
L E M ÉS A SZOVJET NÉMAFILM 
Sokan úgy vélik, hogy Lenin alak-

ját a mozivásznon első ízben A. Kap-
ler és M. Romm filmje, a Lenin Ok-
tóbere mutatta be, amelyet a forra-
dalom huszadik évfordulójára ké-
szítettek. Valójában a lenini téma 
kezdete jóval korábbi időszakra te-
hető. Lenint már életében megörö-
kítették néhány dokumentum-érté-
ku felvételen, amelyek később elő-
segítették a színészi munkát. És 
már akkor sem elégedtek meg ri-
port-felvételekkel, hanem arra tö-
rekedtek, hogy játékfilmen mutassák 
be Lenin történelmi szerepét. 1920-
ban P. I. Vojevogyin, aki akkor a 
népművelési népbiztosság filmosz-
tályának' vezetője volt, forgatóköny-
vet írt egy történelmi filmhez Az 
akadályokat átlépve — előre, maga-
sabbra! címmel. 

Ez a forgatókönyv 71 tézis-törté-
netből állt, hat részre oszlott, s mint 
a filmforgatókönyv tervéből kitűnik, 
a filmnek fel kellett volna ölelnie 
Lenin forradalom előtti tevékenysé-
gének éveit is, Októberben betöl-
tött szerepét, majd alkotó munká-
ja i a forradalom győzelme után. 

Vojevogyin kísérlete azonban nem 
járt eredménnyel, a szerző nem tu-
dott megbirkózni egy ennyire gran-
diózus feladattal, de maga a szovjet 
filmipar sem állt még készen a fel-
adat megvalósítására, sem alkotói, 
sem műszaki, sem anyagi szempont-
ból. 

A húszas évek elején gyakoriak 
voltak a "klubokban és a kultúrhá-
zakban az olyan előadások, amelyek 
Lenin életének és a forradalomnak 
valamelyik epizódját vitték színpad-
ra. Voltak olyan filmek is, amelyek 
közvetlenül ezekhez az előadásokhoz 
kapcsolódtak. Protazanov filmje: Az 
ő behívója (1925) Lenin halálával, 
s azzal a gondolattal zárult, hogy a 
dolgozók folytatni fogják Lenin har-
cát Az akkori idők szellemének 
megfelelően Protazanov szereplői két 
élesen szembeálló csoportra oszlot-
tak; egyfelől a szovjet hatalom el-

lenségei, a gyáros és fia; másrészt 
Andrej, a fiatal munkás, az öreg pa-
rasztasszony és Katya, az unokája. 
Pudovkin erről a filmről megjegyez-
te. hogy „Protazanov munkáját úgy 
is felfoghatjuk, mint az első játék-
filmet Leninről". A lenini téma 
nemcsak Protazanov filmjének finá-
léjában jelent meg, hanem szimboli-
kusan végigvonult az egész filmen. 

Voltak Leninnel kapcsolatos if jú-
sági filmek is. Így például a Do-
ronyin rendezte Hogyan utazott a 
kis Petya Iljicshez című filmben 
arról van szó, hogyan utazik Petya 
messziről Moszkvába, hogy elbú-
csúzhassák a halott Lenintől. 
Krupszkaja elismerően nyilatkozott 
a filmről, különösen a hatásos be-
fejező jelenetet emelte ki. Hason-
lóan Lenin nevében cselekednek a 
Lenin lakása című film gyermek-
hősei is (Petrov rendezése, 1929). 
De az akkori filmek készítőinek nem 
mindig sikerült összefűzniük a nép 
Lenin iránti érzelmeinek ábrázolá-
sát a lenini ügy távlataival: míg az 
előbbit hatásosan, sok árnyalatban 
fejtették ki, addig az utóbbit gyak-
ran csak jelszószerűen tudták áb-
rázolni. 

Dziga Vertov (Lenini filmigazság. 
1924. és A parasztság szívében Le-
nin él 1925) arra törekedett, hogy a 
Lenin életében készített felvételeket 
és Lenin temetésének epizódjait ösz-
szekapcsolja felvétel-kiegészítések-
kel (a lenini beszédek hallgatóinak 
reagálása, a lenini eszmék megvaló-
sítása stb.) A montázs segítségé-
vel elmélyítette a tájékoztató jelle-
gű felvételek értelmi jelentését, s 
felemelte azokat a művészi, költői 
publicisztika színvonalára. 

Vertov még 1919-ben felvételeket 
készített Leninről A. Levickij ope-
ratőrrel. Később összeállította a Le-
nini filmnaptár című szalagot. Ez 
volt az első kísérlet arra, hogy egye-
sítsék a Vlagyimir Iljicset megörö-
kítő összes felvételek it, kronolo-
gikus sorrendben összefoglalják az 



élő Leninről készített filmdokumen-
tumokat. 

Vertov egyike volt azoknak a 
filmszakembereknek, akik a kor-
mány határozata értelmében szalag-
ra rögzítették a gyászmeneteket és 
röpgyüléseket. 1924. február 6-án 
már látható volt a mozikban Dziga 
Vertov összeállításában a Lenin te-
metése című film. 

Vertov később tovább dolgozott az 
általa összegyűjtött filmdokumentu-
mokon. A Lenin filmigazság-a 
„már ezer méteres film volt", amely-
ben a Lenin életéről, betegségéről 
és haláláról készített anyag három 
részre oszlott. A rendező már fel-
használta az úgynevezett „színesí-
tett" eljárást. Vörös színűek voltak 
a magát Lenint ábrázoló jelenetek, 
kékek a rossz termést és járványo-
kat ábrázoló képek, feketék a Le-
nin halálával és temetésével kap-
csolatos felvételek. Eizenstein saját 
bevallása szerint a Patyomkin pán-
célos egyik legdrámaibb jelenetét — 
a Vakulincsuk holttesténél összehí-
vott röpgyűlést — Vertov filmjé-
nek hatása alatt készítette. 

A lenini motívum felvillant J. 
Cservjakov 1928-as filmjében is: 
Egy lány a távoli folyó partjáról, 
amelynek hősnője, egy vidéki tele-
pülés távirász-kisasszonya gondolat-
ban minden cselekedetét és gond-
ját megosztja Leninnel. Szeretne 
az ország középpontjába kerülni, de 
azután belátja, hogy odahaza is 
nagy feladatok várnak rá. 

Mint láthattuk, az első Leninről 
készített filmek inkább a téma emo-
cionális, történelmileg hiteles vonat-
kozásait emelték ki. Krupszkaja 
maga is tiltakozott Lenin életének 
színrevitele ellen és a dokumentális 
pontosság mellett szállt síkra. 

A más személy által eljátszott Le-
nin alakja is olyan filmeken jelent 
meg, amelyek egyesítették maguk-
ban a játékfilm és a híradófilm tu-
lajdonságait. A forradalom győzel-
mének tizedik évfordulójára készült 
el Eizenstein Október-e és Barnet 
Moszkva Októberben című filmje. 
Barnet maximális hitelességre tö-
rekedett és ezért megkérte az októ-
beri események aktív résztvevőit 
hogy egy-egy filmepizódban szere-
peltethesse őket A történelmi sze-
mélyek megjelenítéséhez pedig 

olyan embereket gyűjtött össze, akik 
külsőleg hasonlítottak rájuk. Eizen-
stein is pontosságra törekedett a tör-
ténelmi események és tények újra-
alkotásánál. Sem Eizenstein, sem 
Barnet nem akart semmit kigondol-
ni, nem „szervezték" a cselekményt 
dramaturgiai eszközökkel. Eizen-
stein fő művészi eszköze az Októ-
berben a montázs volt, amelyet 
gyakran alárendelt a részletek szim-
bolikus jelentésének. 

Eizenstein filmjének első változa-
tai felölelték a forradalom külön-
böző szakaszait a monarchia meg-
döntésétől a polgárháború befeje-
zéséig. A rendező azonban későbbb 
mégis úgy döntött, hogy figyelmét 
a hatalom átvételét közvetlenül 
megelőző eseményekre fordítja. A 
forgatókönyvben Eizenstein és társ-
szerzője, G. Alekszandrov nagy mér-
tékben követték John Reed könyvét: 
„Tíz nap, amely megrengette a vi-
lágot". 

Az első epizód a filmben, amely-
ben Lenin alakja is megjelenik, 
nevezetes találkozása volt a Finn 
Pályaudvar előtt a forradalmi nép-
pel. A reflektorok cikázó fényei 
megvilágították a munkástömeg 
egyes csoportjait és alakjait. Lenin 
határozottan fellép a páncélautó ke-
rekére, majd az autó tetejére. Az-
után a razliví kunyhó következik, 
de Lenin nem jelenik meg a képen. 
Egy másik jelenetben látjuk ismét: 
parókában vezeti félre az Ideigle-
nes Kormány kopóit. És végül lát-
juk őt a második szovjetkongresszus 
szónoki emelvényén — Lenin beje-
lenti a forradalom győzelmét. Az el-
ső epizódon kívül a többi inkább 
csak átvillanó részlet volt, a film 
egyébként is tele volt rejtvényszerű 
szimbolikával. 

Barnet és Eizenstein egy uráli 
munkást, V. N. Nyikandrovot sze-
repeltette Leninként. Nyikandrov 
külsőleg nagyon hasonlított Lenin-
re, de szerepét csupán látványos je-
lenetekben tudta ellátni. Nyikand-
rov arca, különösen, ha szemé is 
látható volt, azonnal elárulta, hogy 
nem Lenin. Majakovszkij elítélően 
nyilatkozott Eizenstein kísérletéről, 
bár más kérdésekben, főként a tör-
ténelmi pontosság kérdésében egyet-
értett vele. 

De már akkor sem értett Majakov-



Lenin egy lSlí-es filmhíradóban 

szkijjal mindenki egyet. Kirson, az 
ismert drámaíró ezt írta: „Lenint 
természetesen nehéz eljátszani, ez a 
feladat valóban csaknem teljesíthe-
tetlen. De ha mégis arra gondolunk, 
hogy az egész világon proletármil-
liók élnek, akik sohasem látták Le-
nint, de akiknek megvan a maguk 
meghatározott, Lenin nevével kap-
csolatos elképzelésük... és meglát-
hatják a mozivásznon akár a kevés-
sé hiteles Lenint is — akkor képze-
letükben továbbrajzolják Lenin 
alakját Ebben a kérdésben a néző 
saját művészete óriási szerepet ját-
szik." 

Majakovszkijnak igaza volt Nyi-
kandrowal kapcsolatban, ami a le-
nini téma megtestesítésének akkori 
szakaszát illette. Kirson viszont hitt 
abban, hogy jön majd olyan színész, 
aki képes lesz ,,a néző saját művé-
szetének" — azaz képzeletének — 
felkeltésére. 

Bizonyos időnek kellett eltelnie, 
amíg a szovjet filmművészet való-
ban méltóképpen meg tudta testesí-
teni Lenint. Meg kellett jelennie 
Csapajev és Makszim figurájának, a 
forradalom élenjáró hőseinek a mo-
zivásznon. (A Makszim-filmnek a 
tervek szerint volt egy olyan előze-
tes változata, amelynek során Mak-
szim nagy bonyodalmak után eljut 
Leninhez és beszélget vele). 

Dziga Vertov a harmincas évek 
közepén megteremtette legjobb, im-
már hangos dokumentumfilmjét: 
Három dal Leninről, (1934) amely-
ben a Leninről készített felvételek 
mellett már felhasználhatta a Lenin 
beszédeiről készített hangfelvétele-
ket is. A felvételek készítői bejár-
ták az egész országot, mások össze-
gyűjtötték a Leninről alkotott nép-
dalokat Egyes dalok közvetlenül be-
kerültek a filmbe, másoknak csak 
a szövege szerepelt, voltak olyanok 
is. amelyeket játékfi 1 mszerűen meg-
jelenítettek. A filmben szerepeltek 
dokumentumfelvételek az országban 

folyó szocialista építkezésekről, a 
Dnyeprosztrojról, Magnyitogorszk-
ról, a Fehér-tengeri csatornáról, sok-
sok szereplővel és jelenettel. Ez a 
film, mint Vertov írta: „az ember 
belső monológja, aki a régitől az új 
felé, a múltból a jövő fe lé rabság-
ból a szabad, kulturált élet felé ha-
lad, azé az emberé, akit a forrada-
lom feloldozott." 

A film valóban óriási sikert ara-
tott az egész szovjet nép körében. 
A vöröskatonák felvonultak a 
moszkvai utcákon, hogy megtekint-
sék a filmet, kibontott zászlóval, ze-
nekari kísérettel. A kezükben plakát 
volt: „Megyünk megnézni a Három 
dalt Leninről." 

A korai filmkísérletekben Lenin 
maga nem volt még igazi szereplő, 
a drámai konfliktus résztvevője. 
Alakjának lélektani elmélyítése, bel-
ső világának bemutatása még hátra-
volt. Csak akkor valósulhatott meg, 
amikor megjelentek az új színészek, 
a belső átélés mesterei, amikor a 
drámaírók elhatározták, hogy nem 
csupán másokat beszéltetnek Lenin-
ről, de a cselekmény részesévé te-
szik, megszólaltatják. így sikerült 
előrelépni a külső hasonlatosságtól 
a lenini jellem és belső világ igazi 
feltárása felé. 

N. ZAJCEV 


