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A szovjet filmművészet új fejlődé-
sét napjainkban sokféle tény bizo-
nyltja. Nemcsak a nagy nemzetközi 
fesztiválok eredményei: a -Negy-
venegyedik*, a "Csendes Don* a 
-Múló évek*, e -Szállnak a darvak* 
sikere, hanem az is, hogy a gyártás 
mennyiségileg is emelkedőben van. 
1954-toen még 38 film készült, a kö-
vetkező esztendőben már 85. 1956-
ban ez a szám 85-re ugrott fel, 1957-
ben 92-re. Az elmúlt évben pedig 103 
nagy játékfilm hagyta el a stúdiókat 

Mindehhez sok és jó forgatókönyv-
re van szükség, vagyis az írók, fia-
tal tehetségek mind szélesebbkörű 
bekapcsolására, a régi és a főisko-
láról most kikerülő rendezők, ope-
ratőrök, szakemberek tehetségének, 
elképzelésellnek kihasználására. S itt 
kell megemlíteni, hogy az ismert-
nevű rendezők rendkívül nagy gon-
dot fordítanak az utánpótlás kineve-
lésére. Mihail Kalatazov például a 
-Szállnak a darvak* után nem kez-
dett tüstént új filmet, hanem tapasz-
talataival, tanácsaival mint művészeti 
vezető irányította egy teljesen fiata-
lokból álló forgatócsoport munkáját 
Így tesz most Szergej Jutkevics is. 

Többek között ez a művészi sze-
rénység is magyarázata az ifjúság 
gyors előretörésének, a sikernek. 

Ha az 1959-es évi tervet böngész-
szük, az első, ami tüstént a sze-
münkbe ötlik, a változatos és gazdag 
tematika. A nemzetiközi kapcsolatok 
kiszélesedéséről vall — a most fo-
lyó tárgyalásokon kívül — hat ko-
produkcióé alkotás. A -Keleti szil* 
(kínai), az -Elóests* (bolgár), a »Nor-
mandia-Nyemen- (francia), a "Fel-
szabadulás* (albán), végül a "Má-
jusi csillagok* és a »Gy6z a szere-
lem- (csehszlovák) és szovjet müvé-
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szek közös munkája. Közülük is ki-
emelkedik a -Normandia-Nyemen*, 
amely a Nagy Honvédő Háború ide-
jén a szovjet hadsereg oldalán har-
colt Normandia repülőhadosztály hős 
pilótáinak harcát örökíti meg. Jeen 
DreviUe francia rendező forgatja a 
filmet Konsztantyln Szimonov, Char-
les Spook és Elsa Triolet forgató-
könyve nyomán, szovjet meg francia 
színészek közreműködésével 

Mellettük érdeklődésre tarthat szá-
mot néhány közismert klasszikus 
orosz regény vagy novella filmvál-
tozata. így a nemrég befejezett 
"Apák és fiúk* után Tvrgenyev még 
két műve került műterembe. Vlagyi-
mir Petrov az -Elóesté—t, Jevgenylj 
Tyetyerin pedig a "Mumu«-t ülteti 
át az új műfaj követelményeinek. 
Ivan Pirjev, a zenéa filmek mestere, 
tálén éppen egyik kritikusát óhajtja 
megcáfolni, aki néhány esztendeje 
azt Irta, hogy számára idegen a 
klasszikus légkör. »A félkegyelmű* 
első részét követően ugyanis ismét 
DosztoJevuJcifhez nyúlt, még pedig 
a "Fehér éjszakák—hoz. A Csehov-
évforduló alkalmával Joszií Heffie, 
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a nagy elbeszélő emlékének szenteli 
»Dáma a kutyuskával* című művét. 

Solohov népszerűségét bizonyítja, 
hogy az * Ember sors* mellett elké-
szül az "Űj barázdát szánt az eke* 
új változata. Alekszej Ivanov, a régi 
gárda közismert tagja- dolgozik rajta 
a Lenfilm leningrádi műtermeiben. 
S ha már itt tartunk, említést érde-
mel, hogy Szergej Bondarcsukkal 
egy időben (aki az »Ember$ors* ren-
dezője), még egy világhírű színész 
vállalt új szerepkört. Alekszej Boía-
lovról van szó, ő Gogol »Köppeny* 
című művét forgatja. 

A mai témák közül amúgy talá-
lomra megemlíthetjük a falusi tár-
gyú »Elbeszélés az agronómusról*-t, 
forgatókönyv írója a nálunk is járt 
Galina Nyikolajevna. Mihail KaXa-
tozov a geológusok életéről fejezett 
be nemrégiben filmet (*Az el nem 
küldött levél*). Operatőrje ismét 

Szergej Vmszevszkij a »Szállnak a 
darvak* bravúros fényképésze, míg 
a két főszereplő: az Életem árán* 
férfi hőse, Jevgenyij Urbanszkij és 
természetesen Tatjana Szamoflova. 

Az új nemzedék előretörése (a ki-
jevi stúdió 13 filmjéből például 10 
olyan rendező irányításával készül, 
aki most, vagy csak nemrég végezte 
az akadémiát), nemcsak új lendüle-
tet, friss szemléletet, egyéni elkép-
zelést vitt az 1959. évi tervbe, hanem 

Vladimír Petrov az új szovjet-bolgár 
koprodukció, az -Előeste- rendezője 

lehetővé tette, hogy a nagyok gondo-
sabban, alaposabban készülhessenek 
elő új feladataikra. így már érthető, 
miért nem találkozunk — hogy csak 
néhány nevet említsünk — ebben az 
esztendőben például Grigorij Alek-
szandrov, Mihail Romm, Juliusz 
Rajzmann, PYidrlh Ermler, Abram 
Room nevével. Mihail Csiaurelli Tbi-
lisziben *A nép leánya* című új 
filmjét készíti elő. 

Az írók is — s ez örvendetes je-
lenség — mind nagyobb érdeklődés-
sel fordulnak a film felé. A 105 filih 
főcímén olyan közismert neveket ta-
lálunk, mint Konstantyin Szimonov, 
Olesz Goncsar, Pável Nyilin, Galina 
Nyikolajevna, Vagyim Szobkó, Zak-
rutkin, Mihail Solohov, Szergej Mi-
halkov, Szergej Antonov. Közülük 
sokan mai témát dolgoztak fel — s 
ez most különösen a XXI . komgresz-
szus határozatainak fényében — 
rendkívül fontos. A jelek alapján te-
hát bizonyos, hogy ez az esztendő is 
gazdag, érdekes termést hoz. 
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