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WAT KAN U OP REIS OVERKOMEN?
WAT KAN U DAAR AAN DOEN?
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Van zondaar, drugshandelaar en pooier tot
volksmenner en martelaar voor de zwarte
zaak : de vele gezichten van Malcolm X.
MET "Malcolm X", opgevat als een monument voor de Amerikaanse zwarten,
levert Spike Lee (35) alleszins zijn meest
ambitieuze film af. Het is net niet die
grote film die de arrogante Lee zelf beweert gemaakt te hebben, maar in het
Hollywood van vandaag is het een verbazend sterke, leerzame en stimulerende
bioskoopervaring.
"Malcolm X" verschijnt in de zalen op
een moment dat de radikale zwarte moslimleider populairder is dan ooit, vooral
bij jonge kansloze zwarten uit het getto.
Het probleem met Malcolm X is dat hij
voor bijna elk segment van de AfroAmerikaanse gemeenschap iets anders
betekent. De tesis van de film is dan ook
dat Malcolm X in de loop van zijn korte
leven een aantal gedaanteveranderingen
onderging, tot hij uiteindelijk zijn ware
zelf yond. Elke beslissende faze in zijn
leven heeft een paar gemeenschappelijke
kenmerken : Malcolm verandert telkens
van naam, er is altijd een vaderfiguur die
als zijn mentor optreedt en van wie hij
zich uiteindelijk afkeert.
Het eerste uur van de film zien we de
jonge Malcolm Little (Denzel Washington) tijdens de Tweede Wereldoorlog als
kleine drugsdealer, pooier en dief zelfzeker door de zwarte wijken van Boston
struinen. Red is zijn bijnaam vanwege
zijn haarkleur, Satan vanwege zijn slecht
karakter. In Harlem sluit hij zich aan bij
een gokkersbende, geleid door de Westindier Archie met wie hij in onmin geraakt en voor wie hij de stad moet uitvluchten. Tussendoor vullen flash-backs
zijn kinderjaren in. Zijn vader, een Baptisten-predikant wordt door de Ku Klux
Klan vermoord, zijn moeder belandt in
een inrichting. De kleine Malcolm komt
bij pleegouders terecht en leert dat er
voor zwarte jongeren uit arme wijken
weinig vooruitzichten zijn.
In plaats van lijdzaam het slachtoffer
te zijn van de diskriminatie, geniet Malcolm van zijn zorgeloos leventje in de
onderwereld. Tot hij zes jaar moet brommen in Charleston State Prison waar hij
in de biblioteek kennis vergaart over de
eigen geschiedenis. Onder invloed van
een medegevangene, Baines, ontdekt hij
er de leer van Elijah Muhammed, de chaKNACK 5 mei 1993
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rismatische leider van de Nation of Islam. Hij wordt spiritueel herboren als
Malcolm X, en weer op vrije voeten ontpopt hij zich tot een vurige woordvoerder
van de NOI. Hij trekt van leer tegen de
blanke duivels, zweept met zijn fundamentalistische tirades de zwarte massa's
op. Hij is voorstander van de afscheiding
van de blanke samenleving. Tijdens een
lezing aan de universiteit komt een
entoesiast
blank
meisje hem vragen
wat ze voor de
zwarte zaak kan
doen.
"Nothing"
antwoordt hij koeltjes en loopt door.
Ter wille van zijn
populariteit en prorninente positie binnen de NOI wordt
hij door zijn geestelijke leider als een
bedreiging ervaren.
Na lang zeuren van
zijn vrouw, de Moslim
verpleegster
Sister Betty, ziet hij
eindelijk de schijnheiligheid van zijn
mentor onder ogen
die kuisheid preekt
maar wet zijn volgelingen
zwanger
maakt.
In
1964
scheurt hij zich af,
richt
zijn
eigen
Muslim Mosque Incorporated op en
maakt een pelgrimstocht naar Mekka,
geschaduwd
door
FBI en CIA. Zijn
naam is voortaan
EI-Hajj Malik EIShabazz. Hij keert
gelouterd
terug,
preekt
verdraagzaamheid en wordt
de spreekbuis voor
een nieuw zwart beu,

wustzijn.

De zwar-

ten moeten trots zijn
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op hun geschiedenis en hun eigen lot in
hand en nemen, "by any means necessary", in tegenstelling tot Martin Luther
King, prediker van geweldoosheid.
De Elijah Muhammed voelt zich verraden, spreekt het doodvonnis uit en in
1965 wordt Malcolm X doodgeschoten
tijdens een preek in de Audubon Ballroom in Harlem. Hij is negenendertig.
VOLLE MAAN. "Malcolm X" maakt onverrnijdelijk een episodische indruk, maar ill
plaats van dit te verdoezelen zet Spike
Lee de diversiteit van het materiaal extra
in de verf. De veranderlijkheid van Malcolm X en de kontradiktorische betekenis
van zijn erfenis wordt briljant gevat in de
verhalende stijl van de film. Voor elke
cruciale periode in het leven van Malcolm X vindt Spike Lee de passende stijl.
Zijn wilde jaren hebben de koortsachtige
roes van een uitbundige musical: felle,
kleuren, zwierige camerabewegingen,
spectaculaire studiodecors, dans, zang,
cocaine en vrouwen. Lee kent zijn klas-
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siekers. De onderwereld in de jaren veertig in Harlem is mede door de schitterende belichting van vaste cameraman Ernest Dickerson pure "film noir" ; in een
van de flash-backs verbeeldt hij de sinistere dreiging van Ku Klux Klan die tegen
een volle maan uit het beeld verdwijnen
met de primitieve kracht van een- David
Wark Griffith.
Na de filmische bravoure voor de ijdele jaren, volgt de strenge, ascetische
vormgeving bij Malcolms vereenzaming
in de eel waar hij tot inkeer komt. De
film krijgt hier een puur pedagogisch karakter. Heel clever is de scene waarin
Baines aan de hand van de omschrijving
in het woordenboek van "black" en "white", op de onderdrukking van hun ras
wijst.
Minder gelukkig gevisualizeerd is
Malcolms bekering. Het tafereel waarin
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Spike Lee: "Aileen een zwarte kan deze

de ElijahMuhammed als een visitatie in
zijn eel verschijnt, zit op het randje van
het ridikule.
Zeer fors is de scene waarin we de
kwaliteiten ontdekken van Malcolm als
leidersfiguur. Een Moslim predikant
werd door de politie afgetuigd en in de
nor gegooid. Malcolm marcheert met een
groep aanhangers naar het politiebureau
waar hij zonder enige stemverheffing de
vrijlating van.zijn broeder eist en voor de
ogen van de verbouwereerde politie-officier een demonstratie geeft van de macht
die hij over zijn volgelingen uitoefent.
De massascenes in Saoedi-Arabie bezitten dan weer de epische grandeur van
de David Lean-school terwijl de lange
sekwenties die naar de finale moordaanslag leiden, de allure hebben van een
treurmars. Nog voor hij wordt vermoord,
heeft Lee Malcolm X opgekrikt tot mytische proporties, een martelaar die zich
totaalgei'soleerd voelt en er vast van
overtuigd is dat hij zal omgebracht worden.
De film eindigt met een dubbele coda:
108 Kultuur
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een grafrede van de zwarte filmmaker
Ossie Davis en een uitstapje naar Soweto
waarin Nelson Mandela Malcolms woorden citeert.
Lee heeft drie uur en twintig minuten
nodig om het levensverhaal te vertellen
van de kontroversiele zwarte leider maar
het zegt veel over zijn talent als filmmaker dat we ons geen minuut vervelen. We
worden onophoudelijk meegesleept door
dit uniek levensverhaaI. Meestal schrijdt
de film met een trage gang voort, af en
toe wordt het tempo opgedreven en maar
zelden verliest Lee zijn greep op het materiaaI.
Formeel is dit de meest traditionele
film van de regisseur van "Do the Right
Thing" en "Jungle Fever". "Malcolm X"
heeft nooit de speelse, verrassende toon
die we met een "Spike Lee Joint" associeren, De regisseurhoudt zich veel meer
aan de regels van de groots opgevatte
Hollywood
biografie.
Lee zet de konventies
van het genre echter
naar zijn hand om een
film op te bouwen die
recht doet aan de complexe, kontradiktorische
- persoonlijkheid
van
Malcolm X en zijn levensverhaal integreert in
een panorama van veertig jaar Afro-Amerikaanse kultuur en rassenkonflikten.
Daarbij
speelt natuurlijk de muziek een aanzienlijke
rol. Tijdens zijn kriminele jaren voorzag Mal:!> colm X jazz-muzikanten
van marihuana; op de
film maken".
soundtrack schitteren legendes als Duke Ellington, Count Basie, Lionel Hampton en
Billy Holiday.
IUIS. Wat er ook op de film aan te mer,ken yalt, over de vertolking van Denzel
Washington die Malcolm X speelt vanaf
zijn twintigste, is geen diskussie mogelijk. De gelijkenis is frappant maar Washington weet vooral de vele gedaantes
van Malcolm X aannemelijk te maken.
Waar Lee teveel de neiging vertoont om
zijn idool als een god te aanbidden, vat
Washington de mens achter de slogans
en de myte: zijn doordringende intelligentie, maar ook zijn humor en charme
ondanks de absurde teorieen die hij soms
verkoopt. Dankzij Washington schuilt
het drama niet alleen in de fel bewogen
gebeurtenissen, maar wordt dit ook een
rekonstruktie van een innerlijke reis : het
fascinerende verhaal van iemand die zijn
eigen intellektuele en spirituele krachten
leert ontdekken en tot nut maken voor
zijn volk.
Lee is in zijn beschrijving van de
denkbeelderi van Malcolm X zeer selektief tewerk gegaan. Hij was wel verplicht

om sommige van de meest provocerende
uitlatingen van Malcolm X in zijn film te
verwerken (zoals zijn bemchte reaktie op
de moord op JFK) maar waar mogelijk
heeft hij de meest idiote uitspraken en
minst aantrekkelijke kanten weggelaten.
Bijvoorbeeld de moslim-teorie dat de
blanke een via wetenschappelijke experimenten gecreeerde satan is. Hoewel zijn
seksistische denkbeelden geweerd werden, blijft de portrettering van zijn vrouw
Betty Shabazz (Angela Bassett) de grote
zwakte van de film. Lee is ook opvallend
weinig kritisch over de marrier waarop de
NOI hun vrouwen behandelen.
"Malcolm X" is gebaseerd op "The
Autobiography of Malcolm X" zoals opgetekend door Alex Haley, alsook, zonder dat dit wordt vermeld, op het scenario dat James Baldwin al meer dan twintig jaar geleden schreef maar waar geen
enkele studio-baas
zijn vingers wilde
aan verbranden. In
de loop der jaren
gingen diverse reWarner-top
gisseurs en scenaristen (onder wie werd
David Mamet) zich
nerveus
voor het projekt interesseren.
Even
over de
zag het ernaar uit
dat Norman Jewiopruiende
son een film over
toon.
Malcolm X zou
maken, maar Lee
zette aIle konkurrentie aan de kant door
dogmatisch te verklaren : "Only a blac
can do this film". Warner kwam met
twintig miljoen dollar over de brug, de
overige acht miljoen wist hij samen te rapen door het verkopen van de intemarionale filmrechten.
.
Nadat hij vijf miljoen dollar hoven bet
budget ging, draaide de Completion
Bound Company, die de studio verzeken
tegen kostenoverschrijding, de kraan
dicht. Gelukkig kon Lee toen rekenen
guile. schenkingen van beroemde zwane
media- en entertainment sterren: Bill
Cosby, Oprah Winfrey, Prince, ~Itagic
Johnson. Uiteindelijk werd het konflilu.
met de Completion Bound bijgelegd..
Intussen werd de Warner-top nerv
over de opruiende toon van sommige
speeches, over de buitensporige Iengre
(de studio had op een film van twee
tien gerekend), en over Lees explosieve
openingsscene : een Amerikaanse " .:
waarin een X gebrand wordt, ge'-olcdoor de fameuze videobeelden van poIitie van Los Angeles die Rodney
_
mishandelt, terwijl op de soundtrack re
echte Malcolm X de blanke besclnJlCi
van aile mogelijke misdaden regen Y
mensheid.
Nooit verlegen om een boude
spraak, refereerde Lee voortaan aan
Warner studio als "the plantation".
Patrick DujIliSb~i!I"
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