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Jerzy Kosinski’s gruwelijke roman uit 1965 over een naamloze 
jongen die op het einde van de Tweede Wereldoorlog door Oost-
Europa zwerft, werd door de Tsjechische acteur-cineast Vaclav 
Marhoul aangepast tot een reflectie over de wreedheid van de 
menselijke natuur. De film legt geen enkel oorzakelijk verband 
tussen de invasie en de bezetting door het Derde Rijk. Het 
grootste deel van de dialoog is daarom opgenomen in een 
soortement Slavisch Esperanto. Op die manier wou Marhoul 
vermijden dat we de degénerés met één specifieke natie zouden 
associëren. 

In de allereerste scène wordt ‘de Jongen’ (Petr Kotlar) in het bos 
aangevallen door oudere boerenjongens en moet hij vol afgrijzen 
en ongeloof toekijken hoe ze zijn hond levend verbranden. Hij 
begraaft de resten bij de boerderij waar hij woont met de 
vriendelijke oude Marta, aan wie zijn joodse ouders hem hadden 
toevertrouwd. Wanneer hij haar op een dag dood aantreft, is hij 
zo bang dat hij per ongeluk het huis in brand steekt en zijn 

bruggen letterlijk achter zich verbrandt. Hij dwaalt van dorp naar dorp en belandt van de ene 
wreedheid in de andere. Van elke gruwel ooit begaan tijdens de oorlog zijn we in deze bijna 3 
uur durende prent getuige. Het ergste geweld houdt Marhoul buiten beeld of onscherp op de 
achtergrond, waardoor we als toeschouwer zelf de details kunnen invullen. 

De keuze om in zwart-wit en in 35 mm te fotograferen, geeft diepte aan de essentiële, vaak 
ongemakkelijke beelden en apocalyptische landschappen, af en toe opgelicht door zuiverende 
branden en sneeuwstormen. Muziek wordt vermeden: we horen enkel - vaak bedreigende- 
natuurgeluiden. Naamacteurs onder wie Harvey Keitel, Udo Kier, Julian Sands, Stellan Skarsgard 
en Barry Pepper maken de cast uit van deze episodisch gestructureerde film die op het Festival 
van Venetië te zien had moeten zijn. 

Hallucinerende reis van een jongen om te overleven.

    Filmclub 62       
Kinepolis zaal 8

DINSDAG 29 SEPTEMBER 2020 ENKEL OM 20:00

INFO 
Regie    Vaclav Marhoul 
Scenario   Vaclav Marhoul naar Jerzy Kosinski 
Fotografie   Vladimir Smutny 
Cast    Petr Kotlar, Udo Kier, Stellan Skarsgard, Harvey Keitel, 
                                     Julian Sands, Barry Pepper, Aleksej Kravchenko 
Duur    169 min 
Taal    Slavisch, Esperanto/ Nederlands en Frans ondertiteld 
2019    Tsjechië, Oekraïne
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