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DRžAVLJAN WELLES

Kako je Orson Welles posnel najboljši film vseh časov in 
potem do smrti delal vse, da ne bi posnel boljšega

Državljan Kane (Citizen Kane, 1941), ki je desetletja veljal 
za najboljši in največji film vseh časov, je zgodba o fantu, 

ki je hotel, da bi ga ljubil ves svet. Zgodba o fantu, ki se mu od 
moči, uspeha, slave in vpliva zavrti v glavi. Zgodba o fantu, ki 
si sam zgradi ječo, v kateri potem zbledi kot stara fotografija. 
Zgodba o fantu, ki je nad svetom tako razočaran, da si ustvari 
svojega. Zgodba o geniju, talentu, slavi in samouničenju. Dr-
žavljan Kane bi bil lahko avtobiografija Orsona Wellesa, če ga 
Welles ne bi prodal kot biografijo medijskega tajkuna Williama 
Randolpha Hearsta.

Državljan Kane – tragedija, satira, detektivska zgodba, melo-
drama, saga, esej, politični pamflet, freudovski strip, avantgar-
dni film, ki je le izkoristil kapacitete studijskega sistema, poto-
vanje skozi čas, epos o staranju – je leta 1941 izgledal tako, kot 
da je 20 let pred časom. Bil je vizualno gostobeseden, nasičen, 
bujen, baročen, bohoten, natrpan, nesproščen, prenapet. Wel-
les ni hotel razočarati z nobenim kadrom. Z vsakim kadrom je 
skušal upravičiti svojo »genialnost«. Vsak kader je halo efekt. 
Vsak kader ima dodano vrednost. Vsak kader, vsak prizor, vsa-
ka sekvenca je vizualna bravura. Z vsakim kadrom je hotel od-
kriti Ameriko – in zapičiti zastavo.

Gledalca je hotel za vsako ceno pritegniti in ga potem držati 
v napetosti in pod pritiskom. Ni mu dal miru. Ni ga hotel iz-
gubiti. Za nič na svetu. Zato ne preseneča, da je zgodba tako 
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fragmentarna, tako razsekana in tako hiperaktivna, da je ne-
kronološka in mozaično sestavljena, da je neke vrste puzzle, 
da ima več naratorjev, da nenehno spreminja zorni kot, da ne-
nehno skače naprej in nazaj, da so rezi ostri, bombastični, da se 
začne brez najavne špice, da stavek pogosto začne ena, konča 
pa druga oseba, da si igralci stalno skačejo v besedo, da so raz-
dalje med liki abnormalne, da interjerji izgledajo kot presečišča 
različnih prostorov, da so kompozicije tako intenzivne, da so že 
kar brezoblične. Welles ni hotel, da bi ljudje med filmom zaspa-
li. Državljan Kane je kolekcija klimaksov – in vsak klimaks je le 
jemanje zaleta za naslednji klimaks.

Tako kot D. W. Griffith, ki je v Rojstvu naroda (Birth of a 
Nation, 1915) povzel vse trike, vrhunce, presežke in inovacije 
nemega filma, je tudi Welles v Državljanu Kanu povzel vse tri-
ke, vrhunce, presežke in inovacije zvočnega filma. Studio RKO, 
ki je film financiral, mu je skompiliral pravi filmski učbenik, ki 
ga je opremil s fotkami vseh tipov filmskih trikov, kotov in ka-
drov. Državljan Kane, ki izgleda kot state-of-the-art gledališka 
predstava o moči in možnostih filma in ki od leta 2012 ni več 
največji film vseh časov (zdaj je to Hitchcockova Vrtoglavica), 
je filmska banka, povzetek zgodovine filma do leta 1941.

Rimejk Državljana Kana je nemogoč, ker je šlo vanj preveč 
filmov – ker je povzetek mnogih filmov, iz katerih je Welles po-
bral vse tisto, kar je bilo v njih najboljšega, nadstandardnega, 
neklišejskega, artističnega, cinefilskega. Povzetka zgodovine 
filma ne moreš rimejkirati. In Welles se je tega zavedal.

Vse je delal, da ne bi imitiral Državljana Kana, obenem pa 
je tudi naslednjih 44 let – do svoje smrti leta 1985 – delal vse, 
da ne bi posnel boljšega filma. Vedno je našel izgovor, zakaj 
njegovi naslednji filmi niso bili Državljani Kani. Filme, ki jih 
je posnel za studie, Veličastne Ambersonove (The Magnificent 
Ambersons, 1942), Tujca (The Stranger, 1946), Damo iz Šangha-
ja (The Lady from Shanghai, 1947), Macbetha (1948) in Dotik 
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zla (Touch of Evil, 1958), so mu premontirali in porezali, filme, 
ki jih je posnel v lastnem aranžmaju, pa je bodisi snemal nekaj 
let, recimo Othella (The Tragedy of Othello: The Moor of Ve-
nice, 1951), ali pa jih ni nikoli končal (Don Kihot, Druga stran 
vetra, Globina, Sanjači, Magični šov). Raje jih ni končal, kot pa 
da ne bi izgledali kot Državljan Kane. Podobno velja za njego-
ve studijske filme: raje je »svojeglavo« zbežal in jih prepustil 
studijskim mesarjem, kot pa da ne bi izgledali kot Državljan 
Kane. Vse je naredil, da bi lahko rekel: glejte, niso mi pustili, 
da bi posnel še enega Državljana Kana! Toda sam je vedel, da je 
Državljan Kane neponovljiv.

Leta 1930 je dal v revijo Billboard tale oglas:
»Orson Welles – karakterne vloge, negativci, mladostniki ali 

splošno. Tudi specialnosti, obvlada oder. Mlad, odličnega vide-
za, hitro se uči. Zelo izkušen in sposoben. Angažma v Chicagu 
konča junija, išče angažma v gledališki skupini do konca sezo-
ne. Plača po dogovoru. Fotografije na zahtevo.«

Imel je šele 15 let.
Toda tedaj je imel za sabo že dolgo igralsko kariero. Pri treh 

je statiral v operi Samson in Dalila, kot Trouble blestel v operi 
Madame Butterfly, v neki štacuni pa – v promocijske namene 
– »igral« zajca. Pri desetih je že režiral predstavo Doktor Jekyll 
in gospod Hyde, v kateri je igral oba, Jekylla in Hyda, urejal in 
ilustriral glasilo Indianola Trail, v uprizoritvi Dickensove Božič-
ne pravljice pa igral skopuškega Scrooga, tako da ga je Madison 
Journal sportretiral pod naslovom: Ilustrator, igralec in poet pri 
desetih. Nenehno je režiral gledališke predstave, v katerih je 
igral vse od kralja Leara in Fausta do Jezusa Kristusa in device 
Marije. Pri štirinajstih je že pisal gledališko kolumno ter prepo-
toval Evropo in svet.

Rodil se je 6. maja 1915 v Kenoshi (Wisconsin). Oče – izu-
mitelj, ki mu ni šlo – in mama – pianistka, ki ji ni šlo – sta 
ga krstila za Georga Orsona Wellesa, toda nihče ga ni klical 
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George. Nikoli. Klicali so ga Orson. Kakih 18 mesecev. Potem 
so ga klicali le še genij. Wonder boy.

Ko je bil star 18 mesecev, ga je pregledal dr. Bernstein in dah-
nil: Ta otrok je genialen! Še nikoli nisem videl tako izjemnega 
otroka! »Genij je bila prva beseda, ki sem jo slišal,« je rekel 
Welles. Beseda je ostala. In se prijela.

Bernstein ga je začel takoj zasipati z vzgojnimi pripomočki – 
kupil mu je violino, dirigentsko palico, pribor za slikanje in ki-
parjenje, malo marionetno gledališče, pribor za gledališko ma-
skiranje in škatlo s čarovniškimi triki. In ker mu je mama rekla, 
»da lahko otroke obravnavamo kot odrasle, dokler so zabavni, 
ko pa postanejo dolgočasni, jih takoj pošljemo v otroško sobo,« 
se je na vse kriplje trudil, da bi zabaval, šarmiral in zapeljeval. 
Zabaval je njo, njene prijatelje in prijateljice, vse. Non stop. V 
hipu, ko ne bo zabaven, bo odpadel. Za vsako ceno je hotel 
ugajati. Postal je mašina za zapeljevanje.

Ko so ga dali v javno šolo, mu ni šlo. Ni se vklopil. Morali so 
ga izpisati. Ni hotel biti otrok – hotel je ugajati. Pretvarjal se je, 
da je odrasel. In tudi vsi drugi so se pretvarjali, da je odrasel. 
Zabaval jih je, šarmiral, zapeljeval. Vedno je bil v središču, pod 
žarometi, slaven, zatopljen v vlogo hiperaktivnega zabavljača, 
šarmerja, zapeljivca, kreatorja, filozofa, artista, genija in šek-
spirjanca. Showman, ki je otroštvo izključil.

Da bi izgledal starejši, se je v gledaliških predstavah skrival 
za debelim make-upom in lažnimi nosovi. In ironično: na tek-
movanju šolskih gledališč v Chicagu je žirija diskvalificirala 
predstavo Julij Cezar, v kateri je igral Marka Antonija in Kasija, 
češ da so v njej nastopili tudi odrasli, maskirani v otroke.

Ker tisti oglas, ki ga je objavil v reviji Billboard, ni prijel, je 
leto kasneje krenil na počitniško-umetniško vandranje po Irski, 
kjer naj bi slikal in kiparil ter pisal dnevnik, ki naj bi ga kasneje 
izdal v obliki knjige, en passant pa se je oglasil v dublinskem 
gledališču Gate, kjer je pojasnil, da je znani ameriški igralec, da 
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je pravkar končal sezono v uglednem gledališču Guild, da išče 
poletni angažma – in da je star 18 let. Nasedli so. Dobil je vlogo, 
zasenčil ostale, požel ovacije, recenzijo pa je objavil celo New 
York Times, ki je prav tako nasedel temu, da je star 18 let in da 
je igral v gledališču Guild. Ni se več oziral.

V neki radijski seriji je nastopal kot »Gospod Orson Welles, 
mednarodno priznani igralec«, trdil, da ga je čarovniških trikov 
pri petih učil sam Harry Houdini, v Maroku z marakeškim pašo 
debatiral o umetnosti, v revijah objavljal detektivske zgodbe, v 
Španiji pa nastopal kot matador z imenom »The American«. Če 
seveda verjamete.

Tržil se je z miti in »genialnostjo«, kar pa je ustrezalo gleda-
liškim in radijskim producentom, ki so lahko svoje šove tržili 
z genijem, zato se je leta 1934 prebil na Broadway. Vse več je 
režiral, običajno nastopil v več vlogah (v Hamletu je bil Klavdij 
in očetov duh), se skrivaj poročil z Virginio Nicolson, punco iz 
ugledne chicaške družine. Vedel je, kaj hoče: publiciteto.

Ko mu ni šlo, je veliko pil, veliko fukal in veliko jedel, gol-
tal, žrl. Enormno, brez dna – dva zrezka, dve porciji pečenega 
krompirja, cel ananas in trojna porcija sladoleda. Pistacije. In 
seveda – steklenica viskija.

Če je bilo treba, je kričal ali pa koga pljunil. Vaje so trajale do 
zore. Hotel je do konca. Hotel je ovacije, občudovanje, glorijo. 
Hotel je šokirati. V Harlemu je režiral Macbetha, v katerem so 
igrali sami črnci, Macbetha pa je igral Jack Carter, kronični pi-
janec, morilec, gangster in lastnik bordela – vsaj tako je rekel 
Orson. Logično: »Vsi, ki so prišli na premiero, so rekli, da je 
bila to največja premiera v zgodovini Harlema, če ne kar sveta!«

Ko je postavil Doktorja Fausta, je oder s posebno osvetljavo, 
črnim žametom in skrivnimi izhodi spremenil v magično ška-
tlo, v kateri so igralci čudežno izginjali in se pojavljali, kar je 
bilo tako izvirno, da so ga častili kot Boga. »Počutil sem se, kot 
da sem prišel na svoj rojstni dan.« Kdor ne zabava, izgine.
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Ko je vlada izvedbo levičarske, agitpropovske opere Zibelka 
se bo zazibala, ki je opevala sindikalni boj v jeklarski industriji, 
prepovedala na zvezni lokaciji, je našel dvorano, ki ni bila v zve-
zni lasti – in ko so potem sindikati igralcem prepovedali stopiti 
na oder, jih je posadil med publiko, kjer so peli in recitirali, na 
povsem praznem odru pa je pustil le pianista. Javni polemiki ni 
bilo ne konca ne kraja, opera je postala hit, Welles je bil povsod.

Faust ni le ustvaril sveta, ampak je izklopil Boga in vklopil 
Wellesa.

Opero je odpeljal tudi na turnejo v jeklarske, proletarske re-
gije, celo v lunapark, v delavski knjigarni je predaval o »Kulturi 
in ljudski fronti« ter »Gledališču in ljudski fronti«. Levičarji so 
mu prišli zelo prav: levičarji so pač trdili, da mora biti umetnost 
namenjena ljudskim množicam. In Orson se je s tem absolutno 
strinjal: tam, kjer so bile množice, tam je bil on. Vedel je, da 
ima glas, ki lahko z milozvočnimi kadencami, metronomskimi 
pavzami in brezhibnimi intonacijami pritegne in vodi, fascinira 
in hipnotizira.

Leta 1937 je ustanovil gledališče Mercury, Julija Cezarja po-
stavil v čas fašistoidne demagogije, vzpona novih diktatorjev 
in političnih atentatov (oder je osvetlil tako, kot je bil osvetljen 
Nürnberg med nacističnimi bakladami), nizal hite, elektril 
množice, kuril medije, prišel na naslovnico revije Time. »Welles 
se na nebu počuti kot doma, kajti nebo je edina meja njegovih 
ambicij.« Ko je bilo sezone konec, je veljal za gledališkega Boga.

Radijski Bog je postal 30. oktobra 1938, ko je z radijsko igro 
Vojna svetov (War of the Worlds), prirejeno po Wellsovem sci-fi 
bestsellerju, Američane prepričal, da so se v New Jerseyju res 
izkrcali Marsovci. »Gospe in gospodje, prekinjamo program ... 
šokantne novice ... na Marsu so opazili čudne, hidrogenske 
eks plozije ... Zemlji se z veliko hitrostjo približuje orjaški žareči 
leteči predmet ... pristal je pri Grovers Millu ... iz vesoljske ladje 
stopajo srhljive, neopisljive, zlovešče kreature ... scvrli so ljudi, 
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ki so jih prišli gledat, tudi policaje ... povsod ležijo ožgana, ne-
prepoznavna trupla ... Marsovci prihajajo ... ljudje zapuščajo 
mesto ... to je konec ... iz mesta se vali dim ... ljudje padajo v 
Vzhodno reko – kot podgane!«

Da mu je nateg uspel, ne preseneča: to je bil pač čas, ko so 
ljudje slepo verjeli medijem, radiu še toliko bolj, zato so se po-
gnali v panični dir. Škoda: nekaj zlomljenih nog in spontanih 
splavov. Orson je premaknil množice. To je bilo boljše od seksa, 
boljše od viskija, boljše od sladoleda. Zato je sklenil, da mno-
žice še bolj premakne. Dobro je vedel, kaj se zgodi s tistim, ki 
množic ne premakne.

20. julija 1939 se je izkrcal v Hollywoodu, novem imperiju, 
absolutni monarhiji, ki je svetu pošiljala le še svoje slike. Hej, 
tisti, ki niste tu, zamujate! Ko se je Welles izkrcal v Hollywoo-
du, se je obnašal kot novi voditelj množic: nastanil se je v palači 
na Rockingham Drivu. Imel je bazen, služkinje, butlerja in dve 
slavni sosedi, Shirley Temple in Greto Garbo. Na ogled je pova-
bil tudi novinarje.

Mesec kasneje je s studiem RKO podpisal filmsko pogodbo 
stoletja. Film naj bi režiral, produciral in zanj napisal scenarij, 
v njem pa naj bi tudi igral, dobil naj bi sto tisoč dolarjev in 20 
odstotkov od dobička, lahko bo uporabil svojo igralsko ekipo 
(Mercury Theatre), imel bo vso kreativno svobodo, lahko bo 
posnel, kar bo hotel. Imel bo prvo in zadnjo besedo. Take po-
godbe ni imel nihče. Nič, RKO ga je hotel tržiti kot genija, kot 
čudežnega dečka, ki obvlada vse.

Hollywood ga je v trenutku zasovražil. Popolno kreativno 
svobodo je dobil fant, ki ni do tedaj posnel še nobenega filma! 
Za filmskega genija razglašajo tipa, ki nima nič s filmom! Ni-
komur se ni klanjal. Nikomur ni laskal. Nosil je brado in kadil 
pipo. Prišel se je igrat v našo hišo! Ko je v svoji vili priredil 
party, ni prišel skoraj nihče. Vsi so ga prezirali. Star je bil šele 
24 let. Bil je nevaren.
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Šel je proti toku, proti tradiciji, proti klišejem in proti avtori-
teti – in v tem je brezmejno užival. Ko so mu razkazovali studio 
RKO, je dahnil: »To je največji električni vlak, kar jih je kdaj 
imel kak otrok.« Hotel je biti kontroverzen in senzacionalen, pa 
naj stane, kar hoče. Če si kontroverzen in senzacionalen, si v 
središču pozornosti. Orson ni hotel biti drugje. Niti ni znal biti 
drugje. Senca ni bila zanj.

Zato ni potreboval le filma, ampak film in pol, film, ki bo več 
kot film, film, ki bo Dogodek, film, o katerem se bo govorilo, 
film, ki bo naredil teater, film, ki bo šokiral in generiral trače. 
Zato je Welles, medijski zvezdnik, ki je hotel biti povsod, skle-
nil, da bo posnel film o Williamu Randolphu Hearstu, medij-
skem tajkunu, ki je hotel biti povsod. To bo škandal! By Orson 
Welles. To se bo govorilo!

Ko se je razvedelo, da bo Državljan Kane film o Hearstu, so 
holivudski filmarji Wellesa še bolj zasovražili, saj mu je bilo 
očitno dovoljeno vse – lahko je smešil Hearsta! Še huje: širni 
Ameriki je lahko razkril, da ima Hearst tajno romanco z igral-
ko Marion Davies, da živita v dvorcu San Simeon in da njene 
genitalije ljubkovalno imenuje Rosebud! Tega drugi niso smeli.

Hearst je ponorel. Njegovi časopisi so tedne in tedne ubijali 
Državljana Kana, grozili z »eno izmed najlepših tožb v zgodo-
vini« in vreščali: »Gospod Hearst pravi – če hočete privatna ži-
vljenja, vam bo dal privatna življenja!« Kar je bilo svarilo holi-
vudskim šefom: če boste vi v filmu razkrili Hearstovo privatno 
življenje, bo Hearst v svojih časopisih in revijah razkril vaša 
privatna življenja.

Wellesa so začeli zasledovati Hearstovi fotografi in ga sku-
šali zasačiti pri kaki pikantni indiskretnosti, medtem ko so se 
Hearstovi časopisi spraševali: Kako to, da Orson Welles ni v 
vojski? Mar noče služiti domovini? Šikanirali so ga na vsakem 
koraku, namigovali, da je komunist in da prešuštvuje z Dolo-
res Del Rio, mu v hotelsko sobo podtaknili 14-letnico, a se ni 
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ujel, J. Edgar Hoover, razvpiti direktor FBI-ja, pa je oznanil, da 
»ogroža notranjo varnost« in da je Državljan Kane le nadalje-
vanje »prizadevanj komunistične partije, da bi diskreditirala 
Hearsta, njenega največjega nasprotnika«.

Ko so Hearstovi časopisi začeli »raziskovati«, zakaj v Holly-
woodu dela toliko levičarjev, toliko Judov in toliko tujcev, in 
ko je Hearst zagrozil, da njegovi časopisi ne bodo več objavljali 
rek lam za holivudske filme, so se holivudski šefi tako prestraši-
li, da so zbrali 842 tisoč dolarjev in jih ponudili studiu RKO – v 
zameno za sežig negativa in vseh kopij Državljana Kana.

Ko so tehtali, ali naj ga sežgejo ali ne, so pripravili še poseb-
no projekcijo za Joeja Breena, glavnega holivudskega cenzorja, 
sicer zelo pobožnega katoličana. Vse je bilo zdaj odvisno od 
Breena – če bi po ogledu sklenil, da ga je treba sežgati, bi ga 
sežgali. Toda na projekciji je bil tudi Welles, ki je iz taktičnih 
razlogov s sabo prinesel rožni venec. In ko je bilo filma konec, 
je vstal in se naredil, kot da mu je rožni venec iz žepa padel na 
tla – naravnost pred Breena. Orson je dahnil le: »Oh, oprosti-
te!« Nato je rožni venec nežno pobral in ga previdno vtaknil 
nazaj v žep. Joe Breen, strastni vernik, se je raznežil – in filmu 
prižgal zeleno luč. Kot je rekel Welles: »Če tega ne bi storil, ne 
bi bilo Državljana Kana.«

Nazadnje so Državljana Kana spustili le v nekaj kinodvoran, 
ki so bile v lasti studiev Warner in RKO, kar pa je bilo prema-
lo, da bi postal hit, toda dobil je devet oskarjevskih nominacij. 
Welles je bil nominiran v štirih kategorijah (za film, režijo, glav-
no moško vlogo in scenarij), kar je bil seveda rekord, toda dobil 
je le enega oskarja – za scenarij. Pa še tedaj je bilo v dvorani 
slišati: Buuuu! Prepozno.

Orson Welles je itak slavil. Ustvaril je natanko to, kar je hotel: 
Dogodek, film in pol, film, o katerem so vsi govorili. Še več: 
kritike je čarodejno prepričal, da je posnel največji film vseh 
časov. Ali bolje rečeno: zaigral je mučenika, ki mu skušajo ubiti 
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film, s čimer je ustvaril vtis, da je le od kritikov odvisno, ali bo 
njegov film preživel. In ker je tako spretno ustvarjal vtis, da 
film visi na nitki, so morali kritiki res fanatično agitirati in zelo 
pretiravati, da bi ga ohranili pri življenju. Z eno besedo: če so ga 
hoteli rešiti, so ga morali razglasiti za največji film vseh časov.

In res, revija Time je pisala, da hoče Hollywood »uničiti svo-
jo največjo kreacijo. Državljan Kane je najsenzacionalnejši 
produkt ameriške filmske industrije. To je umetnina, ki so jo 
zreli ljudje ustvarili za zrele ljudi.« V reviji Newsweek je John 
O’Hara napisal, da je »videl najboljši film, kar jih je kdaj videl,« 
in »najboljšega igralca v zgodovini«. Life: »Državljan Kane je 
odprl toliko novih kanalov, da ga bomo raziskovali še pet let.« 
PM: »Ko ga boste videli, boste imeli občutek, da niste videli 
še nobenega filma – še noben film ni tako zgrabil.« Esquire: 
»Welles je Hollywoodu pokazal, kako se delajo filmi.« Cue: »To 
je tako, kot bi šli na Broadway in za Paramountovo stavbo za-
gledali Niagarske slapove, Matterhorn nad Bryantovim parkom 
ali pa Veliki kanjon pod Times Squarom.« Hollywood Reporter: 
»Nekaj korakov pred vsemi do sedaj posnetimi filmi.« Times: 
»Kritiki so Državljana Kana enoglasno izbrali za enega izmed 
največjih filmov vseh časov, če ne celo za največjega.«

Ergo: kritiki so ga napihovali, da bi ja prišel v kino. Že leta 
1941 so ga torej razglasili za največji film vseh časov! Že leta 
1941 so ga beatificirali! Še preden je sploh prišel v kino! Hote-
li so mu pomagati, kar je bilo glede na okoliščine razumljivo. 
Welles je bil briljanten režiser in igralec – vedel je, kdaj mora 
odigrati mučenika. Imel je odličen občutek za timing.

Welles ni le posnel najboljšega filma vseh časov – ne, izumil 
ga je! Najboljši film vseh časov je njegova največja inovacija. 
Bil je namreč prvi, ki je hotel zavestno, naklepno in načrtno po-
sneti najboljši film vseh časov. Prvi, ki je tako razmišljal. Prvi, 
ki je hotel premagati ostale filme. Nihče se ni tako trudil, da bi 
naredil najboljši film vseh časov.
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Orson Welles – dramatik, pesnik, ilustrator, pisec radijskih 
iger, svetovni popotnik, pisec detektivskih zgodb, bikoborec, 
avtor šekspirjanskih učbenikov, narator dokumentarcev, risank 
in heavy metal albumov, impersonator, ventrilokvist, čarodej, 
fantazist, fascinator, debater, pisatelj, literarni lik, parodist, lis-
jak, pamfletist, govornik, kolumnist, predavatelj, mož fatalne 
Rite Hayworth, davčni ubežnik, vagabund, Titov prijatelj, naj-
mlajši has been – je kasneje pristal v trapastih filmih, v kate-
rih je igral karizmatične, despotske, megalomanske, zavaljene, 
kajnovske like (Cesare Borgia, Cagliostro, kan, kralj Savel ipd.), 
groteskne karikature Charlesa Fosterja Kana in samega sebe.

Svojo prihodnost je porabil, toda kamorkoli je šel, je igral ge-
nija, zato ne preseneča, da mu je neki producent ponujal nastop 
v kvizu, ki bi bil prirejen – Orson bi vnaprej dobil vse odgovore, 
kar bi potrdilo, da je genij. Kdo je bil Orson Welles, vedo le liki, 
ki jih je igral. Orson Welles so zgodbe, ki si jih pripovedujemo 
o Orsonu Wellesu. Le kdo bi lahko tekmoval z njim?

Državljan Kane ni le Državljan Kane, ampak tudi vse tisto, 
kar je Welles postal: padli zvezdnik, velik, nadarjen in avtode-
struktiven kot 20. stoletje, zgrožen ob spoznanju, da vsi skupaj 
sedimo v prazni dvorani, ko se enkrat prižgejo luči.
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ODRSKE LUČI

Zakaj je Chaplin zbežal iz Amerike

Po Pobiču (The Kid, 1921), ki je bil velik hit, je Chaplin po-
snel Leni razred (Idle Class, 1921), v katerem je skušal 

revni, brezposelni, deklasirani Potepuh živeti kot bogataši: 
pelje se z vlakom (ne v vlaku, ampak pod njim), igra golf (z 
žogicami, ki jih najde na igrišču), zrine se na bogataški ples 
in tako dalje. Ker pa je imel na snemanju manjšo nezgodo s 
spajkalko, ki mu je ožgala azbestne hlače, je Carl Robinson, 
njegov tiskovni predstavnik, sklenil, da povsem nedolžno, ru-
tinsko nezgodo za potrebe publicitete malce napihne, tako da 
so časopisi, vedno hvaležni spindoktorji, naslednji dan poro-
čali, da je Chaplin skoraj zgorel – da si je ožgal roke, telo in 
obraz. 

Še sam Chaplin je bil šokiran, ko je to prebral, kaj šele jav-
nost, ki je studio takoj zasula z zaskrbljeno pošto, med katero 
je Chaplin našel tudi prestrašeno, zgroženo pismo slovitega 
pisatelja H. G. Wellsa, avtorja Časovnega stroja, Nevidnega 
človeka, Otoka dr. Moreauja in Vojne svetov: zapisal je, da je 
šokiran, da je njegov fen in da upa, da bo lahko s svojim delom 
nadaljeval. Chapllin mu je odpisal, da ni nič hudega in da gre 
le za pretiravanje. 

Kmalu zatem je odpotoval v Anglijo, kjer se je srečal z Well-
som, ki se je ravno dobro vrnil s strokovnega potovanja po Ru-
siji. Kako je v Rusiji? »Počasi napredujejo.« Zakaj? »Lahko je 
pisati idealne manifeste, toda težko jih je potem udejanjati.« 
Kaj je rešitev? »Izobraževanje.« 
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Chaplin o socializmu tedaj ni kaj dosti vedel, zato se je šalil, 
da ne vidi nič dobrega v sistemu, v katerem moraš delati, da 
bi živel. »Iskreno rečeno, raje imam sistem, ki ti omogoča, da 
živiš, ne da bi delal.« Kaj pa vaši filmi, je vprašal Wells. »To ni 
delo – to je otroška igra.« 

V Angliji je spoznal mnoge veljake, duhovne in finančne, 
toda sodeč po njegovi avtobiografiji ga je najbolj impresio-
ral prav Wells. Deset let kasneje, po Lučeh velemesta (City 
Lights, 1931), sta ste videvala pogosteje, včasih v družbi 
Harolda Laskija, vplivnega britanskega profesorja, aktivista 
in marksista, ki je po koncu II. svetovne vojne pozival celo 
k revoluciji in ki mu je pripovedoval o »neverjetnih inova-
cijah filozofije socializma«. Wells je tokrat zaspal prej kot 
Chaplin. 

Leta 1935, sredi hude finančne in gospodarske krize, ga je 
Wells obiskal v Kaliforniji, kar je bila lepa priložnost za nekaj 
podvprašanj o Rusiji. Wells je namreč o Rusiji pisal vse bolj kri-
tično, celo prezirljivo – in predvsem zagrenjeno. »A ni še pre-
zgodaj za sodbe,« je rekel Chaplin: »Imeli so težko delo. Proti 
sebi so imeli opozicijo in zaroto tako znotraj kot zunaj. Čez čas 
bodo gotovo sledili tudi dobri rezultati.« Ni šlo. Wells, ki je v 
Stalinu videl le še »tiranskega diktatorja«, ni bil več fen Rusije 
– zdaj je vse svoje upe polagal v Rooseveltov New Deal, obe-
nem pa verjel, da se bo v Ameriki iz tedanjega depresivnega, 
umirajočega, odmirajočega kapitalizma rodil nekak »kvazisoci-
alizem«. Chaplin ja vprašal: »Če si ti, socialist, prepričan, da je 
kapitalizem obsojen na propad, kakšno upanje ima potem svet, 
če socializem v Rusiji propade?« 

In tako sta predla o socializmu: Chaplin je trdil, da je Rusija 
zamočila, ker ni odplačala carjevih dolgov, s čimer si je nako-
pala sovraštvo Zahoda in kapitalizma, Wells pa je trdil, da je 
rusko ljudstvo in samo idejo socializma naelektrilo prav to, da 
carjevih dolgov niso odplačali. Ko sta o socializmu debatirala 
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prvič, je bil Wells ta, ki je branil socializem – zdaj je bil Chaplin 
ta, ki je branil socializem. 

In ko ga je Wells vprašal, kdaj se je navdušil za socializem, 
mu je odvrnil, da se je to zgodilo šele, ko je prišel v Ameriko 
in ko je spoznal pisatelja Uptona Sinclairja, hardcore socialista, 
avtorja Džungle (Jungle), v kateri je leta 1906 razkrinkal sani-
tarno bedo mesno-predelovalne industrije (kar je pripeljalo do 
sprejema zakona o neoporečnosti hrane in zdravil), in ustanovi-
telja Helicon Halla (Princeton, New Jersey), kolonije alternativ-
nega, kooperativnega življenja, v kateri so nekaj časa – dokler 
ni pogorela (do tal!) – živeli tudi William James, John Dewey 
in Emma Goldman. Sinclair ga je nekoč, na poti v Pasadeno, 
vprašal, če verjame v profitni sistem – Chaplinu se je zazdelo, 
da je to vprašanje zadelo bistvo sveta, zato »politike nisem več 
videl kot zgodovine, ampak kot ekonomski problem«. 

Chaplin se je na začetku tridesetih sprijateljil s sovjetskim re-
žiserjem Sergejem Eisensteinom, ki je prišel v Hollywood, da bi 
posnel film o mehiški revoluciji, toda Hollywood – niti studio 
Paramount, s katerim je imel podpisano pogodbo (in ki mu je 
ponujal druge projekte, recimo film o jezuitih, ki so pokristja-
njevali Indijance, in Dreiserjevo Ameriško tragedijo) – ni trznil: 
mehiška revolucija je bila preveč kontroverzna topika, še zlasti 
posneta skozi komunistične oči. 

Zato je začel Chaplin prepričevati Sinclairja, naj on producira 
Eisensteinov epos, kar se je potem tudi zgodilo. Toda Sinclair 
ga ni le produciral, ampak tudi financiral – problem je bil le v 
tem, da je bil s produkcijskega vidika to zanj, popolnega film-
skega amaterja, prehud zalogaj, še toliko bolj, ker so snemanje 
spremljale vse mogoče in nemogoče katastrofe. Denar, do ka-
terega Eisenstein ni imel kakega sentimentalnega odnosa, je 
odtekal, filma pa ni bilo, zato je Sinclair – že precej izčrpan, 
pregorel – produkcijo prekinil ter dal del materiala zmontirati v 
film Thunder Over Mexico, ki pa leta 1933 ni ravno vžgal. 
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Kmalu zatem je najavil še večji, še bolj epski projekt: kandi-
daturo za guvernerja Kalifornije. Z odlično predvolilno kam-
panjo, v kateri je obljubljal »konec revščine v Kaliforniji« (End 
Poverty In California oz. EPIC), se je prebil skozi primarni, 
znotrajstrankarski krog volitev in dobil nominacijo demokrat-
ske stranke, kar je bil znak za preplah. Kalifornijskemu establi-
šmentu so se namreč ob misli, da mu bo vladal socialist, ježili 
lasje. Delodajalci in mediji so ga začeli šikanirati in razbijati: 
Komunist! Lunatik! Rdečkar! »Stop Sinclair!« Vsi so se obrnili 
proti njemu, celo sami demokrati, ki so ljudem širom Kaliforni-
je svetovali, naj raje volijo republikanskega kandidata. Franklin 
D. Roosevelt, novi ameriški predsednik, kreator New Deala, 
zanj ni hotel niti slišati. 

Sinclair, ki je imel široko javno podporo (leta 1934 je bilo v 
Kaliforniji 700.000 brezposelnih, štrajki so bili pogosti, spopa-
di med jeznimi migrantskimi delavci in menedžementi še po-
gostejši), je med drugim napovedal, da bo v primeru izvolitve 
holivudske studie prisilil, da bodo ponovno zaposlili vse, ki so 
jih odpustili, in da bo filmski industriji dvignil davke. Ne brez 
razloga: leta 1932, ko si je filme ogledalo 85 milijonov Ameri-
čanov na teden, je kalifornijska davkarija holivudskim studiem 
pobrala le 3.142 dolarjev. 

Sinclair je v knjigi Upton Sinclair predstavlja Williama Foxa 
(Upton Sinclair Presents William Fox), sicer biografiji holivud-
skega tajkuna Williama Foxa, »barona industrijskega fevdaliz-
ma«, objavljeni leto prej, oznanil celo, da bi bilo treba Holly-
wood nacionalizirati – ali pa ga vsaj podvreči strogi zvezni 
regulaciji. 

V hipu so ga razglasili za komunista, ki hoče sovjetizirati Ka-
lifornijo, in »najbolj nevarno boljševiško zver«. Louis Mayer, 
šef studia MGM, se je takoj vrnil z evropske turneje ter poskr-
bel za do tedaj največjo in najhujšo demonstracijo holivudske 
predvolilne moči: mobiliziral je uspavane republikance, prirejal 
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skrajno populistične shode, svoje uslužbence, tudi zvezdnike, 
prisilil, da so enodnevni zaslužek darovali republikanskemu 
kandidatu Franku Merriamu, lansiral pa je tudi serijo fiktivnih, 
sfabriciranih, zaigranih žurnalskih »dokumentarcev« (Metroto-
ne News), čistih manipulacij, ki so Sinclairjeve volivce prikazo-
vale kot umazane, razcapane, neizobražene prokomunistične 
klošarje s tujim akcentom. 

Tudi časopisa Los Angeles Times in Los Angeles Examiner 
sta objavljala fotografije potepuhov, ki se valijo v Kalifornijo, 
toda kot se je izkazalo, so bile tudi to le fikcije: fotografije, ob-
javljene v Los Angeles Timesu, so bile snete iz Wellmanovega 
filma Divji fantje ceste (Wild Boys of the Road, 1933), fotografi-
je, objavljene v Los Angeles Examinerju, pa so posneli z igralci, 
ki so jih plačali holivudski studii. 

Chaplin v svoji avtobiografiji pravi, da so mu politična stali-
šča najbolj usodno zaznamovali predvsem trije – Upton Sincla-
ir, H. G. Wells in Harold Laski. Toda bil je še četrti: Franklin 
D. Roosevelt. Prvič, Chaplin ga je med predvolilno kampanjo 
burno podprl, in drugič, ob inavguraciji ga je hipnotiziral prav 
tisti Rooseveltov mitski govor (»The only thing we have to fear 
is fear itself« itd.). Roosevelt je s kvazisocializmom, ki ga je na-
povedal Wells, reševal kapitalizem, Chaplin pa je z govori re-
ševal Roosevelta in New Deal, ali bolje rečeno – nastopal je kot 
Rooseveltov surogat. 

Rooseveltov inavguralni govor je – med vojno, v najtežjih tre-
nutkih, ko ga je Roosevelt najbolj potreboval – impersoniral 
večkrat: na shodu v San Franciscu, kjer je agitiral za pomoč 
Rusiji in odprtje še druge protinacistične fronte (»Rusi so naši 
zavezniki, ki se ne borijo le za svoj način življenja, temveč tudi 
za našega«), na shodu v New Yorku, kjer je spet agitiral za po-
moč Rusiji in odprtje druge fronte (»Demokracija bo živela ali 
pa umrla na ruskih bojiščih. Usoda zavezniških nacij je v ro-
kah komunistov.«), in na koncu Velikega diktatorja (The Great 
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Dictator, 1940), ki je pod krinko smešenja Adolfa Hitlerja agi-
tiral za ameriško intervencijo, za ameriški vstop v II. svetovno 
vojno, s čimer se je dobro ujel s politiko samega Roosevelta, ki 
je iskal dobro pretvezo za ameriški vstop v II. svetovno vojno, 
saj mu je desnica – in tudi del demokratov, predvsem izolacio-
nistov – ostro nasprotovala. 

Chaplinu se je zdel ta govor tako strateško pomemben, da je 
v filmu celo prvič spregovoril. V Modernih časih (Modern Ti-
mes), posnetih leta 1936, ko je že kraljeval zvok, se je tako divje 
in panično boril s tekočim trakom in novodobnimi mašinami, 
kot da se ne bi mogel odločiti med kapitalizmom in komuniz-
mom, toda njegovega glasu ni bilo slišati. Prvič je spregovoril 
kot Hitler, alias Hynkel, diktator Tomanie – in kot judovski bri-
vec, njegov dvojnik. Da bi »zadel« Roosevelta, je moral spre-
govoriti – njegov glas je imel politično zrno. Če je hotel biti 
prepričljiv, potem je moral govoriti kot Hitler. Njegova vojna 
govora – v San Franciscu in New Yorku – sta bila le nadaljevanji 
njegovega filmskega govora, ki je bil nadaljevanje Roosevelto-
vega inavguralnega govora. 

Ko je bilo konec II. svetovne vojne, se je začela hladna vojna. 
Ko se je začela hladna vojna, je Ameriko zgrabila paranoja. In 
ko je Ameriko zgrabila paranoja, se je začel histerični »lov na 
čarovnice«, komuniste, subverzivne, nelojalne in nepatriotske 
elemente. Med temi elementi pa se je kmalu znašel tudi sam 
Chaplin. Trikrat so celo najavljali, da ga bodo poklicali pred 
Kongresno komisijo za protiameriške dejavnosti (HUAC), toda 
njegovo pričanje so potem vedno preložili. Iz preprostega razlo-
ga: Kongresna komisija ni imela niti enega dokaza, da je Cha-
plin član komunistične partije – ali pa da je bil član kdaj prej. 

Ja, udeležence shodov je med vojno nagovarjal s »tovariši«. 
Ja, rekel je, da noče »stopiti med sovražnike komunistov«. In ja, 
rekel je, da »se čuti dokaj prokomunistično naperjenega«. Toda 
njegove članske izkaznice niso našli. Na koncu so mu sporočili, 
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da njegovo pričanje ne bo potrebno. Kongresna komisija se je 
očitno ustrašila, da ne bi mogla dokazati njegovega članstva v 
komunistični partiji, kar pomeni, da bi bil Chaplin zdaj čist – 
tega pa Kongresna komisija ni hotela, zato ga je raje pustila 
v nedorečenem, neodrešenem, kompromitiranem stanju, ki je 
dopuščalo manipulacije in šikaniranja. 

Leta 1947, ko je Kongresna komisija začela s svojim prvim va-
lom protikomunističnih zasliševanj, je imel FBI o Chaplinu že 
več kot dvatisočstranski dosje, ali natančneje: FBI ga je preisko-
val, nadzoroval in zalezoval že 25 let. Preiskovati ga je namreč 
začel že leta 1922, v času protikomunistične histerije (»Red 
Scare«), ki je sledila oktobrski revoluciji in koncu I. svetovne 
vojne, potemtakem leto po srečanju s H. G. Wellsom. Toda pre-
iskovati ga ni začel zato, ker ga je sprejel kontroverzni Wells, 
temveč zato, ker je priredil sprejem za Williama Z. Fosterja, 
delavskega voditelja, ki se je kasneje – v tridesetih letih – pre-
levil v generalnega sekretarja ameriške komunistične partije. 
Pogosto je obiskoval tudi magnata D. C. Jamesa, čigar sin je 
bil komunist, družil se je z delavskim agitatorjem z vzdevkom 
»Plotkin«, ameriški komunistični partiji pa naj bi daroval tisoč 
dolarjev – in FBI ga je vzel na muho. Poleg tega pa je podpiral 
Roosevelta in New Deal: v očeh ameriške desnice je bil zdaj to 
komunistični simptom. Med vojno je agitiral za pomoč Rusiji 
in odprtje druge fronte: v očeh desnice je bilo to podpiranje 
in legitimiranje komunizma, dajanje utehe sovražni strani. In 
seveda, ker je imel burno romantično in seksualno življenje, 
ker se je stalno ločeval, ker se je poročal z mladoletnicami (Mil-
dred Harris, Lita Grey) in ker je Joan Barry, nesojena starleta, 
bombastično oznanila, da je oče njenega nezakonskega otroka 
(in da jo je prej dvakrat prisilil v splav), je v očeh desnice ve-
ljal za nepatriotskega in neameriškega, za škandalozni tujek, 
ki ne spoštuje ameriške tradicije in ameriških moralnih vre-
dnot. To, da je nasprotoval Kongresni komisiji in da je podprl 
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progresivno stranko ter njenega predsedniškega kandidata He-
nryja Wallaca, ga je le še dodatno »kompromitiralo«. 

Ko so ga enkrat zreducirali na komunista ali pa na komuni-
stičnega simpatizerja oz. komunističnega sopotnika, je tudi 
njegov alter ego – Tramp oz. Little Fella oz. Potepuh, mali člo-
vek s cilindrom, žaketom in prevelikimi čevlji, dober in zloben, 
mehak in trd, sočuten in krut, nežen in grob, pošten in zvit, do-
brodušen in maščevalen, filantropski in egoističen, burlesken 
in patetičen, vedno sam proti represivnemu sistemu, vedno na 
begu pred zakonom in policijo ter vedno v boju proti grdim 
debeluhom – izgledal drugače: kot rušitelj kapitalizma, podje-
tništva, privatne lastnine, volje do bogastva, ameriškega sna in 
ameriškega načina življenja. 

Nič drugače niso v novi optiki izgledali njegovi filmi, recimo 
Pobič, Zlata mrzlica (The Gold Rush, 1925), Cirkus (The Circus, 
1928) in Luči velemesta (City Lights, 1931): to niso bile več bur-
leske, ampak kritike moralnih in ekonomskih paradoksov ka-
pitalizma. In tudi Gospod Verdoux (Monsieur Verdoux), ki ga 
je posnel leta 1947, ni več izgledal kot film o serijskem morilcu, 
ki zapeljuje in pobija ženske, ampak kot film o komunistu, ki 
zapeljuje in pobija bogatašinje, da bi lahko preživel svojo ženo 
in otroka. Jasno, tudi Gospoda Verdouxa je končal z roosevel-
tovskim govorom: 

»Imajo me za množičnega morilca, toda mar svet ne vzpodbu-
ja prav tega? Mar ne ustvarja orožja za množično uničevanje? 
Mar ni nič hudega sluteče ženske in otroke razstrelil na koščke? 
In mar ni tega storil znanstveno? Kot množični morilec sem v 
primerjavi z vsem tem le amater!« 

To je bil protihladnovojni govor – in vsak protihladnovojni go-
vor je v novem zgodovinskem kontekstu veljal za prokomuni-
stičnega. Kdor je proti hladni vojni, pomaga komunistom! Kdor 
je proti hladni vojni, je komunist! Kdor je proti hladni vojni, je 
proti Ameriki! 
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Kako to, da človeku, kot je Chaplin, sploh pustijo, da živi v 
Ameriki, je tedaj vprašal senator William Langer, ki je skušal 
skozi senat spraviti zakon, po katerem bi lahko Chaplina, ki ni 
bil ameriški državljan, po hitrem postopku deportirali, medtem 
ko je neki kongresnik zahteval celo kar takojšnjo deportacijo, 
to pa zato, ker kvari moralo, ker snema »gnusne filme« in ker 
noče sprejeti ameriškega državljanstva, ker torej sploh noče biti 
Američan. 

Chaplin je hotel leta 1948 odpotovati v Britanijo, kjer naj bi 
snemal film, a si je premislil, ker sta ga začela preiskovati še 
ministrstvo za finance in urad za naturalizacijo, tako da je ka-
zalo, da mu ob vračanju v Ameriko vstopnega vizuma ne bodo 
več izdali. 

Leta 1952 je posnel tragikomične, somračne, avtobiografske 
Odrske luči (Limelight), film o ostarelem, utrujenem, neper-
spektivnem klovnu, odvečni delovni sili, starem grešniku, ki ga 
nič več ne šokira in ki umira – ne prvič, ne zadnjič. Desnica je 
takoj pozvala k bojkotu. Dvorane so prikazovanje odpovedova-
le. Mediji so ga minirali. 

Še isto leto je odprodal svoj delež v filmski hiši United Artists, 
ki jo je ustanovil z D. W. Griffithom, Mary Pickford in Dougla-
som Fairbanksom, ter odšel v Evropo, na londonsko premie-
ro Odrskih luči, toda ko je odhajal, ga je zvezni tožilec James 
McGranery obvestil, da ponovne vstopne vize morda ne bo 
več dobil, ker da ni ameriški državljan in ker velja za moralno 
spornega ter politično nevarnega in subverzivnega. Če bo hotel 
dobiti vstopni vizum, bo verjetno moral najprej pred komisijo, 
ki bo preučila, če je z moralnega in političnega vidika sploh 
sprejemljiv. V Ameriko se potem ni več vrnil. 

Naselil se je v Švici, posle v Ameriki je urejala njegova žena, 
Oona O‘Neill, hči dramatika Eugena O‘Neilla, v Ameriki je pre-
povedal prikazovanje svojih filmov, leta 1957 pa je v Britaniji 
posnel Kralja v New Yorku (A King in New York), fantazijsko 
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satiro o ameriški demokraciji, v kateri je igral kralja fiktivne 
Estrovije, ki prebegne v Ameriko. Ker je nasprotoval jedrskemu 
orožju, so ga zrušili in izgnali. A tudi v Ameriki ni nihče nav-
dušen nad njegovim predlogom, da bi jedrsko energijo upora-
bljali izključno v miroljubne namene. Ker je brez prebite pare, 
se začne preživljati z nastopanjem v reklamah, tako da postane 
zelo popularen. Vsi ga hočejo imeti v svojih reklamah. Kralj, ki 
se je še malo prej posmehoval Hollywoodu in rokenrolu, napo-
sled vzljubi Ameriko, toda njegova fasciniranost traja le toliko 
časa, dokler ne sreča genialnega, brezdomnega dečka (Michael 
Chaplin), čigar komunistične starše so zaprli, ker niso hoteli 
ovajati pred Kongresno komisijo za protiameriške dejavnosti, 
toda pobič se potem sam prelevi v ovaduha, da bi ju rešil. 

Kralj obsodi ameriško »norost«, kar ga pripelje pred Komisi-
jo, kjer naj bi odgovoril na »absurdno vprašanje« (Ste zdaj ali 
pa ste bili kdaj prej član komunistične partije?), toda na koncu 
Ameriko raje zapusti. Pod častjo mu je, da bi se skliceval na 
»kraljevski privilegij« (alias peti amandma). 

Kralja v New Yorku v Ameriki niso prikazali, ker je veljal za 
protiameriškega – za delo človeka, ki se je obrnil proti Ameriki. 
Prvič so ga prikazali šele leta 1972, ko se je vrnil v Ameriko, 
da bi prevzel častnega Oskarja – ovacije v dvorani so trajale 12 
minut. Naslednje leto je dobil še Oskarja za glasbo v Odrskih 
lučeh – za melodijo, ki je bila velik radijski hit, ko je leta 1952 
zapuščal Ameriko. 

V Odrskih lučeh je dahnil: »Čas je najboljši avtor – vedno 
napiše perfekten konec.« 


