
Folytatva a témát... 
Mark Donszkoj nemrégen fejezte 

be új filmjének, a Nagyezsda- rtak 
forgatását, mely Nagyezsda Konsz-
tantyinovna Krupszkajáról szól, aki 
végig kísérte Lenint a forradalmi 
harc hosszú és nehéz útján. 

— De Nagyezsda Konsztantyinov-
na alakja nemcsak ezért érdekes, 
mondotta filmjéről Mark Donszkoj. 
Saját forradalmi, pedagógiai, nép-
művelői tevékenysége is igen jelen-
tős. Nem véletlen, hogy az ENSZ 
Nevelésügyi, Tudományos és Kultu-
rális Szervezetének a díja az ő ne-
vét viseli. Életének valamennyi ér-
dekes eseményét azonban egyetlen 
film keretében lehetetlen felölelni. 
Csupán azokra a jelenetekre szorít-
koztam, amelyek a fiatal Vlagyimir 
Uljanowal való megismerkedésének 
a történetét mesélik el. Elhatározá-

sáról, hogy életét Lenin mellett a 
forradalomnak szenteli. 

Egy fiatal nő lemond arról, hogy 
úgy éljen, mint a szokás diktálja, 
mint a többiek, az emberek többsé-
ge él — ilyen elhatározás nem min-
den előzmény nélkül támad fel va-
lakiben. Ilyen volt az apja életének 
rá tett mély hatása. Krupszkaja 
édesapja, mint százados, egy kis vá-
ros járási főnöke, látszólag a többi 
katonatiszt életét éli. Ám a valóság 
más. „Nem kívánatos elemekkel" ba-
rátkozik, lázító könyveket olvas, 
börtön helyett kórházat építtet. Vé-
gül megfosztják tiszti rangjától, 
anyagilag tönkreteszik, még attól a 
jogától is megfosztják, hogy nagyvá-
rosban lakjon. Tüdőbaj vetett véget 
életének. A másik megrendítő hatás 
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származású leány részt vett a cár 
elleni merényletben, ezért kivégez-
ték. Nagyezsda Krupszkaja mind-
össze néhány pillanatig látta őt, ám 
az életet olykor ilyen pillanatok 
döntik el, amelyek erkölcsi, szellemi 
töltetet adnak az embernek. S ta-
lán a legmélyebbre ható: Lev Tolsz-
toj. Gondolatai az önképzésről ez-
időben számos útkereső fiatal életé-
ben döntő szerepet játszották. Tolsz-
toj hatalmas egyéniségének hatása 
alól Nagyezsda Krupszkaja sem 
vonhatta ki magát. Még levelet is 
írt Tolsztojnak, s választ kapott tő-
le . . . Az erős szellemi hatások ez 
időszakában ismerkedett meg és kö-
tött barátságot Leninnel. 

Ütjaik 1894-ben Szent Péterváron 
keresztezték egymást, s azután már 
egymás mellett haladtak. A nézők a 
film hőseitől jövőjük küszöbén vál-
nak el: Szibériában, Susenszkoje fa-
luban, ahová Lenint 1897-ben szám-
űzték. Krupszkaja ufai száműzetési 

Középen: AndreJ Mjagkov — (Lenin sze-
repében és Natasa Belovosztyikova 



helyéről ide kérelmezte az áthelye-
zését. 

Donszkoj előző két filmjét, a Le-
nin anyjáról, Marija Alekszandrovna 
Uljanováról készített Anyaszív és 
Anyai hűség című alkotásait Állami-
díjjal jutalmazták. A Londoni Film-
fesztivál nagydíját is elnyerte a két 
filmmel. A díj azért is figyelemre 
méltó, mert a nézők ítélete alapján 
kapta meg a neves rendező. 

— E két filmemet — mondja 
Donszkoj —, mint egyébként számos 
más filmemet is az asszonyi hőstett-
nek szenteltem, e két esetben egy 
különleges asszonynak — Lenin 
édesanyjának. Férje meghalt, hat 
gyermekéről magának kellett gon-
doskodnia, idősebbik fia a cári bi-
tófán fejezi be életét, Anna lányát 
börtönbe zárják, Vlagyimir fiát po-
litikai tevékenysége miatt kizárják 
az egyetemről, Olga lánya tífuszban 
hal meg, Marija lányát bebörtön-
zik.. . Házkutatások, börtönök, 
száműzetések, emigrálás. Minden 
gyermeke hivatásos forradalmár 
lett. Honnan ez a lázadó szellem a 
vidéki államtanácsos különben sze-
rény, egyszerű családjában? Itt ju-
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tunk el a forráshoz, amelyet e két 
filmben, s most a Nagyezsdában is 
fel akartam tárni: a nép szolgálatá-
nak szelleme. Az egész család ennek 
szentelte életét, a házban az őszinte 
nemeslelkűség, az igazság tisztelete 
uralkodott, a műveltség, a családta-
gok szívélyes kapcsolatának légkö-
re. A Leninhez közel álló emberek-
nek ez a szelleme annyira megraga-
dott, hogy a Marija Uljanovnáról 
készített filmek után is tovább fog-
lalkoztatott, így határoztam el, hogy 
ismét visszatérek ehhez a témához. 
Ez az új filmem, a ,Nagyezsda' ke-
letkezésének története. Egyébként 
engem a tetteknél mindig jobban ér-
dekeltek a tettek motívumai, a tet-
tek forrásai. Már annak idején Gor-
kij önéletrajzi trilógiájának megfil-
mesítésekor is. Ugyanilyen ok — az 
emberi tettek, magatartás és szel-
lem forrásainak feltárása — vezetett 
Osztrovszkij Az acélt megedzik cí-
mű könyvének a megfilmesítésében, 
és azokban a filmekben, amelyeket 
a Nagy Honvédő Háború ihletett. 



Ezek a Szivárvány és az Akiket 
nem. lehet leigázni. Három utolsó 
— Lenin életével kapcsolatos — fil-
memben alkotói irányvonalam ter-
mészetes folytatását látom. A Na-
gyezsda című filmben a fiatal Lenin 
szellemi élete érdekelt. Ennek a gon-
dolatnak a jegyében belső szükség 
volt számomra, hogy két igazi forra-
dalmár, Vlagyimir Uljanov Lenin és 

Nagyezsda Krupszkaja megismerke-
désének és szerelmének történetét 
filmre vigyem. Nem Lenin mond-
ta-e, hogy „ . . . a kommunizmusnak 
nem az aszketizmust kell maga után 
vonnia, hanem az életörömet, az 
élet szeretetéből fakadó frissesé-
get." Erről szól a Nagyezsda című 
filmem. 
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