
Az Isszik-kul piros pipacsai 
LATOGATÁS A KIRGIZ FILMSTÚDIÓBAN 

Bolot Samsijev még a 
Moszkvai Filmművészeti 
Főiskola végzős hallga-
tója volt, amikor diplo-
mamunkája, egy kirgiz 
népénekes portréja, a 
Manaszcsi elnyelte az 
Oberhauseni Fesztivál 
egyik nagydíját. A kö-
vetkező munkája is do-
kumentumfilm volt, a 
Pásztor, amely a marui-
heimi Fesztiválon nyert 
díjat 

Ezt követte Samsijev 
első játékfilmje, a Lövés 
a Karos hágón, amely 
ugyancsak elismerő kri-
tikát kapott. A film a 
kazah irodalom klasszi-
kusának, Muhtar Aue-
zovnak egy fiatalkori el-
beszélése alapján ké-
szült, s a kirgiz és a ka-

zah sztyeppéken 1916-
ban kirobbant népi lá-
zadás drámai eseménye-
it idézi fél. A cárizmus 
és a helyi teljhatalmú 
bégek uralma elleni Lá-
zadásról szóló filmet a 
kritikusok egy része 
western-raek nevezte. 

— Bizonyos mértékig 
ez igaz is — mondja er-
re Bolot Samsijev. A 
film dinamikus, meséje 
leköti az embert, min-
den hőse paripákon vág-
tat, lövések dördülnek, a 
főhős, Bahtigul valóban 
lovagi jellem. De az én 
filmem a történelem 
szigorú valósága. Ami a 
westernhez teszi hason-
latossá, az csupán külső 
megjelenési formája. 
Szeretem a vadnyugati 

filmeket, s úgy gondo-
lom, hogy érdemes fel-
használni e műfaj elő-
nyeit. Népem története 
— .egy lovas nép törté-
nete — ehhez kitűnő le-
hetőséget kínál. A mi 
„westernühk" nemes 
gondolatokat és érzése-
ket hirdet, amelyeket 
szerves egységbe foglal 
a történet dinamikus 
fordulataival. 

Jó két évtizede még 
nem is létezett kirgiz 
filmművészet, ma pedig 
már nehéz lenne elkép-
zelni a szovjet filmet a 
kirgiz stúdió tehetséges 
művészeinek alkotásai 
nélkül. Olyan filmekről 
van szó, min a Hőség, 
az Első tanító, a Fehér 

Bolot Samsijev rendező (baltái) beállít egy lovasjelenetet 



Bolot Samsijev rendező 
motívumkeresésen a Frun-
ze környéki hegyekben — 

a Fehér hajó című 
filmjéhez 

hegyek, a Gyermekko-
runk ege és így tovább. 

— Ügy gondolom hogy 
a kirgiz film késői szü-
letése bizonyos előnyök-
kel is járt —, folytatta 
Bolot Samsijev. — Ak-
kor kezdtünk filméket 
készíteni, amikor az 
egész szovjet filmművé-
szet — nemcsak az 
orosz, az ukrán, a grúz 
—, amely nagy hagyo-
mányokkal és tapaszta-
latokkal rendelkezett, 



hanem a Közép-ázsiai 
szovjet köztársaságok 
fiatal stúdiói is elég 
magas színvonalra emel-
kedtek. Volt telhát kitől, 
s volt mit tanulnunk. 
Vagyis nem a nulláról 
kezdtünk, rendelkezé-
sünkre állt az egész 
szovjet filmművészet 
sok-sok tapasztalata. 

Helyénvaló utalni ar-
ra is, hogy az Októberi 
forradalom előtt a kir-
giz népnek nem volt 
ábc-je, színháza, képző-
művészete. A kirgiz film 

kialakulása és mai fej-
lődése szoros kapcsolat-
ban áll a köztársaság 
legjelentősebb íróinak 
munkásságával, minde-
nek előtt a világhírű 
Csdngiz Ajtmatovévai. 
Ajtmatov műveinek szi-
gorú realizmusa, társa-
dalmi telítettsége, pon-
tosan megrajzolt jelle-
mei, drámai fordulatai, 
hőseinek megindítóan 
itiszta líraisága gazdag 
lehetőségeket kínál a 
megfilmesítéshez. 

Boiot Samsijev még 

Samsljev — Tugunbaj Szadikor szobrászművész 
műtermében 



A retldeiő vendégségben 
Kumen Dzsammnkulov kol-
hozp&rasztnál, aki családjá-
val együtt többször szere-

pelt filmjeiben 

AJturgmn Tamlrova — Az 
Isszlk-knl piros pipacsai 

című film főszereplője 

főiskolás korában ismer-
kedett meg Ajtmatov-
val. A Hőség című film-
ben eljátszotta Ajtmatov 
egyik regényalakjának, 
Kernel komszomolistá-
nak szerepét Barátsá-
guk innen származik. De 

csak második játékfilm-
jének az Isszik-kul piros 
ptpacsot-nak hazai és 
tavalyi cannes-i sikere 
után gondolt arra, hogy 
megfilmesíti Ajtmatov-
nak Fehér hajó című re-
gényét. A történet hely-

színe ugyanaz, mint elő-
ző filmjéé, az Isszik-kul 
tó környéke, ahol az 
Isszik-kul piros pipacsai 
hőse, Karabalta határőr 
a Tyen-Samy hegyei kö-
zött küzd a fiatall szov-
jet hatalomért. Karabal-
ta is, mint a Lövés a Ka-
ros hágón hőse, Bahti-
gul, izgalmas drámai 
fordulatokban, üldözés 
köziben, összecsapások-
ban, az érzelmek viha-
rában áll a néző elé. A 
rendező következetesen 
választ olyan .kócos" fi-
gurákat akik nemegy-
szer tévednek, de kérlel-
hetetlenül küzdenek 
azért az ügyért, amely-
ben hisznek. 

Minden bizonnyal így 
lesz ez Samsijev harma-
dik filmjében a Fehér 
hajó-ban is, melynek 
forgatókönyvét együtt 
írták Ajtmatowal, s 
amelynek forgatását ha-
marosan megkezdik. 

V. ISIMOV 


