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"A művészi alkotások legszigorúbb, 

•de egyben legtárgyilagosabb bírája 
az idő. Megőrzi az igazán művészit 
az emberiség kincsestára számára, de 
a feledésbe meríti az értéktelent. 
Maradandó művészi alkotás pedig 
csak olyan mű lehet, amelyet az idő 
örök útitársa, az élet Igazsága hat 
át.« — Így kezdi a »Nagy élet* című 
fűmről szóló méltatását a Szovjetsz-
kij Ekrán. 

A film a Donyec-medence bányá-
szairól szól, két részből áll. Első ré-
sze 1939-ben készült a kijevi Film-
stúdióban, s osztatlan sikert aratva 
bejárta a Szovjetunió valamennyi 
filmszínházát. Szerzőit, Pável Nyiliai 
szövegírót és Leonyid Lukov rende-
zőt Sztálin-díjjal tüntették ki. 

A film második része, közvetlenül 
a háború befejezése után, az újjáépí-
tés első évében készült. Azonban esz-
mei mondanivalójával elmaradt az 
első résztől, s hibáit megbírálta a 
Szovjetunió Kommwiista Pártja KB 

1946. szeptember 1-i határozata és a 
szovjet társadalom. 

A film szerzői az elmúlt évben át-
dolgozták a második részt. Tizenkét 
év után bemutatásra került a -Nagy 
élet* mindkét része. 

Az első rész a 30-as években ját-
szódik, a donyeci bányászok életének 
eseményeiről szól, a sztahanovista 
mozgalom kibontakozásáról, a szo-
cialista építés lendületéről, nehézsé-
geiről, a küzdelmekről és a győzel-
mekről. 

Hősei egyszerű bányászok, akiknek 
lelkivilágát, jellemét sokoldalúan 
ábrázolják a film alkotói és a tehet-
séges színészek (Andrejev, P. Alej-
nyikov, I. Novoszelcev, I. Pelcer, V. 
Serenyeva stb.). 

A politikád szenvedélyesség, a ha-
ladásba, az új győzelmébe vetett hit 
ereje, az Idealizálásmentes ábrázo-
lásmód — ezek jelentik a film első 
részének eszmei-művészi értékét. 

A film második része a német 
megszállás alól felszabadított Do-
nyec-medencében játszódik. S kibon-
takozik benne a szovjet ember ke-
mény háborús megpróbáltatásainak, 
fájdalmának és örömének, reményei-
nek és beteljesült vágyainak költői 
képe. 

A filmet nagy sikerrel mutatták be 
a Szovjetunióban, a kritika joggal 
emeli ki. hogy a mű mindkét része a 
szovjet nép történelmének egy-egy 
meggyőző erejű művészi dokumen-
tuma. 
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