
Újra írni a  Don Quijote történetét...  
BESZÉLGETÉS  VIKTOR  SKLOVSZKI1JAL  

Nemrégiben  jelent  meg  magyarul  Viktor  Boriszovics  
Sklovszkij, szovjet  irodalomtudós,  irodalomtörténész,  nyelvész,  
esztéta  Eizensteinről  írott  munkája.  A  nagy  érdeklődést  kivál-
tó  könyv  fordítója,  Soproni  András  —  aki  jelenleg  a  szovjet  
tudós  Tolsztojról  írott  monográfiáját  fordítja  —  Moszkvában  
találkozott  a  85  éves  Sklovszkijjal.  Az  alábbiakban  a  fordí-
tónak  Sklovszkijjal  folytatott  beszélgetéséből  közlünk  rész-
leteket. 

Nem  emlékszem  pontosan,  mikor  
ismerkedtem  meg  Szergej  Mihajlo-
vics  Eizensteinnel,  de  annyi  bizonyos,  
hogy  ez  még  filmművészeti  pálya-
kezdése  elótt  történt.  Amikor  meg-
rendezte  Osztrovszkij  „A  négylábú  
is  botlik"  című  drámája  nyomán  
készült  különleges  színielőadását,  
engem  már  mint  barátját  hívott  
meg.  Nagyon  furcsa,  nagyon  vidám  
előadás  volt  ez.  Izeire  szedték  Oszt-
rovszkij  darabját,  és  attrakciófüzért  
csináltak  belőle.  Alekszandrov  kife-
szített  kötélen  sétált,  mégpedig  egész  
ügyesen;  a  menyasszonynak  három  
vőlegénye  volt,  és  az  esküvői  szer-
tartás  paródiáját  mohamedán  pap  
celebrálta;  az  egyik  szereplő  felhá-
borodásában  felkapaszkodott  egy  
rúdra,  onnan  ágált,  a  rudat  pedig  
egy  másik  szereplő  tartotta,  és  
Eizenstein  ennél  a  jelenetnél  mindig  
kirohant  a  teremből,  mert  félt,  hogy  
a  színész  lepotyog  a  rúd  tetejéről.  

Szóval,  ezekből  az  időkből  ismer-
tem  Szergej  Mihajlovicsot.  Később  
sokszor  találkoztam  vele  a  filmgyár-
ban,  és  egyébként  is  jó  barátok  vol-
tunk.  Azt  hiszem  azért,  kapcsolatunk  
mégis  hűvösebb  lehetett,  mint  ami-
lyennek  később,  hagyatéka  feldolgo-
zásakor  látszott.  Annak  idején  
ugyanis  én  a  LEF  és  Vertov  csoport-
jának  híve  voltam,  az  úgynevezett  
„tiszta  ténymontázs"  mellett  törtem  
lándzsát,  és  társaimmal  együtt  —  
abszolút  helytelenül  —  kereken  ta-
gadtuk  a  művészet  létjogosultságát.  

Ezzel  kapcsolatban  hadd  mond-
jam  el  a  következőket.  Amikor  Szer-
gej  Tretyjakov  —  akinek  írásait  ma  
újra  kiadjuk  —  azt  mondta,  hogy  
minden  művészet  ócskaság,  én  vá-
laszként  Dickenst  idéztem  neki.  
Pickwicket  meglátogatja  a  metodis-
ta  lelkész.  „Kér  valami  italt?"  —  

kérdi  a  házigazda,  mire  a  vendég  
azt  feleli,  hogy  minden  ital  bűnös  
kísértés.  Arra  a  kérdésre  viszont,  
hogy  milyen  kísértést  szeret  legjob-
ban,  azt  válaszolja:  a  legerősebbet.  
És  a  gazda  rumot  tölt  neki.  

Nos,  ilyen  „erős  kísértés"  volt  
Eizenstein.  Ennek  köszönhető,  hogy  
Vertov  fokozatosan  közeledett  Eizen-
steinhez,  Eizenstein  viszont  Vertov-
hoz. 

( . . . ) 
Sokat  dolgoztam  a  filmnél,  vol-

tam  forgatókönyvíró,  szerkesztő.  De  
azt  hiszem,  nem  értékeltem  kellően,  
nem  értékeltük  kellően  Szergej  Mi-
hajlovics  két  filmjét:  a  Sztrájkot  és  
az  Októbert.  Nagyszerű  művek  ezek,  
melyek  mind  a  mai  napig  mit  sem  
veszítettek  jelentőségükből.  

Japán  filmesek  mesélték  a  követ-
kezőket.  Egy  alkalommal  a  sztráj-
koló  és  tüntető  filmgyári  dolgozókat  
körülfogta  a  rendőrség,  és  sehogy  se  
tudtak  kitörni.  Egyikük  akkor  azt  
mondta:  „Próbáljuk  ki  Eizenstein  
módszerét.  Gondoljatok  a  filmre"  —  
és  sikerült  áttörniük.  Nem  tudom,  
hogy  csinálták.  De  amikor  Japánban  
a  közelmúltban  újra  vetítették  
Eizenstein  filmjeit,  hosszú  sorok  áll-
tak  a  pénztáraknál.  Egy  japán  fil-
mes  delegáció  az  iránt  érdeklődött  
nálam,  nem  kaphatnák-e  meg  Eizen-
stein  néhány  használati  tárgyát.  A  
székét  például.  

( . . . ) 
Szergej  Mihajlovics  bámulatos  em-

ber  volt.  Hadd  mondjak  el  egy  tör-
ténetet,  amelyet  ugyan  megírtam  
már,  de  érdemes  újra  elmondani.  
Annak  idején  a  filmstúdió  közvet-
lenül  a  banktól  kapta  a  pénzt.  A  
stúdió  tehát  teljesen  önálló  volt.  
Maga  fogadta  el  a  forgatókönyvet,  



maga  valósította  meg,  a  bank  adta  
a  pénzt,  a  minisztérium  pedig  csak  
az  eszmei  irányítást  látta  el.  

Amikor  A  -fővonal  című filmet  for-
gattuk  (amely  később  Régi  és  új  
címmel  jelent  meg)  egyszer  elfo-
gyott  a  pénz,  a  film  viszont  nem  
volt  kész.  Kijöttek  hozzánk  a  bank  
illetékesei,  és  azt  mondták:  „Mutas-
sátok  meg  a  filmet,  akkor  adunk  
pénzt."  Szergej  Mihajlovics  erre  
fogta,  és  a  kész  darabokból  egyet-
len  éjszaka  összemontírozott  egy  
filmet.  Elbűvölő  és  tartalmas  film  
volt,  és  olyan  vidám,  mintha  az  új-
fajta  mezőgazdaság  megteremtése  —  
mert  erről  szólt  —  valami  vidám  já-
ték,  vagy  balett,  vagy  ilyesmi  lenne.  

A  bank  emberei  megnézték  és  tel-
jesen  föllelkesültek  tőle.  Meg  is  kap-
tuk  a  pénzt.  Harmadnap  aztán  oda-
mentem  Szergej  Mihajlovicshoz,  
hogy  meg  kéne  nézni  még  egyszer  
azt  a  filmet.  „Igaz  is,  nézzük  meg!"  
Ekkor  tudtuk  meg,  hogy  a  szalagot  
addigra  szétszedték.  Egyszerűen  tré-
fának  fogták föl  az  egészet.  Ebből  az  
a  tanulság,  hogy  a  művészet  fejlőd  
dése  nem  valami  logikus  úton  ha-
lad  előre.  

( . . . ) 
Most  egy  Tolsztojról  szóló  köny-

vön  dolgozom.  Ez  a  következőkép-
pen  kezdődik.  Lev  Nyi'kolajevics  egy  
Sztrahovnak  címzett  levelében  arról  
ir,  hogy  még  nem  tud  hozzáfogni  az  
új  regényéhez,  mert  még  hiányzik  

belőle  a  kellő  lelkesedés,  a  szellemi  
kalandvágy.  Ez  a  lelkesedés,  ez  a  
kalandvágy  —  a  próbálkozások  kísé-
rője  —  ez  kell  a  felfedezéshez,  a  
művészet  eszközeivel  folyó  útkere-
séshez.  Ezzel  függ  össze, hogy  a nagy 
művészi  felfedezések  első  megnyil-
vánulásai  gyakran  szinte  groteszk-
nek  hatnak,  holott  valójában  ezek  a  
világ  megismerésének  lépcsőfokai.  

Nemrég  fejeztem  be  egy  tanul-
mányt  Cervantesről.  Cervantes  úgy  
kezd  neki  művének,  mintha  paró-
diát  ima  és  olyan  művet  hoz  létre,  
mely  az  európai  regényműfaj  kezde-
tét  jelenti.  

Kutatásaim  során  tanulmányoz-
tam,  hogyan  készült  Boronyino  le-
írása  Lev  Nyikolajevics  Tolsztojnál.  
Hallatlanul  érdekes  dolog.  Tolsztoj  
azzal  kezdi:  lehetetlen,  hogy  ne  
akadt  volna  tehetségesebb,  önfelál-
dozóbb  katona  az  egész  hadseregben,  
mint  ez  a  szoknyabolond,  hazug,  fá-
radt  Kutuzov.  Aztán  azt  állítja,  hogy  
Kutuzov  tulajdonképpen  egyáltalán  
nem  irányította  az  eseményeket,  nem  
is  látott  előre  semmit.  Kiderült  vi-
szont  — most  épp  erről  írok  —,  hogy  
amikor  Kutuzov  átvette  a  főparancs-
nokságot,  levelet  küldött  lányának,  
aki  a  messzi  Taruszban  lakott.  Túl  
az  Okán,  Kaluga  környékén.  Azt  
írta:  „Haladéktalanul  vásárolj  lova-
kat,  és  utazz  a  Volgán  túlra.  Sen-
kinek  ne  szólj  róla."  

Vagyis  ez  az  ember  úgy  vállalja  

Viktor  Sklovszkij  



a  főparancsnoksággal  járó  felelőssé-
get,  hogy  elképzelhetőnek  tartja:  
esetleg  fel  kell  adni  Moszkvát.  Mi-
csoda  vakmerőség  kellett  ahhoz,  
hogy  ilyen  körülmények  között  vál-
lalja  a  harcot!  

Ami  pedig  azokat  a  hadművelete-
ket  illeti,  amelyeket  Tolsztoj  vélet-
len  fordulatoknak  hisz,  ezek  valójá-
ban  szigorúan  átgondolt  tervre  val-
lanak.  Kutuzov  lezárta  Kalugát  és  
főképp  Tulát,  ahol  az  ország  egyet-
len  fegyvergyára  működött.  

Kutuzov  feladta  Moszkvát.  Ha  vé-
giggondoljuk,  mi  volt  a  legnehezebb  
feladat,  amivel  Kutuzov  megbirkó-
zott,  azt  mondhatjuk:  az,  hogy  fel-
adta  Moszkvát.  Ehhez  meg  kellett  
érteni,  mi  is  voltaképpen  a  szétvert  
hadsereg.  Szétvert  hadsereg  az,  ame-
lyiknek  megszakadtak  az  összekötte-
tési  vonalai.  A  visszavonult  hadse-
reg  —  nem  szétvert  hadsereg.  

Egyébként  véletlen  és  törvény  
összefüggésével  kapcsolatban  nem  
szabad  megfeledkeznünk  a  jó  öreg  
Hegelről,  aki  azt  mondta,  hogy  a  
szükségszerűség  a  véletlen  formájá-
ban  jelenik  meg.  Ezért  kell  a  kere-
sés,  a  lelkesedés,  a  kaland,  mert  az  
ember  a  kaland  tévelygései  közben  
fedezi  fel  a  szükségszerűséget,  a  
törvényt. 

( . . . ) 
Térjünk  most  vissza  Eizenstein-

hez.  Szergej  Mihajlovics  hosszú  mű-
vészi  pályát  futott  be.  Elkészítette  a  
Patyomkin  páncélost,  ezt  az  igazi  
remekművet,  és  sokan  szerették  
volna,  ha  itt  megragad.  A  Patyomkin  
páncélosban  Eizenstein  nem  színé-
szekkel  dolgozott.  Ez  a  színész  taga-
dásának  stádiuma.  De  eljön  a  szí-
nész  rehabilitálásának  stádiuma  is,  
hiszen  Cserkaszov,  aki  Rettegett  
Ivánt  alakította,  színész,  mégpedig  
nagy  színész.  

Mi  volt  Eizenstein  szándéka  ebben  
a  filmben?  

Láttam  a  Rettegett  Iván  második  
részét,  amit  annak  idején  nem  mu-
tattak  be.  Iszonyú  volt.  Rettegett  
Iván  őrült.  Testőrei,  az  oprisnyikok  
szintén  őrültek.  Vagyis  Eizenstein — 
biztos  vagyok  benne,  hogy  őszintén  
—  emlékművet  akart  állítani  hősé-
nek,  de  a  megismerés  folyamatában  
elítélte  őt.  

Ez  az,  amiről  Tolsztoj  azt  mond-
ja:  a  művészt  éppen  az  teszi  mű-

vésszé,  hogy  amikor  a  tárgyát  szem-
léli,  végeredményben  képes  meglát-
ni  a  tárgy  valódi  lényegét.  Ez  pedig  
a  lehető  legváltozatosabb  módokon  
történhet. 

Szergej  Mihajlovics  mindössze  50  
éves  volt,  amikor  meghalt,  és  szo-
bája  polcai  tele  voltak  kész  tervek-
kel.  Tragikus  szoba  volt  ez  és  tra-
gikus  polc.  A  könyvsorozatok  raj-
tuk:  soha  le  nem  forgatott  filmek  
tervei  voltak.  

Mit  mondjak  még?  Szergej  Mi-
hajlovics  nagyszerűen  rajzolt.  A  
filmgyáriak  szerették,  a  munkások  
örömmel  dolgoztak  vele,  mert  nem-
csak  skicceket  csinált,  hanem  pon-
tos  tervrajzokat.  Pontosan  lerajzol-
ta,  mire  van  szüksége.  Végiggon-
dolta  a  rajzot,  tisztában  volt  a  moz-
gásokkal,  így  aztán  könnyű  volt  vele  
dolgozni. 

Az  igazán  nagy  vállalkozás  min-
dig  tartalmazza  a  kudarc  lehetőségét.  
Mindig  tartalmaz  valamiféle  taga-
dást.  Ezért  kell  a  kalandvágy,  a  té-
vedést  vállaló  vakmerő  kalandvágy  
—  az  igazság  felé.  

Kopernikusz  rendszerében,  éppúgy  
a  mi  életünkben,  sok  tévedés  akad-
hat.  Képzelje  el,  mi  történik  Ko-
lumbus  karavelláin,  ha  a  kapitány,  
aki  eltitkolja,  mennyi  utat  tettek  
meg,  aki  a  jó  ég  tudja,  miféle  tér-
képek  alapján  halad,  de  helyes  
irányban,  a  passzátszéltől  hajtva,  és  
olyan  magabiztosan,  mintha  kezé-
ben  lenne  már  a  térkép,  az  igazi,  
nos,  mi  történik,  ha  a  kapitány  ak-
kor  hirtelen  meghal?  Mit  csináltak  
volna  hivei ? 

( . . . ) 
Amikor  a  film  megszólalt,  nehéz  

probléma  vetődött  fel.  A  hangnak  
megvan  a  maga  időbeli  kiterjedése,  
és  ezért  a hang  nem  teszi  lehetővé  a  
régi  fajta  montázst.  A  hang  rehabi-
litálta,  de  új  módon  rehabilitálta  a  
színészt.  Újfajta  montázs  kell.  Nem  
a  visszatérés  a  színházhoz,  hanem  a  
film  újfajta  felfogása.  

Azóta  megjelent  a  televízió,  mely-
nek  szintén  megvannak  a  maga  na-
gyon  sajátos  tulajdonságai,  még  
újabb  dolgok  fognak  megjelenni,  és  
új  Eizensteinre  lesz  szükség.  

Új  ember  kell,  akiben  él  a  téve-
dést  vállaló  nagy  kalandvágy.  

Újra  kell  írni  Don  Quijote  törté-
netét. 


