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Mia Öhman 

 

NUO HÄMMENTÄVÄT NEUVOSTOELOKUVAT, JA PARI UUDEMPAA 

 

Neuvostokauden elokuvia (1919–1991) pääsee harvoin syyttämään katsojan aliarvioimisesta. 

Teosten tulkitseminen saattaa edellyttää syvääkin kulttuurintuntemusta, mutta länsiviihteen 

aivopesemä ummikkokatsojakin pääsee halutessaan helposti kokemaan iloisia/järkyttäviä yllätyksiä 

ja outoa mielihyvää/-pahaa. Melkein minkä tahansa nimikkeen voi löytää netistä, ja nykyään yhä 

useamman elokuvan voi katsoa englanniksi tekstitettynä.  

Tekstitettyjen elokuvien löytäminen ei ole vaikeaa. YouTube-haku “russian soviet subtitles” tuottaa 

enemmän katselulistoja ja vaihtoehtoisia polkuja kuin yksi ihminen ehtii setviä. Jos elokuvien 

(kyrillisin aakkosin kirjoitetut) nimet eivät avaudu, on tietysti vaikea arvioida mitä haluaisi katsoa. 

Täsmähaku YouTubesta elokuvan englanninkielisellä nimellä saattaa onnistua: esimerkiksi Andrei 

Tarkovskin (Filmihullu 2/2020) lähes koko tuotanto löytyy helposti tekstitettynä. 

Tuntemattomampien elokuvien löytäminen vaatii pientä askartelua: venäläisen nimen voi kopioida 

vaikka Wikipediasta (englanninkielinen elokuvan sivu – languages – русский). Jos venäjä sujuu tai 

sen sujumattomuus ei haittaa harrastusta, voi yrittää selata neuvostoajan suurimman elokuvastudion 

Mosfilmin YouTube-kanavaa (Киноконцерн «Мосфильм») tai mennä alkulähteelle osoitteeseen 

https://cinema.mosfilm.ru/films/, josta löytyvät elokuvien tiedot ja linkit YouTubeen (смотреть 

фильм = katso elokuva). Tekstityksiä englanniksi on vain osassa Mosfilmin elokuvista, eivätkä ne 

aina ole ensiluokkaisia. Muita YouTubesta löytyviä venäläisen elokuvan kanavia ovat esimerkiksi 

RVISION, Классика советского кино (Klassika sovetskogo kino) ja Lenfilmin kanava LVF.  

Järjestystä kaaokseen luovat sivustot russianfilmhub.com ja sovietmoviesonline.com. Russian Film 

Hub on Richard Wessin luoma ja ylläpitämä ilmainen sivusto, johon on koottu tekstitettyjen 

venäläisten ja neuvostoelokuvien linkkejä. (Wess antaa esittelytekstissään myös vinkkejä muualta 

etsimiseen ja katsomiseen.) Elokuvat on jaoteltu mm. lajityypin tai vuosikymmenen mukaan ja 

varusteltu hyvillä esittelyillä. Linkki johtaa yleensä YouTubeen. Vaihtelevaksi leikin tekee se, että 

joidenkin elokuvien kohdalla ei olekaan katselulinkkiä, vaan kehotus ostaa DVD 

yhteistyökumppani Amazonilta. Heinäkuun alussa monet Mosfilmin elokuvat lakkasivat näkymästä 

Russian Film Hub -sivuston kautta, pari päivää myöhemmin linkit taas toimivat. Tätä tapahtuu aina 

välillä. Jos linkitys ei toimi, yksinkertaisinta on kopioida Russian Film Hubista elokuvan 

esittelytekstistä löytyvä originaalinimi ja liittää se YouTuben hakukenttään. YouTubesta löytyy 

https://cinema.mosfilm.ru/films/


myös Russian Film Hub -kanava, jossa lienee sama sisältö kuin nettisivuilla, mutta sekavammin 

esillä, ja lisämausteena sekä kummaa sälää että muita venäläisen elokuvan katselulistoja.  

Venäjää osaamattomalle helppo, toimiva vaihtoehto tekstitettyjen neuvostoelokuvien katsomiseen 

on myös maksullinen sivusto sovietmoviesonline.com. Sivuilta löytyy paljon elokuvia, jotka voi 

katsoa netissä tekstien kera ilmaiseksikin, mutta kokeilemisen perusteella palvelu vaikuttaa 

pätevältä. Kuukauden käyttöoikeus, joka oikeuttaa myös lataamaan omalle koneelle elokuvia ja 

tekstityksiä (huomattavan monella kielellä), maksaa 30 euroa. Alusta on vaaleapohjaisena ja 

valikoihin organisoituna selkeä mutta jäykähkö, elokuvia ei ole aina esitelty ja esimerkiksi haku 

ohjaajan mukaan ei ainakaan kesällä 2020 näytä kaikkea, mitä sivustolta löytyy.  

Russian Film Hub on informatiivisuudessaan hyvä lähtökohta sen haarukoimiselle, mitä elokuvia 

voisi haluta katsoa. Kotisivun esittelytekstistä voi linkata suoraan valikoimaan Dziga Vertovin tai 

Sergei Eisensteinin elokuvia, tai valita genren mukaan haluaako selata vaikka seikkailuelokuvia tai 

animaatioita. Vuosikymmen-valikosta näytölle aukeaa aikakausikapseli kerrallaan tutustumisen 

arvoinen kattaus elokuvataiteen helmiä. Avantgardistinen hilpeä 1920-luku on erinomainen 

peruskurssi nuoren neuvostoelokuvan omalakiseen ilmaisuun, leuat loksauttavia aikaansaannoksia 

jokainen. Lev Kulešovin huikea kehollisen ilmaisun näyttelijäntyön laboratorio muutti Jack 

Londonin novellin Lain mukaan (Po zakonu/ By the Law, 1926) elokuvaksi 

kengännauhabudjetilla, mutta lopputulos toimii edelleen. Seksi on perustarve – kuin joisi lasillisen 

vettä – Abram Roomin vinkeässä asuntopula-kolmiodraamassa Sänky ja sohva (Tretja 

Meštšanskaja/ Bed and Sofa, 1927). Maalta kaupunkiin ankkansa kanssa saapuva nuori Vera 

Maretskaja ihastuttaa Boris Barnetin (Fh 2/2019) ohjaamassa, FEKS-trikkejä hyödyntävässä 

Moskova-kuvauksessa Talo Trubnaja-kadun varrella (Dom na Trubnoi/ The House on 

Trubnaya, 1928), johon voi hyvin kuvitella mukaan Chaplinin kulkurihahmon. Jos Friedrich 

Ermlerin (Fh 5/2014) Imperiumin jätteet (Oblomok imperii/ Fragment of an Empire, 1929) jäi 

näkemättä Sodankylässä 2019, Fjodor Nikitinin heittäytymistä äärimmäisiin tunnetiloihin muistin 

palaillessa pätkittäin voi halutessaan katsella kotisohvalta – vaikka lampunjalan takaa ja kaverin 

huuliharpulla improvisoiman säestyksen kera. 

Tiukemmin kontrolloitu 1930-luku avaa sekin varsin monisärmäisen näkymän vauhdilla 

kehittyvään yhteiskuntaan. Ensimmäinen äänielokuva oli Nikolai Ekkin valloittava, vuoden 1932 

Venetsian elokuvajuhlilla palkittu Passi elämään (Putjovka v žizn/ Road to Life, 1931). 1920-

luvun katulapset pääsevät työkommuuniin ja oppivat elämään rehellisesti; terveemmän 

maailmankuvan muotoutuminen on kuitenkin mutkikas prosessi. Elokuvien elokuva, hitti josta 

kaikki pitivät ja josta otettiin mallia 1980-luvulle asti, on todellisesta puna-armeijan komentajasta, 



erinomaisen rehdistä äijästä kertova vauhdikas Tšapajev (Chapaev, 1934). Aivan toisesta 

ulottuvuudesta on samana vuonna valmistunut Juri Olešan kirjoittama, Abram Roomin valkoisiin 

avariin kaupunkitiloihin sijoittuva Ankara nuori mies (Strogi junoša/ A Severe Young Man, 1934) 

jonka joutilaan oloista elämää viettävät ihmisveistokset pohtivat rakkautta marxilaisesta 

näkökulmasta. Aleksandr Medvedkinin (Fh 7–8/1977) tunnetuin työ, vielä mykkä Onni (Stšastje/ 

Happiness, 1934) kuvaa ilkikurisesti talonpojan osaa uudessa systeemissä.  

1930-luvulla alkoi musiikkikomedioiden aika, ja 1940-luvulla päästiin laulaen stalinismin 

kirkkaimpaan ytimeen ja sen ohi. Ljubov Orlova loistaa miehensä Grigori Aleksandrovin 

ohjauksissa Iloiset pojat (Vesjolyje rebjata/ Jolly Fellows, 1934, Mosfilm YouTube), Sirkus 

(Tsirk/ Circus, 1936) ja Volga-Volga (1938). Kaikkein kohottavinta viihdettä edustaa Orlovan 

esittämän Tuhkimo-Tanjan Valoisa tie (Svetlyi put/ The Shining Path/ The Bright Way, 1940) 

lukutaidottomasta palvelijasta kutomon palkituksi iskurityöläiseksi ja viimein korkeimman 

neuvoston jäseneksi: stahanovilainen neuvostoihminen kasvaa ahkeruudellaan unelmat toteuttavaksi 

jättiläiseksi. Edelleen Aleksandrovin/Orlovan tiedenais-näyttelijätär-doppelgänger-hulluttelu Kevät 

(Vesna/ The Spring, 1947) löytyy tekstein Mosfilmin YouTube-kanavalta. Elokuvaohjaajaa esittää 

mestarisnäyttelijä Nikolai Tšerkasov – tuo Eisensteinin Aleksanteri Nevski ja Iivana Julma. 

Orlovan ohella toinenkin laulava blondi Marina Ladynina hurmasi neuvostoyleisöä miehensä 

Ivan Pyrjevin elokuvissa, joista tekstitettynä löytyy 1930-luvun valikosta Traktoristit (Traktoristy/ 

Tractor Drivers, 1939) ja 1940-luvulta ikimuistoinen länkiä, arbuuseja ja kahvakuulaa markkinoiva 

kolhoosikiiltokuva Kubanin kasakat (Kubanskije kazaki/ The Cossacks of the Kuban, 1949).  

Mihail Tšiaurelin historiaa uudelleenkirjoittavassa pönkeän ekspressiivisessä staliniana-

klassikossa Berliini kukistuu (Padenije Berlina/ The Fall of Berlin, 1949) ei kaihdeta patetiaa. 

Alun seesteisistä kukkaniittykuvista siirrytään vauhdilla keskelle sodan helvettiä ja ehditään kertoa 

asia jos toinenkin. Venäjää puhuva Hitler (Fh 5/2014) on pahaakin pahempi umpikaheli suoraan 

Tyko Sallisen maalauksesta ja Stalin (Fh 1/2018) hyvääkin parempi puutarhuri, sotastrategi ja 

taivaasta hohtavalla koneellaan laskeutuva enkeli.  Vauvankasvoinen jokamiesnäyttelijä Boris 

Andrejev sotii kunniakkaasti mylvien ja koko kansan edestä äärimmilleen tehostetuissa, jopa 

action-komediaa enteilevissä otoksissa. Musiikki on ahkeran elokuvasäveltäjän Dmitri 

Šoštakovitšin käsialaa.  

1950-luvun valikoimassa huomio kiinnittyy väärään julisteeseen elokuvan The Forty-First (1956) 

kohdalla: Mežrabpom-Rus tuotti Jakov Protazanovin ohjaaman tiukan originaaliversion Tyttö ja 

vanki/ 41./ Sorok pervyi vuonna 1927. Grigori Tšuhrain uusintafilmatisointi on aavistuksen 

pehmeämpi variaatio yksilöt punaiseen ja valkoiseen leiriin jakavasta sisällissota-teemasta. 



Kohtalokas tarkka-ampujan ja vangin rakkaustarina on silattu Sergei Urusevskin kamerataiteella ja 

filmimateriaalin kekseliään käytön suomalla erikoisella värityksellä. Samoin sisällissotaan sijoittuva 

vallankumouksen 40-vuotisjuhlaelokuva Aamunkoitteessa (Kommunist/ The Communist, 1958) 

on suurten tunteiden ja kohtaloiden rakkaustarina, puhdas melodraama joka mytologisoi 

kansakunnan synnyn ja kohottaa jalustalle (sen joskus tulevaisuudessa koittavan) kommunismin 

ensimmäiset rakentajat. Rautaiselta tekijäkaksikolta Juli Raizman & Jevgeni Gabrilovitš (Fh 

1/2017) löytyy tekstitettynä toinenkin yhteistyö, talvisotaan sijoittuva, sotilaita rintamalla 

lohduttanut, yltiöromanttisesta postineiti-sairaanhoitajasta kertova Mašenka (Mashenka, 1942). 

Kymmenen vuotta toisen maailmansodan/ Suuren isänmaallisen sodan päättymisestä pasifismi nosti 

päätään läntisillä festivaaleilla palkituissa elokuvissa Kurjet lentävät (Letjat žuravli/ The Cranes 

are Flying, 1957, Fh 5/2009), Ihmisen kohtalo (Sudba tšeloveka/ Fate of  a Man, 1959), ja Vain 

neljä päivää (Ballada o soldate/ Ballad of a Soldier, 1959). Elokuva-alalle koulutetut uudet kyvyt 

pääsivät Stalinin ja Brežnevin välisen suojasään aikana uransa alkuun. Vuodelta 1956 on Andrei 

Tarkovskin, Aleksandr Gordonin ja Marika Beikun oppilastyö, Ernest Hemingwayn novelliin 

perustuva lyhytelokuva Tappajat (Ubijtsy/ The Killers).  

1960-luvulla Goskinon vuosituotanto alkoi olla jopa 150:n pitkän näytelmäelokuvan 

huippulukemissa, missä se pysyi 1980-luvulle kunnes romahti. 1960-lukua leimaa sodassa 

kuolleiden isien jättämä tyhjiö, fyysikoiden ja lyyrikoiden eli tieteen ja taiteen henkinen paini ja 

taiteellisen vapauden nousukiidon katkeaminen vuosikymmenen puolivälissä. Sirkusklovni Juri 

Nikulin (Fh 6/2019) yllätti näyttelijänä elokuvassa Kun puut olivat isoja (Kogda derevja byli 

bolšimi/ When the Trees Were Tall, 1961), jossa Moskovassa loisiva sotaveteraani päätyy sattuman 

kautta maalaiskylään esittämään vanhempansa kadottaneen nuoren tytön isää. Lev Kulidžanovin 

ohjaus tavoittaa neorealistisia sävyjä, ja sivurooleissa nähdään myöhemmin sydämellisiä 

luikurirooleja tehneet Leonid Kuravljov ja Vasili Šukšin (Fh 5/2009). Ehkä kaunein nuorten 

kaupunkilaisten kuusikymmenlukulaisten henkistä tilaa hahmottava elokuva on Marlen Hutsijevin 

(Fh 4/2004) improvisoidun oloisesti etenevä, mutta rivien välissä paljon ja raskaasti puhuva 

Heinäkuun sade (Ijulski dožd/ July Rain, 1966). Aleksandr Mittan hieno vuoteen 1920 sijoittuva 

asiaansa uskovan vallankumoustaiteilijan tarina Gori gori moja zvezda (Shine, Shine, My Star, 

1969) esittää koomisella vireellä traagisia tapahtumia. Oleg Tabakov (Fh 2/2019) harjoituttaa 

huippuroolissaan Vladimir Iskremasina Jeanne D´Arcista kertovaa näytelmää keskellä sisällissotaa 

kylässä, jonka valtaavat ensin punaiset, sitten valkoiset ja vielä vihreät. (Iskremas on lyhenteistä 

koottu nimi, iskusstvo revoljutsionnym massam = taidetta vallankumouksellisille massoille.) 

Vuonna 1969 valmistui Fjodor Hitrukin ensimmäinen Vinni-Puh (Winnie-the-Pooh), Disneyn 



animoimaan verrattuna naivistisen anarkistinen Nalle Puh, jolle antoi ainutlaatuisen tunnistettavan 

äänen (tragi)koomisia rooleja urakoinut, menninkäistä muistuttava Jevgeni Leonov.  

1970-luvulle tultaessa toinen maailmansota/ Suuri Isänmaallinen sota tuli käsiteltyä perusteellisesti 

neuvostonäkökulmasta ja Stalinin kunnia palautettua Juri Ozerovin kahdeksantuntisessa, 

viisiosaisessa, lopulta yllättävän hyvässä eepoksessa Vapautus (Osvoboždenije/ Liberation, 1969–

1972), jonka Hitler-kohtauksia kannattaa verrata Perikatoon (2004). Venäläisten 

saksalaisfiksaatiota voi perata myös katsomalla niin aikoinaan kuin edelleen supersuositun tv-sarjan 

Kevään 17 hetkeä (17 mgnovenii vesny/ 17 Moments of Spring, 1973). Jeanne D´Arc -elokuva oli 

taiteilijapariskunta Gleb Panfilovin ja Inna Tšurikovan (Fh 5/1978 ja 4/1987) unelma, joka ei 

koskaan toteutunut. Alku (Natšalo/ The Beginning, 1970) kertoo kuin lämpimän 

eteläeurooppalaisen tuulen puhalluksin näyttelijättärestä, joka esittää elokuvassa Jeanne D´Arcia ja 

on siviilissäkin vähän ulkopuolinen, yhtä infantiili ja tunteissaan ehdoton kuin roolihenkilönsä. 

Armotonta kuvaa ajasta ja ihmisistä Panfilov piirtää kirjailijan kriisiä pikkukaupungin hiljaisessa 

maisemassa käsittelevässä pohdiskelmassa Tema (The Theme, 1979, sovietmoviesonline.com). 

Vladimir Motylin ohjaama Aavikon laki (Beloje solntse pustiny/ White Sun of the Desert, 

1969/1970) yhdisti neuvosto-sisällissota-easternin ja spagettiwesternin hirtehisesti. Nikita 

Mihalkovin (Fh 2/2019) niin ikään rankasti Eduard Artemjevin musiikkia myöten 

italovaikutteinen sisällissotakuvaus Toverit (Svoi sredi tšužih, tšužoi sredi svoih/ At Home Among 

Strangers, a Stranger Among His Own, 1974) hämmentää ensin junaryöstökohtauksen 

silmittömällä graafisella väkivallalla ja sitten aivan toisella tavalla, kun kamera hyväilee mudassa 

rämpivien miesten vartaloita. Larisa Šepitko oli Lauri Piispan arvion mukaan ehkä ikäpolvensa 

ohjaajista taitavin (Fh 1/2017). Yksi hätkähdyttävistä töistä on Gennadi Špalikovin kirjoittama, 

avoimena haavana irvistävä näköalattomuuden ja ulkopuolisuuden kuvaus Sinä ja minä (Ty i ja/ 

You and Me, 1971, YouTube), johon musiikin sävelsi paljon ehtinyt Alfred Schnittke.  Nuorena 

oman käden kautta lähtenyt Špalikov kartoitti sukupolvensa sisintä jo elokuvissa Romanssi 

Moskovassa (Ja šagaju po Moskve/ Walking the Streets of Moscow, 1964) ja Iljitšin vartio/ Olen 

20-vuotias (Zastava Iljitša/ Mne dvadsat let/ Ilich´s Gate/ I Am Twenty, 1961/1964). Hänen 

runonsa synnyttivät myös elokuvat Siipirikot (Podranki/ Wounded Game, 1977, 

sovietmoviesonline.com) ja Kyyneleet tippuvat (Sljozy kapali/ Tears Were Falling, 1982) ja 

vaikuttivat tv-sarjaan Suojasää (Ottepel/ The Thaw, 2013, YouTube).  

Myös kirgisialaissyntyinen Dinara Asanova (Fh 5/2009) kuoli varhain, mutta ehti jättää 

merkittävän jäljen. Suloinen Tikan päätä ei särje (Ne bolit golova u djatla/ Woodpeckers Don´t 

Get Headaches, 1975, sovietmoviesonline.com) kertoo 7-luokkalaisten kesästä, ystävyydestä ja 



rakkaudesta ja kaikesta siitä mitä joutuu sietämään kun ei vielä ole riittävän aikuinen. Päähenkilö 

Muhin tai Muha (Kärpänen) haluaisi keskittyä musiikkiin, mutta rummut ovat milloin jorpakossa 

isoveljen jäljiltä, milloin naapuri on luovuttamassa niitä ties mihin romunkeräykseen. Russian Film 

Hubin kautta/ YouTuben Lenfilm-kanavalta LVF löytyy toinen Asanovan elokuva Avain kuuluu 

vain sinulle (Kljutš bez prava peredatši/ The Key That Should Not Be Handed On/ Shared, 1976). 

Tekstitys laahaa valitettavasti repliikin verran jäljessä, mutta elokuva on erinomainen kuvaus 

nuoren naisopettajan välittömästä suhteesta lähes aikuisiin oppilaisiinsa ja asian aiheuttamasta 

närkästyksestä. Ehkä eniten ihastusta herättää neuvostoyhteiskunnan esittäminen sivistyneenä, 

turvallisena pesänä, jossa ihmiset huolehtivat toisistaan. Mukaan on taltioitunut myös kunnon talvi. 

Goskinon johtajan Filipp Jermašin unelma toteutui megalomaanisessa kassamenestys-

toimintaelokuvassa Katastrofi (Ekipaž/ The Crew, 1979, sovietmoviesonline.com).  

Neuvostoelokuvan 1980-lukua voi pitää laadun suhteen erinomaisena. Talous horjui, mutta 

rakenteiden murentuessa ja sääntöjen rapautuessa elokuviin päätyi teemoja, joita ei aikaisemmin 

ollut käsitelty. Oleg Jankovski on Tarkovskin Nostalgian (1983) Gortšakov, joka kaipaa 

kotilätäkköön ja haahuilee kuin Dirk Bogarde Venetsiassa kuolevana von Aschenbachina. Rooli on 

selkeä jatko Jankovskin neljänkympin kriisin kourissa masentuvalle Sergei Makaroville elokuvassa  

Lentoja unessa ja valveilla (Poljoty vo sne i najavu/ Flights in Dreams and Reality, 1982, 

sovietmoviesonline.com). Sergei Solovjovin moniaalle ulottuvassa, tylyssä ja koskettavassa 

rakkaustarinassa ASSA (1987) rikoselokuva, historiallinen draama ja alakulttuurista esiin 

murtautunut neuvostorock kietoutuivat yhteen. Kokonaiseksi maailmaksi hahmottuva kudelma on 

monessa velkaa elokuvaan musiikkia säveltäneelle Boris Grebenštšikoville ja muille siinä soiville 

ja näkyville artisteille, joista Viktor Tsoi näytteli pääroolin Rašid Nugmanovin huume-elokuvassa 

Neula (Igla/ Needle, 1988). Televisioon valmistui Igor Maslennikovin sittemmin jaetun Berliinin 

kautta länteen loikannut Sherlock Holmes -sarja (1979–1986, YouTube: russian sherlock holmes), 

jota pidetään Englannin hovissakin erinomaisena. Lenfilm toteutti myös ehkä täydellisen elokuvan, 

Mihail Bulgakovin vuonna 1925 kirjoittaman, neuvostosysteemin rakenteet paljastavan 

kertomuksen Koiran sydän (Sobatšje serdtse/ Heart of a Dog, 1988) filmatisoinnin vain vuosi sen 

jälkeen, kun teksti oli ensimmäistä kertaa julkaistu luvan kanssa.  

Erinomaisen pitkään Lenfilmissä työskenteli Grigori Kozintsev (Fh 7/1973), jonka uran 

myöhempiä helmiä ovat sovietmoviesonline.comista löytyvä Cervantes-sovitus Don Kihot (Don 

Quixote, 1957), nimiroolissa Nikolai Tšerkasov, ja Boris Pasternakin venäjännöksiin perustuvat 

Shakespeare-adaptaatiot Gamlet (Hamlet, 1964), pääosassa Innokenti Smoktunovski, ja Korol 

Lir (King Lear, 1970), jossa loistavat seuraavaksi Tarkovskin Solarikseen (1972) kiinnitetyt Jüri 



Järvet ja Donatas Banionis. Solaris oli kuvattu Neuvostoliitossa kertaalleen jo ennen Tarkovskia, 

tv-elokuva on vuodelta 1968 (sovietmoviesonline.com).  

Myöhäisneuvostokomedian kovimmat ohjaajanimet lienevät Georgi Danelija, Leonid Gaidai ja 

Eldar Rjazanov.  Danelijan laji oli lyyrinen komedia – taiteelliselle neuvostolle piti nimittäin 

keksiä termi komedialle, joka ei naurata. Näitä ovat esimerkiksi Afonja (1975), Mimino (1977) ja 

Syysmaraton (Osenni marafon/ The Autumn Marathon, 1979). Gaidai oli trikkeihin ja 

nopeutukseen luottava kreisikomediamies, mutta täysosumia oli monta ja suosio suunnaton – 

katsomisen kestää erinomaisesti vaikka Iivana Julma vaihtaa ammattia (Ivan Vasiljevitš menjajet 

professiju/ Ivan Vasilievich Changes Profession, 1973). Rjazanovin tyyli vaihtelee 

radikaaleimmin. Hänen tekosistaan ehkä täräyttävimmät ovat sarkastinen mutta ihana uudenvuoden 

aattoon sijoittuva asunto- ja rakkauskomedia Kohtalon ivaa (Ironija sudby, ili S ljogkim parom/ 

Irony of Fate, or Enjoy Your Bath, 1976) ja Ostrovskin näytelmään perustuva häijy pukudraama 

Julma romanssi (Žestoki romans/ A Cruel Romance, 1984). Käsittämättömin on veijarikomedia 

Italialaisten uskomattomat seikkailut Venäjällä (Neverojatnyje prikljutšenija italjantsev v Rossii/ 

Unbelivable Adventures of Italians in Russia, 1974). IMDb ilmoittaa toiseksi ohjaajaksi mondo-

mies Franco Prosperin.  Varmaankin kauniina lähtöajatuksena on ollut maiden suhteiden 

helliminen. Pier Paolo Pasolinin (Fh 2/1993) elokuvia ei Neuvostoliitossa julkisesti nähty – 

henkilö kylläkin – eikä Jevgeni Jevtušenkoa päästetty esittämään Jeesusta Matteuksen 

evankeliumissa (1964). Pasolinin rakastettu ja elokuvien vakiokasvo Ninetto Davoli kuitenkin 

pestattiin italialais-neuvostoliittolaiseen näyttävään mutta aivottomaan tehosekoittimeen, johon on 

tuotesijoiteltu Aeroflotia, Ladaa ja Volgaa ja juoni on se, että etsitään aarretta Leningradista. 

Tajunnan seisauttavan jöötin parasta antia on vaarallisen näköinen toilailu, kuten Davolin 

tanssahteleminen pitkin ylös nostettua siltaa. Näyttelijät suorittivat itse kaikki huimapäiset temput. 

Elokuvassa nähdään myös paljon leijonapatsaita, räjähdyksiä ja ihmisen kokoisia puisia matrjoška-

nukkeja. Loppujakson tähtenä on oikea leijona, joka matkustaa veneellä ja raitiovaunulla.  

Mistä pääsenkin  hyppäämään Neuvostoliiton jälkeiseen aikaan ja Aleksei Balabanovin (Fh 

2/2019) erinomaiseen elokuvaan Veli (Brat/ Brother, 1997, sovietmoviesonline.com tai osina 

YouTube), koska samanlaisella raitiovaunulla ajellaan siinäkin ja ehkä peräti samoja katuosuuksia. 

Nuorena lumivyöryn alle kuvauspaikalla jäänyt Sergei Bodrov Jr. on sodasta kotiutunut Danila, 

joka matkaa veljensä Viktorin luo Pietariin. Inflaatio on syönyt ruplan arvon, läntinen kulttuuri 

valtaa rapistuvia rakennuksia ja työ, jonka veli järjestää, on rikollisten tappamista. Danilalla on oma 

selkeä moraalinsa, jonkinlainen myyttinen venäläisyys, joka johdattaa hänet kuuntelemaan 

musiikkia ja sattumalta unenomaiseksi hetkeksi pois omasta todellisuudestaan, muusikoiden juhliin. 



Jatko-osa Veli 2 (Brat 2/ Brother 2, 2000, tämä YouTube) muistuttaa amerikkalaista 

toimintaelokuvaa ja tapahtuu Moskovassa ja Yhdysvalloissa. Danila ja Viktor tekevät edelleen 

vastustajista selvää jälkeä Chuck Norris -tyyliin mutta aitovenäläisellä asenteella ja jenkkilässä 

huoraamaan pakotettu maannainenkin pääsee takaisin kotiin. (2002 valmistui muuten se 

”toimintaelokuvat päivittänyt” Medusan verkko, jonka Matt Damonin henkilöimä villapaitainen 

Jason Bourne saattaa hyvinkin olla velkaa Danilalle.) Kauhu ja epätoivo, tsaarinaikaisen venäläisen 

elokuvaviihteen peruspalikat, palasivat neuvostoajan maton alle lakaisemisen jälkeen osaksi palettia 

ja ihmismielen pimeys pääsi jälleen valloilleen samoihin aikoihin kun Balabanov tuli kuvioihin. 

Balabanovin tuotanto on epätasaista, mutta huippua edustavat raaka, 1980-luvulle sijoittuva Cargo 

200 (Gruz 200, 2007) ja pettävän suoraviivainen viimeinen elokuva Ja tože hotšu (Me Too, 2012; 

nämä viimeiset sovietmoviesonline.com). Inhorealismi, kauhu ja väkivalta ovat sittemmin edelleen 

jalostuneet yhä piinallisemmaksi osaksi venäläistä nykyelokuvaa. Siksikin on aina mukavaa palata 

takaisin Neuvostoliittoon.  

 

 

 

 


