
A KÖLTŐ és a pátosz 
A lapokban megjelent 

kritikák szinte egyönte-
tűen szépnek ítélték A 
költő című színes fiümet. 
A szép jelző kritikai szó-
használatban rendszerint 
egy tie-vél párosul. A de 
mögött áll a kritikus 
hiányérzete, a tulajdon-
képpeni ok, amiért nem 
ítélte a filmet egyúttal 
jónak is. Ebben az esett-
ben ez így hangzik: szép, 
de sok benne, a pátosz... 
szép jelenetek, nagyszerű 
képsorok, izgalmas epi-
zódok; váltakoznak ben-
ne, d e . . . De a főalakok 
elnagyoltak, szavaik, 
mozdulataik pátosza mö-
gött nem érződik az em-
ber, homályban matrad 
az érzelem. Szóval a pá-
tosz! A pátosz, amely az 
életben az érzelmek fe-
szültségét, a képzelet 
lendületét jelenti, de a 
művészetben egy árnya-
lattal több belőle elta-
kar ja az embert a néző 
elől. A költőben 'honnan 
ered ez a pátosz-fölösleg, 
amiről a kritika beszél? 
Vajon Eisenstein film-
jeiben, a régi Lenin-fil-
mekben, a Vyborgj vá-
rosrészben, a Maxim-fil-
mekben, de még a Nagy 
hazafiban is nem volt-e 
több, erősebb sodrású 
pátosz, mint V. KaMjev 
és Borisz Barnet filmjé-
ben? Helyes-e, ha a 'kri-
tika', mint nem először 
teszi, minden magyarázat 
nélkül elutasítja a pá-
toszt, és éppen a törtér-
neimd filmekből, melyek 
azt nem nélkülözhetik? 
Mondhatná-e valaki, 
hogy csak az álpátoszról, 
a külsőséges, nem he-
lyénvaló pátoszról van 
szó? 

Borisz Barnet f i lmje 
érdekes megvilágításban 

véti fel újra ezt a kér-
dést. A költő-ben semmi 
hamis érzelem, üres pá-
tosz, hibás gesztus, leg-
alábbis a f ihn főalákjait 
illetően, nincs; nem fe-
dezhető fél ilyen a szí-
nészek játékában, egy-
két mellékszereplőt ki-
véve, se a rendező mun-
kájában, még kevésbé 
Katáj-ev könyvében. Már 
maga a mese is egy-
szerű, hangsúlyozottan 
egyszerű emberekkel. 
Egy kedves, kékszemű 
fiatalember elindul az 
életben költői vágyainak 
teljesülése felé, az inter-
venció napjaiban, s ta-
lálkozik a forradalom-
mal és a szerelemmel, 
mindkettő költőknek 
való nagy élmény. Igaz, 
hogy a film túlságosan 
szűkre szabja a költő 
feladatát a forradalom-
mal kapcsolatban, a sze-
relmet pedig mellékes 
témaként kezeli, dé 
mindez még nem magya-
rázza meg a pátosz kö-
rül keletkezett zavart, 
melynek a krit ikák is 
hangot adtaik 

Ez a film mégis mé-
lyebb betekintést enged 
ebbe a kérdésbe. Szinte 
kitapint-haitóan két mű-
vészi szemlélet fu t ver-
senyt végig a filmen, 
kölcsönösen zavarva egy-
mást, mérsékelve a má-
sik szemlélet hatását; 
vaílamely okból egyné-
hány jelenetben egyet-
értve, mint: a május 1-i 
felvonulás, a fegyverbe-
szolgáltatás percei, a 
kórház menekülése a 
partraszállás után, a ki-
végzéstől való menekü-
lés, vagy a költő át ju-
tása a francia táboron. 
Milyen kétféle művészi 
szemléletről van itt szó? 

Kétféle emberi igényről 
a múltat illetően. 

Az író, vagy művész, 
aki elénk vetíti ezt a 
múltat, vagy annak egy 
darabját, kétféle módon 
teheti. Az egyik az el-
múltat újra a jelen for-
róságával érzi, a már át-
éltet a holnap bizonyta-
lanságába vetíti, az idő-
ben a -keletkezőt, a még 
befejezetlent látja, az 
emberben a bontakozó 
érzést, az elinduló cse-
lekvést, s -mintegy az 
élet akkori drámáját 
akar ja ú j ra élni. A másik 
a múltban a befejezettet, 
a lezártat nézi, az össze-
foglaló eredményt látja, 
művével mintegy látvá-
nyos emléket akar an-
nak állítani. Az egyik a 
hétköznapokat írja, a 
másik a nagy ünnepet. 
Az egyik a múlt fellob-
bantott lángjai között 
közelről nézi áz emberi 
szenvedélyt, küzdelmet; 
a másik pompázatos, a 
drámai harc kellős kö-
zepén is derült, nagy 
távlatokkal, dekoratív 
eszközökkel dolgozik. Az 
előbbi az emberi cselek-
vés dinamikájával fejezi 
ki az ellet pátoszát; a 
másik minden -mondani-
valóját a történelmi pá-
tosz szárnyaira bízza. A 
hatásosság kedvéért, de 
nem pontos megjelölés-
ként: az egyik Eisenstein, 
a másak Csioureli. A 
művészet területén belül 
nincs ok az egyik szemlé-
letet a másik fölé emelni; 
mindkettőből származ-
hat nagy alkotás. De az 
esztétika, főként a -film-
esztétika máig sem tisz-
tázta a kétféle igényből 
származó művészi köve-
telményeket. így a leg-
több -történelmi film ren-



A matróz és a költő: Nyikolaj Krjucskov 
és Szergej Dvoreckij 

ifcij néhány jelenetben, sáról. A lány, Izolda íz-
így a francia tábor je- vickája és a matróz, Nyi-
lenetében, megmutatta, koláj Krjucskov nagy 
hogy színészűleg mit ad- alakítást nyújtottak a 
hatott volna, ha szerepe Negyvenegyedikben, itt 
is arról; szólna, amiről a csak mértéktartásukkal 
film meséje, saját sor- tűnhettek ki. (z) 

Dvoreckij és Izolda Izvlckaja 

deszője bázonytábanul mo-
zog az eléje került íród 
anyagban, mem megfe-
lelő eszközöket alkalmaz 
a forgatóköny v kidolgo-
zásában, a jelenetek fel-
építésében folyton elvéli 
a közeit és a távolt. 

Mondani se keüfl, hogy 
ezúttal is a rendező az, 
aki Kalájev közvetlen 
élmények alapján írt 
egyszerű meséje, első-
sorban a maguk sorsát 
kifejezni vágyó, minden-
napi hősei köré a törté-
nelmi távlatnak, általá-
nosításnak olyan dekora-
tív körképeit rakja, hogy 
az egyes ember, sorsá-
val, érzelmeivel együtt, 
elmosódik bennük, csak 
a gesztusait látjuk, de 
nem a mögötte élő szen-
vedélyt. A néző pedig, 
aki szeretne együtt élni 
hőseivél, s örül ha meg-
pillantja őket egyik 
vagy másik történelmi 
kép sarkában, nem tud 
feljutni a képekből ára-
dó pátoszhoz sem. Hogy 
ebből a kétféle művészi 
szándékból és hatásból 
egység lett, a néző szá-
mára mégSs sok izgal-
masságot, szépet nyújtó 
film, az nagyobbrészt az 
operatórnek, Vlagyimir 
Nyikolájevnék érdeme. 
Nemcsak a szép, olykor 
bnavuros felvételeinek 
köszönhető ez, hanem 
művészi érzékéinek, ami-
vel a 'ehetőségeken be-
lül minidig rátalált a né-
zőpontra, hogy a távla-
tokból, dekoratív jellegű 
képcscpartokból, ünne-
pélyességből elevenséget, 
a film hőseihez i'llő egy-
szerű, közvetűertül ható 
környezetet teremtsen. 
Énre a közvetlenségre 
törekedtek a színészek 
is, akik közül az anya 
szerepét játszó Zoja 
Fjodorovát kell elsősor-
iban említeni. A költőt 
alakító Szergej Dvorec-


