
Péter  cár  és a  szerecsen  
A  mese  voltaképpen  a  világ  meg-

közelítésének,  esetleges  megértésének  
egyik  lehetősége,  ahol  a  valóság  ele-
mei  megpróbálhatják  egymáshoz  
sorolásuk  rendjét  — logikus vagy  ke-
vésbé  logikusnak  tetsző  építkezés-
ben.  És  mivel  az  ismert  hierarchiák,  
az  ismert  kánonok  köziül  csupán  a  
legmindennapibbak,  a  legbanálisab-
bak  érvényesülnek  benne,  mindenki  
számára  nyitva  hagyja  a  továbbkép-
zelés,  a  másmilyen  átélés  kapuját.  A  
mesei  struktúra  éppen  a  tapasztala-
tot helyettesíti:  tudósítást  nyerhetünk  
olyasmiről,  ami  nem  ivódott,  nem  is  
ivódhatott  az  empíriákba.  S  közben  
— mert  azért  a  mesét  mégiscsak  mi  
képzeljük,  mi  alkotjuk  —  belesodor-
juk  életünk  szálait  is, hogy aztán  bo-
goztatásukkal  is  benne  (próbálkoz-
zunk. 

Furcsa  dolog  a  mese, vonzása  azon-
ban  vitathatatlan.  

A  mesének  ezt  a  vonzását  meg-
őrizni  talán  minden  elbeszélőnek  a  
leghőbb  óhaja  még  akkor  is,  ha  ne-
tán  nem  annyira  mesét,  inkább  me-
seit  vagy  meséset  kínáílna  közönsé-
gének.  Alekszandr  Mittáról  tudjuk,  
hogy (föltétlenül az utóbbi  lehet  szán-
déka,  már  a  Ragyogj,  ragyogj,  csil-
lagomban  is  jóbbára  az  említett  me-
sei  vonzás  biztosítása  volt  az  egyik  
legnagyobb  találmánya.  Azóta  kísér-
letezett  mással,  ám  ú j  filmjében,  a  
Péter  cár  és  a  szerecsenben,  ismét  
visszatalált  korábbi  útjához.  Ezúttal  
még meseibb  kívánt  lenni  (az  eredeti  
cím  ezt  jobban  is  sugallja:  Mese  ar-
ról,  hogyan  házasította  meg  Nagy  
Péter  a  szerecsenjét.  Ez  a  történet  
még  távolabbi  múltba  visz  bennün-
ket  vissza,  amelynek  megidézésében  
mégiinkább  segítségül  kell  hívnunk  
az  ismereteinket  kiegészítő  fantázi-
ánkat. 

Maga  a  történet  igénytelen,  akár  a  
legtöbb  mese  története,  amelyben  a  
szerelmesek  ezer  veszélyen  gázolva  
keresztül  végül  is  egymásra  lelnek,  
és  "boldogan  élnek,  amíg  meg  nem  
halnak.  Mitta  egyetlen  pillanatra  
sem  akar  zavarba  hozni  bennünket:  
a  film intonálása  kezdetétől  a  végéig  
(akár  a  rajzokkal,  akár  a  zenei  ele-

mekikel  — például  a  finom  iróniával  
alkalmazott  fagott,  ami  ráadásul  az  
adott  történelmi  korban  még  stílsze-
rű  is  lehet)  ezt  a  biztosra  vehető  
happy  endet  sugalmazza.  Nem  is  te-
het  mást,  (hiszen a jónak  el kell  nyer-
nie  —  a  mesei  dramaturgia  szerint  
— méltó  jutalmát.  Ugyanakkor  attól  
azért  óvakodnia  kell  (hiszen  a  mese  
hősei föltétlenül szimpatikusak),  hogy  
egy  cári  kegyenc  ócska  kis  karrierjét  
mutassa  meg.  Az  ő  hőse  (és  ez  me-
gintcsak  a  mesei  szituációk  transz-
ponálása)  egyenrangú  a  cárral,  amit  
a  cár  is  készséggel  elismer,  hiszen  
hagyja,  hogy  'bizalmasan  —  kereszt-
nevével  és  atyai  nevével  —  szólítsa.  
Mitta  itt  is elegánsan  lép át  egy  buk-
tatót:  nem  csinál  a  cárból  gonosz  
királyt,  akit  a  hősnek  a  történet  so-
rán  le  kell  győznie,  de  nem  magasz-
talja  föl  jó  királyként  sem  a  szeszé-
lyes  zsarnokot.  Tudja,  (bármelyik  
esetben  is saját hősét  (gyengítené,  aki  
végül  mégiscsak  ebben  a  környezet-
ben  értelmeződik.  

A mesei  elemek átvétele  és  — akár 
mutatis  mutandis  t— 'alkalmazása  is  
mindenképpen  a  römantizáláshoz  ve-
zet.  Ez  részint  rendezői  szándék,  ré-
szint  azonban  csak  arra  jó,  hogy  az  
amúgy  is  ravaszul  építgetett  poliva-
lenciát  gazdagítsa:  a  gyakran  és  el-
bűvölő  ötletességgel  alkalmazott  el-
idegenítés  által.  A  néző már-már  el-
ringatná  magát  egy-egy  andalító  
szépségű  jelenetben,  amikor  —  ép-
pen  a  kellő  időpontban  —  elhangzik  
a  figyelmeztetés:  félreértés  ne  es-
sék,  filmben  vagyunk,  azért  látunk  
be  a  falak  mögé  (nevezetesen  a  tör-
ténelem  színfalai  mögé  is),  mert  ku-
lisszák  között  folyik  a  játék.  És  mert  
a metaforákat  — képileg  — de is for-
dítja,  mi  más  is  jelenhetnék  meg  
szemünk  előtt,  mint  kettéfűrészelt  
hajók,  házak,  hogy  a  belsejükbe  ku-
kucskálhassunk,  ahol  történetesen  
hőseink  tartózkodnak.  

Ezenkívül  Mitta  ebben  a  kevert  
technikájú  filmben  az  animáció  szá-
mos  lehetőségével  él,  és  mintha  nem  
is  eltérő  karakterű  dolgokról  lenne  
szó,  könnyed  kézzel  hangolja  őket  
játékfilmje  instrumentumaivá.  Sőt,  



Alekszej  Petrenko  és  Vlagyimir  Viszockij  

például  a  síkibáibos mozgatások  olyan  
bravúros  áttűnésekben  mennek  át  
játékba,  hogy  magát  az  áttűnéseket  
úgyszólván  nem  is  érzékelhetni,  csu-
pán  a  végeredményt.  Persze,  hogy  ez  
is  üzenet,  természetes,  hogy  ennek  is  
áttettebb  jelentése  van,-s  a  valóság  
természetéről  közöl  valamit.  

Az  imént  polivalenciáról  beszél-
tem,  akkor  az  érzelmi  viszonylato-
kat érintettem.  A rendező afféléi  sem 
hagy  kétséget,  hogy  filmjének  mon-
dandóit  rétegékben  rakta  egymásra,  
és  a  megközelítés  aspektusai  adnak  
támpontokat  ehhez  a  közlendőhöz.  
Mert  bizonyos ugyan,  hogy  az  apper-
cepció  első  szintjén  a  Péter  cár  és  a  
szerecsen  mese,  vagy  legalábbis  me-
sés  történet  Valóságos  személyekről,  
ugyanakkor-  azonban  az  sem  vélet-
len,  kik  ezek  a  személyek.  Hogy  az  
az  erőszakos  despota  Péter,  aki  —  
akár  hajóácsok  közé  keveredve  is  —  
eltökélten  a  tedhnikai  civilizációt  
kényszeríti  az  oroszokra,  és  hogy  az  

a  szerecsen,  aki  elvegyülve  az  orosz  
népbe,  mert  „belül  orosz",  majd  a  
legnagyobb  orosz  költő  ősévé  válik.  
De  ez  még  mind  belefér  a  mesébe,  
legalábbis  a  legendába.  Azok  az  üze-
netek  viszont,  amik  a  pompásan  ka-
rakterizált  figuráikban  fogalmazód-
nak meg  (egy szökött  jobbágy,  a  tün-
dérszép  Natasa,  a kis  Vanyecska  stb.)  
viszont  már  többet,  bonyolultabbat  
jelentenek:  alaposan  kibeszélnek  a  
történetből. 

Persze,  nagyon  jól tudom,  hogy  eb-
ben  a  filmjében  Mitta  mégsem  éri  
el  a  Ragyogj,  ragyogj,  csillagom  szín-
vonalát;  egyszerűen  azért,  mert  an-
nak  nagyobb  volt  a  tétje.  Ezúttal  —  
mindenekelőtt  és,  természetesen,  ez  
sem  hiba  — szórakoztatni  akar.  Pon-
tosabban.  megkísérli  azokat  a  klisé-
ket,  amikben  általában  szórakozása-
inkat  vélhetjük  elképzelni,  fölhasz-
nálni  vagy  méginkább  megnemesíte-
ni.  Ez  jobbára  sikerül  is  neki.  Bizo-
nyos  esetekben  azonban  a  klisék  



Jelenet  a  filmből  

„megeszik"  a koncepciót: az  érzelgős-
ség  nem  kap  megfelelő  súlyú  ellen-
pontot,  avagy  az  idézőjelek  nem  raj-
zolódnak  föl  eléggé  félreérthetetle-
nül.  Pedig  még  a  példákat  is  rend-
kívüli  gonddal  válogatta:  félreérthe-
tetlen  — teszem  föl  — Tony  Richard-
son  hatása  (Tom  Jones),  akár  már  
a  film  legelején  is,  de  nemigen  té-
vedhetek,  ha  megemlítem  Philipe  de  
Broca  nevét.  Ezek  a  nevek,  mégjöb-
ban  a  filmből  kiolvasható  szándék,  
fényesen  bizonyítják,  hogy  Alek-
szandr  Mdtta továbbra  is  igen  lénye-
ges  szempontnak  érzi,  hogy  filmjent  
meg  is  nézzék  (lehetőleg  minél  töb-
ben),  akik  pedig  megnézik,  azok  ért-
sék  is  (lehetőleg  minél  jobban).  A  
feladatnak  úgy  kíván  megfelelni,  
hogy  az  ne  menjen  a  művészi  szín-
vonal  rovására,  hogy  igényes,  gondo-
latgazdag  szórakoztatást  nyújtson.  A  
történelmi  f i lm  legyen  valóban  tör-
ténelmi,  villantson  föl  valamit  —  a  
képzelgés  szintjén, ha  kell  — a  múlt-

ból,  de  a  tanulság  (azért  merem  a  
szót  használni,  mert  egy  mese  jelle-
gű  filmről  Van  szó)  végül  a  máról  
szóljon,  a  imához  'beszéljen.  

'Mdtta  ebben  a  filmjében  is  ragyo-
gó  művészekkel  dolgozott:  újfent  bi-
zonyította,  hogy  mesteri  szinten  ért  
stábja  dirigálásához.  Ibrahimot,  a  
kékszemű  szerecsent  Vlagyimir  Vi-
szockij  alakítja  —  valóságos  népi  
hősként.  Aki  .látja,  a  személye  körüli  
rajongást  hihetőnek,  méltányosnak  
érzi.  A  cár  szerepében  Alekszej  Pet-
renko  erejéből  még  arra  is  futja,  
hogy  korábbi  Nagy  Péter^alakításök  
parafrázisát  adja.  Irina  Mazurkevics  
bűbájos, játéka finom és  elegáns.  Egy  
epizódban  Oleg  Taíbakav  as  jelen  
van:  ő  alighanem  már  társalkotója  
Mittának.  Valerij  Suvalov  operatőr  
rendkívüli  nehéz  munkáját  lenyűgö-
zően  oldotta  meg,  képei  szellemesek,  
változatosak,  Alfréd  Srűtke  zenéje  
pedig  maga  a  stílus.  
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