
AZ ÉLŐ LENIN FILMEN 
B E S Z É L G E T É S M I H A I L R O M M A L 

Lenin születésének 100. évforduló-
jára a szovjet alkotók több filmmel 
készülnek. A Lenin-dokumentumok 
megmentése, restaurálása, önálló do-
kumentumfilmmé alakítása Mihail 
Romm nevéhez fűződik. Erről a 
munkáról és most készülő filmjéről, 
terveiről kérdeztük meg a rendezőt. 

— Hallottuk, hogy az 1949-ben 
készített 20 perces Leninről szóló do-
kumentumfilmjét most átdolgozta. 
Miben állt ez az átdolgozás? 

—r Azt hiszem helytelen lenne itt 
átdolgozásról beszélni. Az Élő Lenin 
című film alapját az addig fellel-
hető dokumentumfelvételek alkották. 
Ehhez a legutóbbi időkig csak 2—3 
kockát találtunk. A kísérőzenét vál-
toztattuk meg, valamint Szurkov 
költő írta át a kísérőszöveget. A fil-
men lényegében nem változtattunk. 
A munka a film összeállítása idején 
volt nagyon érdekes. 

— A hiányos és megrongálódott 
anyagból hogy sikerült akkor meg-
menteni egy dokumentumfilmre va-
lót? 

— Óriási munkát kellett végez-
nünk. Három operatőr és hat retusőr 

mintegy félévig szinte megállás nél-
kül dolgozott a filmen, ötpercnyi 
dokumentum anyag állt rendelkezé-
sünkre. Ezt az anyagot jómagam és 
Scsukin is nagy előszeretettel hasz-
náltuk fel a későbbiekben. Alaposan 
megismertük a film minden kocká-
ját. És ahányszor megnéztük, mindig 
elégedetlenséget éreztünk: miért 
ilyen kevés ez az anyag, és gondol-
koztunk, hogyan lehetne megjaví-
tani a minőséget. 1949-ben örömmel 
fogadtam a javaslatot, hogy Lenin 
dokumentumaimat felhasználva: ve-
gyek részt a V. I. Lenin című doku-
mentumfilm forgatásában V. Belja-
jev rendező és E. Kriger forgató-
könyv-író társaságában. Rendel-
kezésünkre állt az említett rö-
vid dokumentumanyag, és a Le-
nin temetésén készült film. A 
temetésről szóló film túl hosszú 
volt, több ezer métert forgat-
tak. Az élő Lenint bemutató rész 
aránytalanul rövid volt. Lenin nem 
szerette, ha filmezték. Másrészt az 
operatőrök nagyon kevés, mintegy 
20—30 méter nyersanyagot kaptak 
egy-egy riporthoz. Ezeket a híradók-
ban felhasználták, a negatívok nem 
maradtak meg. A vágók őriztek meg 
néhány nagyon értékes képet, ame-
lyek vágás után kimaradtak. Ezek 
kerültek a mi dokumentumfilmünk-
be. 

— A technikai problémákat hogy 
oldották meg? Elsősorban a képse-
bességre gondolok. 

— Ismert dolog valóban, hogy a 
némafilmnél a figurák gyorsabban 
mozognak. Ez a gyors mozgás hatott 
Borisz Scsukin alakítására a Lenin 
októbere című filmben. 

— Elhatároztuk, hogy minden Le-
ninnel kapcsolatos anyagot felhasz-
nálunk, eljuttatunk a nézőkhöz. A 
meglevő anyag minden egyes koc-
káját fehér papírra vetítettük ki, és 
a papíron puha ceruzával restaurál-
tuk a képet. Hogy 2 másodpercnyi 
anyagot, azaz 1 méter filmet kap-
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Borisz Scsukin a Lenin Októberé-ben. 
Rendezte: Mihail Romm 

junk, ahhoz 108 retusálást kellett 
végeznünk. 

— Fontos feladat volt a film las-
sítása, hogy a mai képsebességhez 
szokott néző elfogadja hitelesnek. 
Amikor Lenin megjelent a képen, a 
képsebességet 16-ról 24-esre kellett 
gyorsítani. Így minden gesztus, lé-
pés másfélszeresére lassul. Ehhez 
minden második kockát kétszer fel 
kellett venni. De csak olyan kockát 
lehetett megkettőzni, ahol nem volt 
élet mozgás, összesen mintegy 40 
ezer kockát kellett ily módon retu-
sálni. 

— Ez a film szolgál azóta mintául 
fotósoknak, festőknek, szobrászok-
nak Lenin alakjának megmintázásá-
hoz. 

— Melyik rész a legemlékezete-
sebb az ön számára ebből a filmből? 

— Azok a képek, ahol Lenin mo-
solyog. A mosolygó Lenin képe eb-
ből a dokumentumanyagból ismert. 
Közismert Gorkij írása Lenin moso-
lyáról. Valóban csodálatos volt a 
humorérzéke. Krupszkaja mesélte, 
hogy sokszor könnyezett a nevetés-
től. A legnehezebb években, amikor 
az élet annyi nehézség elé állította, 
megőrizte készségét a vidámsághoz, 
a humorhoz. 

— Ez a film tehát felbecsülhetet-
len értékű dokumentumokat tartal-
maz. Ügy tudjuk, hogy a lenini té-
mával új filmben is foglalkozik. Mi-
lyen film lesz ez? 

— Dokumentumfilmet készítek, az 
Első oldalak-at két fiatal rendező-
vel, tanítványaimmal: Szergej Lin-
kovval és Kosztantyin Oszinnal. Eb-
ben a filmben a szovjet művészetben 
végbement változásokat mutatjuk 
be, a lenini téma megjelenését és 
fejlődését a művészetekben. 

— Mit foglal tehát magában ez a 
film? 

— A forradalom első napjaitól 
kezdve a forradalom és Lenin alak-
jának az ábrázolását a különböző 
művészetekben. Kezdve John Reed 
könyvével, amely a forradalomnak 
első kitűnő krónikája. Ez az első 
irodalmi portré képezte alapját 

Eizenstein filmjeinek is és az én 
munkáimnak is, a pétervári és 
moszkvai események irodalmi ábrá-
zolását használtuk fel. 

— Igyekszünk bemutatni a húszas 
évek forradalmi művészetét. Szó lesz 
arról, hogy Andrejev és Altman Le-
nin dolgozó szobájában hogyan készí-
tették portréikat. Lenin közölte, 
hogy nem fog és nem is tud modellt 
ülni. Munka közben, tárgyalás köz-
ben rajzolták Lenint. 

— A húszas években valódi kul-
turális forradalom ment végbe. Nem 
szeretem mostanában ezt a kifeje-
zést, de itt pontosan arról volt szó. 
Rendkívül nehéz gazdasági körül-
mények között (10 dkg kenyér volt 
a napi fejadag) óriási dolgok tör-
téntek. Űj stúdiók nyíltak a művé-
szek számára, én is ilyennek a tagja 
voltam. Gorkij és Blok irányításával 
kiadták — bár nagyon rossz minő-
ségű papírra — a világirodalom re-
mekeit, görög tragédiákat. Shakes-



pearet stb. — nagy példányszámban, 
hogy mindenkihez eljusson. 

— A Téli Palota ostromát termé-
szetes díszletek között elevenítet-
ték fel, izgalmas történelmi panto-
mim volt ez, tömegek részvételével. 
Amikor Kerenszkij megjelent, hatal-
mas naturális hanghatás kísérte: 
kereplők, kalapácsok stb. zaja. Az 
egész országban ilyen tömegeket ak-
tivizáló események voltak. Ezekről 
szól a film egyik fejezete. Egy másik 
fejezetben Gorkij tevékenységét mu-
tatjuk be. Majakovszkij, majd 
Eizenstein munkássága alkotják a 
film egy-egy új részét. Eizensteinnel 
kapcsolatban három filmről van szó: 
Sztrájk, Patyomkin páncélos, és az 
Október. Elsősorban természetesen 
az Október-rel foglalkozunk. M. 
Strauh Eizenstein asszisztense volt, 
a színészkeresés volt a feladata. 
Strauh találta Mikandrovot Eizen-
stein filmjéhez. Strauh ekkor még 
nem tudta, hogy ő is fogja Lenint 
játszani, kitűnően. Eizenstein triló-
giája jelentős helyet foglal el a film-
ben, majd az 1927—37 közötti évti-
zed kap nagy szerepet: erre az idő-
szakra esik Gorkij visszatérése, Ma-
jakovszkij halála. 

Makszim Strauh — a Lenin Lengyelor-
szágban című, Jutkevics-fllmben 

— Mi a véleménye Lenin alakjá-
nak színészi megformálásáról? 

— Lenint filmen ábrázolni bonyo-
lult, felelősségteljes munka drama-
turgiai, rendezői és színészi szem-
pontból egyaránt. Strauh és Scsukin 
Lenin alakításai húszéves színházi 
munka eredményei. Nemcsak színészi 
tehetség, hanem emberi adottságok, 
megfelelő intellektus is szükséges 
hozzá. Scsukin játékában legfonto-
sabb: Lenint mint embert bemutatni, 
az emberi tulajdonságait, a humorát 
érzékeltetni. Ennek a filmnek az el-
készítéséhez Scsukin adott inspirá-
ciót. Lenin alakja szervesen kapcso-
lódik filmemhez. 

— ön, hogy kívánja Lenint be-
mutatni? 

— Másfél órám van, én ezalatt 
nem a vezért, a forradalmárt, a filo-
zófust akarom bemutatni —, erre 
hetek kellenének — hanem az em-
bert. Azt, ami érthető a nép szá-
mára, a világos emberi jeliemet, 
hogy megérezzék a lényeget, hogy 
megszeressék a filmvászonról Lenint. 
Scsukinnak elhitték, hogy Lenint 
látják, nem azért, mert külsőleg ha-
sonló, hanem azért, mert emberileg 
alkalmas a szerepre. Nélküle nem 
kezdtem volna ennek a filmnek a 
készítéséhez. A filmet márciusban 
fejezzük be. 

— Milyen új filmet tervez? 

— Belekóstoltam a dokumentum-
film műfajába, nem tudok szabadul-
ni tőle. Sok fontos dolgot lehet így 
elmondani. Többrészes filmet terve-
zek, A világ ma címmel. Sok nyug-
talanító esemény zajlik le a világ-
ban napjainkban. Aggaszt az embe-
riség helyzete. A megoldást nekünk 
kell megtalálni. Ehhez szeretnék 
filmemmel hozzájárulni. Ez rendkí-
vül bonyolult, egyedülálló munka 
lenne, az alapanyagon sokat gondol-
koztam már. A megvalósítás nem 
lesz könnyű, technikai okokból. A 
világ sok országában kellene for-
gatni, Amerikában, Japánban stb. Én 
minden esetre örömmel és lelkese-
déssel készülök erre a filmre. 
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