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Raul  Ruiz,  fiatal  emigráns  chilei  
filmrendező,  az  ellenforradalmi  
puccs  óta  Párizsban  él  és  dolgozik.  
Miguel  Littinnel,  a Népi  Egység  kor-
mányának  filmművészeti  vezetőjével  
együtt  szervezték  és  irányították  az  
Allende  korszak  három  évének film-
gyártását.  Dokumentumfilmekben  
feltérképeztették  és megörökítették  a  
három év  eseményekben  gazdag  tör-
ténetét,  a  politikai  változásokat,  az  
emberek  reakcióit,  kapcsolatát  a  Né-
pi  Egység  szándékaival.  Ruiz  alkotói  
munkásságára  elsősorban  a  francia  
esszé-filmek,  leginkább  Jean-Luc  
Godard  művészete  hatott.  Az  1969-
ben  készített  Három  szomorú  tigris  
című  filmje  után  figyelt  föl  rá  a  
nemzetközi  filmvilág.  Hazánkban  
még  nem  játszották  alkotásait.  A  
Cahiers  du  cinéma  munkatársaival  
folytatott  beszélgetését  rövidítve  kö-
zöljük. 

—  Azzal  kell  kezdenünk,  hogy  
részt  vettél  a  chilei  ellenállásban,  
hogy  a  száműzetésben  élő  chilei  bal-
oldalhoz  tartozó  filmrendezőként  tar-
tottak  számon  téged,  s  filmjeid  leg-
alábbis  némi  ellentmondásban  lát-
szanak állni  ezzel  a  ténnyel.  A  Kisa-
játítás,  amelyet  a  Népi  Egység  utolsó  
évében  készítettél,  vagy  a  Száműzöt-
tek  párbeszéde,  amelyet  már  Fran-
ciaországban  forgattál  1974-ben,  
meglehetősen  paradox  módon  illesz-
kednek  a  chilei  ellenállás  képébe,  
főként,  ha  összevetjük  őket  például  
Miguel  Littin  filmjeivel,  vagyis  egy  
olyan  rendező  munkáival,  aki  köte-
lességének  tartotta,  hogy  minden  fá-
zisában  dicsőítse  a  chilei  nép  ellen-
állását  elnyomóival  szemben.  Film-
jeid  ugyanis  szatirikusak,  bizonyos  
komikus  hatásokkal  majdhogynem  
kicsúfolják  néha  azt  a  chilei  ellen-
állást,  amelyben  magad  is  részt  vet-
tél. 

—  Hát  lehet.  A  választások  után  
minden  chilei  filmes  azt  igyekezett  

tenni,  amit  kellett,  én  viszont  csupán  
azt,  amit  tehettem,  s ez  egészen  más  
dolog.  Fölvetődött  telhát  az  eszközök  
problémája:  különböző  eszközökkel  
dolgoztunk.  És  az  eszközök  igencsak  
meghatározzák,  hogy  milyenék  lesz-
nek a filmek.  Lehet,  hogy én  mások-
nál  érzékenyebb  vagyok  a  forgatási  
feltételekből  adódó  korlátokra.  Ezért  
fordult  elő  néha,  hogy  epikus  fölfo-
gásban  kezdtem  kibontani  bizonyos  
képeket,  de  később  megkérdőjelez-
tem  ezt  a  fölfogást.  így  történt,  ne-
vezetesen  a  Száműzöttek  párbeszéde  
és  a  Kisajátítás  esetében.  Ami  a  
Száműzöttek  párbeszédét  illeti,  olyan  
„perspektívával"  rendelkező  filmet  
szándékoztam  készíteni,  amelyben  
megkíséreltük  volna  áttekinteni,  mi-
lyen  nehézségekbe  ütközik  egy  szám-
űzetésben  működő  politikai  szerve-
zet.  Mint  ilyet  kezdtük  el  forgatni,  
vagyis  olyan  problémák  katalógusa-
ként,  amelyekkel  majd  találkozni  
fog  az  ember  —  és  a  forgatás  köz-
ben  mindezek  a  problémák  reálisan  
fölvetődtek.  S  a  chileiek,  akik  meg-
tekintették  a  kész  filmet,  úgy  fo-
gadták,  mint  egyfajta, nagyon  rossz-
kor  jött  leleplezést  (nem  az  volt  
ugyanis  a  megfelélő  pillanat,  hogy  
mindezt  előadjuk),  holott  én  egy  
okos,  semmiképpen  sem  bántó  fil-
met  szerettem  volna  készíteni.  Le-
het,  hogy  mindfennék  az  egyik  oka  
abban  keresendő,  hogy  roppant  szű-
kös  eszközökkel  dodgoztunk  (kevés  
pénzünk  volt),  mindannyian,  akik  a  
filmlben  dolgoztunk,  számkivetettek  
voltunk,  s  hajlamosak  az  öngúnyra,  
az ironikus magatartásra  azzal  szem-
ben,  amit  csináltunk:  ahogyan  a  
nagy  problémákról  próbáltunk  érte-
kezni. 

—  Való  igaz,  hogy  ez  a  filmed  na-
gyon  furcsa  és  egyben  nagyon  fáj-
dalmas  módon  mutatja  be  a  számki-
vetésben  élő  chileiek  helyzetét:  nyo-
morúságukat,  olykor  komikus  és  kí-
nos  helyzetüket.  De  éppen  ez  teszi  
maradandóbbá  az  olyan  filmeknél,  



amelyek  a  látszatról  adnak  képet:  a  
múlt,  jelen  és  jövő  heroikus  harcai-
ról  vesznek  csupán  tudomást.  

—  Bennünket  neon  kötött  semmi-
féle  pontosan  megfogalmazott  meg-
rendelői  kívánság.  Szerény  eszközök-
kél  vágtunk  neki,  néhány  francia  
technikus  szolidaritására  támaszkod-
hattunk  csupán,  meg  azokéra,  akik  
nyersanyagot  adtak  kölcsön  itt-ott,  
és  némi  hiteit  nyújtottak.  Egy  kissé  
az  alvajáró  módjára,  sötétben  tapo-
gatózva  kezdtük  filmrevermi  azt,  
amit  magunk  körül  láttunk,  talán  
csak  a  címadó  Brecht-vers  szövege  
volt  előzetes  támpont.  Mi  lesújtott  
állapotban  voltunk  amiatt,  hogy  ré-
szesei  lettünk  a  proletariátus  egyik  
nagy  vereségének.  Felelősnek  érez-
tük  magunkat  ezért,  s  ez  magyaráz-
za  ironikus  állásfoglalásunkat..,  

—  Meg  tudnád  magyarázni,  miben  
látod  a  magad  felelősségét?  

—  Én  például  megrendeltem  és  
csináltam  is  propagandafilmeket,  
mint a Szocialista  Párt tagja, és imint 
a  párt  tájékoztatási  osztályának  
munkatársa.  Ezekért  nyilvánvalóan  
felelős  is vagyok.  Ha háborút  üzensz,  
és elveszted  a  háborút,  te  vagy  a  fe-

lelős  a  vereségért.  Mi  elvesztettük  a  
tömegtájékoztatási  eszközök  csatá-
ját. 

—  Filmjeid  állandó  jellegzetessége,  
hogy  különös  figyelmet  szentelsz  az  
ideológiai  sztereotípiáknak.  így  a Ki-
sajátításban,  amely  nagyon  ironiku-
san  kezeli  a  Népi  Egység  ideológiai  
és  politikai  szólamait,  s  hasonlókép-
pen  a  Száműzöttek  párbeszédében,  
amely  a  chilei  forradalmi  demokrata  
eszményt  szembesíti  azokkal  az  élet-
körülményekkel,  amelyek  kemény  
próbának  vetik  alá  ezt  az  eszményt.  
De  ugyanígy  legutóbbi  filmedben  is  
(A  felfüggesztett  hivatás),  amely  —  
úgy  tetszik  —  nemigen  kapcsolódik  
az  előbbiek  politikai  vonalához,  s  
amelyben  egy  szeminarista  gyötrődé-
séről  ván  szó,  aki  szembekerül  egy-
háza  hierarchiájával,  amely  többé-
kevésbé  beletörődik  helyzetének  rea-
litásába.  Következetességre  vall  
emigrációban  készített  filmjeidnek  
ez  a  vonala.  Mintha  mindig  a  Népi  
Egység  és  a  haladó  chilei  filmesek  
viszonyát,  e  viszony  csődjét  elemez-
néd,  tipikusan  mazohista  módon  ...  

—  Nagyon  egyszerű  ez.  Valahány-
szor  én  a  Népi  Egység  három  éve  
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Száműzöttek  párbeszéde  

alatt  filmet  forgattam,  mindig  olyan  
szituációt  igyekeztem  találni,  ame-
lyet  az  akkori  általános  ideológiai-
politikai  teória  nem volt  képes  meg-
magyarázni.  Vagyis:  kivételes  szi-
tuációkat  kerestem.  A  Kisajátításban  
például  egy  olyan  birtokosról  volt  
szó,  aki el akarta  ajándékozni a föld-
jét.  Megtörtént  eseten alapult,  tanúja 
voltam.  Egy  másik,  Chilében  forga-
tott  filmemben,  a  Szocialista  realiz-
musban  pedig  olyan  emberékről  be-
széltem,  akik  helyet  találtak  maguk-
nak  a  chilei  forradalmi  folyamatban,  
de  csak  azért,  mert  az  államappará-
tus  olyan  mértéktelenül  megnöveke-
dett,  hogy  mindenki  elfért  benne.  
Ezek  az  emberek  azt  hitték,  hogy  a  
forradalom  szólította  őket,  hiszté-
rikus  módon  élték  át  elhivatott-
ságúikat  —  holott  csupán  a  korábbi-
nál  több  funkcionáriusra  volt  szük-
ség . . .  Paradox  helyzetek  sora  állott  
így  elő.  Mondjuk,  kineveztek  valakit  
a  „filmközpont  vezetőjévé".  Mit  csi-
nált  ott?  Odacsődítette  a  hasonsző-
rűéket,  azokat,  akilket  ismert  már  
korábbról,  s  ezek  lettek  számára  „a  
tömegek".  És meg  volt  győződve  ró-
la,  hogy  ebben  a  kapcsolatukban  
igen  fejlett szocialista  viszonyok  ala-
kulásáról  volt  szó,  jóllehet  ennek  a  

„klubszerű"  érintkezésnek  az  égvilá-
gon  semmi  köze  nem volt  az  ország-
ban  végbemenő,  reális  folyamatok-
hoz. 

—  Csakugyan  ilyesmi  minden  fil-
med  cselekménye.  Adva  egy  szituá-
ció,  egészében  véve  áttekinthetetlen  
és  homályos,  s mellé  egy  mestersége-
sen  teremtett  szituáció,  amely  volta-
képpen  szimuláció,  ahol  azt  hiszik  a  
résztvevők,  hogy  a  valóságos  helyze-
tet  élik.  

—  Sokan meg  voltak  győződve  ró-
la,  hogy  Chilében  az  játszódik  le  ki-
csiben,  ami  néhány  év  múlva  Nyu-
gat-Európában  fog  bekövetkezni. Egy 
hatalomátvétel,  amely  valójában  
nem  hatalomátvétel,  nem  leninista  
távlattal,  hanem  szociáldemokrata  
környezettel.  S  mindenki  kíváncsian  
várta,  hogy  mi  lesz  ebből.  S  a  kísér-
letnek,  a  szimulációnak  ez  az  érzése  
ott  is  mindenkit  áthatott.  

—  De  a  te  filmjeid  az  egyedüliek,  
amelyek  tudatosan  ezt  az  állapotot  
vizsgálják.  Ezért  van  az,  hogy  má-
sok,  akik  az  eufória  állapotában  fil-
meztek  Chilében,  a  számkivetésben  
siránkozni  kezdtek.  Nálad  viszont  lo-
gikus  folytonosság  figyelhető  meg.  

—  Vagyis  a  töprengés  folytonossá-
ga.  (Ford.:  CSALA  KAROLY)  


