
GLAUCO PELLEGRINI : 

EMLÉKEZÉS UMBERTO BARBARORA 
A közelmúltban hunyt »I Umberto Barbaro, a kiváló o l a s z filmezztéta, 

a haladó olasz filmművészet harcortollú iteoretlkuza. Felkértük Glauco P e l -
legrinit, az f t m « r t n « u f l olasz filmrendezőt Barbaro munkásságinak és je-
lentősegének méltatására. 

Umberto Barbaro Szicíliában szü-
letett és 57 éves volt, amikor meg-
halt. 

Utoljára Rómában láttam őt, azon 
a vitán, amelyet a Gramsci Intézet 
rendezett a realizmus itáliai prob-
lémádról. 

Felszólalt — szakmai környezet-
ben bizonyára utoljára — s többek 
között ezt mondta: -Nagyon pozitív 
dolognak tartom, hogy ebben a vi-
tában tág teret szentelteik a film 
problémáinak; bér ez még mindig 
nem elegendő ahhoz viszonyítva, 
hogy néhány film-szakembernek 
(Pudovkinnak, Balázs Bélának) mi-
lyen nagy jelentősége volt a realiz-
mus esztétikájának megalapozásá-
ban.-

Nos, az, hogy a -vitában tág teret 
szenteltek a film problémáinak-, fő-
ként az 6 érdeme volt; mert Umber-
to Barbaro már a fasizmus éveiben 
beiktatta a filmet a kulturális prob-
lémák közé — amikor pedig a -hi-
vatalos hatalom- kulturális körei-
ben a legteljesebb közöny uralko-
dott a film iránt. Életének nagy ré-
szét annak szentelte, hogy meg-
érttesse: a film nem -mutatványos-
bódéba való tünemény-, hanem mű-
vészi alkotás. Még egy alapvető 
megállapítása volt abbém az utolsó 
felszólalásában! idézem a gondola-
tát, mert minden gondos film-szak-
ember számára értékesnek tartom: 
-A filmtechnikának önmagában ha-
ladó tartalma van: nem tud hazudni, 
s nem tudja a valóságot meghami-
sítani — csak azon az áron, hogyha 
teljes mértékben és tervszerűen el-
tér tőle.-

Umberto Bailbaro mindig kemé-
nyen csatázott az élettel; már gyer-
mekéveitől kezdve, amikor árván 
maradt, s otthagyta az Iskolapadot, 
hogy munkát keressen, s a későb-
biek során is, tudósi és harcos élet-
útjának valamennyi állomásán ke-
resztül. 

A nép életének fájdalmas valósá-
gából, a szegények elszántságából, a2 
elnyomott osztályait felszabadítá-
sáért vívott elkeseredett és ragyogó 
harcokból merített ihletet. 

Hitt az ember megváltásában, 
megértette a marxizmust, kommu-
nista volt. Felvilágosult kritikus éa 
elméleti szakember lett, soha nem 
kételkedett, hogy a gondolat és a ci-
vilizáció helyes útján jár. 

Az ifjúkori színházi és irodalmi 
avantgardista kísérleteket, s a bát-
ran ellenzéki antikonformista, érde-
kes folyóiratok szerkesztési munká-
ját filmművészeti tevékenységgel 
váltotta fel; ugyanis megértette, 
mennyire nagy hatással lehet a film 
a néptömegekre — amint ezt Balázs 
Béla is tanította. 

Ebben az időben, 1931-ben, más 
haladó értelmiséglekkel együtt Bmi-
lio Cecchi oldalán dolgozik, a 
CINES-ben. Majd 1935-ben Lulgi 
Chiarinivel együtt tanár a Centro 
Sperimentale di Clnematografia-ban 
(Film Kísérleti Központ) — abban 
a sötét korszakban, amikor a rrúnisz-
tériumbeliek -veszélytelen felforga-
tó—nak tartották; filmesztétikával 
foglalkozott ez a -felforgató-, s ezért 
békében hagyták. 

Első találkozásáról Pudovktrwial, s 
ez élmény jelentőségéről ezt mond-
ja: -Egy idő óta nagy érdeklődéssel 
figyeltem a film világát, sokat gon-
doltam rá, s már volt is néhány, ta-
lán nem is banális megállapításom 
róla; — most pedig úgy tűnt, mint 
ha mindaddig ismeretlen és Idegen 
lett volna számomra... Pudovkin 
halk beszéde összezavarta, valóság-
gal a levegőbe röpítette azt az egész 
kultúrát, amelyből — habár mindig 
türelmetlen voltam vele szemben — 
én is táplálkoztam. Széles és egye-
nes út ez — egészen más művészeti 
felfogás, mint amely Olaszországban 
egyeduralkodó vo l t . . . -

így kezdte meg a Centro Speri-



mentale-ban tanári munkáját; ne-
velni, tanítani kezdte a film-szak-
embereiket, ráébresztette őket fele-
lősségük tudatára. A fasiszta kor-
szakban, a fasiszták által létesített 
iskolában hadat üzent a zsarnoki 
rendszer ellen, s számos fiatalt ma-
gával tudott ragadni; s amit hosszú 
éveken keresztül kritikusi és elmé-
leti munkájával előkészített: e fia-
talok vetették meg a lázadás film-
művészetének, a valódi olasz film-
nek, a neorealizmusnak az alapjait. 

Megtanult németül és oroszul, 
hogy maga fordíthassa le és mutat-
hassa be Olaszországban Pudovkim, 
Balázs, Eisenstein, Arnheim műveit. 
Fiatal film-szakemberek nemzedé-
kének magyarázta a szovjet film ér-
tékét, diákjaival forradalmi témájú 
filmeket elemeztetett. Ezekben az 
években jelennek meg a -Fehér és 
fekte* című folyóirat számai, a Luigi 
Chiari által összeállított híres anto-
lógiák ( -A fi lm problémái*, - A szí-
nész*, - A színész művészete*) s a 
-Filmszüzsé és a szcenográfia* c. hí-
res kiadvány. 

Mint tanulmányíró és elméleti 
szakember Barbaro hatalmas mun-
kásságot fejtett ki. Ezenkívül szá-
mos forgatókönyv írásában veit 
részt, egy játékfilmet ( -Az utolsó el-
lenség*) s néhány ismeretterjesztő 
filmet (-Hajógyárak az Adrián*, 
-Carpaccio*, -Caravaggio*) rende-
zett. 

A fasizmus leverése után a Kísér-
lett Központ vezetője lett, de 1947-
ben eltávolították, mert kommunista 
volt 

Barbaro nem vesztette el a kedvét, 
elment Lengyelországba tanítani, 
1948 és 1950 között Lodzban a mar-
xista esztétikáról tartott előadásokat. 
Később, amikor visszatért Olasz-
országba, haladó újságok és folyóira-
tok hasábjain, könyveiben, előadá-
saiban és vitákon elszántan és kö-
vetkezetesen folytatta elméleti ku-
tatómunkáját Igyekezett egy tábor-
ba tömöríteni a haladó filmművésze-
ket Ezek az új olasz film nagy si-
kerei idején tudták, hogy e filmek 
egyre ingerültebbé teszik a haladó 
olasz film ellenségeit — de ugyan-
akkor ismerték az új irányzat kor-
látait is. Bátor kritikai elemzésnek 
vetették alá munkájukat, s elmélyül-

tebben tanulmányozták az esztétikai 
problémákat; a realizmust mint -tar-
talmat* határozták meg, nem mint 
-irányzatot*, s a mozgalom külsőleg 
kényszerű szünetében megpróbáltak 
érvényrejuttatni egy gazdagabb, vi-
lágosabb és eszményibb belső láto-
mást — hogy ezzel előkészítsék az 
ellentámadást, a haladó olasz film 
diadalát. 

De ez a lelkes buzgalom hirtelen 
félbeszakadt. 

Barbaro nagy űrt hagyott maga 
után; — mindig úgy történik ez, 
amikor egy mester meghal. 

Sokan csak most vették észre, 
vagy csak most emlékeznek rá, hogy 
az olasz filmnek volt egy mestere, 
igazi, valódi mester a szakemberek 
sorai között; s tán olyanok is akad-
nak néhányan, akik most rádöbben-
nek arra a vétekre, hogy ezt az em-
bert a nemzeti élet perifériájára szo-
rították. Egyébként ez a kiszorítás 
nem is sikerült teljesen, hiszen, mint 
láttuk, Uimberto Barbaro ama -peri-
fériáról* is részt vett korunk kultu-
rális harcaiban, s munkásságát min-
dig be tudta iktatni az új esztétikai 
kutatás élvonalába. 

Felsorolhatnám, mit írt Barbará-
ról az olasz filmművészet sok szak-
embere, ez olasz kulturális élet sok 
tekintélyes képviselője, de csak egy 
részletet idézek abból az emlékezés-
ből, amit Mario Alicata, a Kulturális 
Bizottság felelőse, az Olasz KP veze-
tőségi tagja irt Umberto Batbaró-
ről; nagymértékben elősegíti egyéni-
ségének megértését. - . . . Ha olykor 
kommunista értelmiségiekben — leg-
alábbis valamelyest — külön lehet 
választani a kultúra emberének, a 
művésznek az egyéniségét politikai 
állásfoglalásától —, ez Barbaránál 
teljességgel lehetetlen. Az ő csatla-
kozása a marxizmus—leninizmus 
eszméihez s a munkásosztály forra-
dalmi pártjához nem valamiféle fe-
lületes, mellékes jelenaég volt, ha-
nem amúgy is gazdag eszmei és ér-
zelmi világának újabb gazdagítása. 
0 új és modernebb kulturális és mű-
vészi koncepciót nyert e csatlako-
zással: az intellektuális ember és a 
tömegek kapcsolatának, a művész 
szabadságának és felelősségének új 
és modernebb koncepcióját.* 


