
INNOKENTYIJ SZMOKTUNOVSZKIj: 

PÁRBESZED ÖNMAGAMMAL 
Gyakran megkérdezik tőlem, hogy 

kit tartok a legkorszerűbb színész-
nek, vagy pedig azt, hogy elképzelé-
sem szerint milyennek kell lennie a 
korszerű színésznek. Szeretnék erre 
így válaszolni: „a korszerű színész 
— én vagyok". Persze tudom, hogy 
tréfával sem oszlathatom el azt a 
kellemetlen benyomást, amelyet egy 
ilyen válasz keltene. Így inkább 
unalmas, általános frázisokkal vála-
szolok. Ezek megjelennek a sajtó-
ban, és ilyenkor kellemetlenül érzem 
magam. 

A művészet korszerűségének kér-
dése igen bonyolult probléma, túl-
ságosan felelősségteljes ahhoz, hogy 
kapásból oldjuk meg. És épp ezért, 
könnyebb és egyszerűbb lenne ezt 
válaszolni: „a korszerű színész — 
én vagyok". Ez a válasz igaz: hiszen 
nem vagyok én ichtyosaurus, hanem 
ma élő és alkotó színész, aki átéli 
napjaink eseményeit és gondjait, és 
erejéhez mérten, művészetében is 
tükrözi azokat. Emellett meg vagyok 
győződve arról, hogy a színésszel 

úgy lehet a legjobb interjút csinálni, 
ha megnézik filmjeit és előadásait. 
A filmekből, a drámai anyag közlé-
sének módjából, és a színészi alko-
tás egyéb összetevőiből lehet eljutni 
azokhoz a következtetésekhez, ame-
lyek mindenki számára érdekesek. A 
saját területemen, a megformált 
művészi alakban jobban kifejezem 
magam, mint bármiféle beszélgetés 
során. 

Léteznek-e olyan receptek, ame-
lyek alapján meg lehetne szabni a 
modern színész felkészülését? Meg-
győződésem, hogy egykori Miskin-
herceg alakításom A félkegyelmú-
ben ma már nem tűnne korszerűnek. 
Korántsem véletlen, hogy az elő-
adást háromszor is átalakítottuk. 
Nem mintha kételyeink lettek volna 
művészi tökéletességében, de így kö-
vetelte a múló idő. 

Mielőtt találkoztam volna Miskin 
szerepével, aktív anyaggyűjtést foly-
tattam: az életből, a könyvekből, 
mindabból a gazdagságból, amihez 
az ember hozzájuthat. Ezek a ta-
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pasztalat-patakok folyóba ömlöttek, 
és ez a folyó lett Miskin herceg. 

A folyóknak azonban vannak el-
ágazásaik is — ilyen volt számomra 
Gennagyij a Szökőév című filmben, 

— Hamlet és Jurij Gyetocskin. Ezek 
persze nem azonosak Miskinnel, egé-
szen más jellemek, és mindegyik a 
maga módján korszerű. Ezért gon-
dolom, hogy Miskin herceg szerepé-
nek eljátszása — Tovsztonogov ren-
dezésében — eddigi legnagyobb szín-
házi és filmteljesítményem. 

Most pedig, amikor arra készülök, 
hogy Csajkovszkij alakját filmen 
megjelenítsem, élénken átérzem, mi-
lyen nehéz a tegnapi nap és a hol-
napi nap között az összefüggést meg-
teremteni. Csajkovszkij zenéje és ő 
maga is — velünk együtt, és ben-
nünk él. És nekem nem egyszerűen 
"a nagy művész alakját kell megte-
remtenem, hanem egy olyan embe-
rét, hogy ne lehessen semmi kétség: 
éppen ő csak ilyen zenét komponál-
hatott. Számomra Csajkovszkij min-
denekelőtt ember, aki nem csupán 
zenéjével hat környezetére, de egyé-
niségével is. 

Szeretném megtalálni, mi az oka 
annak, hogy Csajkovszkij annyira 

betegesen reagált a kritikusok véle-
ményére, akik hol felületes, hol ka-
nonikus, szokványos kritikát írtak 
róla. Csupán hiúság lett volna? Sok-
kal inkább irtózatos felelősség min-
den egyes, zenével kifejezett gondo-
latért. 

Csajkovszkij szerepében számom-
ra az a fontos, hogy ne az ered-
ményt, hanem a hatalmas egyéniség 
kialakulásának folyamatát teremt-
sem újjá. Hogyan valósítsam ezt 
meg, ha egyszer a legtehetségesebb 
forgatókönyv is gyengébb Csajkov-
szkij zenéjénél? És különösen akkor, 
ha a kezemben levő forgatókönyv 
egyelőre messze van hősöm művé-
szetétől, de személyiségétől is? így 
aztán Csajkovszkij alakjának meg-
formálásánál, sajnos, figyelembe kell 
vennem a termelési szempontokat is. 

Nem tudom, megalkothatom-e 
majd Fjodor Joannovics cár alakját 
Alekszej Konsztantyinovics Tolsztoj 
ismert drámájában. A cárt, aki jót 
szeretne tenni az embereknek, ám 
képtelen akaratát a gyakorlatban 
megvalósítani, s akit ez az ellent-
mondás korai halálba kerget. Érde-
kes, bármennyire különbözik is 
Csajkovszkij és Fjodor cár jelleme, 
mégis van bennük valami közös: az 
önfeledt jóság, az emberek iránti 
megszállott szeretet. Igaz, ez csupán 
ezeknek az alakoknak a munka-hi-
potézise, és talán azért is látom így 
őket, mert hozzám, a színészhez igen 
közel áll az önfeláldozás témája. 
Ügy érzem, ez a téma korszerű, 
amelynek minden gondolkodó em-
berben érdeklődést kell kiváltania. 

Minden új munkám során isme-
retlen, Cel nem tárt értékekkel ta-
lálkozom, és ezért kényszerűségből 
újra válaszolnom kell a korszerű 
színészre vonatkozó kérdésre, össze 
kell gyűjtenem a korszerűség poten-
ciálját, az alkotói oxigént, mégpedig 
úgy, hogy élénken elbeszélgetek a 
különböző foglalkozású, korú, világ-
nézetű, jellemű emberekkel. Hiszen 
a nézők azért jönnek a színházba, 
moziba, ülnek a televízió elé, hogy 
koncentráltan kaphassák meg az 
életben szétszórt jelenségeket Úgy 
érzem, hogy a színész egyik legfon-
tosabb problémája az, hogyan oszt-
hatja meg idejét, hogyan teremthet 
állandó kapcsolatot az emberekkel, 



— színházon és műtermen kívül. A 
túlzott elfoglaltság éppen annyira 
akadályozza az eleven élettel való 
kapcsolatot, mint az, ha nincs igazán 
érdekes feladatunk. Egyesek túl so-
kat adnak, és nincs idejük anyag-
gyűjtésre, másokat majdnem szétvet 
az összegyűjtött anyag, és nincs le-
hetőségük rá, hogy továbbítsák. 

Gyakran úgy vélik, hogy a színész 
akkor tanulmányozza helyesen az 
életet, ha képet alkot más foglalko-
zások során kialakult szokásokról, 
meg tudja jegyezni és le tudja má-
solni azokat a sajátosságokat, ame-
lyeket ezek a szokások az emberek-
ben kiváltanak. Emlékszem, hogy 
amikor Az el nem küldött levél című 
filmen dolgoztunk, előadásokat hall-
gattunk a geológiáról, geológiai mú-
zeumokban jártunk. Gyakorlatilag 
azonban nem használtuk fel ezeket 
a tapasztalatokat a filmben, bár 
egyénileg gazdagítottak minket. Az 
élő emberek megalkotásához jól kel-
lett volna ismernünk a geológiát? 
Nyilvánvalóan nem. Emberábrázolá-
sunk legfőbb forrásait az életben 
leltük meg, gyakran igen távol a 
geológusi hivatástól. Az Egy év ki-
lenc napja című filmnél aztán — 
amelyről pedig azt gondolhattuk 
volna, hogy gondosan figyelemmel 
kell kísérnünk a fizikai laboratóriu-
mok hétköznapjait — már nem hall-
gattunk szakelőadásokat. Amikor 
bemutatták a filmet, a fizikusok 
eleinte gyanakodva figyelték, mivel 
nem találták meg benne a számukra 
oly kedves életkörülmények konkrét 
ábrázolását. Hat év telt el azóta, és 
ma már a fizikusok jóval melegebb 
hangon beszélnek a filmről, mert 
meglátták benne azt, amire töreked-
tünk — kortársunk gondolatvilágá-
nak visszaadását 

A színházi világban van egy ilyen 
terminus: „figyelni az életet". Ez a 
jelszó korántsem pontos, sőt olykor 
káros, mivel a művész számára a 
legfontosabb az, hogy maga is részt 
vegyen az életben. Ezért gondolom, 
hogy a modern színésszel kapcsola-
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tos probléma azonos a modern em-
ber problémájával. Valamennyien 
együtt formáljuk napjaink ízlését, 
életérzését. 

És tulajdonképpen sajnálatos, 
hogy nem mindannyian értjük eze-
ket az egyszerű dolgokat. Nálunk 
például a filmben valamiféle „kor-
határ" alakúit ki: a színész legaktí-
vabb film-korszaka 35—40-ik élet-
évével zárul. Pedig éppen harminca-
dik életéve után lép a legterméke-
nyebb korszakába: a színész mes-
terré válik, nézetei kialakulnak, 
meggyőződései megszilárdulnak. Eb-
ben az időben válik igazán érdekes 
beszélgető-partnerré. És én kortár-
son az érett alkotó embert értem, 
aki megszállottan törekszik arra, 
hogy éles és pontos gondolatával az 
élet legmélyebb rétegeibe behatol-
jon. Ha pedig egy ilyen ember a 
színházban vagy filmstúdióban dol-
gozik, és megfelel ezeknek a követel-
ményeknek — alighanem ő a mo-
dern színész. 
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