
Mint Alekszander NyevszklJ, 
a -Jégmezők lovagjá—ban 

kis statiszta volt, mi-
kor Sal japin m á r beér-
kezett színész és a nagy 
művész m á r akkor fel-

i smer te a f ia ta l f iú rend-
kívüli tehetségét. És sok 
évvel később, amikor vi-
szontlátta őt a "Nagy 
Péter«-ben, Sal japin iga-
zolva lá that ta a nagy szí-
nészben egykori jöven-
dőlését. 

Nyikolaj Cserkaszov, 
mint sok világhírű kol-
légája, imádta a cir-
kuszt és a musicalt, na-
gyon sok idejét szentel-
t e ennek a művészet-
nek. Fiatal korában ra-
gyogó akrobata és bű-
vész volt, talán még ma 
is az. 

Cserkaszov művészete 
rendkívül sokoldalú. 
Shakespeare, Moliére, 
Gogol, Scsedrin, Oszt-
rovszkij, Csehov művei-
ben éppen olyan ottho-
nosan játszik, mint va-
lamelyik kabaré színpa-
dán. 

1926-ban játszott elő-
ször f i lmen, s azóta: 
hetven szerepet alakí-
tott. Egyike azoknak a 
keveseknek, ak iknek so-
ha nem voltak szürke 
korszakai, e színházi, a 
fi lmvilág és a közönség 
egyaránt állandó figye-
lemmel kísérte mindig 
izgalmas működését. 
Képes minden szerep-
ben úja t , meghökkentőt 
és rendkívüli t produkál-
ni. Soha n e m a kitapo-
sott úton halad, mindig 
kísérletezik, szinte nincs 
olyan terüle te a művé-
szetnek, amelyet ez az 
örökké elégedetlen, ön-
magával szemben nagy-
igényű művész ne m ű -
velt volna. Rendező, 
irodalmár, pedagógus, 
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rendkívül ki ter jedt ér-
deklődésű, tehetségű és 
lehetőségű művész. 

Visszatekintve Cser-
kaszov negyvenéves mű-
vészi pályájára, nem 
túlzás azt mondani ró-
la: elérte a csúcsot. 

Cserkaszovot világ-
szerte ismerik, nemcsak 
mint művészt, hanoin 
mint a világbéke f á rad -
hata t lan harcosát. Mű-
vészete, ku l tú rá j a és te-
hetsége a népben gyö-
kerezik, ahogyan ő ma-
ga mondta: >»A színész, 
aki a néptől tanul és a 
népből merít i erejét , ne-
velő is, s az élet meste-
re. Ez a tulajdonsága 
rendkívüli felelősséget 
ró rá.* P. ZS. 

-Rettegett Iván-


