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ga ismeretében érthető, sőt szinte

várható volt, hogy Putyint is meginter-

júvolja. Stone három év alatt négy

különböző alkalommal, összesen ki-

lenc napon át faggatta az elnököt. A

több helyszínen felvett anyagból – sok

híradó-, játék-, és dokumentumfilm

részlettel, fotóval illusztrált – négyszer

58 perces film készült, amelyet 2017-

ben sugároztak Amerikában. Az interjú

teljes szövege a filmbelinél talán két és

félszer is hosszabb (270 oldal), de saj-

nos nem ad hozzá semmit a filmhez,

inkább elvesz belőle. A könyv szövege

inkább nyersanyagnak tekinthető.

Fárasztó olvasmány: szerkesztetlen,

sok benne az ismétlés, az üresjárat. A

Az első ilyen portréfilmet 2003-ban for-

gatta Fidel Castróról Comandante cím-

mel, amely intellektuális párviadal,

mítoszrombolás vagy árnyalt portré

helyett inkább PR-film. A rendező-

riporter az első pillanattól meg volt

illetődve a pártvezértől. Nem nagyon

akarta szembesíteni őt a számára

kellemetlen tényekkel, s hagyta, hogy

nagy átéléssel, szuggesztíven eljátssza

a nap huszonnégy órájában a népéért

égő főállású forradalmár szerepét.

Stone 2004-ban, aztán 2012-ben újabb

dokumentumfilmet is forgatott vele

(Looking for Fidel, Castro in Winter). 

Stone ellátogatott hét dél-ame-

rikai országba és interjút készített

baloldali vezetőivel (South of Border,

2009), az USA egyik ellenségéről, a

venezuelai elnökről, Hugo Chávezről

később külön filmet is forgatott (Mi

Amigo Hugo, 2014). Stone riportala-

nyai sorából nem maradhatott ki a

Moszkvába menekült Edward Snow-

den sem (Snowden, 2016). A rendező

foglalkozott az izraeli-palesztin kon-

fliktussal is (Persona Non Grata, 2003),

egy 12 részes dokumentumfilm-so-

rozatban pedig – Németországra és

Oroszország-Szovjetunióra is kite-

kintve – vizsgálta hazája XX. századi

történelmét is (Amerika elhallgatott

történelme).

Politikai érdeklődése, beállítottsá-
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Oliver Stone kritikusan szemléli hazája politikai, társadalmi viszonyait, problémáit.

Játékfilmjeiben következetesen bírálja a nagyhatalmi erőfölényen alapuló amerikai külpoli-

tikát, a titkosszolgálatok piszkos trükkjeit, a monopóliumok uralmát, az amerikai társadalmat

átitató erőszakot. A kétezres évek elejétől direktebben is politizál. Előszeretettel készít portrét

az USA ellenségeinek tekintett, démonizált politikusokról, beszélget velük, hogy – szándéka

szerint – megértse és megértesse őket, megmutassa az ő igazságukat is.
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fordítás sem mindig pontos. Zavaró az

is, hogy gyakran csak egy idő után válik

világossá a kontextusból, hogy milyen

forgatási helyszínen vannak a beszél-

getőpartnerek. Fenntartás nélkül lehet

viszont dicsérni az alapos és informatív

jegyzetanyagot. 

Stone ugyan felkészült beszélgető-

partner, de nem jó riporter. Nem elég

rámenős. Alákérdez, vagy néha beéri

semmitmondó válaszokkal. Gyakran

túl sokat beszél, s kérdései sokszor

kiselőadások. Csapong. Túlteng, elő-

térbe tolja magát. Pozitív és (az USÁ-

val kapcsolatos) ne-

gatív előítéletei, el-

fogultságai akadá-

lyozzák abban, hogy

kritikusan, de lega-

lábbis elfogulatlanul

kérdezzen, fogalmaz-

zon. Valósággal ra-

jong Putyinért. Mun-

kamorálját „hihetet-

lennek”, őt pedig

Oroszország „nagy-

szerű” vezérigazga-

tójának (CEO), „igazi

gyermekének” tartja.

Az is lenyűgözi, hogy

az elnök még hatvanon túl is tanul

(például elkezdett hokizni). Úgy véli,

hogy a szíriai beavatkozás miatt pedig

sok, talán milliónyi ember lehet neki

hálás. 

Putyin a családi hátteréről, tanul-

mányairól, pályája kezdetéről, s első

miniszterelnöksége kaotikus viszo-

nyairól, azok konszolidálásáról is

beszél, s néhány ismert információt is

megoszt magánéletéről. (Például:

anyai nagyapja Lenin majd Sztálin

szakácsa volt). Legfőképpen azonban

bel-, és külpolitikai kérdésekről fejti ki

a véleményét, amelyekről azonban

nem mond semmi újat, meglepőt. Nem

árnyal, nem világít rá új összefüg-

gésekre. Ért a lényeg és tények diplo-

matikus, ügyes elkenéséhez.

Arra sem ad például érdemi választ,

hogy miért ragaszkodik annyira a ha-

talomhoz, s az nem torzította-e el őt.

Szerinte Oroszország világhatalom, de

nem akar szuperhatalommá válni.

„Demokratikus és szuverén ország” (74.),

ahol „a nép akarata dönt”. Putyin a

sajtót, a több száz tévé-, és rádiócsa-

tornát sem gyűrte maga alá: „az állam

egyiket sem kontrollálja semmilyen for-

mában. […] ez lehetetlen.” A titkos-

szolgálat „a törvény-

nek megfelelően mű-

ködik.” A szexuális

kisebbségeket sem

éri semmilyen retor-

zió. 

Putyin sok min-

denért – például az

ukrán-orosz viszony

elmérgesedéséért –

Amerikát hibáztat-

ja. Szerinte az USA

azért nevezte ki

Oroszországot ellen-

ségének, hogy egy-

ben tudja tartani

Európát és a NATO-t. A katonai

szervezetben pedig – amelyet a hideg-

háború maradékának és az amerikai

külpolitika eszközének tart – szerinte

nem szövetségesek, hanem vazallusok

vannak. És: az amerikaiak ugyan a ter-

rorizmus elleni közös harc szük-

ségességéről beszélnek, valójában

azonban a terroristákat (pl: Csecsen-

földön, a Kaukázusban) az oroszországi

helyzet destabilizálására igyekeztek

felhasználni. Tagadja, hogy a Krímet

annektálták, mivel a helyi lakosság

90 %-a a terület Oroszországához csat-

lakozásra szavazott. Putyin nem egy-

szer ellentmondásba keveredik. Hol azt

állítja (178.), hogy a meglevő 1.2 millió

fős katonaság számát egymillióval

akarják emelni, hol meg arról beszél,

hogy csökkentették a haderőt, s ter-

vezik további csökkentését is (213.) A

történelmet is szereti megszépíteni:

szerinte például Sztálin – Hitlerrel

ellentétben – a háborúban hallgatott a

tábornokaira. (39.) „Csak” éppen még

jóval azelőtt, hogy Németország meg-

támadta volna Oroszországot, a dik-

tátor nagyon sok főtisztjét kivégez-

tette. 

Putyin a könyvben és a (gesztusait,

mimikáját, reakcióit premier plánban

felnagyító) filmben okos, töprengő,

demokratikusan gondolkozó, a népéért

fáradozó vezetőként, érdekes, rejtőz-

ködő személyiségként jelenik meg.

Udvarias, érdeklődő házigazda is, aki

két felvétel között még kávét is hoz a

rendezőnek. Az utolsó interjú végén

pedig félig viccesen azt ajánlja neki,

hogy ha a filmjéért nagyon megverik,

akkor „jöjjön vissza Oroszországba gyó-

gyulni.”  

Valójában azonban a könyvből

(illetve a filmből) kirajzolódó Putyin-

kép  köszönő viszonyban sincs a

valósággal. Az elnök a hatalomban

töltött közel két évtized alatt refor-

merből autoriter vezetővé vált. Egy-

re csalhatatlanabbnak, a nemzet

megmentőjének tartja magát. Büsz-

ke a szovjet múltra és az emberek

nosztalgiáira építve helyre akarja

állítani az ország nagyságát. Szakí-

tott a nyugati integráció gondolatá-

val, és direkt-indirekt külföldi bea-

vatkozásaival egy újabb hideghá-

borút indított el. Végül – ahogy Mihail

Zigar Putyin metamorfózisa című, az

Európa Könyvkiadónál 2016-ban

megjelent könyvében megjegyzi –

Rettegett Cárként vonul be a tör-

ténelembe.

PPuuttyyiinn  aa  kköönnyyvvbbeenn  ééss  aa
((ggeesszzttuussaaiitt,,  mmiimmiikkáájjáátt,,
rreeaakkcciióóiitt  pprreemmiieerr  pplláánn--
bbaann  ffeellnnaaggyyííttóó))  ffiillmmbbeenn
ookkooss,,  ttööpprreennggőő,,  ddeemmookk--
rraattiikkuussaann  ggoonnddoollkkoozzóó,,
aa  nnééppéééérrtt  ffáárraaddoozzóó  vvee--
zzeettőőkkéénntt,,  éérrddeekkeess,,  rreejj--
ttőőzzkkööddőő  sszzeemmééllyyiisséégg--
kkéénntt  jjeelleenniikk  mmeegg..  UUdd--
vvaarriiaass,,  éérrddeekkllőőddőő  hháázzii--
ggaazzddaa  iiss,,  aakkii  kkéétt  ffeellvvéé--
tteell  kköözzöötttt  mméégg  kkáávvéétt  iiss
hhoozz  aa  rreennddeezzőőnneekk..  






