
A film alkotói hűségesek akartak 
maradni Puskin csodálatos szépségű 
elbeszéléséhez, s valóban érdekes 
filmet készítettek — mégis idézzük 
az eredeti mű tanúságát, a vállalt 
feladat nehézségeinek és nagyságá-
nak érzékeltetésére, s nem utolsó-
sorban azért, mert a felbukkanó el-
térések nem mindenben igazolják az 
alkotókat. 

Puskin novellája úgynevezett 
»énes« írás — a történeket Pjotr 
Andrejevics Grinyev elbeszéléséből 
ismerjük meg, akit a kor átlag-ne-
mesei fölé nem tudatossága, hanem 
inkább rendkívüli becsületessége 
emel. Nincsen tisztában korának 
legalapvetőbb kérdéseivel, így ért-
hető, hogy a társadalomrajz, amelyet 
gondolat- és érzésvilágán keresztül 
kapunk, jóllehet alkalmas a cári 
Oroszország életének feltérképezé-
sére, mégsem teljes. Szubjektív szű-
rőjén át helyesen, kísérteties pon-
tossággal ábrázolható a cárizmus gé-
pezete, a távoli garnizonok élete, s 
a figurák jellemrajza is teljes bo-
nyolultságukban és ellenmondásos-
ságukban kerekedik ki. Olyannyira, 
hogy például Mironov kapitány 

alakjában a hősiesség és a becsüle-
tesség jól megfér a kínvallatással és 
a cárnő feltétlen szolgálatéval. A 
Pugacsov-féle népi felkelés azonban 
Puskin írásában, noha a kor irodal-
mához mérve óriási merészséggel és 
kitűnően ábrázolt is, mégis a törté-
nelmi igazsággal összevetve, éppen 
a választott forma nehézkedési 
ereje miatt eltorzult. Puskin sze-
rencsésen választott: ha ugyanis 
Grinyevet elsősorban az okosság jel-
lemezné, valószínű, hogy osztályá-
nak körmönfont védelmezője lenne, 
mivel azonban legfőbb jellemzője a 
naivitással párosult tisztesség és 
becsületesség, így, ha deklaratíve 
el is ítéli Pugacsovék mozgalmát, az 
általa ismertetett tényekben és je-
lenségekben megmutatkozik, ha 
mégoly halványan is a felkelés ere-
je és igazságossága. Maga a mese is 
olyan egyszerű és Jól komponált, 
hogy Grinyev érzelmei ellenében is 
alkalmat ad arra, hogy a félkelők és 
különösképpen Pugacsov emberkö-
zelbe kerüljenek. 

Kérdéses azonban, hogy a film 
alkotói megelégedhettek-e a kora-
beli társadalom ilyen ábrázolásával, 



különösen akkor, ha az "énei-for-
ma* szükségszerű átalakulásával 
Grinyev szubjektív látószögből hite-
les és emberi meglátásai hirtelen 
objektív Igényűvé emelkedtek? Hi-
szen a becsületes, de végül ls számos 
vonatkozásban mégiscsak korlátolt 
cári tiszt számára érthetetlen kérdő-
jeleket már régen és egyértelműen 
feloldották — ugyanakkor azonban 
ügyelni kell a puskinl mű épségére 
is, mert hiszen a kérdőjelek teljes 
megválaszoláséval, a dolgok egyértel-
művé paszlrozásával a kor bonyo-
lultsága, a figurák rajzának és a 
részleteknek ellentmondásosságuk-
ban is jelenvaló szépsége könnyen 
eltűnhet, s a puskinl műben oly igen 
természetes jellemek könnyen sema-
tikussá nyoinorodnak. 

A FILM ALKOTÓI szándékukban 
helyesen, az irodalmi művekből ké-
szült forgatókönyveknél szinte már 
kötelező erejű -hűtlen hűséget* vá-
lasztották, a mű szelleméből és ten-
denciájából építették fel a filmet, 
merészen, alkotó módon. A szándék 
helyessége azonban nem volt elég a 
kínálkozó buktató teljes elkerülésére. 

Pedig sokat tettek a film készítői: 
Kovarszkij, a forgatókönyv Írója a 
dialógusokat csaknem csorbítatla-
nul átmentette, s a jeleneteket is 
csak annyira csoportosította át, 
amennyire az Ilyenkor múlhatatla-
nul szükséges. A rendező Tovszto-
gonovnak sikerült az eredeti mű-
ben kevésbé lényeges, a történelmi 
igazság szempontjából azonban per-
döntő jelentőségű felkelést hangsú-
lyossá tennie. Elég talán, hai pél-
daként említjük a Pugacsov kivég-
zését ábrázoló, valóban hatásos kép-
sort, amelyet -hűtlen hűséggel* bon-
tott ki a rendező Puskin egyetlen 
mellékmondatából: valóban hiteles 
légkört teremtett a síró tömeg, s a 
cári katonaság rideg és kegyetlen 
sorainak szembeállításával, a kivég-
zés után pedtg — a tengernyi bána-
tot jelképező — hömpölygő tömeg 
bemutatásával. Szerencsés a tulaj-
donképpeni két főhős, Grinyev és 
Pugacsov alakjának párhuzamba ál-
lítása ls. Pugacsov és Grinyev ala-
kítói — Lukjanov és Strizsenyov — 
játékukban kidomborítják ezt a 
párhuzamot, alkalmat adnak a két 

egymástól olyannyira elütő emberi 
tartás összehasonlítására. Talán pa-
radoxonnak tűnik, de valójában na-
gyonis igaz, hogy nemcsak saját sze-
repüket Játsszák, hanem a másik el-
lenkezőjét is. így aztán érzi a néző, 
hogy mennyivel töményebb Puga-
csov nyugtalan boldogsága Grinyev 
— az érthetőség kedvéért anakro-
nisztikus hasonlattal élve — -kis-
polgári kiegyensúlyozottságánál*. 
Még pontosabban: miként törpül el 
a különben kedves és szimpatikus 
Grinyev szűkkörű, könnyen kielégít-
hető elégedettsége, Pugacsov ko-
morságában is felemelő, nehézvere-
tű -történelmi boldogtalansága* 
mellett. 

Nem kerülték el azonban a buk-
tatót a garnizon életének bemutatá-
sánál. Puskin szeretetteljes, igax 
olykor iróniával átszőtt alaphang-
ját, amellyel Mironov kapitányt és 
környezetét ábrázolja, a filmben 
egyértelmű gúnyolódás váltja fel, 
márpedig a garni zoni életnek ilyen 
szatirikus felfogásával nemcsak a 
puskinl mű másítódott meg, de 
csorbát szenvedett az ábrázolt élet 
egyszerűségében ls összetett volta: 
Mironov történelmileg hiábavaló, de 
emberileg Igazolt hősiessége vált ér-
telmetlenné, s kompromittálódott 
az a környezet, amelyből Mása Igaz 
és nemes tartása is táplálkozott és 
növekedett. így aztán az eredeti mű 
bonyolultsága leegyszerűsödött, he-
lyet kapott a rendezői feladatok 
megoldását s nem a cselekményt 
szolgáló mesterséges drámaiság, 
mint amilyen a túlságosan hangsú-
lyos és lényegében hazug szépségű 
tiszti párbaj, és nemegyszer hamis-
csengésű pátosz. 

A SZÍNÉSZEK JÁTÉKA J ó : Stri-
zsenyovról dicséretként elmondhat-
juk, hogy Puskinl, Lukjanov teljes 
bonyolultságában igyekszik megfor-
málni Pugacsov alakját, s nemcsak 
raj ta múlik, hogy a felkelők vezé-
rének emberségében olykor elhal-
ványodik történelmi elhivatottsága. 
A többi szereplők jól illeszkednek 
az együttesbe, s talán csak a Sváb-
rln ellenszenves figuráját alakító 
színészt bírálhatjuk, hogy túlságo-
san a -nagykönyvben megírt* csel-
szövőt játssza. lLLÉS SZVETLÁNA 


