Kampgejst og offervilje er gennem gående m otiver i Aleksandr Dovzjenkos værk. Billede fra A rsen al (1928).

I skyggen af Stalin
Aleksandr Dovzjenko ukrainsk frihedskæmper og sovjetisk krigsagitator
A f Karsten Fledelius

Det er forbløffende, at der under det vanvit

Denne artikel vil følge en af periodens

tige pres og stadig skiftende politiske signa

store instruktører, Aleksandr Dovzjenko,

ler i 1930ernes Sovjetunionen kunne pro

gennem de vanskelige år 1930-44. En pe

duceres stor filmkunst. 1920 erne havde til

riode, hvor kunsten var præget af den so

sammenligning været det rene slaraffenland

cialistiske realismes didaktiske forpligtelser,

og havde ført til m indeværdige film, som

og hvor den politiske dagsorden stod på

nok var præget af den herskende ideologi,

femårsplaner, tvangskollektivisering samt

men også rummede både store eksperimen

indre og ydre krige. Film og politik var i

ter, samfundskritik og humor.

denne periode uadskillelige, og historien
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om Dovzjenko har derfor uvægerligt en

Dovzjenko var som ung soldat i den hær,

anden hovedperson også: den enevældige

der kæmpede for et uafhængigt Ukraine,

Josef Stalin.

og at han på den baggrund skulle gøre kar

Fornuftsægteskabet. Josef Stalin

filmskaber - og som en af Sovjetunionens

(1879-1953) havde elimineret alle sine ri

førende - kan synes en absurditet.

riere som Sovjet-Ukraines ubetinget største

valer i anden halvdel af 20erne og satte sig

Hvad der reddede ham fra at blive ud

derefter som generalsekretær i kom m unist

renset som ukrainsk nationalist, var en

partiet tungt på magten. Ud over terror var

kombination af tre ting: hans talent som

propaganda det vigtigste kampmiddel for

filmskaber, hans loyalitet over for kom m u

denne ’røde tsar’, og for Stalin var det vig

nistpartiet - og ikke m indst Stalins blik for

tigste propagandamiddel ubetinget film en.

hans brugbarhed i den overordnede stra

Han havde allerede i 1924, ved den 13. par

tegi.

tikongres, kaldt filmen ”det største middel

Dovzjenko var livet igennem præget af

til masseagitation” og udtalt, at det var par

en stærk kærlighed til det ukrainske land,

tiets opgave at kontrollere det1. Efter Stalins

dets folk og sprog, sådan som det mere

mening skulle sovjetfilmen - ud over at

end skinner igennem i eksperimentelle og

mindske udgifterne til im port af udenland

poetiske film som Zvenigora (1927) og Jord

ske film - tjene til at legitimere revolutio

(Zemlya, 1930), der begge har ukrainsk

nens og borgerkrigens ofre. I virkeligheden

folklore og historiebevidsthed som o m 

betød det som oftest at styrke hans frem ad

drejningspunkter. Men han bakkede også

rettede indenrigspolitiske strategier.

100 procent op om bolsjevismen og idéen

Aleksandr Dovzjenko (1894-1956) var

om den socialistiske revolution. Han blev

en begavet bondesøn fra Ukraine, Sovjet

tilmed, i en alder af elleve år, ateist - som

unionens næststørste republik og histo

enhver god bolsjevik var det. Hans store

risk set det russiske riges kornkammer.

svaghed var nok hans tro på den gode tsar’.
Om man vil, kan man anse Dovzjenko for
en ’nyttig idiot’, som lod sig bruge til at
retfærdiggøre diktaturets voldshandlinger.

Jord (Z e m ly a , 1930) er med sine smukt kom ponerede billeder af

Men som det vil fremgå senere, havde også

ukrainsk landliv blevet en klassiker. D en var samtidig en politisk
håndsrækning til Stalin.

Dovzjenko sine grænser.
Fornuftsægteskabet mellem Dovzjenko
og Stalin blev indgået i 1934. For at være
sikker på ikke at gå fejl af partilinjen i en
omskiftelig tid - og vel også for at prom o
vere sig selv - greb Dovzjenko til det naive
og dristige m iddel at sende et brev til Stalin,
hvori han anm odede om at få lov til at læse
m anuskriptet til sin planlagte spillefilm
num m er fem, Aerograd, højt. Det im pone
rede diktatoren, som hurtigt reagerede ved
at invitere ham til et møde i sit arbejdsvæ
relse i Kreml.
Mødet mellem filmskaberen og Stalin
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varede over en time. Og det blev det første
i en række møder, også med andre af Sov
jetunionens topledere, som Stalin præsente
rede ham for. Blandt disse var den jævnald
rende russer Nikita Khrusjtjov (1894-1971),
der senere skulle overtage Stalins rolle som
landets øverste leder. Nok så væsentligt var
Khrusjtjov selv bondesøn og født få kilome
ter fra grænsen til Ukraine, som han følte
sig nært knyttet til. Khrusjtjov forstod såle
des Dovzjenkos dilemma: hvordan være tro
på samme tid over for sovjetkommunismen
og sin ukrainske identitet?
Med sin direkte adgang til Stalin og
Khrusjtjov havde Dovzjenko væsentligt

Der er ikke m eget at snakke om, da pelsjægeren Stjepan i
paranoia-filmen A ero g ra d (1935) opdager, at en gammel ven har
samarbejdet m ed japanerne.

forbedret sine chancer for at ram m e plet.
Og den politisk korrekte Aerograd faldt i
særdeles god jord.
Filmen er en slags nær-fremtidsfilm, der
handler om den japanske infiltration af et

m en uvidende og impulsiv revolutionær i
Den Røde Hær i årene 1918-19. Filmens

sparsomt befolket sovjetisk Fjernøsten2. Fil

centrale pointe er, at han først gennem den

m en var som skræddersyet til et land, hvis

ideologiske skoling, en udsendt partikom 

befolkning skulle føle sig omgivet af fjender

missær giver ham, bliver en effektiv militær

og derfor evigt være på vagt, også over for

leder i kampen m od de tsar-venlige, såkaldt

sine nærmeste. Helten, en handlekraftig

’hvide’ tropper. Et karakteristisk træk ved

pelsjæger i det invasions-sårbare område

filmen er, at da samme partikommissær,

øst for Manchuriet, skyder således m od

Furmanov, bliver forflyttet til en anden

slutningen sin nære, mangeårige ven, da

post, udsættes enheden for et overraskel

denne lader sig lokke af en japansk agent og

sesangreb, hvorunder Tjapajev bliver såret.

viser sig at være landsforræder. En reaktion

Var Tjapajev en helt, var partiets ideolog til

helt i tråd m ed regimets moralfilosofi.

gengæld decideret uundværlig!

Krigshelt til tiden. Dovzjenkos folkelige

glasklar pointering af, at det var bolsjevik

og politiske popularitet toppede med hans

kerne, der udstak kursen m od fremtiden,

følgende værk, krigsfilmen Sjtjors fra 1939,

kan det ikke undre, at filmen dannede skole

et billedskønt heltekvad af den ret så pate

inden for den socialistiske realisme.

Med 50 millioner solgte billetter og en

tiske skuffe. Filmen blev til i slipstrømmen

Stalin så et behov for en tilsvarende film

på den største succesfilm i den socialistiske

med ukrainsk emne3 og foreslog Dovzjenko

realismes ånd overhovedet: Tjapajev (1934).

at lave en film om Mykola Sjtjors, en kom 

Tjapajev handlede om den russiske borger

m unist som faldt m od nationalisterne u n 

krigshelt af samme navn og var instrueret

der borgerkrigen i Ukraine i 1919. Et sådant

af Sergei og Georgij Vasilijev (som ofte blev

vink fra Vozjd, den Store Leder, gjorde man

omtalt som brødre, selv om de end ikke

klogt i ikke at overhøre. Og Dovzjenko

var i familie). Titelfiguren er en tapper,

lavede gerne en historisk film - han har
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sandsynligvis opfattet det som mere sikkert

allierede allerede i november samme år. I

end en samtidsfilm.

det tom rum , der opstod, kæmpede mange

Sjtjors blev af gode grunde en meget an

ukrainere for et uafhængigt og demokratisk

derledes film end Tjapajev, trods lighederne

Ukraine, og de fik støtte af dele af den gamle

i udgangspunktet. Ikke så meget fordi My-

kejserlige hær, de hvide’. Moskva-kommu-

kola Sjtjors historisk set var en langt mindre

nisternes Røde Hær foretog i de følgende år

betydningsfuld skikkelse end Tjapajev- det

tre invasioner for at genvinde herredømmet

havde Stalins propagandaapparat nemlig

og fik i 1920 gjort kål på de sidste rester af

siden 1935 sørget for at kompensere for ved

ukrainsk uafhængighed. Sårene efter denne

forskellige hyldestkampagner. Men snarere

krig blev sent lægt - nogle vil sige aldrig

fordi Dovzjenko som instruktør havde en

- og tingene lysnede ikke i de følgende år.

anden æstetisk sensibilitet. I en m indevær

Perioden 1932-34 var præget af dårligt plan

dig sekvens bæres en falden hærleder, den

lagte tvangskollektiviseringer, bondeoprør

gamle bonde Vasyl, iført traditionel ukra

og udbredt hungersnød.

insk klædedragt over fotogene kornm arker

Især set i dét lys er Dovzjenkos fokus

i brand. Skønt allerede død ligger Vasyl på

påfaldende. Hvor hans tidlige film handlede

båren med åbne øjne og fabler om Pusjkin

meget om landbruget og den økonomiske

og andre store ånder, inden han gør dem

udvikling, fokuserede Sjtjors næsten udeluk

følge på de evige jagtmarker.

kende på den militære. Og Dovzjenko valg

Det er træk som dette, der gør Sjtjors til

te pragmatisk at lade helten være Moskva-

en rigtig Dovzjenko-film; det var samme

lydig ukrainsk anti-nationalist - der imid

semi-surrealistiske fandenivoldskhed, sam

lertid havde en bonde som en af sine bedste

me blanding af nationalromantisk poesi og

allierede. På den måde blev der bygget bro

historiske fakta, der gjorde hans Zvenigora

over nogle af de dybeste kløfter i samfundet.

berømt.
Overordnet set må det dog siges, at der er

I filmen slås Mykola Sjtjors i 1918 mod
tyskerne. Både med kampånd og krigslist

noget længere mellem sådanne øjeblikke i

vinder han sejre; bl.a. får han held til at

Sjtjors. En stor del af filmen har - i pagt med

svække m odstanderen ved at fraternisere

tidens socialistiske realisme - en mere jord

med tyske menige, som viser sig at være

nær, dialogbåren fortællestil (omend altid i

mest stemt for at desertere. Derefter m od

knivskarp og meget smuk fotografering) og

står Sjtjors, støttet af bonden Vasyls regi

følger Mykola Sjtjors udvikling fra hvalp til

ment, både en polsk invasion og ukrainske

lederskikkelse.

separatister, som dog form år at såre vores

At dø eller ikke dø. Selve produktionen af

virkeligheden - overlever Sjtjors trods

filmen var en flere år lang balanceakt, der på

alt i filmen. Det er således Vasyl, som må

flere m åder truede med at koste instruktø

lægge krop til den helteofring, der nærmest

ren livet.

var obligatorisk for genren. Sjtjors holder

helt. Modsat Tjapajev - og i modstrid med

Et af problemerne var det penible spørgs
mål om Ukraines selvstændighedskamp

talerøret for tidens behov for disciplin og

og historiske forhold til Rusland. Det tyske

offervilje (Kepley 1986: 123).

kejserrige havde i 1918 tvunget sovjetre
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gravtalen og er i et og alt partiets m and -

Et andet og større problem for Dovzjen

geringen4 til at trække sine tropper ud af

ko i forbindelse med Sjtjors var, at filmens

området, men Tyskland kapitulerede til de

realisering fandt sted m idt under Stalins

a f Karsten Fledelius

store udrensninger af partim edlem m er og

pointe, at Sjtjors får forhindret, at tåbelige

officerer, som blev anklaget og dødsdøm t

militære ledere bruger de unge kadetter som

som forrædere, spioner, sabotører og uden

kanonføde.

landske agenter. Udrensningerne i årene

I sin selvbiografi fra 1939 skriver

1934-37 var udtryk for en politisk kursæ n

Dovzjenko, at processen med at lave Sjtjors

dring i retning af storrussisk centralisme.

var den mest tilfredsstillende erfaring, han

Det gik ud over både en række af de perso

havde haft i sit liv. Men det kan kun være,

ner, Dovzjenko benyttede til sin research, og

fordi han vidste, at Stalin ville læse biogra

nogle af de planlagte skikkelser i filmen.

fien! Dovzjenko var som oftest nedtrykt og

Det blev særlig farligt, da de store

migræneplaget, og han var så usikker på,

udrensninger inden for toppen af det

om filmen ville blive godtaget, at han flere

sovjetiske officerskorps startede i 1937.

gange talte om at begå selvmord. I person

Dovzjenkos militære rådgiver, Ivan Dubovy,

lige breve skrev han, at processen havde

som havde været den historiske Sjtjors’

berøvet ham fem års helbred (Liber 2002:

næstkommanderende, havde gjort karriere

163 og 154).

og var blevet udnævnt til vicekommandant
i Ukraine. Nu blev også han arresteret, tid 

D om m en. Både optagelser og klipning

ligt i 1938, oven i købet i tilstedeværelse af

varede ganske længe - først i marts 1939

instruktøren selv i filmstudiet i Kijev. Måske

indbragte Dovzjenko den færdige version

som følge af tortur bekendte Dubovy, at han

til godkendelse hos filmkomitéen i Moskva.

selv havde skudt Sjtjors for at overtage hans

Ved den første officielle forevisning lå in

kommando! Det gjorde det helt umuligt

struktøren i et rum ved siden af og græd,

for Dovzjenko at lade sin helt dø heroisk i

og lederen af den sovjetiske filmadmini

Dubovys arme, som planlagt. Ifølge m anu

stration, Semen Dukelskij (hvis forgænger,

skriptet skulle Dubovy derefter have opfor

Boris Sjumjatskij, var blevet henrettet i ja

dret sine soldater til at reagere på Sjtjors

nuar 1938), ville overhovedet ikke diskutere

død med at erobre Kijev. I stedet blev der

Sjtjors med ham, før den var blevet forelagt

nu lagt op til, at Dovzjenko skulle lade sin

højere myndigheder. Først da de sagde god

Dubovy være en forræder, som skød Sjtjors.
Men det gik for vidt for Dovzjenko. Han

for filmen, turde Dukelskij indrømme, at
han havde syntes godt om den (Dukelskij

kunne ikke præsentere en mand, som han

led i øvrigt nogle år senere samme skæbne

anså for at være offer for et justitsmord

som Sjumjatskij).

(Dubovy blev faktisk henrettet), som en

Stalins udrensninger ramte bl.a. folk, der

’folkets fjende’. Dér gik hans grænse for

havde været på den ’forkerte’ side under

følgagtighed. I stedet foretog han det radi

borgerkrigen, selv om de siden var blevet

kale skridt helt at tage karakteren Dubovy

accepteret som gode bolsjevikker. Dovzjen

ud af filmen og lade Sjtjors leve videre efter

ko var faktisk selv en af dem! Og han blev

sin egentlige dødsdag! Filmens Sjtjors ses i

overvåget af nidkære embedsmænd i film

slutningen af den endelige version ved en

administrationen, som selv var bange for at

parade af officersaspiranter fra det m ilitær

komme i klemme, og som hver havde deres

akademi, han ifølge filmen siden kom til at

forestilling om, hvad Stalin ønskede - til

lede - en fuldstændig uhistorisk slutning,

tider indbyrdes modstridende forestillinger.

som nødvendiggjorde, at meget måtte op
tages på ny, og som har den interessante

Usikkerheden nagede også Dovzjenko.
Flere gange måtte han selv opsøge Stalin for
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D en historieforvanskende krigsfilm Sjtjors (1939) blev Aleksandr Dovzjenkos største publikumssucces.
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at finde ud af, hvad han virkelig mente, hvil
ket i sig selv kunne gøre denne m istænk
som 5. Men den direkte kontakt til Stalin
og Khrustjov gjorde det muligt for ham at
realisere Sjtjors, oven i købet i et samarbejde
mellem Mosfilm og Ukrainfilm, således at
nogle af optagelserne rent faktisk fandt sted
i Ukraine. Selv filmens indirekte kritik af
hærlederne - som Sjtjors altså skilte sig ud
blandt - slap Dovzjenko godt fra, måske
fordi den fandt sted i kølvandet af Stalins
drastiske kam p mod hele toppen af Sovjet
unionens forsvar.
Den ukrainske filmskaber fik nu virkelig
vind i sejlene: Sjtjors blev vist og hyldet på
den 18. partikongres i Moskva og fik to uger
senere officiel biografpremiere, hvor film
skabere som Eisenstein var med til at rose
den til skyerne. Filmen blev set af ikke færre
end 31 millioner mennesker, og Dovzjenko
blev udnævnt til medlem af Den Sovjetiske
Forfatterunion, indvalgt i Kijevs byråd,
udnævnt til kunstnerisk leder af Kijev Film
studiet og fik i marts 1941 Stalin-prisen af
første grad for filmen.

Aleksandr Dovzjenko led i mange år af depression.

Udefra betragtet kan det virke, som om
hyldesten m å have føltes som en slags salt
i såret på Dovzjenkos ukrainsk-nationalistiske sensibilitet. Men det giver de eksiste

regimet (det lykkedes derim od for Vsevolod

rende kilder ikke grund til at tro. Dovzjenko

Pudovkin og Mikhail Romm i 1939).

troede øjensynligt til stadighed, at den ukra
inske egenart kunne trives under sovjetsty

Dovzjenko som krigsagitator. Krigsud

ret. 1920 ernes styrkelse af ukrainsk sprog

bruddet 22. juni 1941 kom som et chok for

og kultur under Stalins ledelse har været en

kredsen omkring Stalin og ikke mindst for

væsentlig årsag til, at instruktøren ikke be

Dovzjenko (Bullock 1991: 796f; Montefiori

tragtede Den Store Leder som en fjende.

2007: 380-90). Men for den nu 47-årige

Han så heller ikke sig selv som værende i

instruktør blev det en inspiration, både som

opposition til kommunistpartiet; faktisk

agitator, forfatter og filmskaber. Han ville

drømte han hele livet om at blive medlem af

gøre en aktiv krigsindsats. Det huede ham

partiet. Den drøm gik dog ikke i opfyldelse

ikke, at han sammen med Kijev Filmstu

- ligesom den ikke gjorde det for andre af

diet blev evakueret til den centralasiatiske

tidens prominente filmskabere som Sergei

sovjetrepublik Turkmenistan som følge af

Eisenstein, Dziga Vertov og Leonid Trau-

de tyske troppers hurtige fremrykning i

berg, uanset hvor loyalt de opførte sig mod

Ukraine. Han ville tilbage til Ukraine og
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være så tæ t som muligt på fronten. På det
personlige plan spillede det også ind, at

bureaukratiet, dels i kraft af hans person

hans gamle forældre ikke blev evakueret. De

lige karisma og stædighed, men formentlig

kom til at leve under tysk besættelse, uden

også fordi han stadig havde opbakning fra

at Dovzjenko havde mulighed for at kende

Khrusjtjov, som i 1938 var avanceret til

deres skæbne.

førstesekretær i Ukraine. Bag Dovzjenkos

Dovzjenko fik heller ikke nogen lang kar

sceneskift lå også en dyb frustration over at

riere som kunstnerisk leder i Kijev Filmstu

have brugt de sidste seksten år på at arbejde

diet, dertil skabte han sig for mange fjender

i en hadsk atmosfære. Havde han i stedet

med sin ledelsesstil, sine urealistiske mål for

været forfatter - skrev han i sin dagbog -

en kraftig produktionsforøgelse og sin dis

havde han undgået at sætte sit helbred på

krim ination af ikke-ukrainske filmskabere.

spil med at skulle samarbejde med ’’ynkvær

Filmstudiets administrative leder fjernede

dige eksistenser, som hader mig, og som jeg

omkring årsskiftet 1941/42 midlertidigt

dybt foragter som ukvalificerede og amoral

Dovzjenko som kunstnerisk leder, med

ske brutale personer uden blot et anstrøg af

opbakning fra lederen af den centrale film

anstændighed” (cit. Liber 2002: 190). I alt

administration, Ivan Bolsjakov. Sidstnævnte

tilbragte Dovzjenko over seks måneder i det

blev Dovzjenko så rasende på, at han i april

sydlige Rusland, mens Ukraine var besat af

1942 hævdede, at han havde to hoved

tyskerne - selv om migræne og problemer

fjender, Hitler og Bolsjakov! (Liber 2002:

med hjertet gjorde det vanskeligt for ham at

189). Det gjorde det ikke bedre, at den, der

tilbringe længere tid ved selve fronten.

indsattes i hans sted, var den russiske film

Sine oplevelser benyttede han til at skrive

instruktør Mikhail Romm, som han ikke

flammende noveller om krigen, ren propa

kunne fordrage, og at hans livsledsagerske

ganda beregnet på at styrke moralen hos

(og senere hustru) Julija Solntseva og hans

tropperne. M en han kunne ikke holde sig

to assistenter blev fyret.

væk fra filmen. Med basis i sine optagelser

Den officielle begrundelse for at fjerne
Dovzjenko fra posten var, at han skulle

fra rejserne i det annekterede Vestukraine
skabte han i 1943, sammen med Julija

samle materiale til sit nye filmmanuskript,

Solntseva, dokumentarfilmen The Battie for

Ukraine i flammer, og derfor ikke mere

Soviet Ukraine (Bitva za nashu Sovetskuyu

havde tid til at passe sit job ved filmstudiet.

Ukrainu).

Og Bolsjakov gav ham da også tilladelse til

Filmen dækker perioden fra lige før

at tilbringe en måned ved fronten. Men det,

krigsudbruddet i juni 1941 til starten af

Dovzjenko i virkeligheden arbejdede på,

1943. Den benytter filmklip fra erobrede

var at blive udnævnt til krigskorrespondent,

tyske ugerevyer, hvis skildringer af glade

hvilket lykkedes ham ved at gå direkte til

tyske soldater (fra tysk side beregnet på at

den general, som stod i spidsen for frontens

bagatellisere vanskelighederne på østfron

politiske administration. Om kring 1. juni

ten) i Dovzjenkos hænder sættes i barsk

1942
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Det lykkedes Dovzjenko at kortslutte

blev Dovzjenko udnævnt til en
leden til civilbefolkningens lidelser,
kontrast

de stilling i den politiske adm inistration af

ligesom instruktørens karakteristiske ly

sydvest-fronten, som udgav frontavisen Den

riske dvælen ved det ukrainske landskabs

Røde Hær - ganske bemærkelsesværdigt i

skønhed tjener som kontrast til ukrainernes

betragtning af, at han stadig ikke var med-

pinsler. Dovzjenkos vrede og indignation

lem af kommunistpartiet.

over de tyske troppers ufølsomhed og arro-
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gance formidles overbevisende i den æsteti

lave filmen. Dovzjenko havde også vist m a

ske kontrastering mellem elementer, som er

nuskriptet til sin velynder Khrusjtjov, som

taget ud af vidt forskellig kontekst - og som

havde været meget positiv over for det.

først (i den sovjetiske montagefilms ånd)

Tre ugers ophold i Kijev i november

i klippebordet bliver til en helhed. (Kenez

1943 skulle imidlertid komme til at koste

1995:162).

Dovzjenko dyrt. Da han vendte tilbage til

The Battie fo r Soviet Ukraine fik en sær

Moskva, fik han den ubehagelige nyhed, at

deles positiv omtale i ledende sovjetiske

tidsskriftet Znamja, som skulle have pub

aviser. Partiavisen Pravda skrev således:

liceret manuskriptet, havde udsat det pga.

”Ved sin visuelle beskrivelse af krigens

’’forbigående problemer”. Han fik senere

rædsler, især de tyske krigsforbrydelser, var

at vide, at Stalin ikke brød sig om m anu

Dovzjenkos værk ikke blot en gengivelse af

skriptet og personligt havde forbudt dets

begivenhederne, men opm untrede tillige

offentliggørelse. Det viste sig, at Dovzjenkos

til had mod tyskerne” (Pravda 20. oktober

manuskript var blevet en stor sag under

1943, cit. Liber 2002: 192). Det var klart, at

hans fravær fra Moskva. Den ansvarshaven

Dovzjenko igen havde ram t plet, og den of

de kvindelige redaktør af tidsskriftet havde

ficielle premiere i Moskva blev en stor suc

nemlig følt sig usikker og sendt en kopi af

ces.

korrekturen videre til Sjtjerbakov, en af de

Også i hæ ren klarede Dovzjenko sig

skarpeste partiideologer, idet hun samtidig

godt. Han blev efter endt tjeneste, i marts

havde gjort opmærksom på, at Dovzjenko

1943, udnævnt til oberst af reserven, og i

ikke havde villet acceptere redaktionens

april samme år til m edlem af den ukrainske

rettelsesforslag, men havde insisteret på sin

kommission til undersøgelse af tyske krigs

oprindelige tekst.

forbrydelser. Og efter generobringen af Ki

Meget tyder på, at det har været henven

jev deltog han og Julija Solntseva, sammen

delsen til Sjtjerbakov, som har sat lavinen i

m ed toppersoner som Nikita Khrusjtjov og

gang, så også Stalin blev m istænksom over

krigshelten marskal Zjukov, i indtoget i den

for projektet. Og den ukrainske vinkel på

befriede by, hvor han blandt de få overle

krigen var ikke til at tage fejl af. Filmens

vende fandt sin moder. Faderen, fik han at

påpegning af, at mange ukrainere ikke var

vide, var død af sult u nder besættelsen.

flygtet, fordi de havde fået at vide, at det
var sikkert for dem at blive, kunne opfattes

Lavinen ruller. Trods sine bitre refleksioner,

som en kritik af Stalin. Ydermere betonede

hvor han kaldte filmkarrieren for tidsspilde,

filmen den hårde behandling, som efter gen

havde Dovzjenko ikke kunnet holde sig

erobringen blev mange af ofrene for besæt

fra at arbejde på manuskriptet til Ukraine i

telsen til del fra sovjetisk side. Intet af dette

flammer, hvor han bl.a. trak på stof fra sine

var usandt, men mange i samtiden ville

krigsnoveller. I efteråret 1943 sendte han

gerne fortie det. Samtidig vakte teksten igen

det færdige m anuskript videre op gennem

nogle ikke-ukraineres aversioner - der var

systemet, efter at han for en sikkerheds

altid folk, som nærede mistilid til Dovzjen

skyld havde haft et m øde m ed det centrale

ko for hans klart ukrainske holdninger.

politbureaumedlem (og senere Stalins før
ste efterfølger) Georgij Malenkov. Denne

I sin nød opsøgte Dovzjenko nu Khrusjt
jov til endnu en personlig samtale, der fandt

lovede ham angiveligt at sikre både publika

sted 3. januar 1944. Men fire dage forinden

tionen af manuskriptet og gav tilladelse til at

havde Stalin, Khrusjtjov og Sjtjerbakov haft
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et møde om Dovzjenkos manuskript. Ifølge

og han havde fremsat den påstand, at Sov

Khrusjtjovs erindringer blev resultatet af

jetstaten havde forberedt sit folk utilstræk

mødet, at Stalin gav ham ordre til at sam 

keligt på krigen. Han vendte sig også mod

menkalde Dovzjenko, lederne af det ukra

Dovzjenkos kritik af dårlige ledere både i

inske kom m unistparti og den ukrainske

hær, adm inistration og parti. Og så var det

regering samt centralkomitéens sekretærer

faldet ham for brystet, som en skændsel for

for propaganda, og at forberede en resolu

ukrainske kvinder, at heltinden, datteren af

tion om den utilfredsstillende situation på

en kollektivbonde, opfordrede helten, officer

den ukrainske ideologiske front (Liber 2002:

i den Røde Hær, til at gå i seng med sig! I

198). Hverken Malenkov eller Khrusjtjov

det hele taget havde han forsyndet sig mod

turde protestere. På denne baggrund kan

et grundprincip i den socialistiske realisme

det ikke undre, at samtalen den 3. januar

derved, at hans hovedpersoner var for nu

blev en dyb skuffelse for Dovzjenko, som

ancerede.

ikke mødte nogen som helst forståelse hos
Khrusjtjov. I sin dagbog skrev han:

Men allerværst var efter Stalins mening,
at Dovzjenko intet havde gjort for at skjule
sin ukrainske nationalisme. Manuskriptet

Jeg forlod N.S. [Nikita Sergejevitj Khrusjtjov]
med følelsen af, at mit liv lå i ruiner. (...) Nu skal
jeg leve og fungere under den undertrykkende
og uudholdelige trussel om den endelige dom.
De vil flå mig i stum per og stykker for alt folket,
og alle m ine mange arbejdsår vil blive til intet og
endog vendt til en æreløs handling.

lagde ifølge Stalin op til, at det kun var ukra
inerne, der kæmpede m od tyskerne, ikke
Sovjetunionens øvrige folk. Han så det som
udtryk for en ’’snævertsynet og indskrænket
ukrainsk nationalisme, som er i m odstrid
med vort partis politik og det ukrainske og

Og så bad ateisten Dovzjenko til Gud. Om

det sovjetiske folks interesser” (cit. Liber

at give ham styrke til ikke at synke hen i

2002: 200). Derefter sendte han Dovzjenko

fortvivlelse og sorg og give ham visdom

og ukrainerne ud, mens Khrusjtjov og de

til at ’’tilgive den gode N.S. som havde vist

øvrige politibureau-medlemmer blev 50

sig at være (...) en svag person.” (cit. Liber

m inutter længere.

2002: 199).

8. februar 1944 udstedte Sjtjerbakov en
generel ordre til Khrusjtjov og til en række

Katastrofen. Mødet med Stalin fandt sted

myndigheder og tidsskrifter om, at ingen

tre uger senere, varede fem kvarter og le

arbejder af Dovzjenko måtte offentliggøres

vede op til Dovzjenkos bange anelser. Halv

uden særlig tilladelse fra den overordnede

delen af politbureauet var til stede, herunder

propagandaledelse. H erm ed var Sjtjerbakov

Khrusjtjov, som netop tillige var blevet

indsat som vagthund over Dovzjenko, som

udnævnt til regeringsleder for det befriede

blev isoleret og mistede en række af sine

Ukraine. Stalin erklærede lige ud, at m a

tillidsposter. Han blev hængt ud offentligt i

nuskriptet angreb sovjetsamfundets orden,

artikler og taler. Selv Khrusjtjov tog offent

men også at han, af hensyn til Dovzjenko,

ligt afstand fra ham.

havde droppet sin oprindelige idé med at
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Dovzjenko mistede uigenkaldeligt sin

offentliggøre manuskriptet forsynet med en

stilling ved Kijev Filmstudiet og sin lejlig

kritisk kommentar. Stalin understregede, at

hed i Kijev, så han kunne kun opholde sig i

instruktøren havde begået alvorlige fejl af

Moskva, hvor han som en særlig ydmygelse

anti-leninistisk karakter. Han havde misfor-

blev degraderet fra instruktør af første grad

stået, at krigen var en del af klassekampen,

til instruktør af tredje, fulgt af en tilsva-

a f Karsten Fledelius

rende lønforringelse. H an blev holdt under
konstant opsyn af NKVD, datidens navn
for KGB, som rapporterede om hans dybe
frustration og fortsatte opfattelse af, at hans
skildring af kampen m o d tyskerne i Ukraine
havde været den rigtige. På den baggrund
kan det ikke undre, at han ikke blev taget til
nåde igen.
Dovzjenko havde ikke noget imod at lave
propaganda. Han var under krigen endnu
mere opsat på at leve op til systemets for
ventninger, end han havde været tidligere.
Men han havde sin ukrainske patriotisme
og sin sandhedskærlighed, og den satte
nogle grænser for ham . I deres stille sind
har topfolk som både Khrusjtjov og Malenkov sikkert været enige med Dovzjenko.
Men ingen turde gå im od Stalin, som på
dette tidspunkt var i gang med sin nådesløse
kamp for at sikre sin lederposition i Sovjet
samfundet efter sejren over Hitler.
Hvad Stalin ikke nævnte, men som for
mentlig også har været en af grundene til
hans forbitrelse over m anuskriptet, var, at
han selv ikke forekom en eneste gang i det.

Plakat for Zvenigora (1928). U kendt kunstner.

Som den georgiske filmskaber Tjiaureli se
nere bebrejdede Dovzjenko:
D u kunne ikke reservere bare ti m eter film til
Lederen. Du h ar ikke lavet en eneste episode
om ham i nogen af dine film. Du kunne ikke få
plads til dem! D u ville ikke vise Lederen! Du var
opfyldt af stolthed. Nu skal du dø ... (cit. Liber
2002: 204)

Det var alt sammen startet så lovende.
Dovzjenkos første succes, i 1927, var med en
antibritisk spionfilm, The Diplomatic Pouch
(Sumka dipkurjera), hvori han selv spillede
en af de sovjetiske helte. 1 1928 havde hele

Dovzjenko blev dog hverken fængslet eller

to film premiere, begge med tema fra bor

udsat for det, der var værre. Stalin holdt i

gerkrigen i Ukraine mellem nationalister og

nogen grad hånden over sine filmskabere,

kom munister i 1918, Zvenigora og Arsenal.

selv når de skuffede ham.

Det var netop med filmen Arsenal, som
ender med kommunistens dramatiske hel

Film industri under forandring. Hvis man

tedød i kampen for et sovjetisk Ukraine,

vil forstå, hvor dramatisk Dovzjenkos fald

at Dovzjenko for første gang vakte Stalins

var, og hvor voldsom en omkalfatring den

positive interesse. Mens Stalin på dette tids

sovjetiske filmindustri blev udsat for i

punkt var meget kritisk over for Eisensteins

1930erne, er det værd for en stund at spole

’formalistiske revolutionsfilm, som han

tiden tilbage.

fandt for komplicerede og ufolkelige, kunne
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han bedre lide Dovzjenkos kombination

pudsede han sine embedsmænd eller den

af poesi og dramatik. Eisenstein selv var

altid rede horde af kritikere på filmskaber

i øvrigt ikke uenig i denne anskuelse og

ne. I førstnævnte tilfælde måtte kunstnerne

skrev ved filmens premiere i 1929 (med en

den ene gang efter den anden rette ind efter,

optimisme, som senere skulle komme til at

hvad embedsmændene påstod var Stalins

klinge af tragisk ironi):

mening, i sidstnævnte kunne de opleve, at
et projekt blev slagtet allerede på m anu

Alle vi andre er som en karavane af kameler, der
bæ rer på den tunge byrde, som form er. At være
i Dovzjenkos næ rhed er som at være tæ t ved
dynamit. (...)
Dovzjenko m å gå sine egne veje. Han kan også
med sindsro blotte sit bryst uden at bære rust
ning.
Det vil ikke blive gennemboret.
Lad ham blotte det!
Lad ham. (cit. Taylor 1988: 137)

Dovzjenkos gennembrudsværk Jord fra

ladelsen var givet, var filmskaberen normalt
sikret gennemførelse af projektet - hvis da
ikke pludselig de politiske vinde slog om!
Sjumjatskij og hans em bedsmænd skulle
virkeliggøre visionen om et sovjetisk Hol
lywood, m en samtidig visionen om den
såkaldte socialistiske realisme i filmen, i
realiteten en propagandistisk fordrejning

1930 var et originalt værk fyldt af betagen

af virkeligheden, som skulle sikre sejren i

de billedpoesi - lyse solsikkemarker, trakto

kampen for industrialiseringen. Krum tap

rer, unge i leg, elegante montager af kornets

pen i Stalins filmimperium blev Mosfilm-

vej til siloerne. Men det var samtidig en ret

studierne ved Moskva.

færdiggørelse af Stalins planlagte tvangskol

Dovzjenkos første tonefilm blev Ivan

lektivisering, udryddelse af en hel klasse af

(1932), en teknologibegejstret film om

selvejerbønder og nedbrydelse af kirkens

et enorm t dæmningsbyggeri og derm ed

åndelige magt i bondesamfundet. Jord blev

en lydig reklame for industrialiseringen i

en succes, som forståeligt nok også styrkede

Ukraine5. M en imens den blev til, kulm i

Dovzjenkos prestige hos Stalin.

nerede den forfærdelige indre krig mod

Netop på dette tidspunkt, i 1930, lagde

kulakkerne (storbønderne) med massehun

Stalin sidste hånd på sin totalløsning for

gersnød til følge. Samtidig måtte filmin

sovjetfilmen: en centraliseret filmadmini

struktøren stå model til hård kritik netop i

stration under ledelse af føromtalte Boris

Ukraine, m ens der i Moskva var kolleger og

Sjumjatskij, en ingeniør uden forstand

myndighedspersoner, som var ham positivt

på film og uden omgang med kunstnere.

stemt. Han udnyttede det faktum, at hans

Sjumjatskij skulle fungere som en slags

livsledsagerske Julija Solntseva havde ret til

filmdiktator, direkte indsat af og ansvarlig

at bo i Moskva, og i 1933 lykkedes det ham

over for Stalin. Stalin elskede at se og kom 

møjsommeligt at få arbejde ved Mosfilm.

mentere film, og gjorde det i regelen flere
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skriptstadiet. M en når først produktionstil

Men trods succeser og vigtige politiske

gange om ugen sammen med sin inder

rygklap (det var bl.a. Mosfilm, der bad

kreds. I 1930’e rne hørte det til de absolutte

ham lave Aerograd) fandt Dovzjenko sig

undtagelser, at en sovjetisk film fik biograf

aldrig rigtigt til rette i det enorme studie

premiere, før Stalin selv havde set den og

kompleks, eller måske især ikke i Mosfilms

sagt god for den. Faktisk kom Stalin i sti

bureaukrati. Faktisk kaldte han det til tider

gende grad ind allerede i manuskriptfasen,

sit ”Maidanek” efter den nazistiske dødslejr

og der findes flere eksempler på, at han har

uden for Lublin i Polen! (Liber 2002: 218).

æ ndret i et færdigt manuskript. Men ellers

Da han m ed manuskriptet til Ukraine i

a f Karsten Fledelius

flammer var faldet i unåde, sank hans moral

bye, America, en politisk koldkrigsfilm ba

voldsomt. Hans forsøg på, ved endnu en di

seret på en virkelig begivenhed i 1947-48,

rekte henvendelse til Stalin, at få godkendt

hvor en kvindelig funktionær ved den ame

en revideret version af Ukraine i flammer,

rikanske ambassade i Moskva forelskede sig

viste sig forgæves.

i en russisk sanger på Moskvas opretteteater
og hoppede af til Sovjet. Manuskriptet blev

D o v z j e n k o s sid s te år. Ikke desto mindre

endeligt godkendt i 1950, og Dovzjenko

blev Dovzjenko holdt i hyttefadet, for der

startede på optagelserne i januar 1951. Men

var fortsat brug for hans talent, produk

to m åneder senere blev projektet droppet,

tivitet og politiske loyalitet. Han lavede

fordi det blev meddelt, at regeringen ikke

endnu en enkelt spillefilm, om en kendt

mere havde brug for filmen. En version af

og hyldet russisk plantebiolog, Ivan Mit-

torsoen blev sammenklippet i 1958 og blev

jurin (1855-1935). Dovzjenko arbejdede

første gang vist offentligt ved filmfestivalen

på projektet i næsten fem år, fra 1944 til

i Berlin i 1996 - hvorved man næppe gjor

1948 - m ed premiere i januar 1949. Filmen

de Dovzjenko nogen stor tjeneste.

Mitjurin indbragte ham og Julija Solntseva

Heller ikke tiden efter krigens afslutning

personlige Stalin-priser, men selv var han

bragte altså Dovzjenko bedre arbejdsvilkår,

dybt misfornøjet m ed filmen, som var så

snarere værre. Selv efter Stalins død i 1953

længe undervejs, fordi den hele tiden blev

blev Dovzjenkos tilbagevendende ansøg

overvåget og udsat for ændringer.

ninger om at måtte flytte tilbage til Ukraine

Bedre gik det med to dokumentarfilm,
Sejr i Ukraine på højre bred og uddrivelsen

ignoreret eller blankt afvist. Instruktøren
nåede heller ikke at få glæde af afstalinise-

a f de tyske aggressorer fra sovjetukrainsk

ringen, som gennemførtes fra februar 1956

territorium og Fædreland, som begge fik

af hans gamle velynder Nikita Khrusjtjov,

premiere i 1945. Fædreland handlede om

der helt havde slået hånden af ham. I no

Armeniens tragiske historie - en film, han

vember 1956 døde Dovzjenko som en skuf

ikke lod sig kreditere for som instruktør,

fet m and i sin lejlighed i Moskva, kun 62 år

da lederen af den centrale filmadministra

gammel. Dødsårsagen var den samme som

tion havde forbudt ham at lave den. For

for kollegaen Eisenstein otte år tidligere:

Dovzjenko blev armeniernes lidelser, især

dårligt hjerte. Først efter Sovjetunionens

folkedrabet i 1915, til et billede på det ukra

fald og Ukraines nyvundne uafhængighed

inske folks lidelser u n d er Anden Verdens

er Dovzjenko kommet til ære og værdighed

krig. Da han i 1946 m ødtes med en gruppe

som en af Sovjetunionens største filmska

armeniere, som takkede ham for filmen

bere og ypperligste æsteter - og som en

og sagde, at kun en mester, som elskede sit

brændende ukrainsk patriot.

fædreland, kunne have skabt en sådan film,
skrev han i sin dagbog:
Jeg lytter til denne fornem m e komplim ent og
græder. Ja, jeg elsker m it land, jeg elsker mit folk,
jeg elsker dem brændende og ømt, som kun en
søn eller en digter eller en m edborger kan elske
dem ...” (cit. Liber 2002: 232)

Dovzjenkos sidste film forblev en torso: Good-

Noter
1. Liber 2002: 165. Stalin gik i øvrigt på dette
punkt i Lenins fodspor. Allerede i 1919, u n 
der borgerkrigen, havde propagandaskibet
Røde Stjerne i tre m åneder dannet ram me
om 196 filmforestillinger m ed et samlet
publikum på 225.000 - i øvrigt med Lenins
politikerhustru Nadezjda Krupskaja ombord
(Taylor 1979: 61).
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2.

Navnet på filmen henviser til den by, der
efter den ventede sejr over den japanske
fjende skulle bygges op fra grunden, og bag
grunden for emnevalget var den stadig mere
truende udenrigspolitiske situation. Japan
havde brudt m ed Folkeforbundet (dati
dens FN) og allerede i 1931 angrebet den
nordøst-kinesiske provins M anchuriet, som
grænsede op til Sovjetunionen, og gjort den
til en japansk lydstat. Også fra den modsatte
kant tegnede en krigtrussel sig i horisonten,
da Adolf Hitler i 1933 tog magten i Tyskland
og indledte en hektisk, nazistisk ensretnings
politik. Aerograd tilgodeså således et gene
relt behov: at opbygge et åndeligt beredskab
i befolkningen m od både de ydre fjender og
deres medhjælpere inden for Sovjetunionens
grænser.
3. Filmenes stærkt ukrainske profil vakte ikke
på dette tidspunkt Stalins vrede, han delte
ikke mange russeres instinktive modvilje
m od ukrainsk nationalkultur. Stalin (der selv
var georgier af fødsel) var godt nok gru n d 
læggende m istænksom over for nationali
stisk separatisme, m en forsøgte at forhindre
den ved i 1920erne at føre en politik, som i
høj grad begunstigede det ukrainske sprog
både i skolerne og det offentlige liv. Stalin
og Dovzjenko lå således helt på linje i deres
ønske om at fremme en sovjet-ukrainsk
national identitet.
4. D enne sovjetregering var blevet dannet kort
efter oktoberrevolutionen i 1917, baseret på
arbejder- og soldaterråd (sovjet = råd). I juli
1918 fik den såkaldte Russiske Rådsrepublik
sin første forfatning, baseret på Marx’ model
for ’proletariatets diktatur’. Den omdannedes
1922 til Unionen af Socialistiske Sovjet-Re
publikker - dvs. Sovjetunionen - bestående
af Rusland, Ukraine, Hviderusland og Transkaukasus. Ved Sovjetunionens opløsning i
1991 bestod unionen af 15 republikker.
5. M øderne var ofte præget af, hvad Dovzjenko
opfattede som dobbeltbundede anbefalin
ger. Da Stalin således foreslog ham at høre
en nylig udkom m en plade med ukrainske
folkesange, og instruktøren erklærede,
at han ikke havde nogen grammofon, fik
han samme dag foræret en af Stalin, noget
Dovzjenko opfattede som en skjult advarsel
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6.

en hentydning til hans fortid i de u krain
ske nationaliststyrker (Liber 2002: 158).
Tonefilmen var et væsentligt aktiv for en
filmskaber som Dovzjenko, fordi det lagde
endnu en dimension til hans kamp for det
ukrainske. Ivan blev således indspillet på
ukrainsk, og Dovzjenko havde tilm ed den
tekniske k u n n en til at lave lydoptagelser
af god kvalitet, idet han - ligesom sin ru s
siske kollega Eisenstein - var blevet sendt til
udlandet ikke blot for at lade sig hylde som
filmkunstner, men også som en slags indu
strispion, som skulle skaffe oplysninger om
det nye m edium .

Litteratur
Bullock, Alan (1991). Hitler and Stalin. Parallel
Lives. London, HarperCollins.
Ferro, M. (1976). ”lh e fiction film and historical
analysis”. In: Smith, Paul. The Historian and
Film. Cambridge, Cambridge University
Press, s. 80-94.
Fledelius, Karsten (1981). ’’M iddelalder på film
som propaganda: Sergei Eisensteins ’A lek
sandr Nevskij’ (1938)”. In: Fledelius, Karsten
og Niels Lund (red.): Middelalder, metode og
medier. Festskrift til Niels Skyum-Nielsen. Kø
benhavn, Museum Tusculanum, s. 349-396.
Kenez, Peter (1995). ’’Black and White: The
War on Film”. In: Stites, Richard (red.): Cul
ture and Entertainment in Wartime Russia.
Bloomington, Indiana University Press.
Kepley, Vance (1986). In the Service o f the State.
Ihe Cinema o f Alexander Dovzhenko. Madi
son, University of Wisconsin Press.
Leyda, Jay (1983). Kino. A Study of the Develop
ment o f Russian Cinema, From 1896 to the
Present. London, George Allen 8c Unwin.
Liber, George O. (2002). Alexander Dovzhenko:
A Life in Soviet Film. London, British Film
Institute.
Montefiore, Sim on Sebag (2007). Stalin. Den
røde zar og hans hof. København, Borgen.
Taylor, Richard (1988). S. M . Eisenstein. Selected
Works . Bd. 1. London, BFI Publishing.
Taylor, Richard (1979). The Politics o f the Soviet
Cinema 1917-1929. Cambridge, Cambridge
University Press.

