
Á svéd film Bergmari után 
Bár a svéd film újjászületését, a 

harmincas évek mélypontja után, 
Alf Sjöberg Égi vándor című film-
jétől számítjuk, a nemzetközi élvo-
nalban két évtizeden keresztül 
Bergman biztosított helyet hazája 
filmgyártása számára. Ma az ő 
nyomában másfél tucatnyi nemrég 
feltűnt és máris világszerte számon-
tartott filmrendező dolgozik, a 
Bergman-kortársnak számító Vilgot 
Sjömantól a harmincas években 
született legfiatalabbakig. Életművé-
vel, mint annak nem egy jelét lát-
juk, napjainkban már e fiatalok 
rosszallását vívja ki. Azokét a fia-
talokét, akik ha nem is követői, de 
utódai mindenesetre és így munkás-
ságuk az övéhez csatlakozik. Más 
gondolatok foglalkoztatják ezeket az 
újonnan jelentkező, fiatal művésze-
ket. Ezek a gondolatok részleteikben 
különböznek egymástól, mélyükben 
mégis van valami közös, mely a 
svéd film egységes karakterét jelzi. 

Eljutnak hozzánk hírek Bergman 
hivatalos tekintélyéről, mely nem 
engedi érvényesülni a fiatalokat, va-
lamint más hírek a fiatalok lázadá-
sáról, akik meg akarják dönteni 
mesternek számító elődük egyed-
uralmát. Ugyanakkor a múlt év 

őszén a FIFRESCI-kongresszus fog-
lalkozott Stockholmban az új svéd 
film problematikájával és ennek so-
rán — a Filmvilágban is olvasha-
tóan — ez „könnyűnek találtatott" 
Bergmannal egybevetve. Részletez-
ve: ami Bergmannál mély, az az 
újaknál sokszor felelőtlen játékként, 
öncélú hatáskeltés formájában je-
lentkezik. 

Nemrégiben pedig a fiatalabb — 
harmincas — generáció egyik legki-
tűnőbb tehetsége, Bo Widerberg nyi-
latkozott a párizsi Image et son 
című lapnak ebben a kérdésben. Az 
interjú időszerűségét Widerberg va-
lóban csodálatosan szép filmje, az 
Elvira Madigan adja meg. A kitűnő 
művész ezt az alkalmat arra hasz-
nálta fel, hogy Bergman tói való 
függetlenségét hangsúlyozza. Oda 
konkludál, hogy Bergman csak ön-
magát képviseli, nem pedig az egye-
temes svéd filmet, ahogy külföldön 
ezt látni hajlandók. Állítását úgy tá-
masztja alá, hogy polarizálja a kü-
lönbségeket egyrészt Bergman, más-
részt az utána következők között. 
„Bergman szomorú, mert úgy érzi, 
hogy számára az Isten elhallgatott. 
Szomorúságával elsősorban saját 
magát akarja magyarázni" — mond-
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ja Widerberg tekintélyes pályatár-
sáról, és ehhez fűzi hozzá az emlí-
tett konklúziót. Magára — sőt ma-
gukra — vonatkozóan pedig Brecht-
re hivatkozik. „Az ember jövője az 
emberben van" — mondja. „Mi az 
embernek emberhez való viszonyá-
ban hiszünk, nem pedig az ember-
nek Istennel való beszélgetéseiben" 
— jelenti ki cáfolatául annak a 
francia véleménynek, mely a svéd 
filmben „egy Isten nélküli világ 
szomorúságának tükrözését" látja. 
És kijelenti egész nemzedékének 
nevében, hogy ateista, akinek szá-
mára Isten soha nem létezett. Az is-
tenkeresésnél sokkal fontosabb té-
mának tartja a társadalmi osztályok 
közti Svédországban is meglevő 
egyenlőtlenséget. 

Ez az érvelés meggyőzően hang-
zik. A különbségek polarizálása 
azonban mesterséges és nem mu-
tatja jól a való helyzetet a svéd 
filmművészetben. Más helyen megkí-
séreltük részletesen (kötetnyi terje-
delemben) levezetni a mai svéd film 
problematikáját, íilozófiailag a re-
formációtól kezdve Kierkegaardon 
át, tekintetbe véve Svédország fejlő-
désének közismert tényezőit, az el-

szigeteltséget, a véletlenül megőr-
zött békét, és a jóléti állam kialaku-
lásával együtt járó problémákat. 
Mindebből azt vontuk le, hogy az 
egyre nagyobb hullámokat vető fia-
tal svéd filmművészet lényegében 
homogén, csupán az alkotói egyéni-r 

• ségeket tekintve mutat más és más 
arcot. 

Ennek a homogén művészetnek 
rhélyén, rövidre fogva, az alábbi vi-
lágnézeti élmény húzódik meg: a 
teljes szellemi és testi függetlenség 
állapotát és igényét az abszolútum-
mal szemben az emberiség korunk-
ban éri el. „Korunk" alatt akár egy 
ezredévet is érthetünk, melynek 
kezdetét, pusztán a szemléletesség 
kedvéért Kopernikusznál, vagy Des-
cartes-nál vonhatjuk meg. Korunkig 
az ember mechanikus világban élt, 
léte az Abszolútumnak volt függvé-
nye, és benne a- mozgás az Állandó-
sághoz viszonyult. Egy minden ele-
mében mozgó világban, amilyenné 
az korunkban lett, nincs többé kellő 
támaszték az ember számára, nincs 
eleve adott értékrendje cselekvései-
nek, szétfoszlik a parancsoló, jutal-
mazó-büntető transzcendencia. Az 
ember kénytelen önmagára támasz-
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kodni, ez pedig nehéz feladat. Nem 
tud többé egy transcendentális ha-
talom által kinyilatkoztatott paran-
csok között élni, arra hagyatkozva, 
felelősség nélkül. Az ember mái-
nem parancsok alázatos végrehaj-
tója, hanem felelős önmagáért. 

Bergmannál ez a probléma úgy 
jelentkezik, hogy Isten elhallgatott, 
magára hagyta a világot. A magára 
maradt ember tanácstalan, nem for-
dulhat többé irányításért kőtáblába 
vésett parancsolatokhoz, fenyegető 
ismeretlenség veszi körül, mely szo-
rongással tölti el. Bo Widerberg kis-
sé szimplifikálva ezt a mozzanatot 
ragadja meg Bergman művészi kon-
cepciójában, ezzel szembeállítva mi-
nősíti saját magát és nemzedékét 
ateistának, idegennek érezve magá-
tól Bergmannak Isten eltávolodása 
miatt érzett bánatát. Holott fokozati 
különbségnél többet nem találha-
tunk a két életérzés között. A Berg-
man által képviselt szorongás egy 
lépéssel túl van az Égi vándor, Sjö-
berg filmjének miszticizmusán, 
amelyben már fellelhetők annak 

csírái, és Bergman utódai — nyil-
vánvalóan — egy lépéssel még to-
vább jutottak a tények tudomásul-
vételében. Persze művészileg, a ki-
fejezés értékét tekintve, különböző 
színvonalon. 

Az említett tanácstalanság legál-
talánosabb megnyilvánulása a csa-
ládi kapcsolatokon alapuló ama tár-
sadalmi hierarchia felbomlása, me-
lyet ma már sokat használt szóval 
„társtalanság"-nak nevezünk. A 
svéd filmek témája szinte kizáróla-
gosan ez a társtalanság, az emberi 
kapcsolatok megteremtésének lehe-
tetlensége, a kommunikációs képes-
ség elvesztése. Ennek már-már 
klasszikus megformálását láthatjuk 
Bergman Trilógiá-jában. A problé-
ma a következő filmjében a Perso-
ná-ban szimbolizálódik, kérdésessé 
téve, hogy önmagunkkal is tudunk-e 
kapcsolatot teremteni egyáltalán? 

Nézzük a nálunk is bemutatott 
néhány svéd filmet. Arne Mattsson 
műve, az Egy nyáron át táncolt, a 
klaszikus francia filmdráma szerint 
épült: a kapcsolatot még külső kö-
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rülmények gátolják meg, baleset 
vagy szándékos gyilkosság. Így előbb 
szakad vége a kapcsolatnak, mielőtt 
önmagától válnék lehetetlenné. A 
későbbi svéd filmek ugyanis az em-
beri kapcsolatok önmagukban való 
lehetetlenségét bizonyítják, mely 
külső beavatkozás nélkül is törvény-
szerű. Bergman egyetlen, nálunk be-
mutatott műve, A nap vége több, 
egymás mellé sodort generáció pél-
dáján mutatja ezt a lehetetlenséget. 

Lars Magnus Lindgren filmje, a 
Drága John nálunk is a legnagyobb 
filmsikerek egyike volt Sikerét rész-
ben heppiendjének köszönheti, mely 
úgy érezzük, nem hiteltérdemlő, 
még akkor sem, ha a hős lelki vívó-
dásának szimbólikus képe: erős .ten-
gerhullámzás, a készülődő, de egy-
ben elcsituló vihar előzi meg. Sőt ez 
csak mégjobban visszautalja a fil-
met a Bergman előtti időkbe, a har-
mincas évek francia filmdrámájá-
nak második vonalába. Ez a hep-
piend éppúgy, mint a film-heppien-
dek zöme, pszichológiailag nincs bi-
zonyítva és mintegy az utolsó film-
kocka kimerevítésével az utolsó pil-
lanatok lelkiállapotának érvényessé-
gét terjeszti ki „életfogytiglanig". 

A nálunk bemutatott négy svéd 
film nem Widerberg igaza mellett 
szól. A svéd film a minőségi válto-
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zás kataklizmájába került emberiség 
tanácstalanságát bizonygatja. A 
bergmani tézist, az Isten által ma-
gárahagyott világról, vehetjük szim-
bolikusnak. Ez a szimbólumvilág 
azonban annak a felismerésén ala-
pul, hogy az eltűnő Abszolútummal 
együtt meginogtak az emberiség tör-
ténelme folyamán kialakult norma-
rendszerek és az újat magunknak 
kell megteremtenünk, nem számít-
hatunk többé rá, hogy a felsőbbség 
kőtáblába vésve adja át, és a mi 
szerepünk csupán az engedelmesség. 
Erre a norma-önellátásra viszont a 
mai svéd film szerint az emberiség 
még nincs felkészülve akkor sem, ha 
ezt másként fogalmazza meg Berg-
man és megint másként látják a kö-
vetői. 

Szerintük az ember magáraha-
gyatottan, magárautaltan egyelőre 
nem képes normaalkotásra, így tár-
sadalomalkotásra sem, végletesen 
egyedül marad. Bo Widerberg művei-
ben is erről van szó, akár a Kárlek 
1965-öt, akár az Elvira Madigan-t 
tekintjük. Az elemzés néhol torzul, 
mulatságos formát ölt, mint Tage 
Danielsson és Hans Alfiedsson film-
jében (Att angöra per brygga), 
melyben a tehetetlenség, a kiszolgál-
tatottság lassú biztonsággal visz a 
pusztulásba. Az optimizmus is né-
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hol erőteljesnek szánt, torz formák 
közt jelentkezik. A Nattlek-ben (Mai 
Zetterling filmje) az ember elpusz-
títja eddigi világát, hogy megszaba-
duljon nyomasztó hatása alól és 
visszanyerje teremtőképességét. Wi-
derberg Brecht-idézete („Az ember 
jövője az emberben van") pedig tu-
lajdonképpen nem vonatkoztatható 
másra mint Jan Troell filmjére, 
amelynek címe: Ez az életünk (Hár 
har du ditt liv). Persze a jövő opti-
mista képe ebben sincs benne: a 
film nem erről szól. Csupán any-
nyit mond, hogy ha eddigi fáradozá-
saink nem voltak hiábavalóak, ta-
lán a jövőbeliek sem lesznek azok. 
Magának Widerbergnek a Hollóne-
gyed (Kvarteret korpen) című filmje 
is csak éppen hogy nem pesszimista: 
talán pusztán ezért lehetséges opti-
mistának tekintenünk. 

A svéd film tehát egyrészt Berg-
rrtan meditációira épül, másrészt a 
fiatalabbak munkásságára, akik már 
tényként számolnak ezekkel a medi-
tációkkal, úgy hogy nem is szüksé-
ges azokat újra végiggondolniuk. E 
pillanatban azonban csak egy élet-
érzés elemzésénél tartunk. A svéd 
film ennél még nem jutott tovább. 
Kicsit a pesszimizmus vélt elegan-
ciája is fogva tartja, de bíznunk kell 
benne, hogy hamarosan túljut a mai 
fokon. Ha csak a fentebb felsorolt 
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filmeket vesszük, éreznünk kell, 
hogy ezt a filmi elemzést már nem 
lehet sokáig folytatni az ismétlődés 
veszélye nélkül. Akkor pedig a 
mélyben rejlő alkotóenergia túllen-
díti a kritikus ponton és a svéd film, 
következő korszakában talán a fel-
építmény előrejelző szerepét juttatja 
érvényre. 
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