
új tenger partján. Érzik, kimondatla-
nul is, azokat a jövendő változáso-
kat, melyeket a nagy víz hozott el 
ezen a napon mindannyiok megszo-
kott életébe. Mert a tenger további 
földet követel, a falu földjét is. Az 
ősi falu helyén vízierőmű fog állni, 
az új élet záloga. Az egyszerű ukrán 
parasztok ennek reményében meg-
válnak az öreg falutól, ahol apáik, 
ők maguk és gyermekeik születtek; s 
a falu a tenger mélyére süllyed. Az-
tán megszületik az új otthon, tágas 
házakkal, széles utakkal, a jobb éle-
tért folyó küzdelemben. De ez nem 
megy fájdalmas megtorpanások nél-
kül: nagy próbatétel ez az erősek és 
a gyengék számóra egyaránt. 

A Dal a tengerről ennek az átala-
kulásnak drámáját mondja el egy 
szimbolikus jelentésű filmköltemény-
ben. A Moszkvában nemrégen bemu-
tatott új film Alekszander Dovzsen-
ko poszthumusz alkotása. A sajtó a 
bemutató óta naponta közöl cikkeket 
róla; értekezések, tanulmányok 
elemzik. 

Dovzsenko nem érhette meg a 
nagy sikert, a forgatás első napjai-
ban halt meg. Művét munkatársai, 
köztük első asszisztense, Julia Szoln-
ceva fejezte be, hűen Dovzsenko el-
képzeléséhez. 

-Soha semmit úgy nem kívántam 
— írta a nagy rendező, amikor elké-
szült a film forgatókönyvével — 
mint azt, hogy a ml életünk, győzel-

Egy csöndes kahovkai falu határó-
ban egy napon megjelenik a tenger. 
Nem pusztító természeti erők hozták 
létre, hanem az ember teremtő ereje. 
A kis pusztai falu, mely évszázadok 
óta csak lovat és szekeret ismert, s 
talán csak egy emberöltő óta lát 
autót és vonatot, most döbbent cso-
dálkozással néz szembe a víz nyug-
vó, végtelennek tetsző tükrével. Es 
így állnak lenyűgözve, büszkén, s 
mégis szorongással a falu lakói is az 



mek és nehézségek sorozata, a hosszú 
nélkülözések és titáni szárnyalások, 
az önkéntes és kényszerű lemondá-
sok, a fagy és rekkenő hőség szenve-
dései, az áldozatok, sőt az elkövetett 
hibák következményeikkel együtt, 
szóval mindaz, ami a nagy úttörők 

sorsát kíséri, és maguk az úttörők, 
érző és élő emberekként, filmen 
megelevenedjenek, így messze földön 
hirdessék a szovjet ember győzel-
mét.* 

A film ennek a nagy művészi terv-
nek méltó megvalósulása. 


