AZ OROSZ CSODA
Andrew és Annelie Thorndike új
alkotása, az "Orosz csoda« nemcsak
a film területén aratott sikert mindenütt, ahol eddig bemutatták — hanem ezúttal a könyvpiacon is. Filmalkotásuknak mintegy melléktermekeként — a filmben felhasznált dokumentum-anyagot
is feldolgozva,
mintegy félszáz oldalas könyvet j e lenttettek meg. F i l m j ü k és könyvük
együttesen is csak töredékét adja az
átnézett
és
felhasznált
gazdag
anyagnak: archív filmkockáknak, levéltárakban őrzött eredeti fényképeknek, írásos dokumentumoknak,
valamint a saját — napjainkban forgatott felvételeiknek.
A Thorndike házaspár két teljes
esztendőn át, 1958 és 1960 között, német alapossággal, páratlan szorgalommai kutatta fel, válogatta ki az
anyagot a Szovjet Kulturális Ügyek
Minisztériumának
támogatásával.
Több mint 800 ezer kilométert utaztak ennek érdekében. Túl a személyes élményeken, amelyek megörökítésére 100 ezer méter filmszalagot
használtak fel, a múlt ábrázolásához
körülbeiül ugyanannyi, tehát 100
ezer méternyi archív anyagot néztek
át, vagyis 1520 órát ültek a vetítőben s 4000 fénykép és 400 írásos dokumentumot másoltak le.
Más szóval, történelmet írtak felvevőgéppel, amint azt eddig is tették a "Teutonkard akció«-ban, és a
" T e és annyi más bajtársad«-ban.

Thorndikeék sajátos iskolát teremtettek, amelynek hagyománya Eszíir
Sub s Dziga Vertov munkásságához
nyúlik vissza. A szovjet film e két
mestere fedezte fel a sokak által
lebecsült muzeális filmszalagok jelentőségét és alkalmazásának módját.
»Az orosz csodá«-ban — ez világosan látszik az albumból is, a
Thorndike házaspár — kettős metódust alkalmazott. A cári idők felidézésével éreztette, hogy a Nagy
Októberi
Forradalom
szükségszerűen következett be, s egyben valamiféle viszonyítási pontot ad a nézők számára a mai helyzethez. A
mélység és a magasság azonban véglet. S a végletek között kell keresni
a magyarázatot. Ha úgy vesszük: a
csoda magyarázatát! S erről az öteves tervek korának lendülete vall.
A képek a könyvben, a kockák a
filmben híven illusztrálják azt a
nagy utat, amelyet a Szovjetunió
megtett.
Thorndikeék nyilatkozata szerint a
hihetetlen gazdag anyagból jut a
filmen és a könyvön kívül televíziós és rádióadásokra. újságso:>ozatokra. Erénye válogatásuknak, hogy
a dokumentarizmus kötelezőnek vél,
szociografikus szenvtelenségét bátran feloldották ott, ahol a történelem pátosza ezt úgy kívánta. »Az
orosz csodá—ban ezzel a történelmi
pátosszal vonul fel előbb rongyosan,
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A szovjethatalom győzött

majd egyre nagyszerűbb alkotásai
közt a nép, harcainak, hétköznapi
munkájának hatalmas sodrában.
A film és a könyv — ez Thorndikéék módszerének egyik alapvető
sajátossága — nem statisztikai általánosságokban mozog. Az új épületek, a gyáróriások, a technika, a
kultúra valóban kiemelkedő eredményei mellett
nem feledkeznek
meg a legíontosabbról: az emberről.
Kiválasztanak találomra néhány szereplőt, s mirfdazt, ami a szovjet
történelem egészére vonatkozik, levezetik hőseik sorsában is. Munkájuk
során rejtett kamerával is dolgoztak
s ezek az ellesett pillanatok még hitelesebbé. bensőségesebbé teszik tudósításukat.
A film hatásáról idézzük N. Sz.
Hruscsov szavait a művészeti dolgozókkal
folytatott
beszélgetéséből:
•-Nemrégen Walter Ulbricht. elvtárs
Parasztasszony a könyvtárban
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bemutatta nekünk »Az orosz csoda*
című dokumentumfilmet,
amelyet
Andrew és Annelie Thopndike filmművészek alkottak meg. Nagyszerű
film! Amikor megnéztük, hazánk
életéből vett igazi képek peregtek
le előttünk. Amikor figyeltük e képeket, a polgárháború résztvevőinek tömegében szinte ott láttam magam, amilyenek a Vörös Hadsereg
harcosai voltak azokban a napokban.
A film dokumentációs anyagainkból
készült. Ahogyan mondani szoktákadja isten, hogy a mi filmrendezőink
mennél több, hasonló, jó, igaz filmet
alkossanak. _.,Az orosz csoda" cimű
film bemulatja a mi tegnapunkat a
mával egybevetve. Amikor ezt a
filmet látjuk, elgondoljuk: íqne, így
lépett előre a mi hazánk!*
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