
LENIN ALAKJA ÉS A FILM 

Alapok hírül adták, hogy a 
Lenin-díj Bizottság ebben 

az esztendőben, ezzel a legmaga-
sabb szovjet tudományos és művészi 
elismeréssel, a Lenin-díjjal jutalmaz-
ta Maxim Maximovict Strauh-ot, a 
neves szovjet színművészt az -Elbe-
szélések Leninről- című íilmben 
nyújtott kimagasló alakításáért. Ta-
valy a Karlovy Vary-i filmfesztivá-
lon ugyancsak ő kapta meg a kima-
gasló színészi teljesítmények egyik 
díját — mint az indokolás megfogal-
mazta — -Lenin alakjának jellegze-
tes lenyűgöző és mély emberségű 
megszemélyesítéséért-. 

Hogy egy szovjet filmszínészt ki-
váló művészi teljesítményéért ki-
tüntetnek — ez önmagában még nem 
emelné rendkívüli esemény rangjára 
a díjkiosztást. Strauh esetében azon-
ban többről van szó, mint egy színészi 
feladat kiváló megoldásáról. Maxim 
Maximovics Strauh ugyanis egész 
életét annak á feladatnak szentelte, 
hogy századunk legnagyobb alakját, 
a világtörténelem hatalmas láng-
elméjét, Lenint megmintázza. Húsz 
év óta, amióta Kornejcsuk -Igazság-
című darabjában először kísérlete-
zett ezzel a feladattal, színészi pálya-
futásának állandóan visszatérő állo-
mása, szinte azt mondhatnánk leg-
főbb tartalma, hogy filmen és szín-
padon életre keltse a szovjet állam 
megalakítóját, a világproletariátus 
vezérét, úgy, ahogy az a jobb éle-
tért küzdő dolgozó milliók lelkében 
és eszmevilágában él. Ez a feladat 
újtípusú vállalkozás mind a film, 
mind általában a színjátszás törté-
netében. A polgári kzéplelkek fanya-
logva fogadták a szovjet filmművé-
szet Ilyen típusú vállalkozásait, de 
az a szeretet és az a lelkesedés, 
amellyel a tömegek fogadták a Le-
nin-filmeket, s köztük Strauh alakí-
tásait, mindennél ékesszólóbban bi-
zonyítja, hogy — Majakovszkij kife-
jezésével — a szó legigazabb értel-
mében társadalmi megrendelést elé-

gített ki a szovjet filmművészet, 
amikor Lenin hiteles és művészi 
megjelenítésére vállalkozott. A film-
játszás hagyományos esztétikája ke-
vés útmutatást adhatott Strauhnak 
— és általában a szovjet filmművé-
szeknek — e feladat megoldására, 
hiszen olyan alakot kellett életre 
kelteniök, aki nem egy író, vagy 
rendező fantáziájának szülöttje, 
hanem milliók által ismert történel-
mi személyiség. Egyénisége, tettei, 
művei milliók szeretetének megvilá-
gításában kap újabb és újabb fényt 
esztendőről esztendőre. Testben és 
lélekben egyaránt hitelesnek kell 
megformálnia alakját, valahogy úgy, 
ahogy a nagy szobrászok mintázzák 
meg modeljeiket egyszerre fejezve 
ki a megmintázott objektív valósá-
gát és mindazt a szubjektív érzést, 
amely őket — s rajtuk keresztül 
milliókat — fűzi az ábrázolt alakhoz. 
Kissé bátor szóképzéssel portré-szi-
nészetnek nevezhetnénk a művészi 
alkotás eme módszerét. Lenin mű-
vészi filmportréi Strauh és társai 
nyomán — mert az általa vágott csa-
páson mások is nekiindultak a fel-
adat meghódítására — a szovjet 
filmművészet kimagasló alkotásai-
nak adtak eszmei és művészi súlyt 
és erőt. Ezek a filmek alapvetően 
különböznek a személyi kultusz je-
gyében fogant egyes alkotásoktól, 
amelyek hőseiket emberfeletti erő-
vel ruházták fel és ezzel mintegy be-
balzsamozták, az élettől fosztották 
meg az ábrázolt alakot. Strauh Le-
ninje eleven, küzdő, világot átfor-
máló eszmékkel és mindennapi ér-
zésekkel eltelt hős, akiben a mun-
kásmozgalom géniusza egy az élet 
gondjaival küszködő, melegszívű, 
harcos, megragadó lélekrajzával pá-
rosul. Ez a hagyomány az, amelyet 

— mint legújabban Vlagyimir 
Csesztnokovnak, az -Október nap-
jaiban- főszereplőjének Lenin ala-
kítása is bizonyítja — a szovjet 
filmművészet tovább szándékszik 
folytatni és amelynek megalapozi-



tóért — vágy abban való részvéte-
léért — méltán illette a nagy ki-
tüntetés a szovjet filmművészet e 
kiváló alkotóját. 

Minden valamirevaló író, művész, 
rendező vagy színész idővel szert 
tesz bizonyosfajta egyéni „archivum-
ra", melyben alkotásainak, szerepei-
nek dokumentumait őrzi. Szergej 
Vasziljev, a Nagy Októberi Szoci-
alista Forradalom 41. évfordulójára 
bemutatott új szovjet film, az „Ok-
tóber napjaiban" rendezője, joggal 
büszkélkedhet a maga „archívumá-
val". Hiszen az új világot teremtő, 

hatalmas történelmi fordulat filmre-
vitele rendkívül alapos előkészítő, 
kutatómunkát igényelt. 

A dramaturggal, N. Ottyennel két 
oldalról közelítették meg az „Októ-
ber napjal"-nak archívumait. A ren-
dező a korabeli dokumentumok be-
ható vizsgálata és nem utolsósorban 
egyéni élményei, visszaemlékezései 
révén ragadta meg a témát, a dra-
maturg pedig John Reed: „Tíz nap, 

mely megremegtette a világot" című 
ismert könyvét tanulmányozta. 

Aztán megtörtént a találkozás: a 
két kutató összegezte anyagát, és kö-
zösen hozzáláttak a forgatókönyv 
megírásához. Nem volt könnyű dol-
guk, mivel a Forradalom teljes 
ábrázolására, mindenütt a lényeg 
megragadására törekedtek. Hiszen 
azokban a történelmi napokban egy-
mást követték a legfeszültebb drá-
mai helyzetek, események. Hossza-
san el kellett időzniük olyan kérdé-
seknél, melyek a történészt talán 
nem is érdeklik: Milyen nyakkendőt 
viselt Lenin? Kik fogadták Petro-
grád pályaudvarán, s hová ment az-
tán? Világosak voltak-e a Téli Pa-

lota ablakai a támadás 
idején? Milyen volt a 
Szmolnij belső berende-
zése? És még sok száz 
„apróság", amelynek pon-
tos meghatározása nélkül 
a forgatókönyv fabatkát 
sem ér. 

A munka természet-
szerűen igen lassan ha-
ladt. Néha hetekig kutat-
tak egy-egy korabeli 
Jegyzőkönyv, hivatalos 
irat után. John Reed 
könyvén kívül — mely 
az -apróságok* felderíté-
sében is igen hasznos-
nak bizonyult — Vaszil-
jevék nemegyszer még az 
emigránsok emlékiratait 
is felhasználták. 

A f i lm rendezője és a 
dramaturg mellett Vla-
gyimir Csesztnokovot, 

Lenin alakítóját illeti a legnagyobb 
elismerés. Csesz tndkov sajátos hely-
zetbe került: miközben folytak a fel-
vételek a stúdióban, esténként szín-
padon is életre keltette Lenin alak-
ját egy hasonló témájú darabban. 

A két párhuzamos feladat meg-
oldása nagy erőpróbát jelentett az 
első jelentős filmszerepét játszó 
művésznek. A színházban egy-egy 
pontatlan gesztus, intonálás vagy 
mimika alig kelti fel a nézők figyel-



mét, de a filmen semmi sem marad 
észrevétlenül. Vasziljev, a rendező, 
néha tízszer is megismételtetett egy 
hosszú jelenetet egyetlen szó miatt. 
És Csesztnokov kitűnően oldotta 
meg nehéz feladatát. 

Az évforduló alkalmából bemuta-
tott film osztatlan sikere azt bizo-
nyítja, hogy az -Október napjaiban-
méltó emléket állit a Forradalonmak. 
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