utolsó harmadában. Murnau filmjében Nosferatu megjelenését
hosszú vetett árnyékok kísérik, azaz előbb baljóslatként az árnyék látszik a kinyíló ajtóban. A
tükörben tükröződő hiány a láthatatlan pusztító erő jelenlétét érezteti meg, mivel nincs
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tükörképe, a női kép mögötti tér üres marad. Lucy csak akkor rémül meg, amikor mellé lép a
szörny, s döbbenete még ennél is nagyobb lesz, amikor szembesül az esti találkozás ritka
szerelmi vallomásba burkolt filozófiájával. Az élő számára a halál végleges megsemmisülés,
az attól való félelem kegyetlen, a nem élő számára pedig a meghalni nem tudás jelent ennél
nagyobb borzalmat. Nosferatu részt kíván venni az emberi lét egyik legnagyobb
adományában, a földi szerelemben, ezért ajánl szövetséget, haláltól való megmenekülést. A
Jonathan és Lucy közti kapcsolat több mint halandók nagy érzése, szerelmük immár égi
szférákba emelt irrealitás, olyan minőség, amelyet már Isten sem vehet el. A vámpír életet
kínáló ajánlata érvénytelen lesz, eltörpül ennek árnyékában. A tükörbeli hiány Lucy arcképe
mellett nem pusztán a Dracula-mítoszhoz való hűség miatt szükséges, hanem az érinthetetlen
tisztaság és tökéletes szerelem szimbólumaként értelmezhető (vö. Dániel, 1989. 34-38).
Herzog Nosferatujában a modernizmus egzisztenciális-filozófiai dimenziója sejlik fel, a
szekularizált öntudat reflexivitása. Az vámpír bensőjének emberi oldala, az örök ittlét átka, a
halál lehetőségének megtagadása, a végtelen idők magányossága fejezi ki mély tragédiáját.
Szenvedés és gond teremti meg határhelyzetének inverzét, ahol csak a halál előrevetített
árnyéka lehet, sosem a napfény élvezője. Lázadása ez ellen tudatos választás, nem szab határt
ösztöneinek, érzéseinek, a bukását önmaga alakítja, s ekképpen a filmrendező fausti
alakjainak sorát gazdagítja. Jellemét átnemesíti az őt megtestesítő Kinski lélekállapota,
szellemi jelenléte, amelyről a színész önéletrajzi írásaiban az önmagáért való szenvedésként
beszél : "az, amit megjelenítek, bennem is megvan. A szerelem utáni kiáltás, a kétségbeesés
vagy a remény kifejezése. Magam vagyok Nosferatu" (Kinski, 2004. 379).
A vámpír útja a Kárpátokból folyón, tengeren, csendes behajózása halottakkal a fedélzeten
ismert Murnau filmjéből, amelynek felismerését a mai néző számára a némafilmek
virázstechnikájára emlékeztetően kékes színárnyalat segíti. A beállítások sora követi az
expresszionista nagymester művének képi felépítettségét. Autentikus motívumok, tárgyak
műgonddal összeválogatva vagy elkészíttetve kísérik Harper vámpirizációjának első
állomását (például Nosferatu kastélyában a csontvázas óra, amely éjfélkor jelzi az élet-halál
forgását). A tutaj, a hajó hánykolódását rögzítő, helikopterből felvett szekvencia még a
valószínűtlen mese szintjén lebeg, de Medúza vitorlása a kikötőben másnap reggel a
bámészkodó lakosság számára rendkívüli esemény, a realitás része az elbeszélésben.
Expresszionista stílusidézetek adják át helyüket a holland leíró ábrázolásmód életképeinek,
hétköznapi szituációinak. Hasonlóan következik a tengerpart romantikus festői stílusa után a
fiktív valósághoz kötő, narratív vizualitás, mely esetekben az előbbi jelenetek tartalmi-érzelmi
töltete megváltozik. A tengerparton sétáló szerelmespár idilljét, harmóniáját Lucy magányos
127

kószálásai követik, a tengerpart temetőjében üldögélő alak póza, a misztikum pátosza, a
festészeti stilizáció a modern egyén létkérdéseit feszegetik és diszharmóniát teremtenek.
Herzog filmtörténeti és festészeti átjárásai, transzmediális kapcsolatai a maguk más jellegű
tér-idő komplexumán túl szerzői megnyilvánulásának, világnézetének lenyomatai is. Alkotói
habitusának intenzív individualizmusa, egyedi audiovizuális forma- és stílusteremtő
képessége válik felismerhetővé.
6.6.4. Drámai halál és átörökítés
A pestis pusztításának jelenetei a dráma csúcspontja előtt sokrétű bizonyítékai Herzog
rendezői módszerének. A realizmus effektusát felerősítendő mintegy 11 000 laboratóriumi
patkányt hozatott Magyarországról, még szürke színnel is kezelték őket, hogy
félelmestesebbek legyenek az emberhez szokott szelíd állatok (Prodolliet, 1980. 96.). Nem
horrorisztikus, inkább stilizált fenyegetés jön létre ezáltal, Murnau sötét, nyugtalan állatai a
maga korában kétségkívül félelmetesebbek voltak. A pestisben elhunyt polgárok koporsóit
koreografált menetben viszik a főtéren keresztül, ahol a végső euforikus felszabadulás utolsó
vacsorájának groteszk vidámsága zajlik. Herzog az alteritás profán rítusait és a keresztény
szimbolika szekularizációját szerkeszti egybe. Középkori dukomentumok őrzik népi
karneválok leírását a pestis sújtotta helyeken. A néművészetben a lakmározás túlzásokban
megmutatkozó mámoros vidámság, amelyben az egyetemesség iránti vonzódás nyer
kifejezést. Ambivalens látásmódja szerint nem a halál az igazi befejezése a földi létnek,
hanem a halotti tor, mivel ez jelképezi a halál mélyén rejlő új életet, a vég megújulást hoz.
Bahtyin írja : "A lakoma ünnepi jelentése valami egyetemes dolog: az élet ünnepli győzelmét a
halál fölött" (2002. 303). A bor és a kenyér, a bárány és a kakas szimbólumainak együttes
alkalmazása ezt látszik alátámasztani. Az antikvitás és a középkor kultúrájában a bor életelixír
és halhatatlanság-ital, mint maszkulin attribútum a kenyér feminin oldalával együtt az isteni
és az emberi természet összeolvadását jelképezi orgiák és karneváli ünneplések rituáléiban. A
kereszténység legnagyobb misztériumának számít a bor és kenyér szentsége, amely Krisztus
utolsó vacsoráját, az emberiségért hozott áldozatának emlékét idézi. Dichotóm jelentések
övezik a kakas és a bárány motívumát is, előbbi profán napistent idéz, idő-jelképként az
éjszaka és nappal szétválasztását jelöli, egyúttal igehirdető, az új élet kezdetének hírnöke a
hívő ember számára, de emlékeztet Péter apostol Jézus-tagadására is. A bárány
szimbolikájában teljesedik ki leginkább az egyetemességhez kapcsolódás, az isteni és emberi
összefonódása: tavaszünnepek, termékenységi rítusok áldozati állata az ókorban. A Bibliában
a bárány vére védelmet nyújt a kiválasztottaknak, jelképezi fogságból való kiszabadulásukat,
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az Agnus Dei Krisztus leggyakoribb szimbóluma a korai kereszténység óta, s a Jelenések
Könyvében pedig feláldozott és megdicsőült bárány alakját veszi fel.
Egyszerűbb jelentést, de mennyiségi sokkot eredményez a patkánysereg az utolsó emberek
lábainál. Herzog utolsó vacsorájánál gyerek, szerzetes, özvegy, öreg foglal helyet, eszik-iszik,
táncol megszabadulva béklyóitól: keresztényi jámborság, biedermeier morál, polgári
felvilágosult öntudat burka töredezik le róluk. Herzog (2002) magyarázata szerint, mivel a
pestis kirobbantja az anarchiát, az emberek minden konvenciót kihajítanak, a merev hazug
társadalom elpusztul, s ez valódi ok az ünneplésre. Több kerekedik ki ennél a jelenet
összefüggéseiből: az ember pusztulásában nemesedik meg, a koporsók mellett egyfajta
megtisztulásban lesz része. A főtér apokaliptikus káoszában bolyongó Lucy megérti és
magára vállalja áldozathozatali szerepét, s Herzog filmjeiben ritka, egyedülálló szerelmi
jelenetben felkínálja magát Nosferatunak, akit a kakasszó sem tud elszakítani tőle. A gonosz
pusztulása, a szépség és tiszta erkölcs halála azonban hiábavaló, amint azt a film lezárása és
epilógusa kétséget kizáróan alátámasztja.
A befejezés elszakad Murnau filmjétől. A cselekmény folyamán a gonosz állandó jelenléte
Harker Erdélyből visszatérő alakjához kapcsolódik, distanciája családjától, kiiktatása a
cselekményből várakozás a gonosz én kiteljesedésére. Van Helsing, az orvos, aki
Nosferatunak a kegyelemdöfést megadja, a zsáner szerinti jó-gonosz dichotómiát megfordító
struktúrában gyilkossá kiáltatik ki és letartóztatják. A pestist okozó rossz pedig Harker
alakjában átörökítve új világhódító útjára indul. Herzog a film végén ismét egyesíti a
babonák, mondák leirataiban megőrzött ismeretet, hogy a vámpír testébe vert cölöp tudja
végleg elpusztítani a gonoszt, és a filmtörténeti emlékezetben megőrzött tudást: Lampert
Hillyer Dracula lánya (1936) című filmjében letartóztatják az orvost gyilkosságért, mikor
bebizonyosodik ártatlansága, kiengedik. Van Helsing elvezetése Lucy áltozatának
értelmetlenségét teszi nyilvánvalóvá, egy tiszta szív tehetetlen a gonosszal szemben, a mese
tárgykörébe tartozna. Herzog túllép a vámpírmitológián a befejezés illogikus kreációjával,
nevezetesen, hogy Jonathanban a megtestesülő vérszívó virulensebb lesz, mint mestere,
hiszen a felkelő nap sugara az elődöt megöli, őt viszont életenergiával telíti: felül lovára és
elvágtat (Prodolliet, 1980. 98).
A film mindvégig ügyel a horrortörténet kauzális összefüggéseire, a lezárásban pedig egy
nagy ellentmondással semmissé teszi azt, hiszen a vámpírlét lényege szerint csak éjszaka
képes emberekkel kapcsolatot teremteni, nappal koporsójában alszik. Murnau és Herzog
filmje ezt a sajátosságot Nosferatu kastélyában Jonathan felismerésén keresztül aprólékosan
közli befogadóival. A nagy logikai hiba beiktatásával minden kétséget kizáróan leszögezi,
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hogy a gonosz nem irtható ki a világból. A film a teljesen széthulló polgári társadalom
állapotával és az új vámpír vágtató képével zárul. A képsor alatt Charles Gounod Sanctus
tétele szól a Szent Cecília miséből, amely megoldásával ismét cezúrát iktat be,
visszakapcsolva Nosferatu várának első képéhez. Az ott alkalmazott térbeli átjárások
módszerét megismételi: Jonathan a megszentelt ostyagyűrűből kiszabadul, fogai kinőnek
(mint Murnaunál metszőfogak, nem szemfogak mint a műfajra jellemzően), kivágtat a
narratív térből, romantikus festészeti tereken át hajtja lovát, majd a folyó-felhő
megnevezhetetlenjében eltűnik. Herzog iróniával reflektál élet-halál egyensúlyának racionális
téziseire, a civilizáció értékeinek, normáinak, erkölcsének kérdéseire, a fenntartható
társadalom fogalmára. Az apokalipszis előérzete, a pusztulás sejtése, az élet-halál
egyensúlyvesztése és a nyomában járó borús atmoszféra, helyenként melankólia Herzog
művészetének jellemzői, ekképpen szervesen illeszkedik a Nosferatu is az oeuvre egészébe.
Végezetül essék még pár szó a kiemelkedő színészi játékról. A nagy német filmsztár, Kinski
alázatos belső tartása, lassú ritmusú mozgása, belső szomorúsága hatja át Nosferatu alakját,
átélésének alapja bensőjük rokon állapota. Játéka a fizikai-lelki-idegi pőrére vetkőztetés
következtében nagy energiával telítődik, vámpírrá válásának metamorfózisát éli meg, amely a
szerep inverzeként jelentős. Herzog Jonathan Harker alakjának megformálására Bruno
Ganzot, a svájci színpadokon iskolázott színészt kéri fel, aki a tisztességes kispolgárból
vámpírrá váló folyamatot minimalista eszközökkel ábrázolja. Megnyilvánulásaiból hiányzik
az expresszionizmus teatralitása, amit viszont a másik nemzetközi hírű színész, Isabelle
Adjani alkalmaz. Ő tartja magát avantgárd előképeihez, szerelmi áldozathozatalában lép csak
túl felvett mintáin.
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7. Fausti szellemiség dokumentumai Herzog művészetében
7.1. Dokumentum és fikció kapcsolatának elméleti megközelítései a német újfilm idején
Werner Herzog életművének adott tartalmi szempontú vizsgálata szorosan kapcsolja
magához a film alapkérdéseinek tisztázását: a dokumentum és fikció viszonyát, fogalmigyakorlati meghatározását. Bár szorosan nem tartozik dolgozatom témájához, mégis
fontosnak érzem az elméleti álláspontok tisztázását a rendező dokumentumfilmes
módszereivel összefüggésben.
A dokumentumfilm elméletének felvázolásában a definíciós kérdések játszanak szerepet
viszonylag későn, a hetvenes évek vége felé, így Herzog filmjei e diskurzus közvetlen
részeseivé válnak. A szemiotikával foglalkozók vagy az egész filmprodukcióra vonatkozó
tautológiai, vagy egy részre irányuló restriktív meghatározásból indulhatnak ki. Az előbbi
elnevezése abból ered, hogy az empirikus kutatással való összefüggésében nem teremt világos
helyzetet, míg az utóbbi tárgyát jól elkülönítve a film területén belül bár önkényesnek tűnik,
mégis további vizsgálatok kiindulópontja lehet. Azt illetően, hogy mit nevezhetünk
dokumentumfilmnek a filmkészítő oldaláról is, felidézhetjük John Grierson (1964) ismert
megközelítését, amely szerint az egyfajta kreatív bánásmód a valósággal. Ebből azonban nem
derül ki, hogy mely kritériumok érvényesíthetők: leírás, értelmezés, utánzás, rögzítés vagy
újraalkotás történik-e kreativitás címén? A filmkészítői gyakorlatának hozadékaként a
nevelési funkció adja a dokumentum elsődleges célját. A cinéma direct példája pedig azt
mutatja, hogyan kerül a technikai fejlesztés (kézikamera és szinkronhang) következtében a
valóság megragadása az elméleti-empirikus elemzés homlokterébe. A filmtörténet nagy
vonulatai tanúskodnak arról, hogy rendezők nagyszámú munkái reflektálnak a definíciós
kérdésekre egy adott filmográfián belül is, ahol a poétikus-lírai dokumentumfilmtől a
radikális politikai filmekig terjed a megvalósítás módja. A dokumentumfilm kategóriaképzése
és definíciója a kutatás ezen szakaszában leküzdhetetlen akadályokba ütközik. Carl Plantinga
elméletíró reflektálva arra a lehetetlen helyzetre, hogy a dokumentumfilm elméletével
foglalkozó szakembernek nagyrészt az összes produktumot ismernie kellene releváns elméleti
fejtegetéseinek megalapozásaként, azt javasolja, hogy határozzák meg a dokumentumfilmet
mint „nyitott koncepciót” (Plantinga, 1989; Schillemans, 1995). Amennyiben ez a műnem az
egyidejűségek, átfedések, áttűnések bonyolult hálózatát képezi, akkor annyi közös vonás lehet
a filmekben mint genetikai értelemben vett rokonsági kapcsolatok esetében.
Visszakanyarodva

az

elméleti

diskurzushoz,

világosan

kirajzolódik,

hogy

a

dokumentumfilmhez visszatérő fogalmak kapcsolódnak, úgy mint a „realizmus”, az
„objektivitás”, a „hitelesség”, az „igazság”. A Bazin és Kracauer elméleteiben használatos
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kifejezések a filmnek mint realisztikus médiumnak a leírását adják, amely kifejezőeszközei
révén képes a valósághoz hasonlóvá válni. A dokumentum és realizmus a hetvenes években
mind filmkészítési és elméleti kérdésként egyaránt kifejtésre kerül. Kortárs elméletírók a
realisztikus filmek megkülönböztetéséhez a történelem és diskurzus fogalmakhoz nyúlnak. E
használat értelmében a realizmus egyfajta történelmi elbeszélésmód a transzparencia
hatásával (ideológiai veszélyt rejtve), s létrejöttében a narratív elemek összekapcsolódnak a
vizualitás valóságosságával, ellentétben annak reflexív alkalmazásával. A klasszikus
stúdiumok így különböztetnek meg diszkurzív filmeket és olyanokat, amelyek ún. történelmi
elbeszélésmódot alkalmaznak, azaz alapvetően játék- és dokumentumfilmek elhatárolására
használatos megközelítést. Ebből a szempontból ez utóbbit referenciális aspektusa révén akár
a tartalmi-formai realizmus csúcspontjaként is elismerhetjük. A játékfilm ezzel szemben
legfeljebb önmagát képes valószerűként ábrázolni, míg a dokumentum a valóság szemtanúja
lehet, mert a kamera részt vesz az eseményekben, s tárgya a nem-fikció világából
származtatható, a társadalmi diskurzus része, célja a fenomenológiai világ adottságságainak
magyarázata. Rámutat térben és időben konkrétan észlelhető, megfigyelhető eseményekre,
eredményekre. A játékfilm tradicionális módon mint a rendező képzeletének játéka fogható
fel, a dokumentum pedig tényeket rögzít akár függetlenül a rendezőtől is. Részben az
irodalomból, részben a színházból erednek olyan fikciós elemek, mint a mise en scène, a
montázs, a kameramozgás, a fokalizáció, elégtelennek bizonyulnak a dokumentatív kifejezés
számára, mert annak önállóságát veszélyeztetik. A dokumentum csak akkor emelkedhet
művészi rangra, ha több, mint leírása valaminek, s a néző felfedezheti az információkon és a
látottak igazságán túl a dokumentarista alkotó világfelfogását (Jost, 1992. 31-37).
Az újhullámok Nyugat-Európájában a játék- és dokumentumfilm rendezése is ebben a
fogalomkörben mozog, a munkák valójában a két műnem határán helyezhetők el egyedi
látásmódjuk, az eszközök sajátos alkalmazása miatt. Német területen a hetvenes években
hasonló kiindulást talál fejtegetéseihez Peter Wuss, aki a dokumentumfilmet primér modelláló
rendszernek (tudományos modell, a természetes nyelv területe), a játékfilmet szekundér
modelláló rendszernek (művészeti modell, a kultúra és művészet területe) tekinti (1971, 144171). Hasonló ez a klasszikus felfogás a „természetes filmnyelv” megjelöléséhez, viszont a
konnotáció és ideológia viszonylatában akkor lesz ez legitim, ha kizárólag a játékfilmre
vonatkozik. Wuss tisztában van azzal, hogy a film nem korlátozódik pusztán a valóság
visszatükrözésére; mindenfajta vizuális ábrázolás következménye az információ átalakítása,
mely merőben más, mint az adott tárgy normális észlelése, így határolható el a dokumentum
és a játékfilm. Ez az eljárás arra is szolgálhat, hogy az előbbi a művészet berkeiből kiűzessék,
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hiszen félreérthetetlen jelentéssel bír, míg a játékfilm több látens többértelműséget hordoz. A
recepció folyamatában különböztethető meg leginkább a dokumentum- és a fikciós film
egymástól. A technológiai determinizmus, az elképzelés a természetes nyelvről az ideológiai
semlegességet tekinti kiindulópontnak. Az objektivitás, illetőleg a semlegesség fogalma
szintén premisszái a dokumentumfilm elméletének, gyakorta normaként vagy lényegi
jellemzőkként játszanak szerepet. A hetvenes években még mutatkozik egyfajta egyetértés
abban, hogy valamiféle objektivitás-igényt kell teljesítenie a dokumentumfilmnek.
Egzisztenciáját a szubjektív szemszög és személyes világlátás kizárása, helyesebben
korlátozása határozza meg, mégis alig találunk olyan munkát, amely nem rendelkezik ezekkel
az elemekkel.
Szemio-pragmatikai szempontból elemzi a dokumentumfilmet Roger Odin francia elméleti
hagyományokhoz kapcsolódva, azaz megkísérli megmagyarázni, hogyan működik vagy nem
a film adott szociális térben. A szemiotikai pragmatika egy nem-kommunikációs modell,
abból indul ki, hogy egy szöveg értelme mindig kettős konstrukciós folyamat eredménye: a
megvalósítás terének megszerkesztésével és az olvasat terének re-konstrukciójával jön létre.
Nincs a priori oka annak, hogy a két konstrukciós szintet homológnak tartsuk, állapítja meg
Odin a hetvenes évek végén. Felfogása a következő évtized gondolkodásmódjára enged
következtetni, amikor a dokumentumfilm létét elfogadó és tagadó elméleti megközelítések
egymásmellettiségének lehetünk tanúi. Odin összefoglalva a korábbi tévelygéseket a
dokumentumfilm elméletének terén igyekszik pontosítani a fogalmakat, s elkötelezetten érvel
a dokumentarista műnem mellett. Igazat adhatunk neki, amikor úgy látja, hogy a hetvenes
években az esetek túlnyomó többségében a dokumentumfilmet a fikciós filmmel szemben
próbálják meg definiálni (2006. 259-276). Ezek a kísérletek több problémát hoznak felszínre,
s
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Leegyszerűsített megállapítás az, hogy a dokumentumfilmnek nem privilégiuma, hogy
egyértelműen a valóságra hivatkozzon, hiszen a fikciós film is tartalmazhat dokumentarista
nézőpontot. Figyelmen kívül hagyja a részletbeli különbségeket az a meglátás is, hogy
minden dokumentumfilm éppúgy fikciós film is, annál is inkább az, mert a film stiláris módja
bizonyos mértékig azt „irrealizálni”, amit ábrázol. A valóságra való hivatkozás fogalma
ennélfogva nem alkalmazható minden nehézség nélkül, arra kényszerít ugyanis, hogy újra és
újra meghatározzuk, mit is értünk valóság alatt. Ez, ahogy Odin látja, visszavonhatatlanul a
reálisról és az imagináriusról, az igazról és a hamisról folytatott filozófiai vitához vezet.
Egyértelműen fogalmazva arra kényszerít, hogy kérdéseket tegyünk fel a szóban forgó
valóságmodellekre és magára a látás státuszára vonatkozóan. Odin más utat igyekszik bejárni,
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amikor adott kiindulópontnak veszi a „dokumentáris olvasat” létezését a megvalósítás
szemiológiájával szemben. Ez a fajta olvasat minden filmet dokumentumként kezel, példákkal
bizonyítván azt, hogy egy sereg film megköveteli akképpen való olvasását, következésképpen
a dokumentarista műnem létezését tanúsítja (2006. 264-276).
A rendezői módszerek vizsgálatában nehezebbnek bizonyul bármiféle kategóriákat vagy tiszta
fogalmakat felállítani. William Bass (1982) meglátása értelmében négyféle módon
viszonyulhat a filmrendező a kamera előtti világhoz: interpretáló, szubjektív, reflektáló és
objektív álláspontot képviselhet. Tudvalevő, hogy a filmben pusztán relatív objektivitás
érhető el, mert a technológia korlátai következtében a valóság torzul, a film médiuma saját
nyelvezettel, szabályszerűségekkel rendelkezik, valamint immanens jellemzői a szelekció és a
manipuláció. Az objektivitás fogalmát nem az állásfoglalás meglétével vagy annak hiányával
érdemes összekötni, írja Carroll (1983), hanem az elfogadott mérce tiszteletben tartásával az
adott diskurzuson belül. Így a fogalom nem az igazság absztrakt kifejezésével válik
egyenlővé, hanem az előzetesen rögzített módszer alkalmazásával, nevezetesen az érvelés
szabályainak betartásával, a tények mérlegelésével, a megfigyelés és kísérlet bizonyos
standardjainak figyelembe vételével. Az objektivitás fogalma az ideológiai eljárásmódra
kiemelten vonatkoztatható.
Míg az elmélettel foglalkozók jobbára elhatárolni igyekeztek a két műnemet, addig a
filmkészítés gyakorlata ezt valójában nem tekinti sajátjának, dokumentarista játék- és fikciós
dokumentumfilmek sorát alkotja meg. Fogalmazhatunk így is: mivel minden nézőben lakozik
igény a fikcióra, ezt kielégítendő egyre több dokumentumfilm alkalmazza a játékfilm
eszközeit is, történetet mesél el, az elbeszélt események ritmusában közli az információt, a
jelenetépítés fikciós szabályait és kifejezőeszközeit alkalmazza. Kérdés az, hogy a recepció
során milyen minőségű és mennyiségű jelzést kap a néző arra vonatkozóan, hogy a
kijelentések érvényességére építő dokumentumról avagy fikcióról van-e szó? Amennyiben
például hiány mutatkozik a dokumentumfilm vonatkozásában, akkor könnyen átadja magát a
játékfilm élvezetének. Ha a film egészében a fikció le van blokkolva, akkor bár a film egyes
részeiben a fikciós megoldások felszínre kerülnek, mégis dokumentumként értelmezzük
(Carroll, 1983, 1997. 34-60).
Bill Nichols filmtörténeti folyamatokat szem előtt tartva írja le a gyártás esztétikai aspektusát
és a recepcióesztétikai szemléletmódot egyesítő ötkomponensű paradigmáját. A „directaddress-style” Grierson módszere, amely az ötvenes évekig honos. A látszólag evidens
narrációra rárakódik az auktoriális, mindentudó kommentár („voice of God”), amely a
rendező magyarázó-értelmező tekintélyében nem kételkedik. Változás a hatvanas években
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következik be a „megfigyelő módszer” alkalmazásával. A direct cinema (Robert Drew,
Richard Leacock, Don A. Pennebaker, Albert és Davis Maysles filmjei) és francia párja, a
cinema verité (Jean Rouch és Edgar Morin) az új technikai vívmányok bázisán az új
„közvetlenség” filmkészítési esztétikájával messzemenőkig visszaszorítja a tekintélyelvű
mindentudást. A dokumentumfilm észlelése megegyezik a néző részvételével a benne
feloldódott valóságban. Az ezzel a kép-világgal szembeni vertovi kritikai távolságtartás
megszűnik. Nichols az „interaktív dokumentumfilm” alatt főként a hatvanas-hetvenes évek
riportfilmjét érti, ahol a társadalom peremén élők mesélik el élettörténetüket a cinema direct
eszközeivel, az eredetiség közvetlen észlelését biztosítva ezzel a néző számára. Az
„önreflexív dokumentumfilm” a hetvenes évek végétől alakul ki, s a cinema direct autentikus
valóságábrázolásával szembeni elégtelen reflexivitásának kritikájaként fogható fel. Az
önreflexióval tudatosan alkalmazza a dokumentumfilm a konstruktív szerkesztés elvét, s
mivel ezt sokféleképp meg is mutatta, lassan megváltozott a hivatkozás mikéntje is: a néző
egyenlő partnerként vesz részt a filmes diskurzusban (Nichols, 1994, 2006. 148-164).
Német területen Alexander Kluge több helyütt hangot ad e változásoknak. Érvelése szerint a
dokumentumfilmet végső soron három kamerával rögzítik: a technikai eszközzel (felvevő), a
rendező tudatának „kamerájával” és a dokumentumfilm műnembeli sajátosságait figyelembe
véve, ahol a nézői elvárások nagy szerepet játszanak. Nem jelenthető ki tehát egyszerűen,
hogy a dokumentumfilm tényeket képez le. Az alkotó lefotografál egyes tényszerűségeket, s
ezekből három, részben egymás ellen ható, de egymást segítő módon szemantikai
összefüggéseket montíroz egybe (Kluge, 2001).
A nyolcvanas években kibontakozó „performatív dokumentumfilmmel” Nichols olyan
módozatot artikulál, amely súlypontjait markánsan megváltoztatja: eltávolodik az eddig
domináns referencialitástól, és a költői, expresszív, retorikai aspektusok sokrétű kombinációja
válik jelentőssé. A kortárs avantgárd filmek sorolhatók ide, mint Pratibha Parmar (Sari Red,
1988; Khush, 1991), Isaac Julien (Territories, 1984; Looking for Langston, 1991) és Gurinder
Chadha (I’m Britsh But…, 1989) alkotásai Nagy-Britanniában, Kanadában Marilu Mallet
(Unfinished Diary, 1983) és Brend Longfellow (Our Marylin, 1988), az USA-ban pedig
Robert Gardner (Forest of Bliss, 1989), Marlon Riggs (Tongues United, 1989) és Trinh T.
Minh-ha (Naked Spaces: Living is Round, 1985, Reassemblage, 1982) munkáit.
Asszociációra, kontextusra, de társadalmi dialektikára is építő evokatív erejével a performatív
dokumentumfilm a választás eszköze lesz egy olyan időszakban, amikor az ún „mesteri
elbeszélés” tekintélye megszűnik. A pillanat, az emlékezés, az ábrázolás helyének
episztemológiáját előnyben részesíti a történelmi korszakkal szemben. Máshol van a
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súlypontja, más alapelveket érvényesít, de nyitott, célorientált és szociális jellegű (Nichols,
1994, 2006. 148-164).
Mintegy hetven évvel a dokumentum bevezetése után az elméletével foglalkozók egy része
azon fáradozik, hogy a műnem- és műfajelméleti kritériumok által körberajzolt egyértelmű
olvashatóságtól megszabaduljanak, amelynek az is a következménye, hogy az elmélettel
foglalkozók elvesztették az egykor oly biztosan körvonalazott területüket (Müller, 1995. 128).
A dokumentum az autentikusság, a fikció és imagináció fogalmait mint konstrukciót, azaz
mint specifikus (történelmi) cselekvési mintát fogja fel. Ez mindenfajta szubsztancialista
kísérletet, nevezetesen egy a struktúrára és a repertoárra (Iser, 1976) alapozó besorolást
meghiúsít. Ezen dilemma feloldására kínálkozik a film- és médiapragmatika elmélete és
módszere. Müller felfogása szerint a műfajok és az irányzatok olyan cselekvési minták, ahol a
néző befogadási aktusát e cselekvésmodellben el lehet helyezni (Müller, 1994. 139-168).131 A
film dokumentumfilmként való besorolását nem a „textuális” adottságok alapján, hanem a
„szövegstruktúrák” által aktivált jelentéskonstrukciók módozatának összjátékaként végzi el.
A részletektől eltekintve a „dokumentáris” és a „dokumentarizálás” fogalmában az a közös,
hogy az ún. valóság és filmproduktum közötti viszony elsőbbséget élvez. Ebben az
értelemben különleges affinitás mutatkozik a filmes szövegek és a szociális valóság között.
Ma már kevés szakember vitatja a tényt, hogy a filmes és szociális valóságok konstrukciók,
így az egykori határvonalak fikció és dokumentum között már nem húzhatók meg (vö.
Berger-Luckmann, 1970). A néző tudati tevékenységével kapcsolatban hasonló a helyzet. Már
nem indulhatunk ki abból, hogy az értelmező aktivitása (fenomenológiai, szemiológiai,
pszichoanalitikai vagy kognitív aspektusból) különbözik a játék- és dokumentumfilm
nézésekor. Müller azt sem gondolja, hogy teljes mértékben meg kellene szüntetni a
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mutatkoznak a produkció, a recepció, valamint a filmes struktúrák kölcsönhatásainak
vonatkozásában, amelyek különböző tudati feszültségállapotokban csapódnak le. Amennyiben
a dokumentumfilm úgy írható le, mint az értelem, a jelentés, a felindultság speciális módja, ha
a világ dolgainak valóságáról szóló információval (Odin, 1995. 85) tünteti ki magát, akkor
sokat ígér az, ha ezeket a tudati folyamatokat és cselekvéseket egyedi eseten mutatják meg.
A pragmatikai elv vagy a módszer és intézmények közti kölcsönhatás nem jelenti azt, hogy az
az egész produkció és recepció időtartamára érvényes és lezárt volna (Müller, 1981). Sokkal
inkább dinamikus folyamat, ahol a kommunikáció a recepciós aktusban, a filmes struktúrák
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A történeti pragmatika és a pragmatika elméletei közti összefüggéseket olvashatunk ki Casetti és Odin
hivatkozott írásaiból és német referenciájából. (Müller, 1994. 139-168)
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összjátékában a néző tudati tevékenységét próbára teszi, állandó módosításoknak veti alá. Egy
sor játék- és dokumentumfilm operál általánossá vált jelentésképző folyamatokkal. Tudatunk
a recepció során a különböző módszerek közt mozog, újra és újra döntési helyzetben vagyunk.
Werner Herzog minden korszakában jelentős dokumentumfilmnek nevezett munkákat készít,
amelyek az aktuális diskurzusok példáit szolgáltatják, így módszerei, kifejezőeszközei sokféle
kölcsönhatást építenek fel dokumentum- és fikciós film, intézmények, befogadói viszony
között.

7.2. Fausti alakok dokumentumai
Herzog első három filmjéből álló sorozatának egyike dokumentum (Kelet-Afrika
repülő orvosai, 1968/69), amely filmkészítési, esztétikai, világnézeti szempontból alig válik el
a többitől. Bár nem saját témát dolgoz fel, lényegileg ugyanannak a tartalomnak variációi
láthatók a kétféle filmkészítési mód eszközeinek használatával. A törpék is kicsin kezdték
(1970) című, kizárólag törpe szereplőkkel elkészített munka után szinte törvényszerűen fordul
a rendező a hátrányos helyzetűek társadalmi-emberi problémái felé. A Jövő akadályokkal
(Behinderte Zukunft, 1970) című egyórás dokumentum a testi fogyatékos gyerekek
külvilággal való kapcsolatáról szól. Témáját, a nyomorékok, vakok, siketek, néma emberek
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Németországban” alcímet viseli, és főként a müncheni Pfennigparade Alapítvány
rehabilitációs központjának munkájáról tudósít. A környezet ambivalens módon viszonyul a
mozgáskorlátozottak emberszámba vételéhez: míg a felnőttek tartózkodóak, addig a gyerekek
önfeledten játszanak egymással. Az izoláció mindenféle módját megkérdőjelezi, miközben az
alapítvány munkája nélkülözhetetlen. Herzog jelenetrendezésében nem az extrém állapot,
különleges viszony emberi példákkal illusztrált változata jön létre, hanem az őszinte
kitárulkozás szubjektivitása. Tárgyának konkrét emberi oldalára fókuszál, ezért a hátérben
lévő absztrakt szervezeti, szociális, politikai szempontok kifejtése nem történik meg (JansenSchütte, 1976. 88-101).
7.2.1. Hátráltatott „nagy tett”
A fenti előzményekhez témájában és a produkciós körülményeket tekintve is 132
szorosan kapcsolódik egyik legkiemelkedőbb alkotása, A hallgatás és sötétség országa (Land
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des Schweigens und der Dunkelheit, 1971). Saját szűkebb környezetében, Bajorországban
tárja fel a társadalom peremére szorult csoport, a vakok és siketek szociális helyzetét,
magatartásformáit. A megbízásból készült film a körülmények elemző bemutatásán túl a testi
fogyatékos élethelyzet absztrakt lényegét tükrözi metaforák segítségével. A két alapvető
érzékelés hiányának állapotát a főszereplő, Fini Straubinger két folyamhoz hasonlítja, ahol a
vakság a sötét, a siketség pedig a tiszta, áttetsző víztömeg. 133 A dramaturgiai struktúra a
filmben elhelyezett metaforák köré épül fel. Fini, a gyermekkorában megvakult és
megsüketült 56 éves asszony elmesélt képei Caspar David Friedrich festményeivel mutatnak
rokonságot, jóllehet sosem látta azokat. A film elején a metaforikus kép költőiségét a
főszereplőnő töredékes, torz beszédmódja fejezi ki, miközben a dokumentum nézői szó
szerint nem látnak semmit. A képzeletben továbbélő kép dominanciája mint a
dokumentumfilm egyik fiktív eleme az egykor látó-halló kisgyermek élményének
elbeszélésével az expozícióban domborodik ki a síugrás „repülő embereiről”. Ez azonban
nem Fini Straubinger saját korábbi élettapasztalatából származik, hanem Herzog kérésére
felmondott szöveg.134 Ekképpen dupla, a főszereplőnő és Herzog személyes életfelfogásának
metaforája lesz. Mindketten nagy horderejű feladatot vállalnak egy emberhez méltó élet
megtalálásában. A „nem látható és nem hallható világ képe” a valósággal való találkozás, a
fizikai élményszerzés szituációiban fokozatosan alakul ki a néző szeme láttára. A film
szekvenciái az egyéni sorstragédiától a többiek: gyerekek, férfiak, nők kilátástalan, emberhez
méltatlan helyzetének bemutatásáig feszítik a feszültség ívét. Straubinger asszony
szenvedéseit saját hangú elbeszélése teszi hitelessé, egyben elhihetővé környezetének
tehetetlenségét, az orvostudomány alkalmatlanságát a szerzett siketvak állapot kezelésekor.
Csodával határos az az erő, amivel képes volt a mintegy harmincévnyi fekvés és
morfiumadagolás után talpra állni. A filmstílus rögzített láthatatlan kamerájával megőrzi
tárgyilagos távolságtartását, objektivitásra törekvő közlésmódját. Önmagában a főszereplőnő
fizikai jelenléte, kommunikációja biztosítja látható, érzékelhető passióját. Bill Nichols (1994)
szerint a habeas corpus elvet kell érvényesítenie a dokumentumfilmnek, hiszen testi jelenlét
nélkül hiányozna a primér referens: a valóságos szociális szereplő, aki részt vesz a
cselekményben. A dokumentumfilm ezért is teszi fel mindig újra a kérdést: mily módon
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Mindkét folyó feltartóztathatatlanul hömpölyög a zuhatag felé, partjaikat sziklák övezik, hozzájuk csapódva a
víz habzik, hömpölyög, örvénylik. Alant egy fekete színű, mély tóban gyülemlik össze az ár. A víz itt már
megnyugszik, elcsendesedik, csak néha csapódik a parti sziklákhoz.
134
Herzog több ízben beszél munkamódszeréről dokumentumfilmjei kapcsán, közli azokat a szöveghelyeket is,
ahol saját mondataival tudatosan beavatkozik a narratív folyamatba. (Ld. Rost, 1986, 105)
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reprezentálja az embereket, azaz hogyan lehet az emberi testet mint filmi szignifikánst
státuszának megfelelően szociális összefüggésekben ábrázolni?
Ezzel szoros összefüggésben áll az emberi élet ábrázolása, a sztereotipizálás, a dramatizálás
és a mitologizálás mikéntje. A dokumentumfilm narrációja háromféle audiovizuális anyagból
építkezik: a főszereplő képzeletének vizuális elemeiből, amelyek azonban képként nem
jelennek meg, blank felületet látunk, pusztán halljuk leírásukat; a visszaemlékező elbeszélés
képeiből, alátámasztva a gyermekkori emlék lassított színes szekvenciájával és a családi
fotóválogatással. A legnagyobb hányadot az életszituációk, a találkozások, a tevékenységek
dokumentuma teszi ki. Fini Straubinger útjának minden epizódja a helyzetfeltáró-elemző
ábrázolástól a cselekvő magatartásig, a tett kivitelezéséig tart. A narratív szerkezet középső
részében Finivel Herzog felkeresi az extrém kitaszítottság helyzetébe juttatott siketvak
embereket. Teljesen ép elméjű nőt látunk a bolondokházában, akiről anyja halála után sem a
karitatív szervezetek, sem a vak idősek otthona nem gondoskodott. Bemutatják a fogyatékkal
született gyerekek nevelését, az absztrakt fogalmak, a beszéd tanulásának-tanításának
speciális módszereit, humanitását. Állati szinten vegetáló fiatal férfi körülményeit ábrázolják,
akinek integrálását a társadalomba elmulasztották, valamint azt az 53 éves embert, aki hosszú
évekig az istállóban állatok között élt. Az egyes részeket fekete felületen fehér betűkkel írt
inzertek, nagyobbrészt a főszereplő mondatai, kisebb részben Herzog szövegei választják el.
Az írott és kimondott szavak súlya a film expozíciójában, kezdeti epizódjaiban személyes
vallomás, egységet alkotnak Straubinger asszony személyiségvonásaival, a segítségre szoruló
ember sorsának befogadóra gyakorolt hatásával. A dokumentum etikai kívánalmai szerint a
rendező teljesen a háttérbe húzódik, az itt és most pillanatai deklarálják a műfaj alapvető
sajátosságait, jelesül az igazság, hitelesség manipuláció nélküli érvényesülését. A rendező
riporteri kérdései nem hallatszanak, a siketvak nő számára kísérője daktilozással (ujj-ABC)
tolmácsolja azokat, a válaszok pedig tudatfolyamként képek, taktilis kommunikáció és
tapasztalati élmények nyomán keletkeznek. Ehhez illeszkedik az inzertek személyes nyíltsága
és a köztük feszülő drámai tartalom, amint azt az egyik első: „Ha valaki megérint, megijedek.
Várakozással telnek az évek” és az utolsó felirat is mutatja: „Ha most kitörne egy
világháború, észre sem venném”.
A rendezői intenció a részben költői jellegű feliratokban lesz nyilvánvalóvá: nem fejt ki
karitatív célzatú propagandát és nem is az extrém orvosi esetek lehetőleg valóságos feltárása
irányítja figyelmét. Sokkal inkább egy olyan személyiség titkát igyekszik megfejteni,
legalábbis megérez(tet)ni, aki minden hátránya, fogyatékossága ellenére már felnőttként
tettekben képes megtalálni identitását és elhivatottságát. Amennyire a film elején a
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főszereplőt esendőnek látja a néző, olyannyira alakul át a róla megformált kép a film végére.
Szociálpolitikai küldetését beteljesítve küzd a társadalom, a politikai hatalom által elfeledett,
kirekesztett társaiért, a vegetatív-animális szintnél emberibb alternatíváért. A rendkívüli egyén
fausti dimenziói tárulnak fel a pontos fizikai-fiziológiai megfigyelés alapján e nem-verbális
világ szerzői képein keresztül. A film Fini Straubinger tulajdonképpeni megszületését,
emberré válását, mi több: a sorstársai számára egyfajta megváltó eljövetelét jeleníti meg.
Herzog stílusát alárendeli, a játékfilmes rendezési elveket háttérben tartja, alig avatkozik a
jelenetek lefolyásába, korlátozza a narrátor jelentőségét. Kivételt képeznek a dramaturgia
azon pontjainak beállításai, ahol mindenfajta kommunikáció, eszköz, beavatkozás értelmét
veszti, nevezetesen ahol a képkivágás a megnevezhetetlent, a megragadhatatlant sűríti össze.
Ilyen például a bolondokháza zsúfolt hálójában az ágyuk szélén ülő bolond asszonyok
tekintete, vagy az állati lét arckifejezése, az elhanyagolt, az emberektől elidegenedett lény
egész habitusa. A klasszikus zene alkalmazása a stilizálás szolgálatában áll: Bach és Vivaldi
művei a nem evilági szférába való átjárást biztosítják, s szándékkal eltávolítanak a valóságtól.
Katarzist eredményező rendezői fogás a film befejezése. Az utolsó jelenet azt az 53 éves férfit
mutatja, aki évekig az istállóban állatok közt élt, mára mindent elfelejtett, ami emberi létére
emlékeztette volna. Minden idegen tőle, csak tapintása jelenthet számára valamit: különös
odaadással érinti meg a kert nagy fájának kérgét, leveleit. Fini Straubinger fatörzzsel
összeolvadó teste a mitikus ősanya metamorfózisába avatja a nézőt: a halhatatlanság és a
szellemi alkotóerő ősfájának alakját ölti fel, mintegy visszaalakul a teremtésmítoszok ember
előtti állapotába.
Az autentikus hős példája a filmtörténet kezdete óta napjainkig, mind az alkotók, mind a
nézők számára elengedhetetlen, főként a zsáner- és a dokumentumfilmben jelentős. Kracauer
pszichoanalitikai felfogása szerint ez összefügg az ember (különösen a német nép) tekintély
utáni kollektív vágyakozásával. Amennyiben túlhaladottnak is ítéljük meg a filmtörténész
ezen állítását, vitathatatlan tényként tarthatjuk számon azon művek sokaságát, amelyek
kiemelkedő életutat, egyedi portrékat formálnak meg függetlenül attól, hogy éppen fénykorát
ünnepli-e egyik-másik műfaj, alműfaj, avagy sem. Számos dokumentumfilm témáját híres
személyek életének ábrázolása, az alkotás folyamata, a művek létrejötte, az életvitel és az
egyéni tulajdonságok közt feszülő különbségek alapján ábrázolja. E filmek talán máig a
legelismertebb modern zsánerformáló alkotásnak tekinthetők (például Alain Resnais Van
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Gogh (1948), Guernica (1950) és Henri-Georges Clouzot Picasso rejtélye (1956) című
filmjei)135, amelyek közé méltán tartozik Herzog ezen filmje (ld. Rost, 1986. 104).
7.2.2. Alkotás és repülés extázisa
Werner Herzog is azok közé a rendezők közé tartozik, akik egy-egy kiemelkedő hős
személye, cselekedetei alapján építik fel játék- és dokumentumfilmjeiket. A siketvak nő
rendkívüli önmegvalósítása, tettei gyermekkorának látó időszakából származó képek és az
azok köré szőtt álmok motivációjából táplálkozik. A repülés képzete és az álmok beteljesítése
adja azt az erkölcsi többletet, töretlen hitet és erőt, ami egyedülállóvá formálja, mitikus
dimenzióba tágítja alakját. Hasonló motiváció meglétét érzékeli Herzog, amikor Walter
Steiner svájci síugró rekordgyanús teljesítményét követi nyomon az edzésektől az eredményig
A képfaragó Steiner nagy extázisa (Die grosse Ekstase des Bildschnitzer Steiner, 1973/4)
című dokumentumjéfilmben. A riportok személyes közlései között található nagy álom
visszatérő és sorsformáló motívum. A sport és a művészet összekapcsolásának alapja is ez,
Steiner fafaragó műhelyében a természetben talált homorú-domború formájú ágból alakítja ki
a kirobbanó-visszafogott feszültséget, a legteljesebb pillanatot, mielőtt kirobban az energia,
mielőtt elillan a megjeleníthetetlen, a lét misztériuma. Szobrokról, a faragó arcáról, a faragás
folyamatáról mutatott közelképek teszik teljessé a szekvenciát, idézve a középkori
szobrászmesterek egyszerű, tiszta elveit.
A siketvak nő és a világrekorder síugró életútjának hasonló indíttatásán, a közös képi
motívumokon és megjelenítéseiken túl a meghódítás, Herzog életművének egyik
vezérgondolata köti össze a két filmet. Míg Fini Straubinger szociális-etikai cselekedetei a
társadalom, normális embertársai figyelmének, érzékenységének felkeltését, az aktív
nyilvánosság meghódítását célozzák meg, addig Steiner számára a

„haszontalan

meghódítása” (Eroberung des Nutzlosen) áll a középpontban azzal, hogy miközben egyre
közelebb akar kerülni a repülés-álom megéléséhez, egyre nagyobb teljesítményre képes. Nem
ökonómiai szempontok, nem a világrekord extrém sikere, nem a világhír elérése, nem a vágy
és a kaland izgalma mozgatja. A minden érzékleten, megismerésen, tapasztalaton túlra jutást,
az emberi határ átlépését kísérli meg újra és újra: a repülést egy másik, nem emberi
dimenzióban. A tényleges tér-idő folytonosság mint valami célszalag átszakad, kinyílik a tér,
kitágul az idő, s a lényegi egység egy más rendszerben tárul fel.
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A magyar filmtörténet kiemelkedő korai neorealistájaként számon tartott rendező, Szőts István is készített
jelentős életrajzi portrékat az osztrák szecesszió és annak nyomán kibontakozó avantgárd irányzatok rendkívüli
festőiről: Gustav Klimt (1969); Egon Schiele (1971)
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Három kameraállás rögzíti különböző szemszögből erős lassításban ezt a pillanatot. A
kétszer-háromszor megismételt ugrássorozatok képeit a Popol Vuh néhány éteri hangból
komponált zenéje kíséri. Herzog a reális versenyszituáció „objektív” plánszekvenciáját
követően átlép egy másik halmazba, ami „fehéren fehér négyzet” (Malevics szuprematista
festészete), azaz minden eddigitől eltérő, telített egész univerzum. De a szemnek, a filmnek
láthatatlan, ezért az ugrások és esések szerialitásával igyekszik ezt érzékeltetni. Hasonlítható
ez a filmes megoldás Dreyer képsorok közötti ún. hamis illesztéséhez, ami nem hiány vagy
szakadás a folyamatosságban, hanem a „képen kívülinek egy másik képességét valósítja meg,
azt a bizonyos máshol-létet vagy üres zónát”.136 Ezt a – nevezhetjük életellenes – más
minőséget elérendő le kell mondani minden esendően emberiről, uralni kell a fizikai
hatásokat, ellenőrizni kell a testet, le kell győzni a félelmet. Herzog jelenlétével autentikus
szemtanúként, riporterként és narrátorként támasztja alá a verseny ezen oldalát. Olyan
határhoz jutottak el a síugrásban, ahol minden apróság számít, sőt végzetes lehet. A sílécek
olyan vékonyak lettek, hogy az enyhébb légmozgás, a hóviszonyok is befolyásolják a
teljesítményt. De az izgalom az ugrás előtt megnevezhetetlen, olyan lenyűgöző Steiner
számára, hogy mindig újra ugrania kell annak ellenére, hogy már eljutott egy végső határig,
ám az igazi extázis csak ezen túl érhető el.137
A film eltávolodik a tényszerű tudósítás típusú dokumentumfilmektől, amit főként Herzog
megszakítás nélküli jelenléte eredményez. Talán egyetlen filmjére sem jellemző, hogy éveken
át tervezi, veszi fel anyagát. Ezt a filmet azért is készíti hosszabb időn át, mert személyes
érintettségétől nem tud szabadulni. Fogva tartja a tartalom megformálhatóságának mikéntje.
Síugró fiatal fiúként, mint több barátja, ő is gyakran álmodozott a sírepülésről, arról, hogy
világbajnok lesz. Ez utóbbi fiatalkori szenvedélynek bizonyult, de a repülés gondolata fogva
tartotta, az a mitikus ősi vágya az emberiségnek, hogy legyőzze a nehézségi erőt, és
élvezhesse szabadságát. Herzog intenciója szerint a film explicit központi problémája a
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Carl Theodor Dreyer Gertrúd (1964) című filmjében alkalmazza a hamis illesztés technikáját főszereplőjének
a cselekményből való „eltüntetésekor”. Az eltűnés „téridejét” negyedik vagy ötödik dimenziónak nevezi Gilles
Deleuze (2001. 43).
137
A sírepülés embertelenségének bemutatását főként a film középső része tematizálja az 1972-ben Planicán
(akkori Jugoszlávia) tartott világbajnokságon. Ezt megelőzően Herzog riporterként pontosan onnan mondja
bevezetőjét, ahol a film maga elkezdődött. 1973/74 fordulóján a svájci csapat tréningjén Ausztriában kezdtek el
forgatni. Itt határozza el a rendező, hogy Steiner pályáját filmezi, mert számára ő kivételes jelenség, a
legnagyobb az egész világon. A tényszerű sporttudósítás szerint az események összefoglalója ekképp szólna:
1973-ban a nyugat-németországi Obersdorfban a másodízben kiírt sírepülő VB-n megismétlődött az egy évvel
korábban Planicán bekövetkezett eset: csak az első versenynapot bonyolították le, s annak eredményei alapján
hirdettek végső sorrendet. Mindkét esetben biztonsági okok miatt maradtak el az ugrások, ugyanis a versenyzők
sorozatosan túlugrották a kritikus pontot. Planicán a svájci Walter Steiner világbajnok lett, Obersdorfban
második.
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halálfélelem és annak legyőzése, a sáncra lépés pillanata, ami kibírhatatlan feszültséggel
telített, ahol a test magatehetetlenné válik. Kérdésfeltevése is ezt célozza meg: hogyan lehet a
halál közvetlen jelenlétét legyőzni, hogyan lehet a félelem felett uralkodni? A sportoló ilyetén
szorongása analóg a művész, a filmkészítő félelmével, aki minden egyes munkája esetén azzal
küzd, hogy nem képes azt véghezvinni. Végül mégis bátorságot merít, mert valami olyasmi
mozgatja, ami több, mint privát egzisztenciális kérdés (Herzog, 1979. 105-115; 1988).
Herzog filmbéli megfogalmazása szerint nem is a rendkívüli teljesítmény érdekli igazán,
hanem a peremen lévő jelenségek (Dinge am Rande) ábrázolása. Steiner a planicai
világbajnokságot ugyan megnyeri, de a második tréningugráskor nagyot esik. Ezt követően
mentális válságát nem az esés traumája, hanem az okozza, hogy vagy-vagy helyzetbe került:
új világrekordot ugrik, vagy összetöri magát.138 A közvetlen eseménykövetés, a sportoló lelki
tusájának képei, a kommentár nélküli szekvencia pszichológiai mélységben tárja fel belső
küzdelmét, a halálfélelem legyőzését. Új ugrása, az ember határainak újbóli átlépése a
körülmények ellenére a film legfeszültebb pillanata: az emelkedettség és öröm esztétikai
telítettségét ragadja meg. Ehhez a minőséghez kapcsolódik lezárásként a film utolsó képsora:
a lassításban sikeresen leérkező Steiner egyre távolodó alakja a végtelen fehér hótakarón mint
a művész és sportoló személyes vallomása.139
Herzog filmkészítői attitűdjét állandó intenzív jelenléte határozza meg: kérdező-kommentáló
riporter, figyelmes hallgató és néző. A filmelbeszélő absztrakt entitásaként pedig a
mindentudás birtokában szervezi meg a határállomás szituációit, a veszély és félelem helyeit,
ahonnan hőse direkt módon és képletes értelemben is elszakad. A rendező stilizációs
eszközeinek köszönhetően szuperlatívuszok kíséretében, bukásaival együtt lesz Steiner a nagy
extázis birtokosa, mitikus szuperhős, akinek sikerült elszakadnia az életvilágtól anélkül, hogy
életével

kellett

volna

e

merészségéért

fizetnie.

Herzog

egyik

legszemélyesebb

dokumentumfilmje újrafogalmazza a világ elleni emberfeletti lázadást egy valóságos személy
történetére vetítve, a dokumentumok anyagi voltára, a kimerevített, lassított kép kifejező
erejére támaszkodva.
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A sportoló őszinte megnyilatkozása felfedi válsága mélységét: „(…) megmondtam nekik, de ők kinevettek;
túl sokat gondolkodom. Mintha a sírepülés ellen szólna minden. Teljesítettem már, mondtam. Erre ők: túl
feketén látom, bizonyítsam be igazamat. Ám a bizonyítás egyáltalán nem vicces! Nem hisznek nekem, előbb ki
kell törnöm a nyakam! Olyan szép lenne!” Steiner riportja a filmből. (fordítás, kiemelés tőlem, T.K.)
139
Inzert a film végén Steiner vallomása: „( …) egészen egyedül akartam lenni a világon, én, Steiner és rajtam
kívül senki más. Sem nap, sem kultúra. Én, mezítelenül egy magas sziklaormon. Sem vihar, sem hó, sem út.
Bankok és pénz sem, idő és lélegzet sem. Akkor többé nem félnék (...)” (kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
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7.2.3. Régi vs. Újvilág, régi vs. új beszéd
Herzog rendezői intencióját követve készíti el soron következő dokumentációját a
szarvasmarha-aukció világbajnokságának ún. peremjelenségeiről. A How much Wood would a
Woodchuck chuck (Mennyi fát gyűjtene össze egy mormota, 1976) cím egyben nyelvtörő,
gyors tempójú ismételgetése beszédgyakorlatokban használatos. Herzog ebben a munkájában
sem kifejezetten a verseny eseményei közt válogat, inkább egy szokatlan nyelvi jelenség
létezését ragadja meg. A marhaeladás hihetetlen tempójú hadarásban zajlik, amit csak
bennfentesek értenek, a hétköznapi percepció számára rejtjeles beszéd. „Megfigyelések egy új
nyelvhez” alcímmel jelöli Herzog témáját, észrevételeit a kapitalista nagykereskedelem
műnyelvének szerepéről. Kosztolányi Dezső egyik írásában a mesterséges nyelvek és az
anyanyelv közötti különbséget a kaucsuk kézelő, a bádogpohár és az emberi tartalom
telítettségének szembehelyezésével teszi nyilvánvalóvá (1971, 216). 140 Herzog mintegy
negyven évvel később a költő meglátásainak dokumentáris bizonyítékát nyújtja. A publikum,
a marhakereskedők és a zsűri valódi eladási procedúrában méri le a versenyzők teljesítményét
a gyorsaság, a prezentáció és a piaci értékesítés szempontjai szerint. Absztrakt kézjelekkel
értetik meg egymást, e denotáció és a konnotáció ismerői kizárólag szakmabeliek, a többiek
kirekesztődnek e fogyasztói javakból. Herzog állásfoglalása egyértelműen elítélő: a műnyelv
dallamos líraisága ellenére az adásvételi kommunikáció gazdaságpolitikai optimálását
szolgálja, annak elvárásai nyomán jön létre, és célja a piaci hatékonyság fokozása.
A jelenség ellentéte, a „a világbajnokság radikális ellentmondása” a helyszínen adott: a
puritán életmódot folytató amis népcsoport saját termelésű javaiból ellenszolgáltatás nélküli
étkezést nyújt a település, New Holland vendégeinek. Az ember természetellenes dresszúrája
áll szemben a kapitalista ideológiát, a technicista haladást alapjaiban megkérdőjelező
életminőséggel. A természetben és természettel való lét elszigeteltsége a német és a svájci
német anyanyelv 19. századi nyelvjárásait is konzerválja. Extrémitása Herzog számára abban
nyilvánul meg, hogy nem érti meg az egyik dialektusban beszélő interjúalanyát és fordítva: az
amisok nem ismerik a német beszélt nyelvet. Az ideológiai-kulturális ütköztetés teljes
paradigmája kifejezésre jut mind a nyelv természetes fejlődéséről, mind pedig pszeudomesterséges

formájáról.

Az

amis

közösség

140

18.

századi

struktúrákat

megőrző

Az 1933-as írás a Nyelv és lélek című cikkgyűjteményben található: „A műnyelvek az értelem lombikjában
jöttek létre. Tartósak, mint a kaucsuk kézelő és a bádogpohár. (…)A nyelv varázsa azonban éppen az, hogy telisteli van emberi tartalommal, letűnt nemzedékek életével, okos és ostoba emberek szellemével (…) Nyelvjárásai,
csibészfordulatai megannyi szín, melyhez szükség esetén hozzányúlhatunk. De a műnyelveknek nincs
emlékezetük, se térben, se időben.”
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nyelvhasználatában141 a társadalmi elkülönülés egyszerű formája, a közösségi lét, a morális
puritanizmus tükröződik, ami éles kontrasztot alkot mindennemű történelmi, politikai,
gazdasági folyamattal. Herzog stilisztikai kifejezésmódjában az archaikus életforma iránti
szimpátia nyilvánul meg, ezt szolgálja a több, mint negyedórás kommentár nélküli rész az
aukció nyelvi bravúrjairól, az elkészített interjúk és az amis életképek montázsa. Elfogult
rendezői

magatartása

következtében a

dokumentum

anyagaiból

erősen szubjektív

megközelítést nyújt. Az amerikai műnyelvi jelenség ábrázolásának motívuma nem ettől a
dokumentumfilmtől válik kiemeltté az életműben, sokkal inkább attól, hogy a Stroszekben, az
amerikai társadalom műviségét szemléltető kuriozitások egyikeként visszatér.
7.2.4. A világvége elmarad
Rainer Werner Fassbinder arra a kérdésre, hogy miből meríti forgatókönyveinek
ötletét azt válaszolta, hogy egyszerűen csak fellapozza a napilapokat. Herzog soron következő
dokumentumfilmjének indíttatása is hasonló, a híradások 1976 augusztusában tele voltak a
tudósítással, hogy a Karib-tengeri Guadeloupe sziget aktív vulkánja, a Soufriere kitörés előtt
áll. Herzog mindössze két társával elutazik a helyszínre. A spontán elhatározásból az
elkészítendő munka iránti alázat alakul ki: a mű öntörvényei szerint átveszi az irányítást.142
Közvetlenül e dokumentum előtt készült el az Üvegszív (1976), amelynek magját a világ
végének apokaliptikus jóslata képezi. Herzog rendezői pályájának korai szakaszától kezdve
foglalkozik a civilizáció állapotával, az emberiség létezésének ellentmondásaival, a pusztulás
kérdéseivel, s most a természeti jelenségek a világ több helyén is ezt látszanak alátámasztani.
A Fülöp-szigeteken és Kínában földrengések vannak, itt pedig a Kénbányának nevezett
vulkán most készül felrobbanni. A „Várakozás egy elkerülhetetlen katasztrófára” alcímmel
készül munka elején a hegy lábánál fekvő település, Basse-Terre sietve evakuált üres utcáiról,
elhagyott házairól, kóborló állatairól, robbanás előtti hegyéről láthatók felvételek. A
rendkívüli hely és szituáció, a táj által teremtett sci-fi–dokumentum, a fantasztikum realitása
megteremti saját formáit, stílusát. A kézikamera lassú ritmusban vesz fel, Herzog a hangját
141

Eszünkbe juttatja Noam Chomsky nyelvi kompetenciáról írt tételeit a nyelvhasználat genetikai sajátosságairól
és a közös mélystrukturális nyelvi alapokról. (vö: Chomsky, 1978)
142
Motivációja magyarázatául a film narrátorszövege szolgál: „a vulkán kitörni készült, mindannyian tudtuk,
hogy nem ömlik ki a láva, hanem az egész hegy fog felrobbanni a hiroshimai atombomba 7-8 szorosának
erejével. A szigeten minden utat lezártak, csak 25 km-re lehetett a hegyet megközelíteni. Mégis odamentünk.
Jörg Schmidt-Reitwein és Ed Lachman készítette a felvételeket, én pedig a hangot vettem fel. S aztán hirtelen
felmerült a legbanálisabb kérdések egyike: csináljuk-e meg a filmet? Leszögeztük, mindegyikünk maga dönti el,
fontos-e számára ezt a filmet elkészíteni. Fontos-e a film, vagy az életünk fontosabb? Mindannyian igent
mondtunk, megcsináljunk egy olyan filmet, amit magánemberként, kamera és magnó nélkül sosem mertünk
volna elkészíteni. Egyszerre rendkívüli bátorság és bizalom nőtt bennünk az eszközök által.” (Kommentár a
filmből, kiemelés, fordítás tőlem, T.K. )
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dramaturgiai feszültség fokozására használja, a lépések és a csend hangjait rövid narráció
követi. Kísérteties kép tárul fel a pusztítás előtti pillanatról. A rendező célja a megmutatott
dokumentumban rejlik: e világ utolsó képeinek megalkotása, az egyszeri és rendkívüli
szituáció a szerzői filmes számára abszolút szükségszerűség. 1400 m-ig jutnak fel a lezárt
zónában a hegykráterhez (a Soufriere 1467 m magas), s még tovább mennének, ha veszélyes
kitörések nem riasztanák vissza őket. Helikopterrel madárperspektívából mutatják a
pusztulásra ítélt hely utolsónak vélt képeit.
Az ottmaradók „utolsó szavai” a várakozás időbeli kitágítását, s ekképp a feszültség
növelését szolgálják. Közvetlen kapcsolatban áll fenn Herzog első filmjeivel, az Utolsó
szavak című kísérleti-, és az Életjel című játékfilmjével. E korai filmekben a
beszédképtelenség, vagy a beszéd megtagadása egy új élethelyzetre való reflexióként alakul
ki, s az idegenség, a titokzatosság, illetve az egyén szabadságának megőrzését eredményezi
mindkét formában: a némasággal (az elnéptelenedett sziget utolsó öregemberének választása)
és az egyszemélyes háború kirobbantásával (Stroszek kommunikációja). A La Soufriere-ben a
többször megismételt szavak az emberi idő végét, az utolsó ítélet előtti pillanat tér-idejét
tablóvá stilizálják. Ehhez az eljáráshoz társulnak a táj különböző perspektívájú felvételei és a
későromantikus zene (Rahmanyinov, Mendelssohn, Brahms, Wagner) pátoszteremtő
alkalmazása. A rendező választott eszközei radikális ellentmondással helyezkednek szembe
témájával:

a rendkívüli esemény puszta leképezése, a cinema verité stílus alkalmazása

szolgálhatná a hiteles dokumentációt, a filmező rendező pedig a megkérdőjelezhetetlen
szemtanút. Ezzel szemben Herzog még akkor sem enged ennek a kifejezésmódnak, amikor a
vulkán várható pusztítását vetíti előre analógia segítségével, a szomszéd Martinique szigetén
bekövetkezett

tragédia

utolsó

fotóinak

felsorakoztatásával.

Szerzői

kommentárja,

hanghordozása, a zene alkalmazása az esztétikai felfokozás érdekében átformálja a
dokumentum anyagát, feloldja a határt a játékfilm felé, szabad oda-visszaható átjárást biztosít
egy-egy filmhez és az életmű egészéhez.
A tragédia elmaradása éppolyan nevetséges, mint amennyire örvendetes: Herzog
kommentárjában a tökéletes semmisségbe és komikumba torkolló munka értelmetlenségére,
haszontalanságára reflektál, hiszen dokumentációt készített egy tudományos vizsgálatok,
előrejelzések által alátámasztott katasztrófa elmaradásáról, amire nincs egzakt magyarázat.
Ezzel a kijelentéssel tudatosan vállalt szerepét deklarálja, miszerint ezúttal saját maga egy
azon hősei közül, akik valami kiemelkedő, váratlan cselekedetet akarnak végrehajtani,
ellenszegülnek a racionalitás törvényszerűségeinek, és bukásra ítéltettek. A titáni szellemiség
mitikus kötöttsége átalakul, ezúttal a természettudomány eredményeinek, prognózisainak
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tudomásulvétele elleni lázadásban nyilvánul meg. A folyamatok megmagyarázhatatlan
lefolyása, valamiféle nem tudható, rejtett erő működése eredményezi a váratlan
sikertelenséget, a bukást. Míg korábbi filmjeinek titáni hőse lázadásában bukása kódjait is
hordozta, romantikus szenvedélyességében túllépte valós határait, megszállottságában
önpusztítóvá lett, addig ebben az átalakulási folyamatban a hős és környezete közti kapcsolat,
az önmagára reflektáló aktivitás lesz kiiktatva, és helyét a rajta kívüli, a nem-természeti veszi
át, amely patetikus-komikus vonásaival egymást kizáró hatásokat eredményez: felemel és
lefokoz, bevon és eltávolít.
Herzog a német film nézői igényeire és saját maga pozíciójára reagál: kielégíti a néző
szokatlan megjelenítésekre irányuló képi vágyát és a megingathatatlan rendezői önkép
érvényesítését.143 Portréfilmjeiben gyakran hivatkozik azokra a képi világokra, amiket
képzeletében kialakít filmjeinek forgatókönyve kapcsán, mielőtt még a megvalósítási
lehetőségeket számba vette volna, a helyszíneket, a tájat látta volna. Ez a vizuális belső
jelenség fogva tartja oly módon, hogy nem engedi érvényesülni a valóságot. Ami vagyok, azok
a filmjeim (Was ich bin, sind meine Filme, 1979) című portréjában világossá teszi a
forgatások előtti belső vívódásokat, a tájak átformálásának kényszerét, illetve hozzáigazítását
imaginárius képeihez (Herzog, 1979. 126). E másfajta képzelettel a valóság nem, vagy csak
nehézkesen tud lépést tartani. És mégis, a fixa ideán a realitás felülkerekedik, átformálja a
tapasztalati alapot, s nyomában az elkészített filmet, mint a La Soufriere esetében. Herzog ezt
a folyamatot dokumentálja, azaz az imaginárius-kép átalakulását a valóság-kép hatására,
illetőleg az előbbi szerint fizikailag átalakított tájat és emberi viszonyokat. Az (ön)életrajz
dokumentumai beépülnek a fikcióba, és a fikció elemei a biográfia részévé válnak. A rendezői
(ön)reflexió részeként hozzáadódik a groteszk és az irónia, így Herzog alakjainak heroikus
tettei, lázadásai és bukásai ezekben a dokumentumokban egyszerűen nevetségessé válnak.

143

A film legendás hírnévre tett szert, a kompromisszumok nélküli vízióihoz ragaszkodó rendező mítoszát
öregbítette. 1978-ban a Német Filmdíj ezüst fokozatával tüntették ki.
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8. A modernizmus után: a fausti egyén és a haszontalan
8.1. Kitekintés: filmművészeti modern és posztmodern
A modernizmus után a kultúra minden területét érintő, a populáris jelenségek széles
körét beépítő paradigma gyökereinek egyik eredetét a német filozófus, Nietzsche téziseiben
kereshetjük. Az ötvenes években újra felbukkanó folyamat lényegileg csak a 70-es években
bontakozik ki. A német filmművészet modern rendezőinek pályáján sokféle módon, formában
és elvek alapján mutatkozik meg a váltás. Werner Herzog vámpírfilmjével új lehetőségek felé
nyit, a Fitzcarraldo pedig modernségének átalakulását kristályosítja ki, amely után néhány
játékfilm és több dokumentumfilmként számon tartott mű árnyalja új korszakának képét.
Esetében a posztmodern kor filmjére jellemző jegyek minden kétséget kizáróan nem, vagy
csak részben találhatók meg, ezért a „második modern korszak” (modern a modern után)
elnevezés jobban árnyalja művészeti elképzeléseit, nem zárhatja ki azonban a posztmodern
értelmezés lehetőségét sem. A következő fejezetben ez a nyitott kérdés bővebb kifejtésre
kerül.
A német premodernből kiinduló, a modernizmusban kibontakozó, majd az azt meghaladó
esztétikai gondolkodás átalakulása jelöli ki Herzog életművének szakaszait. Művészetének
változásai részét képezik a posztmodernről és/vagy második modernről folytatott
diskurzusnak, ahol a széleskörű filozófiai-kulturális eszmecserék körében német területen a
filmművészet új helyzetének analízise is szerepel. 144 A német filmtörténeti elhelyezés egyik
igazodási pontja Rainer Werner Fassbinder 1982-ben bekövetkezett halála, amely
véletlenszerű egybeesés a modern korszak végével. Általános történelmi hátterét az ipari
produkciótól a posztindusztriális szolgáltató társadalom kialakulásáig terjedő fejlődés, a gyors
ütemű strukturális átalakulások, a verseny módszerei és paradigmái a gazdaságban, egyszóval
a növekvő differenciálódás adja. Impulzusai ezek a társadalmi pluralizmusnak, ahol általános
jelenségként vehetjük tudomásul a jövőkép bizonytalanságából eredő kétséget, a személyiség
kibontakozásának kérdésességét. A német művészet, a kultúra az egyén önteremtésének
legfontosabb területe és eszköze, az újfajta individualitás áthatja az élet felszíni és
mélystruktúráit. A központi fogalomként kezelt szenvedély jelentésében több, mint az én
kivetülő indulata, sokkal inkább egy organikus egység és rend megélése, amely az egyén és a
világ közös sajátja. Az autonóm műalkotás érvényessége elsődleges, s a belőle kiinduló
144

Példának okáért: Lyotard (1993. 7-145), Baudrillard (1997; 2001), Derrida (1998), Habermas (1993. 151-178)
szerzők tanulmányaiban, könyveiben használatos szakkifejezések képezik a posztmodern korszakról szóló
szóhasználatot: összekülönbözés, dekonstrukció, disszemináció, jelteremtés, retrocitás, performativitás, a
metafizika dekonstrukciója, az alany halála, a posztmodern fenséges, virtuális realitás, másság, etc. Úgy tűnik,
hogy egységes fogalmakban nem sikerült megállapodniuk, a viták fókuszában már az újabb „poszt” áll.
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művészetfelfogás folyamatoktól, viszonyoktól független egységek értelmét keresi, önelvű
identitását igyekszik feltárni. Mivel minden autonóm egység önmaga konstrukciójában
hordozza általánosítható elveit, az alkotás visszautal önmagára, az alkotó megteremti
cselekvéseit, az önreflexivitás sokféle formáját hívja elő. 145 Kiemelt értékként tekint minden
újra, szokatlan vizuális-auditív megjelenítésre. Werner Herzog, amint modern művésztársai is,
többször hangoztatja új, sosem látott képekre épülő látásmódját, művészeti programját.
Minden régitől eltérő szerkezetben, összefüggésben a percepció másfajta érzékenysége is
benne foglaltatik. Lévi-Strauss (1962, 29-48) a bricollage metaforájával írja le a modern
egyén tevékenységét, kiterjesztve a művészeteken kívülire is: bármely anyag, szemét,
hulladék, látszólag használhatatlan dolog újra konstruálható, a régitől eltérő összefüggésbe
rendezhető, absztrakttá tehető, új értelemmel ruházható fel.
A társadalmi fogyasztási stratégiák megváltozásával a szerepváltás különböző antinómiák,
nevezetesen autentikus és hamis, lényegi és felszíni, elit- és tömegkultúra területén megy
végbe.

Megszűnik

az

igazodás

a

korábbi

alapelvekhez,

a

hatalom

formái

megkérdőjeleződnek. Nem lehetséges már megfogalmazni az emberi fejlődés céljait, s a
lényegének tartott egységes, általános, mindenki számára érvényes tudásba vetett bizalom
meginog, az ember történelmi távlata eltűnik, a „nagy elbeszélés” (Lyotard, 1982, 71)
hitelessége elvész. Helyébe a fogyasztás, az önélvezet, a vágy kielégítésének kulcsfogalmai
lépnek. A tudás megszerzése nem önmagáért történik, nem annak érdekében, hogy
segítségével

megváltoztatható

legyen

valami,

hogy a

cselekedetek

túlmutassanak

partikularitásukon, hanem az „önélvező kultúra részeként”, a vágy és a hatalom
„csereértékeként” jelenik meg (ld. Lyotard, 1993. 7-145; Bókay, 1997. 250ff). Welsch, a
modern utáni változásokról való gondolkodás egyik jelentős német képviselője két
jellemvonást emel ki: a „radikális pluralizmust”, mely a való élet teljes vertikumának
meghatározását célozza meg, és az „alapélményt”, amely a differenciált tudásformák, az
életvitel és a cselekvési minták nélkülözhetetlenjeként lép fel. A nem-egyidejű egyidejűsége,
a különböző elvek és igények interpretációjának összes szituációja van jelen, a pluralizmus
reflektál, nem talál fel semmit, inkább kitalációi sorakoznak fel. Nem ellensége a modernnek,
nem is azon átívelő, hanem radikális sokfélesége folytán „a 20. század ezoterikus
modernjének exoterikus ígéretét váltja be” (1993. 4). Welsch a radikális modernség
sajátosságainak látja ezt, amely szemben áll az egységről szőtt álmaival, a descartes-i
mathesis universalis programszerű biztos tudás és egységes tudomány felfogásával, a
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Ld. Önreflexió a filmművészetben (Metropolis 2007/2; Bókay, 1997).
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világtörténeti elvek és szociális utópiák globális eszmeiségével. A fenntartással használt
posztmodern megjelölésnek csak annyiban van nála jelentősége, hogy jelezze a nem túl éles
határvonalat: meglátása szerint az új „korszak” továbbviszi a modernt. Szoros kapcsolatuk
vitathatatlan, viszonyrendszerük szerepet játszik a sokszínűség megőrzésében, a különbségek
elismerésében, a különböző tudásformák és művészetek közötti átmenetek lehetőségében
(Welsch, 1993. 4ff; Huyssen, 1989. 8).
Az esztétikai többszörösség új stílusok és új formák létrejöttét eredményezi, elsők között talán
a legszembeötlőbben az építészetben, de az irodalomban, zenében és a filmben is. A
nyolcvanas években a „posztmodern poétika” elvei és sokféle programja alakul ki, melyek
között legfeltűnőbb az újfajta „disszonáns szépség” vagy „diszharmonikus harmónia”
(Jencks, 1987. 338). Nem kizárólag a stílusok egymásmellettisége jelentős, hanem a művek
egyfajta „szétforgácsolt egysége”, szétválasztó és ütköztető hajlama. Harmóniaigényt
teljesítenek be, miközben megtagadják demonstratív-töredékes vagy antinómiákra épülő
jellemzőiket. Az alkotások stíluselveinek közös vonása a „radikális eklekticizmus”, a
nyelvezetek összekeverése abból a célból, hogy az eltérő ízléskultúrák és funkciók
sajátosságuknak megfelelő módon érvényesülhessenek. Az emberi testre utaló ornamensek és
formák visszatérése, az „emberközpontúság posztmodern tropizmusa” (Jencks, 1987, 338)
egyrészről az ironikus tárgyiasságot hozza vissza, másrészről a modern formalisták és
funkcionalisták gyakorlatával szemben a gondolati síkra irányítja a figyelmet. E szempont
sokszor a múlt, az emlékezet parodisztikus-nosztalgikus feldolgozásához vezet: idézetek,
utalások, asszociációk, motívumok szövevénye a tradíció új és újraértelmezését nyújtja. Az
irónia, a többértelműség, az ellentmondás a „kettős kódolás” egyfajta játékában válhat
szellemes művészeti viccé. A munkák többfajta dekódolási lehetősége egymást kölcsönösen
ironizálhatja, szöges ellentmondásokat építhet ki, egymást megsemmisítheti, azaz
többértelműségük állandóan változó interpretációs folyamatokat provokál. Új retorikai
alakzatok jönnek létre ezáltal, melyek egyik folyománya az elbeszélés módozatainak sokféle,
önmagát nem túl komolyan vevő változata. Ez az újfajta humanizmusnak kikiáltott folyamat
Jencks szerint „visszatérés a jelen nem lévő központhoz” (1987, 346), a kollektív tér óhaja,
ámde egyben belátása annak, hogy nem létezik adekvát tér, csak a vágya, amely végső soron
idézetekbe rejthető.
A fenti sajátosságok kétségtelenül a modern kor átlépését írják le, nyitva hagyva azt a kérdést,
hogy posztmodern elnevezéssel

vagy valami mással illetjük-e, mindazonáltal

új

magatartásmódot jellemeznek. Meghatározó beállítottsága, hogy a közvetlenség csak
esztétikai utalás, idézet útján érhető el, a hétköznapi élet esztétizálásának kérdéséhez vezet.
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Welsch a kornak megfelelő modellt látja benne, s úgy véli, hogy a megtöbbszörözés látható
művészeti példái megfelelnek a befogadó posztmodern társadalomról alkotott felfogásának.
Az emancipáció ténylegesen azt jelentené, hogy ezeket észrevegyük, nem utolsó sorban pedig
megvédjük a különbségeket az elnyomás, az uniformizálódás mindenütt ható trendjétől. A
művészetek területén a pluralizmus társadalmi életformák diverzitásaként jelenik meg,
következésképpen széleskörűen tanulmányozható, egyben betölti a szociális modell feladatát.
Analógiaként szolgálhatnak a művészet példái a társadalmi életformák számára: általuk a
különbségek elismerése, az implicit túlerő és hatalmi viszonyok feltárása, a rendszeres
egységesítés elleni fellépés, az átmenetek sokféleségének elsajátítása valósulhatna meg.
Welsch felfogása közel áll a modern avantgárd elveihez, amely a művészetet az élet
gyakorlati részeként kívánta látni (1990, 164ff).
Az új magatartásmód, beállítottság azonban nem látszik biztosítani a belőle következő
cselekvést, jellemzői inkább az elkötelezett tettek hiányát sugallják. A feltörő ürességet az
esztéticizmus, az élet stilizációja tölti ki, amely a művészet kompenzációs szerepbe
kényszerülését vonja maga után. Kétségtelenül érthető ez a folyamat – már csak a
művészetipar dominanciája és széleskörű elterjedése miatt is –, s talán szükségesnek is
mondható, ha modellszerepét elfogadjuk. Másfelől viszont megengedi, hogy a nehéz,
megoldhatatlannak tűnő problémákat, helyzeteket kikerüljük, mivel azokat az észlelés
ingereivé transzformálja. Elhíresült példaként a Benetton-reklámot említhetjük, amely
teljességgel kiiktatja a rasszizmus fogalmát hétköznapjainkból. A másság kultúrája
elfogadottá lesz, a hozzá tapadó félelem, előítélet abban a minutumban kioltódik, amikor
esztétikai síkra helyeződik át.146 Értelmezhető ez az egzisztenciális esztétika a közvetlenség
megnyilvánulásaként, az érintettség retorikájának konjunkturális elutasításaként is, amely a
nyolcvanas évek társadalomkritikáját jellemezte.
Áttekintve a változásokat látható, hogy a modernitás általános jellemzői végső soron továbbra
is érvényesek: a hagyományos (klasszikus) világkép válsága, a felvilágosodás kritikája, az
egyén (és így a művész) helyzetének problematikussága, valamint a nyelv kifejező
lehetőségeinek, erejének korlátozottsága. Mindehhez hozzájárul a posztmodern kultúrában a
modern, főképp az avantgárd általános kritikája, még inkább korrekciója és újraértelmezése, a
modernség és a tradíció kapcsolatainak keresése, a szubjektivitás és a személyi autonómia
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Élénk vitát váltott ki Németországban Rüdiger Bubner az „életvilág esztétizálása” tézise, mely szerint az
hétköznapok az utcaszínháztól a designig, a kiállításoktól az egyéni biográfiák stilizációjáig legyenek átitatva az
esztétikum formáival, eljárásaival. A valóság feladja „ontológiai méltóságát” (ontologische Dignität) a
megtapsolható „lát-szat” (Schein) javára. A megrendezés, jelenetezés, a kirakatba helyezés szavak jelentései a
művészet és hétköznapok összekeveredését mutatják (Ld. részletesen Bubner, 1989. 143ff).
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előtérbe kerülése, a kontinuitás és a történetiség szempontjainak érvényesítése, a társadalmi
élet egészében a konformizmus és a szolgáltató szerepkör általánossá válása. A nyolcvanas
évek közepére minden, ami elmélet és gyakorlat, művészet és hétköznapi élet, jelen idejű
testkultúra, látás-olvasás módozatai, reflexív értelmezések, egyszerre két ellentétes
verziójában van jelen, optimista („anything goes”) és pesszimista („szubjektum/szerző
halála”, „történelem vége”, „szimuláció évszázada”) változataik szimultán érvényesek.
A filmművészetben a paradigmaváltást talán a legszemléletesebben az elbeszélés formáinak,
stílusának, a filmkép, az audiovizuális eszközök és az önreflexió eljárásainak átalakulása jelzi.
A modern film több értelemben mondható reflexívnek: a klasszikus elbeszélés mintáit, kliséit
kényszerű előfeltételként fogja fel, de kísérletet tesz a tőlük való megszabadulásra azzal, hogy
létrejöttük,

feltételeik,

kifejezési

lehetőségeik

vonatkozásában

elemzi,

variálja,

megkérdőjelezi azokat. Amíg a klasszikus elbeszélés saját diszpozícióját, adottságait elrejti,
láthatatlanná teszi, addig a modern felhívja rá a figyelmet, látvánnyá és azon túli tartalmak
hordozóivá avatja. Releváns kijelentések megtételére, gondolkodásra ösztönző képességének
fontosságát hangsúlyozza. Nem a klasszikus tökéletes illúziót és formát szuggerálja, hanem a
töredékesség esztétikáját, az ellipszis, a kollázs, a hibrid formák, stíluskeveredések, és többek
között a montázs összetett szerepét. A posztmodernnek nevezhető film ezzel szemben a saját
státuszának ironizálását egyfajta alapnak tekinti, amikor idézetek és önidézetek játékos
többszörözését alkalmazza, másod- vagy sokadrangú voltára büszke, és kultúripari szemét,
hulladék (tömegfilm művészi értékkel nem bíró produkciói) felhasználásával tüntet.
Teljességgel lemond, sőt kitörli (radikális módon) az új fogalmát, a lényeg kifejezésére,
megmutatására irányuló alkotást, helyébe a felszíni látványosság, az előállítható,
asszociálható effektusok sokféleségét állítja. A történelem, a múlt rétegei és a jelen eseményei
egymást keresztezve egyenrangú dimenziókban, szerkezetileg osztatlanul láthatók. A filmben
a modern elbeszélésmód feltörése, illetve helyenként teljes megszüntetése jellemző; a
posztmodern narratívum heterogén gondolkodásmód terméke: kreatív játék öntörvények,
(ön)élvezeti szabályok szerint. Jürgen Habermas az áttekinthetetlenség térhódítását a
művészeti termék fogalmának kitágításában látja, s ezalatt a piac és a recepció értékesítését
érti. Minőségileg és mennyiségileg is áttekinthetetlen, a pluralizmus és heterogenitás miatt a
nyomonkövetés szinte lehetetlen (1985. 122).
Lyotard (1982. 7-164.) e jelenség okait a tudás társadalmi legitimációjának megváltozásában
látja. Míg a modern előtt a tudás történetek, például mítoszok révén volt elsajátítható, addig
azok hitelessége mint elsődleges forrás mérvadó az emberi interakcióban. A német
romantikában a mítoszok ilyen kiemelt jelentősége a művészeti alkotásokban még
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megfigyelhető. A modernizmusban a tudományok fejlődésével (főként a matematika és a
természettudományok terén következtek be a korszak gondolkodásmódját átalakító
felfedezések, tanok) a narratívák elsődlegességét felváltja a tudományosság kritériuma és
fogalmi rendszere. Vitathatatlanul megmarad a történethez köthetőség, amit a haza, a haladás,
az emancipáció, a történelem, az igazság és a jelentés fogalmainak metanarratív diskurzusa is
visszatükröz. Eme a tudás bázisaként funkcionáló alapeszme, a „végső értelemszervezési
stratégia” szertefoszlik a nyolcvanak évekre, egyúttal a modern metanarratívum legitimációja
is vitathatóvá válik. Szövevényes, felismerhetetlen elvek mentén működő flexibilis hatalmi
hálózatok fektetik le a tudás új alapjait.
A nyolcvanas évek filmelbeszéléseiben már csak elvétve található meg a központi alany és
tetteihez kapcsolható jelentés, megváltozik a transzcendencia és immanencia viszonya,
hiányzik a lázadás és a tiltakozás attitűdjéből fakadó társadalomkritika. A világkép –
amennyiben e modern fogalomnak még van relevanciája – kifejezésének elvi szintje olyan
konstrukció, amely a felszíni jelentéstöredékek interpretációi nyomán folyamatosan változik.
Minden befogadó saját független értelmezéseit hozza létre, a történetek újabb történetekben
oldódnak fel, a nézőpontok, hangnemek szabadon váltakoznak. A posztmodern film sokféle
intermediális kölcsönhatásban áll más művészetekkel, legfőképpen az irodalommal, a
képzőművészettel, a zenével. A művészettörténet korábbi szakaszai, motívumai hozzájárulnak
a kontinuitás-diszkontinuitás, a jelenkori önazonosság, a különféle tudatformák viszonyának
egyidejű és sokféle esztétikai megjelenítéséhez.
Összefoglalóan megállapítható, hogy hagyományfelfogására jellemző a történeti érzék
elhalása vagy bizonyos semlegessége. A múlt csak szövegek egymásutánjaként érdemel
figyelmet, újdonsága legfeljebb felszíni kapcsolataiban fedezhető fel. A korszakot elemzők
egy része mindenek előtt a történeti aspektus hiánya, az üres esztétizálás, a felszín kultusza, a
semleges reprodukció (pastiche) ellen emelik fel szavát, mások viszont a kultúrakritikai
rátermettséget, a fokozott mértékű kíváncsiságot és a toleranciát tartják kiemelhetőnek
(Jameson, 1991. 18-25; Bényei, 2000. 47).
Sokrétű és színes tájkép tárul fel az elemzés számára mind Európában, Ázsiában, mind pedig
Amerikában. A posztmodern határokat, kontinenseket nem ismerő jellemzője révén a
kultúrák, a művészetek közötti átvitelnek kedvez: elvégzi a diverzitás egységesítését, és
felkínálja az eltérő specifikumok élvezeti hatását. Kiemelhető filmpéldák hosszú sorát e
helyütt csak két irányvonal jelezze: Franciaországban a posztmodern bűnügyi film rendezői,
François Ozon, Luc Besson vagy Jean-Jascues Beineix, Léos Carax munkái, valamint az
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amerikai filmkészítők között Robert Altman, Stanley Kubrick, David Lynch, Joel és Ethan
Coen filmjei jelentősek.
A posztmodern fogalmának képlékenysége valójában a különböző nézetek élénk szellemi
diskurzusát jelöli, így az sem feltűnő, hogy a kilencvenes évek elején e korszak lezárulását
írják le. A paradigmaváltás egy régi-új fogalmat hoz, nevezetesen a „második modern”
megjelölést arra alapozva, hogy a posztmodernt a modern előrehaladó folyamatosságában
lehet historizálni (Felix, 2002; Klotz, 1999).147 Megegyezéses megállapodás eredményeként
látható, hogy a posztmodern elnevezést egy „új modernbe” történő átmenet leírására
használják, s a kutatások figyelme áthelyeződik az újabb folyamatok vizsgálatára. 148
8.2. Német film a modernizmus után
A nyugat-európai posztindusztriális társadalmak egyik legfejlettebbikében minden
kétséget kizáróan a posztmodern mozi az a hely/szín, ahol a reklám, a tévé, az internet által
átformált kultúra ön- és világképe minden szinten manifesztálódik. A hatvanas évek közepétől
tevékeny újhullámos első generáció és a második generációként is ismert, nemzetközi hírnevű
„sztárrendezők” életművében változások sora következik be a nyolcvanas évek elejére.
Viszonylag átfogó jellegének csak néhány fontos filmi kontextusát kiemelve a „nagy
elbeszélés (grands récits)” Lyotard-i megfogalmazású krízise és hatásai láthatók a német
filmkészítésben is. Összeomlik a szerzői film a német történelmet, a kultúrát kialakító és
átformáló, mitikusnak mondható konstrukciója. Az autorok művészete elsősorban a
hollywoodi film hatalma miatt látja magát veszélyhelyzetben, az avantgárd film a maga
ellenpozíciójából a szerzőiséget sem ismeri el, kommersznek látja. A szerzők pedig a
gazdasági folyamatok és nézői elvárások elsődlegességét követve a széles filmipari bázis
megteremtésének helyzetébe kerülnek. A gyakorlatban mindez nem válik szét élesen,
bonyolult, sokféle kölcsönhatásban állnak egymással a filmes műnemek, művészeti ágak
formái, stílusai, elbeszélésmódjai. Bármely filmkészítési-önkifejezési módszerről legyen is
szó, hasonló folyamat rajzolódik ki, mint amit az orosz formalista, Jurij Tinyanov (1981. 26-
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A posztmodern állapotnak rótták fel az évtizedben bekövetkezett negatív felhangú jelenségeket: a nosztalgia
és historizmus, a tetszőleges közvetlenség, a parttalan hedonizmus, a punk, a dekorációs burjánzás, a
racionalizmus ellen ható összes „patologikus” tünetet.
148
A „második modern” fogalmának megjelenése a különböző diszciplinákban – filozófia, szociológia,
irodalomelmélet, művészet etc. – korszakváltozást jelöl. Amennyiben a modern korszakot racionalizálásként
fogják fel, akkor az első és a második e folyamat különböző formáinak kibontakozását mutatja. Az első
modernben a szabályalkotó racionalitás figyelhető meg, amely a szakértői tudásnak korlátlan autoritást biztosít.
Ezzel szemben a második, a reflexív modern a szabályokat megváltoztató racionalitás formáit dolgozza ki. A
posztmodern a kettő közötti átmenet jelölésére szolgál, ahol az első modern racionalitásának, mint a hatalom
gyakorlásának dekonstrukciója történik.
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46) az irodalom önmozgásáról ír le, nevezetesen, hogy a periférián, a mélyben ún.
melléktermékek bukkannak fel, amelyek mozgása a centrum felé irányul. A merevvé vagy
túlfinomulttá vált központ átadja helyét az újnak, maga pedig marginálissá válik. A német
filmben ez az átrendeződés a hetvenes végén mind elméleti-kritikai, mind gyakorlati téren
kikristályosodik, gondoljunk csak Kluge írásaira vagy a Németország ősszel című film egyes
epizódjaira (ld bővebben: korábbi fejezetek). A szerzői film kimerülése után a tömegkultúra, a
populáris klasszikus film oldaláról érkező impulzusokkal töltődik fel, átjárhatóvá lesz a
művészfilm és a kommersz közti határ. Legkirívóbb példáit Fassbinder Detlev Sierck
(Douglas Sirk) hollywoodi melodrámáit és a gengszterfilmet felhasználó munkái, Wenders
John Ford-ihletésű filmjei, Herzog szuperhőseinek és kalandjainak klasszikus amerikai
kapcsolatai szolgáltatják.
Az audiovizuális média diskurzusának mindenkori irányát a valóság-igazság-hatalom
fogalmakkal leírt legitimitás és autoritás határozza meg. Az objektum-szubjektum viszony
közvetlen képek révén jön létre, amelyek a fenti fogalmak fokmérői, s egyben identifikációs
struktúrák is. Thomas Elsaesser tanulmányában (2002. 38-64) úgy látja, hogy a
posztmodernnek nevezhető elmélet a történelem tapasztalatát és az egyén emlékezetét a kép
realitásától teszi függővé, amellyel szemben nem lehet minden további nélkül egy „más/ik
igazságot” felállítani (mint ahogy Bertold Brecht gondolta azt a fotográfia kapcsán). Az
ábrázolt és a való, a külső és a belső én különbsége alig tartható fenn, ami oda vezet, hogy
előfeltételként kell elismerni a kép „objektivitását” mint a való hordozóját, még mielőtt
kritikának vetnénk azt alá. A pszichoanalitikai filmelmélet itt egybeesik a szubjektumról
alkotott modern utáni elméleti irányvonallal, mivel egyik sem az objektum-szubjektum
klasszikus dialektikáját veszi alapul, sem nem ragaszkodik a modernre jellemző
személyességhez, ehelyett a szubjektumot egy előre megkonstruált kép- és jelrendszer
effektusaként értelmezi.149 A film fel van szerelve a tradicionális realizmus jellemzőivel: az
érzelmek vizuális-atmoszférikus kifejezésével, az érzékekre gyakorolt hatással, az erőteljes
fizikai jelenléttel. Megszaporodnak az audiovizuális trükkök, manipulációk, melynek
nyomában egy teljesen másfajta szubjektivitás kívánalma jár. A nézőnek szánt élmény az
érzékek megkettőzését vonja maga után: az új térélmény egyidejűleg közvetíti a mindenütt és
sehol sem jelenlévőséget idődimenzió nélkül. A film anyaga mint szignifikáns előtérbe lép.
Nem a történetek újramesélése zajlik, hanem azok technikai apparátuson keresztüli
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Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a hollywoodi filmgyártás a hetvenes évek végétől olyan filmekkel, mint
például A csillagok háborúja, a Szárnyas fejvadász, a Nyolcadik utas a halál. Tipikus mutatói annak a
folyamatnak, hogy miként szünteti meg magát a klasszikus amerikai film azáltal, hogy nem a valót rögzíti,
hanem szinte hivalkodóan szimulál egy imaginárius fantasztikus világot.

155

elidegenítése a szubjektummal folytatott új játékok révén. A néző nem direkt azonosul a
szereplőkkel, nem is célja ez a filmeknek, sokkal inkább az, hogy a szereplőkön keresztül a
befogadó önmagához találjon vissza. Nem az énnek egy korábbi állapotához, hanem ahhoz,
ahogy képzeletében önmagát látja: a világ középpontjában hatalmi fantáziák és nárcisztikus
kalandok hőseként. Elsaesser problémafeltáró elemzésében a hollywoodi mozi megkettőzött,
meghasadt énje és az új német film között egyértelmű összefüggést tár fel: mindkettő
középpontjában a nosztalgiában visszatükrözött szentimentális én, a felnőtt alany és a
gyermeki én egybeesése, az elveszett gyerekkor fölötti bánat és öröm áll, egyszóval mindaz a
megkettőzés, ahol a szubjektum önnön koherenciáját élheti át (2002. 45).
Kétségkívül felerősödik Németországban a hetvenes évek végére a szubjektivitáshoz történő
visszatérés, az imaginárius szerepe. Speciális jellemzője a történelemhez fűződő viszonyában
látható: a család múlt és jelen kontextusa, az egyén identitásának történeti összefüggései
központi helyen szerepelnek. Differenciált tematikai megjelenésük a filmekben jobbára
túlmutat az autentikus én és a szerepjátékok objektivációin. A más vagy a másként lét tudatos
megjelenítése teatralitás, pátosz, intenzivitás sokféle játékaként stílussá, illetőleg stilizációs
elvvé lesz. Amennyire elfogadhatók a német újfilm vonatkozásában az ödipális vagy bipoláris
önazonosság bizonyos jellemzői, annyira el is utasíthatók az ún. outsiderek: Werner
Schroeter, Herbert Achternbusch, Ulrike Ottinger etc. vonatkozásában, de Hans-Jürgen
Syberberg, Fassbinder és bizonyos értelemben Herzog esetében is (ld. következő fejezetek). A
kívülállók műveiben a hagyományos fabula-szüzsé-műfaj elemei sokféleképp átalakítva vagy
alig találhatók meg, szereplőik felfokozott exhibicionizmusa színes karneváli felvonulás, a
nemi magatartásformák megnyilvánulása robbanékony talajon folytatott polémia vagy fel sem
vetett kérdés. Oppozíciójuk nem pusztán Hollywoodot érinti, hanem a német filmgyártás
szinte minden szintjét és módját magában foglalja. Interpretációs és ábrázolási eljárásaik
extrémitása különböző pólusok magától értetődő kapcsolatából alakul ki: elitkultúra és giccs,
allegória és realizmus, irónia és rossz ízlés filmképei avatják őket a német film ismert
reprezentánsaivá. A Németország ősszel című alkotás többször hivatkozott kiemelt szerepe
abban áll, hogy leleplezi a szociális-polgári krízis jellemzőit, kiemeli az apa-fiú kapcsolatot,
tekintélykritikát gyakorol, feltárja a gazdasági jóllét és erőszak viszonyát. Ezen túlmenően ma
úgy is értelmezhető, hogy a film kísérlet egy modell felállítására, a német történelem
diszkontinuitásában rejlő kontinuitásának sajátos formájára, a nem egyidejű, ismétlődő
eseményeinek feldolgozására. Fassbinder rövidfilmje a történelmi patriarchális örökség
tagadásából indított imaginárius rendezői kritika, amely az akkori amerikai befolyás alatt álló
ödipális-szimbolikus német film ellen irányul. A filmtörténeti kép ennél lényegesen
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bonyolultabb: az amerikai mozi egyrészt sajátosan elutasított, másrészt pedig tükörképi
viszonyban áll a hetvenes évek végi imaginárius német filmmel. Herzog, Wenders,
Fassbinder, Syberberg filmjei eme ambivalens konstellációban készülnek. Nem pusztán apafiú, gyarmatosító-gyarmatosított dialektikája érvényesül, hanem az ellentétes és a kiegészítő
szemiológiai viszonya tárható fel. Ebből az aspektusból Amerika következtetni enged a német
történelemre, az pedig magában foglalja a fasizmust, a család és az egyén történeteit, akik
mint nézők speciális elvárásokat támasztanak a német film iránt (Elsaesser, 2004. 153-210), s
ily módon Hollywoodot, tágabban Amerikát idézik. Minden kategória egyben antipódiaként is
látható; így lesz kép és képzelet a külső világ belsőjének külsőjévé. Főként Wenders
filmjeiben figyelhető meg az effajta megduplázódás, kiemelten Az idő sodrában (Im Lauf der
Zeit, 1976), Az amerikai barát (Der amerikanische Freund, 1977), a Párizs, Texas (1984)
című alkotásokban (vö. Elsaesser, 2002. 38-64).
Vitathatatlan, hogy a második világháború befejezése óta Németország felépülő, többszörösen
átalakuló filmprodukcióját a belső folyamatok mellett Amerika befolyásolja a legteljesebb
mértékben, így szükségszerűen reflektálja ezt a helyzetet még a hetvenes évek végén is a
német újfilm, és még explicitebb módon a posztmodern film. Mindazonáltal összefüggésbe
hozható e sajátos állapot az egyén önmagának és világnézetének növekvő mértékű
mediatizációjával is. Játékfilmek és dokumentumfilmek speciális-differenciális jellemzőinek
összefonódása új fogalmak alkalmazásának enged teret, mint például az irodalomelméletből
származó intertextualitásnak, fokalizációnak vagy a képzőművészetből, médiakultúrából
átvett pastiche-nak. Ez utóbbi definíció filmre alkalmazását elvégzi Fredric Jameson (2002,
21-30), aki az imitáció olyan művészetének tartja, amelyből eltűnt az eredeti, az autentikus
alkotás. Továbbá kifejti a posztmodern forma neutrális jellemzőit, melyek közt az egyik
legfontosabb ismérv a stílusok idézése oly módon, hogy azok rejtett, mögöttes vonatkozásai
nem tárulnak fel. Példaként a paródia szatirikus elemek nélküli imitációját hozza fel (Kinder,
2002. 102-143).
A német újfilm alkotóinak produkciói közt is megtalálható az új forma többek között két
lényeges különbséggel. Egyrészt feltűnő, hogy imitációik forrása önmaguk korábbi munkái és
az amerikai klasszikus műfaji film, másrészt kiemelhető a középpontba helyezett ideológiai
jelentés. Paródiájuk nem merül ki stílusidézetek látványában, hanem szatirikus megoldásokkal
fejtik ki nézeteiket, kritikai ellenállásukat. Fassbinder a gengszterfilm és a melodráma
műfajait parodizálja, Wenders John Ford Az üldözők (1956) című alkotásának egyfajta átiratát
készíti el A dolgok állásával, és Herzog fel-felvillantja Raoul Walsh alakjait
dokumentumfilmjeiben is. Jelentős minőségi és mennyiségi hányadot képeznek a német
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újfilm nőrendezőinek munkái: Helma Sanders-Brahms, Helke Sanders és Margarethe von
Trotta filmjei patriarchális formák, mesék, versek, klasszikus és szerzői német alkotások
szellemes paródiái. Feministának titulált kritikájuk a tudás, az emancipáció, a hatalom
reprezentációi ellen irányul. Általánosítható tanulsággal bíró munkáik a posztmodern
gondolkodásmód lenyomatai, s nem pusztán női rendezők nőszemszögű kisebbrendűségének
megnyilvánulásai, melyek a férfitekintély megszilárdult formái ellen irányulnak az egyén és a
társadalom szintjén (Kinder, 2002. 129-141; Creed, 2002. 80-101).
A formai-stiláris átalakulások között a dokumentumfilm a valóságra történő irányultsága
miatt érzékeny jelzőrendszerként működik, s átalakulása is feltűnő jelenség, mivel a német
modern korban meghatározó szerepet töltött be. A fiatal német film alkotói közül Harun
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koncepciójának elutasításában, a képek evidenciájának elvetésében figyelhető meg. Érvelési
stratégiáik szerkezetben betöltött szerepére figyelnek oly módon, hogy elképzeléseik határait
is érzékeltetik. Önreflexivitásuk nem a realitás „igaz” képének igényével épül fel műveikben,
sokkal inkább szolgálja vitájukat saját felfogásukkal, s eredményeképpen annak új
feldolgozását végzik el. A szerző evidenciája Farocki filmjeinek sajátja: önmaga interpretálja
képeit, keze, teste megjelenik a filmben. Kluge külső kommentátorként érezteti szerzői
jelenlétét. A film mestersége, a rendező és producer szerepe kétségkívül csak önreflexív lehet
(Meyer, 2005. 203-213). A posztmodern szkepticizmus nemcsak a dokumentumfilm
konvencióit kérdőjelezi meg, hanem magát a dokumentumfilmet mint műnemet teszi vita
tárgyává elsősorban az objektivitás lehetetlensége miatt. Míg a modernitás a filmet mint a
való reprezentánsát fogja fel, addig a posztmodern önreflexiója ezt megsemmisíti, tudatosan
átlépi a határokat, és összeolvasztja a dokumentumot és a fikciót. A fikcionális eszközök
alkalmazása és megmutatása az alkotási gyakorlat részévé lesz: a nem valós, az imaginárius
az objektivitás előfeltételévé válik a nyolcvanas évek önmagára (is) utaló dokumentumaiban.
8.3. Herzog filmművészete a posztmodern átmenet időszakában
Herzog modernizmusának alapját – különösen a dokumentumfilmekben látszik ez
tisztán – extatikus igazság- és esszencia-feltárás jellemzi. A keresés folyamata, amelynek
visszatérő motívuma az útonjárás, a gyaloglás mint a megismerés, a tapasztalatszerzés fizikai
megvalósulása és a magába forduló, világértelmező gondolkodás jelöltje, művészetének
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anyagi-érzéki és fogalmi-szellemi szféráit köti össze. Szenvedélyes módon hisz az autonóm
műalkotás egyénre, világra gyakorolt hatásában, formáló szerepében. A dolgozat korábbi
fejezeteiben részletesen foglalkoztam a német kultúra fausti örökségével Herzog filmjeire
vonatkoztatva, aki maradandó kísérletet tett a cselekedet újrafogalmazására az egyén szintjén
általában és az alkotó ember szempontjából. Ezt bizonyítják nagy modern filmjei. Lényegileg
nem távolodik el ettől későbbi alkotásaival sem, „pusztán” átalakulások variációit sorakoztatja
fel.
Herzog esetében a modernitás alapkérdései megmaradnak, csak filmes praxisa szerteágazó
volta miatt (is) kapcsolódhatnak hozzá az átmenet (posztmodern) művészetfogalmai a fikció
és dokumentum határfelületein. A hetvenes évek végétől vizsgált időszak a Fitzcarraldo
(1981/1982) nagylélegzetű projektjével veszi kezdetét. Ez a film programadó indítása az új
alkotói világképnek. Herzog kísérletet tesz a dokumentumfilm újbóli feltöltésére, amelynek
egyik feltűnő sajátossága a többféle helyszínen történő forgatás sokféle természeti-társadalmi
szituációról, problematikáról az egyén központi szerepének hangsúlyozásával. A játékfilmek
minőségi-mennyiségi mutatói a rendezői érdeklődés megváltozásáról tanúskodnak: az Ahol a
zöld hangyák álmodnak (Wo die grünen Ameisen träumen, 1983/1984), az utolsó Kinski-film,
a Cobra Verde (1987) és a Kegyetlen hegycsúcs (Schrei aus Stein, 1991) című néhány alkotás
húsz év alatt a játékfilmtől való eltávolodás bizonyítékai. A fikciós forma egyfajta kiürülése,
illetve bizonyos elemeinek átmentése a dokumentumfilmbe jelöli ki az új irányvonalat.
A nagy német individuum, Faust egy-egy tulajdonságát szétszóródó típusok végtelennek tűnő
halmazai szövik egymásba. Alakjai prédikátorok: a fekete püspök Brooklynból (Huie's
Predigt, 1980), Dr. Gene Scott tévéprédikátor (Glaube und Währung/God's Angry Man,
1980); orosz megváltók és sámánok (Glocken aus der Tiefe. Glaube und Aberglaube in
Rußland, 1993); afrikai pásztorok (Wodaabe – die Hirten der Sonne, 1988/1989); hegymászók
(Gasherbrum – Der leuchtende Berg, 1984); Laoszból kimenekített amerikai pilóta (Little
Dieter Needs to Fly, 1997 ); dzsungelben lezuhant repülőgép egyetlen túlélője (Julianes Sturz
in den Dschungel, 1998/1999). E sorozat végén áll a 20. század végi alkotói-művészeti
összegzésnek, mérlegkészítésnek is beillő önreflexív-önrevizionista dokumentum, a
Legkedvesebb ellenségem (Mein liebster Feind, 1998/99).
Herzog filmjei egymásban, egymással változó intertextust alakítanak ki, kapcsolatot tartanak
korábbi művekkel, azokkal mégsem építenek ki mélyebb összefüggést, s együttes
megjelenésük sem képes olyan narratívumként minősülni, mint a rendező modern
korszakának egyes nagy filmjei. Az egymásból táplálkozó munkák mozgása burjánzó
ornamentikát képez, amely újra és újra élő dzsungelként átszövi Herzog világát, megőrizve
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felépítés és megszüntetés, felemelkedés és bukás, megdicsőülés és alantasság antinómiáiból
összerakott szerkezetét és feszültségét. A filmek heterogén szövegszerűsödése Herzog
számára érzéki élvezet erotikus felhangokkal, amit azonnal önreflexív elidegenítéssel kezel.
Ironikus kommentárral leleplezi az ellentmondásokat, amikor alteregója, Kinski nyíltan pózol
a dzsungel élővilágával a Legkedvesebb ellenségem című film végén. Helytálló a
megállapítás, hogy egy adott szöveg más is, és több is, mint ami bizonyos nézőpont(ok)ból
feltárul, többértelműsége szöveg mivoltából, sokféleségéből fakad, s mint ilyen nem mutatja
meg magát teljesen, mindig megőriz valamit, akár csak kis részecskét összetevőiből, ami
megakadályozza, hogy besorolható, összefoglalható, rendszerezhető legyen. Nyitottsága,
heterogenitása, többszörözhetősége élő dinamikus szövetté avatja, amely narratívák
középpontjában mindig más, egy-egy fausti vagy fausti eredetű tulajdonsággal jellemzett alak
áll. Egyenként egyoldalúak, sőt plakatív jellegűek, de összefonódó, egymásba íródó szövegek
cselekmény-hordozóiként jellegzetesek, a herzogi univerzum poszt-jelenségének fontos
indikátorai. Az alakok bár centralizáltak, mégsem magszerűek valamiféle rendszerben, sokkal
inkább találják meg változó-váltakozó helyüket társadalmi diskurzusokban, kijelentések laza
kapcsolatában. Az örökös útonjárás az egész-élmény keresésének, elérhetetlenségének, az
eksztatikus igazság meglelésének modern küzdelme mint szenvedélyességgel kifejtett herzogi
sajátosság ugyan nem vész el teljesen, csak megszelídül, sok esetben partikuláris
pszeudomozgássá alakul át.
Aktív átjárás szükségeltetik a közösségek életmódjában, hogy határaikon túllépve a másikkal
létesítsenek dinamikus kapcsolatot, s ekképp határozzák meg újra és újra identitássukat,
konkrét és szimbolikus jellemzőiket. A miénk és az övé terei közt húzódó senki földje az a
köztes tér, ahol a kölcsönös együttműködés elkezdődhet. Ez egyben a dialógus egyéni és
közösségi tere, s Herzog fiktív-dokumentarista közege, ahol többértelmű, sokféle párbeszédet
folytat a német újfilm expresszionista mestereivel, az amerikai elbeszéléssel és legfőképp
saját modern alkotásaival.
Filmtörténeti tudásként kezelt faktum a második világháború után felépülő német filmgyártás
amerikai filmmel folytatott küzdelme, a hatás-ellenhatás többféle folyamatának tematikaikritikai-érzelmi megjelenése a filmekben. Mindazonáltal igaz az is, hogy a modern szerzőiség
Truffaut empirikus „elméletének” ismerete óta manifesztált kapcsolatot mutat fel a populáris
mítoszokkal, hollywoodi szuperhőseivel, s ha tartalmi mélységében nem is, de formai-stiláris
összefüggésében ez bizonyítható. Ez a konszenzuális „bennelátás” a német modern filmről írt
tanulmányok alapállása, már csak a filmipari minták, modellek, konvenciók okán is. Elsaesser
(2004. 5-56) meggyőződése, hogy a felépülő német filmgazdaság és művészet az amerikai
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szisztémával folytatott polémia tükrében látható. Kétség kívül lehet találni rokonságot Klaus
Kinski filmi alakjai és John Wayne hősei között, vagy Fitzcarraldo fixa ideája eszünkbe
juttathatja akár Raoul Walsh kalandfilmjeit is Errol Flynnel a főszerepben. Herzog esetében
ez olyan közeg, ahol reflektálhat az autentikus műalkotás státusára, szerepére, a szerzői
világkép problémáira, és mint egy sajátos gazdasági-társadalmi környezetben író-rendezőproducer a filmkészítés feltételeire is. A Kaspar Hauserben nincs autentikus én, a helyette
kifejtett más én több, diskurzív képeivel reflexiós szövegként is értelmezhető.
A német újfilm fénykorának filmjében már benne rejlik az a poszt sajátosság, amit ebben a
korszakban Herzog kiemel, nevezetesen a dialogicitást önmaga alkotásain keresztül a
filmművészettel, és a diskurzív ön/reflexiót. Autenticitás és szerzőiség alapkérdése érvényét
veszti, nem pusztán azért, mert meghaladta a kor, és az egyéni életpálya is kellőképpen
kiaknázta a benne rejlő lehetőségeket, hanem mert a mediális, virtuális világ Herzog
művészete számára irreleváns. Filmjeinek reflexiós hálózata önmagunk és világnézetünk
növekvő mértékű mediatizációjának veszélyeire hívja fel a figyelmet. Herzog számára a
műalkotás továbbra is esemény, önkép, önálló világának kifejezése úgy, hogy hálózatos
kapcsolatokat alakít ki korábbi munkáival, amelyek kijelölik a továbbvivő utakat. A
Fitzcarraldo például az Aguirre, Isten haragját tekintheti előzménynek, utána pedig a Cobra
Verde, a Legkedvesebb ellenségem, majd még később a Tízezer évvel öregebben című filmek
származtathatók belőle. A művek közti kapcsolat nem ismeri a korszakhatárokat, saját
szabályai és normabontásai, cirkuláris szerkezetű és nyitott elbeszélései egyszerre modern és
poszt-modern jellegűek. Stílusának elemei az első filmekben már megalapozódnak, stilizációs
elve, pátosza, teatralitása, intenzivitása, önreflexiós megoldásai jelen voltak korábban is,
ebben a korszakban azonban hatványozottan, felfokozott módon eluralkodnak. Amennyiben
Kovács (2005. 219-229) kategóriái szerint Herzog modern munkái ornamentális stílusúak,
akkor ebben a korszakban inkább a heterotopikus elnevezés illeszthető rá. Nem valamiféle
eklekticizmus, nem esztétikai alternatíva, nem parodisztikus-ironikus újraírás ez, hanem mint
az önstilizáció egy formája, az élet megformálásának új perspektíváit tárja fel. Jellemző
Herzogra is az, amit posztmodern rendezőtársairól állítanak, nevezetesen, hogy a színek és
formák variációs játéka mögött a tényleges élet utáni féktelen vágy tör felszínre, és amely
mint a saját intenzív élet iránti igény viszi keresztül akaratát sok esetben sokkoló brutalitással
(Lissmann, 1999. 188). Az új művészeti gondolkodás és tudat új érzékenység kialakításáról
tanúskodik, mely anyagi-érzéki oldalát hangsúlyozza, annak tudományos, esztétikai,
technológiai lehetőségeit teszi próbára. Eltávolodik a fogalmi síktól, az egész világról alkotott
képtől, inkább a percepcióra, az érzékletességre, a vitalitásra fókuszál. Susan Sontag új
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szenzibilitásnak nevezi a jelenséget, amelyet a vizuális művészetek vonatkozásában Hegyi
Lóránd (1991, 133-144) ír le mint olyan szemléleti változást, amelynek alkotóeleme a
radikális szubjektivizálódás, a művészet társadalmi szerepének megváltozása, korábbi
avantgárd expanziójának visszaszorulása.
A totális valóságok létrehozásának céljából összefonódó élet, gyakorlat, kultúra, művészet
elveszti érvényességét Herzog számára. Fikcióinak valóságát a dokumentum paradoxonjával,
dokumentumfilmjeinek realitását pedig fikciós manipulációval kérdőjelezi meg. A „valóság”
fogalma dinamikus mozgásban létrejövő-szertefoszló sokféleség. Az egész életművet tekintve
kétségkívül nem áll távol tőle a hypertextus fogalma sem, hiszen szerkezete multilineáris,
csomópontok köré épülő hálózat jellemzőit példázza.
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9. A fausti ember és a haszontalanság filmjei
9.1. Herzog-Fitzcarraldo, a haszontalan meghódítói
„Csak az álmok képesek hegyeket megmozgatni” – hangzik el a Fitzcarraldo című
filmben, s ez a mozgatóerő, egyben nehéz teher tartja életben Herzog munkásságát (1982;
Corrigan, 1986; Kaiser, 1993. 23-67; Pressner, 2002). Feltartóztathatatlanul készíti álmait,
vízióit beteljesítő filmjeit, amelyek magját a fizikai módosulás és az esztétikai esemény
alkotja.150 A német rendező a filmkészítés minden mozzanatában ezt tartja szem előtt, ahol az
alkotó igazsága mindvégig éppúgy fontos marad, mint az újdonságra törekvés. Forma és stílus
elemeit korábbi munkáihoz kapcsolódóan fejleszti tovább, ciklikus szerkezeteiben megőrzi a
nyitottságot mint utalást a kifejezhetetlenre, s mint létezésének bizonyítékát.
A Fitzcarraldo című film a haszontalan cselekvésnek és kudarcának megjelenítése azzal az új
vonással, hogy e motívumok mellé a művészet szükségessége, avagy hiábavalósága kerül. A
fausti tett paradoxonja itt felmerülése pillanatától meglévő haszontalanságában rejlik. A
minden résztvevőt meggyőző vállalkozás olyan cselekedetre irányul, amelyben a kudarc
szükségszerűen benne foglaltatik. Így van ez már első filmjétől kezdve, de ebben az esetben a
zene és a vizualitás kiemelt fontossága révén a művészet szerepét helyezi a középpontba. A
cselekvésben a meghódítás nyer teret, pontosabban a hódítás folyamatos jelenléte képezi a
mozgatórugót. Herzog az utazás formalizálásával a misztikus középpont felé tartó európai
civilizációs hajózás kalandját fejezi ki térben és időben lineárisan előrefelé haladva,
ugyanakkor az archaikus indián mítoszok dzsungelbeli működésével visszafordítja azt. Nem
tragikus a kudarcba fulladt nagy elképzelés, mert a meghódítás mint cél Fitzcarraldo
expedíciójával megvalósult. A haszontalan elnyerése diadalmas végkifejlet lesz. Már nem a
közjóért történik a vállalkozás, nem az operaház felépítéséért a dzsungelben, hanem magáért
az eseményért. Fitzarraldo megszállottsága a zene iránti természetfölötti rajongásából
származik, ezért nem valódi cél az operaház építése, erről le tud mondani. Az operazenétől
viszont nem tud megválni, végül is azt bárhol le lehet játszani gramofonról a
bennszülötteknek, a malacnak, vagy vendégül látni egy operatársulatot egy hajó fedélzetén. A
célirányos cselekvés mint látszat lelepleződik a film végén. A fausti nagy elbeszélés hitele
semmissé vált, de Herzog számára a művészet az a megjeleníthetetlen többlet, az a szükséges
jelenlét, ami képes betölteni a hiányt.
Történeti források nem támasztják alá egyértelműen Fitzcarraldo alakjának mintául szolgáló
kaucsukbáró létezését. Herzog állítja, hogy élt egy Carlos Fermin nevű férfi, aki két folyó
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„(…) a lényeg az esztétikai esemény, a thrill, a fizikai módosulás (…)” – írja Borges (1990. 5).
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közti szűk földszakaszon áthordatott részekre szedve egy hajót, amit aztán újra felépíttetett a
másik oldalon.151 A fikciós elbeszélés szempontjából a forrás valódiságának nincs különösebb
jelentősége, ám kétségkívül igaz, hogy Herzog életművében ez a legnagyobb horderejű,
legviszontagságosabb körülmények között megvalósult projekt.152
A film prológusában inzert jelöli ki a cselekmény főbb szereplőit: a dzsungelt, az indián
mítoszokat, valamint Caruso hangját, a zenét. Az Aguirre-filmből ismert kiinduló beállítás a
mitikus-misztikus környezetet nagytotálban mutatja a felirattal, mely szerint a Cayahuari
Yacu olyan föld, ahol Isten félbehagyta a teremtést. Az erdei indiánok úgy hiszik, hogy csak
az ember eltűnése után tér vissza, hogy befejezze művét. Herzog a film narratív-audiovizuális
szerkezetének elemeit jelöli ki ezáltal: a képi világ tere az őserdő, zenei alapja az opera, „nagy
elbeszélése” pedig az ősi indián mítosz, amely az európai hódító mítoszát lerombolja és
megakadályozza a tett véghezvitelét. A cselekmény így többedrangú, a „gravitáció
legyőzésének megvalósítása” (Herzog, 2006), a hajó átvonszolása a hegyen bár dramaturgiai
tetőpontot képez, bár szenzációszámba megy mint rendezési bravúr, mégsem ez a fontos. 153
A főszereplő alakjának, jellemvonásainak meghatározásával a kalandor és kalandjai vezetik a
cselekményt, és határozzák meg műfajba sorolását. A kaland Fitzcarraldo első megjelenésével
kezdődik, átszövi a film egész szerkezetét, s az utolsóban ér véget. Démonikus, őrületeselragadtatott állapotban érkezik a manaosi operába, hogy a nagy Carusót hallhassa, s mikor az
operaénekes gesztikulál, mozdulatát félreérti, a nagy kalandra, nevezetesen az operaház
megépítésére

kiválasztottnak

hiszi

magát.
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személyes

motiváció

felfokozása

kiszámíthatatlanná, rejtélyessé teszi, s környezete számára váratlan, illogikus cselekedeteket
hajt végre. Terveit nem közli, csak az utolsó pillanatban avatja be segítőit. Így tesz
Fitzcarraldo kalandjának kezdetén, mikor hajójával nem az Ucayali-folyón lefelé indul el,
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ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Fitzcarraldo DVD 2006
Az előkészületek több évig tartottak, a forgatás egy évig. A producer (Francis Ford Coppola) és a rendező
tárgyalt Jack Nicholson vezető színésszel, aki az őserdő miatt nem vállalkozott a szerepre. Helyette Jason
Robards került szóba, aki viszont beteg lett, orvosai tanácsára nem folytathatta a munkát. A Fox stúdió kiszállt
a produkcióból mert Herzog mindent eredeti helyszínen akart forgatni. Klaus Kinski belépésével újra át kellett
írni a forgatókönyvet: Mick Jagger mellékszerepét mint Fitzcarraldo barátját és segítőjét kihúzták, annak
ellenére, hogy java része már le volt forgatva. Mario Adorf, német színész, aki a hajóskapitányt játszotta
volna, szintén kilépett a produkcióból. Kinski tombolásai napi gyötrődésnek tették ki a betegségek, rendkívüli
klímaviszonyok és kórokozók támadása miatt amúgy is sokat szenvedő csapatot. (vö. Herzog, 2004. 8-327.)
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A történet röviden össze is foglalható: Brian Sweeney Fitzgerald gigantikus vasútépítési projektjének
kudarca után újabb álmának megvalósításán munkálkodik, egy operaház építésén a perui dzsungelben.
Barátnője, Molly segítségével megvesz és felújíttat egy gőzhajót, hogy kaucsuk szállításra használhassa, ily
módon előteremtve a pénzt tervéhez. A kitermelésre alkalmas erdő azonban csak a zuhatagok miatt hajózhatatlan
folyók mentén található. Terve szerint hajóját bennszülöttek segítségével átvonszoltatná a két folyó közti hegyen,
hogy így kerülhesse ki a zuhatagokat. Áldozatok, szenvedések árán végül sikerrel jár. Az ünneplés után azonban
Fitzcarraldo és csapata arra ébred, hogy a hajó nagy iramban sodródik az árral a zuhatagok felé. A bennszülöttek
mítoszaik beteljesítésének engedelmeskedve szabadították el a hajót.
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hanem az Amazonason felfelé, a Pongo das Morteshez. A feszültség fokozásának eszköze e
filmben a visszatartott információ, a kiválasztott-megszállott kalandor szubjektumához kötött
váratlan akció és az időkésleltetés.
Herzog kalandfilmjeinek többsége az Aguirre, Isten haragja kivételével modernizmus utáni
korszakára tehető, mint a Fitzcarraldo, a Cobra Verde (1987), a Kegyetlen hegycsúcs (1991)
című alkotások. Az esztétikai-egzisztenciális elvek átalakulásának folyamata rajzolódik ki a
filmek sorából, nevezetesen egyrészt a filmművészet és életvitel differenciálatlan egysége
kikerül a középpontból, periférikusabb pozícióba kerül, másrészt az alkotás létrehozása mint
cél már nem domináns, azaz úgy lesz művé, hogy maga nem akar az lenni.
Az új másság elnyeréséért túl kell lépnie a kultúra, a civilizáció adottságain, ezért Herzog a
műfaj új tartalmi feltöltődésén munkálkodik. A kaland ambivalenciája, hogy egyfelől teremtő
megújulás, másfelől pedig gyarmatosító hatalmi törekvés legyen, felerősödik a természetes
élet hiányával és az önmaga feltételeit meghatározni szándékozó individuum válságával. A
modern illúzióvesztés tapasztalatát használja fel a rendező az öntudat, a diszkontinuitás, az
önreflexió és irónia extrém megnyilvánulásaihoz a „haszontalan meghódításának” (Herzog,
2004) kalandjához.
Fitzcarraldo cselekedeteinek mindegyikéhez a rendkívüliség társul: nagy tettre kiválasztott
extázisos rohamában „kiharangozza” Iquitos lakosainak az opera megépítését; a hitelesnek
mondott térkép két folyó közti keskeny földszakasza láttán irreális ötlete támad; őrült tervébe
a legutolsó pillanatban egy óriásfa tetején beavatja segítőit; majd azt kétszeri
nekirugaszkodásra (a hajó egy alkalommal visszacsúszik maga alá temetve két indiánt) meg is
valósítja; végül pedig operát rendez a hajó fedélzetén. A rendkívüli dolgok egyenletesen
tartott magas feszültsége és szenvedélyes kivitelezése a képi kompozíció, a zene, a színészi
játék eszközeivel a történet körfolyamattá absztrahálódását, az értelmetlenség örvényének
fogalmát teremti meg. Az Aguirre, Isten haragja végén a tutaj körül körmozgást végez a
kamera, a Fitcarraldóban az indiánok leengedik a hajót a zuhatagon, így visszajutnak a
kiindulóponthoz. Míg a modern kalandor bukását önmaga hiányosságaiban, erőszakos
gyarmatosító törekvéseiben, az új paradicsom illúziójában láthatja, addig ebben a filmben a
gonosz démonok kiengesztelésének mítosza okozza a bukást. A mitikus legyőzi a kalandot, a
természet a civilizációs beavatkozást, az ősi humánum diadalt arat a technicista embertelenség
fölött. Míg Aguirre kalandja történelmi forrásokkal alátámasztott, addig Fitzcarraldóé
ahistorikus: nem történelmi tettet hajt végre, hanem azt megrendezi, mint ahogy operaelőadást
szervez a hajón. A bukás tragédiájából groteszk-ironikus stílusú komédia lesz. Kudarcba
fulladt vállalkozása után Fitzcarraldo malaccal az oldalán, roncs hajóján a romantikus opera
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énekeseivel visszatér. Diadalmas-önironikus vesztesnek tűnhet, mégsem az, mivel
rajongásának tárgya, az opera újra és újra mesterségesen létrehozható.

9.1.1. Operai-filmi eklektika
A film elején a zene megszállottjának meggyőződését, nevezetesen, hogy az élet „csak
rossz karikatúrája annak, amit a nagy operaelőadásokon látni lehet” (Herzog, 1982), a
rendező stiláris cezúrával oldja meg. Werner Schroeter filmrendezőt bízza meg Verdi Ernani
című operájának megrendezésével. Különlegessége, hogy egyszerre lépteti fel Sarah
Bernardot és Enrico Carusót, ami minden elemében anakronisztikus kitaláció. A posztmodern
Gesamtkunstwerk stilizációja és a Thomas Bernhard-féle irónia keveredik a szereposztásban,
a látványvilágban, az opera előadásmódjában. Verdi művének Elviráját az opera fikcióban a
falábú Sarah Bernard játssza, a szerepet a filmben pedig egy transzvesztita művészre
osztották, míg az eredetiséget hangsúlyozó zenei hangfelvételt Itáliában rögzítették. Herzog
film-teremtésének alapja az itt és most elve: a brazil Manaus Teatro Amazonicójában 1981ben Kinskivel és Cardinaléval ténylegesen felvették a látható jelenetet. A posztmodern pompa
valós eklektikájával, a túlzóan ágáló, gesztikuláló szerepjátékkal humoros oldaláról ragadja
meg Herzog az opera nagy pillanatát, amint Caruso rámutat Fitzcarraldóra, aki elragadtatásba
esik, miközben Elvira ledöfi magát. Kinski humorral formálja meg szerepét, de nem kevésbé
nevetséges Peter Berling az elhízott, komolytalan, dilettáns igazgató szerepében, mint ahogy
az Aguirre-ben is hasonlóan alakítja a királlyá kinevezett spanyol nemest.
A rendező operai szellemben mindenek előtt a korai XX. század klímáját, az emberek
viselkedését, érzéseit, gondolkodásmódját alkotja meg, s ennek kereteit rögzíti: gazdagság és
rossz ízlés, hiúság és ostobaság, kivagyiság és kisszerűség, kapzsiság és pénzszórás,
látszatetika és jólneveltség jellemzőit vonultatja fel. Filmteremtésének és korrajzának
elengedhetetlen része a korabeli technológiák felélesztése, mint például a fagylaltgyártás
sóból kémiai eljárással, vagy a kaucsukfák csapolása, a kb. 60 kg tömegű tömbök
előállításának rituáléja vagy a roncshajó felújítása.154 Herzog a látás- és hallásérzékelés
elsődlegességére alapoz, és emellé a tapintás tapasztalatát helyezi, az érintés általi meggyőző
erőt, amely a filmművészetnek és az alkotónak egyaránt hitelesítésül szolgál. Mellőzi a
speciális effektusokat, a műtermi megoldásokat, de nem a mágikus realizmus elérése miatt
van erre szüksége, hanem az eredeti műalkotás önértéke miatt. Herzog tisztában van eme
154

Herzog filmelőkészítő csapata két ugyanolyan hajót épített, mert az egyiket átvontatták a hegyen, a másikat
pedig a zuhatagokban zúzták szét. A dzsungelben nem volt megfelelő infrastruktúra, ezért azt is ki kellett építeni.
(ld. Herzog, 2004)
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megkérdőjelező voltával, munkásságának célja mégsem lehet kevesebb, mint kísérletet tenni a
film mint műalkotás rehabilitációjára. Fikciójában valóságos ingerek együttesére épít, a
szinesztézia speciális formáját hozza létre úgy, hogy fizikailag korhű eljárással újra
megteremti azt, ami megtapintható, megízlelhető, látványként egyedülálló és hangforrásként
eredeti. Az eredmény a hangulati hasonlóságon alapuló képen túlmutat, felfokozott egyszeri,
megismételhetetlen lesz. Schlöndorff, a rendező barátja úgy látja, hogy Herzog a játékfilmek
készítésekor is mindenek előtt dokumentátor. Előbb létrehozza a cselekményt, aztán lefilmezi
(Pressner, 2002. 24-33). Trükkökkel vagy digitális eszközökkel, ahogy manapság szinte
mindenki csinálja, nem érhető el az eredetiség esztétikája.
9.1.2. A herzogi „kristály-kép”
Schroeter és Herzog látványvilágában az opera mint tér, mint zenei hangzás, mint
stilizált műviség és hamis illúzió keretet képez a struktúrában, visszatér a lezárásban, és éles
ellentétet épít fel a természeti környezettel. A folyók és a dzsungel a film valós tere: Iquitos
cölöpökre épült, úszó faházai, a missziós telep a folyó mellett, a hajó szűk belső helyiségei
önmagukban nem meghatározott térként, hanem a belülről kifelé, az őserdőre irányított
tekintet lokalizációiként érvényesülnek. A kalandor számára biztosított háttér, egyfajta
védelem a rejtélyessel, az európai ember szabályainak, ismereteinek nem engedelmeskedő
idegenséggel szemben. Az őrerdőt kétféle domináns képsíkban rögzíti a kamera: az egyik a
tekintetek irányát követő totálkép, a másik a szűk képkivágás, amely virtuálisan különíti el a
képen belüli és kívüli ornamentális tér kiterjedését. Utóbbi esetben a tér bejárása Fitzcarraldo
kalandozásain keresztül lineárisan történik lassú ritmusban, egyenletes tempóban, amit a hajó
mozgása szemléltet a legjobban. Időképzése is e folyamatosságra törekszik, amit csak a
közelkép időtágítása zökkent ki. A nagy távolságokat áthidaló síkok esetében a térképzés
körkörös mozgást követ: Fitzcarraldo tekintetének irányában panorámázva befogja a teret,
majd visszatér kiinduló pontjába. Ily módon alakul ki az időhurok a tér-idő folyamatosságon
belül. Legkifejezőbb példái e jelenségnek Fitzcarraldo harangozása a templom tornyában,
vagy az óriásfa tetején a dzsungelben, amikor madártávlatban látható a két folyó közti hegy, a
hajó átvonszolásának helyszíne. Ez utóbbi jelenetek a narratív szerkezetben fontos fordulatok:
az extatikus kinyilatkoztatás az operaház megépítéséről a város lakóinak elindítja a
bonyodalmat, a kaland kimenetelét, a másik esetben Fitzcarraldo tervének ismertetése
közvetlenül készíti elő a dramaturgiai tetőpontot.
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A rendező nemcsak képmutogató, hanem képeinek saját, önálló világot teremt, s ahogy a
filmtörténet nagy művészei, úgy Herzog is egyre nagyobb köröket jár be filmjeivel: a való
képeit vízióinak, világról alkotott felfogásának vizualitásával egyesíti.
Deleuze megfigyeléseinek értelmében (2008. 84-118) inkább azt a legkisebb kört kellene
keresni, amely a belső határ szerepét töltené be, ahol az aktuális/valós összekapcsolódhatna az
emlék, a fantázia, az álom képeivel. Ha végigkísérjük a filmtörténet kezdete óta ismert
flashback technikáját, hasonló jelenséget láthatunk. Alapjait a biológia tudománya szolgáltatja
az érzékeléssel mint a környezetből érkező ingerek felvételével és első feldolgozásával, ezt
követően az észleléssel, mint a tapasztalatok és élmények új egységgé rendezésével a tanulás,
emlékezés, képzelet, gondolkodás folyamatai révén. A kognitív folyamatok egymásra épülő
rendszerében – ahogy Deleuze nevezi – az aktuális képnek, a környezet érzékelésének megvan
a maga új ismereteket, új egységet nyújtó virtuális képe. Bergson is leszögezi, hogy a virtuális
kép a valóságos tárgyi világ visszatükrözése a tükörképben, így szükségszerűen tartalmazza
azt, amelyből képződött, s tegyük hozzá, a biológiai alapokat ismerve ez nem is lehet másként
(itt most eltekintünk például a betegség miatt bekövetkező reakciómódosulástól). A kétarcú
kép folyamatos mozgást jelenít meg: összekapcsolódik és szétválik, realizálódik és
képzeletivé lesz. Az aktuális/reális kép és az ő virtuális/imaginárius képe alkotja a belső kört,
a határt, ahonnan kiindulva a való egyre mélyebb rétegeinek és a kognitív folyamatoknak
megfelelően különböző körök jönnek létre.
Deleuze op-jelnek nevezett képe genetikus sajátosságokkal rendelkezik: „kikristályosítja saját
maga” virtualitását, a „kristály-képet” (2008. 85). A keletkezés és a szerkezet a filmekben
biológiai fogalmakhoz kapcsolódik, mint például a csíra és a környezet. Deleuze talál a
filmtörténetben olyan motívumokat, amelyek mindezt magukban összesűrítik, mint például a
tükör, a színpad vagy a hajó. Fellini És a hajó megy című filmjében műanyag tengerben úszó
csírához hasonlítja a hajót, amely mint genom, élet-halál, sors meghatározója sokszögre
hasadva strukturálja az elbeszélést. Deleuze szerint Herzog esetében az Üvegszív kristálya
valójában három alakzaton: „az aktuális és a virtuális, az áttetsző és a homályos, a csíra és a
környezet” (2008. 91) formáin keresztülhúzódó kör. A szív titkának, a vörös üveg kutatásának
rejtélye összefonódik a kozmikussal, az emberi lét határainak vizsgálatával. Fitzcarraldoról
nem ír, de a kristály-szerkezetek sorában ennek is van helye. Ha a természettudományban
használt szakkifejezést alkalmazzuk, akkor a hajó motívuma az a folyón úszó mag, amely
reális kép a fehér ember törekvéseivel, leigázó magatartásával, megszállott tervével, amely a
környezeti feltételek függvényében, azokhoz alkalmazkodva fejlődik, s alakítja ki a maga
képzeleti képét. A dzsungel pedig természetes valóságképként formálódik meg e folyamatban,
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másik oldalát tekintve pedig virtuális kép, amely a mítosszal összefonódva alkotja a
kristályszerkezet egy variációját. Az Üvegszívben a kristály tüze átterjed a kézművességre, a
formátlan környezet ellen hat, hogy az képes legyen felfedni önmagát, a végtelen kristályos
lehetőséget. Herzog filmjei kvalitásos tanúságtevői ennek, ezért írja róla Deleuze, hogy „a
filmtörténet legnagyobb kristály-képeit” (2008. 92) hozta létre.

9.1.3. Szinesztézia a filmben
Fitzcarraldo operazenéje rejtélyes erő az őserdőben: elhallgatásra készteti a
bennszülöttek harci dobolását, elősegíti a sok kis csónak megjelenését a hajó körül. A
környezet főként vizuális jelenségként formátlan, és a szinesztézia eszközével lesz
differenciált. A néma dzsungel egyszerre hangossá válik, tapintással, érintéssel alakul ki a
bennszülöttek jelbeszéde a hajó fedélzetén, s Fitzcarraldo félelemmel vegyes csodálkozással
fogadja az ujjak megismerő tapogatását. Herzog a látás percepciójának rangját újra megerősíti
rendezési módszerével, azzal, hogy fizikailag érzékelhetővé, megtapasztalhatóvá teszi a
látványt.155 Emellett azonban egyenrangú kifejező eszközökként kezeli a hallást és a tapintást,
az érzékelésükből származó jelentések filmjének rétegeit képezik. Az indiánokhoz kapcsolt
kommunikációként használt érintés a mítosz megjelenését manifesztálja, megszabja a
filmelbeszélés további lefolyását. Visszatérő motívum a vak vezető alakja a rendező jelentős
filmjeiben, bizonyítván a látás bizonytalan hitelességét is: Kaspar Hauser Szahara-víziójának
történetében a karaván vak öregje megízleli a homokot és úgy dönti el, hogy délibáb-e az
emberek által látott hegy, avagy sem; Fitzcarraldo hajójának holland kapitánya alig lát, de
tapasztalatai, kifinomult hallása és ízérzékelése (megkóstolja a vizet) következtében
csalhatatlan tájékozódással rendelkezik.
Herzog a látás dominanciájával és ellentmondásaival tisztában van, ezért is hangsúlyozza az
autentikus valót, a tényleges megtörténést eredeti helyszínen, a forgatást természetes
körülmények között, s veti el a stúdiók, a trükkök illúzióját.156 A filmelméletek szerint a
modern szubjektumot meghatározza egy mindenható, tér nélküli „látottság”, egy tekintet,
155

Ahogy Herzog többször kijelenti: a néző újra hihet a szemének, hiszen minden valóságos, ténylegesen
megtörtént, ő ott volt és rögzíttette. (ld. Audiokommentar Herzog –Straub, Fitzcarraldo DVD 2006)
156
A látás a húszas évek óta az filmelméleti érdeklődés középpontjában áll: Rudolf Arnheim a filmre alkalmazta
az alak- és formaállandóság jelenségét (1985. 7-28); Balázs Béla többek között a közelkép központi helyét
emelte ki (1984. 58-88); Eisenstein konstruktivista montázselmélete (1998. 115-184) és Bazin elképzelése a
realitásról mint többértelmű, de osztatlan megjelenése a létezőnek, a vizuális észlelésre irányult (1995. 12-93).
Az újhullámok és az azokat követő elméletek még inkább kiemelték a látást: Baudry apparátus-elmélete Platón
barlangjával kapcsolja össze (1999. 10-23); a feminista filmelmélet kulcsszavai: voyeurizmus, fetisizmus,
exhibicionizmus, tekintet. E legjelentősebbek kiemelése egyértelműen alátámasztja – ami természetes is a film
esetében – a látás centrális szerepét, vitathatatlan azonban az, hogy a szem-tekintet konstellációnak számolnia
kell ellentmondásosságával
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azaz az ember kifelé forduló gesztussal önmagát konstituálja. Felerősödik mindez a mediális
látványosság által, a Fitzcarraldóban ez az operaelőadás, amely szintén nem viszonozza a
tekintetet, hanem résztvevő nézést és maszkviselést kíván meg. A néző ily módon ki van téve
a látottság számtalan formájának és rendjének: a néző egyúttal résztvevője is a látványnak,
miközben saját részvételét észleli. Herzog ebben a filmjében kísérletet tesz ennek enyhítésére,
amikor más észleleteket is bevon munkájába, hogy ne kizárólag a vizualitás belső
ellentmondásai táruljanak fel, hanem sokrétű percepcionális tapasztalat révén formálódjon a
film tartalmi síkja. Kijelöli ezzel további kapcsolódási pontját életművén belül: a Kegyetlen
hegycsúcs című játékfilmje a nyolcvanas évekből a megrendezett mediatizáció elméleti
problémájából indul ki.
A Fitzcarraldo dramaturgiai tetőpontjának előkészítése a látás-hallás-tapintás érzékelésén
keresztül vezet: az óriásfa magaslesén a panorámázó tekintetet az alig látó kapitány
kifinomult hallása és az expedíció résztvevőinek kontaktusa teszi teljessé. Az egymást
kiegészítő-felerősítő percepció csúcspontja a hajó átvontatása a hegyen. A fizikailag
aprólékosan kivitelezett, tűréshatárig hajtott cselekmény autentikus emberi reakcióit egyetlen
korábbi Herzog-film sem rögzíti ennyire leplezetlenül: az emberéleteket követelő baleset és a
hajó elindulása a gépezet erejének felhasználásával, a dugóhúzás technikai módszerének
alkalmazásával őszinte döbbenetet vált ki. A lassan felkúszó hajó a meredek hegyen a filmben
reflektálja a résztvevő nézést, valamint a tekintet-uralom blokádját is. A film
jelentésképzésének központi helyén áll, mivel ez a nagy operává átalakulás maga. A
művészetté válás metaforája, amely igazibb, mint az élet, „…az ember ősi tartozéka, ismerjük
valahonnan, hordozzuk magunkban, nem irtható ki, csak kiszakad a napvilágra…” (Herzog,
2006).
Goethe a 18. század végén a modern egyén prototípusát idézi meg Faust alakjával, s ezzel
sokféle feldolgozását nyitja meg a modernitás számára német és nemzetközi viszonylatban
egyaránt. Herzog modern filmjeinek alakjai is ebből a tradícióból származtathatók, az
emberiség modern tragédiáját jelenítik meg. A második rész végén a vak cselekvő Faust még
mindig a világ jobbítására törekszik, amikor katasztrófa és halál várja. Önfelmagasztosító,
öntúlbecsülő magatartása mindvégig jellemzi cselekedeteit. Fitzcarraldo alakjában mindez
tragikomikus játékká lesz: nem univerzális abszolútumra, világteremtésre, nem teremtői
nagyságra törekszik, idegen tőle az emberi fejlődés problémája. Privát ellenvilágot kreál
magának a zene segítségével, amely a valós létezés minden banalitásának hátat fordít.
Nagyformátumú fixa ideája szórakoztató és őrületes: a nagy opera rajongója egyedülálló
mecénás

szerepében

tetszelegne,

mert

számára
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kinyilatkoztatása. A művészetet szolgálja a burjánzó természeti környezetben Fitzcarraldo
ideálfantazmagóriája, vízió-irracionalitása, amely zsigerien komikus, a fausti nagy tett
visszahívásának értelmében pedig tragikus. Aguirre alakja értelmezhető az esztétikai
avantgárd sorsának metaforájaként: a vitorlás hajó a fa tetején olyan jel, amely
képtelenségében a racionálisnak, virtualitásában az irracionálisnak egyaránt ellentmond, így
alig lehet értelmezni. Az elérhetetlen El Dorado mint imaginatív létező a művészet eszméje, a
vágyakozás olyan művészet után, amely valóságosabb lehet mint a világ. Fitzcarraldo a
„haszontalan meghódítója” posztmodern változata az álom megvalósításának, amely az
értelmetlenséggel szemben a művészet igényét hitelesíti. Egy másik aspektusból nézve ez a
művészet önmaga felé fordulása mint az értelem maradványa, amely paradox módon az
értelmetlenség tapasztalatában keletkezik.

9.2. A zöld hangyák álma és az idegen
Herzog a nyolcvanas évek játékfilmjeiben fokozottan épít az idegen, az idegenség
esztétikai kifejezésére. Filmjeinek megválogatott természetes helyszínei nem arra szolgálnak,
hogy a szép általános tetszését kiszolgálják. A fenséges esztétikai kategóriájának alkalmazása
visszacsatolás a végtelenség ideológiájához, a szubjektivitás növelését eredményezi. Ez
azonban nem jár együtt az értelem érzéki világ fölötti elvi felsőbbrendűségének tudatával (vö.
Lyotard, 1993. 49-61). Az idegen mint a másság kifejezése az elidegenítéssel találkozik, s ily
módon a képzelőerőt fokozza, aktiválja az absztrakció működését. A recepció felől
megközelítve ezzel legyőzhető a kialakult érzeti és megértési bizonytalanság, vagyis az egyén
eljuthat egy bizonyos határig, ami eredménynek számít akkor is, ha nincs tényleges haszna.
A német esztéta, Grabes munkájában (2004, 156-164) az idegen pozícióját a szép és a
fenséges között találja meg, olyan köztes helyet határoz meg, ahol mindkettő
hatásmechanizmusa érvényesül. Az elbűvölő szép és a lenyűgöző fenséges között található
idegen mint elidegenítő másság az irritáló, az érthetetlen és a rémisztő, azaz vonzás és taszítás
között oszcillál.
Ahol a zöld hangyák álmodnak (Wo die grünen Ameisen träumen, 1983/1984) című film
indító képsorára mi sem jellemzőbb, mint a fenti sorok. Az idegen a mitikus ősi rémület
hangján talál elutasításra a filmforgatókönyvhöz írt elbeszélés ajánlásában: „Bányáitokkal
szétszabdaltátok az országot, és nem látjátok, hogy az én testemet szakítjátok szét.” (1984. 5)
Herzog bevezetésében Ausztrália egyik sivataga az a térség, ahol kétszázezer év óta egész
világokat álmodnak a zöld hangyák. „A Föld belsejéből furcsa hangok hallatszanak, mintha
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az őstörténet és a valótlanság küzdene egymással.” (1984. 5) Az ipari társadalom gazdasági
érdekei gátlástalanul lerombolják a természetes környezetet, az ausztrál bennszülöttek ősi
kultúráját, mítoszaikat. Az álmodó hangyák Herzog fantáziájának szüleményei, de ez akár az
ausztrál „álomidő” mítosz egyik története is lehetne. A bennszülött törzsi kultúrák
sokszínűsége mellet összekötő kapocs az őstörténeti tér és az idő, ahol táncok, zene, rítusok
révén kapcsolatba léphettek az ősökkel. Az őslakos emberek világszemléletében, az álomidőben ősszellemek alakították ki a tájat, az élővilágot, a kultúrát, a nyelv alapjait, s töltötték
fel mágikus életenergiával, ezzel biztosítván az élő természet szaporodási-fennmaradási
rendjét. A mindennapi élet részeként tovább folytatódik a mítosz ápolása a szent tér
bejárásával, az álmodás idejével, amit művészeti alkotások: tárgyi emlékek, sziklafestmények,
hangszerek, énekek őriznek. Ezen túl a mágikus-vallási világkép rítusait, művészetét
közvetlenül vagy közvetetten célok elérésére használják, cselekedeteik mindenek fölött az élet
időszakos megújulását és a lét folyamatosságát szolgálják (Bodrogi, 1981. 47-61).
A „primitív” vallásos ember számára a „világalapításhoz” kapcsolódó ősélmény fontos
tapasztalata a szent tér és szent idő, amely meghatároz minden viszonyulást az e világhoz. A
tér valamiféle közép, „szilárd pont”, ahol megmutatkozik „az abszolút valóság” mint az
ontológiai világ alapja. Emiatt ragaszkodik a bennszülött bizonyos területeihez, amely a
határtalan, homogén térrel szemben tájékozódást, kapcsolatot jelent az ősi szellemi, mitikus
szférával, s ekképpen mindennapi életének meghatározója is. A vallásos alapú tér nem
homogén, nem folytonos, repedések, törések jelzik az átmeneteket, a találkozásokat a másik,
nem szakrális világgal. E határjelek (legyen az ajtó, ablak, küszöb vagy akár kövekkel,
növényekkel elkülönített hely) szimbólumok és közvetítők szerepét veszik fel (Eliade, 1999).
A Biblia Ótestamentumának történeteiben is olvashatunk hasonlóról, példának okáért Jákob
lajtorjájának esetében: minden szent térben van egy „nyílás felfelé”, az isten/ek szférájához,
ahol a szentség megnyilatkozik (ld. Szent Biblia, 1990. 27-28). Isten háza vagy az ősi föld
adott területe – a filmben az álmodó hangyák helye – átmenet a földi és az égi között, s mint
ilyen meghatározott viselkedést kíván meg, egyben biztonságot, harmóniát nyújt.
Amennyiben a homogenitásban nem jelzi semmi e teret, akkor például állatok segítségével
találják meg azt. A szent tér kialakítása és óvása egyben a saját kozmosz megteremtése és
védése is, amely szemben áll a másik, a kaotikus megnyilvánulásával, az idegen világgal. A
létrehozás aktusa mint isteni tevékenység másik sajátossága a szent idő, a vallási ünnepek
ideje, az újra meg újra átélhető, a jelenlévő mitikus kezdet ontológiája, végtelen
megismételhetősége. Nincs múltja, nincs jövője, paradoxális lényege szerint a szakrális idő
egyfajta körkörös örök jelenlét, amit a rítusok művelése biztosít. Nem mérhető az idegen tér
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profán idejével, amilyen a történelem vagy a mindennapok, a nem vallási ünnepek
diszkontinuitása vagy heterogenitása. A bennszülöttek viselkedését megszabja a kozmikus
tér-idő szerves egysége; örök keletkezése, elmúlása és újjászületése. Művészeti példák
sokasága ismert az idő szimbolikus megjelenítésére, mint például templomok belsejében a
világ évenkénti megújulásának kozmológiai jelei, a templomhajó égtájak szerinti tagolása
vagy a szentély félkörös szerkezete.
9.2.1. Pragmatikus racionalizmus vs. mitikus szellemvilág
A tér és az idő jelentőségét címével is kiemelő film indító szekvenciája természeti
képekből áll össze: forgószél tölcsére rajzol absztrakt formát a sivatag fölötti égre, a kihalt
tájat üres országút szeli ketté. Herzog struktúráit mindig hasonlóképpen kezdi, a táj újnézetű
ábrázolása pro- és epilógusként fontos szerkezeti elem, audiovizuális jellegénél fogva
esztétikai stiláris minőség, valamint metaforaként az értelmezést szolgálja. A ritka jelenség
képsora Schmidt-Reitwein kamerájának (is) köszönhetően a romantikus festői hagyományhoz
és a filmes pályakezdéshez, nevezetesen a Fata Morganához kapcsolódik. Önidézete
kiegészül személyes inzerttel: Herzog akkoriban elhunyt édesanyja emlékének szenteli
munkáját. Mindez Gabriel Fauré Rekviemjének zenei részletével megteremti a mű
atmoszférikus feszültségét és hatásmechanizmusát. Az egyéni élet stációja, a művészeti pálya
reflexiója és az általános világállapot mentális-emocionális megfogalmazása vezeti be a
filmet, amelynek egységéhez konkrét téridő fűződik. A lassú ritmusú kameramozgás
meddőhányók mesterséges képződményeit láttatja, ipari konténerek, gépek zaja jelzi az
ismeretlen, az idegen jelenlétét. Geometrikus formák homogén tere rendszertelen, kaotikus, a
profán világ megtestesítője. Herzog filmjében az ipari civilizáció erőszakos, haszonelvű
előretörésének valóságossága áll szemben az álomidő szellemi világát megidéző mentális
képpel. Fejlődés és primitivitás, pragmatikus racionalizmus és mitikus szellemvilág
kontrasztja azzal a tér és idő különbségtétellel lesz érzékletes, ami a film mint műalkotás
egyedi jellegzetességéből fakad. A bányatársaság urán után kutató tevékenysége a
kapitalizmus szemszögéből ésszerű, mivel hasznosítja a terméketlen területet, s mint a haladás
logikus lépése az emberiség fennmaradását segítheti elő. Ezen elvekkel együtt jár a másik
oldal ismerete, amely szerint a bányászat ökológiai-politikai szempontból megkérdőjelezhető,
mivel felbontja az ökoszisztéma egyensúlyát és diszkriminatív eljárásaival sérti a
bennszülöttek önrendelkezését, kulturális identitását. Dokumentarista eszközökkel látleletet
készítenek a film alkotói az ipar végtelen monotonitásáról, amely Eliade (1999) szerint a
profán rendezetlen homogén tér jellemzője. Az ausztrál őslakosok számára ezzel szemben a
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sivatag e területe nem homogén, hanem biztonságos eligazodást nyújtó hely, ahol saját földi
világuk kapcsolatot tart fenn az ősök szellemével, az alvilággal és az éggel. Fiktív Herzogmítosz a zöld hangyák álma, valószerűen megjeleníthetetlen, de a bennszülöttek mitikus
„szent terében” és „álomidejében” abszolút valóságként van jelen. Viselkedésük
alárendelődik kozmoszuk mozgatórugóinak: mozdulatlanul ülnek és hallgatnak, vagy
didzseridu hangszeren játszanak, énekelnek, rítusaik révén tiltakoznak az idegen térhódítása
ellen. A film dokumentálja a bányatársaság és az őslakosok konfliktusát egy földdarab
megszerzéséért, amely kapitalista szemszögből értéktelen addig, amíg érclelőhellyé nem
válik. A másik szempont szerint mint ősi mítosz, eredeti kultúra helye kiemelt értékű, s
eltűnése visszafordíthatatlan veszteség lenne. E kettő szembehelyezése kép-hang montázs
váltakoztatásával, semleges narrációra törekedve mutatkozik meg a film elejétől kezdve: a
bányászat képeit, zörejeit a didzseridun játszó öreg bennszülött vezető, Wandjuk Marika
portréja követi. A modern és az ősi közvetlen ellentétére épülnek a film embléma-jelenetei,
mint például a bányatársaság buldózerei előtt vagy a szupermarket padlóján ősi szertartásaikat
végző lakosság. Ugyanazon beállításokon belül minden vizuális és auditív motívum, a
narrativitás, a személyek puszta jelenléte egyszerre dokumentálja e helyzetet. Dialógusok
sokasága is alátámasztja ezen eszközök túlsúlyát. Herzog itt háttérben tartja játékfilmes
megoldásait, viszont a táj festői megjelenítésében nagy szerepe van operatőrének (ld. előző
fejezetek).
A filmnek nincs erőteljes központi alakja, illetőleg hasonlóan mérvadó főszereplője mint az
előzőeknek (kiemelt címszereplő), vagyis több is akad: a bányászati munkák vezetője és a
bennszülöttek vezetői egyenrangúan látják el rájuk rótt feladataikat. Ezúttal nincs gigantikus
lázadás, sem vízió, sem álmok. A nyugati kultúra praktikus cselekvői kompromisszumra
készek, de számolnak vereségükkel. A kezdeti kételkedést, és bizonytalanságot felváltja az
oknyomozó megismerés utáni szimpátia és cselekvési készség. Lance Hackett157
munkaadóinak érdekeivel szemben bíróság elé viszi a zöld hangyák földjének ügyét.
Távozása az elvesztett per után magától értetődő, nem látványos szabad választás eredménye,
s nem szimbolikus az sem, hogy a sivatag végtelen terében végül is eltűnik. A Herzognál
megszokott tévelygő és különc alakok némelyike itt is előfordul, de az ilyen személyek
jelenléte a föld e pontján nem feltűnő. A leíró epizódok ismeretadagolásának szerepén túl a
profán monoton idegenséget hivatottak ellenpontozni, s a mítosz téridejét bizonyítani. Ilyen a
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Bruce Spence színészi pályája a színházhoz kapcsolódik, emlékezetes alakítást nyújtott a Hamletben és Rolf
Hochhut A helytartó című darabjában. Az új-zélandi születésű művész jelentős filmekben játszott Herzog
rendezése előtt is, mint például Peter Weir Párizs, a roncskocsik Mekkája (1974) című alkotásában.
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természettudós, aki a hangyák nem nélküliségét kutatja; a feltűnő öreg hölgy, akinek kutyája
eltévedt a bányajáratokban; Arnold, aki egykor antropológusként dolgozott itt, most szinte
eremitaként él családjával a sivatagban. Az ő szájából hangzik el a bírálat, hogy minden
rombolás, ami fejlődésnek látszik. A diagnózis tárgyilagos kimondásával bizonyítani
igyekszik a tételt, hogy az ipari társadalom praktikus célszerűsége szükségszerűen kivívja a
szintén racionális alapú szembehelyezkedést. Nem valamiféle külső támadás éri az archaikus
világot, hanem belülről bomlik fel a fejlődés folyományaként. Több népcsoport mitikus
gondolkodásában az egész kozmoszra leselkedő veszélyt a gépek alakját felvevő őssárkányok
jelzik, akiket az istenek egykor legyőztek, s most visszatértek, hogy bosszút álljanak az isteni
művön. A tudományos technikai gondolkodásmód egyenes következményeként az ipari
társadalomban kiteljesedik, a természet szekularizációja visszavonhatatlan, a létezés mitikus
dimenziója végleg eltűnik.
A film központi motívuma az olajzöld repülő, amely mint egy egzotikus nagytestű rovar, már
külső megjelenésében is a kultikussá válás lehetőségét hordozza. Mindenesetre ez a
morfológiai hasonlóság építi ki az okozati kapcsolatot, amikor a város repterén álló gép
lenyűgözi a bennszülötteket, s ezáltal felsejlik a megegyezés lehetősége a bányatársasággal.
Kérésüknek eleget téve, a körülmények dacára landol a repülő a sivatagban. A felszálló por, a
légmozgás, a ritmikus felvételek ismételten a Fata Morganát idézik, ahol a film elején hosszú
percekig landolnak a különböző gépek. Festői eszközök válnak ettől kezdve eluralkodóvá a
dokumentarista megfogalmazás fölött: földszínek mosódnak egymásba, szilárd és légnemű
anyag kavarodik, a horizont síkja feloldódik, hasonlóképpen, mint Friedrich vagy Turner
festményein. A képsorok kompozíciós szerkezete a repülőt birtokba vevő őslakosok mozgása
szerint alakul: körbejárják, lándzsával a szárnyak fesztávolságát mérik, beszállnak, kisvártatva
füst száll fel a gépből. Az égen megjelenő két szárny térbeli jel, s fentről lefelé tartó
mozgással kapcsolja össze a két szférát. Morfológiai kép mivoltában jelöli ki a zöld hangyák
mitikus terét, a mozgóképi ritmus lassításával, a történeti elemek hiányával pedig az álomidőt
érzékelteti. Az ősszellemi megidézésnek része a tűzszentelés a repülőgép belsejében,
megtörténik a profán átalakítása új szent térré: az ember modern univerzuma részesül az isteni
mű szentségében.
9.2.2. Új mítosz születése, avagy visszafordíthatatlan rombolás
Ez a „kozmogónia megismétlése”, az isteni teremtés művének újraalkotása. Az
ausztrál achilpák mitikus történetében Numbakula alapította világukat, hozta létre terüket,
keltette életre őseiket. Gumifából faragott, vérrel felszentelt karón felmászott az égbe és
175

eltűnt. A „világtengely” (karó, oszlop, létra, hegy, fa) absztrakt jele földdel-éggel érintkezve
nyílást képez. A tér homogenitását megtöri, kozmogóniai középpontot jelöl és az isten/ek
megnyilatkozását manifesztálja, így az axis mundi a teljes világ közepe. A szakrális rendszer
megóvása a bennszülöttek hite értelmében szükségszerű, mert hiánya katasztrófához, a világ
végéhez vezet. A német kultúrában is ismert e jelenség: a germán törzseknél egészen a
kereszténység felvételéig megtalálható a szent oszlopok kultusza. Jelentősége szemléletesen
abban mutatkozik meg, hogy az ember igazi világa mindig egy középpont körül terül el,
törése, nyílása pedig a kozmosz minden zónájával kapcsolatot teremt: a földdel, az éggel és
az alvilággal. Bármekkora, bármennyire fontos legyen is egy terület (lehet akár a sivatag egy
darabkája), az a maga teljességében mindig a világ tükörképe (Eliade, 1999).
A zöld repülő Herzog filmjében végül felszáll, eltűnik a végtelenben, majd egy új történetben,
egy újra megalkotott mítoszban ismét megteremtődik. Mozgásának iránya, a fentről lefelé és a
lentről felfelé kétszer is megrajzolja az ősi tengelyt, a bennszülöttek saját világának
középpontját, eltűnése és lezuhanása pedig új szent tér kijelölését, az ősszellemi egyfajta
folytonosságát eredményezi. A film befejezése ekképpen az élet fennmaradását, a diverzitás
megőrzését, az új középpont kialakítása pedig az inhomogenitás, a biztonság, a rend káosz
fölötti győzelmét jelenti.
A reményteljes értelmezés mellett létezhet egy „civilizáció-kritikus”, kevéssé előremutató
változat, ami a kiinduló képsor visszatéréséhez kapcsolódik, és a bennszülöttek ügyét
támogató Hackett eltávozásából adódik. Ennek értelmében a hangyákra emlékeztető gép a
világ deszakralizáltságának szimbóluma, megsemmisülése egyaránt mutatója az ősi és a
modern civilizáció bukásának.158 A dokumentarizmus kifejezőeszközei mellett a festői
stilizáció, az egyformaság, az akciónélküliség, az élet prehisztorikus időtlen kifejezése a
civilizációs pusztulást szolgálja. A képek mellett az autentikus ausztrál muzsika és a
klasszikus zene a fenséges vonzó-taszító tulajdonságait egyesíti, az ember megsemmisülésétől
való borzalommal és elragadtatással vegyes félelméből fakad. Talán ebből ered a szóbeliség
eluralkodása, ami Herzog filmjeiben teljességgel szokatlan, s amit a német kritika
kíméletlenül szóvá tesz (Heinrichs, 1984; Greinen, 1984).
A dialógusok alkalmazása azonban kettős szerepű: oktató-kritikus és ön/ironikus. E módszer a
film nagyvárosi és bírósági jeleneteiben látható legtisztábban, ahol a közlekedés kaotikus, a
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A forgószél képsora idegen anyag a film szövetében, látványosan más technikával is készült. Az eljárás
megidézi a Kaspar Hauserből Kaspar álmait, illetve az Üvegszív látomásait, melyek megjelenítésénél Herzog
hasonló technikát alkalmazott. Herzog természetfelfogásában a természet jó és rossz oldalának együttese jelenik
meg, nem pusztán negatív állásfoglalás kifejezése, miszerint a természetre halál és pusztulás vár. A forgószél
mindazonáltal értelmezhető a nyugati kultúra metaforájaként is: ugyanúgy tarolja le a tájat, ahogy a
bányatársaság a zöld hangyák területét, és vele együtt a bennszülött mítoszt.
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lift nem működik, az étteremben tányérok törnek, vagy a bíróságon a bennszülöttek érdekében
hangoztatott didaktikus szólamok önmaguk karikatúrájába fordulnak. A technikai civilizációs
törvényesség paródiájának tekinthető Herzog camero-szerepe is: a bíróság folyosóján az
elvesztett per ellenére Klaus Kinskitől ellesett csavarral egy pillanatra befordul a képbe és
gratulál. A kolonialisták elvei, jogi elképzelései ellen irányuló kritikus, ön/bíráló szemlélete a
nyolcvanas
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Németországban

eluralkodott

környezettudatos

elképzelésekkel

összefügg.159 A bennszülöttek iránti empátia, a tolerancia követelménye, az idegen kultúra és
másként gondolkodás védelme ezzel is magyarázható.
A film a mitikus gondolkodásmódot modellezi a modern civilizáció perspektívájából: a
mitikus
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az
A
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gondolkodásmódot: a bennszülöttek másként viszonyulnak az anyagi javakhoz, ezért nem
jelent számukra semmit a cég kárpótlási ajánlata.
A mítosz Roland Barthes felfogásában az, ami a kultúrát természetiként tünteti fel,
amennyiben elfeledteti velünk, hogy mesterségesen létrehozott, ember által megalkotott
(1974. 113). Ebben az esetben az elidegenítő művészet megfoszt a mítosztól, mivel az
alternatívákat mint ismert, „természetes” ábrázolásmódot, elképzelést, gondolkodási modellt
prezentálja, és ezzel kulturális meghatározottságát erősíti meg. Az irodalomra történő
alkalmazáson túl ez a film esetében is igaz, amennyiben mesterséges mítoszt képez.
Leghatásosabb módszer az, ha az alkotó a mítoszt mitizálja, azaz újat teremt. Herzog
művészetében a nyolcvanas években ez megtörténik: szinte leegyszerűsítve koncentrál az
idegennel történő ütköztetésre az ősi mítoszok földjén, a fentebb vázolt tudatosan kiválasztott
eszközökkel mesterséges, vagy ún.„második mítoszt” hoz létre (ld. még Kovács, 2005. 194209).
A film az életpályán szokatlan, mert nem deleuze-i értelemben vett akció-kép, vagy annak
dekonstruálása, hanem kísérlet az idő és a tér újfajta mitikus megfogalmazására, egyben „a
megállás és visszatekintés ideje” az életpályán (Pflaum, – Prinzler, 1992. 51-53). Az ökológiai
szempontú álomidő és szent tér megóvása, mint természeti önérték és erkölcsi norma
megtartása nem csak az ausztrál őslakosság számára volna követelmény. 160
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Ilyen volt például az atomenergia körüli, egész lakosságot megmozgató élénk társadalmi vita. A német „zöld”
mozgalom kiteljesedésének időszaka a nyolcvanas évekre tehető.
160
A filmet Cannes-ban mutatták be, majd röviddel később a német bemutató is lezajlott. A kritika kifogásolta,
hogy többet beszélnek mint általában Herzog filmjeiben, ez káros hatást eredményez: didaktikus kioktató lett.
Hőse állandóan magyaráz, moralizál, hiányzik belőle a humor (ld. Henrichs, 1984).
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9.3. Fausti végállapot
Cobra Verde, a bandita, a rabszolgakereskedő, a dahomey-i alkirály alakjával Herzog
filmének olyan kiindulópontot választ, ahol a fausti alak eleve végponton található, belőle az
emberi létért való küzdelem kihalt. Francisco Manoel da Silva történetének elején nullpontra
került: háza, földje, jószága elpusztult a szárazság miatt, édesanyja meghalt, családja nincs.
Kisemmizettsége teljes körű, szegénység és magány oltja ki belőle a való világhoz fűződő
kapcsolatot. Mephisto kísértésének nincs ideálisabb terepe mint Brazíliának e térsége, ahol a
filmfelirat tanúsága szerint: „E világ haldoklik, a gonosz csapdája. (…) a víz, a föld, a nap
mind feketébe borulnak.” (1987) Az eddigi filmek narratívájában az egyén és az őt körülvevő
világ viszonyában a fausti tulajdonságok dominanciája révén a központi alak fölötte állt
környezetének, értelmi-érzelmi fölénye cselekedeteiben, etikai meggyőződésében nyilvánult
meg. Bukása szükségszerűen következett be, mivel megszállott szenvedéllyel ragaszkodott
kitűzött céljaihoz.
Cobra Verde már nem irányító, nem terveket megvalósító (Fitzcarraldo), nem birodalmat
létrehozni akaró (Aguirre), vagy közösséget megmentő (Üvegszív) ember, ő a sors
kiszolgáltatottja, a környezet meghatározottja. Bár kalandos életet él, mégsem változik
kiinduló helyzete: hontalan, kisemmizett és magányos bárhol van is, hazájában vagy
Afrikában. Az individuum benne-léte a világ végállapotában a film szerint olyan adottság,
ami kioltja a cselekvés szellemét, a magasabb cél elérését, az erkölcsi elveket. Herzog filmje
ezzel az eddig szokatlanul erős érzelmi felütéssel veszi kezdetét. A Fata Morgana című film
óta sejtetett széthullási, pusztulási folyamat végére jár, a világ kaotikus jellemzői már nem
foglalják magukba a mitikus káoszból való születést (maja-kicse indiánok teremtéstörténete),
hanem
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a
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vagy

dokumentumfilmjeiben a rendező az emberi tevékenység környezetére gyakorolt hatásáról
hasonló következtetésre jut. A világ elmúlásának kifejezése a pár évvel későbbi Leckék
sötétségben című filmben megvalósul: ebben a műben már minden ábrázolható ábrázoltatott,
a film erénye mégis a kimondhatatlanban, a kifejezhetetlenben van.
9.3.1. Afrikai rabszolgakereskedelem és apokalipszis
Cobra Verde prológusa hasonló szerepet tölt be, mint az Aguirre, Isten haragja vagy a
Fitzcarraldo elején a felirat: egy szegény, beteg utcai énekes lehangolt hangszerén, prózadalban idézi fel Francisco történetét. Mindegyik film esetében a konkrét alak és cselekedetei
bevezetésén túl az ősi mítosz kap hangot, s ezzel éppúgy központi rangúra emelkedik, mint a
táj képi megjelenítése. A dél-amerikai indián mítoszok élő korpuszként illeszkednek a
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környezet, az emberi kapcsolatok, a hatalmi viszonyok rendszerébe. Amíg a változásokra a
kaotikus világ alig reagál, addig az egy-egy elhíresült alak köré szövődő új keletű mítoszt
gyorsan integrálja orális kultúrájába. Herzog Bruce Chatwin elbeszéléséből (1982)161, a
Benini-öböl térségében a 17. században megalakult Dahomey-i királyság Brazíliával folytatott
rabszolgakereskedelmének elemeiből írja forgatókönyvét. A térség története utazási
beszámolók kedvelt témája volt: a hatalmi rítusok, a szokások, az életmód, az idegen kultúra
elbűvölte az európaiakat. Sok máig élő legenda, mítosz keletkezett a kannibalizmusról, az
amazonseregről, a despotikus, őrült uralkodók tetteiről, az afrikai vadak primitivitásáról. A
történelmileg jobbára nem hiteles források, az újra és újra elbeszélt események sok fiktív
elemmel bővültek, és erősen szubjektívek. A rabszolgakereskedelem részletei is sokfélék, az
államok, királyságok, helyek nevei is variálnak, mint például Chatwin könyvének címében
szereplő Ouidah elnevezésére többek között Whydah neve is megtalálható. Nem egyértelmű,
hogy népességet, államot, régiót vagy helységet takar-e . A film és próza főmotívuma, a saját
emberfajtájukkal történő kereskedés az elhíresült Rabszolgaparton a 18. században élénkült
meg, többnyire a környező államokból, a hátországból raboltak főként fiatal férfiakat, kisebb
részt nőket, gyerekeket és cseréltek el értékes áruért: pénzért, aranyért, fegyverekért, élvezeti
cikkekért. Kezdetben európaiakkal tartottak kapcsolatot, majd afro-amerikai rabszolgák
szállítói lettek, a rabszolgaság vége felé, 1820 után pedig Brazíliával vált intenzívvé a
kereskedelem. A legutolsó rabszolgaexport-hajó 1865-ben hagyta el a Benini-öböl partjait.
Dahomey királysága jól szervezett, európai tanácsadók segítségével kiképzett hadsereggel
rendelkezett, ahol női egységek is szolgáltak, kezdetben palotai testőrségben teljesítettek
szolgálatot, majd a hadsereg magját képezték. 162 Ez az egzotikus rendkívüliség felkeltette a
fehérek érdeklődését, s ez lett az új keletkezésű amazon-mítosz egyik forrása is.
Hasonlóképpen közös alapmotívuma mindkét műnek Dahomey/Quidah királyságának mitikus
alapítástörténete: Aligbonu hercegnő egy napon az erdőben fát gyűjtött, amikor egy leopárd
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A világutazó, Bruce Chatwin elbeszélését egy 19. századi utazási beszámoló alapján írta a deszperádóról, de
Silváról, aki Brazíliában hírhedt bandita volt, majd rabszolga felügyelő lett egy cukornádültetvényen. Miután a
cukorbáró három kiskorú lányát teherbe ejtette, afrikai rabszolga kereskedéssel bízták meg. Afrikában Dahomey
őrült királya elhurcoltatja udvarába, ahonnan kiszabadítják az uralkodó ellenségei, így lesz az amazon-hadsereg
vezetője. Az új király alkirállyá nevezi ki, de a rövid virágkor után bukása bekövetkezik, mivel a rabszolgaság
intézménye megszűnik. Sikertelenül próbálja az óceánba vonszolni a csónakot, amin elmenekülhetne, az óceán
partján meghal. (ld. Chatwin, 1982)
162
„Bármennyire tekintélyes volt is az öregek körében az amazonok vakmerősége, mégis az újkori történelemnek
egy olyan jelensége, amely fölött nem lehet könnyen elsikkadni. Dahomay különböző királyi palotáinak falai közt
nem kevesebb, mint háromezer asszony van bezárva. Több százat közülük harcra nevelnek a király által
kinevezett női hadvezér és alárendelt tisztek irányítása alatt. A harcosok rendszeresen gyakorlatokat végeznek,
és fegyvereikkel éppolyan ügyesen bánna, mint a férfi katonák. Nagy napernyőket, zászlókat, dobokat,
trombitákat, furulyákat és más zeneszerszámokat használnak. Egyszóval e különlegesség minden kétséget
kizáróan felkelti az európaiak nagy érdeklődését, ha a női hadsereg mustrájának ritka színjátékát megmutatják
nekik.” (Dalzel, 1986. 116 kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
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meglepte, s kilenc hónappal később fiúgyermeket szült. Agasu állati tulajdonságokat birtokolt,
kiemelkedően bátor, karmai, bundája lett. Felnövekedvén a trónra származása miatt nem
tarthatott igényt, és miután eltörte a királyi ivóedényt, menekülnie kellett. Abomey
fennsíkjára vándorolt népével, ahol megölték a helyi királyt, a holttestén pedig palotát
építettek, innen ered Dahomey neve is: test/has-ház. E történetnek több variációja is létezik,
kiegészülve

más

mítoszokkal,

különböző

vallások,

dinasztiák

hatalmi-kulturális

szimbólumaival (Loth, 1986).
9.3.2. Dekoratív ornamentális stílus
Herzog eddigi játékfilmjeinek átgondolt szerkezete a Cobra Verdében felbomlik,
illetve a történet elmesélés jellege fölött eluralkodnak a nem-narratív filmi jellemzők. A 19
jelenetből álló munka lineáris logikai rendben építkezik: hosszú bevezetés után Francisco
különböző előfordulásai, helyesebben állapotai kerülnek nagyrészt bemutatásra, majd a
dramaturgiai tetőpont után gyors hanyatlás és lezárás következik.163 Ez megfelel a klasszikus
filmdramaturgiai felépítés szabályainak, de az a mód, ahogy ez jelenetről jelenetre
megvalósul, ellene hat az ismert konvenciónak. Elsőként a kronológiai-kauzális rendet töri
meg azzal, hogy az idő jelölését szinte teljesen kiiktatja. Cobra Verde kora nem ismert, a film
történelmi ideje bizonytalan, a nappalok és éjszakák váltakozására nem utal, s az ábrázolt
mozgásból sem lehet az időmúlásra következtetni. Az okozati kapcsolatok üres helyeit
verbális közlés igyekszik kitölteni mindenek előtt azért, mert a motivációs elemek hiányoznak
vagy elégtelenek. Francisco belesodródik a cselekménybe, elfogadja a felkínált munkákat,
döntési helyzetbe nem jut. Afrikába kerülését a brazil urak egy ötlete eredményezi, nem
kifejezetten a veszélyes bűnözőtől való megszabadulás szándéka vagy a rabszolgapiac
felélénkítése miatt történik, a kaotikus világban nem illogikus, ha egy bűnöst eltesznek láb
alól. Dahomey királya elleni támadásban azért vesz részt, mert kiszabadítják a király
fogságából azzal a céllal, hogy hadsereget szervezzen. Ez önmagában konzekvens narratív
megoldás volna, mégis képtelenségbe fordul, irracionális és stilizált az amazonokból álló
sereg kiképzése, harcmodora, a királyi hatalom megdöntése (függetlenül attól, hogy
történelmileg

akár

hitelesnek

is

tekinthetnénk).

Az

amerikai

kontinensen

zajló

rabszolgafelszabadításról egy hajóskapitány híradásából értesül, de nem érthető, miért nem
hajózik el vele a halálos veszélyt jelentő királyságból. Kijelentése az utolsó jelenetben, hogy a
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Jelenetek: utcazenész; expozíció; aranymosók; magányos bandita; a rabszolgapiac; az uraság birtokán;
cselszövés; a rejtélyes Afrika; az elhagyott erőd; felújítás; hagyomány és hatalom; a király parancsára; szöktetés;
amazonsereg; a támadás; az új király; virágkor; hanyatlás; a hontalan.
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rabszolgaság „nem félreértés volt, hanem bűn”, már teljesen hiábavaló megállapítás. A tér-idő
folyamatosság feltörése, a motiváció kiiktatása mint a klasszikus elbeszélés alapja szabad utat
nyit a táj, a környezet téri megjelenítésének, a filmstílus dominanciájának. A vizuális
kifejezőeszközök speciális alkalmazásának mikéntje antinarratívvá teszi a mozgóképet,
kapcsolódván az életpálya korai filmjeinek megoldásaihoz. Herzog stílusának vizuális oldalát
főként a külső, természeti terek horizontális megkomponáltsága, a mozgó keretezés, a nagy
távlat jellemzi, ahová behelyezi rendkívüli egyéneit. A közelképet csak indokolt
feszültségpontokon, dramaturgiai fordulatok alátámasztására, a színészi játék érzékenyítésére
használja. A képi elsőbbség mellett mind a klasszikus műveket, mind a filmjeihez komponált
zenét többnyire ellenpontként, ritkábban harmónia kifejezésére alkalmazza. A nyelvnek, a
szóbeliségnek nem jut kiemelt szerep, viszont gyakori a film eleji vers-, prózaidézet,
szubjektív napló- vagy balladaszöveg. A korábbi stiláris jellegzetességek ebben a filmben
megváltoznak: a mítosz, az afrikai művészet és kultúra, valamint a német avantgárd
felhasználásával túlburjánzóan dekoratív ornamentális stílust hoz létre. Mindenesetre ez csak
ebben a munkában mutatkozik meg ennyire pregnánsan, mivel folytatása vagy párja nem akad
az életműben, akár zsákutcának is tekinthető. 164
Herzog a mítosz, az afrikai művészet és kultúra, valamint a német avantgárd, főként
expresszionista művészeti hagyomány felhasználásával a kalandfilm zsánerében alkotja meg
filmjét. Gondolatilag a rabszolgaság történelmi tényének kérdését aktuális kontextusba
helyezi, és kiegészíti a kaotikus világ, a föld elpusztulásának fogalmával. 165 Az egykori
Dahomey királyság despotikus hatalmi szervezete, a szigorú törvények, hadsereg és a
személyi szabadság kis mértéke ellenére a művészet sokféle formában volt jelen: zene, tánc,
népköltészet, grafika és plasztika értékes alkotásai maradtak fenn változatos formában. A népi
tárgyak körében a védelmező, termékenységet biztosító ember formájú istenképmások
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Nem teljesen egyértelmű, hogy mi lehet az oka a stiláris folytatás elmaradásának, hacsak nem az, hogy a
korabeli kritika elutasítja a művet. Nem kifejezetten Herzog rendezését, vagy esztétikai megoldásait
kifogásolják, hanem Klaus Kinski színészi alulteljesítését. Maga a rendező nyilatkozata szerint filmje ugyan
„politikailag nem korrekt”, de a filmben szinte elsőként tematizálja a rabszolgakereskedelem afrikaiak által
működtetett formáját, hogy voltak olyan királyok, akik eladták honfitársaikat. Filmje, mint mondja, számára is
idegen maradt bizonyos értelemben, ami Kinski „szellemi nem jelenlétének” köszönhető, mivel túlságosan
lekötötte saját filmje, Kinski Paganini című projektje. A ghanai forgatás helyszínére is csak fél nappal korábban
érkezett. Napi dührohamai egyre elviselhetetlenebbek lettek, a rossz hangulat a rendkívüli forgatási
helyszíneken, Ghanában, Brazíliában és Kolumbiában rányomta bélyegét a csapat teljesítményére. (ld.
Audiokommentar Herzog-Straub, Cobra Verde DVD 2009)
Steff Gruber, svájci rendező készített a forgatásról egy dokumentumfilmet Herzog in Afrika címmel, ahol jól
látható, hogy Herzog egyre idegesebb, Kinski pedig egyre fékezhetetlenebb lett.
165
A német rendező filmje 1987-ben elsőként dolgozza fel ily módon kitágítva a rabszolgaság problémáját. A
filmtörténetben csak tíz évvel később, 1997-ben jelenik meg hasonló témájú film Steven Spielberg rendezésében.
Az Amistad című alkotás az Amistad nevű rabszolgahajón, 1839-ben kitört lázadást, és az azt követő, az
amerikai tengerészet 53 megmaradt afrikai rabszolga tulajdonjogának kérdéséről folytatott tárgyalását dolgozza
fel. A filmforgatókönyv alapját Alexs Pate Amistad című regénye adta.
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fafaragásai a legelterjedtebbek. Jellemzőek a figurális díszítésű fejszék, pálmadió csészék, a
dísztárgyként tartott vésett-karcolt tökhéjak. A bonyolult geometrikus és zoo-antropomorf
ornamensek szimbolikus jelentésűek, ősi kultusz céljait szolgálják. Mágikus hiedelmek
tapadnak a fétisfigurákhoz, varázserőt tulajdonítanak nekik, a halotti lélek tartózkodási
helyeként tartották számon. Az erősen stilizált munkák mellett realista alkotások is születtek a
mindennapi élet eseményeinek megörökítésre (Bodrogi, 1981. 194-197). Abomey palotáinak
falain agyagból formált, festett, az uralkodók tetteit, mondásait ábrázoló domborművek
találhatók. Elnagyolt sematikus formái applikált textilek díszítésére emlékeztetnek, egyben
arra engednek következtetni, hogy a művésznek szigorú standardok szerint kellett a figurákat
megjelenítenie, szabadsága csak a kompozíció kialakításában lehetett.
A művészeti formák és a stílus konvencionális megkötöttségei ellenére kibontakozó
változékonyság hatással van Herzog mozgóképi kompozícióira, s korábbi megoldásait eltolja
a sík-dekorativitás felé. A kameramozgást ezúttal többnyire mellőzi, statikus képekben,
szigorú keretben látjuk az eseményeket. A diagonális kompozíciós elveket követő
megjelenítés a térmélység képzetét nem alakítja ki, a tömegek mozgása lassú ritmusú. Az
emberi alakok beleolvadnak a trópusi vegetáció, a brazil vagy az afrikai vidék síkjába, s a film
első képsorától kezdve ez a mód uralja a filmet. Kiszikkadt cserepes föld, fehér sírkő,
szétszórt állati tetemek, csontok, romos tanya elhelyezése a felületen az applikált textíliák
stilizációjával készült, melynek hasonló megoldásai sorozatot alkotnak, mint az aranymosók
sáros alakjainak, a cukornádültetvény nádvágó rabszolgáinak, az amazonsereg kiképzésének,
a támadásnak vagy a filmvégi táncnak a tömegjelenetei.
A késői modern film stílusirányzatai között ornamentálisnak nevezi Kovács (2005. 194-219)
azt a korántsem öncélú dekorativitást, amelynek eredetét a kulturális háttérben vagy még
inkább a nemzeti folklórban és/vagy a mitológiában kereshetjük. A német képzőművészetben
honos Jugendstil a 19. század végén, a korai modernség idején organikus elemek
absztrakciójával hozott létre olyan kompozíciókat, melyek mögött a kor általános állapota, a
nemzeti sajátosságok, az emberek érzelmei, mentalitása rejlett. A romantika mellett a
szecesszió német változata gyakorolt hatást a filmi expresszionizmus tartalmi-formai
sajátosságaira, így évekkel később, az új német film avantgárd kísérleteire is. Herzog, aki
szorosan kapcsolódik e tradícióhoz, mindig is alkalmazta az elvonatkoztatás ezen stiláris
módozatait, s e korszakában afrikai művészeti motívumokkal feldúsítja azt. Az egyes vizuális
elemek összefonódása megemeli az absztrakció szintjét, lehetőséget teremt a kaotikus,
irracionálissá torzult valóságon való túllépésre, és a posztmodern conditio humana
természetének alapvető vonásait leplezi le. Az avantgárd szellemiség tiszta forrását, az eredeti
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esztétikum megnyilvánulását látták különösen az afrikai ősi kultúrában, a tárgyi
népművészetben, a maszkformákban. Az érzéki, mentális és esztétikai alapok utáni kutatás az
újhullámok filmeseinek állandó törekvése pályájuk minden szakaszában. Herzog esetében ez
a fizikaihoz kapcsolódik a Fata morganában, a Kelet-Afrika repülő orvosai című korai és a
késői Cobra Verde, a Wodaabe című filmekben. A rátalálás eredeti képi világokra, a mitikus
alakok, történetek elbeszélése és a brechtiánus módszer alkalmazása az elidegenítés és
demitizálás célját tölti be, hasonlóan mint Pasolini, Fellini, Paradzsanov művészetében.
Német területen Hans-Jürgen Syberberg szinte minden filmje mitikus ornamentális stílusú,
alapvetően színházi és irodalmi kontextusai miatt válik az irányzat különleges variánsává. A
nemzeti kultúra germán mítoszait a romantika építi be tudatosan a művészet minden
területére, a speciális német avantgárd irányzat, az expresszionizmus pedig festészeti, grafikai
megoldások sokaságával teszi még egyedibbé. A stílusirányzattá és korstílussá növekedett
filmi kifejezés a húszas években többek között a díszletek, a dekoráció, a tárgyi világ
kiemelésével olyan eszközt talált, amely a modernség mentális, lelki, érzelmi kifejezésére
szolgált. Herzog, Syberberg és Achternbusch filmjeiben a formai előzményekre építve a
mitikus ornamentika egy-egy válfaja alakul ki: Achternbusch esetében abszurd groteszk
jegyekkel, Syberbergnél színházi stilizációval, Herzog műveiben pedig önreflexív
intermediális jellemzőkkel alkot összetéveszthetetlen alkotói stílust. Úgy látja, ahogy Truffaut
is: az igazi szerző életművének összes fontos eleme már első filmjében fellelhető, ezért is
állnak munkái szétágazó-összefonódó hálózati kapcsolatban egymással. A filmelbeszélés
tekintetében a Cobra Verde bizonyos kompromisszumot köt avantgárd és narratív film között,
azaz a vizuális komponáltság, a motívumok, a táj ábrázolása összefonódik az elregélt
kalandos történettel. A kísérletező újítás szellemét szinte mindegyik Herzog-alkotás magán
hordozza éppúgy, mint a megtalált kifejezéshez megalkuvásmentesen ragaszkodó StraubHuillet alkotópáros vagy Fassbinder is.
9.3.3. Fausti „díszítmény”
A klasszikus Faust-téma nemcsak mint a német kultúra egyik legnagyobb narratívája
van folyamatosan jelen, hanem mint a többi filmben is: a herzogi világlátás, művészeti
hitvallás és egzisztenciális életvitel legteljesebb kifejezője. Egy-egy fausti tulajdonságú
központi alak és cselekedeteinek diverzitása játék- és dokumentumfilmjeiben mutatkozik
meg. Míg a modernben kevés, de lényegi összetevőkből formált egyén állt az elbeszélés
centrumában, addig ebben az alkotói periódusban egy-egy jellemzőt kiragadva a sokféle felé
halad. Cobra Verde világa nem valós: működésében szervezetlen, rendszertelen,
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felfoghatatlan; megértésére és megváltoztatására hiábavaló lenne minden kísérlet. Francisco
része e kaotikus létnek, nem különül el, illetőleg a világ színe a halál, a pusztulás, a fonákja
pedig az élet, így a jellemző herzogi bukás-motívum élét veszti. Nincs tétje a cselekménynek,
s a fehér rabszolgakereskedő csak díszlete lesz környezetének, csak ornamens a tájak végtelen
horizontján. A cserepes brazil föld, az afrikai Elmina erőd kopár falai, az Atlanti-óceán
víztömege, a királyi palota fallikus hatalmi szimbólumai valótlanabbak, embertelenebbek,
üresebbek mint Nosferatu vára vagy az Amazonas dzsungele. Gazdag vegetáció a film kis
részében van csak jelen, akkor is külső megfigyelői szemszögből látható, s a következő
jelenetekben a szenvedéssel, kifosztottsággal, a személyes szabadság végső elvesztésével
fonódik össze. A Janus-arcú természet gonosz, pesszimista ábrázatát fordítja kifelé, a másikat
elrejti. Nem változékonyan ambivalens, hanem egyféle a filmben. Ebbe illeszkedik a színészi
játék is Klaus Kinskivel, egy valódi afrikai uralkodóval, asszonyok és lányok tömegével. A
mindig domináns jelenléttel tüntető német színész ezúttal kívülre kerül korábbi Herzog-filmi
önmagához

képest,

amivel

öntudatlanul

hozzájárul

alakja

dekoratív

motívummá

transzponálásához. Kiemelt jelentőségű az autentikus afrikai történelmi helyszínek és
szereplők megválogatása, amelyekben elsődlegesen nem a hitelesség, a dokumentáris
szempont játszik szerepet, hanem a filmben mégiscsak fellelhető kritikai distancia. Abomey
palotájának uralkodói mind őrültek, őrült tettekkel, skizofréniával, ahol a fehér hittérítő papok
életélvezetre átigazított katolicizmusukkal önálló hatalomra tettek szert éppúgy, mint a fehér
emberkereskedők.166 A rabszolgakereskedelem szörnyűségei az afrikai állapotok belső
logikájából erednek, vagy ahogy Francisco a film végén mondja: „a rabszolgaság az emberi
szívben él”, s pusztulására üríti poharát.
Herzog filmje az aktuális történelemszemlélet ironikus reflexiója a rabszolgaságról, egy-egy
adott kultúra és az idegen kultúra önkioltó mechanizmusairól, és azon túl az erőszakosság,
agresszió mindent elsöprő végkifejletéről. Egyetlen szekvencia sem sűríti ezt össze jobban,
mint az utolsó Cobra Verde haláláról az óceán partján, amikor sikertelenül próbál meg a vízre
vonszolni egy csónakot. Távolról közelít egy állati-emberi nyomorék négy lábon, s a snittek
váltakozva mutatják a vízben sodródó halott testet és a valószínűtlen mozgást, míg végül csak
az utóbbi sziluettje, mint őskori sziklarajz íródik a világos felületre. „A szolgák eladják urukat
és szárnyakat növesztenek” – hirdeti a filmfelirat, mely ezzel a gesztussal és az epilógusként
értelmezhető fiatal lányok táncával, énekével mintegy beleíródik a történelmi-kulturális
közegbe, és a mítosz távlatába kerül. Az eltávolítás ezen módja mégsem zárja be a múlt
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A filmben Ampaw király szerepét valódi uralkodó, Nana Agyefi Kwame II., Nsein királya játssza, valamint
az asszonyok és lányok szerepében a Zigi Kulturális Társulat tagjait látjuk.
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emlékezetébe, hanem a világméretű pusztulás filmvásznával a humanista ideálok, az emberijogi felfogások, a felvilágosodott racionalista célok felülvizsgálatára késztet.
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9.4. A haszontalan eltűnése
A kilencvenes évek elejére a német rendező pályájának fordulópontjához ér. Szerzői
munkásságának folytatását, saját forgatókönyvek rendezését tűzi ki maga elé, s ezt várja el
tőle a német filmszakma is. Az európai (Cannes-i) és amerikai elismerések nyomán az egyik
főművének tartott Fitzcarralo után mindössze egy évvel megszületik az Ahol a zöld hangyák
álmodnak című film forgatókönyve (1983), elkezdődnek a forgatás előkészületei. A jellemző
Herzog-i forma-stílusjegyek ellenére a film nem éri el a korábbiak művészi minőségét és
sikerét

(ld.

előző

fejezet).

Ettől

kezdve

tevékenysége

szerteágazik:

jelentős

dokumentumprojekteket valósít meg (Gasherbrum - Der leuchtende Berg, 1984; Ballade vom
kleinen Soldaten, 1984); szerepel Wim Wenders Tokyo-ga (1983-85) című filmjében, megírja
Bruce Chatwin regényének motívumai alapján a Cobra Verde forgatókönyvét, megszervezi a
forgatás előkészületeit, valamint egyre nagyobb teret nyer rendezési terveiben az opera. Nem
véletlen, hogy debütálásakor Ferruccio Busoni Doktor Faust című művét viszi színre 1986ban a Teatro comunale di Bologna színpadán. Ezt követi a másik nagy zeneszerző iránti
csodálatból eredő munka: Bayreuth-ban Richard Wagner Lohengrinjét rendezi meg.
Fókuszának átirányításához Klaus Kinski alkotó energiáinak kimerülése is hozzájárulhatott.
Nyughatatlan habitusa újabb afrikai helyszínű dokumentumfilmek elkészítésére serkenti,
kihalóban lévő nomád népcsoportról (Wodaabe - die Hirten der Sonne, 1988/89), diktátorok
rémtetteiről (Echos aus einem düsteren Reich, 1990) forgat. Müncheni tartózkodását egyre
gyakrabban töri meg amerikai ottléttel, európai szerzői filmesből a világfilmgyártás
leghatalmasabbjának berkeiben egyre inkább kultikus alkotó lesz. Értelmiségi körök
programjai és egyetemi képzés keretei között elemzik munkásságát, írnak róla könyveket,
készítenek vele interjúkat. Nem tervezi játékfilm rendezését, amíg korábbi munkáinak
gyártásvezetője, Walter Saxer meg nem kéri forgatókönyvének megrendezésére. Anyaga
ugyan Reinhold Messner hegymászótól származik, mégis Saxer elképzelései dominálnak,
Herzog képi látásmódjának specifikumai csak helyenként észlelhetők. Walter Saxer HansUlrich Klenner és Robert Geoffrion segítségével írja forgatókönyvét, amelynek történetében
háromféle elem keveredik: a háromezer méteresnél magasabb Cerro Torre hegy
megmászásának versenye két profi hegymászó között, a szerelmi viszonyok alakulása a két
férfi és az idősebbik barátnője között, és a tévéfelvétel a nagy eseményről. Herzog módosítási
javaslatait nem veszik figyelembe, képi látásmódját csak a film utolsó részében tudja
érvényesíteni. A film anyagaiban rejlő lehetőségek kibontása sok akadály miatt csak
helyenként valósul meg úgy, hogy az egyik dominanciája a másik kettő rovására alakul ki,
majd a másik kerül előtérbe a többi kárára. A kritikusok górcső alá veszik a film
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gyengeségeit: például kifogásolják, hogy a szerelmi háromszögben rejlő lehetőségeket nem
használta ki, az érzelmeket nem engedte érvényesülni, a nézői ráhangolást ezzel
elmulasztotta. Élettelen lett a film mintegy első órája, nincs megfelelő ritmusa, a tragédia nem
képes kibontakozni a rossz forgatókönyv és dramaturgia miatt. A kevésbé sikerült mozgókép
melodrámának túl érzelemmentes, kalandfilmnek akciószegény, sportfilmnek pedig nem
eléggé dinamikus (Buchka, 1991; Baumgart, 1996; Kriest, 2007).
Ily módon nem alakul ki egységes koncepció, a herzogi vizualitás nem teljesedik ki, illetve
csak a film végén nyer teret, annak ellenére hogy a téma játékfilmesítése régóta dédelgetett
vágya.167
9.4.1. A rendezés mediatizációja
A film szerkezete alárendelődik a cselekmény részeinek és az azokból kibomló
látványnak. Tévéstúdióbeli valóságshow keretei közt egy tér-időben megjelenik az összes
motívum, konfliktus és szereplő. Herzog a show rendezőjeként már az első beállítások
egyikében feltűnik, nyers stílusú utasításait ironikus önreflexiónak tekinthetjük, pandanja
viszont a filmszerkezetben nem fordul elő. A szórakoztatás keretei közé helyezett, a
tévékamera objektívje előtt hitelesített kiinduló szituáció és kihívás szokatlan, egyben ironikus
reflexiók kibontását eredményezhetné. A müncheni stúdióban megrendezett falmászó
világbajnokság nyertese magabiztos képviselője a modern újításnak: eszközök nélkül, pusztán
ujjai segítségével megmássza a meredek falat, amire kizárólag ő képes. A közönség
szórakoztatásának fokozása a sztárriporter feladata, az ő provokatív kezdeményezésére
ütközik az idősebb generáció képviselőjének tudása, etikai felfogása, tradícióhoz való
viszonya a fiatalok öntudatos modernitásával. Később valódi versenyük nem mesterséges
környezetben zajlik, hanem a Patagóniában, ahol a meredek, sima gránitcsúcsáról híres,
háromezer méternél magasabb Cerro Torre megmászásával mérik össze teljesítményüket a
kamerák jelenlétében.
Herzog egyetlen korábbi filmben sem mutatta magát szereplőként, szükség szerint itt-ott
feltűnt ugyan kis cameo-szerepben, de csak a dokumentumfilmekben dolgozik riporterként,
narrátorként. Az a hangsúlyozás, hogy közvetlenül a film elején egy tévéstúdióban rendezi a
falmászás világbajnokságának valóságshow-ját, több szempontból árulkodik megváltozott
viszonyrendszeréről. Pályájának modern szakaszában, európai szerzői filmesként a televízió
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Herzog javaslatai szerint a filmnek a szerelemi háromszögtörténetet és a hegymászást kellett volna központba
helyeznie, ez utóbbit végül csak részben sikerült megvalósítania. A forgatás után derült ki, hogy utóforgatásra
lesz szükség, a vágás beleszólási jogát elveszik a rendezőtől. (ld. Audiokommentar Herzog-Straub, Wo die
grünen Ameisen träumen DVD 2005)

187

hatását, szerepét elutasította, motívumként sem jelent meg még a dokumentumfilmekben sem.
A stúdiós filmkészítési körülmények szintúgy nem illeszkednek a filmművészetről alkotott
felfogásához, éppen a Fitzcarraldo kapcsán robbant ki nagy vita közte és a Fox stúdió között.
A Kegyetlen hegycsúcs elején pontos utasításokat ad a felvétel vizuális effektusaira
vonatkozóan, még jól ismert puha hanghordozása is érdesebbé válik. Az új tömegkulturális
jelenség, az amerikai gyártási rendszer, az alkotói elképzelések szükségszerű deformációja,
illetve semmibevétele több problémát vet fel számára. Az expozíció első szituációjában, a
minden szereplő előtt elsőként feltűnő Herzog ezzel a gesztussal végleg búcsút mond a
szerzőiség fogalmának, illetőleg a szerzői funkció bármiféle érvényesítésének. E film után
sokáig nem készít játékfilmet, csak kilenc év múlva tér vissza A legyőzhetetlen (2000) című
munkával.168
Minden Herzog-film sajátosan eredeti természeti képpel indul még a két utolsó játékfilmben
is, ilyen például a tornádó az ausztrál sivatagban (Ahol a zöld hangyák álmodnak), a kiégett
cserepes föld, az elpusztult élővilág szekvenciája (Cobra Verde). Ezzel szemben feltűnően
hangsúlyos ebben a munkában a mesterséges kreáció, a valós megszerkesztése, a beállítások
tökéletességének profizmusa, a nagyipari produkció követelményrendszere. A technikai
reprodukálhatóság és az átírás megtöbbszöröződik: kamerák képei adódnak össze több
monitoron, amiből a tévéközvetítés „élőkép”’ tevődik össze, valamint ez átíródik a 35 mm-es
filmanyagra a film a filmben szabályai szerint. Ez az eljárásmód újra átgondolandóvá teszi
Herzog művészetének egyik alapproblémáját, a fikció és a dokumentum kérdését. A film eleje
parallel felvételekkel egyesíti mindkettőt úgy, hogy a tévéközvetítés mint kész műsor
valóságossága a filmi megkonstruáltság következtében megkérdőjeleződik. Nem elsősorban a
kifejezőeszközök kontrasztja miatt válik kérdésessé, hanem a tévéstúdióban előadott nagy
teljesítmény és a szenzáció vonatkozásában. A stúdióban lezajló világbajnokság mint
kimagasló cselekmény különlegessége megteremti Walter Benjamin (1969) műalkotásoknak
tulajdonított „auráját”. Hitelességét a nézők és Herzog mint elismert rendező bizonyítja. A
megtöbbszörözés technikájával az idő és a tér kitágítását éri el, a show akciójának legitimitása
paradoxonokkal történik: a másolás, a sokszorosítás a kép valóságalapját rendíti meg, a
technikában rejlő manipulációs lehetőségek szinte kizárják az események valósként történő
észlelését. Az egyszeri történet megképződése a stúdiós rögzítés pillanatában viszont
autentikus vonást vesz fel: Herzog vizuális megjelenítése egyszerre lesz eredetiségével
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Dolgozatom az utóbbi mintegy húsz év munkáinak elemzését nem tartalmazza. A történeti távolság
hiányában nem rajzolódnak ki egyértelműen a belső összefüggések, a változások okait szubjektív mozzanatok
elferdíthetik, de mindezek ellenére megformálódni látszik az Los Angelesben élő, a stúdiórendszer kereteit
elfogadó alkotó képe. Európai szerzői filmes múltja hozzájárult kultikus rendezői státuszához Amerikában.
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kitüntetett műalkotás és reprodukálható tömegcikk. A filmi világ számára megnyílik ezzel a
lehetőség, hogy a valóságot, miután eszközeivel fikcionalizálta, egy számára eredeti,
természetes közegben újra megkeresse. Az expozíció megoldásaival Herzog elsősorban a
körülmények, az adottságok, a viszonyrendszer hatására deformált rendezői státuszt
ironizálja, másodsorban a természeti kép szerepvesztését prognosztizálja a művi
látványossággal szemben, harmadsorban a nagy cselekedetet bontja le és bagatellizálja. A
filmkezdet ezen módja azonban csak állapotfelvétel, az adott helyzet rögzítése, s mint ilyen
nem fogadható el a rendező számára. Herzog küzdelem nélkül, egyfajta végső csata
megvívása,

illetve

elvesztése

nélkül

nem

léphet

tovább:

sikerül

keresztülvinnie

elképzeléseinek egy részét, és a versenyt valós körülmények közé vinni, ahol saját közegében,
motívumai, extrém helyzetei és alakjai között a válságszituációt igyekszik végsőkig kiélezni, s
valamiféle megoldáshoz jutni.
9.4.2. A „képgyűjtő” tehetetlensége a műfajok között
A Kegyetlen hegycsúcs konfliktusának kibontását, a verseny lebonyolítását nagyrészt a
speciálisan német műfaj, a hegyifilm keretei közt valósíja meg. 169 A dokumentumfilmet
kiegészítette a játékfilm egyik kedvelt műfajával, a melodrámával, de tényleges főszereplői a
hegyek maradtak. Herzog rendezésében viszonylag idegen a szerelmi szál, közvetlen
kapcsolata német filmtörténeti előzménnyel sem mutatható ki. Erős kötelék fűzi azonban
megelőző dokumentumfilmjéhez, a Gasherbrum – A világító hegy (Der leuchtende Berg,
1984) című munkához, amit a fanatikus hegymászóval, Reinhold Messnerrel készít a
hegymászásról mint életformáról. Herzog életfelfogása, környezetéhez fűződő viszonya
nagymértékben rokon a sportemberével, s a forgatáson megszerzett tapasztalat segíti
munkájában.170
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1920-ban Fanck Dr. Tauern fizikussal és síugróval megalapítja vállalatát (Berg- und Sportfilm GmbH
Freiburg), és elkezdi forgatni hegyi- és sportfilmjeit: A hócipő csodája I-II. (1919/29), Harc a heggyel (1921), A
sors hegye (1923/24) etc. Anyagi gondjai miatt, hogy a Szent hegy (1925/26) forgatását be tudja fejezni, eladja
produkciós cégét az UFA-nak. Később ez a legnagyobb német gyártó finanszírozza Fanck filmjeit. Kezdetben a
hegyek képi megjelenítése, a természet csodáinak, az anyag mozgásának lefilmezése töltötte ki filmjeit. Mivel a
közönség hamar megelégelte a tiszta vizualitást és a zeneiséget, ezért melodramatikus történetekkel egészítette ki
munkáit, népszerű színészei Luis Trenker és Leni Riefenstahl lettek, akik később maguk is filmrendezőkké
léptek elő (vö. Kracauer, 1984; Eisner, 1994; http://www.deutsches-filminstitut.de/dt2tp0011.htm, utolsó letöltés
ideje: 2008. 12. 21).
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Messnerhez barátság fűzi Herzogot, ismeretségük óta tervezik közös játékfilmjüket. Életrajzi
dokumentumaiban a rendező többször ad hangot pályaorientációját meghatározó eseményekről, ilyen például
gyermekkorának bajor hegyi környezete, ahol barátaival síbajnokok álmát szövik, és itt alapozza meg azt az
atlétikus életmódot, amely állóképesség nélkül filmjei meg nem valósulhattak volna. ld. Was ich bin, sind meine
Filme (1976-1978); Burden of Dreams (1982); Bis ans Ende... und dann noch weiter. Die ekstatische Welt des
Filmemachers Werner Herzog (1988)
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A film cselekménye a két hegymászás és az azokat megelőző felkészülés köré épült. Az első
kísérlet a hegycsúcs bevételére a versengő felek megállapodásának felrúgásából születik, a
fiatalabb kihívó barátjával a rossz idő ellenére elindul. A második, a párbaj már élő
tévéközvetítéssel zajlik, és mindkettő tragédiával végződik. A szüzsé egyszerű, nem akciók
sorozatából áll, hanem a sportemberek mentális-lelki állapotát leíró epizódokból. Az érzelmi
ingadozást, az egyik szerelem elmúlását és a másik megszületését pusztán jelzi, a két férfialak
mellett a nő jelleme kevésbé kidolgozott. A cselekmény ezen fordulata idegen Herzog korábbi
filmjeitől, kölcsönös szerelem férfi és nő között szinte sehol sem jelenik meg, pusztán erősen
egyoldalú változata, ahol az egyik fél érzelmi kiszolgáltatottsága is hozzájárul áldozat
mivoltához, illetve bukását elősegíti, mint például Stroszek, Woyzeck vagy Nosferatu
esetében Eva, Marie vagy Lucy alakja. A többi filmben a szerelmi szálnak még ennyi szerepe
sincs, vagy nem is fordul elő.
Konzekvensen jellegzetes a képi kifejezés, a „képgyűjtő” Herzog (Buchka, 1991) újból rátalál
saját stílusára a hátráltató, elterelő formai megoldások ellenére, amelyhez heroikus-tragikus
emberkép társul. Közös szenvedélyük a hegy, a táj animálja az embert önmagát felülmúló
teljesítményre, amiből olyan mértéktelenség születik, hogy szétveri az elbeszélés kereteit,
atomizálja a kauzalitást, kioltja a fikció és a dokumentumfilm működési mechanizmusait. A
rendező kihívása a befogadót is célba veszi, amennyiben neki kell szinte iránymutatás, sablon
nélkül a különleges hősöket és cselekedetüket a lehetetlenhez kötnie.
Roccia, az idősebb krízisben lévő férfi utolsó nagy kihívása előtt áll, jellemformálásával,
helyzetével tükörképe lehet/ne a rendezőnek. Hegymászóként már mindent elért, most pedig
pályája megkoronázásaként a mitikus hegyet akarja legyőzni, vele együtt pedig fiatal
vetélytársát. Korábbi sikertelensége és Martin, a fiatal bajnok kételkedést nem ismerő
öntudatossága irritálja, kilátástalan helyzetében nincs más választása, mint felvenni a
versenyt. Roccia nyers, elutasító magatartása egyértelművé teszi, hogy felsőbbrendűnek érzi
magát a fiatalabb generációval szemben, akik pusztán ujjaikkal kapaszkodnak, mert hiányzik
belőlük a tisztelet a természet erőivel szemben, és tudásuk sincs elegendő, hogy kétarcúságát
felfedjék, illetve jelzéseit helyesen magyarázzák. Emellé még egy harc társul, a tévével kötött
szerződés, amivel a magányos hős piacosítása megtörténik, így a küzdelem a filmkészítés
talaján is zajlik.171 A nagy versenyt megelőző várakozást a kétféle habitusú, mentalitású férfi
különböző módon dolgozza fel: a fiatalabb sakkozik a táborban, Roccia barátnőjével tölti az

171

A szenzáció rögzítését Radanovic sportriporter felügyeli: a médium a versenyre nagy stábbal, helikopterrel
települ ki, technikai perfekcióval garantálná a sikert, de az időjárás közbeszól, a közvetítés meghiúsul. Herzog
alakját Harry Valerienről mintázta, akit Steiner síugrásának közvetítése óta ismer, illetve gyűlöl.
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időt, majd meggondolás nélkül, türelmetlenségből segítőjével megmássza a hegyet. A
vállalkozás tragédiát hoz, a viharban társa lezuhan, ő maga is segítségre szorul, csak az
idősebbik képes őt megmenteni. Roccia ezzel szemben felelősséggel viseltetik társai iránt,
élelmiszert szerez be, majd a mítoszt ismerő indián asszonyt faggatja a hegy szelleméről. A
várakozás megerősíti őt, holott az első csatát látszólag elvesztette: barátnője és a sportriporter
is átpártolt fiatalabb vetélytársához, aki még azt sem képes egyértelműen bizonyítani, hogy
fent járt a csúcson, csak a néző tudja, hogy a lezuhanó barát képe állandóan kísérti a fiatal
sportolót.
A film dramaturgiai tetőpontja a végső küzdelem: külön-külön indulnak el, a fiatal előnyre
akarván szert tenni nem számol a viharral, lezuhan, megfagyott ujjain lóg a szakadék fölött.
Ez a kép expresszív emblémája az egész filmnek, mert a művészeti-egzisztenciális felfogás
egészét képes összesűríteni, hasonlóképpen mint Aguirre tutaja, vagy Fitzcarraldo hegyen
felkúszó hajója. Herzog természeti képe mint egyszeri és tartós kifejezés ezen a ponton
győzedelmeskedik a tévéshow-k pillanatnyi illúziója fölött.
Az idősebbik sportoló utolsó erejével felér a csúcsra, ahol talál egy kis zászlót Mae West
képével. A Kegyetlen hegycsúcs abban is eltér a korábbi filmektől, hogy kirívó, az őrület
határán lévő alakok alig fordulnak elő benne, egyetlen kivétellel: egy megszállott rajongó
amatőr a két versengő előtt felért a csúcsra. Roccia tanácstalan; krízisén túljutott, a csúcsot és
fiatalabb vetélytársát legyőzte, de víziója, miként élhetne tovább, eltűnt. Az utolsó
beállításban a kamera a hegy körül köröz, totálkép absztrahálja a hegy két oldalán az ujjain
függő Martint és a csúcson álló Rocciát. Keserű iróniával szemlélt kettős bukás képe ez a
körkörös narratív szerkezet korábbi filmekből ismert megoldásával. Hollywood szimbolikus
mindenkit megelőző, mindent legyőző volta Mae West képében átértékeli a filmművészet
helyzetét, s az európai modernista rendező útját látszik behatárolni.
9.4.3. Válság-film
Herzog egyetlen filmjében sem beszélt ennyire nyíltan gyötrő alkotói kételyeiről, a
tömeggyártással folytatott küzdelmeiről, személyes válságáról, a barátság és a szerelem
átalakulásáról. Filmbéli alteregójáról barátnője úgy vélekedik, hogy nem sebeit gyógyítgatja,
hanem inkább sót szór rájuk. Ez történik Herzog esetében is: önironikusan reflektálja alkotói
válságát, eddigi pályájának egyfajta végét érzékeli, a folytatást illetően pedig nincs még
elképzelése. A Kegyetlen hegycsúcsban mégis hű marad önmagához: a bukást
átspiritualizálja, minden testi megerőltetést, kihívást a szellem tragikus győzelmévé avat.
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A német filmművészetben Rainer Werner Fassbinder és Wim Wenders egy-egy korszakjelölő
filmjében más-más időszakban fogalmazza meg saját alkotói krízisét. Az Óvakodj a szent
kurvától (1970) személyes vallomás a filmkészítésről mint legyőzendő ellenfélről és
legkedvesebb ellenségről. Ekként az önéletrajzi vonatkozásoktól eltekintve, a hetvenes évek
elejének politikai helyzetén túllépve feltárja, milyen összefüggés áll fenn a hatalom, a
szexualitás és a kreativitás között. Fassbinder korai korszakának erősen önreflexív, önkritikus
munkája kulcsfilm és fordulópont életművében (Elsaesser, 2001. 52-55). A Fellini 8 és fél
(1963) és Truffaut Amerikai éjszaka (1972) című munkájával kapcsolatba hozható filmet Wim
Wenders minden bizonnyal jól ismerte, amikor a nyolcvanas évek elején maga is hasonló
helyzetbe kerül, mint korábban német kollégája. A konkrét életrajzi-alkotói vonatkozású
válságon túl általános esztétikai problémát is felvet, ami Herzog felfogásától sem idegen. A
festészeti tanulmányokkal induló Wenderst elsősorban a tér és az idő kifejezése
foglalkoztatja, korai filmjei mind nagytotálban készült tájportrékkal kezdődnek, mint az
Ezüstváros (1969), az Alice a városokban (1973), Az idő sodrában (1976). A látást és a
megfigyelést középpontba helyező képsorok természeti tájat, házakat, utakat úgy jelenítenek
meg, mintha az emberi pillantás számára először tárulnának fel tényleges mivoltukban.
Rendezői meggyőződése, hogy a képekhez nem kell történet, nem kell szó, mert önmagukban
képeznek jelentést. A dolgok állása (1982) című filmben a rendező, Munro egy helyütt
kinyilatkoztatja, számára az élet és a történet összeegyeztethetetlen, mégis sci-fi mesét forgat,
végül pedig hollywoodi noir storyban ér tragikus véget. Alkotói krízise a filmkép esztétikai
minőségének, kifejezésbeli potenciáljának megingása miatt, a történetmesélés erőszakos
előretörése,
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direktíváinak tükrében. A dolgok állása már megelőlegezi a dilemma feloldódását, a
történetmesélés szükségszerű térhódítását, amit Wenders következő filmjei is igazolnak. 172
Herzog életpályáján mindvégig konokul ragaszkodik esztétikai elveihez, a kép kifejezésbeli
lehetőségének kimeríthetetlenségéhez, de ennek bizonyításához nem kívánja teljesen
megtagadni a történetet, csak éppen fausti dimenzióba helyezi. Heroikus rendkívüli
cselekedetet kell központi alakjainak végrehajtania ahhoz, hogy legitimálható legyen
történetük. Mitikus ősidők nagy elbeszélései és irodalmi, művészeti hagyományai szövődnek
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„Megtagadom a történeteket, mert számomra csak hazugságot hordoznak, (…) És mégis, annyira hiányoznak
nekünk ezek a hazugságok, hogy teljesen értelmetlen harcolni ellenük, és nélkülük, a történet hazugsága nélkül,
értelmetlen képeket egymás mellé helyeznünk. A történet lehetetlenség, ugyanakkor lehetetlen nélkülük élni.”
(ld. Wenders, 1982; Zalán, 1999. 185-195)
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fausti alakjai köré és épülnek be filmjeibe annak igazolására, hogy sosem látott képek
gyűjteménye mellett lehet létjogosultságuk. A romantika művészetének hagyományát
megőrizve a fenséges esztétikájára mint a modernizmus és azutáni jellemzőre épít, amit a
mediális trivialitással, valamint a természet kiszámíthatatlanságától való szorongással és a
heroikus, de végső soron értelmetlen küzdelemmel ellenpontoz. Mae West fotójával a
hegycsúcson dadaista gesztusok modorában gúnyos rombolást végez. A filmstruktúra
működése
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10. Válogatás a fausti jellegek eltűnésének dokumentumaiból
Herzog

a
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évek
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nagyjátékfilmek

elkészülte

után

dokumentumfilmeket forgat, miközben felkészül egyik legnagyobb szabású projektjére, a
Fitzcarraldo megvalósítására. A fausti egyének központi alakjai továbbra is megmaradnak
kisebb-nagyobb műveiben, de ezúttal partikuláris, ellentmondásos státuszuk, korlátok közé
szorult cselekvőképességük, megkérdőjelezhető mondanivalójuk a másik ember számára
határozza meg őket. Extrémitásuk, a többiektől elkülönülő életük belevész a szubjelenségek
sokféle egymásmellettiségébe, hatásuk lokális, noha céljaikban az egész emberiséget tekintik
elérendőnek, tisztában vannak tervük lehetetlenségével, mégis kitartanak eszméik mellett.
A herzogi életmű egészére nézve jellemző a folyamat-elv, azaz az egymás után készült művek
kapcsolatában kimutatható tematikai-gondolati csomópontok. A nyolcvanas évek vége felé
jelöl ki fontos központokat a vallás-hit-hiedelem kérdései: a háború és a Föld pusztulása vagy
a rendkívüli egyedi életmódot, művészetet követő-megőrző csoportok élete köré filmjeiben. E
három tartalmi pont három-három jelentős dokumentumfilmet is tartalmaz, melynek
mindegyikében külön-külön, de együtt is fellelhető a modern szakaszból átvezetett idegenség
vagy másság gondolata. Herzog ragaszkodása az újhoz a huszadik század vége felé úgy
őrizhető meg, ha feltárt egyedi elveit, kifejezési formáit intenzívebbé teszi, és/vagy
kombinálja azokat, illetve sorozatba szerkesztve, ismételve-kitágítva, más-más helyszínen,
motívumokkal és időbeli eltolódással dolgozza fel. Így tudja megőrizni művészete egyfajta
megújuló idegenségét hasonlóképpen, ahogy pályakezdése idején jellemző volt. A néző ugyan
hozzászokhatott stílusához, témáihoz, mégis képes meglepő, esetleg sokkoló hatást kiváltani
dokumentumfilmjeivel is. Az idegen kifejezése összefonódik a pátosz újraélesztésével főként
akkor, amikor erre a téma is lehetőséget ad. A hegyek természetének, az ismeretlen kultúrák
jellemzőinek ábrázolása ismét mozgósítja a rendkívüli érzékenységet, aminek segítségével a
mozgóképkeret a végtelenben, a megragadhatatlanban feloldódik. Lyotard megkísérli a
fenséges esztétikáját a posztmodern művészet alapjaként alkalmazni, Herzog esetében inkább
német romantikus eredetűnek tekinthető jelenléte az egész életműben, amely kezdetben főként
játékfilmjei befejezésekor az ijedtségen vagy a félelmen való túllépésből nő ki. A nyolcvanaskilencvenes évek filmjeiben Herzog a művészet fogalmát átalakítva újra központozza:
dokumentum és játékfilmjeiben is megtalálható egyfajta kitágítási próbálkozás, a korábbi
meghatározottság antropológiai tragikumba fordítása. Már nem a szükségszerű bukás jut a
fausti egyén osztályrészéül, hanem a kitűzött cél elérésének sikere jár együtt olyan
veszteséggel, amelynek végső soron nincs tétje.
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10.1. Sámánok, lelkipásztorok, hittérítők hiábavalósága Amerikában
Herzog korábbi filmjeiben is előfordul amerikai helyszín egy-egy figyelemre méltó
téma vagy esemény tereként. Ezúttal a hit kérdéseit feszegeti két karizmatikus lelkipásztor
tevékenységén keresztül a nagyvárosok peremrészein élő színes bőrűek, illetve kis
tévéstúdiók szubkulturális közönségének életében. A Huie prédikációja (Huie’s Predigt,
1980) és a Hit és pénz (Glaube und Währung/ God's Angry Man, 1980) az évtized elején
készül, majd tíz évvel később Amerika ellenpólusaként Oroszország hiedelmeit, babonáit,
vallását ábrázolja a Harangok a mélyből. Hit és hiedelem Oroszországban (Glocken aus der
Tiefe. Glaube und Aberglaube in Rußland, 1993) című filmmel.173
Herzog tárgyalt korszakának filmjeiben közös a központi személyiségen keresztüli
témafeldolgozás: prédikátorok, püspökök, megváltók, varázslók tevékenységére fókuszálva
fejti ki sokoldalúan a hit és hiedelmek összetett problematikáját. A centrumban álló alakok
erős, energikus, céltudatos cselekvők, akik környezetük fölött uralkodókként lépnek fel, s a
tömeg velük szemben alázatos, tanításukat elfogadó arctalan csoport. Huie, Brooklyn fekete
püspöke templomában (The Greater Bible Way Temple) celebrálja miséjét, mely nagyrészt az
ő prédikációjából áll. Dr. Gene Scott tévélelkipásztor Glendale-ben, Los Angeles melletti
tévéstúdiójában nyolc órás élő műsorban híveit kizárólag pénzadományok küldésére biztatja.
Mindkettejük első megjelenése megrendezett fellépés, ami feltehetően nem – vagy nem
kizárólag – a film miatt van hanem minden alkalommal így történik. Huie zsoltárokat
vezényelve-énekelve vonul szószékéhez, Scott üvölt stúdiókamerájába. A fekete püspök
prédikációjában Isten dicsőítése után rátér tényleges mondanivalójára a világ állapotáról.
Karizmatikus kinyilatkoztatásként hangzanak megállapításai az új deizmus kialakulásáról, az
ember abbéli ténykedéseiről, hogy a Teremtő helyére lépjen, egyedüli istenként önmagát
képzelje el. A nagyvárosok képe jól példázza eddigi tevékenységét: megalkotott környezetét
elpusztította, meghódított területeit kifosztotta, embertársait kizsákmányolta. Politikai
színezetet sem nélkülöz beszéde, amikor a világállapot romlását Amerika külpolitikai,
háborús cselekedeteire is rávetíti. Huie elkötelezett ökológusként ostorozza az emberi
rombolást, környezetszennyezést, üressé válást, istenkerülést. Ember által előidézett
romlásnak tulajdonítja a homoszexualitást, a mesterséges megtermékenyítést, a zseni utód
utáni vágyakozást. Legfőbb érvként az isteni intelligencia magasabbrendűségét hozza fel,
amellyel az a káosz fölött ellenőrzést gyakorol. Ebben a helyzetben, amikor az ember legfőbb
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Magyarországi forgalmazásukra nem került sor. (Filmcímek fordítása tőlem: T.K.) A hit sokféle világának
bemutatását újabb tíz évvel később a Pilgrimage (2001) és az Időkerék ( Rad der Zeit, 2002/2003) című, a
zarándoklatokkal és a buddhizmussal foglalkozó két munkával folytatja.
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ellensége önmaga és istene a pénz lett, csak a hit segíthet. Huie prédikációja végén az 1929-es
gazdasági válsághoz hasonlítja a 80-as évek-állapotát. De ezúttal többről van szó, mint
amerikai tőzsdekrachról, mert az emberi világ került visszafordíthatatlan válságba, ahonnan
csak Isten útja vezethet ki, ezért az isteni tanítás szerint kell az embernek jót cselekednie. A
fekete püspök beszédében feltűnően keveredik a haladó szellemiség és a diszkrimináció, a
józan gondolkodásra buzdítás, a tisztességes munkával fenntartható társadalomról alkotott
felfogás a más, az idegen ortodox elutasításával. A társadalmi-gazdasági viszonyok
leleplezésekor a racionalitás érveivel igyekszik híveit meggyőzni, Isten tevékenységét,
intelligenciáját pedig adottságnak tekinti, amit minden ember beláthat és elfogadhat. Extázisa
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keresztelőmedencében Jézus Jordán-folyóbeli megkeresztelkedésére utal. Huie a Szent Biblia
szellemében hirdeti az igét, értékrendje és morálja ókeresztény alapokat sejtet.
Nem így Gene Scott, a tévéprédikátor, akinek fellépése szintén nyomatékos, csak éppen
másként az. Élő show-jában leplezetlen agressziója elbűvölő: nem prédikál, nem idéz a
Bibliából, hanem adományokat követel egyháza számára. Estéről estére egyemberes showműsort celebrál, amit a hitbéli tapasztalat ünnepeként közvetít híveinek, akik közül sokan
egyetlen adást sem mulasztanak el. Dr. Scott alakja Huie ellentéteként jelenik meg, pénzt
követelő beszédével megtestesítője mindannak, amit a fekete püspök jövendölt az új
deizmusról. A tévéközvetítésben a prédikátor újabb és újabb összegek elérését tűzi ki célul,
miközben felolvassa a már befolyt summákat és a stúdiózenekar pedig szirupos műzsoltárokat
játszik. Ő az USA televízióiból a hívekkel kapcsolatot tartó számos prédikátor egyike, aki
több mint négy éve dolgozik három tévéstúdiójában napi nyolc órás élő közvetítésben.
Elhíresült vitatott alakját állandó pereskedésének köszönheti, mintegy hetven bírósági ügye
zajlik sikkasztás, adócsalás, rágalmazás tárgyában. Herzog az információközlés két verbális
eszközével, a narrátor és a riport alkalmazásával egyrészt az objektivitás általa választott
mércéjének igyekszik megfelelni, másrészt éppen ezzel saját látásmódját, álláspontját engedi
felszínre jutni. A dokumentált esemény rendezői kérdésekkel, kommentárral történő
feldolgozása biztosítja a valósághűség és szubjektivitás együttesét annak érdekében, hogy
dialektikájuk nyomán folyamatosan alakulhasson ki a filmi jelentés. A prédikátor
személyiségképe a stúdiófelvételeken és személyes-vallomásos interjúkon keresztül alakul ki.
A Stanfordon doktorált, lelkipásztor családból származó, önmagát filozófusnak tartó férfi
munkájának szenvedélyes rabja: egyházának miséző papja, beteglátogató, árvákat támogató,
akit vagy őrültnek, ellenségnek tartanak, vagy fenntartás nélkül elfogadnak, szeretnek. Herzog
eléri kérdéseivel, hogy őszintén beszéljen vágyairól, amelyek élesen elválnak jelenlegi
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munkájától, személyiségének esendő oldalát nyitják meg (messze Amerikától egyetemen
oktatna, házat venne, gyermeket fogadna örökbe, köveket gyűjtene). Humanitása racionalista
elveken nyugszik, amely okos érvényesülő-felhasználó munkamódszerrel párosul. Fausti
személyiségként üdvözítő feltámadásról prédikál, míg vágyaiban szkepticizmusa kerül
felszínre. Őszinte színezettel, de könyörtelenül épít személyiségének hatására, érzelmeket
mozgósító fellépésére, beszédeinek jelentésére az esténkénti tévéshow-műsorokban és Herzog
filmjében egyaránt.
Az egymás után készült munkák nemcsak időbeli egymásutánjuk, témabeli, személyiségbeli
hasonlóságaik miatt állnak szoros kapcsolatban egymással, hanem a dokumentum- és a
fikciós eszközök, valamint a metaforák használatában is. Ezek bár eltérő arányban és másmás módon érvényesülnek, lényegi funkciójukat tekintve mégis hasonlóságot mutatnak. Huie
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kamerakezelést és plánozást alkalmaz, azaz statikus beállításban, kistotálban és amerikai
képkivágásban látjuk az események nagy részét. Távolságtartó, megfigyelő-analizáló
pozícióját akkor adja fel a kamera, amikor külső térbe kerül, és lassú kocsizással Brooklyn
szeméttel, hulladékkal teli utcáit, lepusztult, emberi nyomokat sem mutató házait
dokumentálja. Az emberi pusztítás, elsekélyesedés, élettérvesztés illusztrációi bizonyítékok,
racionális érvek a fekete püspök világvége-próféciájában. Herzog filmkészítési módszerében
ez a megoldás több, mint puszta alátámasztása vagy kontrasztja a szóbeli közlésnek. A
rendező a templomtérben zajló rendezett szertartást a külső téri rendetlenséggel mintegy
zárójelbe foglalja, és kommentár nélkül, a kép erejével fejezi ki – mondjuk így – a kételkedést
a teremtés, az isteni intelligencia működésében. Nem szögezi le, nem állítja az ellenkezőjét,
pusztán a külső terek dokumentálásával megnyitja a másként látás, a szkepszis lehetőségét.
Herzog játékfilmes hatáskeltése az önmagukban is indulatokat generáló dokumentumrészek
mellett a montázzsal válik szembeötlővé. A fikció és a dokumentum kettősének rendszerében
az utóbbi lesz feszültségteremtő-felfokozó jellegű: a püspök és hívei önkívülete növekszik, a
ritmus ütemes tapssal, zenével egyre gyorsul, s a szenvedélyes dicsőítés tetőpontján a munka
erénye, a lemondás áll szemben a konzumkultúra, a pénz, az élvezetek, a szexuális másság
elutasításával. A dramaturgiai tetőpont a dokumentumfilm megoldásai szerint, a narratív
szerkesztésmód a fikció alapján teljesedik ki.
Dr. Gene Scott tévélelkipásztorról kettős portré készül Herzog filmjében: egy mediális és egy
dokumentáris arckép. Elsőként tévéképernyőn keresztül látható kép a képben, majd a
stúdióban felvétel közben, végül pedig interjút készítve, azaz egymást követően fikcionális és
dokumentatív módon. Mindvégig ezt az eljárást követi a rendező, Scott szüleit kivéve mást
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nem szólaltat meg, az élő show-közvetítésen kívül másfajta szituációban nem mutatja alanyát,
a helyszínek alig változnak, vizuális minimalizmusát csak helyenként töri meg a ráközelítő
kamera. A személyiség szuggesztivitását nem zavarják a láthatóvá tett kifejezőeszközök,
ellenkezőleg: a megkettőzés ezt felerősíti. A kétféle médium által készült arckép kétféle
verziót tesz nyilvánvalóvá: egy „hivatalos-publikus” és egy privát, „nem nyilvános”
változatot, ahol mindkettő a személyiség kontrollja alatt áll. Mindkét szemszög, a külső és
belső fókusz forrása egyazon személy: Dr. Scott szigorúan felügyeli kialakuló portréit. A
rendező számára e szabályozott keretek közt ritkán adódik olyan rés a filmkészítés során, ahol
érvényesítheti filmje önreflexivitását, a kételkedés és szkepszis jelenlétét. Ez a
„felszabadított” külső fokalizáció két esetben nyer kiemelt helyet a narratív szerkezetben: a
film elején a szülőkkel készített interjúkor, és akkor, amikor először vágyairól beszél.
Alátámasztja e megoldást az is, hogy a film végső vágása során benne maradnak olyan
amatőr megoldások, mint az objektívbe nézés, vagy a nagyobb szünetek a beszédben, a
rendezői utasítások sejthető helyei. Herzog személyes jelenlétét jellegzetes hangjával és
beszédmódjával biztosítja, ezzel teret enged a szabad jelentésalkotásnak.
Kifejezőeszközei között a digetikus zene nyer jelentőséget a filmek témájából adódóan. A
godspel Huie prédikációjában átszövi az egész szerkezetet, keretet biztosít, ritmust és
feszültséget szabályoz a fikciós rendszerben úgy, hogy a dokumentum leghitelesebb eleme
lesz. A tévéprédikátor stúdiójának zenei produkciója a show része, jelentősége itt is
nyomatékos, hiszen a vallási műdalok előadásmódja hivatott bizonyítani az elnyerhető
boldogságot, és serkenteni az adakozó kedvet.
Mindkét filmben a minimalista stílusjegyek ellenére egy-egy metafora is található. A
brooklyni templomban rövid snitt erejéig látható a nyitott Bibliában Jákob álmának
reprodukciója. Az Ótestamentum szellemében működő püspök és egyháza követi a bibliai
modellt, s alkot megszentelt szigetet Brooklyn pusztuló, elnéptelenedő környezetében.
Ellentétben e biblikus puritánsággal a tévés Scott híveinek támogatását kérve Saulus példáját
hozza fel, aki keresztényüldözőből sokak által tisztelt prédikátor, tömegek hittérítője lett.
Önmagát a keresztény tanok egyik legnagyobb apostolának szerepébe helyezi, akit megillet a
pénzadomány. A Bibliából meríti hitét Huie, Scott eszközként használja fel céljainak
elérésére, mindkét út kétségbe vonható Herzog megformálása szerint. Mindkét filmben a
dokumentum-szekvencia elszakad konkrét tárgyától, és átlép egy másik műnembe vagy egy
másik művészeti ágba, nevezetesen a játékfilm és/vagy a fotográfia közegébe. A kiemeléssel,
a konklúzióval Herzog a dokumentációt deklarálja egyre letisztultabban, minimális eszközzel,
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esszenciális szókimondásra törekedve. A tér-idő kontinuum megszakítása, az idő kitágítása a
percepció pontosításának ideje lesz, ahol a nézői jelentéskeresés léphet működésbe.
10.2. Orosz sámánok, lelkipásztorok, hittérítők hiábavalósága
Amit Herzog részekben, több töredékből tud összeilleszteni Amerikában, azt teljes
spektrumában felleli Szibériában, a Jenyiszej-folyó felső folyásánál tíz évvel később. A
Harangok a mélyből. Hit és hiedelem Oroszországban (Glocken aus der Tiefe. Glaube und
Aberglaube in Rußland, 1993) című alkotás helyismerettel rendelkező szakemberek és Jörg
Schmidt-Reitwein operatőr közreműködésével gazdag ortodox egyházi muzsika és népzene
felhasználásával bepillantást nyújt az orosz lélek mélységeibe. A rendező ezúttal alkalmazza
játékfilmes eszköztárának legfontosabb három elemét, a tájakról készült természeti kép
jelentését, a zene kifejezésbeli szerepét és legfőképp a rendkívüli egyének tanításait,
gyógyításait a narratív középpontban. Ezek szoros együttese teremti meg az orosz hit- és
babonavilág koherens egészét. A struktúra az ősállapotot véve alapul mintegy végigjárja e
hármasság filogenézisét és ontogenézisét, azaz kronológiai sorrendben az ősi egységtől az
ókeresztény hiten keresztül a kilencvenes évek jelenségeiig jut el oly módon, hogy a
kulturális-művészeti törzsfejlődésben megtalálja a hit és a babona egymásmellettiségét,
együttélését (ld. 2. melléklet).
A nagyjátékfilmekhez hasonlóan nagytávoli tájkép jelzi először a témát, amelynek
megmásított újrafogalmazása a film végén a körkörös narratívum önmagába zárt jelentésén
túljut. A természeti környezet főszereplővé lép elő, ősi-mitikus létfeltételt teremt a benne élő
ember számára. A kiinduló beállításban a Jenyiszej-folyó jegén térdeplő, csúszó-mászó
emberek imádkoznak, amit egy öreg férfi éneklése követ félközeli képkivágásban, a víztükör
horizontja előtt. A tájba belevesző emberi sziluett, a torokhang mint feneketlen mélységből
feltörő zene archaikus együvé tartozást sugall, s meglétét bizonyítja egy olyan érintetlen
természetes létezésnek, amely csak az ősidőkben volt az ember sajátja. Természet-ember
egysége azt a közösséget idézi, amikor még a nomád népek életének fordulatairól,
gyógyításáról, cselekedeteiről a sámán mint világok közvetítője döntött. Az intuitív
természetszemlélet idején test és lélek, ember életfenntartása és környezettisztelete egységes
egészet alkot, a javak felhalmozása, az élvezetek nem játszanak szerepet. Az idő és az
éghajlati viszonyok nyomait őrző szép emberi arcok összeolvadnak a táj fiziognómiájával,
ahogy Balázs Béla is írja: „(…) értelmét érezni lehet, de felfogni nem. És ez az arc valami
mély érzelmi kapcsolatot takar az emberrel. Ez az arc az emberhez szól.” (1984. 72).
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Herzog filmjének első hosszabb jelenetében a sámán végzi rítusát az őselemekkel, betegségtől
véd meg, tanácsot ad, áldást oszt a hozzá forduló vándorló életmódot folytató családnak. A
film struktúrája kronologikus jelenetekből épül fel, az őskori állapotokat felidéző szekvencia
után a kereszténység ideje következik, majd a modern kor viszonyait a televízió uralma szabja
meg. A Megváltó első megjelenését egy téli erdőbe helyezi, ahol a Jézus külsődleges alaki
jegyeit viselő fiatal férfi megáldja a fehérbe öltözött fiatal nőt. Míg az előző szekvencia
vizuális-auditív eszközei az őskorról szerzett tudásunk, kulturális-művészeti ismereteink
alapján lépnek működésbe, addig itt az Új Testamentum látszik megvalósulni. A fehér
színszimbolika, a személy szinte nem nélküli megjelenése, kinyilatkoztatása a Megváltó
eljöveteléről utalás az Angyali üdvözletre. Tudatos kompozíciós megoldással készült az Új
Jézus-prédikáció a Jenyiszej partján, ahol az alak elhelyezése a képen centrális-vertikális,
kiterjesztett karja a víz és a mennyek érintkezésének horizontján nyugszik. A spiritualizáló
beállítás a középkori táblaképek reprezentációját lefokozza a vásárokon kapható Krisztusfestmények szintjére. Felidéződik egy filmes utalás is: Franco Zeffirelli A Názáreti Jézus című
idealizált-szentimentális munkája, amely a kereszténység narratíváinak sorában ellenpontot
képez Pier Paolo Pasolini Máté evangéliumának (1964) megjelenítésével. Mindezen
megoldások mögött felsejlik az operatőr és a rendező kifinomult művészeti érzékenysége,
művészetfelfogása.
Túllépve az intermediális kapcsolatokon feltűnik, mennyire hasonló Jézus reinkarnációjának
aktuális mondanivalója amerikai társaiéhoz a Föld állapotáról, az emberek egymást leigázó
harcáról. A végső pusztulásból kivezető út kulcsszavai itt is csak a fény és a szeretet, a
megbocsátás és a megváltás lehetnek, de „hol ez a szeretet? (…) itt az idő, az ítéletre (…)
hallják, de nem értik, látják, de nem ismerik fel”.174 A puritán ókeresztény tanítás szellemét
életmódjában

is

követő

férfi

fogyatékos

családok

megsegítésével

mutat

példát

embertársainak. Közvetlenül a filmszerkezet lezárásában alakja visszatér, s az üdvözülés
ígéretét nyújtja a benne hívőknek.
Az Utolsó Ítélet napja közeledtének próféciájával kizárja a bűnösök nagyobb tömegét a
kiválasztottak kis csoportjából, csatlakozván ezzel a Herzog-életműben mindvégig fellelhető
apokaliptikus pusztuláshoz. Különösen ebben a szibériai környezetben fontos ez, ahol még
fellelhető a természet tisztelete, legalább is az ősi mítoszok és babonák szintjén, és talán csak
az idősebb generáció tagjainál, mégis kulturális-művészeti hatása máig érezhető. A
dokumentáló objektívkép rögzíti azonban a globális gazdasági szemlélet térhódítását,
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Idézet a Biblia alapján a filmből (kiemelés, fordítás tőlem, T.K.)
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amelynek alapjait a szocialista ideológia teremti meg. Mindkettő komikus ötvözete a házgyári
elemekből épített, szocializmusból áthagyományozódott művelődési ház vörös szőnyeges
színpadán felsorakozó Pepsi colás, ásványvizes műanyagpalackok látványa. Tömegek várnak
a tévén keresztül is a gyógyító mester, varázsló vagy ördögűző általi megváltásra. Míg a
tradicionális életmód követői, a krisztusi tanítás hívei kevesen vannak, addig itt tömegek
hisznek az új keletű prédikátorok kozmikus erejében, a gonoszt ki/elűző ténykedéseiben. A
szegény, képzetlen tömeg perspektívátlan hisztériáját Herzog populáris műfajok bevonásával
érzékelteti. Ez esetben nem kellett megrendeznie a szituációkat, hanem „csak” felvételükről
gondoskodnia, maga a jelenség vette fel a horrorfilmek sajátosságait. A gyógyítás és a gonosz
erők legyőzésének új prédikátorai megteremtik saját narratív identitásukat a személyük és
cselekedeteik köré szövődő mitikus történetekkel. Alan Chumack, a gyógyító képes saját
fotójába áthelyezni kozmikus energiát átadó erejét, amit a hívő otthon bármikor, bármely
problémája orvoslására bevethet. A hihetetlenség a sci-fi történetekhez hasonlatos módon
felfokozza a látványt, amit a szakrális zene egyfelől ellenpontoz, másfelől ortodox keresztény
eszmeisége miatt transzcendál.
Jurij Tarasszov, a varázsló és ördögűző misztikus, infernális közegben, vörös izzók, gyertyák
fényében prezentálja magát. Az ördögi arcú férfi alulról éles vetett árnyékokkal jelenik meg a
színpadon, a mikrofonba durva hangon beszél: a minden oroszok varázslója megparancsolja
betegeinek, hogy nyissák meg lelküket a pokolnak. A színpadon kizárólag különböző korú
nők ülnek, nyögnek, sikítoznak, hisztériás rohamaik vannak. A gyógyítás éppoly durván
zajlik, mint amit a horror műfaj látványa megelőlegez. Ebben a képsorban az alvilág
szimbolikája mellett az emberi hangok képezik a tragikum fokozását, a zenének nincs
szerepe, az egyén nem szakad ki megnyomorító közegéből. Mivel ez része a megismétlődő
színjátéknak, a számára ismeretlen erők manipulációinak, ezért perspektívátlan helyzetében
útja a végső megsemmisülés felé tart. A kamera leleplezi az ördögi tettet, az egyén
végtelenített szenvedését, nem kell hozzátennie semmit, hatása elsöprő erejű. A film ezen
pontjain a fikciós megoldások dominanciája érvényesül anélkül, hogy a jelenetek
megrendezettek lennének, vagy a dokumentálási attitűd elveszne a képi megoldások
eszköztárából.
Bár játékfilmes dramaturgia nem jellemzi a művet, az előbbi két jelenet közvetlen
előkészítésként szolgál a csúcsponthoz, Jura, a harangozóművész portréjához. A pokol
bugyraiból a hagymakupolás templomok tornyaiba kerülünk a harangzene révén. Ortodox
szakrális és népzenei hangzás, ritmus keveredik az improvizációban. A művészet születése
olyan érintetlen, ösztönös, intuitív, mint egykor az ősidőkben lehetett, s e helyütt átlépést
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nyújt a transzcendens szférába. Az árvaként felnőtt férfi sorsa, zsigereiben hordott tudása
felidézi Andrej Tarkovszkij Andrej Rubljovjában (1966) a harangöntés jelenetének
Boriszkáját, aki egyedüli túlélőként magában hordozza a nagy titkot. A majd’ harminc évvel
korábban készült orosz film kiemelkedő epizódjában a kisfiú magára vállalja a nagy tettet, a
harangöntés felőrlő erőpróbáját. Létkérdéssé nő a cselekedet mint feloldhatatlan
szükségszerűség a magányos lélek számára, s nyomában ünnep születik.175 Isten közelsége a
harangjátékkal teremtődik meg, a transzcendencia élménye megtapasztalhatóvá válik. A
harangozó nem erőfeszítésként vagy munkaként éli meg a harangozást, hanem saját lelki
tartalmainak kivetítéseként.
Herzog az eddigi jelenetekben az egy-egy fausti tulajdonsággal felruházott személy tetteit
képek vagy hang segítségével emelte ki, a következőkben a népi elbeszélésekben élő mítosz,
legenda kerül előtérbe. Kitezh, az elsüllyedt város története a tatárjárás idejébe vezet vissza, s
az orosz néplélek megismeréséhez jó példát szolgáltat. Az öregek és egy ortodox pópa
elbeszéléseinek különbözőségével bizonyítja a film a babonás szokások és a hit
összefonódásának máig élő szerepét. A tó, Szvetlojar helyén egykor nagyváros volt, amikor
közeledtek a tatárok, a nép Istenhez fohászkodott. Ekkor a föld megnyílt, a város elsüllyedt, a
helyén tó keletkezett. Azóta szent helyként tisztelik, zarándokok keresik fel, körben kúsznakcsúsznak, imádkoznak. A láthatatlant akarják megragadni, hisznek a város létezésében,
hallják zúgni a harangokat a mélyből. Az idős generáció történetei között a jeruzsálemi
gyermekgyilkosság és a Jelenések Könyvének motívumai bukkannak fel sajátos
keveredésben. Az intermediális kapcsolatok gazdag tárházában a fény-árnyék finomságai, a
színtónusok rembrandti portrékat idéző alkalmazása a mentális jellemzés eszközei lesznek. Az
orosz kereszténység aktualitását a fiatalok, a gyerekek körében a zagorszki Szent Szergej
templomának ereklyéi előtt imádkozók megfigyelésén keresztül érzékelhetjük. Pravoszláv
építészeti környezet és zene fonódik össze a hitelesség jegyében.
Herzog már a kiinduló beállításával a maga teljességében kialakítja a transzcendencia
fogalmának első megközelítését, majd jeleneteinek sorrendjével igyekszik széleskörűen
árnyalni, elmélyíteni, rámutatva ellentmondásaira, az orosz lélek apokaliptikus jellemzőire.
Nagy szerepe van ebben a feltárásban a film szerkezetének: a nyolc fontosabb egység és a
négy kisebb kitérő egymáshoz való viszonyának. Ezek mindegyikében bemutatja a hit és
hiedelmek kibontakozásának egy-egy meghatározó jelenségét, és a jelen (kilencvenes évek)
állapotát, majd a kitérőben ellentételezi azokat. Például az expozíció táj-ember-ének
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Rubljov mondja a filmben: (…) Én ikonokat festek, te meg harangokat öntesz (…). Micsoda ünnepnap az
embereknek! (ld. még Kovács-Szilágyi 1997.)
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harmóniáját kevéssel később felbontja a fiatalok modernizált külsejével, zenéjével. Hasonló
megoldás a Megváltót jellemző képsorok utáni kitérőben ábrázolt ortodox keresztelési
szokások lélektelensége vagy a varázsló-ördögűző jelenete utáni realisztikus életkép a
nyomorékokat meglátogató Új Jézusról. A struktúra nagyobb egységei mellett a kisebbek a
dinamikus értelmezés szolgálatában állnak, s ezzel Herzog eléri azt, hogy intenciója szerint a
széleskörűen reprezentált hit és hiedelem valósága megkérdőjeleződjék, továbbá utat
engedjen az illúziónak, a mediális hatásoknak, a manipulációs technikáknak. A film záróképe
ezt az értelmezést látszik alátámasztani, amennyiben visszatérő motívumaiban az első
képekkel alkot keretet, de főként azzal, hogy a Jenyiszej zarándokainak rítusai között
megjelennek a korcsolyázó fiatalok.
Az egyórás filmben Herzog több oldalról megragadja a pravoszláv vallás lényegét, a
feltámadás és a testté válás jelenségét, a szellemi és a testi szféra összefonódását az orosz nép
életében. Hangsúlyozza azok érzéki oldalát mint elengedhetetlen szükségszerűséget a filmi
kifejezés és önmaga alkotói meggyőződésének aspektusából. A csoda szerepe, a ragaszkodás
a rendkívüli átéléséhez, megőrzéséhez az a pogány jelleg, amely a mitikus történetekben,
hiedelmekben átöröklődik, de a vallási liturgiában, a szent ereklyék tiszteletében is
megfogalmazódik. A szellemi az érzéki megjelenítésen keresztül válik történetekben
elmesélhetővé, láthatóvá, hallhatóvá. Herzog filmjeiben – legfőképpen a modern munkákra
igaz ez – a lélek mélyében rejlő középponttal bíró szellemi szféra az egyes fausti tulajdonságú
ember cselekedetein keresztül jut felszínre. Az orosz ortodox kereszténység feltárásához
számára elengedhetetlen Tarkovszkij művészete, ezért is idézi többször. Bármennyire jól
strukturált,

lényeglátó,

a

duális

összefonódást

minden

jelenetében

érzékeltethető,

audiovizuális eszközeivel szinte páratlan dokumentum, mégis idegenséget sugároz.
Tarkovszkij összes filmjében hasonló problematika: a személy és a világ kapcsolata, a
láthatatlan szellemi és a látható érzéki konfliktusa áll. Nyikolaj Bergyajev (1988. 183-244)
perszonalizmusának gondolatait követve alkotásaiban a testbe zárt lélek arra törekszik, hogy
megszabadulhasson egyediségétől, s képessé váljon személlyé, personává lenni, kapcsolatba
lépni a transzcendenciával. Ez a kapcsolatteremtés egyben összefonódást is jelent a
természettel, a közösséggel, a másik emberrel (vö: Kovács-Szilágyi, 1997. 122-137). A sci-fi
motívumait is azért használja az orosz rendező, hogy a jelen erkölcsi állapotát érzékeltesse,
ahogy ez a Solarisban (1972), a Sztalkerben (1979) látható, és nem a jövőről alkot víziót.
Modernista művészetének vallási-erkölcsi kategóriáival a világállapot eredeti értékét kívánta
visszaállítani, a szekularizáció elleni tiltakozásaképpen „metafizikai költészetet” hoz létre.
Ezen etikai-művészi hittel szembehelyezkedik a nyugati modernség transzcendencia-felfogása
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Isten hiányát a pusztulás, a bukás, a földi paradicsomból való kiűzetés képeivel feltáró
világállapot-ábrázolásával. A Herzog munkáinak nagy részében fellelhető metaforák is ezt
hivatottak alátámasztani: a Föld nevű bolygó és emberi lényeinek semmibe vesző útját jelölik.
A fausti egyének központi szerepe ebben a gondolatkörben értelmezhető, hiszen törekvésük,
tetteik elvakult önhittségük, egoizmusuk, a művészetbe, tudományba vetett hitük nem
elegendő a „másik világ” hiányának elfedésére, s nagy művük sosem készülhet el, végső
megsemmisülésük törvényszerű. A német rendező a kilencvenes években készült filmjében az
orosz ortodoxia erkölcsi felbomlását látja, feltárja a nyugati folyamatokhoz hasonló
világszakadást: az ember nem képes felbontani szövetségét az ördöggel, már nem képes hinni
a szeretet általi megváltásban, létezése erkölcsi mérték nélküli. A zárókép metaforája a
gyorskorcsolyázó fiatalok térhódításával a jelent jellemzi, s bár nem használ sci-fi motívumot,
mégis jövőre irányuló víziót fogalmaz meg.
10.3. A gyerekek háborújától a Föld pusztulásáig
Herzog dokumentumfilmjeinek kapcsolódási folyamatát jól reprezentálja három film:
a Ballada a kiskatonáról (Ballade vom kleinen Soldaten, 1984), az Egy komor birodalom
visszhangjai (Echos aus einem düsteren Reich, 1990) és a Leckék sötétségben (Lektionen in
Finsternis, 1991/1992). Az alkotásokban közös vonás a háború témája és az a gondolati mag,
amit a három filmbeli folyamat jelöl: a gyermekkatonák öldöklésre való kiképzésétől a
diktátorok vérengzésén keresztül, a legújabb háború pusztításáig leleplező módon tudósít
arról, hogy miként sodródik bolygónk megállíthatatlanul a végső megsemmisülés felé. A
Nicaraguában, az Atlanti-óceán Moszkitó-partszakaszán, a Közép-afrikai Köztársaságban és a
Kuvaitban forgatott filmek időben csak pár évnyi távolságban mutatják a tendenciózus
rombolást. A filmtörténetben ismertek azok a korszakok, amelyek a háborúk okozta
sokkhatásokat többféleképpen feldolgozták, szerzői és műfaji filmek sora ábrázolta különböző
stiláris eszközökkel az átélt borzalmakat. Herzog címválasztásával kötődik a szovjet-orosz
újhullám kiemelkedő filmjéhez, Grigorij Csuhraj Ballada a katonáról (1959) című
munkájához. Történetileg hozzátartozik többi nagy mű e témában, úgy mint Mihail Kalatozov
Szállnak a darvak (1957), Szergej Bondarcsuk Emberi sors (1959) és nem utolsó sorban
Andrej

Tarkovszkij

Iván

gyermekkora

(1962)

című

filmje.

A

német

rendező

dokumentumfilmje témájában és gyermekszereplőivel közvetlenül kapcsolható Csuhraj és
Tarkovszkij említett műveihez, s hasonlóak abban is, hogy a háború bennük közvetlenül alig
van jelen, helyette az általa okozott szenvedés, a partizánsors ábrázolása lesz még
tragikusabb, még értelmetlenebb. A szovjet honvédő háborúban a fiatal férfiak, gyerekek
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szükségszerűen vettek részt, mint ahogy az ország teljes lakossága összefogott a külső
behatolással szemben, ekképpen az etikai cselekedet jelentősége, a kritikai állásfoglalás, de a
lírai hangvétel is megalapozott. Húsz évvel később a világ másik táján megdöbbentő
hasonlósággal ismétlődik meg a „honvédő háború”, csak most a saját fajtájuk ellen, a
politikai hatalomért folyik a harc. A harc kiélezettebb, a gyerekek fiatalabbak, nem
területfoglalás a tét, hanem a saját országon belüli élet primér lehetősége forog kockán. A
politikai belháború miatt kilenc-tizenegyévesekből álló gyerekhadsereget képeznek ki, hogy
megvédjék Nicaraguát a szandinisták kommunista diktatúrája, pusztításai, népirtása ellen.
Herzog és filmjét előkészítő fotóművész munkatársa, Denis Reichle nem mulasztja el feltárni
a helyzet ellentmondásosságát, s az abból eredő tanulságot levonni a felnőttek felelősségéről,
az etika teljes hiányáról, a fasizmus továbbéléséről. Fájó német emlékeket idéznek fel Berlin
ostromáról, amikor gyerekeket küldtek esztelen öldöklésbe, a háború végén a felesleges
halálba.
A párhuzamos jelenség annál elképesztőbb a film készítői számára, mivel azzal szembesít,
hogy miként éled fel újra és újra az „önnépirtás” földrésztől, bőrszíntől, történelmi időtől,
jobb vagy baloldali eszméktől függetlenül. Csak pár évvel később készül ugyanerről a
kérdésről a következő film, a Közép-afrikai Köztársaság egykori diktátorának, Jean-Bédel
Bokassa császárnak embertelenségéről, az uralma alatti tömeggyilkosságokról, terrorról,
kannibalizmusról.176 A rendező és stábja személyes motivációból indítja visszatekintő
feltárását az egykori eseményekről. A francia barátot, Michael Goldsmith újságírót, a
dokumentum főszereplőjét a hetvenes évek polgárháborújának idején meghurcolják, Bokassa
kémkedéssel vádolja, megvereti, kis híján megöli. Hiteles szemtanúk, Bokassa közvetlen
hozzátartozói, ügyvédei és David Dacko, egykori államfő megszólaltatásával oknyomozó
riport formájában tárulnak fel a történések mozgatói, s rajzolódnak ki a zsarnok vonásai. A
film készültekor Bokassa fogságban van Banguiban, így őt közvetlenül nem lehetett
megkérdezni, amely hiányból erény lesz, mert számos korabeli dokumentumfilm részletén és
fotókon keresztül uralma, személyisége még markánsabban, tisztábban vehető szemügyre.
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1965. december 31-én David Dacko hatalmát megdöntötte Jean-Bédel Bokassa ezredes. 1976. december 4-én
pedig I. Bokassa néven császárrá koronáztatta magát. 1979 szeptemberében, mikor Bokassa Líbiában
tartózkodott, Franciaország támogatásával Dacko puccsot szervezett, és újra kihirdette a Közép-afrikai
Köztársaságot. Bokassát „kannibálcsászárnak”, tömeggyilkosnak tartják máig is. A puccs után évekig párizsi
száműzetésben élt. Afrikában távollétében halálra ítélték kannibalizmus és tömegmészárlás miatt. 1987-ben –
többen úgy vélik, hatalmi őrülettől megszállva – visszatért Közép-Afrikába. A halálbüntetését enyhítették, majd
6 évi „luxusfogság” után ismét szabadon engedték. 1996-ban 75 éves korában békésen halt meg Banguiban, az
Ubangi-folyó partján, azon a helyen, ahol az angol író, Joseph Conrad A sötétség mélyén című regénye játszódik.
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Francia száműzetésbeli lakhelyén, a Château d’Hardricourt az falain aranykeretes színes fotók
császári uralmának fénykorából valók, s a nagy példaképek, Dien-Bien-Phu és legfőképpen
Napóleon

szellemében

készültek.

Bokassa

reprezentációi,

tárgyai,

szobrai,

képei

komponáltságukban, hangulatukban a valószínűtlen legenda szintjén érvényesülnek, színpadi
operett kellékeit idézik, miközben a beszélgetésekből és a dokumentumokból kialakuló kép
egyre életszerűbb, egyre árnyaltabb és elborzasztóbb lesz. A kibomló filmi anyagból újra és
újra felépül ez a kétféle irányvonal és hatás: a vásári álságosság látványa nyomán keletkező
irracionális fikció s a korabeli híradások és a jelen riportok dokumentációi. Herzog filmjének
dramaturgiai felépítése, a feszültség felépítésének és szinten tartásának ez a módja határozza
meg a montázsszerkezetet. A kiszámíthatatlan, illogikus tettekre bármikor képes tirannus
portréja ellentmondásokkal, paradoxonokkal telített, amelynek ékes bizonyítéka a külső
szemlélő számára elképesztő visszatérése Közép-Afrikába, ahol halálbüntetés, vagy
életfogytiglani börtön vár rá. Nincs válasz a filmben erre a kérdésre sem, mint ahogy nem
feltárható a leigázó hatalom természete, valós működési mechanizmusa sem. Nem a bűnbánat,
nem az elkövetett szörnyűségek visszavonásának szándéka vezérli Bokassát, talán nem is az
eluralkodó pillanatnyi hatalmi őrület vagy elmezavar következtében cselekszik, hanem
valamiféle belső elrendeltetésként érthető lépése: pályáját le kell zárnia, vissza kell térnie a
kezdetek helyszíneire. Börtönében ez konkrét magatartásformát ölt: csak a Jeruzsálemből
származó Bibliát olvassa, keresztet hord, leveleit Bokassa apostolként írja alá. Miszticizmus,
archaikus és újkori mítosz keveredése tapasztalható a diktátor személye körül, amit a
környezete orális hagyományként őriz meg a dokumentumfilm tanúsága szerint.
Herzog művészetének egyik alappillére a fizikailag minden érzékszervre komplexen ható,
széleskörűen feldolgozható élmény, amely rendkívüli személyiség rendkívüli cselekménye
által valósul meg. Filmprodukciója számára nélkülözhetetlen a környező világunkban
fellelhető forrás, akadályok nem állhatnak útjába, a filmi megvalósítás konkrétuma maga a
természetes-mesterséges létezés. A század végére maga a világtörténelem teremti meg a
háborús pusztítások általánosítható következményeinek ábrázolási lehetőségeit. A KözelKeleten kirobbant hatalmi-gazdasági rablóháború, az emberiség önmaga által előidézett
globális katasztrófáinak egyik legtanulságosabb rémsége szolgáltatja a matériát Herzog újabb
munkája számára. A Kuvait elleni rövid lefolyású, 1991. febr. 26-án kezdődött II. öbölháború
során a visszavonuló irakiak ördögi pusztítást hajtanak végre: felgyújtották az olajkutakat;
kinyitották az olajtartályokat, tengernyi olaj ömlött a Persza-öbölbe. Az amerikaiak azonnal
segítséget nyújtottak, de a környezeti katasztrófa nem maradhatott el. Az emberiség a két
világháború során tanúja lehetett annak, hogyan képesek öldöklési rohamukban elpusztítani
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egymást a különböző nemzetek, de ebben az esetben még tovább fokozódik az
elképzelhetetlen: az ember lerombolja életének teljes természeti-társadalmi alapját. Herzog
megörökíti a végső pusztítás-pusztulás lenyűgöző szépségét. Filmjének vonatkozó idézetét
hamisan Pascalnak tulajdonítja, valójában saját aforizmáját deklarálja: „A csillagok
pusztulása, mint a teremtés maga, grandiózus szépségben zajlik.”177
Két megelőző dokumentumfilmjében ártatlan gyerekek, békében élni vágyó moszkitó
indiánok, afrikai bennszülöttek szerepelnek, ebben a műben alig van nyoma emberi életnek, a
kevés túlélő pedig a beszéd elvesztésével emberi mivoltától szakad el. A dokumentumképek
ritmikus montázsából álló Fata morgana mitikus-misztikus esszéfilm, a Leckék sötétségben
című munkában a természetfilmi anyag parabolisztikus sci-fi operává emelkedik három
kifejezőeszközének túlhangsúlyozásával: a képi megoldások, a nondiegetikus zene, és a
rendezői monológ a filmműfaji határokat a képző- és zeneművészet, valamint a tudatfolyamirodalom felé tolja el. A cinematográfia dinamikus átmeneti állapota tárul fel az elillanó
tünékenység és a kinyilatkoztatásos jelenvalóvá-tétel között. Az eleddig emberileg
közvetíthetetlen, érintetlenül maradt pillanatok esztétikai megtapasztalásához vezet,
hasadékokat nyit föld-ég-ember/világ között. Naprendszerünk egy bolygójának képei
elidegenítő távolból láthatók, s csak a látvány fölött keringő kameratekintet számára tárul fel.
A pusztítás-pusztulás eme mértékének képei semmivé teszik a szavak értelmét, Herzog
narrációja minimálisra zsugorodik, töredékes képtudat-folyam lesz a film. Herzog az
emberiség saját univerzumának elpusztítását 13 fejezetben mutatja meg, és ha a Fata
Morgana teremtéstörténetével kezdődő folyamat végéhez kapcsolódunk, a rekviem végét
látjuk megvalósulni Mephisto szellemében. A fausti ember idegenné válik saját létében, az
önpusztítás képességét magában hordozza, a veszélyt nem tudatosíthatja, s „vaksága” miatt a
halálra mond igent, mielőtt nagy műve elkészülhetett volna.178
A kommunikáció eltűnése többször hangsúlyt nyer a filmben: két kuvaiti nő a nyelv
elvesztését tanúsítja, egy amerikai tűzoltó valamit mondana a kamerának, a nézőnek, de
szavai nem dekódolhatók. Ahogy előrehalad a pusztulás, megsemmisül a természet, az emberi
civilizáció, úgy vész el a végén a nyelv is. Általános az érthetetlenség, az értelmetlenség: a
tűzoltók maguk gyújtanak meg egy kutat, a végtelennek tűnő munka folytatódik, az
177

Ld. filmidézet a Leckék sötétségben (Lektionen in Finsternis, 1991/1992) című film elején (kiemelés, fordítás
tőlem, T.K.) Az utóbbi időkben több természetfilm készült a földi életről, melyek közül a legjelentősebb a Mi
Földünk című dokumentáció a brit BBC produkciójában Mark Linfield és Alastair Fothergill rendezésében
(2007). Tanulságos a film végének 15 másodperce: jegesmedve úszik a vízben, körülötte olvadó jégtáblák.
Megállni rajtuk már nem tud, így fókákat sem képes elejteni, túlélési esélye megszűnt. Teljesen világos a film
üzenete: az emberiség bolygóján az élet végét prognosztizálja.
178
Hasonlóképpen, mint Goethe Faustjának végén.
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végtelenített

jelen.

A
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sötétségben

Herzog

morális-filozófiai

megközelítése az emberiség létéről költői eszközökkel, kritikai állásfoglalással.
Herzog filmjét aktuálissá a félelem élvezetével való esztétikai bánásmód teszi, amely a sci-fi
vagy a horrorfilmek szórakoztatásától eltérően a fenséges egy variánsának tekinthető. Az
ijedtséget, félelmet kiváltó idegen azonban korántsem olyan, amilyennek szeretnénk vagy
megszoktuk, azaz nem áll távol az emberi természettől. A befogadói kedvtelés, a szórakozás
abból ered, hogy a médium közvetítése miatt nem alakul ki közvetlen egzisztenciális
fenyegetettség, a reflexivitás folyományaként inkább az áldozat felé ható morális jóérzés lép
fel, empátia alakul ki (Grabes, 2004. 102-108).
A német kortárs festészetben Anselm Kiefer munkái: a Malerei der verbrannten Erde (A
kiégett föld festészete, 1974), a Bilderstreit (Képek harca, 1977) hasonlóképpen a félelem
témájával, horrorelemek beépítésével konfrontál. A nyolcvanas években széleskörűen elterjed
e felfogás Walter Dahn, Peter Bömmel, Sigmar Polke, Hermann Nitsch, Jörg Immendahl
festményein, de megtalálható Amerikában, Olaszországban, Nagy-Britanniában is. Ha a
festészet esetében nem is, de a filmi reprezentáció konkrétsága miatt fennáll a veszély, hogyha
a művészet és a valóság határai leomlanak, az esztétikai hatás kibontakozása erős ellenállásba
ütközik. Minimális távolságtartás megőrzése szükséges a művészi szint eléréséhez, amit a
Leckék sötétségben című film valós történéseket lefilmező volta ellenére több eszközzel
megvalósít.
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11. Befejezés helyett: a képgyűjtő rendező jövővíziója
11.1. Önkép dupla tükörben
Herzog a huszadik század végén önéletrajzi-művészeti összegzésnek tekinthető filmet
készít Legkedvesebb ellenségem (Mein liebster Feind, 1999) címmel. Barát és ellenség
(Freund-Feind) német szójátéka többértelműségével irányozza elő témáját, jelesül személyes
életpályának és filmművészeti eredményeinek újbóli vizsgálatát. Analitikus módszerességgel
halad Klaus Kinskihez fűződő ambivalens viszonyától, a privát szférától a nyilvános
megítélésig, a filmkészítés nehézségeitől az elkészült művek önkritikus szemléléséig.
Egyértelműen feltárul mindaz, ami a herzogi életműben eddig elnagyolt körvonalakban volt
jelen, hogy saját személyét, elsőként a privát embert, később a rendezőt gondos előrelátással
formálta meg, alakította ki és át az idő folyamán. Kísérleti kisfilmjeitől, első nyilvános
sikereitől kezdve írásaiban, nyilatkozataiban, s aztán a nagyjátékfilmekben megkonstruált
önképe nyer kifejezést. A személyes mozzanatok, mint a félbeszakított egyetemi tanulmányok
és okai, a fizikai munka, az eltulajdonított kamera, a kalandozó tapasztalatszerzés, az apai
hagyományokkal való szakítás, az első élmények Kinskiről, mind pedig a német filmművészet
tradíciójáról, szerzői újfilmeseinek helyzetéről és cselekvési lehetőségeiről való diskurzus
töretlenül szolgálja e saját portré árnyalatait. Ifjonti hévvel mitikus-romantikus képekkel
ruházza fel magát Herkules kritikus modernkori reprezentációján, Prométheusz nagyszabású,
emberiséget szolgáló cselekményén, szenvedélyes lázadók bukásán keresztül. Tudatosan nem
a germán, hanem a görög mítoszt használja a német romantika titanizmusával felerősítve a
tipikus herzogi hős központi alakjának megteremtéséhez. 179
Kaspar Hauser feltűnésével az életműben nem a romantikus alakok szaporodnak, nem újabb
és újabb hasonló hősöket vagy antihősöket kell teremteni, hogy ellentmondásos
szabadságeszményük, lázadásuk és bukásuk történeteken keresztül formát nyerjen. Az
autodidakta filmkészítő jelenléte a filmekben ettől kezdve szoros együttest alkot
teremtményeivel, mű és élet elválaszthatatlanul az egész része, nem pedig valami vagy valaki
megkonstruálja azt. Herzog filmjeiben valami megtörténik, azaz az egyedülálló esemény
nyoma életben van, és rögeszmeszerűen megmarad akár az emlékezet számára. Az ifjúkori
önazonosítás nárcisztikus gesztusai, a megörökítés vágya átnemesül a rendkívüli
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„Olyan a bibliográfiája, mintha Herzog-forgatókönyv lenne.” (Elsaesser, 2004. 121) A német újfilm alapos
elemzője az egész életműre vonatkoztatva látja úgy, hogy a személyes emberi és a nyilvános rendezői kép
keveredik. Prométheusz és Hauser alakját ugyanazon forrásból eredezteti: az apátlanságból és az államilag
támogatott művészből, aki rebellis mártírrá válik. Az outsiderből, a peremen lévőből különleges, szenzációs lesz,
így áruként a filmprodukció körforgásába vihető. Autodidakta fellépéseit úgy értelmezi, mint egy mindenható
teremtő filmkészítő hőssé történő stilizációját. Elsaesser megállapításait helytállónak gondolhatjuk azzal a
korlátozással, hogy azok inkább Herzog életpályájának első szakaszára jellemzőek. Dolgozatomban a fausti
vonások nagyobb hatását igyekeztem alátámasztani.

209

cselekedetben kiteljesedő létmóddá privát ember és művész számára egyaránt. A mitikusromantikus öntörténet kreációja nehezen válik le Herzog modern nagyfilmjeiről, aminek oka
az az intenzív gyűlölet-szeretet, ami Kinskihez fűzi.180
A kivételes tehetségű színész alakját már életében mítosz övezte, gazdag legendárium
szövődött tetteiről, rémtörténetek keringtek viseltes dolgairól, rendezőkkel való viaskodásáról.
Az egocentrizmusáról, dühkitöréseiről, őrjöngéseiről szóló anekdoták igazságtartalma kevéssé
vonható kétségbe, ami annak tudható be, hogy túl gyakran adta ki magát kendőzetlenül a
médiumoknak. Hol őszinte, hol hazug megnyilatkozásai következtében kialakult róla az egyre
inkább átláthatatlanná váló személyiség képe. Mindemellett az is tény, hogy egyike volt
azoknak a kis számú német színészeknek, akik világhírnévre tettek szert. Ez elsősorban Edgar
Wallace hatvanas évekbeli filmjeinek és számtalan italo-westernnek volt köszönhető. A
színész és a rendező közös munkája 1972-ben kezdődik, és 1988-ban ér véget. Öt
nagyszabású

játékfilmet

készítenek

együtt,

ami

jelentősen

hozzájárult

kettejük

popularitásához. A hatodikban, a Kinskiről készült munkában Herzog személyes vallomásával
felidézi első találkozását Kinskivel 1954-ből. Ellentmondásos kapcsolatuk (Hassliebe) már az
Aguirre, Isten haragja forgatásán gátlástalanul felszínre tör, a mostoha körülményeket
nehezen viselő színész őrült dühe nem szerepjátékából ered.181 Az évek óta München mellett
Amerikában is élő rendező dokumentumfilmjével elsősorban önmagához marad hű, hiszen
jellemző témájához nyúl vissza, amivel teljesíti nézőinek elvárásait is. Herzog és Kinski a
német újfilm történetének artefaktumai, így nem szükséges foglalkoznia közös mítoszuk, a
híresztelések igaz-hamis voltával.182 Az Aguirre-filmben Kinski monológjával több jelenet is
bevésődik vizuális emlékezetünkbe, legfőképpen a záró képsor, amelyben visszatükröződik a
mély meggyőződéséből származó titanikus kétségbeesés. A forgatókönyvét megvalósító
rendező állítása szerint akkoriban ezt a kiemelt motívumot legteljesebb mértékben csak egy
nagy színészegyéniség személyesíthette meg. Interjúk, monológok, filmrészletek, eredeti
helyszínek és Herzog kommentárja együtt alkotja a sokrétű dialógust. Hasonlóképpen, mint
azt a Képfaragó Steiner nagy extázisa (1974) és a tíz évvel későbbi dokumentumfilm, a
Gasherbrum – a világító hegy (1984) közötti reflexív viszony mutatja.
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Kinski 1991. november 22-én 65 éves korában szívelégtelenségben halt meg otthonában, a Los Angeles
közelében fekvő Lagunitasban. Herzog ezzel a filmmel emléket állít művészi együttműködésüknek.
181
Herzog a filmben visszaemlékszik arra, hogy Kinski őrült dühében befejezés előtt ott akarta hagyni a
jelenetet, mire ő megfenyegeti, hogy nyolc golyót röpít Kinski fejébe, a kilencediket pedig sajátjába. A színész
önéletrajzában ezzel szemben azt írja, hogy Herzognak nem is volt pisztolya, még egy jó bozótvágó kése sem
(Kinski, 2004. 293).
182
Herzog és alteregója, Kinski, a két párját ritkító különc (vorzeige Exzentriker) a német filmtörténelem nagy
alakjai, érdemeik már nem képezik vita tárgyát, így önstilizációjuk önmagában nem érdemel különösebb
figyelmet.
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Mivel ez az alkotás többféle réteget épít egymásra, következésképpen többféle jelentés
rakódik egymásra, illetve lép kapcsolatba egymással. Elsőként a rendező és eddigi
életművének kiemelkedő darabjai közt zajlik egyfajta értékmérő jellegű diskurzus, ahová
beékelődik a filmkészítő és alteregója közötti filmszakmai és privát dialógus, eszmecsere, és
nem utolsó sorban az ezeket a művészfilmeket kedvelő nézőknek szóló kommentár
őszintesége teremt hitelességet a látottaknak, hallottaknak. Herzog jelenségfeltáró, didaktikát,
túlzott magabiztosságot mellőző magatartása kitágítja művészetének elfogadási körét,
nevezetesen kultuszfilmesként történő elismerését. Népszerűvé válásának fontos mozzanata
az, hogy művészeti mérlegkészítésének folyamatába nemcsak bevonja nézőit, hanem
egyenrangú partnerként kezeli őket. Audiovizuális sűrítmény a herzogi metaforák összessége,
az, ahogy a filmstruktúrában egymásra következnek: a visszatérés, a végzetes folyó, a vad
természet, a dzsungel, a bennszülöttek, a mítoszok s mindezek között az örök alkotótárs. Az ő
kamera előtti jelenései és Herzog kamera melletti-előtti-mögötti jelenléte, az elmondottak, a
láttatott részletek kettejük viszonyának képi-időbeli relációi.183 Az újra felkeresett forgatási
helyszínek és elmesélt történetek Kinski-portréjában tükröződik a rendezői önarckép,
hasonlóképpen mint Velázquez Udvarhölgyek című festményén. Nézőik talán észreveszik azt
a lehetetlen láthatóságot, amely a festőt/filmkészítőt egyidejűleg azon a képen látja, „amely
ábrázolja, és azon, amelyen ábrázolni igyekszik valamit” (Foucault, 2000. 22). Befogadóként
helyünk egyértelmű: kép(ek)et nézünk, ahonnan a művész (festő, rendező) bennünket néz.
Kinski, Herzog modellje helyébe ezúttal nézői kerülnek, mi több, váltakozva a filmkészítő
kamera mögötti-előtti helyébe is. Ez utóbbi még szövevényesebb metamorfózist alkot, mint a
spanyol festő festményének esetében. A tekintetek megfigyelők és megfigyeltek, látók és
látottak úgy, hogy térbeli helyüket változatják, időbeli (múlt és jelen) dimenziójukat
cserélgetik. Velázquez festői tekintete kiemeli eredeti pozíciójából nézőjét, beemeli
festményébe, hogy láthatatlan vásznának felületére vetítse. Herzog láthatatlan felszínű képei
virtuális kereteikkel befogják a film nézőit, akik érzékelik saját „láthatóvá tett
láthatatlanságukat” (Foucault, 2000. 23) az egyes jelenetek eredeti helyszínein, múltidejében
és a forgatás jelenében, miközben a képkészítő saját és Kinski arcképét reflektálja. A német
filmes képi világát oly erőteljesen meghatározó németalföldi festészetben a tükörnek kiemelt
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Herzog explozív intróval indít, Kinski hetvenes évek elején zajló „Jézus”-turnéjával: fakó fényben a Berliner
Deutschlandhalle színpadán démonikus, misztikus, fenyegető alak áll, Jézus Krisztus kerestetik. („Ich bin nicht
der offizielle Kirchenjesus, der unter Polizisten, Bankiers, Richtern, Henkern, Offizieren, Kirchenbossen,
Politikern und ähnlichen Vertretern der Macht geduldet wird. Ich bin nicht euer Superstar.”) Kinski ordít,
őrjöng, a nézők elégedetlenek, kifütyülik. Kinski megbukott ezzel a produkciójával 1971-ben, röviddel az
Aguirre fogatása előtt, még benne lappangott az indulat, amikor elutazott a forgatásra.
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jelentősége volt, nevezetesen megismételte, megkettőzte a látványt, a már egyszer jelen lévő
valót. A tükörkép a modellt, a helyszínt, a színeket, fényeket módosított, más szemszöget is
ábrázoló formában duplázta meg azzal a céllal, hogy minél hűbb képet alkosson témájáról. A
fókuszváltás, a módosulás nem feltétlenül jelenti irreális elemek megjelenését vagy torzítást,
inkább az eredeti látvány szétbontását és újraszervezését, képi átformálását, esetleg
kiegészítését új szabályok, elvek szerint. Herzog ebben a dokumentumfilmjében újra kiemeli,
újra megmutatja a legjellemzőbb jeleneteket közös filmjeikből: Aguirre, Woyzeck, Nosferatu,
Fitzcarraldo és Cobra Verde alakja ismét megelevenedik kivágva eredeti közegéből, rendezői
kommentárral, forgatási dokumentumokkal, interjúkkal ellátva. Nem egyszerűen a főtémák
megkettőzése történik, hanem a bemutatott filmekből kimaradt részekkel még több
visszatükröző felületet iktat be.
Nem a hű képre törekvés szerepét betöltő másodpéldány jön létre, a kiegészítések narratív
középpontosítása a láthatóságot elszakítja a tekintetek rekonstruálható hármas (HerzogKinski-nézők) játékától, felfedi azokon túli dimenzióját. Velázquez festményének hátsó falán
elhelyezett tükrében az tükröződik, amit festményének alakjai és maga a festő is néz, azaz a
néző számára láthatatlan vásznának valóságos modelljei, akiket éppen lefest. A festmény
megszületésének csendélete ez, ahol a festő ecsetje éppen megáll egy pillanatra, azért, hogy
modelljét ismét szemügyre vehesse, mellette pedig az infánsnő és udvarhölgyeinek csoportja
látható. Herzog modellje Kinski és önmaga, s tükörképeik tükörképeiben megkettőzés és
megismétlés együttesével formálódik az az új képsorozat, ami ily módon súlyosabb korpuszt
alkot, mint az együtt forgatott filmek addíciója. „A tükör a láthatóság áttételét biztosítja,
amely kikezdi a képen ábrázolt teret, valamint az ábrázolás természetét ugyancsak; (…) azt
mutatja meg, ami (…) szükségképpen láthatatlan.” (Foucault, 2000. 26)
A dokumentumfilmben szórakoztató lehet az a beállítódás, ahogy Herzog komplett őrültként
állítja be a sztárszínészt, ami tényszerűen igaz is, de a rendező-forgatókönyvíró-producer
módszereivel és mindenek előtt perfekcionista megszállottságával nagyon is közel áll ehhez a
megítéléshez. A forgatások szenzációiról kedvvel tudósító sajtó és saját önéletrajzi írásaik is
megerősítik, alátámasztják az állításokat (ld. előző fejezetek). Az önábrázolás önfelemésztő
kiterjedt mértéke mindkettőjükre jellemző volt már az Aguirre forgatása óta, ami a
Fitzcarraldóval kiteljesedett. Balassa Péter (1989. 6) hasonló állapotról számol be, amikor
írja: „Ha oly mélyen vagyok, hogy nincs tovább nekem, akkor a tehetetlenség folytán van az
elrugaszkodás.”
Az egyedülálló, utánozhatatlan képi nyelvezet rendezője és a tekintet színésze találkozik
mintegy tizenöt évig, hogy a német filmművészetben máig kivételnek számító munkáikat
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elkészítsék. Herzog Kinski paroxizmusa mellett megmutatja ellensége-barátja másik arcát is:
a gyermekien kedves, giccsbe hajló érzelmi telítettségét. Deleuze (2001.122) az arc és a
nagyközeli vizsgálatakor Eisenstein intenzív arcképeinek kapcsán kifejti, hogy az érzelmi
telítettség egyik pólusa s talán legmagasabb foka, ahová el lehet jutni, a paroxizmus. Kinski
arcának minden egyes vonása a jelenetek dramaturgiailag fontos pontjain feltöltődik,
független mozgásra tesz szert. A tekintet művésze egyetlen arckifejezésébe játszi
könnyedséggel képes belesűríteni minőséget, vágyat, csodálatot, szenvedélyt, így a
szórakoztatás mellett ellentmondásos jelentésrétegek tárulnak fel. A dokumentumfilm záró
szekvenciájában gyermeki lelkesedéssel simogatja a pillangót, az egzotikus természeti
környezet szimbólumát, ami lenyűgözte, egyben félelemmel töltötte el. A naivitás, ami
helyenként humorral és indulatok hőfokával keveredik, jellemzi Fitzcarraldo-beli játékát, az
utolsó közös filmben, a Cobra Verdében azonban már megmutatkoznak kiégésének tünetei.
11.2. A fausti szellemiség „jövővíziója”
Kinski utolsó nagy szerepjátéka Herzoggal emlékezetes marad több szempontból. A
filmek központi motívuma a tragikomikus megszállott férfi alakja, akinek technikai-gazdasági
vállalkozása a művészet égisze alatt a természet kifosztására irányul. Kulturális provokáció ez
az ősi, a természetesen ellen a magasabb rendű technika és művészet eszközeivel. A film
diegézisét a lehetetlent vágyni alaphelyzete határozza meg, amely Goethe Faustjához
kapcsolódik: Fitzcarraldo megszállottsága rokon a tudós doktoréval, az ő őrülete reflektálja
Faust őrületét. Goethe e drámájában megidézi a modern egyén prototípusát, amely újra és újra
hatással van a német kultúra, a művészet egészére. A mű nem pusztán a polgári kor
tragédiája, ami a polgári kultúra leáldozásával kimerült, hanem a modern szubjektum, az
egész emberiség drámája. Faust különleges nagysága abban áll, hogy univerzális
önmegvalósítás s totalitárius világmegváltás és átalakítás jellemzi. Cselekedni akar, a teremtő
szerepében a Földet tökéletesíteni igyekszik, s ebbéli törekvésében abszolutizált. A küzdést
Goethe az ember életét megváltoztató energiává növeli, segítségével átalakítja világát,
környezetét, beavatkozik a természetes folyamatokba, mesterséges szelekciót hajt végre,
megalkotja a kultúra rendszerét (vö. Kaiser, 1993. 23-67). Az ember és létrehozott struktúrái
egyidejűleg egymást határozzák meg. Faust tetteiben provokatív antropológiai kényszer
munkál: a megvalósítás, a létrehozás, a megváltoztatás nyomában járó másság diktátuma. Az
ipari forradalom kibontakozása és következményei igazolják azt az előrevetítést, jövőre
vonatkozó képet, amit Goethe fest 1770-1830 között. Drámájában összefonódik ironikus
módon a megváltoztató törekvés, a küzdés (streben) és a tévelygés (irren) vagy sarkítva a
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bukás. A modern kor végtelennek tűnő lehetőségei, a beavatkozás különböző módozatai
mellett azok beláthatatlan következményei, veszélyei kísértenek, ami egészen a Föld
megmentéséig, a bioszféra megóvásáig, az emberiség túléléséig tágul ki. Goethe saját korában
művének megírásakor aktuális kérdésként merült fel: James Watt gőzgépei (gőzvonat,
gőzhajó) működésükhöz a szén nagyipari kitermelését tették szükségessé, s egyben azt a
felismerést, hogy a fosszilis anyag, az elszenesedett őserdő az emberiség életében már nem
pótolható. A természeti adottságok, a földi létezés ezen alapjai alárendelt szerepet kezdenek
játszani az ember fejlődésének, haszonszerzésének, gyarmatosításának elsőbbrendűségével
szemben.
Herzog modern alakjainak cselekedeteit e dichotómia, a primér és szekunder rendszer közötti
feszültség határozza meg a küzdelem és a bukás egymást kölcsönösen feltételező
folyamataiban. Míg Goethe drámájában a tudós isteni kegyelemben részesülhet, addig azt
Herzog a huszadik század második felében és vége felé sokféle tény birtokában már nem
teheti meg: fausti alakjainak menthetetlenül el kell pusztulniuk. Sztroszek az Életjelben saját
háborújának halottjává, Aguirre, a hatalmat magához ragadó gyarmatosító utópiájának
áldozatává, Kaspar, a sehonnani ifjú a természet és a társadalom kifosztottjává, Hias az
Üvegszívben kollektív és egyéni világvégi vízióval sújtott túlélővé, Bruno hazátlan,
egzisztenciális,
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öngyilkosává,
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kegyetlen

időbefeszítettségének szánandó végkifejletévé és Nosferatu, az „emberi” vámpír szerelmet és
halandóságot választó kreatúrává lesz. Tévelygéseik és pusztulásuk széles skálán mozog: a
társadalom legalján élőktől (Woyzeck, Stroszek, Kaspar) a prófétán (Hias), a hatalom
birtokosán (Aguirre) keresztül a halhatatlanig (Nosferatu) terjed Herzog vizsgálata. A nagy
bukás nagy cselekedetek végrehajtásával, a lehetetlen elérését megvalósító törekvésekkel
alkot egységet. A modern filmek sorának elején a lázadás egyéni színezetű, a háború
kirobbanása akár megőrülés következménye is lehet. Aguirre már új országot, új dinasztiát
akar megteremteni El Dorado meghódításával. Kaspar rövid idő alatt igyekszik pótolni
hiányosságait, mígnem alkalmassá válik világbeli „nagy zuhanásának” felfogására. Woyzeck
erején felül tesz eleget környezete minden feljebbvalójának, élettársának, gyerekének, s
alárendeltségében nemesebb, érzékenyebb, mint tanult kizsákmányolói. Bruno kilépése a
világból felszabadító tett, éppúgy mint Nosferatué, aki ily módon megszabadult örök ittlététől.
Hias, a pásztor próféta pedig eljut a világ végéig és tovább. Ebben a vonatkozásban sokkal
inkább alteregója Herzognak, mint Kinski. A német rendező alkotói periódusainak
meghatározó momentumai a nagy tettek, a jelentékeny lázadások és kiegyenlítő kudarcok.
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Az „útonlevés” / „útonjárás”,184 zarándokútja Párizsba saját nagy lázadása a halál ellen, ami
végül is a természetes elmúlás elleni radikális fellépéssé nemesül. Kétségkívül romantikus
színezetű cselekedet ez, de magjában fausti jellegzetesség: legyőzni, uralni azt, ami végső
soron legyőzhetetlen, uralhatatlan. Van ebben valami racionális célorientáltság, gyalog eljutni
télvíz idején Münchenből Párizsba, dacolni az éghajlat, a vidék kegyetlenségével, azaz
leigázható anyaggá tenni a természetet, s rajta túljutva teremtőként fellépni. Cselekedete
nemcsak Lotte Eisner, a német újhullámosok lelkiismeretének nevezett filmtörténésznő
megmentésére irányul, hanem szimbolikusan a Kaspar Hauserek megteremtésének és
létjogosultságának megóvására is.
Goethe Faustjában az ún. második teremtés ideológiája már a dráma elején felszínre kerül:
monológjában kétségbe vonja a könyv általi tudást, mellyel szemben racionalizmusa
körvonalazódik, majd kiteljesedik nagyszabású kolonializációs vállalkozásában, hogy több
millió ember számára földterületet nyerjen el a tengertől. A szabadság, a jólét, a
foglalkoztatás ígéretét nyújtja mindenki számára, holott ez a szociális-gazdasági utópia
feláldozza a jövő (a ma) emberének boldogságát, életkörülményeit, jövőjét.
Az öreg, vak Faust nagyzási őrülete akkor éri el csúcspontját, amikor a sírásók ásóinak zörejét
munkazajnak hiszi. A mesterséges paradicsom egyetemes idilljének megteremtése a homo
faber törekvése: a legjobb természetet akarja létrehozni. A megvakult számára ez a szépség
csak vízió, de a művésznek mint a lehetetlen képek látójának a különlegest és az örök
idegenséget együtt villantja fel. Herzog modern filmprogramjában ez az összeszövődés mint
elidegenítő másság a képi kifejezés festőiségében figyelhető meg. Esztétikai minősége az
elbűvölő szépség és a lenyűgöző fenséges közé esik, mely két pólus között az irritáló, az
érthetetlen és rémisztő idegen kap helyet a filmekben (vö: Grabes, 2004. 146-164).
Faust önnön felmagasztosításának, önmaga túlbecsülésének tragédiája is, mint ahogy ez
Herzog jelentős alkotásaiban is előfordul, főként azoknál az alakoknál, akikre az Übermensch
jellemzői illeszthetők. Aguirre és Fitzcarraldo tettei és kudarcai hamis önképükből, túlértékelt
képességeikből fakadnak, ahol az előbbi a haszonszerző, természetpusztító, racionalizált
modern szubjektum drámája, az utóbbi pedig már az új világ megteremtését feladó, privát
rajongást kielégítő fixa idea posztmodern tragikomikus végjátéka. A spanyol kalandor
számára az emberi fejlődés, a hatalmi törekvés, a technikai tökéletesség és az őserdei
184

Mann a Doktor Faustus című művében ír a németség romantikus vándorösztönéről, régi vágyódásáról a szép
Itáliába, ami Goethe utazásaiban is lenyomatot kap. Leverkühn doktort az olasz kis hegyi faluban, Palesztrinában
kísérti meg a sátán, s köttetik meg huszonnégy évre szóló szerződésük (1967, 279-315).

215

természet figyelembe veendő érték, az operarajongó számára ez a létezés banalitása, és
kedvenc zenéjét végső soron bárhol lejátszhatja valamiféle közönség számára. Az
Untermensch csoportjába tartozó alakok tragédiáját kevésbé vagy egyáltalán nem befolyásolja
az új teremtésének univerzális abszolutizmusa, túlzott öntudatuk torzítása. Ők áldozatai,
elszenvedői vagy – ha úgy tetszik – következményei az előbbi csoport világképének és
cselekedeteiknek.

A

Faust

drámában

szereplő

kézműves,

Demiurgos

Platon

természetfilozófiai műve világteremtő istenének megidézése, aki az ideák kategóriáinak
leképezéseként megalkotta a kozmoszt. Modern alakja Herzog filmjeiben az emberiség
excentrikus reprezentánsa lesz. Fitzcarraldóval az outsider kerül a narratívumok
középpontjába, akinek lehetőségei, mozgástere a mérték nélküli haszonszerzés és üzleti
amoralitás képzetlen insidereitől függ, s akinek megszállott ragaszkodása a haszontalanhoz és
nagyfokú önelidegenedése ebben a konstellációban előfeltétel. Goethe Faustjában sűrítve
megtalálhatók az ipari forradalom nagy szimbólumai, ahogy azok a modern Kaspar
Hauserben és a posztmodern Fitcarraldóban is fellelhetők. Herzog mesterséges kísérleti
feltételek mellett asszociációs hálóban rejlő jelentéssel demonstrálja a természetet és
humanitást mint Isten mindenki elleni és mindenki magáért folytatott harcát. Fitzcarraldo a
kaucsukbáró partiján nagy köteg pénzt dob be az óriásmedencében úszó nagy ragadozó
halnak, amit az felfal. E demonstrációban a pénz mint az emberi kultúra, a művészet jelképe
az ideológiai torzítás, a gazdasági-szociális darwinizmus modellje lesz, ahol a természet mint
ellenség lefokozódik.
Herzog filmjeinek jelentésrétegét a film médiuma közvetlenül befolyásolja, illetve akár
meghatározza. A Faustban a könyvkultúra, az írás, a szó a reflexió tárgya, Herzog filmjeiben
ennek a helyét főként a festői kép veszi át, alakjai nem élénk dialógusok folytatói, sőt
kommentárjaik, verbális reflexióik jobbára kudarcba fulladnak. A beszédképtelenség, avagy
szavak nélküli létezésük feltűnő jellemvonássá lép elő, mint például Kaspar Hauser esetében,
aki kezdettől fogva, de legjellemzőbben a halál-vízióban ősképekkel fejezi ki magát. Ehhez
hasonlatosak Stroszek, Woyzeck, Hias és Nosferatu életteli fantáziaképei is. Egy-egy nagy
monológjuk a dramaturgiai tetőponton alátámasztja e konzekvens rendezői eszközt, hogy az
elvesztett kommunikáció drámai módon, a végkifejletben lehessen hangsúlyos. Fitzcarraldo
sem képes ékes szókincsével meggyőzni a nagy operaház építéséről a kaucsukbárókat, csak
helyenként ejt el egy-egy humoros megjegyzést. Vele szemben az ősi indián „beszéd”: a
gesztusok, az érintések, a hallgatás, a dobolás, a rejtélyes hangok sokféle, számára
megfejthetetlen jelei halmozódnak fel. Az opera apoteózisa mint technikai hangművészet
kicsúcsosodik a gramofon bevetésében a krízishelyzetekben vagy a cselekmény végén, ami a
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film visszatérő önreflexív eleme. A zene „technikai” jelenléte a történeten keresztül a médium
omnipotenciáját erősíti meg, s éppen ezzel képes akár ellentétéről is meggyőzni. Herzog
tökéletességre törekvő mozija eléri az ideál- és az operacionális fantázia összeolvadását, az
álom megvalósulását. Képisége független entitás az érzékiség, a jelentésképzés, a
kinematográfia ősi és legújabb rétegeinek egymásra ható folyamataiban. Alkotói habitusa
rokon Mann Doktor Faustusának zeneszerzőjéével, akire éppúgy jellemző, mint rá az a
felfogás, hogy a „művészet: szellem és a szellemnek nem kell magát elkötelezettnek éreznie a
társadalommal, a közösséggel szemben (…) nem kell, és nem is szabad, (…) szabadsága,
nemessége tiltja ezt” (1967, 405). Műveikben hordozzák a humanizmus töredékeit még akkor
is, ha a démoni embertelenség széles kulturális-művészeti alapokon nyugvó látomásait
teremtik meg. Leverkühn Apokalipszis-oratóriumában a barbárság, az ősállapot emberi
hangon szólal meg, a pokol, a banális kifejezése harmóniával történik, a szférák zenéjének
párja a sátáni hahota. Ezzel szemben a disszonancia területére száműzetik a fenséges, az
áhítatos, a szellem világa.
Amikor Herzog 1992-ben a Berlinalén bemutatta a Leckék sötétségben című filmjét, amit az
apokaliptikus pusztítás legújabb valós eseményei

kapcsán készített, felháborodott

elutasításban részült és a borzalom esztétizálásával vádolták meg. 185 Az előző fejezetben
elemzett műben a zenei és a képi kifejezés összefonódása az anyag konstrukciójának és a
szubjektivitásnak olyan példája, amelyben minden életteli vagy emberi-örömteljes
visszavétetik,

valamiféle

„utolsó

látomás”

egy

bolygóról,

mint

Doktor

Faustus

panaszolkodása Mann regényében (1967. 610).186 A természeti és humánum anyaga azonos
az infernáliséval, a gyermeki-ártatlan a démoni megátalkodottságéval, s ez univerzálissá
növekszik. A művészet paradoxonja, hogy az ábrázolás struktúrájából megszületik a
reménytelenség kinematográfiája, egyben létrejön belőle valamiféle megmagyarázhatatlan
csoda vagy valamiféle transzcendencia.187

185

2010-ben a Berlinale 60. évfordulójának zsűrielnöki posztját betöltő Herzog filmjeinek németországi
fogadtatása kapcsán nyilatkozza (Beier, 2010).
186
Mann azt írja, hogy Beethoven Kilencedik szimfóniája Öröm-ódájának negatívjában „(…) tilos a jó, az öröm,
a reménység, hogy visszavétetik, vissza kell vonni!” (610)
187
Dolgozatom kereteibe Herzog életművének későbbi szakaszai nem férnek be, de a későbbiekben e dolgozat
kiegészítéseként feldolgozásra kerülnek.
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1. melléklet
NARRÁCIÓ, KÉP ÉS ZENE ÖSSZEFÜGGÉSEI
a Kaspar Hauser, mindenki magáért, Isten mindenki ellen című filmben
NARRÁCIÓ

KÉP

ZENE

Prológus

Víz-város-ember:

W. A. Mozart: Varázsfuvola,

Ősképek;

Tamino áriája (1. felvonás 3.

Szimbolizáció;

ária, ún. Kép ária)

Idill; utópia
Szélben hajló búzamező:

Johann Pachelbel: Kánon

stilizáció

D-dúrban

Expozíció:

Frank táj;

Orlando di Lasso: Rekviem

Első lépések – jelenet

Altdorfer-ihletésű

öt hangra

kompozíció

Bonyodalom:

Hauser életképei:

Kiemelt jelenetek:

börtön,

A városban - Álmok

tanulás,

Nincs non-diegetikus zene

cirkusz,
Daumer házában,
A teológiai oktatás,
a logika professzora,
a kert
Álom-jelent

Kaukázus-vízió:

Tomasso Albinoni: Adagio

A való és az álom
„AZ

ÉN EZEN A VILÁGON CSAK

MEGJELENÉSEM

EGY

KESERVES

ZUHANÁS VOLT”
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A látogató – jelenet

Lázálom – jelenet

Táj-város-ember:

Orlando di Lasso: Rekviem

Expozíció képei visszatérnek

öt hangra

Halál-vízió

Johann Pachelbel: Kánon
D-dúrban

Halálos üzenet – jelenet

Narratív információközlés

GYILKOSSÁG

sűrítése

Befejezés

Szahara-vízió

Nincs non-diegetikus zene

Zárókép:

W. A. Mozart: Varázsfuvola,

gnóm jegyző távolodó alakja

Tamino áriája (1. felvonás 3.

Nincs non-diegetikus zene

Végtelen történet - jelenet
Epilógus

ária, ún. Kép ária)
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2. melléklet
Harangok a mélyből. Hit és hiedelem Oroszországban (Glocken aus der Tiefe. Glaube
und Aberglaube in Rußland, 1993)
Alcím:
Pillantás az orosz lélek mélységeibe
Szibéria, a Jenyiszej-folyó felső folyásánál
Struktúra
Narratív középpont:
Az egyén cselekedetei
I. Expozíció:

Vizuális szerkezet

Auditiv szerkezet

Hívők a Jenyiszej jegén
imádkoznak

Jenyiszej-folyó és emberek
kapcsolata
(transzcendencia első
megjelenése)
ember-táj-ének egysége

Népdal (torokének)

1. A Sámán

Őskori rítus őselemekkel

Kitérő-ellentételezés:
két fiatal fiú énekel

ember-táj-ének egysége
felbomlik

2. A Megváltó

Ókeresztény reprezentáció,
szimbolika

Diegetikus hang:
Népdalhoz hasonló
torokhangú varázslás
Diegetikus hang:
Tuva népdal húros
hangszerrel
(Mongush Mergen; Ondar
Münghün-ool)
Diegetikus hang:
Prédikáció-monológok

Kitérő-ellentételezés
Ortodox pap csecsemőt
keresztel

Ortodox keresztény liturgia
konvenciói

Diegetikus hang:
Gyereksírás,
Ima-litánia

3. A megszentelt víz

Hiedelem és szentség: forrás
gyógyító vize

4. Alan Chumack, a
gyógyító
kozmikus energiaátadás
embernek, anyagnak
(fotójával otthon is)
5. Jurij Tarasszov, a
varázsló, ördögűző

Mediatizációs hiedelmek
(volt) szocialista közösségi
térben (művelődési ház),
Új mítoszteremtés a sci-fi
eszközeivel
Miszticizmus, okkultizmus
egykori szocialista közösségi

Diegetikus hang:
Beszédfoszlány,
zörej
Ortodox zene
(Choir of the Spiritual
Academy St. Petersburg)

Keret:
öregember énekel,
háttérben a folyó

Diegetikus hang:
Népdal
(Tuva énekes:
Oorzak Choonastar-ool)

II. Kibontakozás:
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Diegetikus hang:
Mikrofonba beszélő durva

a gonosz megidézése,
gyógyítás a színpadon

tér,
a horror műfaji eszközei

hang,
ordítás, sírás, hisztéria

Kitérő- ellentételezés:
A Megváltó fogyatékkal
élőket látogat

Realista életkép
dokumentuma

Diegetikus hang:
Szelíd emberi beszéd

6. A harangozóművész
Ortodox templom
harangtornyának különböző
harangjait szólaltatja meg

Alkotó ember megfigyelése;
Interjú
Tarkovszkij-idézet: Andrej
Rubljov

Diegetikus hang:
Improvizáció
haranghangokra;
ortodox egyházi és népzenei
hangzás, ritmusok

7. Az elsüllyedt város,
Kitezh
mítosz a tatártámadások
idejéből;
továbbélés babonás
hiedelemként

Dokumentum és fikció
összeolvadása:
beszélő fejek festői
megjelenítése; rembrandti
fény-árnyékolás a lelkimentális környezet
megjelenítésére;
Tarkovszkij-idézet
(„az orosz lélek”)

Ortodox egyházi zene
(Choir of the Zagorsk
Monastery)

8. Zagorszk, Szent Szergej
sírja
Pravoszláv építészeti
együttes: fehér falú
templomok aranyozott
hagymakupolákkal;
Templombelső a szent
ereklyéket imádókkal

Dokumentumfilm
megfigyelő-rögzítő jellege;
szakrális külső és belső tér
dominanciája

Ortodox szakrális zene
(Choir of the Zagorsk
Monastery)

Kitérő-ellentételezés:
Zarándokok a vékony jégen
keresik Kitezh elsüllyedt
városát

Beszélő fejek dokumentuma:
babonák, látomások,
hallucinációk: Harangzúgás a
mélyből!

Diegetikus hang:
Jégropogás,
Monológ,
Harangzúgás

Keret: A Megváltó imája
a Jenyiszej partján

Intermedialitás, ókeresztény
reprezentáció, szimbolika

Diegetikus hang:
Prédikáció-monológok

Zarándokok és
korcsolyázók a Jenyiszejen

Jenyiszej-folyó és emberek
ellentmondásos kapcsolata:
hiedelem és pragmatizmus;
a transzcendencia
visszavétele

Ortodox szakrális zene
(Choir of the Zagorsk
Monastery)

III. Lezárás
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Werner Herzog könyvei és forgatókönyvei

1977 Drehbücher I. (Lebenszeichen, Auch Zwerge haben klein angefangen, Fata Morgana)
München, Skellig Verlag
1977 Drehbücher II. (Aguirre, der Zorn Gottes, Jeder für sich und Gott gegen alle, Land des
Schweigens) München, Skellig Verlag
1978 Vom Gehen im Eis. München - Paris 23.11. bis 24.12. 1974. Tagebuch. München,
Hanser Verlag
1978 Zehn Gedichte, Akzente Nr. 3, München
1979 Drehbücher III. (Stroszek, Nosferatu). München, C. Hanser Verlag
1982 Fitzcarraldo. Filmerzählung. München, C. Hanser Verlag
Fitzcarraldo-Filmbuch. München, Schirmer-Mosel Verlag
1984 Wo die grünen Ameisen träumen. Filmerzählung. München, C. Hanser Verlag
1984 Reden über das eigene Land. München, Bertelsmann Verlag
1987 Fitzcarraldo. Berlin, Verlag Volk u. Welt
1987 Cobra Verde. Filmerzählung. München, C. Hanser Verlag
1987 Cobra Verde. Buch zum Film. Schaffhausen, Edition Stemmle
2004 Eroberung des Nutzlosen. München Wien, Carl Hanser Verlag
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Werner Herzog filmjei (1961-1999)188
1962
Herakles – (fekete-fehér, 12 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jaime Pacheco; D.: Uwe Brandner ; V.: Werner Herzog; H.: Werner
Herzog; Z.: Uwe Brandner; Sz.: Mr. Germany; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner
Herzog Filmproduktion (München)
1964
Játék a homokban – Spiel im Sand (fekete-fehér, 15 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jaime Pacheco; D.: Uwe Brandner ; V.: Werner Herzog; H.: Werner
Herzog; Z.: Uwe Brandner; Sz.: Mr. Germany; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner
Herzog Filmproduktion (München)
1966
Deutschkreuz erődjének példátlan védelme – Die beispiellose Verteidigung der Festung
Deutschkreuz (fekete-fehér, 14 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jaime Pacheco; D.: Uwe Brandner ; V.: Werner Herzog; H.: Uwe
Brandner; Sz.: Peter H. Brumm, Georg Eska, Karl-Heinz Steffel, Wolfgang von UngernSternberg; P.: Werner Herzog, Bruno Zöckler; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion
(München); Ősbemutató: Oberhausen, 1967. április 5.
1967/68
Utolsó szavak – Letzte Worte (fekete-fehér, 13 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; D.: Uwe Brandner; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; H.:
Herbert Prasch; P.: Werner Herzog, Bruno Zöckler; Ősbenutató: Oberhausen: 1968. április 3.
1967/68
Életjel – Lebenszeichen (fekete-fehér, 90 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; D.: Uwe Brandner ; V.: Beate Mainka-Jellinghaus,
Maximiliane Mainka; H.: Herbert Prasch; Sz.: Peter Brogle (Stroszek), Wolfgang Reichmann
(Meinhard) Athina Zacharopoulos (Nora), Wolfgang von Ungern-Sternberg (Beclker),
Wolfgang Stumpf (Hauptmann); P.: Werner Herzog, Bruno Zöckler; Produkció: Werner
Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató: Berlin, 1968. június 25.
1968/71
Fata Morgana (színes, 79 perc)
Í.: Werner Herzog, Amos Vogel (angol változat munkatársa); O.: Jörg Schmidt-Reitwein; D.:
Uwe Brandner ; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; H.: Werner Herzog, Hans von Mallinckrodt;
Z.: François Couperin, Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Leonard Cohen;
zenei válogatás: Werner Herzog; Sz.: Wolfgang von Ungern-Sternberg, James William
Gledhill, Eugen des Montagnes; beszéd: Lotte Eisner, Wolfgang Büchler, Manfred Eigendorf,
Wolfgang Bächler; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion
(München); Ősbemutató: 1970. február 1.

188

A filmográfiában a dolgozatomban szereplő filmek adatai találhatók. A felhasznált rövidítések: Í.: író; O.:
operatőr; MO.: második operatőr; D.: díszlet ; V.: vágó; H.: hang; J.: jelmez; Z.: zene; Sz.: szereplők; P.:
producer; Gyv.: gyártásvezető. Forrás: DVD kiadások; www.wernerherzog.com; www.filmportal.de
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1968/69
Kelet-Afrika repülő orvosai – Die fliegenden Ärzte von Ostafrika (színes, 45)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; D.: Uwe Brandner ; V.: Beate Mainka-Jellinghaus;
H.: Werner Herzog; Közreműködők: Dr. Michael Wood, Dr. Ann Spoery, Betty Miller, James
Kabale, Dr. Rottcher, Dr. Keisler; Beszéd: Wilfried Klaus; P.: Werner Herzog; Produkció:
Werner Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató: ZDF, 1970. május 3.
1969/70
A törpék is kicsin kezdték – Auch Zwerge haben klein angefangen (fekete-fehér, 96 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; H.: Herbert Prasch;
zenei feldolgozás: Werner Herzog; ének: Felisa Arrocha Martin; Sz.: Helmut Döring
(Hombre), Paul Glauer (nevelő), Gisela Hertwig (Pobrecita), Hertel Minkner (Chicklets);
P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató:
Cannes, 1970. május 8.
1970/71
A hallgatás és sötétség országa – Land des Schweigens und der Dunkelheit (színes, 85 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; H.: Werner Herzog;
Z.: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi; Közreműködők: Fini Straubinger, Heinrich
Fleischmann, Vladimir Kokol, M. Baaske, Resi Mittermeier, Werner Herzog; P.: Werner
Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató: Mannheim,
1971. október 8.
1970/71
Jövő akadályokkal – Behinderte Zukunft (színes, 62 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; H.: Werner
Herzog; Beszélő: Rolf Illig; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion
(München)
1972
Aguirre, Isten haragja – Aguirre, der Zorn Gottes (színes, 93 perc)
Í.: Werner Herzog (Gaspar de Carvajal szerzetes naplói alapján); O.: Thomas Mauch; MO.:
Francisco Joán, Orlando Macchiavello; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; H.: Werner Herzog; Z.:
Popl Vuh; Sz.: Klaus Kinski (Don Lope de Aguirre), Helena Rojo (Inez de Atienza), Del
Negro (Gaspar de Carvajal), Ruy Guerra (Don Pedro de Ursúa), Peter Berling (Guzman),
Cecilia Rivera (Aguirres Tochter Flores), Daniel Ades (Perucho), Edward Roland (Okello);
P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München) Hessischer
Rundfunk (HR) (Frankfurt am Main); Ősbemutató: Köln, Bambi 1972. december 29.
1973/74
A képfaragó Steiner nagy extázisa – Die grosse Ekstase des Bildschnitzers Steiner (színes,
46 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Francisco Joán, Frederik Hettich, Alfred Chrosziel, Gideon Meron
(utófelvételek); V.: Beate Mainka-Jellinghaus; Közreműködők: Walter Steiner, Werner
Herzog; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München)
Süddeutscher Rundfunk (SDR) (Stuttgart); Ősbemutató: ARD, 1974. február 2.
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1974
Kaspar Hauser – Jedes für sich und Gott gegen alle – Kaspar Hauser (színes, 109 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; MO.: Klaus Wyborny (álomszekvencia,
S8mm), Werner Herzog (utófelvétel); V.: Beate Mainka-Jellinghaus; D.: Henning von Gierke;
Z.: Johann Pachelbel, Orlando di Lasso: Requiem öt hangra, Tommaso Albinoni: Adagio,
Wolfgang Amadeus Mozart: Varázsfuvola, Tamino áriája; Sz.: Bruno S. (Kaspar), Walter
Ladengast (Prof. Daumer), Brigitte Mira (Käthe házvezetőnő), Hans Musäus (az ismeretlen),
Willy Semmelrogge (cirkuszigazgató), Henry van Lyck (Lord Stanhope), Henry van Lyck
(lovaglómester), Enno Patalas (Fuhrmann lelkipásztor), Volker Elis Pilgrim (2. lelkipásztor),
Volker Prechtel (Hiltel börtőnőr), Gloria Doer (Hiltelné), Herbert Achternbusch (1. paraszt),
Wolfgang Bauer (2. paraszt), Walter Steiber (3. paraszt); P.: Werner Herzog; Gyv.: Walter
Saxer; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München) Zweites Deutsches Fernsehen
(ZDF) (Mainz); Ősbemutató: Dinkelsbühl: Cinemobil 1974. november 1.
1975/76
Mennyi fát gyűjtene össze egy mormota – How Much Wood Would a Woodchuch Chuck
(színes, 46 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; MO.: Francisco Joán; V.: Beate Mainka-Jellinghaus;
Közreműködők: Ralph Wade, Alan Ball, Steve Liptay, Abe Diffenbach, Werner Herzog,
Scott McKain (Zeremonia-mester) P.: Werner Herzog; Gyv.: Walter Saxer; Produkció:
Werner Herzog Filmproduktion (München) Süddeutscher Rundfunk (SDR) (Stuttgart);
Ősbemutató: ARD, 1977. február 14.
1976
La Soufrière (színes, 31 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; Edward Lachman; V.: Beate MainkaJellinghaus; Z.: Szergej Vasiljevics Rahmanyinov, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Johannes
Brahms, Richard Wagner; Közreműködők: Werner Herzog, Jörg Schmidt-Reitwein, Edward
Lachman; P.: Werner Herzog; Gyv.: Walter Saxer; Produkció: Werner Herzog
Filmproduktion (München); Ősbemutató: ARD 1977. június 17.
1976
Üvegszív – Herz aus Glas (színes, 94 perc)
Í.: Herbert Achternbusch, Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; V.: Beate MainkaJellinghaus; D.: Henning von Gierke, Cornelius Siegel; J.: Gisela Storch, Ann Poppel; Z.:
Tom Paxton, Chet Atkins, Sonny Terry; Sz.: Sepp Bierbichler (Hias), Stefan Güttler, Clemens
Scheitz, Volker Prechtel, Sonja Skiba, Brunhilde Klöckner, Wolf Albrecht, Thomas Binkley;
P.: Werner Herzog; Gyv.: Walter Saxer; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion
(München); Ősbemutató: Párizs, 1976. november 12.
1976/77
Bruno vándorlásai – Stroszek (színes, 108 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; MO.: Edward Lachman; V.: Beate MainkaJellinghaus; D.: Henning von Gierke, Cornelius Siegel; Z.: Tom Paxton, Chet Atkins, Sonny
Terry; Sz.: Bruno S. (Bruno Stroszek), Eva Mattes (Eva), Clemens Scheitz (Scheitz), Norbert
Grupe (1.selyemfiú), Burkhard Driest (2. selyemfiú), Clayton Szlapinski (autószerelő), Ely
Rodriguez (segéd), Alfred Edel (börtönigazgató); P.: Werner Herzog; Gyv.: Walter Saxer;
Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató: Cannes, 1977. május 1.
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1978/79
Woyzeck (színes, 80 perc)
Í.: Georg Büchner töredéke alapján Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; V.: Beate
Mainka-Jellinghaus; D.: Henning von Gierke; Z.: Benedetto Marcello, Antonio Vivaldi; Sz.:
Klaus Kinski (Friedrich Johann Franz Woyzeck), Eva Mattes (Marie), Wolfgang Reichmann
(kapitány), Willy Semmelrogge (doktor), Sepp Bierbichler (tamburmajor), Paul Burian
(Andres), Irm Hermann (Margret); P.: Werner Herzog; Gyv.: Walter Saxer; Produkció:
Werner Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató: Cannes, 1979. május 22.
1978
Nosferatu, az éjszaka fantomja – Nosferatu - Phantom der Nacht (színes, 107 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; D.: Henning
von Gierke; Z.: Popul Vuh, Richard Wagner, Charles Gounod, Vok Ansambl Gordela, Florian
Fricke; Sz.: Klaus Kinski (Graf Dracula), Isabelle Adjani (Lucy Harker), Bruno Ganz
(Jonathan Harker), Jacques Dufilho (kapitány), Roland Topor (Renfield), Walter Ladengast
(Dr. Van Helsing), Dan van Husen (Warden); P.: Werner Herzog; Gyv.: Walter Saxer;
Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München); Wiesbaden, Walhalla mozi, 1979.
április 12.
1980
Huie prédikációja – Huie’s Predigt (színes, 42 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; közreműködő: Bishop
Huie L. Rogers; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München);
produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München), Süddeutscher Rundfunk (SDR)
(Stuttgart)
1980
Hit és pénz – Glaube und Währung (színes, 44 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; Közreműködő: Gene
Scott; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München);
produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München), Süddeutscher Rundfunk (SDR)
(Stuttgart); Ősbemutató: ARD, 1981. május 17.
1980/82
Fitzcarraldo (színes, 158 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Thomas Mauch; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; MO.: Rainer
Klausmann; V.: Beate Mainka-Jellinghaus; D.: Henning von Gierke; Ulrich Bergfelder; J.:
Gisela Storch; Z.: Popul Vuh, Richard Wagner, Charles Gounod, Vok Ansambl Gordela,
Florian Fricke; Sz.: Klaus Kinski (Brian "Fitzcarraldo" Fitzgerald), Claudia Cardinale
(Molly), José Lewgoy (Don Aquilinofuentes), Miguel Angel Fuentes (Cholo, a szerelő),
Paul Hittscher (kapitány), Huerequeque Enrique Bohórquez (a szakács), Peter Berling
(operaigazgató), David Pérez Espinosa (a campák törzsfőnöke); P.: Werner Herzog, Lucki
Stipetić; Gyv.: Walter Saxer, George Sluizer (Brazília); Ősbemutató: 1982. március 5.
1983/84
Ahol a zöld hangyák álmodnak – Wo die grünen Ameisen träumen (színes, 100 perc)
Í.: Werner Herzog, Bob Ellis (tanácsadó); O.: Jörg Schmidt-Reitwein; V.: Beate MainkaJellinghaus; D.: Ulrich Bergfelder; Z.: Gabriel Fauré, Ernst Bloch, Klaus-Jochen Wiese,
Richard Wagner, Wandjuk Marika; Sz.: Bruce Spence, Wandjuk Marika (Didjeridoo), Roy
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Marika, Ray Barrett, Norman Kaye, Colleen Clifford, Nicolas Lathouris; P.: Lucki Stipetić;
Ősbemutató: ZDF, 1987. augusztus 23.
1984
Gasherbrum - A világító hegy – Gasherbrum - Der leuchtende Berg (színes, 46 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Rainer Klausmann; MO.: Jorge Vignati, Reinhold Messner (felvétel a
hegycsúcson); V.: Maximiliane Mainka; Közreműködő: Reinhold Messner, Hans
Kammerlander, Werner Herzog; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog
Filmproduktion (München); Ősbemutató: ARD, 1985. június 23.
1984
Ballada a kiskatonáról – Ballade vom kleinen Soldaten (színes, 46 perc)
Í.: Werner Herzog, Denis Reichle; O.: Jorge Vignati, Michael Edols; V.: Maximiliane Mainka
hang: Christine Ebenberger; P.: Werner Herzog; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion
(München); Ősbemutató: ARD, 1984. november 5.
1987
Cobra Verde (színes, 110 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Viktor Ruzicka; Thomas Mauch (Első forgatási napok); V.:
Maximiliane Mainka; D.: Fabrizio Carola, Ulrich Bergfelder ; Z.: Popol Vuh; Sz.: Klaus
Kinski Francisco (Manoel da Silva), King Ampaw (Taparica), José Lewgoy (Don Octavio
Coutinho), Salvatore Basile (Kapitän Fraternidade), Peter Berling (Bernabo), Guillermo
Coronel (Euclide), Nana Agyefi Kwame II (Bossa Ahadee); P.: Werner Herzog; Lucki
Stipetić; Gyv.: Walter Saxer, Salvatore Basile; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion
(München), Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (Mainz); Ősbemutató (DE): ZDF, 1990.
július 1.
1988/1989
Wodaabe - A nap pásztorai – Wodaabe - Die Hirten der Sonne (színes, 52 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; V.: Maximiliane Mainka; Z.: Charles Gounod,
Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Giuseppe Verdi; Gyv.: Walter Saxer ;
Produkció: Factory 2 (Berlin); Werner Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató:
Südwest 3, 1989. június 12.
1990
Egy komor birodalom visszhangjai – Echos aus einem düsteren Reich (színes, 93 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein, Martin Manz; Z.: Michael Kreihsl, Béla
Bartók (Vier Stücke für Orchester, op. 12, Concerto für Violine und Orchester), Witold
Lutoslawski ("Graue Metamorphosen" für Cello und Piano), Dimitri Schostakowitsch (3 Duos
für Violine und Präludien, Sonate für Cello und Klavier D-Moll, op. 40), Esther Lamardier
(La rosa en florece), Franz Schubert (Trio für Piano und Violine und Cello Nr. 2 Es-Dur, op.
10, Notturno, op. 148); Közreműködők: Michael Goldsmith, Werner Herzog, François
Gibault, Augustine Assemat, Francis Szpiner, David Dacko, Marie-Reine Hassen; Produkció:
Sera Filmproduktions GmbH (München); Les Films sans Frontières S.a.r.l. (Paris); Werner
Herzog Filmproduktion (München); Ősbemutató: Párizs, 1990. november 28.
1991
Kegyetlen hegycsúcs – Cerro Torre: Schrei aus Stein (színes, 105 perc)
Í.: Hans-Ulrich Klenner, Walter Saxer; O.: Rainer Klausmann, Herbert Raditschnig, Fulvio
Mariani, Gerhard Baur, Jorge Vignati; Z.: Ingram Marshall, Sarah Hopkins, Alan Lamb,
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Atahualpa Yupanqui, Richard Wagner; Sz.: Vittorio Mezzogiorno (Roccia), Mathilda May
(Katharina), Stefan Glowacz (Martin), Al Waxman (Stephen), Donald Sutherland (Ivan); P.:
Walter Saxer; Produkció: Sera Filmproduktions GmbH (München); Les Films Stock
International Inc. (Montréal); Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF) (Mainz); Ősbemutató:
ZDF, 1993. február 21.
1991/1992
Leckék sötétségben – Lektionen in Finsternis (színes, 52 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Paul Beriff; MO.: Rainer Klausmann; V.: Rainer Standke; Z.: Edvard
Grieg, Gustav Mahler, Arvo Pärt, Sergej Prokof'ev, Franz Schubert, Giuseppe Verdi, Richard
Wagner; P.: Lucki Stipetić; Paul Beriff; Produkció: Canal + (Paris); Canal Plus (Madrid);
Premiere Medien GmbH & Co. KG (Hamburg); Ősbemutató: Premiere, 1992. február 27.
1993
Harangok a mélyből. Hit és hiedelem Oroszországban – Glocken aus der Tiefe. Glaube
und Aberglaube in Rußland (színes, 60 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Jörg Schmidt-Reitwein; MO.: Martin Manz; V.: Rainer Standke; Z.:
Oorzak Choonastar-ool, Mongush Mergen, Ondar Münghün-ool; P.: Ira Barmak, Mark Slahr
(Gesamtleitung), Lucki Stipetić; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion (München);
Ősbemutató: Premiere, 1995. augusztus 27.
1998/99
Legkedvesebb ellenségem – Mein liebster Feind (színes, 99 perc)
Í.: Werner Herzog; O.: Peter Zeitlinger; MO.: Les Blank; V.: Joe Bini; Z.: Popol Vuh
(Amadeo, "Die Lästerungen"); Közreműködők: Claudia Cardinale, Justo Gonzales, Werner
Herzog, Mick Jagger, Eva Mattes, Benino Moreno Plácido, Beat Presser, Guillermo Rios,
Thomas Mauch, Andrés Vicente, Bill Pence, Baron von der Recke, José Koechlin von Stein,
Baronin von der Recke, Klaus Kinski, Isabelle Adjani, Jason Robards, Maximilian Schell,
Therese Giehse, Walter Saxer; P.: Lucki Stipetić; Produkció: Werner Herzog Filmproduktion
(München); Cafe Productions (London); Zephir Film GmbH (Düsseldorf); Ősbemutató: Arte,
2000. május 21.
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