
SZ. KARA: 

A Csendes Don bemutatása alkalmából a magyar saj tóban több ellen-
tétes nézet látott napvilágot az irodalmi alkotás és a belőle készült film t 
kapcsolatáról. Ennek a problémának továfcbi megvilágítása és elmélyítése 
céljából közöljük az alábbi részleteket Sz. Kara szovjet kr i t ikusnak a Néva 
című leningrádi irodalmi folyóirat 9. számában megjelent tanulmányából. 

A Csendes Don szakmai bemutató-
ja után Solohov a film alkotói-

hoz fordult és így szólt: 
— A film megegyezik a regény-

nyel. Ahogy mondani szokás: két ló 
egy fogatban. 

Csakhogy a regény és a film: esz-
tétikai lényegét tekintve különböző 
mű. És a filmnek feltétlenül ki kell 
szabadulnia ebből a "fogatból". Ezt 
bizonyítja a szépirodalmi művek 
fiilmrevitelének megannyi állomása 
Pudovkin Az anya című némafilm-
jétől a Vasziljev-testvérek Csapa jen-
jén keresztül az újabb keletű Don 
Quijote-ig, melynek Kozincev az al-
kotója. 

Igein hasznos dolog eltöprengeni 
ezen a kérdésen, különösen filmmű-
vészetünk további fejlődése szem-
pontjából, hiszen filmgyártásunk 
egyre gyakrabban — mondhatjuk: 
már törvényszerűen — fordul a 
szépirodalmi művek felé. 

Nyilvánvaló, hogy a tehetséges, 
és alapos mesterségbeli felkészült-
séggel rendelkező író alakjait az ol-
vasó mintha maga előtt látná. De 
éppen ez a "mintha". . . Belinszkij 
mondotta, hogy a regénybeli hősnek 
csupán a "naturális megtestesülése" 
teremti meg a színpadon "az ismert 
arcot, az ismert hangszínt, az ismert 
modorbeli tulajdonságokat, egyszó-
val: a meghatározott, élő személyi-
séget". így aztán egészen természe-
tes, hogy az olvasó őszinte örömmel 
látja viszont olvasmányai kedvelt 
hőseit, mint "naturálisan megteste-
sült, élő személyiségeket", nemcsak 
a színpadon, hanem a Belinszkij szá-
mára még ismeretlen filmvásznon 
is. 

Az is egészen nyilvánvaló, hogy az 
olvasó a könyvben leírt események, 
élet jelenségek, szenvedélyes össze-
ütközések közvetlen tanúja akar len-
ni; azt akarja, hogy mindezek ne 

valamikor — az író által meghatá-
rozott időben — és ne valahol — az 
író által megjelölt helyen — men-
jenek végbe, hanem most, itt, a sze-
me előtt... És ez a pompás lehető-
ség rendkívül szélesen bontakozhat 
ki a mozilátogató közönség előtt. 

Solohov Csendes Donjának hőseit 
már a regény olvasása köz,ben rend-
kívül plasztikusan érzékéljük; sze-
mélyesen érdekeltté válunk a sor-
sok alakulásában és magunk is érez-
zük a régi .vlilág és a forradalmi új 
harcának viharát. Hát még film-
vásznon látni mindezt! A film ma-
gávalragadó dinamikájával látni — 
és nemcsak elképzelni — a pompás 
alakokat, a végtelen doni sztyeppét, 
s a csaták mindent elsöprő rohamát! 
Belenézni a hősök szemébe olyan 
közelről, ahogyan asak a felvevő-
gép lencséjével lehet, meglátni az 
érzelmi jelenségek legapróbb részle-
teit s az érzelmek titkos forrásait!. . . 

A Csendes Don már régóta film-
vászonra kívánkozik. 

Csakhogy a filmnek megvannak a 
maga sajátos művészi kifejező-

eszközei, megvannak a jellemábrá-
zolásnak és a cselekményszál veze-
tésének sajátos törvényei. Más a 
ritmus, mint a regényben, és más-
képpen közelitünk a figurákhoz, ese-
ményekhez. A film nem másolhatja 
mechanikusan a regényt, de nem is 
veheti a bátorságot, hogy elszakad-
jon tőle, hogy az alapgondolatot, a 
szereplő személyek jellemét és a mű-
ben megmutatkozó életszemléletet 
megváltoztassa. így természetesen az 
epikai művek fümrevitele igen ne-
héz feladat. 

A filmnek a maga sajátos nyelvén 
kell kifejeznie az irodalmi mű szel-
lemét, eszméit, ábrázolnia alakjait, 
s nem szabad megragadnia a betűk 
szolgai másolásánál. A jellemeket, 
nézeteket, érzelmeket, az összeütkö-



zések lényegét e műfaj számtalan 
kifejező eszközével valóban filmsze-
rűvé kell tennie. 

A filmforgatókönyv úgy viszonyul 
az alapját képező irodalmi műhöz, 
mint maga az irodalmi mű az élő 
objektív valósághoz. Másként szól-
va: a forgatókönyv az eljövendő 
film számára az az anyag, amelyet 
az új művészi kifejezőforma céljai-
najk megfelelően átdolgoztak, átépí-
tettek. Csak ily módon, az irodalmi 
anyag ilyetén átlényegitésével nyer-
het a film sajátos esztétikai jelentő-
séget és a könyvtől független, önálló 
életet. 

A Csendes Dcm forgatókönyvírója 
ós rendezője, Szergej Geraszi-

mov bizonyos fokig más utat köve-
tett. Ügy döntött, hogy határozottan 
és céltudatosan követni fogja Solo-
hov történetét, nem töri meg az iro-
dalmi kompozíció egészét, s a film 
valamennyi művészi és technikai le-
hetőségének kihasználásával, a le-
hető legteljesebb filmillusztrálással 
jeleníti meg a vásznon a regényt. 

És Geraszimov figyelemre méltó 
es váratlan sikerrel oldotta meg ezt 
a nehéz feladatot. Váratlan? Igen! 
Hiszen egy regény illusztrálása fil-
men egyáltalán nem azonos a regény 
filmrevStelénak munkájával. És Ge-
raszimov, a tapasztalt és tehetséges 
művész, kiválóan megértette ezt, 
amikor követte Soldhov óposzának 
elbeszélő kompozícióját. 

A regény kisebb jelentőségű, sze-
mélyes, családi, falubeli összeütkö-
zésekkel kezdődik: a kozák életmód 
évszázados törvényeit semmibe vevő 
-törvénytelen* szerelem, Akszdnya 
és Grigorij Melehov szerelmének 
bemutatásával. Drámájuk egyre 
gyorsabban és feszültebben halad 
a kifejlés felé. Az eddigi események, 
/bár tragikusak, mégiscsak -helyi je-
lentőségűek*. És ékkor megjelenik a 
vásznon a bolsevik Stockman és ve-
le új témák is: szélesedik a hősök 
érdéklődési horizontja. Kirobban az 
első imperialista világháború, ké-
sőbb a forradalom, polgárháború, s 
a regény messzire kitör a kozák falu 
szűk kereteiből. — Geraszimov ren-
dező mindvégig megőrizte a három-
részes filmben a regény bonyolult, 
epikusán komponált felépítését. 

Volt idő, amikor szenvedélyes vi-
ták dúltak a film művészei között: 
mi a film tulajdonképpen, dráma 
vagy epikus mű? Feltétlenül enge-
delmeskednie kell-e a szüzsé drama-
turgiai felépítése ismert normáinak 
vagy sem? Geraszimov mindig az 
-epikus irányzat* hívének vallotta 
magát; eddigi forgatókönyvírói és 
rendezői munkássága — a többi kö-
zött a Csendes Don is — erről ta-
núskodik. 

A Csendes Don esetében egészen 
nyilvánvaló, hogy a feltétlen, rend-
kívüli ragaszkodás a regényhez a 
filmlkompozíció rovására megy. 

Már kezdetben szembetűnő, hogy 
a filmtrilógia első részében igen 
lassan bontakozik ki a cselekmény, 
s jónóhány kevéssé fontos részlet 
van benne. Az első rész tehát a 
folytatások eléggé elhúzódó expozí-
ciójaként jelentkezik. A második 
rész pedig feleslegesen töredékes: 
különálló — bár kiválóan kidolgo-
zott — epizódok -gyűjteménye*. A 
harmadik rész (a legjobban sikerült 
alkotás), minden arányossága elle-
nére túl van. telítve eseményekkel 
és tragikus tartalommal. 

Solohov a regényben magától ér-
tetődő természetességgel hosz-

szú fejezetekre -ki kapcsolja- hősét, 
sőt, hőseit, és elbeszéli, mi minden 
ment végbe az országban abban a 
történelmi időszakban. De ezeket a 
fejezetöket nem érezzük felesleges 
kitérőnek, mellékvágánynak. Az ol-
vasó akaratlanul és törvényszerűen 
összekapcsolja ezeket az eseménye-
ket a szereplő alakok sorsával. Ez az 
írói módszer Solohov prózájának 
különös sajátsága: az ember- és kor-
ábrázolás művészi egysége. 

A filmben azonban a korábrázo-
lás néha puszta -információvá*, a 
korszak krónikájából vett -idézetté* 
csökken. (A Téli Palota bevétele, 
Kornyilov tábornok az állomáson, 
Krasznov tábornok a Donnál stb.) E 
részek funkciója a filmben és a re-
gényben egészen más. A regényben 
benne élnek a cselekmény közös, 
általános folyamatában, a filmben 
pedig csak -jelzik az időt, a kort«. 
Ez a módszer pedig már nem jellem-
ző Solohovra... 



A filmben nem mindig világos 
Grigorij belső ábrázolása, emésztő 
töprengése, nem mindig meggyőző 
a hős ellentmondásos döntéseinek 
törvényszerűsége. Mi mozgatja ezt 
az embert? És miért? E kérdések, 
melyek nem merülnek fel bennünk 
a könyv olvasása közben, választ kö. 
vetetnek a film második részének 
megtekintése után. Vissza kell tér-
nünk a regényhez, hogy feltárjuk a 
hős tragédiájának forrásait, meg-
lássuk a falu osztályrétegeződésé-
nek jeleit és megleljük az igazság 
magvát, melyet a bolsevik Stock-
man hintett a szegénykozákság tuda-
tába. Le kell ülnünk Grigorij mellé 
a kórházi Agyra, hogy meghalljuk 
Garandzsi katona lángoló szavait az 
igazságtalan háborúról (a regénynek 
ez a nagyhatású részlete igen elna-
gyolt jelenet a filmben). A könyv-
ből fel kell Idéznünk a filmből tel-
jesen hiányzó Izvarin kozák alakját, 
add szenvedélyesen követeli a -külön 
kozák igazságot* és a doni kozák-
ság Oroszországtól független -köz-
társaságát*. És fél kell idéznünk a 
regényből a tisztek agyonlövésének 
megrázó jelenetét, amelyet szintén 
hiába keresünk a f i lmben. . . Mind-
ebből következik, hogy Geraszimov 
követi, de nem mindig tudja utol-
érni a regény elbeszélő kompozíció-
ját, és így kénytelen elszakítani 
igen fontos szálakat. (Másutt viszont, 
a belső dramaturgia felépítésében 
nemegyszer szerencsésen megszaba-
dítja a filmet a regény -fogatától*, 
-jármától* Sok esetben például tel-
jesen mellőz egy-egy fejezetet, de a 
filmtörténethez szükséges párbeszé-
deket kiragadja belőlük és beállítja 
a film megfelelő szakaszába. Ezzel a 
módszerrel a kiragadott részletek 
szervesen, természetesen -beleépül-
nek a produkcióba.) 

* 

A legnagyobb hatást akkor éri el 
a forgatókönyvíró és rendező, 

amikor a regény elbeszélő nyelvének 
másolását elvetve, a film sajátos 
nyelvét alkalmazza. Csupán egy pél-
dát vegyünk. . . . Grigorij felesége, a 
keserű sorsától megcsömörlött, el-
hagyott Nataija kaszával elvágja 
nyakát. És aztán a parti nád enge-
delmesen a Don hullámaira hajol a 

kegyetlen szélben... A film sajátos 
nyelvének effajta kifejezőeszközeivel 
Igen szép jelenetek születtek Gera-
szimov Csendes Donjában. 

* 

. . . Hosszas hányódások, szenvedé-
sek után Grigorij Melehov hazatér 
szülőfalujába. A falu határában 
megáll és gondolataiba merül. Aztán 
leveszi válláról a puskát, ledobja, 
majd pisztolya és néhány maradék 
tölténye is meléje kerül . . . Megsza-
badulva ettől a terhétől, könnyű 
léptekkel elindul a falu felé, az új, 
minden bizonnyal szebb élet felé. 

Ezt a mély mondanivalói ú jelene-
tet nem a forgatókönyvíró kompo-
nálta. Ez Solohov regényének egy 
rövid részlete. Mindössze négy sor. 
De a filmben mint az utolsó feje-
getek .világos és speciálisan film-
szerű, l&tható -kibontakozása jelenik 
meg, mely Grigorij lelki megbéké-
léséről, a múlttal való szakításról 
beszél, arról, -hogy minden befeje-
ződött, hogy a legszörnyűbb már 
mögötte van, hogy ami megtörtén-
het vele az életben, már mind meg-
történt vele. . .* 

S ekkor elénk tárul a természe-
tes átmenet a film befejező jeleneté-
hez: Grigorij találkozik kisfiával, 
Misatkával, karjába veszi. -Ez min-
den, ami megmaradt neki az élet-
ben .. .* 

íme, ezért támad bennünk az a 
meggyőződés, hogy a rendező Gera-
szimovnak sikerült igen sok tekin-
tetben (és alapjában) megbirkóznia 
a filmszerűsítés rendkívül nehéz fel-
adatával, melyet a forgatókönyvíró 
Geraszimov állított eléje. 

» 

Csak vitatkozzanak a Csendes Don 
filmeposzának nézői; kössenek 

bele (mint ahogy én is tettem) az 
első két rész hibáiba és adózzanak 
elismeréssel a szovjet filmművészet 
remeikbe sikerült alkotása, az eposz 
harmadik része előtt. De az elvitat-
hatatlan, hogy e filmtrilógia Gera-
szimovnák és művészkollektívájának 
maradandó alkotása. 

RADVXNYI ERVIN 
forditiia 


