
Alekszej Tolsztoj trilógianyitó 
műve, a Golgota első része ele-

venedik meg a Nővérek-ben, Borisz 
Gsirstkov filmíró és Grlgort) Rosalj 
rendező színes filmjében. Nem volt 
könnyű az író s a rendező feladata. 
Egy szélesen hullámzó, magyölelésű, 
sajátosan történelmi-epikai anyag-
ban kellett megtalálniuk és megra-
gadniuk a drámai feszültség alkal-
mas csomópontjait, hogy a regényt 
sikerrel átfordíthassák a f i lm per-

bb és villanóbb előadásmódjára, 
nagy ökonómiával kellett ezt 

csinálniuk, mert a regén yanyagban 
kanyargó, szótfutó és összesodmódó 
emberi sorsok nagyon kevéssé rit-
kithatóak a mű igazságának sérelme 
nélkül. 

Azonfelül olyan epikáról, olyan 
történelmi regényről van szó, amely-
ben a történelem nem puszta díszlet, 
kosztümök és letűnt erkölcsök. A 
Golgotá-ban — az első részben kü-
lönösképpen — maga a történelem 
a főszereplő. Koppant meglódulása, 
ahogyan 1914-től előrecsap 1917 ok-
tóberéig, világokat dönt meg, és új 
világ számára nyitja meg a teret. 
Kifejezni, epikából filmdrámává át-
hangszerelni, itt mindenekelőtt ezt 
kellett. Meglódulásálban a (történel-

met, működésükben a földrengető 
erőket. 
. Nagyvonalú szerkesztés, lendüle-
tes dramaturgia biztosítja a filmben 
a törénelem — mondhatni, szemé-
lyes — főszerepét. A kamera merész 
lengése, a cselekmény gyors és gyor-
san lepergő fordulatai, a képek ala-
kulásának és mozgásának staccato 
ritmusa mindvégig . erőteljesen és 
fokozódóan érzékeltetik a helyes 
rangsorrendet, hogy itt: a történelem 
diktál és az emberi somok engedel-
meskednek. Ebben a látomásban, 
ennek a félkeltésében hűséges a film 
a regényhez — nem a puszta mesét 
-vitték át- filmre a Nővérek alkotói, 
hanem a mű mélyebb igazságát igye-
keztek a vászonra átvetíteni a saját 
6s zkö zei kkd. 

Nézzük külön-külön az emberi 
sorsokat és ami azokat elkapja, so-
dorja, pörgeti — a történelmet. Pol-
gári életről, azon belül is elsősorban 
asszonysorsokról van szó. tetézetten 
adva van tehát a -sorsszerűség-, azaz: 
a kiszolgáltatottság a világgal, az ön-
tudatlanság a történelemmel szem-
ben. A Bulavim-nővérek — a házas-
ságában csalódott, megcsalt és férjét 
megcsaló Kátya, és a tisztalelkű, a 
szerelem tisztaságát magában meg-
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őrző Dása egyformára a boldogságot 
keresik. Csak aranyi az életük, csak 
aranyit tudlraak magukról és a világ-
ró l hogy nekik keresniük kell a bol-
dogságukat. És a boldogság az ő szá-
mukra, az 6 világukban csak az le-
het — átadni magukat a kiválasz-
tott férfinak. 

A nővérek sorsa, akár szerencsé-
sen. akár szerencsétlenül, raagyob-
bána az áldozatok sorsa. Tehetetle-
nek a saját világukon Ibelül is. ha 
pedig ez a világ recsegni-xopognl 
kezd, ha összedől a történelem ára-
dásában, döbbenten ámuló szemek-
kel nézik, és — akkor la csak a bol-
dogságukat keresik, remélik vagy si-
ratják. — Sohasem voltam bo ldog . . . 
— suttogja Kátya a modOrra törté-
nelem legnagyobb fordulóján, a cári 
birodalom összeomlása közben^ és ez 
nem komikus, ez már-már megren-
dítő. 

Felmerülhet azonban egy kérdés. 
Nem túlságosan jóhiszemű és iószára-
dékú a film ezekhez a nővérekhez, 
és rajtuk át a polgári nőhöz? (Még 
akkor is. ha a polgáriságot az értel-
miségi jelzővel enyhítjük.) Ez a kér-
dés itt oktalan tenne. Kátya és Dása 
többet jelentenek és hordoznak ma-
gukban az átlag-típusok rendelteté-
sénél. Hordozzák a polgári világ 
belső, mélyebben rejtőző, tragikus 
emberi-érzelmi válságát, amit sem 
egy szép hisztérika, sem egy osiraos-
cinikus nőstény nem 'hordozhatna 
noha ezek az utóbbiak tipikusabban 
polgári nők tennének. És jelentik, 
éppen ezért jelenthetik a nővérek, a 
boldbgságszamjukfcal a makacsul 
együgyű és rendíthetetlen boadog-
ságkeresésükkel, osztályokon és 
S S * " * ® ? társadalmi tragédiákon 
tul történelemtől sodortatva is le-
ien thetik a drámában a lírát- vala-
mit az örök nőiből Végül is ez ben-
nük, az alakjukban, a mozgásukban 
a sorsukban a szép. 

A -sorsszerűség-, a dbbáltatás a 
féröhősök útjában is megvan, de már 
erős és drámailag-szellemlleg igen 
fontos különbséggel a két nővér sor-
sához képest. A nővérek naivan és 
ártatlanul öntudatlanok a történe-
temmel szemben, a férfiihősűk vi-
szont — a politikussá kapaszkodó 
ügyvéd, a hazáját elsirató kapitány, 
a munkásokhoz húzó fiatal mérnök 

— .többé-kevésbé hamisan szemlélik 
és hamisan ítélik meg a történelem 
hatalmas fondjuJjatát. 

A nővérek ártatlan öntudatlam-
séga és a férfihősök hamis öratudá-
ta, szemlélete külön-külön, és egy-
mással való passzív-aktív relációjá-
ban Is mélyrehatóan jellemzi' a mun-
kásforradalommal szembetalálkozó 
polgárságot és polgári értelmiséget 
És — a film szerencsés kompozíciója 
által — mindez arra is szolgál a 
végső fokon, hogy az öntudatlara-
ságon, a hamis szemléletekjen annál 
élesebben és tisztábban tükröződjék 
a magasabb tudatosság: az érlelődő 
és kirobbanó murakáifórradalam. 
Odaátról, a polgári világ ablakaiból 
és erkélyeiről' végképpen beláthatat-
lamraá és megérthetetlenné válik a 
meglóduló 'történélem — erről .be-
szélnek a film erőteljes' befejező ké-
pel. Vak erőnek, szörnyű káosznak, 
sodró-dobáló fátumraak látszik, ami 
a másik oldalon, a tanácskozó mun-
kások termeiben, vagy az utcákon 
vonuló forradalmárok énekében a 
szabadság és a béke egyszerű, ke-
mény, céltudatos akarata. És a lát-
szat ebben az esetben hitelesíti a va-
lóságot. 

Grlgorij Rasaij kitűnő munkát 
végzett a füm felépítésében; a törté-
nelem kettős síkú, sorsszerű és tuda-
tos megjelenítésében. A színészi já-
tékot azonban nem tartotta Ilyen 
biztonsággal a kezében. Nyifontova 
és Veszelovszkaja, a két nővér alakí-
tói hitelesen és finomara játszanak, 
bár az ő játékukban ós adódik itt-
ott '•illusztráció-. Szmckovmyikov 
ügyvéd és Besszonov költő alaklal 
viszont — Sarlahov és Davidov ala-
kításai — gyakran karikatúrákká 
csúsznak el a túljellemzés miatt. 
Személyük és jellemük belső hazug-
ságait túlszínezte és túlábrázolta a 
rendező, holott minél nagyobb a ha-
zugság a valóságban, az ábrázolás-
ban annál szabatosabb, egzaktabb 
pontosság a kívánatos. Az operatőr 
— Leonyid Koszmotov — munkája 
gazdag az emlékezetesen szép ké-
pekben; különösén a külső képei, 
ügy a film kezdete, valamint Dása 
hajóútja, sugároznak festői színeket 
és harmóniákat. 
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