
1. JOHDANTO

Brat ilmestyi vuonna 1997 – Neuvostoliiton hajoamista seuranneen Venäjän elokuvateolli-

suuden laman synkimpinä vuosina. Se oli ohjaajansa Aleksej Balabanovin kolmas täyspitkä

elokuva. Balabanovin aikaisemmat ohjaustyöt, Samuel Beckett-filmatisointi Sčastlivye dni

(1991) ja Franz Kafkan romaaniin perustuva Zamok (1994), edustivat lähinnä elitististä au-

teur-elokuvaa. Brat puolestaan oli ohjaajansa ensimmäinen genre-elokuva ja herätti siksi-

kin ilmestyessään kriitikoissa hämmennystä. Brat on tarina Danila Bagrovista, joka saapuu

isoveljensä Vitjan luokse maaseudulta Pietariin. Vitja on Pietarissa luonut uran palkkamur-

haajana ja houkuttelee pikkuveljensä mukaan gangsterimaailman pyörteisiin. Danila selviy-

tyy gangstereiden edustamasta uhasta leikiten ja osoittaa näin ylivertaisuutensa isoveljeen

nähden, samalla hän kohtaa lukuisia muita henkilöitä kuljeskellessaan ympäri Pietaria. Elo-

kuvan lopussa hän suuntaa kulkunsa kohti Moskovaa.

Jatko-osan Brat-2 (2000) ilmestyttyä molemmat elokuvat sekä niiden päähenkilö Danila

kohtasivat valtavan kansansuosion, ja osaltaan vaikuttivat venäläisen elokuvan uuteen nou-

suun 1990-luvun lopulla. Kriitikoiden keskuudessa elokuvan vastaanotto oli hyvin ristirii-

taista; se sekoittui samaan aikaan vallinneeseen polemiikkiin siitä, millaista uuden venäläi-

sen elokuvan tulisi olla. Toisten mielestä Brat edusti häpeämätöntä, ulkomaisille elokuva-

festivaaleille suunnattua, Venäjää mustamaalaavaa ’černuhaa’ (mm. Dondurej 1998, Gla-

dil’ščikov 1998), toisten mielestä juuri sitä, mitä venäläinen elokuvateollisuus kipeästi kai-

pasi houkutellakseen kotimaisen yleisön takaisin elokuvateattereihin: kansallistunteeseen

vetoavaa elokuvaa, jota oli ”lupa rakastaa” (Solnceva 1997).

Tässä työssä elokuva Brat on analyysin kohteena siitä näkökulmasta, miten se amerikkalai-

sesta genrevalinnastaan huolimatta on aiheeltaan ja käsittelytavaltaan hyvin tiukasti sidok-

sissa venäläiseen kulttuuriperintöön ja -kontekstiin. Ensiksi tarkastellaan Bratin rakenteen

ja henkilöhahmojen yhteyksiä venäläisten kansansatujen lainalaisuuksiin Vladimir Proppin

teoksen Morfologija skazki (1969) pohjalta. Sitten analysoidaan elokuvassa kuvattua per-

heyhteisön ja yhteiskunnan hajaannusta, sekä tämän tilanteen yhteyksiä Vladimir Paper-

nyj’n Kul’tura 2:han (1996). Tämän jälkeen käsitellään elokuvan tapahtumapaikkojen op-

positioita, sekä sen Pietari-kuvan yhteyksiä Vladimir Toporovin (2003) näkemysten mukai-

seen pietarilaistekstitraditioon. Lopuksi tarkastellaan musiikin ja siihen liittyvien ilmiöiden

osuutta elokuvan juonenkulussa ja tematiikassa.
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2. BRAT-ELOKUVA SATUNA

Monet kriitikot ovat huomanneet Bratin yhteydet venäläisten satujen perinteeseen lähinnä

päähenkilö Danilan ja veljeskilvoittelun teeman kautta (mm. Solnceva 1997, Etoev 2000,

Gladil’ščikov 2000). Muita selkeitä satuviitteitä Bratissa on maagisen luvun kolme toistu-

minen eri yhteyksissä, henkilöhahmo Nemecin Gofman-nimen viite saksalaiseen satukirjai-

lija E.T.A. Hoffmanniin, sekä sankarin lähettäminen hakumatkalle. Tämä ’etsiminen’ (oli

kohteena sitten veli, levy tai vaikkapa asunto) onkin koko elokuvan pääteema. Brat on

mahdollista nähdä laajemminkin vasten venäläistä satuperinnettä, sen rakenne ja henkilö-

hahmot ovat jäsennettävissä Vladimir Proppin Morfologija skazkissa (1969) esitetyn mal-

lin mukaisesti. Näin Bratin rakenteesta on mahdollista löytää kolme eri juonenkulkua (hod

dejstvija): pääjuonenkulku, joka kertoo siitä, miten päähenkilö Danila etsii veljestään mah-

dollista auktoriteettia, mutta sitä löytämättä päätyy turvaamaan vain itseensä; valheellinen

juonenkulku, joka käsittelee sankarin epäonnistunutta yritystä pelastaa prinsessa (Sveta) pu-

lasta; sekä vaihtoehtoinen juonenkulku, joka liittyy musiikin osuuteen tarinassa (tätä juo-

nenkulkua käsitellään erikseen luvussa 5).

Proppin oppien mukaan saduista on löydettävissä seitsemän perushenkilöhahmoa, jotka

määritellään sen perusteella, minkälaisia funktioita nämä juonenkulussa toteuttavat. Bratin

henkilöhahmot vastaavat näitä hahmoja pääjuonenkulussa seuraavalla tavalla: päähenkilö

Danila on sankari, hänen vastakohtansa Vitja-veli puolestaan valheellinen sankari, heidän

äitinsä toimii lähettäjänä, ratikankuljettaja Sveta toteuttaa pääjuonenkulun tasolla apulaisen

funktiota (valheellisen juonenkulun tasolla hän on prinsessa), asunnoton Nemec on haltija-

lahjoittaja, gangsteripomo Kruglyj on tarinan antagonisti. Lisäksi elokuvan henkilöhahmot

kahdentuvat siten, että perushahmoille löytyy myös erityisiä valheellisia variantteja. Näistä

toiset toimivat kontrastina todellisille varianteille (esim. Kèt kontrastina Svetalle), toiset

puolestaan päähenkilön attribuutteina paljastamassa jotain päähenkilön luonteesta ja ajatte-

lutavoista (esim. kaukasialaiset raitiovaunussa). Elokuvan pääoppositiopari on kuitenkin

veljekset Danila ja Vitja, joiden välistä suhdetta pääjuonenkulkukin keskittyy kuvaamaan.

Proppin mukaan venäläisten kansansatujen juonenkulku pohjautuu noin 30 yhteisen raken-

ne-elementin valikointiin ja variointiin. Bratin pääjuonenkulusta on mahdollista erottaa yh-

teensä 27 näistä Proppin määrittelemistä funktioista. Satujen juonenkulku jakautuu neljään

jaksoon: podgotovitel’naja čast’ (valmisteleva osa), zavjazka (juonen alku), hod dejstvija
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razvivaetsja (juonen kehittely), sekä razvjazka (loppuratkaisu). Zavjazkia on kahdenlaisia:

ne käynnistyvät joko puutteesta tai uhasta. Olennaista kummassakin on, että sadun alussa

sankari lähtee kotoaan etsimään jotakin – puutteen kohdetta tai uhan aiheuttanutta antago-

nistia. Bratin pääjuonenkulusta on erotettavissa kummankin tyypin zavjazka. Ensimmäinen

käynnistyy puutteesta: Danila joutuu ensimmäisessä kohtauksessa tappeluun, jolloin äiti

huomaa, että poika tarvitsee isähahmon ja auktoriteetin, ja siksi lähettää tämän veljen luo.

Puute ei kuitenkaan likvidoidu kun Danila kohtaa veljensä, mikä viittaa siihen ettei Vitja

tarjoa todellista ratkaisua ongelmaan: hänestä ei ole auktoriteetiksi. Toinen zavjazka käyn-

nistyy gangsteripomo Kruglyj’n aiheuttamasta uhasta, jota pohjustetaan jo elokuvan alussa,

mutta joka toteutuu vasta elokuvan loppupuolella, kun Kruglyj apulaisineen raiskaa Svetan

ja kaappaa Vitjan. Toisen zavjazkan olemassaoloon liittyy Vitjan rooli valheellisena sanka-

rina: Kruglyj on aluksi yksinomaan hänen antagonistinsa, mutta hän on kykenemätön tai

haluton suoriutumaan omasta ’sankariteoistaan’ ja siirtää tehtävät pikkuveljensä harteille.

Loppuratkaisussa sekä puute että uhka likvidoituvat yhtä aikaa, kun Danila pelastaa veljen-

sä surmaamalla Kruglyj’n ja siten osoittaa olevansa veljeään vahvempi.

Valheellisessa juonenkulussa on kyse sadusta, jossa sankari pelastaa prinsessan antagonis-

tin kynsistä, tässä tapauksessa Danila yrittää pelastaa Svetan tämän väkivaltaisen aviomie-

hen luota. Juonenkulku on valheellinen siksi, että pelastaminen jää pelkäksi yritykseksi;

vastoin odotuksia Sveta kieltäytyy lähtemästä Danilan matkaan. Lisäksi naisen pelastami-

sen teema jää muutenkin toissijaiseksi elokuvan varsinaiseen toimintaan nähden. Toissijai-

suus korostuu jo aloituskohtauksessa, jossa Danila on kiinnostuneempi kuulemastaan mu-

siikista ja kulkee musiikkivideon prinsessan ohi. Samassa kohtauksessa elokuva viittaa

myös omaan keinotekoisuuteensa, sekä tekee eron elokuvan musiikkivideon (sadun) ja elo-

kuvan todellisuuden välille. Naisen toissijaisuus sekä pelastamisen epäonnistuminen ky-

seenalaistavat koko satutematiikan: Danila ampuu Svetan miestä ja Sveta, sen sijaan, että

syöksyisi kiittämään sankariaan, tuomitseekin Danilan väkivaltaisen käytöksen. Svetan

reaktio antaa konkreettisen viitteen gangsteri/satutodellisuuden takana sijaitsevasta todelli-

semmasta arkimaailmasta, jossa väkivaltaisuus näyttäytyy epänormaalina käytöksenä.



4

3. PERHEYHTEISÖN JA YHTEISKUNNAN HAJOAMINEN BRATISSA

Isän ja auktoriteetin puute toimivat kimmokkeena Danilalle lähteä etsimään viiteryhmään-

sä; Danila poikkeaakin perinteisistä yksinäisistä sankareista siinä, ettei hän halua jäädä yk-

sin. Koko elokuvan toiminta voidaankin nähdä Danilan yrityksenä löytää itselleen jonkin-

lainen viiteryhmä. Monien tutkijoiden (mm. Larsen 2003 ja Gladil’ščikov 2000) mukaan

kyse ei ole vain yksityisen tason perheyhteyden hajoamisesta, vaan hajaannus koskee koko

elokuvan kuvaamaa yhteiskuntaa. Tässä luvussa tarkastelemme tätä hajaannusta käsitteiden

vertikaali ja horisontaali avulla. Horisontaalitaso edustaa nykyhetkeä, joka kieltää tunnusta-

masta menneisyyden vaikutuksen (tila ilman aikakäsitystä), vertikaalitaso puolestaan tätä

menneisyyttä ilman yhteyttä nykyhetkeen (aika ilman konkreettista tilaa). Molemmat tasot

yhdistyvät symbolisessa isähahmossa, jonka menetyksestä seuraa kaaos ja juurettomuus ny-

kyhetkessä. Vertikaalin ja horisontaalin oppositio toteutuu elokuvan tärkeimmissä henkilö-

hahmoissa, jotka voidaan jakaa horisontaalitason (Vitja, Kèt) ja vertikaalitason (Nemec,

Sveta) edustajiin.

Käsitteet horisontaali ja vertikaali ovat olennaisia myös Vladimir Papernyj’n Kul’tura 2

-teorialle (1996), joskin hieman eri merkityksessä. Papernyj näkee Venäjän historian kah-

den toisilleen vastakkaisen aikakauden, kul’tura 1:n ja kul’tura 2:n, syklisenä vuorotteluna.

Kul’tura 1:n ajalle on ominaista horisontaalisuus, joka merkitsee tasavertaisuutta, hierar-

kioiden ja rajojen hävittämistä, sekä liikettä keskustasta poispäin kohti periferiaa. Kul’tura

2:ssa puolestaan vallitsee vertikaalisuus: jyrkkä hierarkia, pysähtyneisyys, sekä keskustan

korostaminen periferian kustannuksella. Tässä analyysissä käytetyt termit limittyvät Paper-

nyj’n teoriaan siten, että horisontaali- ja vertikaalitasojen erottaminen toisistaan vastaa osit-

tain Papernyj’n kuvaamaa kul’tura 1:n aikaa, kun taas aika ennen tasojen erottamista vas-

taan kul’tura 2:ta. Jako ei ole kuitenkaan aivan yksiselitteinen, mutta Bratin kuvaama yh-

teiskunta käy kuitenkin selkeää dialogia Papernyj’n teoriassa esiintyvien teemojen ja vas-

takkainasettelujen kanssa. Pelkistettynä Bratin yhteiskunta voidaan nähdä kaoottisena, alati

liikkeessä olevana kul’tura 1:n aikana, jossa on havaittavissa kuitenkin selvää kaipuuta tur-

vallisempaan kul’tura 2:n tarjoamaan hierarkkisuuteen ja järjestykseen. 

Horisontaali- ja vertikaalitasojen erottaminen toisistaan johtaa henkilöhahmojen tasolla

kahdentumiseen. Danilalla on Pietarissa kaksi potentiaalista isänkorviketta: horisontaalita-

soa edustava Vitja ja vertikaalitasoa edustava Nemec. Vitja on pääosin negatiivinen henki-
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löhahmo, joka ei tunne isällisiä tunteita pikkuveljeään kohtaan, vaan on valmis asettamaan

tämän varaan ja pettämään tämän rahallisen hyödyn tähden. Hän edustaa Danilalle vahvaa

auktoriteettia nykyhetkessä, ilman todellista viisautta tai huolta pikkuveljestä. Hän on tyy-

pillinen vertikaalitason edustaja, sillä ei tarvitse perhesiteitä, ei pohdi mennyttä tai tulevaa,

välittää vain itsestään, eikä siten pysty todella täyttämään Danilan kaipaamaa isäfunktiota.

Nemec kytkeytyy menneisyyden edustajaksi monin tavoin, hän mm. myy kelloja ja asuu

hautausmaalla. Vanhuudessaan ja viisaudessaan Nemec on Danilaa kohtaan hyvinkin isälli-

nen: hän hoivaa ja antaa neuvoja. Hänen kanssaan Danila käy elokuvan ainoat syvälliset

keskustelut, mutta Nemec ei kykene kuitenkaan todella vaikuttamaan Danilan tekemisiin;

hän puhuu, mutta häntä ei kuunnella.

Myös elokuvan tärkeimmät naishahmot noudattavat samaa jakoa: äitihahmo kahdentuu ja

henkilöityy kahdessa Danilan Pietarissa kohtaamassa naisessa. Ratikankuljettaja Sveta

edustaa vertikaalitasoa, narkomaani Kèt puolestaan horisontaalia. Naiset ovat siten keske-

nään oppositiossa, ja toimivat rinnakkaisina hahmoina Vitjalle ja Nemecille. Sveta rinnas-

tuu vertikaalitasoon olemalla äidillinen ja selkeästi Danilaa vanhempi henkilö. Myös Sveta

hoivaa Danilaa ja toimii Nemecin ohella elokuvan moraalisena äänenä: kumpikin kyseen-

alaistaa Danilan väkivaltaiset teot. Kèt puolestaan rinnastuu Vitjaan oman edun tavoittelus-

saan ja tunteettomuudessaan, hänkään ei ajattele tulevaisuutta, vaan pelkästään rahaa. Kun

Danila kääntyy Kètin puoleen viimeisenä kontaktimahdollisuutena, tämä lakonisesti torjuu

hänet, sillä kuten Vitja, Kèt ei tarvitse perhesiteitä tai muita ihmisiä ympärilleen.

Gangsterit muodostavat keskenään eräänlaisen perheyhteisön, onhan veli-sanalla Venäjän

slangissakin merkitys ’gangsteri’. Olennaista onkin juuri se, että kyseessä on veljeyteen, eli

horisontaaliin perhesiteeseen perustuva suhde, joka pyrkii jäljittelemään kul’tura 2:lle omi-

naista hierarkiaa. Kruglyj rinnastuu isähahmoon, jonka alaisena on aina kaksi gangsteria,

jotka kuitenkin ovat kasvottomia persoonattomia, keskenään vaihdettavissa olevaa massaa.

Horisontaaliperhe on pelkkä jäljitelmä, koska todellisen tunnesiteen sijaan heitä sitoo toi-

siinsa raha ja väkivalta. Vitjan käsitys veljeydestä perustuu juuri gangstereiden veljeysmal-

liin, eikä konkreettiseen verisiteeseen, niin kuin Danilan käsitys. Vitja manipuloikin Dani-

laa vetoamalla aina tämän idealistisempaan veljeyskäsitykseen. Danilan kirjaimellinen ja

naiivi maailmanhahmotus heijastuu juuri siinä, miten hän ymmärtää veljeyden: hän kieltäy-

tyy tunnustamasta kaukasialaisia tai Svetan aviomiestä veljikseen, mutta ei hän Nemeciä-

kään koskaan kutsu veljeksi, kun taas Vitja pysyy veljenä teoistaan huolimatta.
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Kansallinen identifikaatio on olennainen osa Danilan pyrkimystä löytää viiteryhmänsä. Sen

sijaan, että Danila pyrkisi löytämään kansallisen yhteydentunteen menneisyyden kautta

(vertikaali tapa), hän turvautuu määrittämään oman ryhmänsä yksinomaan yhteisen viholli-

sen kautta (horisontaali tapa). Tärkeää on kuitenkin erottaa elokuvasta kaksi eri näkökul-

maa: Danilan suhtautuminen ulkomaalaisiin (subjektiivinen näkökulma) ja itse elokuvan

tapa kuvata venäläiset ja ei-venäläiset (objektiivinen näkökulma). Kansallisuus erottavana

tekijänä toistuu lähinnä Danilan, Vitjan ja gangstereiden puheissa: juuri heidän piireissään

nimitetään miespuolisia henkilöhahmoja todellisten tai symbolisten kansallisuuksien mu-

kaan: Vitja on Tataari, gangsteripomo on Tšetšeeni ja asunnoton Gofman on Nemec. Hei-

dän maailmankuvalleen on olennaista rajojen nostaminen eri ryhmittymien välille. Danilan

puheen tasolla ilmenevät ennakkoluulot ulkomaalaisia kohtaan perustuvat maalaispojan yk-

sinkertaisuuteen: Danila ei tunne eri kansallisuuksia, ei osaa vieraita kieliä, lisäksi taustalla

vaikuttaa myös sotatilanteesta periytynyt mustavalkoinen ajattelu. Muut henkilöhahmot

poikkeuksetta kyseenalaistavat Danilan fasistiset kommentit. Elokuvan objektiivisella ta-

solla Pietari näyttäytyy idän ja lännen, venäläisyyden ja ei-venäläisyyden kohtauspaikkana.

Elokuvassa kuitenkin kyseenalaistetaan kansalliset erot ja stereotypiat: parhaiten tämä tulee

esille Nemecin hahmossa, joka toisaalta edustaa Pietarin saksalaista ja länsimaalaista sy-

däntä, toisaalta on luonteeltaan venäläisempi kuin yksikään toinen henkilöhahmoista.

Horisontaalisuus ja vertikaalisuus, veljeyden ja hierarkkisuuden teemat, toistuvat myös elo-

kuvan kuvakomposition tasolla. Danilan suhdetta muihin henkilöhahmoihin kuvataan pää-

osin kolmen eri kuvakomposition kautta: henkilöhahmot ovat joko vastakkain, toinen

ylempänä toista tai vierekkäin. Vastakkain ollaan yleensä silloin, kun Danila kohtaa toisen

henkilön ensimmäistä kertaa. Tästä siirrytään joko tasavertaiseen tai hierarkkiseen asetel-

maan, riippuen siitä miten Danila toisen henkilöhahmon kokee. Hierarkkiseen asemaan

päädytään yleensä pakottamalla: Danila aseella tai väkivalloin pakottaa toisen osapuolen it-

seään alemmaksi. On myös olemassa hierarkkisen asetelman vapaaehtoinen variantti, jol-

loin Danila on objektina, ja toinen henkilöhahmo (Nemec tai Sveta) ylempänä häntä hoi-

vaamassa. Tasavertainen asetelma eli vierekkäin istuminen toistuu kolmen eri henkilöhah-

mon kanssa, jolloin kyse on Danilan pyrkimyksestä väkivaltaisen tilanteen jälkeen jonkin-

asteiseen kontaktiin ja toveruuteen toisen kanssa. Aktiivinen valinta on siis joka kerta Da-

nilan, mutta toinen osapuoli on pakotettu siihen, missä kuvastuu todellisen tasavertaisen

kontaktin mahdottomuus.
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4. ELOKUVAN TAPAHTUMAPAIKKOJEN OPPOSITIOT

Bratin tapahtumat sijoittuvat kahteen konkreettiseen tapahtumapaikkaan: maaseudulle ja

Pietarin kaupunkiin. Lisäksi puheissa on läsnä alusta lähtien myös Moskova, jonne sankari

lopussa suuntaa kulkunsa. Tapahtumapaikat ovat siis jaettavissa binaarisiin oppositioihin

maaseutu – kaupunki ja Pietari – Moskova. Näiden lisäksi itse Pietarin sisältä löytyy lisää

vastakkainasetteluja: paraati-Pietari – takapihojen Pietari; rikkaiden Pietari – köyhien Pie-

tari, sekä yksityinen tila – yleinen tila ja sisätila – ulkotila. Pietarin kaupungin kuvaaminen

oppositioiden kautta on ominaista myös pietarilaisteksteille (Toporov 2003), joiden Pietari-

kuvalla onkin paljon yhteistä Bratin Pietari-kuvan kanssa.

Maaseudun ja kaupungin oppositio nousee esiin prologissa, joka kokonaisuudessaan sijoit-

tuu juuri maaseudulle. Kaikilla prologin viidellä kohtauksella on vastineensa myöhemmin

kaupungissa. Kohtaus Danilan ja miliisin välillä rinnastuu kompositioltaan Vitjan ja Krug-

lyj’n neuvotteluun, kohtaus Danilan ja äidin välillä puolestaan kohtaukseen, jossa Danila

syö pöydän ääressä Vitjan luona. Ensimmäinen kohtauspari korostaa yhteiskunnan auktori-

teetin puuttumista kaupungista, jälkimmäinen perheyhteisön auktoriteetin puutetta. Danilan

visiitit levykauppaan, kuvauspaikalle ja keskustelu turvamiehen kanssa kontrastoituvat

myös kaupungissa, jolloin korostetaan sitä, että kaupungissa musiikin kuluttaminen on hel-

pompaa, lisäksi siellä pääsee lähemmäs itse ihailunsa kohteita. Olennainen ero maaseudun

ja kaupungin välillä on myös luonnonelementtien puuttuminen kaupungista kokonaan.

Pietari-kuvassa tapahtuu kahdentuminen jo alussa äidin ennakko-oletusten kautta: hänelle

Pietari, samoin kuin Vitjakin näyttäytyvät äärimmäisen positiivisina, mutta totuus kum-

mankin suhteen osoittautuu päinvastaiseksi. Danilan saapuessa Pietariin seuraa kohtaus,

jossa kaupunki kuvataan tunnetuimpien nähtävyyksiensä kautta, mutta Danilan huomio ei

kiinnity tähän paraati-Pietariin, ja se jääkin nopeasti taka-alalle todellisemman, syrjäkatu-

jen ja takapihojen Pietarin tieltä. Tämä nimetön Pietari jakautuu myös kahtia gangstereiden

(rikkaiden) ja tavallisten ihmisten (köyhien) Pietariin, erottavana tekijänä näiden kahden

maailman välillä on siis varallisuus ja väkivalta. Olennaista on, että kumpikaan niistä ei

näyttäydy kovinkaan positiivisessa valossa. Pietari-myytin tasolle Bratin Pietari-kuva ko-

hoaa Nemecin repliikkien kautta: hänen puheissaan toistuvat kaupungin ’pahuus’ ja ’kau-

hea voima’, mikä kuuluu Pietarilaistekstin keskeisiin elementteihin. Samoin Pietari etu-

päässä miehisenä, väkivallan ja kuoleman kaupunkina on olennainen osa tätä myyttiä.
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Kaupungissa tilat jäsentyvät myös oppositioon yleinen tila – yksityinen tila, johon liittyy

myös jako ulko- ja sisätiloihin. Perinteisesti ulkotilat mielletään yleiseksi tilaksi, sisätilat

pääasiassa yksityiseksi tilaksi. Bratissa tämä raja osittain hämärtyy siten, että kaksi henkilö-

hahmoa, Nemec ja Kèt asuvat ulkotiloissa. Ulkotiloja määrittää gangstereiden käyttämä vä-

kivalta, jolta tavalliset ihmiset suojautuvat sisätiloihin. Bratissa toistuu useasti tilanne ovi-

aukossa, jossa gangsterit joko tunkeutuvat sisään väkivalloin, tai sisäänkäyntiä suojataan

aseen kanssa. Henkilöhahmot siis pyrkivät suojelemaan yksityistä tilaansa, mutta tämä pyr-

kimys epäonnistuu, mikä heijastuu erityisesti kohtauksessa, jossa gangsterit raiskaavat Sve-

tan kostoksi aviorikoksesta. Väkivallan näyttämisen sijaan kamera useasti kääntyy pois tai

kuva pimenee, mikä myös voidaan tulkita eräänlaiseksi yksityisen tilan luomisen keinoksi.

Moskova ei toimi elokuvassa konkreettisena tapahtumapaikkana, mutta se mainitaan yh-

teensä neljä kertaa. Moskova toistuu ensin Kruglyj’n, sitten Vitjan puheissa. Heille se edus-

taa todellista Keskusta, paikkaa, jonne on keskittynyt ’kaikki voima’, Pietarin ollessa vain

’provinssia’. Pietarin ja Moskovan oppositio ei ole tärkeä ainoastaan Pietarilaisteksteissä,

vaan myös Papernyj’n kul’tura 2:ssa, jossa tilan hierarkia rakentuu nimenomaan sille, että

Moskova kohoaa kaiken keskukseksi. Danilan päätös lopussa suunnata kulkunsa juuri sin-

ne, Vitjan palatessa kotiin maaseudulle, kuvastaa Danilan todellista asemaa hierarkiassa

veljensä yläpuolella, sekä samalla elokuvan syklistä rakennetta.

Tilan käsitteeseen liittyy olennaisesti myös aika ja liike. Danilan kyky liikkua kaupungista

toiseen, sekä hänen toistuvat kuljeskelunsa kaupungin sisällä voidaan nähdä kul’tura 1:lle

ominaisena tilan demokratiana, joka ilmenee juuri mahdollisuutena siirtyä paikasta toiseen.

Olennaista on, että muut henkilöhahmot eivät kuitenkaan jaa tätä kykyä, Danila kulkee aina

yksin, eikä yksikään henkilöhahmoista halua/kykene lähtemään hänen matkaansa. Toistu-

vat kävelykohtaukset hämärtävät katsojan käsitystä ajan kulusta. Sama funktio on myös

toistuvilla kohtausten välisillä pimennyksillä. Pietari on pietarilaisteksteille ominaisesti

kaupunki ilman menneisyyttä ja ilman aikakäsitystä. Menneisyyden ja ajan puuttuminen

heijastuu myös Danilan hahmossa, joka aina kysyttäessä kieltäytyy muistelemasta mennei-

syyttään Tšetšenian sodassa. Muistamisen ja menneisyyden teemat liitetään elokuvassa

toistuvasti kuolemaan ja pelkoon. Loppukonfrontaatio Vitjan kanssa on ainoa kohtaus, jos-

sa Danila vihdoin jotain suostuu muistamaan; kuvaavaa on, että isoveljen kanssa jaettu

muisto liittyy sekin juuri lapsuudessa koettuun koettuun pelkoon: ”Muistatko, miten minä

säikähdin monnia, ja sinä nauroit minulle...”
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5. MUSIIKIN FUNKTIO BRATISSA

Bratin soundtrack koostuu yksinomaan Nautilus Pompilius -yhtyeen kappaleista. Mutta

musiikki ei ole pelkästään ei-diegeettistä taustamusiikkia, vaan omaa tärkeän roolin eloku-

van diegesiksessä: päähenkilö Danila kuuntelee kuuntelee Nautiluksen levyjä, ostaa niitä,

käy Nautiluksen konsertissa, ja törmää jopa yhtyeen keulahahmoon, Vjačeslav Butusoviin.

Eräät kriitikot ovat pitäneet valintaa keinotekoisena ja irrallisena osana elokuvan kerron-

nassa (mm. Gladil’ščikov 1997, Mancov 1998). Tässä luvussa tarkastellaan, miten Kryl’ja-

levyn etsiminen, Nautiluksen musiikista puhuminen ja Butusovin vierailu ovat kuitenkin

kaikki tärkeä ja oleellinen osa elokuvan tematiikkaa.

Kuten luvussa 2 todettiin, Proppia soveltaen voi Bratista erottaa kolme erillistä juonenkul-

kua, joista kolmas, vaihtoehtoinen juonenkulku kattaa Danilan kiinnostuksen Nautiluksen

musiikkiin. Tämä juonenkulku käynnistyy puutteesta, joka ilmaisee itsestään aloituskoh-

tauksessa: Danila kuulee Kryl’ja-kappaleen, eikä kykene enää laulua unohtamaan. Tämän

juonenkulun tasolla Kryl’ja on etsintöjen kohde (’prinsessa’), musiikkivideon ohjaaja on

antagonisti, levykaupan myyjättäret ovat haltija-lahjoittajia, Nautiluksen muut levyt taika-

esineitä (ne jopa konkreettisesti pelastavat Danilan hengen luodin osuessa cd-soittimeen),

ohjaaja Stёpa on aluksi antagonisti, joka muuttuu vastentahtoiseksi apulaiseksi. Olennaista

on, että levyä ei etsinnöistä huolimatta löydy Pietarista, joten Danila joutuu jatkamaan kul-

kuaan eteenpäin, Moskovaan.

Danila yrittää useampaan otteeseen keskustella musiikista elokuvan muiden henkilöhahmo-

jen kanssa. Hahmot voidaan tällöin jakaa kahteen ryhmään: toisiin potentiaalisiin musiikin

kuuntelijoihin sekä musiikkimaailman ammattilaisiin. Keskustellessaan toisten potentiaa-

listen kuuntelijoiden kanssa Danila joutuu pettymään: muista ei ole jakamaan hänen innos-

tustaan Nautilukseen, viiteryhmää ei siis löydy tälläkään tasolla. Keskusteluissa musiikin

ammattilaisten kanssa puolestaan aktivoituu horisontaalin ja vertikaalin oppositio: Danila

pyrkii tasa-arvoiseen (horisontaaliin) kommunikaatioon, mutta epäonnistuu, sillä ammatti-

laiset sijaitsevat hierarkiassa ylempänä, ja Danilan kontaktiyritykset joko päättyvät väkival-

taan tai epäonnistuvat väkivallan läsnäolon/uhan vuoksi. Tällä tasolla tapahtuu myös isä-

hahmon kahdentuminen väkivaltaiseen horisontaali-isään (ohjaaja, joka rinnastuu Vitjaan),

sekä väkivallattomaan vertikaali-isään (Butusov, joka rinnastuu Nemeciin). Ainoastaan

kaupan myyjättären kanssa Danilalle muodostuu eräänlainen toimiva ystävyyssuhde, mikä
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viittaa siihen, että sopiva viiteryhmä on mahdollista löytää ei niinkään musiikin kuuntelija-

na, vaan nimenomaan musiikin kuluttajana.

Musiikin kuuntelu ja musiikkiteollisuuden ihmiset muodostavat eräänlaisen fantastisen ti-

lan, joka on oppositiossa tavallisten ihmisten asuttaman reaalimaailman kanssa. Nämä

maailmat risteävät aloituskohtauksessa, jossa Danila kävelee keskelle satua, sekä muusi-

koiden juhlassa, jonne Danila löytää tiensä Butusovia seuraamalla. Danila uppoaa fantasia-

todellisuuteen myös kuuntelemalla musiikkia kannettavalla soittimellaan, joka muodostaa

suojan väkivaltaiselta reaalimaailmalta. Musiikin ja väkivallan oppositio toteutuu eloku-

vassa usealla eri tasolla, niin toiminnassa (Danila ajetaan väkivalloin pois kuvauspaikalta),

dialogissa (Danila vaihtaa keskustelunaiheen väkivallasta musiikkiin) kuin lähikuvissakin

(lähikuva Danilan korvasta rinnastuu lähikuvaan asetta pitelevästä kädestä).

Larsenin (2003: 506) mukaan päähenkilö Danila kehittyy tarinassa kahdella tasolla: sekä

julmaksi tappajaksi, että innokkaaksi Nautilus-faniksi. On kuitenkin perustellumpaa tulkita

Danilan kehittyvän vain jälkimmäisellä tasolla. Hän ei kehity tappajaksi, vaan on sitä aivan

alusta asti, ainoastaan katsojien ja muiden henkilöhahmojen mielikuva hänestä muuttuu

elokuvan edetessä. Lisäksi elokuvassa tietoisesti noustaan Raskol’nikov-myyttiä vastaan

korostamalla päähenkilön omatunnon puhtautta ja luonteen viattomuutta loppuun asti. Var-

sinainen kehitys tapahtuu siis yksinomaan suhteessa musiikkiin. Levyjen ostaminen on ai-

nut sankarin omaehtoinen teko, jonka kautta hän löytää paikkansa musiikin kuluttajana, se-

kä potentiaalisen viiteryhmänsä, vaikka ei muita Nautilus-faneja konkreettisesti elokuvan

aikana kohtaakaan.

6. YHTEENVETO

Brat on elokuva, joka ilmestyessään 1990-luvun lopulla sai hyvinkin ristiriitaisen vastaan-

oton. Genreltään se edusti vielä tuolloin venäläiselle elokuvalle vierasta amerikkalaistyyp-

pistä rikos- ja jännityselokuvaa. Tämä analyysi osoittaa, miten tiiviisti Brat asettuu venäläi-

sen kulttuurin kontekstiin. Se käy dialogia niin venäläisen kansansatuperinteen, kuin 1800-

luvun pietarilaistekstien kanssa, ja soveltuu tarkasteltavaksi myös kahden venäläisen kult-

tuurin vaihtelun teoriaa vasten. Vaikka Bratilla ei suoria elokuvallisia edeltäjiä Venäjällä

olekaan, sen teemat ovat perivenäläisiä.
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