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രാത്രിയുെട കണ്ണുകൾ

ജർമ്മൻ ചലച്ചിത്രകാരൻ ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങിെന്റ സിനി�
മാേലാകെത്തക്കുറിച്ചു്

അറുപത്തിെയട്ടു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പു് നടന്ന ഒരു
സംഭവമാണു്. ജർമ്മനിയിൽ ഹിറ്റ്ലറും ഗീബൽ�
സുെമാെക്ക തികഞ്ഞ ആേരാഗ്യേത്താെട ജീവി�
ച്ചിരുന്ന കാലത്തു് നടന്നതു്. ഒരു വർത്തമാനപ്പത്ര�
ത്തിൽ ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങി (Fritz Lang) െന്റ പുതിയ
സിനിമെയക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നു.
‘െകാലപാതകി നമ്മുെട ഇടയിലുണ്ടു് ’ എന്ന േപ�
േരാടുകൂടി ലാങ്ങ് സംവിധാനം െചയ്യുവാൻ േപാ�
കുന്ന ചലച്ചിത്രത്തിെന്റ ആരംഭപ്രവർത്തനങ്ങെള�
ക്കുറിച്ചുള്ള റിേപ്പാർട്ടായിരുന്നു അതു്. അേതാടുകൂടി
അജ്ഞാതരായ ചിലയാളുകളിൽ നിന്നു് ഭീഷണി�
ക്കത്തുകൾ ലാങ്ങിനു കിട്ടുവാൻ തുടങ്ങി. അേദ്ദഹം
ഉപേയാഗിക്കുവാനുേദ്ദശിച്ചിരുന്ന സ്റ്റുഡിേയായുെട
ഉടമസ്ഥർ പിന്തിരിഞ്ഞു. അജ്ഞാതകാരണങ്ങ�
ളാൽ ഏേതാ സ്ഥലത്തുനിന്നു തനിക്കു കിട്ടിെക്കാ�
ണ്ടിരിക്കുന്ന കത്തുകൾ ഒരു ഗൂഢാേലാചനയുെട
ഭാഗമാെണന്നു തെന്ന ലാങ്ങിനു േതാന്നി. അേദ്ദ�
ഹം സ്റ്റുഡിേയാ േമധാവിേയാടു് കാര്യങ്ങൾ വിശ�
ദീകരിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അടുത്തകാലത്തു് നടന്ന
വിചിത്രമായ ചില സംഭവങ്ങെള ആധാരമാക്കിയു�
ള്ള സിനിമയാണു് താൻ നിർമ്മിക്കുവാനുേദ്ദശിക്കു�
ന്നെതന്നു് ലാങ്ങ് വ്യക്തമാക്കി. അേനകം േപെര
െകാലെപ്പടുത്തിയ പീറ്റർ കുർട്ടൻ എെന്നാരാൾ ജർ�
മ്മനിയിൽ കുപ്രസിദ്ധി േനടിയിരുന്നു. താൻ നിർമ്മി�
ക്കാനുേദ്ദശിക്കുന്ന സിനിമ അയാളുെട ജീവിതകഥ�
െയ ആധാരമാക്കിയുള്ളതായിരിക്കും എന്നു പറയു�
ന്നേതാെട ലാങ്ങിനു് സ്റ്റുഡിേയായുെട വാതിലുകൾ
തുറന്നുകിട്ടി. നാത്സികൾ ‘െകാലപാതകി നമ്മുെട
ഇടയിലുണ്ടു് ’ എന്ന േപരു േകട്ടേതാടുകൂടി സിനിമ
തങ്ങെളക്കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കും എന്നുറപ്പാക്കി ലാ�
ങ്ങിനുേനെര പ്രേയാഗിച്ചതായിരുന്നു പ്രസ്തുത ഭീഷ�
ണിക്കത്തുകൾ.

ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങിെന്റ സിനിമകൾ. പ്രകടമായി നാ�
ത്സികളുെട അക്രമങ്ങൾ തുറന്നുകാണിക്കുന്നവയ�
ല്ല. എന്നാൽ കള്ളന്മാെരയും ചിത്തേരാഗികളായ
പ്രതിനായകന്മാെരയും തെന്റ സിനിമകളിൽ അവ�
തരിപ്പിക്കുേമ്പാൾ നാത്സി ഭരണാധികാരികൾ ജർ�
മ്മനിയിലാകമാനം നിറച്ച ഇരുട്ടു് വ്യക്തമായിക്കാ�
ണിക്കുവാൻ ലാങ്ങിനു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ഒരുപേക്ഷ,
ഈ ഭീകര കാലഘട്ടത്തിെന്റ കറുപ്പുനിറം ഇത്രയും
തീക്ഷ്ണമായി ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാൻ ലാങ്ങിനു കഴിഞ്ഞ�
തുേപാെല മറ്റൂ സംവിധായകർക്കു കഴിഞ്ഞിട്ടുേണ്ടാ
എന്നതു സംശയമാണു്.

പീറ്റർ കുർട്ടൻ

ജർമ്മനിയിൽ ഫാ�
സിസം േവരുറച്ചു തുട�
ങ്ങുന്ന കാലത്താണു്
ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങിെന്റ
സിനിമാ ജീവിതം
ആരംഭിക്കുന്നതു്.
ഒന്നാം േലാക മഹാ�
യുദ്ധത്തിനു േശഷം നിശ്ശബ്ദ സിനിമയുെട കാലത്തു്
തെന്ന ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനാരംഭിച്ച ലാങ്ങ് ജർ�
മ്മനിയിെല എക്സ്പ്രഷണിസ്റ്റ് സിനിമയുെട ആദ്യ�
കാല പ്രവർത്തകരിെലാരാളാണു് . സമകാലീന
കലേയാടു് മുെമ്പങ്ങുമുണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള
ആഭിമുഖ്യം ജർമ്മനിയിൽ പ്രകടമായിെക്കാണ്ടിരു�
ന്ന കാലത്താണു് എക്സ്പ്രഷണിസ്റ്റ് സിനിമയുെട
ആവിർഭാവം. ഫ്രാങ്ക്ഫർട്, ബർളിൻ തുടങ്ങിയ പ്ര�
ധാന നഗരങ്ങളിൽ പ്രദർശനശാലകളുെട എണ്ണം
െപരുകി. മ്യൂസിയങ്ങളിൽ സമകാലീന കലയ്ക്കുേവ�
ണ്ടി പ്രേത്യകമായ പ്രദർശനസൗകര്യങ്ങളുണ്ടായി.
എന്നാൽ 1930-ൽ നാഷണൽ േസാഷ്യലിസ്റ്റുക�
ളുെട വരവു് ഇതിെനല്ലാം അന്ത്യം കുറിച്ചു. മ്യൂസിയ�
ങ്ങളിെല ഡയറക്ടർമാെരയും സിനിമയുെട വികസ�
നത്തിനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുെട
അധിപന്മാെരയും തൽസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നു നീ�
ക്കം െചയ്തു. അേനകം സിനിമകൾക്കു് പ്രദർശനാ�
നുമതി തടയെപ്പട്ടു. പതിനാറായിരേത്താളം െപയി�
ന്റിംഗുകളും ശില്പങ്ങളും ഗ്രാഫിക് പ്രിന്റുകളും െപാ�
തുേശഖരങ്ങളിൽ നിന്നു നീക്കം െചയ്തു. അന്നുവെര
അക്കാദമികളിലും മറ്റും േനതൃസ്ഥാനം വഹിക്കുക�
യും പ്രധാന പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും
പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും െചയ്ത പല കലാകാര�
ന്മാർക്കും എഴുത്തുകാർക്കും സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്നു്
പലായനം െചേയ്യണ്ടിവന്നു.

ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങും ജർമ്മനിയിൽ നിന്നു് ഓടിരക്ഷെപ്പ�
ട്ടയാളാണു്. കൂടുതൽ ഭീകരമായ രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷ�
ത്തിേലയ്ക്കു് ജർമ്മനി മാറിേപ്പാകുന്നതിനു് മുമ്പുതെന്ന
ലാങ്ങ് അേമരിക്കയിെലത്തിേച്ചരുന്നുണ്ടു്. ഗീബൽ�
സ് വച്ചുനീട്ടിയ ഉേദ്യാഗവും സ്വത്തുക്കളും അതിേനാ�
ടകം നാത്സികളുമായി ഒത്തുേചർന്നുേപാകുവാൻ
തയാെറടുത്തുകഴിഞ്ഞ ഭാര്യെയയും ജർമ്മനിയിലു�
േപക്ഷിച്ചിട്ടാണു് ലാങ്ങ്, േഹാളിവുഡ് സ്ഥിതി െചയ്യു�
ന്ന േലാസ് ഏഞ്ചൽസിെലത്തിേച്ചരുന്നതു്.

1920-കളിലും മുപ്പതുകളുെട ആദ്യപകുതിയിലും ലാ�
ങ്ങ് നിർമ്മിച്ച സിനിമകളിൽ ജർമ്മനിയിെല ഇരു�
ണ്ട രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മചരിത്രം അട�
ങ്ങിയിട്ടുണ്ടു്. വമ്പിച്ച ജനസ്വാധീനമുള്ള സിനിമ�
െയന്ന മാധ്യമത്തിനു് നിർണ്ണായകമായ സാമൂഹ്യ�
സന്ദർഭത്തിൽ പ്രധാനെപ്പട്ട ചില ദൗത്യങ്ങളുണ്ടു്
എന്നു വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കലാകാരനായിരുന്നു ലാ�
ങ്ങ്. പല പ്രതലങ്ങളുമുള്ള സിനിമെയന്ന കലാരൂപ�
ത്തിെന്റ ആദ്യപ്രതലങ്ങൾ വളെരേവഗം മനസ്സിലാ�
ക്കെപ്പടുന്നതാണു് എന്നു് ലാങ്ങ് മനസ്സിലാക്കിയിരു�
ന്നു. സിനിമയുെട അന്തർഭാഗങ്ങളിേലക്കു കടന്നാ�
േലാ അപരിചിതങ്ങളായ സൂചകങ്ങളിേലയ്ക്കും ചിഹ്ന�
ബിംബങ്ങളിേലയ്ക്കുമുള്ള സങ്കീർണ്ണമാെയാരു യാത്ര�
യിേലയ്ക്കാണു് കാഴ്ചകാരൻ നീങ്ങുന്നതു് . പലതരം വ്യ�
വഹാരങ്ങൾ ഇടകലർന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്ര�
തലങ്ങളിലാണു് സിനിമയുെട ഭാഷ സ്ഥിതി െചയ്യു�
ന്നെതന്നു് ലാങ്ങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. തെന്റ ചലച്ചി�
ത്രങ്ങളിെല ഈ അന്തർേമഖലകളിൽ നിന്നുെകാ�
ണ്ടാണു് സമൂഹത്തിെല ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളക്കുറിച്ചു് 
പ്രവചനസ്വരത്തിൽ ലാങ്ങ് സംസാരിച്ചിരുന്നതു് .

ലൂയി ബുേന്വൽ

അസാധാരണമായ
ശില്പൈവദഗ്ദ്ധ്യമുള്ള
സീനുകൾ നിർമ്മിക്കു�
വാൻ വാസ്തുശില്പത്തി�
ലും ചിത്രകലയിലുമു�
ള്ള അവഗാഹം ലാ�
ങ്ങിെന സഹായിച്ചി�
രുന്നു. (ഒരു ചിത്രകാ�
രനായിട്ടാണു് ലാങ്ങി�
െന്റ കലാജീവിതമാരം�
ഭിക്കുന്നതു്. അേദ്ദഹ�

ത്തിെന്റ പിതാവു് ഒരു വാസ്തുശില്പിയായിരുന്നു) ലാ�
ങ്ങിെന്റ ചലച്ചിത്രങ്ങളിെല െഫ്രയിമുകളിൽ ജാഗ്രത�
യുള്ള നിരൂപണബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടു്. െഫ്ര�
യിമുകളുെട ദൃശ്യദാർഢ്യത്തിനായി കലാചരിത്രത്തി�
െന്റ െകട്ടുകളഴിച്ചു പരിേശാധിക്കുന്നതു് ലാങ്ങിെന്റ
സിനിമകളിൽ സാധാരണമാണു്. ഈ സവിേശഷ�
തകളാണു് പിന്നീടുള്ള ചലച്ചിത്രകാരന്മാെര ലാങ്ങി�
െന്റ സിനിമകളിേലയ്ക്കു് ആകർഷിച്ചിരുന്നതു്. ലൂയി
ബുേന്വൽ തെന്റ ആത്മകഥയിൽ പറയുന്നതു േനാ�
ക്കുക.

“ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങിെന്റ സിനിമകളാണു് എെന്ന ഏറ്റ�
വുമധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതു്. ലാങ്ങിെന്റ Destiny
എന്ന ചിത്രം കണ്ടമാത്രയിൽ എനിക്കും സിനിമയു�
ണ്ടാക്കണെമന്നു േതാന്നി. ഈ ചിത്രത്തിൽ ഉപ�
േയാഗിച്ചിട്ടുള്ള മൂന്നു ഉപകഥകളല്ല എെന്ന ചലി�
പ്പിച്ചതു്. ഫ്െളമിഷ് ഗ്രാമത്തിേലയ്ക്കു കടന്നുവരുന്ന
കറുത്ത െതാപ്പി ധരിച്ച മനുഷ്യൻ (ഉടെനതെന്ന
അയാൾ മരണമാെണന്നു ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞു!)
പിെന്ന െസമിേത്തരിയിെല ദൃശ്യവും ഈ ചിത്രത്തി�
െല എേന്താ ഒന്നു് അഗാധമായി എേന്നാടു സംസാ�
രിച്ചു. ലാങ്ങിെന്റ മറ്റു ചിത്രങ്ങൾ തുടർന്നുകാണുേമ്പാ�
െഴാെക്കയും ഈ അനുഭവം ആവർത്തിച്ചുെകാണ്ടി�
രുന്നു.”

‘െകാലപാതകി നമുക്കിടയിലുണ്ടു് ’ എന്ന േപരു് ‘m’
എന്ന അക്ഷരത്തിെലാതുക്കി 1931-ൽ പുറത്തുവ�
ന്ന സിനിമയിലാണു് ലാങ്ങ് ആദ്യമായി ശബ്ദമുപ�
േയാഗിക്കുന്നതു്. ലാങ്ങിനു് തെന്റ ചലച്ചിത്ര ജീവി�
തത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതായിേത്താന്നിയ
ചിത്രവുമതാണു്. ഇന്നു്, അേദ്ദഹത്തിെന്റ ഏറ്റവും
നല്ല ചിത്രമായി പരെക്ക അംഗീകരിക്കുന്ന ‘m’ പല
െകാലപാതകങ്ങൾ െചയ്ത ഒരാളുെട മാനസിക
വ്യാപാരങ്ങെളയും അയാൾക്കു ചുറ്റുമുള്ള േലാകത്തി�
െന്റ ആഭ്യന്തര ൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളയും വിശകലനം
െചയ്യുന്ന ചിത്രമാണു്.

ഫ്രാൻസ് ബക്കർ എന്ന മേനാേരാഗിയായ ഒരാൾ
ജർമ്മൻ നഗരത്തിൽ നടത്തുന്ന െകാലപാതകങ്ങ�
ളുെട നിര കണ്ടു് േപാലീസും അേധാേലാകത്തിെല
കള്ളന്മാരും അമ്പരക്കുകയാണു് . െകാലപാതക�
ങ്ങൾ െപരുകുന്നേതാെട നിരന്തരമായുണ്ടാവുന്ന
െപാലീസ് െറയിഡുകൾ കാരണം തങ്ങളുെട നില�
നില്പു് അപകടത്തിലാെണന്നറിയുന്ന അേധാേലാ�
കവും െകാലപാതകിെയ പിടിക്കുവാൻ രംഗത്തി�
റങ്ങുന്നു. അങ്ങിെന അേധാേലാകവും േപാലീസും
ഒേര േജാലിയിലാണിേപ്പാൾ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിച്ചി�
രിക്കുന്നതു്. എങ്ങിെനയും െകാലപാതകിെയ പി�
ടിക്കുക. രണ്ടു കൂട്ടരുെടയും അേന്വഷണങ്ങൾ ലാ�
ങ്ങ് വിശദമായി പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ടു്. രണ്ടുതരത്തി�
ലുള്ള അേന്വഷണങ്ങളും ഇടകലർത്തിക്കാണിക്കു�
ന്നതിലൂെട േപാലീസും അേധാേലാകവും തമ്മിൽ
ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നു സ്ഥാപിക്കുവാൻ ലാ�
ങ്ങിനു കഴിയുന്നുണ്ടു്. െകാലപാതകിയായ ഫ്രാൻ�
സ് ബക്കെറ ജനങ്ങളുെട സഹായേത്താെട പിടി�
ക്കുന്ന അേധാേലാകം അവരുേടതായ നിലയിൽ
ഒരു വിചാരണയും സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. ഈ വി�
ചാരണയിൽ തൂക്കിെക്കാല്ലുവാൻ വിധിക്കെപ്പടുന്ന
ഫ്രാൻസ് ബക്കെറ െപാലീസ് വന്നു െകാണ്ടുേപാ�
യി രണ്ടാം വിചാരണ ആരംഭിക്കുന്നിടത്താണു് ലാ�
ങ്ങ് ചിത്രമവസാനിപ്പിക്കുന്നതു്.

അക്രേമാത്സുകതെക്കതിെരയുള്ള സാധാരണ നി�
യമങ്ങെള ഉല്ലംഘിക്കുവാനുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ ലാ�
ങ്ങിെന്റ സിനിമ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. എന്നാൽ ഇതു്
യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന ക്രൂരതകെള
ന്യായീകരിക്കുന്ന നിലയിലല്ല. ഇതിെന മനസ്സിലാ�
ക്കുന്നതിൽ നിലവിലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കു് പരിമിതി�
കളുണ്ടു് എന്ന വിമർശനമാണു് സിനിമ മുേന്നാട്ടു
വയ്ക്കുന്നതു്. ഈ കാരണം െകാണ്ടു കൂടിയാണു് ലാ�
ങ്ങിെന്റ സിനിമകൾ സാധാരണ ൈക്രം സിനിമക�
ളിൽ നിന്നു് വളെര അകന്നുനിൽക്കുന്നതു്. സാധാ�
രണ ൈക്രം സിനിമകൾ വ്യവസ്ഥാനുകൂല പ്രത്യയ�
ശാസ്ത്രെത്ത അറിേഞ്ഞാ അറിയാെതേയാ പിന്തുണ�
യ്ക്കുന്നവയാകുേമ്പാൾ പട്ടാളം, േപാലീസ്, േകാടതി
എന്നിവെയക്കൂടി േബാധപൂർവ്വം അപഗ്രഥിക്കെപ്പടു�
ന്ന ലാങ്ങിെന്റ സിനിമകൾ ജാഗ്രതേയറിയ സത്യാ�
േന്വഷണമാണു് നടത്തുന്നതു്. ചുരുക്കത്തിൽ തെന്റ
സിനിമകളുെട അവസാനത്തിൽ ലാങ്ങ് കസ്റ്റഡി�
യിെലടുക്കുന്നതു് സാമൂഹ്യൈവരുദ്ധ്യങ്ങെളത്തെന്ന�
യാണു്.

ഇനി നമുക്കു് ‘m’െന്റ ചില ഭാഗങ്ങൾ പരിേശാധിച്ചു�
േനാക്കാം. എൽസി എന്ന െപൺകുട്ടി തിരക്കുള്ള
നിരത്തിലൂെട സ്കൂളിൽ നിന്നു് വീട്ടിേലക്കു നടക്കുന്ന
രംഗമാണു് നമ്മൾ കാണുന്നതു്. അവൾ ൈകയിലു�
ള്ള ഒരു പന്തു് നിലത്തടിച്ചു കളിച്ചുെകാണ്ടു് ഉത്സാ�
ഹേത്താടുകൂടിയാണു് നടക്കുന്നതു്. ഒരു ഉരുണ്ട തൂ�
ണിനടുത്തു് വരുേമ്പാൾ അവൾ നിൽക്കുകയും തൂ�
ണിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള േപാസ്റ്ററുകൾക്കുേമൽ പെന്ത�
റിഞ്ഞുകളിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും െചയ്യുന്നു. ക്യാമറ
പന്തിെന അനുഗമിക്കുകയും തൂണിൽ പതിപ്പിച്ചിട്ടു�
ള്ള േപാസ്റ്ററുകളിെലാന്നു് കാണിച്ചുതരികയും െച�
യ്യുന്നു. ‘ആരാണു് െകാലയാളി?’ എന്ന തലെക്ക�
േട്ടാെട, ഏതാനും സ്ക്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികെള ആേരാ
പലേപ്പാഴായി െകാലെപ്പടുത്തിയ വിവരങ്ങളടങ്ങു�
ന്ന േപാസ്റ്റർ െകാലപാതകിെയ കെണ്ടത്തുവാൻ
സഹായിക്കുന്നവർക്കു് പതിനായിരം മാർക്ക് പ്രതി�
ഫലമായി െകാടുക്കുന്നതാണു് എന്നു കൂടി െവളിെപ്പ�
ടുത്തിയിട്ടുള്ള ആ േപാസ്റ്ററിൽ എൽസിയുെട പന്തു്
തുടർച്ചയായി വീഴുന്നേതാെടാപ്പം െതാപ്പിധരിച്ച
ഒരു മനുഷ്യനിഴൽ കൂടി പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നുണ്ടു്. ഒന്നും
പറയാെത തെന്ന ആ നിഴൽ െകാലയാളിയുേട�
താെണന്നു് ലാങ്ങിനു് നെമ്മ േബാദ്ധ്യെപ്പടുത്താൻ
കഴിയുന്നു. െകാലയാളിയും െപൺകുട്ടിയുമായുള്ള
സംഭാഷണം നിഴലും േപാസ്റ്ററും മുകളിേലക്കുയർന്നു
നിൽക്കുന്ന െപൺകുട്ടിയുെട ശിരസ്സിെന്റ ഭാഗങ്ങളും
കാണിച്ചുെകാണ്ടാണു് നെമ്മ േകൾപ്പിക്കുന്നതു്.

ഈ ഭാഗം പുേരാഗമിക്കുന്നതു് എൽസിയുെട അമ്മ
മകെള അേന്വഷിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിേച്ചർത്തു�
െകാണ്ടാണു്. െകാലയാളി െപൺകുട്ടിെയ െകാല�
െപ്പടുത്തുന്നതു് ലാങ്ങ് നമുക്കു് കാട്ടിത്തരുന്നില്ല. സാ�
ധാരണ ൈക്രംത്രില്ലറിൽ അത്യാവശ്യഘടകമായ
അത്തരം രംഗങ്ങൾ ലാങ്ങ് ഒരിക്കലും ഉപേയാഗി�
ച്ചിരുന്നില്ല എന്നു കാണാം. എൽസിയുെട ൈകയി�
ലുണ്ടായിരുന്ന പന്തു് പാഴ്െച്ചടികൾക്കിടയിൽ മറ�
ഞ്ഞുകിടക്കുന്നതും െകാലയാളി അവൾക്കു് അന്ധ�
നായ ഒരു വില്പനക്കാരിൽ നിന്നു് വാങ്ങിെക്കാടുത്ത
മനുഷ്യാകൃതിയിലുള്ള ഒരു ബലൂൺ െടലേഫാൺ
കമ്പിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതുമാണു് ലാങ്ങ് കാ�
ണിച്ചുതരുന്നതു് ഒരു കാറ്റുവന്നുലച്ചു്, ആ ബലൂൺ
സാവധാനം പറന്നുേപാകുന്നുമുണ്ടു്, ഇത്തരത്തിൽ
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത െവട്ടിച്ചുരുക്കലുകളിലൂെട മൂർച്ചകൂ�
ട്ടിയ ബിംബങ്ങളാണു് ലാങ്ങ് തെന്റ സിനിമകളിൽ
പരീക്ഷിച്ചിരുന്നതു്.

ഈ ചിത്രത്തിലാണു് ലാങ്ങ് ആദ്യമായി ശബ്ദമുപ�
േയാഗിക്കുന്നതു് എന്നു പറഞ്ഞുവേല്ലാ. ഫ്രാൻസ്ബ�
ക്കെറ കാണാത്ത രംഗങ്ങളിൽ ചിലതിൽ അയാ�
ളുെട ചൂളമടി േകൾക്കാം. ആ ചൂളമടിയിലൂെടയാ�
ണയാൾ അേധാേലാകത്തിെന്റ പിടിയിലാകുന്ന�
തും ഇങ്ങെന ശബ്ദം അത്യാവശ്യഘടകമായിത്ത�
െന്ന ഉപേയാഗിക്കുവാൻ ഈ ആദ്യചിത്രത്തിൽ
തെന്ന ലാങ്ങ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു. എൽസിെയ അേന്വ�
ഷിക്കുന്ന അമ്മയുെട അമ്പരപ്പു് ശബ്ദത്തിലൂെടയാ�
ണു് ശക്തിപ്രാപിക്കുന്നതു്. എൽസി സ്ക്കൂളിൽ നിന്നു
വരാൻ ൈവകുേന്താറും അമ്മയുെട പിടച്ചിൽ കൂടിവ�
രുന്നു. ജനലിലൂെട അവർ പുറേത്തയ്ക്കു േനാക്കുന്നു.
സ്ക്കൂളിൽ നിന്നു് എൽസിെയാഴിെക മെറ്റല്ലാവരും
അവരുെട വീടുകളിൽ മടങ്ങിെയത്തിയിരിക്കുന്നു.
വർദ്ധിച്ച േവവലാതിേയാെട എൽസി എന്നവർ
ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങളിൽ
അമ്മെയ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എൽസി എന്നുള്ള
വിളി മാത്രേമ േകൾക്കുന്നുള്ളൂ. ഈ വിളി ആവർ�
ത്തിക്കുേമ്പാൾ േകാണിപ്പടികളുെടയും വീടിെന്റ മറ്റു
പരിസരങ്ങളുെടയും നിശ്ചലദൃശ്യങ്ങളാണു് നാം കാ�
ണുന്നതു്. വളെര ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള
ഈ ഒഴിഞ്ഞയിടങ്ങളിൽ പ്രതിധ്വനിക്കുന്ന ശബ്ദ�
ത്തിലൂെട വിളിയുെട പിന്നിെല ഉത്കണ്ഠകൾ നമു�
ക്കു േകൾക്കാനാകുന്നു.

ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങിെന്റ സിനി�
മകൾ സാേങ്കതികത്തി�
കവു് ഏറിയവയായിരു�
ന്നു. ക്യാമറയുെട ചലന�
ങ്ങൾ, െവളിച്ചക്രമീകര�
ണം, രംഗസജ്ജീകരണം
എന്നിവയിൽ മൗലിക�
മായ പല പ്രേത്യകതക�
ളും ലാങ്ങ് തെന്റ സിനി�
മയിലൂെട ആവിഷ്കരിച്ചു.
സയൻസ് ഫിക്ഷൻ സി�
നിമകൾ പ്രചാരത്തിലാ�
വുന്നതിനു് എത്രേയാ മു�
മ്പു് സാേങ്കതിക വിദഗ്ദ്ധ�
െര ഉപേയാഗിച്ചു് സങ്കീർണ്ണങ്ങളായ പല വിദ്യക�
ളും ലാങ്ങ് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. ‘െമേട്രാെപാളിസ് ’
എന്ന ചിത്രത്തിെല വാസ്തുശില്പമാതൃകകൾ ഇന്നും
ഒരത്ഭുതമാണു്.

േഡാക്ടർ മബൂെസ എന്ന മനശ്ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അതി�
വിദഗ്ദ്ധമായി സമൂഹത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്ന മാരണങ്ങ�
ളാണു് നാലു സിനിമകളിലായി ലാങ്ങ് വിശകലനം
െചയ്യുന്നതു്. മബൂെസ തിന്മയുെട, പകയുെട, േരാഷ�
ത്തിെന്റ ഭീകരാകാരം പൂണ്ട ഒരു പ്രതീകമായിട്ടാണു്
സിനിമയിലവതരിപ്പിക്കെപ്പടുന്നതു്. എല്ലാ കാര്യങ്ങ�
ളും മുറേപാെല; ശാസ്ത്രീയമായി നിർവ്വഹിക്കുന്ന മബൂ�
െസയ്ക്കു് നഗരത്തിലാകമാനം േവരുകളുണ്ടു്. തെന്റ
ആജ്ഞകൾ നടപ്പിലാകുവാൻ കഴിവുള്ളയാളുകെള
തിരഞ്ഞുപിടിച്ചു് ഹിേപ്നാൈട്ടസ് െചയ്തു് ഇരകളായി
ഉപേയാഗിക്കുകയാണു് േഡാ. മബൂെസയുെട പ്രവർ�
ത്തനങ്ങളിെലാന്നു്. ഇതുമൂലം നഗരത്തിൽ നടക്കു�
ന്ന എല്ലാ അക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും മറഞ്ഞിരിക്കുവാന�
യാൾക്കാവുന്നു. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞൻ, ബിസിനസ്സുകാ�
രൻ, മദ്യപനായ കപ്പിത്താൻ, പ്രഭു ഇങ്ങിെന പല
േവഷങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന അയാെള പിടികി�
ട്ടുക എളുപ്പമല്ല.

വാൻേഗാഗ്

മബൂെസയുെട കഥ
പറയുവാൻ ലാങ്ങ്
ഉപേയാഗിച്ചിരിക്കുന്ന�
തു് ഒന്നാംേലാക മഹാ�
യുദ്ധത്തിനു േശഷമുള്ള
ജർമ്മനിയിെല രാത്രി�
കളാണു്. മബൂെസ സി�
നിമകളിൽ ആദ്യേത്ത�
തിൽ. രാത്രികളിൽ
ഉണർന്നിരിക്കുന്ന നഗ�
രത്തിെല ഭീമങ്ങളായ
ചൂതുകളി േകന്ദ്രങ്ങളാണു് ലാങ്ങ് കാണിച്ചുതരുന്നതു്.
വാൻേഗാഗിെന്റ പ്രസിദ്ധമായ ‘രാത്രി ക്ലബ്ബ് ’ എന്ന
െപയിന്റിംഗിെന ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന കൃത്രിമ െവളിച്ച�
വും ക്രൂരതയും നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആ വൻെകട്ടിട�
ങ്ങളിലാണു് മബൂെസയുെട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആദ്യ�
മായി നാം പരിചയെപ്പടുക. മബൂെസ ചിത്രങ്ങളിൽ
തുടർച്ചയായി ആേരാ നെമ്മ വീക്ഷിച്ചുെകാണ്ടിരിക്കു�
ന്നു എന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാക്കുവാൻ ലാങ്ങ് ശ്രമിച്ചിട്ടു�
ള്ളതായി േതാന്നും. മബൂെസയുെട ഹിേപ്നാട്ടിക് ദൃ�
ഷ്ടി വന്നുപതിക്കുന്നതു് േനെര നമ്മുെട േനർക്കാണു്
എന്നതുമാത്രമല്ല. അേനകം കണ്ണുകൾ ഈ ചിത്ര�
ങ്ങളിൽ നിന്നു് നെമ്മ േനാക്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നതു
െകാണ്ടു കൂടിയാണതു്.

മബൂെസ സിനിമകൾ ജർമ്മനിക്കു െവളിയിൽ പ്ര�
സിദ്ധമാവുന്നതു് ആ ചിത്രങ്ങളുെട േഡാക്യുെമന്റ�
റി സ്വഭാവങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു. രാത്രിയിൽ
പ്രവർത്തനനിരതരായിരിക്കുന്ന കള്ളന്മാെരയും
ചൂതുകളികാെരയും േവശ്യകെളയും െകാണ്ടുനിറ�
ഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വൻനഗരത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മമായ
ആവിഷ്ക്കരണം. (ഈ വികൃതേലാകത്തിലാെക നി�
റഞ്ഞിരിക്കുകയും എന്നാൽ അരൂപിയായിരിക്കുക�
യും െചയ്യുന്ന മബൂെസ േലാകസിനിമയിെല എല്ലാ
രാക്ഷസ കഥാപാത്രങ്ങെളയും കവച്ചുവയ്ക്കുന്നുണ്ടു് )
വർത്തമാന േലാകത്തിെന്റ പല രൂപങ്ങളും ആ
സിനിമകളിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാഴ്ചക്കാരനു് ഒരു
പ്രയാസവുമില്ല. ഈ കാരണം െകാണ്ടു കൂടിയാ�
വാം സിനിമാ ൈസദ്ധാന്തികൻ സിഗ്ഫ്രിഡ് ക്രാ�
ക്ക്  വർ (Siegfried Kracauer) മബൂെസ സിനിമകൾ
ആ കാലഘട്ടത്തിെന്റ േഡാക്യുെമന്റാണു് എന്നു �
പറഞ്ഞതു്.

മബൂെസയുെട കഥ, ഭീതിദമായ മെറ്റാരു കാര്യം കൂ�
ടി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടു്. മബൂെസ മരണമടയുന്നതു്
മേനാേരാഗാലയത്തിൽ വച്ചാണു്. ആ ആശുപത്രി�
യും െപാലീസുമായുള്ള അധികാരസ്ഥാപനങ്ങെള�
ന്ന നിലയ്ക്കുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ലാങ്ങ് പരിേശാധിക്കു�
ന്നുണ്ടു്. ബാം എന്നു േപരുള്ള, മേനാേരാഗാലയ�
ത്തിെന്റ അധിപനിലൂെട മബൂെസ മരണാനന്തര�
വും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു. മബൂെസ െചയ്യാനുേദ്ദശിച്ചിരു�
ന്ന കാര്യങ്ങളാണു് ബാം തുടർന്നുെകാണ്ടുേപാകു�
ന്നതു്. അതു് മബൂെസ ഇേപ്പാഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു
എന്നു മറ്റുള്ളവെര വിശ്വസിപ്പിക്കുന്നതിലൂെടയാണ�
യാൾ നിർവഹിക്കുന്നതും. ഇതിനായി പ്രതീകങ്ങ�
െളയാണയാൾ ആശ്രയിക്കുന്നതു്. മബൂെസയുെട
നിഴൽരൂപത്തിലുള്ള ഒരു കട്ടൗട്ടും േരഖെപ്പടുത്തി�
വച്ച ശബ്ദവും (സിനിമ?) അയാൾ ഉപേയാഗിക്കു�
ന്നു. െപാലീസും പ്രസരണേശഷിയുമുള്ള ഈ പ്ര�
തീകങ്ങളുമായുള്ള കലർപ്പിലൂെട മരണാനന്തരവും
പ്രവർത്തിക്കുന്ന, വ്യക്തികളുെട ആശയങ്ങെളക്കു�
റിച്ചാണു് ലാങ്ങ് പറയാനാഗ്രഹിക്കുന്നതു്. െപാലീ�
സിനു് പിടിക്കാനാവാത്ത പ്രതീകമാണു് മബൂെസ.
മബൂെസയുെട മരണേശഷം. അയാളുെട പ്രവൃത്തി�
കൾ തുടർന്നുനടത്തുന്ന ബാമും െപാലീസിെന്റ പി�
ടിയിലാകുന്നേതാെട മേനാേരാഗിയായിത്തീരുന്നു.
േപാലീസ് ഇൻെസ്പക്ടർക്കു് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒന്നും
െചയ്യാനില്ല. ‘ഇതു് ഇനി നമ്മുെട പണിയല്ല’ എന്നു
പറഞ്ഞു് പിൻവാങ്ങുകയാണയാൾ. സാധാരണ
നിയമങ്ങൾക്കു് അതീതമായ ഒരു സവിേശഷ മാ�
നസിക പ്രതിഭാസമായാണു് മബൂെസെയ ലാങ്ങ്
അവതരിപ്പിക്കുന്നതു്.

പ്രതിനായകരുെട ഇത്തരം മാനസികഘടനകൾ
പരിേശാധനയ്ക്കു വിേധയമാക്കുന്നതു് ലാങ്ങിെന്റ സി�
നിമകളിൽ ആവർത്തിച്ചു പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്ന ഒന്നാ�
ണു്. സമൂഹെത്തയാെക കീഴ്െപ്പടുത്താനാകുന്ന
ഒരു ശക്തിയായി വികസിക്കുന്നിടത്താണു് അതി�
നു് ഫാസിസത്തിെന്റ ഭീകരമുഖങ്ങളുമായി അതിനു
ബന്ധമുണ്ടാകുന്നതു് എന്നു് ലാങ്ങ് വ്യക്തമാക്കുന്നു�
ണ്ടു്. േപാലീസ്, േകാടതി, സ്കൂൾ തുടങ്ങിയ പ്രത്യയ�
ശാേസ്ത്രാപകരണങ്ങളിേലയ്ക്കു പടർന്നുകിടക്കുന്ന
അധികാരഘടനയുെട ഈ ബ്രഹത്ശൃംഖലെയ
അപ്രഗ്രഥിക്കാനുതകുന്ന ബിംബാവലികൾ ലാങ്ങ്
തെന്റ ചിത്രങ്ങളിൽ ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു. പ്രതിേലാ�
മപരമായ സാമൂഹ്യപരിതസ്ഥിതി വ്യക്തികളുെട
മാനസികഘടനയിൽ വരുത്തുന്ന സങ്കീർണ്ണമായ
വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ ബിംബങ്ങളിലൂെട ലാങ്ങ് നമു�
ക്കു് കാട്ടിത്തരുന്നു.

അടുത്തിെട ഡൽഹിയിൽ വച്ചു കാണാനിടയായ
ഫ്രിറ്റ്സ്  ലാങ്ങിെന്റ സിനിമകളുെട സമകാലീന പ്ര�
സക്തി അമ്പരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. സമീപകാല
രാഷ്ട്രീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മുെടെയാെക്ക ജീവി�
തത്തിേലയ്ക്കും മബൂെസമാെര ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുന്നു�
െവന്നാണു് കാണിക്കുന്നതു്. കുടുംബം, േകാടതി,
േപാലീസ്, മയക്കുമരുന്നു്, ബാറിെല നർത്തകി,
ഡിറ്റക്ടീവ്, അയാളുെട കാമുകി എന്നിങ്ങെന പല
ഘടകങ്ങളും ഉദാസീനവും ഉപരിപ്ലവുമായി ചിത്രീക�
രിക്കാറുള്ള നമ്മുെട സിനിമാേലാകത്തിനു് ഇരുപ�
തുകളിലും മറ്റും നിർമ്മിച്ച ലാങ്ങിെന്റ സിനിമകളിൽ
നിന്നു് ഇനിയും പലതും പഠിക്കാനുണ്ടു് എന്നു് എനി�
ക്കു േതാന്നി.

□
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മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരു�
വനന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാ�
ഡയിെല എം.എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാ�
പരിശീലനം. ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യ�
മാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർ�
ത്തനം നടത്തുന്നു. കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫി�
ലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ധമായി ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂ�
േയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ ആർട്ടിൽ നി�
ന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’ എന്ന
ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയനാ�
െലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’
എന്നീ ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയ�
േസ്ക്കാപ്’ എന്ന സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാ�
രങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ് അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും
േദശീയ അവാർഡും േനടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകര�
ളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

