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Ágrip 

 
Í þessari ritgerð verða höfundarverk rússneska kvikmyndagerðarmannsins Andrey 

Zvyagintsev greind í þjóðfélagslegu ljósi auk þess sem hann verður staðsettur innan 

rússneskrar og alþjóðlegrar kvikmyndahefðar. Í kjölfarið verður notast við kenningu 

franska félagsfræðingsins Émile Durkheim um siðrof (e. anomie theory) til að kjarna 

umhverfi verka Zvyagintsev og til þess að nálgast betri skilning á því rússneska 

samfélagi sem birtist áhorfendum í myndum hans. Vísað verður í sögulegar heimildir 

og vitnað í ýmis stórvirki rússneskrar og alþjóðlegrar kvikmyndagerðar og þau sett í 

samhengi við myndir Zvyagintsev. Að lokum verður stíll Zvyagintsev greindur og 

farið ofan í kjölinn á því hvernig höfundareinkenni hans hafa þróast frá fyrstu 

kvikmynd leikstjórans, Endurkomunni (r. Vozvrashchenie, 2003), til nýjustu myndar 

hans, Kærleiksþrots (r. Nelyubov, 2017). 
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Inngangur 

Andrey Zvyagintsev er rússneskur kvikmyndagerðarmaður sem hefur vakið athygli á 

alþjóðavísu fyrir framúrstefnulegar myndir sínar sem hlotið hafa ýmis eftirsótt 

verðlaun líkt og á kvikmyndahátíðinni í Cannes og Feneyjum ásamt Golden Globe 

verðlaunum fyrir bestu erlendu mynd. Zvyagintsev fangar tíðaranda samtímans í 

Rússlandi einkar vel og setur á svið harmleiki sem eru myndlíkingar fyrir samfélagið í 

heild sinni. Kvikmyndir hans eru þess eðlis að hægt er að greina þær út frá 

félagslegum kenningum til að kryfja þær og rannsaka frá ólíkum sjónarhornum. 

Þannig má öðlast dýpri skilning á samhenginu sem þær urðu til í, sem og því 

samfélagi sem leikstjórinn leitast við að spegla í verkum sínum. Þessi áhersla 

Zvyagintsev á samfélagsádeilu eru einkenni hans sem kvikmyndahöfundar og framlag 

til þjóðfélagslegrar umræðu í Rússlandi þar sem hann hefur verið umdeildur vegna 

áherslna sinna. Zvyagintsev er einstakur listamaður í landi þar sem ráðandi öfl gera 

stöðugt lítið úr frjálsri tjáningu og málfrelsi. 
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1.  Rússnesk og/eða alþjóðleg hefð? 
 

1.1. Á milli heimsmynda 

Ef kvikmyndir rússneska leikstjórans Andrey Zvyagintsev (1964–) eiga að vera 

greindar þarf að setja þær í samhengi við það samfélag sem þær eiga rætur sínar í. Þær 

samfélagslegu hreyfingar og þjóðfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað í Rússlandi á 

seinustu öld geyma eins konar genasamsetningu verka hans. Myndirnar eru að mörgu 

leyti ólíkar en búa yfir einkennum sem mætti kalla rauðan þráð: áhrif siðrofs á 

einstaklinga, hópa og stofnanir. 

  Kjarni kvikmynda Zvyagintsev á því rætur sínar að rekja til þess félagslega 

veruleika sem fyrirfinnst í Rússlandi. Félagsleg fyrirbæri, líkt og samfélagsleg norm, 

siðir og venjur, eiga stóran þátt í gangverki samfélagsins og normin svokölluðu eru 

það sem sameinar einstaklinga í samfélagi og viðheldur félagslegri samheldni. Norm 

geta verið lög og borgaraleg réttindi, skattinnheimta, hátíðir eða athafnir og gríðarlega 

fjölbreyttir þættir sem fyrirfinnast í öllum samfélögum. Það að almenningur 

sammælist um ákveðin gildi og viðmið er grunnurinn að samfélagssáttmála sem 

virkar fyrir meirihluta meðlima þess en ekki einungis fámenna klíku sem semur 

reglubókina og eignar sér flest gæðin. Almenningur þarf að samþykkja 

samfélagssáttmálann með þáttöku sinni ef vel á að ganga að halda samfélagi frá því að 

sundrast.  

 Í samfélögum á borð við Rússland þar sem mikið misræmi ríkir í gildum og 

viðmiðum, einkum milli einstaklinga, hópa og stofnana, verður samfélagssáttmálinn 

óskýr, fólk fjarlægist hvort annað og getur jafnvel einungis sammælst um það að hver 

og einn einstaklingur þurfi að sjá um sig sjálfur og sýna persónulega ábyrgð. Þessir 

þættir eru mikilvægir í samhengi kvikmynda Zvyagintsev vegna þess að þeir 

undirbyggja þann veruleika sem birtist áhorfendum á skjánum en til að takast á við 

þessa hluti er nauðsynlegt að fjalla með nákvæmari hætti um ýmsa þá þætti er 

einkenna heimaland leikstjórans. Til að skilja hugarheim Zvyagintsev betur, sjá undir 

yfirborð verka hans og staðsetja hann sem kvikmyndagerðarmann, þarf að líta til sögu 

kvikmyndanna í Rússlandi – og um leið samtímasögu Rússlands. Þær haldast 

nefnilega í hendur. 

 Kvikmyndagerð í Rússlandi steig sín fyrstu skref á tímum síðasta keisara 

Rússlands, Nikulásar II (1894–1917), þá mikið til í formi heimildarmynda um 

rússnesku hirðina og landslagsmynda. Hún komst á fullt skrið í Rússlandi 
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kommúnismans (1917–1991) eftir að kvikmyndaiðnaðurinn var þjóðnýttur.
1 

Í dag eru 

rússneskar kvikmyndir aftur á móti afurð Rússneska sambandsríkisins (1991–). 

Kvikmyndaiðnaðurinn rússneski hefur því séð tímanna tvenna og mótast af hinu 

síbreytilega landslagi rússnesks samfélags. Hann hefur stækkað í umfangi og hjaðnað 

og þurft að skapa sér rými og tilgang í gegnum þær þjóðfélagsbreytingar sem hafa átt 

sér stað hverju sinni.
2
 Frá aldamótunum 1900 hafa fá lönd í heiminum orðið fyrir jafn 

áberandi áhrifum af þjóðarskipulagi hverrar stundar á menningu og listir og Rússland, 

þó mögulega að hinum fyrrum fasistaríkjum Evrópu undanskildum.
3
 Rússneskt 

þjóðarbíó er því nokkuð torskilgreinanlegt fyrirbæri líkt og önnur menning í þessu 

viðamikla og fjölbreytta ríki. Hvað greinir rússneska kvikmyndagerð frá 

kvikmyndagerð annarra landa? 

 Áhrif rússneskra ríkisstofnana eru óvenju mikil á kvikmyndasögu landsins. 

Miðlægar stofnanir líkt og Goskino (sovéska kvikmyndanefndin) á tímum 

Sovétríkjanna – stofnun sem breytti iðulega um starfsheiti og var ýmist þekkt sem 

Goskino, Sovkino, Soyuzkino ásamt öðrum óþjálli nöfnum – höfðu dagskrárvaldið.
4
 

Framámenn nefndarinnar ákváðu hvað væri í lagi að sýna og fjalla um í kvikmyndum 

og hvað ekki. Í dag er þetta eftirlitshlutverk í höndum rússneska 

menningarmálaráðuneytisins.
5
 Valdhafar hafa því óháð þjóðarskipulagi (keisaradæmi, 

kommúnisma og fáræði) ávallt verið með puttana í kvikmyndagerð landsins á einn 

eða annan hátt, hvort sem það felst í beinum áhrifum á handritaskrif eða með 

löggjafarvaldinu til að liðka fyrir eða þrengja að tjáningarfrelsi 

kvikmyndagerðarmanna.
6
  

 Kvikmyndatæknin ruddi sér fyrst til rúms í Rússlandi árið 1894 og það voru 

stuttmyndir hinna frönsku Lumiere-bræðra (Auguste Marie Louis Nicolas, 1862–1954 

                                                
1 Belyakov, Victor. „Russia‘s Last Tsar Nicholas II and Cinema“. Historical Journal of Film, Radio and 
Television, Vol. 15, No. 4, 1995. Bls. 517. 
Beumers, Birgit. „Film Production in Russia: An industry?“ Directory of World Cinema: Russia. Bls. 18. 
2 Beumers, Birgit. „Film Production in Russia: An Industry?“ Directory of World Cinema: Russia. Bls. 16-
21. 
3 Albuquerque, Carlos. „German Expert on Nazi Films and Propaganda“. Deutsche Welle. Birt 
12.08.2007 https://www.dw.com/en/german-expert-on-nazi-films-and-propaganda/a-2728383  Sótt 
7.11.2019. 
Forgacs, David. Fascism and Italian Cinema. The Italian Cinema Book, ritstýrt af Peter Bondanella. 
British Film Institute og Palgrave Macmillan, 2014, kafli 5, bls. 42-49. 
4 Beumers, Birgit. „Film Production in Russia: An Industry?“ Directory of World Cinema: Bls 18-19. 
5 Closs, Wolfgang. The Film Industry in The Russian Federation. European Audiovisual Observatory. 
Nevafilm, Rfilms, Groteck. 2010. Bls. 7. 
6
 Taylor, Richard. Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany. I.B. Tauris, London, Bretland. 

1998. Bls. 100. 

https://www.dw.com/en/german-expert-on-nazi-films-and-propaganda/a-2728383
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og Louis Jean, 1864–1948) sem voru þær fyrstu til að vera sýndar í Rússlandi.
7
 Í 

kjölfar októberbyltingarinnar árið 1917 og stofnun Sovétríkjanna árið 1922 kom hver 

myndin á fætur annari, líkt og Verkfall (r. Stacha, 1925), Herskipið Potemkín (r. 

Bronenosets Potemkin, 1925) og Október: Tíu dagar sem breyttu heiminum (r. 

Oktyabr, Desyat dney kotorye potryasli mir, 1928) eftir Sergei Eisenstein (1898–

1948) ásamt Móður (r. Mat, 1926) og Endalok Sankti Pétursborgar (r. Konets Sankt-

Peterburga) eftir Vsevolod Pudovkin (1893–1953). Þessar kvikmyndir mærðu gjörðir 

rauðliða og gáfu byltingunni myndrænt klapp á bakið. Leiðtogar Bolsjévika, Vladimir 

Lenín (1870–1924) og Leon Trotsky (1879–1940), áttuðu sig fljótt á því áhrifavaldi 

sem fylgdi kvikmyndatækninni.
8
 

 Í valdatíð Jósefs Stalín (1878–1953) hertist miðstýring ríkisins á 

kvikmyndaiðnaðinum í Rússlandi og hafði hann gjarnan áhrif á framgang þeirra.
9
 

Myndirnar snerust þá oftar en ekki um ágæti sjálfs leiðtogans og þeirra „nýju 

trúarbragða“ sem mátti stunda. Þekktustu dæmi þess eru líklega Heit (r. Klyatva, 

1946) og Fall Berlínar (r. Padenyie Berlina, 1950) eftir Mikhail Chiaureli (1894– 

1974). Stalínsdýrkunin sem þar birtist áhorfendum nær óbærilega háum hæðum og 

andi „goðsins“ svífur yfir vötnum líkt og Kristur endurfæddur, vopnaður 

yfirvaraskeggi. 

 Í kjölfar dauða Stalíns árið 1953 slaknaði að sumu leyti á miðstýringu ríkisins 

og nýr leiðtogi Sovétríkjanna, Nikita Kruschev (1894–1971), keyrði af stað áherslur 

til þess að eiga við persónudýrkun Stalíns. Hann beitti sér fyrir svokallaðri af-

Stalínsvæðingu (e. De-Stalinization) sem fólst í því að draga úr áhrifum hins fallna 

leiðtoga Sovétríkjanna í samfélaginu og banna kvikmyndir á borð við Fall Berlínar 

sem gerðu út á ágæti persónu hans. Fáeinum árum síðar sáust fyrst myndir sem 

innihéldu skarpa en þó lágstemmda gagnrýni á valdatíð Stalíns, svo sem Trönurnar 

fljúga (r. Letyat zhuravli, 1957) eftir Mikhail Kalatozov (1903–1973). Fráfall Stalíns 

og nýjar áherslur valdhafa veittu því kvikmyndaiðnaðinum í Rússlandi aukið frelsi. 

Líta má á það sem ákveðin stakkaskipti í rússneskri kvikmyndagerð en jafnframt fyrir 

                                                
7 Beumers, Birgit. „Film Production in Russia: An industry?“ Directory of World Cinema: Russia. Bls. 17. 
8
 Taylor, Richard. Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany. I.B. Tauris, London, Bretland. 

1998. Bls. 34. 
Taylor, Richard. Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany. I.B. Tauris, London, Bretland. 
1998. Bls. 38. 
9
 Taylor, Richard. Film Propaganda: Soviet Russia and Nazi Germany. I.B. Tauris, London, Bretland. 

1998. Bls. 100. 
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ýmsar kvikmyndagreinar, stefnur og strauma sem höfðu verið illa séðar, svo sem 

félagslegt raunsæi, tilvistarhyggju og  vísindaskáldskap.
10

  

 Kvikmyndir Andrei Tarkovsky (1932–1986) eru áberandi fylgifiskur þessa 

tímabils, frá sjöunda áratugnum til hins níunda. Tarkovsky var þungavigt rússneskrar 

kvikmyndagerðar á þessum tíma og hlaut ýmis verðlaun og lof fyrir framsæknar 

kvikmyndir sínar, og það fyrir utan landamæri Rússlands og Sovétríkjanna. Ferill 

hans var því ákveðinn leiðarvísir að því sem koma skyldi. Hann miðlaði alþjóðlegri 

kvikmyndagerð sem sótti áhrif sín til listahreyfinga sem áttu rætur að rekja 

hvaðanæva úr heiminum, til að mynda Ítalíu og Japan. Rússneskir 

kvikmyndagerðarmenn áttu því ekki endilega samtal við sama hóp og áður á þessum 

tímapunkti. Þeir voru orðnir alþjóðlegir kvikmyndagerðarmenn með alþjóðlegri 

skírskotanir.  

 Rússneskar kvikmyndir voru í meira mæli en áður farnar að segja afmarkaðar 

og sjálfstæðar sögur í stað þess að varpa fram þeirri sýn sem ríkisvaldið vildi af 

sögulegum atburðum eða fegra ásýnd lands og þjóðar. Þetta var bein afleiðing af því 

að slaknað hafði á miðstýringu ríkisins. Það umhverfi sem Tarkovsky ólst upp í sem 

kvikmyndagerðarmaður var því ekki það sama og hjá Chiaureli, Eisenstein og 

Pudovkin. Hann naut meira listræns frelsis og var valdhöfum ekki innan handar í 

framleiðslu áróðursmynda líkt og hafði verið algengt hlutskipti 

kvikmyndagerðarmanna á fyrstu áratugum Sovétríkjanna, eins og í myndunum Ívani 

hinum hræðilega (r. Ivan Grozniy, 1944) eftir Eisenstein og Falli Berlínar 

(r.  Padenyie Berlin) eftir Chiaureli. 

 Þegar komið var fram á níunda áratuginn urðu róttækar breytingar á 

samfélaginu og hagkerfi landsins með aukinni markaðsvæðingu undir stjórn Mikhail 

Gorbachev (1931–). Hin svokölluðu Glasnost (opnun) og Perestroika (endurskipulag) 

voru áherslur seinasta leiðtoga Sovétríkjanna sem urðu þess valdandi að 

kvikmyndaiðnaður landsins skiptist upp og varð óháðari ráðandi öflum.
11

 Þetta 

skapaði vissa grósku fyrir kvikmyndagerð sem var óhrædd við að varpa spegli á áður 

dulda þætti samfélagsins.
12

 Í þessu samhengi má nefna myndina Veru litlu (r. 

                                                
10

 Beumers, Birgit. „Film Production in Russia: An industry?“ Directory of World Cinema: Russia. Bls. 
20. 
11 Beumers, Birgit. „Film Production in Russia: An industry?“ Directory of World Cinema: Russia. Bls. 
20. 
12

 Lawton, Anna. „Russian Cinema in Troubled Times“. New Cinemas: Journal of Contemporary Film, 
Vol 1, Nr 2, 2002, bls 98. Intellect, Bretland.  
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Malenkaya Vera, 1988) eftir Vasili Pichul (1961–2015) sem fjallar um Veru (Natalya 

Negoda), unga konu sem finnst hún vera föst í stöðnuðum heimabæ sínum sem er 

jafnframt birtingarmynd hins stærra sovéska samfélags sem er bæði þunglamalegt og 

íhaldsamt.    

 Allar forsendur fyrir innlendri framleiðslu kvikmynda umturnuðust síðan eftir 

fall kommúnismans árið 1991. Hinn efnahagslega lokaði og ríkisstýrði 

kvikmyndaiðnaður Sovétríkjanna var allt í einu í opinni samkeppni við erlendar 

kvikmyndir, framleiðendur og dreifiaðila. Innlend framleiðsla varð dýrari og titlum 

fækkaði. Miðaverð í kvikmyndahús hækkaði upp úr öllu valdi sem varð til þess að 

bíóferðir voru ekki lengur á færi almennings. Markhópur rússneskra kvikmynda var 

því ekki lengur rússneskur almenningur sökum verðlags. Bíóferðir voru hættar að vera 

alþýðuskemmtun og orðnar að lúxussporti elítunnar.
13

  

 Ofangreind atriði sýna fram á að kvikmyndir og framleiðsla þeirra eru enn 

önnur birtingarmynd þess glundroða sem þjóðfélagshrun Sovétríkjanna var fyrir 

almenna ríkisborgara í Rússlandi og víðar í fyrrum Sovétríkjunum. Upplausn norma 

og gilda samfélagsins skilaði sér einnig í staðleysu rússneskra kvikmyndahöfunda og 

framleiðenda; kvikmyndahöfundar og aðrir listamenn voru ekki lengur í andstöðu við 

ríkjandi þjóðarskipulag, né heldur með því í liði, heldur olli fall Sovétríkjanna og 

meðfylgjandi efnahagshrun tómarúmi sem krafðist enduruppgötvunar í listsköpun og 

nýrra skilgreininga af hálfu þeirra sem börðust fyrir endurbætum í samfélaginu.   

 Það sem einkenndi tíunda áratuginn í hinu nýkapítalíska Rússlandi fyrir 

meirihluta fólks var óvissan sem fylgdi því að vera á milli heimsmynda; að vera steypt 

úr miðstýrðu skrifræði og agavaldi í öfgakapítalískt rányrkjuræði á einni nóttu og 

þurfa að endurforrita eigin væntingar, viðmið og lifnaðarhætti á svipstundu.
14

 Hvað 

áttu kvikmyndahöfundar að fjalla um á jafn óræðum tímum sem þessum?  

 Það býr því ýmislegt að baki kvikmyndagerðar í Rússlandi nútímans. Sú 

sagnahefð sem hefur myndast í kjölfar hruns Sovétríkjanna – hins póstsovéska 

tímabils – býr yfir ákveðnum séreinkennum sem má finna víða í þeim löndum sem eitt 

sinn tilheyrðu hinu svokallaða járntjaldi, allt frá Litháen til Kasakstan. Það sem hins 

vegar aðskilur Rússland frá öðrum löndum Austur-Evrópu er að þar liggur miðja 

                                                
13 Lawton, Anna. „Russian Cinema in Troubled Times“. New Cinemas: Journal of Contemporary Film, 
Vol 1, Nr 2, 2002, bls 99. Intellect, Bretland. 
14 Browder, Bill. „Abandonment has consequenses. The Soviet Union Is Gone, But It‘s Still Collapsing“. 
Foreign Policy, BNA. Birt 22.12.2016 https://foreignpolicy.com/2016/12/22/the-unlearned-lessons-
from-the-collapse-of-the-soviet-union/ Sótt 9.11.2019  

https://foreignpolicy.com/2016/12/22/the-unlearned-lessons-from-the-collapse-of-the-soviet-union/
https://foreignpolicy.com/2016/12/22/the-unlearned-lessons-from-the-collapse-of-the-soviet-union/
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valds fyrrum Sovétríkjanna og þá hins sovéska kvikmyndaiðnaðar. Rússland er enn í 

dag stórveldi ef miðað er við menningarleg áhrif og skala, og er að því leyti ólíkt 

öðrum ríkjum fyrrum Sovétríkjanna. Því er kvikmyndagerð í Rússlandi samtímans 

beinn arftaki hins sovéska kvikmyndaiðnaðar með tilheyrandi menningarkapítali og 

áhrifamætti. Rússneskar kvikmyndir samtímans eiga í stöðugu samtali við fortíðina og 

samfélagið sem einu sinni var, en leitast jafnframt við að finna sér leið í breyttri 

samfélagsgerð og draga fram mynd af rússnesku nútímasamfélagi. Verkum Andrey 

Zvyagintsev tekst að fanga þessa undirliggjandi heimsmyndakrísu mætavel.  

1.2. Zvyagintsev  

Andrey Zvyagintsev er einn af þeim kvikmyndagerðarmönnum sem hafa sett hvað 

sterkastan svip á kvikmyndahefð Rússlands á 21. öldinni. Hann hefur leikstýrt fimm 

myndum í fullri lengd sem bera allar þunga sögunnar á herðum sér á einn eða annan 

hátt og miðla ákveðinni sýn á rússneskt samfélag. Sú heimssýn sem birtist 

áhorfendum í kvikmyndunum Endurkomunni, Bannfæringunni, Elenu, Levíatan og 

Kærleiksþroti er óneitanlega myrk og ekki sú sem valdhafar í Kremlín hefðu kosið 

sem birtingarmynd þjóðarinnar út á við. Zvyagintsev hefur ekki unnið sér inn neina 

greiða hjá rússneskum ráðamönnum á seinustu árum og eftir útkomu Levíatan árið 

2014 hefur hann verið býsna óvinsæll í heimalandi sínu.
15

 Zvyagintsev hefur þó hlotið 

mikið lof fyrir myndir sínar og fengið ýmis virt verðlaun heima fyrir, líkt og fjöldan 

allan af Nika verðlaunum sem kalla mætti rússneska Óskarinn. Hann hefur einnig 

hlotið verðlaun á alþjóðavettvangi, þar á meðal verðlaun dómnefndar á 

kvikmyndahátíðinni í Cannes árið 2017 fyrir Kærleiksþrot, nýjustu mynd sína.
16

  

 Umfjöllunarefni Zvyagintsev eru ávallt félagslegs eðlis. Fjölskyldulíf og 

tengsl fólks við nærumhverfi sitt virðast honum afar hugleikin og notar hann þessi 

atriði sem táknmyndir fyrir stærra samhengi og  samfélagið sem heild. Hann hefur 

aftur á móti þróast talsvert sem kvikmyndagerðarmaður frá upphafi leikstjóraferilsins, 

þá aðallega í þá átt að vera ívíð róttækari en fyrr og setja fram augljósari ádeilu en í 

                                                
15 „Russian Culture Minister Blasts Oscar Nominee Leviathan As Oppurtunistic“. Radio Free 
Europe/Radio Liberty. Birt 15.1. 2015.  https://www.rferl.org/a/russia-leviathan-slammed-culture-
minister-medinsky/26796076.html sótt 9.11.2019. 
 Bunbury, Stephanie. „Loveless director defies ministry with a vision of Russias moral decay“. The 
Sidney Morning Herald. Birt 10.04.2018. https://www.smh.com.au/entertainment/movies/loveless-
director-defies-ministry-with-a-vision-of-russias-moral-decay-20180410-h0yk43.html Sótt 9.11.2019. 
16 Gill, Alastair. „Leviathan Director Zvyagintsev Wins Jury Prize for New Film Loveless at Cannes“. The 
Moscow Times. Birt 27.5.2017. https://www.themoscowtimes.com/2017/05/29/leviathan-director-
zvyagintsev-wins-jury-prize-for-new-film-at-cannes-a58113 Sótt 9.11.2019. 

https://www.rferl.org/a/russia-leviathan-slammed-culture-minister-medinsky/26796076.html
https://www.rferl.org/a/russia-leviathan-slammed-culture-minister-medinsky/26796076.html
https://www.smh.com.au/entertainment/movies/loveless-director-defies-ministry-with-a-vision-of-russias-moral-decay-20180410-h0yk43.html
https://www.smh.com.au/entertainment/movies/loveless-director-defies-ministry-with-a-vision-of-russias-moral-decay-20180410-h0yk43.html
https://www.themoscowtimes.com/2017/05/29/leviathan-director-zvyagintsev-wins-jury-prize-for-new-film-at-cannes-a58113
https://www.themoscowtimes.com/2017/05/29/leviathan-director-zvyagintsev-wins-jury-prize-for-new-film-at-cannes-a58113


 11 

byrjun ferilsins. Fyrsta mynd Zvyagintsev, Endurkoman (2003), er til að mynda 

talsvert draumkenndari og háðari túlkun en seinni verk hans. Þó má greina ansi sterka 

gagnrýni á karlmennskuímyndir í Rússlandi og eins konar ofbeldismenningu sem 

virðist lifa nokkuð góðu lífi meðal karlmanna þarlendis ef marka má Zvyagintsev. 

Myndin fjallar um fjarlægan föður sem snýr heim til tveggja sona sinna og tekur þá 

með sér í leyndardómsfullt ferðalag um sveitina til þess að gera þá að mönnum. Hann 

vill móta syni sína að eigin ímynd, þrátt fyrir að hafa ávallt verið fjarlægur þeim. 

Tilgangur föðursins er því einungis að kenna þeim að vera ekki „aumingjar“ og sýna 

þeim hvernig á að komast undan ábyrgð og drekka vodka.  

 Önnur mynd Zvyaginstev, Bannfæringin (2007), fjallar um mann sem grunar 

eiginkonu sína um framhjáhald og beitir hana ofbeldi í kjölfarið. Myndin er líkt og 

Endurkoman nokkuð ljóðræn í framsetningu og setur fram valdamisvægi kynjanna og 

ansi góða karakterstúdíu á eitraðri karlmennsku. Eina leið karlmannsins til þess að 

eiga samskipti við konuna sem hann þykist elska er að beita hana ofbeldi og taka af 

henni vald yfir eigin líkama. Myndin kallast á við raunveruleg samfélagsmein líkt og 

áðurnefnda ofbeldismenningu sem virðist lifa góðu lífi, en ofbeldi karla á konum er 

gríðarstórt vandamál í Rússlandi. Þar er mjög algengt að konur hafi upplifað ofbeldi 

af hálfu maka og er öll lagaleg umgjörð til þess fallin að karlinn sé ávallt í rétti vegna 

stöðu sinnar sem húsbóndi.
17

 Myndin dregur því frásögn fram í dagsljósið sem 

bregður upp mynd af þeim órétti sem fyrirfinnst í samfélaginu.    

 Þriðja mynd Zvyaginstev, Elena (2011), fjallar um Elenu (Nadezhda 

Markina), konu af fátækum uppruna sem er gift efnuðum manni. Eftir að hún kemst 

að því að hann ætli að breyta erfðaskránni sinni á þann veg að dóttir hans úr fyrra 

sambandi fái allan auðinn og hennar eigin börn ekki aur, ákveður hún að myrða hann. 

Zvyaginstev stígur mun fastar til jarðar sem samfélagsrýnir í Elenu en í fyrri verkum 

sínum tveimur. Elena veltir upp spurningum um misskiptingu auðs og ójöfnuð sem 

hefur aukist til muna í hinu nýkapítalíska Rússlandi og tækifærisleysi lágstéttarinnar. 

Konur virðist hafa fáar, ef einhverjar, löglegar leiðir til þess að komast úr fátækt – 

nema þá að gifta sig inn í auð – og slíkt ástand eykur líkur á að venjulegt fólk taki 

siðferðislega rangar ákvarðanir og brjóti viðurlög til þess að komast af.  

 Fjórða mynd Zvyagintsev, Levíatan (2014), fjallar um fjölskyldu í þorpi við 

Barentshaf í norðvesturhluta Rússlands sem á í útistöðum við yfirvöld og áhrifaaðila 

                                                
17

 Stallard, Jenny. „The dark reality of Russia‘s domestic violence laws“. BBC. Birt 7.3.2019. 
https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/0dd0ab91-145a-4137-bf87-28d0498c8d56 Sótt 9.11.2019. 

https://www.bbc.co.uk/bbcthree/article/0dd0ab91-145a-4137-bf87-28d0498c8d56
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innan samfélagsins. Myndinni tekst að hverfast um ýmis samfélagsmein Rússlands en 

spilling ráðamanna og ýmissa stofnana samfélagsins eru í forgrunni. Levíatan málar 

einkar dapurlega mynd af rússnesku samfélagi sem virðist bæði afskaplega 

harðneskjulegt og úr sér gengið. Almenningur er leiksoppur þeirra sem hafa völdin og 

þeir láta sig ekki varða um almannahag. Í staðinn eru það mestu fautarnir sem ráða og 

virðist allt lagaumhverfi vera eftir hentisemi þeirra. Samfélagið er því fast í greipum 

glæparæðis sem gerir lítið úr samfélagsgerðinni og veldur vantrausti og óreiðu meðal 

almennings. Hrakfarir aðalpersóna myndarinnar, Kolya (Aleksei Serebryakov), Lilyu 

(Elena Lyadova) og Roma (Sergey Pokhodaev), eru því myndlíkingar fyrir 

samfélagsþrot í Rússlandi og misræmi í siðum og gildum ráðamanna og almennings.  

 Fimmta mynd leikstjórans, Kærleiksþrot  (r. Neluybov, 2017), fjallar um 

barnshvarf, brotið heimilislíf nútímafjölskyldu og skort samfélags og yfirvalda á 

samkennd. Samkenndarleysið er kerfisbundið og er lögreglan bæði svifasein og 

tilfinningalaus í leit sinni að týndum strák að nafni Alyosha (Matvei Novikov) sem 

strauk að heiman. Foreldrar stráksins ganga í gegnum hatramman skilnað og veldur 

það honum mikilli angist og óöryggi. Hegðun foreldranna gagnvart syni sínum er, líkt 

og tilfinningaleysi kerfisins, einkenni stærra samfélagsmeins sem felst í skorti á 

náungakærleik og aukinni einstaklings– og efnishyggju sem tröllríður hinu 

efnahagslega, misskipta Rússlandi samtímans. Einnig er hægt að sjá myndina speglast 

í atburðum síðustu ára, þá sérstaklega í auknum átökum Rússa og vestrænna ríkja líkt 

og með yfirtöku Krímsskagans. Velta má fyrir sér hverjir græði á slíkum átökum og 

telja má öruggt að það séu að minnsta kosti ekki almennir borgarar viðkomandi ríkja.  

 Það er óhætt að halda því fram að Andrey Zvyagintsev ráðist ekki á garðinn 

þar sem hann er lægstur. Hann framleiðir ekki afþreyingarbíó fyrir landann til þess að 

selja út kvikmyndahús og maka krókinn fyrir framleiðendur. Verk hans eru þung og 

erfið viðureignar og það eru ekki ýkjur að halda því fram að þau séu gjarnan erfið 

áhorfs. Það er hvorki skemmtilegt né upplífgandi að skyggnast inn í líf ofbeldisfólks 

og fórnarlamba þeirra eða að sjá fram á slæm örlög barna. Zvyagintsev boðar ekki 

endilega ákveðinn boðskap heldur sýnir hann og bendir á ýmis vandamál í 

samfélaginu. Áhorfendur geta síðan gert upp við sig hvort þeir séu sammála því að 

viðfangsefni myndanna séu vandamál sem þarf að uppræta – eða hvort það eigi 

einfaldlega að skauta fram hjá þeim. Harmleikurinn er auðvitað háður gildismati 

áhorfandans. 
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 Zvyagintsev er hvorki pólitískur hugmyndafræðingur (þó svo að talsmenn 

stofnana ríkisins og rússnesku réttrúnaðarkirkjunnar myndu eflaust reyna að færa rök 

fyrir öðru) né blindaður af einfeldningslegri fortíðarþrá. Hann sýnir afleiðingar 

brotinnar samfélagsgerðar og áhrif kerfislægra breytinga á daglegt líf fólks; breytinga 

sem eru ekki endilega slæmar í eðli sínu en hafa átt sér stað á svo miklum hraða að 

þær skilja eftir sig tómarúm í veruleika fólks. Samfélag þrífst ekki í lofttæmi heldur 

þarfnast það þáttöku almennings í einhvers konar samfélagssáttmála. Ef línur eru 

óskýrar og enginn eða fáir fara eftir formlegum og óformlegum viðurlögum, eða þá að 

þeir sem það gera hljóta refsingu í hvívetna og upplifa fátækt og skert lífsgæði, 

myndar það hvata fyrir samfélagsþegna til að hugsa einungis um eigin hag og telja sig 

óháða nærumhverfi sínu. Zvyagintsev nær að fanga þessa hlið Rússlands á 

áhrifamikinn hátt í myndum sínum. Almenningur er á skjön við ráðamenn og hlýtur 

refsingu ef hann leitast við að framfylgja eigin siðum og gildum. Fyrir þær sakir er 

erfitt að tala um landið Rússland sem samfélag vegna þess að það skortir flestar 

grunnstoðir til að viðhalda slíku fyrirkomulagi. 

 Myndir Zvyagintsev afhjúpa þann kerfisbundna níhilisma og raunpólítíska 

veruleika sem er til staðar í Rússlandi. Framangreind atriði eru til að mynda áberandi 

stef í Kærleiksþroti og Levíatan. Samfélagið virkar sem gapastokkur fyrir þá sem 

minna mega sín. Zvyagintsev sýnir samfélagsleg vandamál og á samtal við áhorfendur 

í gegnum þau, en slíkar aðferðir stuðla að því að kvikmyndagerð haldi áfram að vera 

fjölvíður miðill sem á erindi við samtímann. Það verður aftur á móti að nefna að 

kvikmyndir Zvyagintsev virðast ekki vera framleiddar fyrir innlendan markað – 

markað sem er mettaður af erlendum afþreyingarmyndum líkt og annars staðar í 

markaðsvæddum hagkerfum – heldur fyrir erlendar kvikmyndahátíðir, svo sem í 

Cannes og Feneyjum. 

1.3. Umhverfi og kjarni 

Eins og áður var nefnt eru kvikmyndir Andrey Zvyagintsev uppfullar af félagslegu 

raunsæi og út frá kvikmyndagreinum mætti skilgreina þær sem slíkar. En hvaðan 

koma áhrifin? Það er erfitt að sjá sterka tengingu á milli kvikmynda hans og hinna 

gömlu sovésku meistara, Eisenstein og Pudovkin, að þjóðlegu umhverfi þeirra 

undanskildu. Myndir Zvyaginstev eru af alþjóðlegum meiði, rétt eins og kvikmyndir 

Tarkovsky. Líkt og hann hefur Zvyagintsev öðlast frama fyrir það að gera myndir 
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með afmörkuðum sögum um fólk, innra líf þess og upplifun af hinu stærra samfélagi 

sem það finnur sig í og mótast af. 

 Hins vegar má einnig finna sameiginlega fleti með ýmsum 

kvikmyndagerðarmönnum frá öðrum löndum og þá sérstaklega þeim sem vinna innan 

hefðar listrænu kvikmyndarinnar. Alþjóðlega listamyndin er líklega það yfirheiti eða 

regnhlíf sem kvikmyndir Andrey Zvyagintsev myndu flokkast undir í víðum skilningi. 

Líkt og aðrar kvikmyndagreinar fylgir listamyndin ákveðnum lögmálum en þó má 

segja að það sé ansi víður rammi til að passa inn í. Það sem einkennir þó þessar 

myndir er að ólíkt afþreyingarbíóinu eru þær ekki framleiddar í hagnaðarskyni, þó að 

fjárhagslegt tap aðstandenda þeirra sé eflaust ekki aðkallandi takmark, og þeim er 

iðulega dreift á alþjóðlegar kvikmyndahátíðir víða um heim. Rödd 

kvikmyndahöfundarins er sjaldan langt undan seilingar áhorfenda og gjarnan má sjá 

ýmis þjóðleg einkenni í hverri mynd fyrir sig. Með því að greina beitta ádeilu 

Zvyagintsev á rússneskt samfélag og séreinkenni þess félagslega veruleika sem þar 

fyrirfinnst má þannig flokka myndir hans undir hatt listrænu kvikmyndarinnar, en auk 

þess má nefna framúrstefnulega kvikmyndatöku og ljóðræna frásögn. 

 Alþjóðlega listamyndin á rætur sínar að rekja til fyrstu listabíóshreyfingarinnar 

á talskeiði ítalska nýraunsæisins sem sprettur upp í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. 

Sú hreyfing varð til á sögulegum flekamótum fyrir ítalskt samfélag, ekki ósvipað því 

sem átti eftir að gerast tæplega hálfri öld síðar þegar kommúnisminn lagði upp 

laupana í Rússlandi. Miklar sviptingar í kjölfar styrjalda og byltinga geta því skapað 

ákveðið rými fyrir hugmyndafræðilega nýsköpun. Ítölsku kvikmyndagerðarmennirnir 

Roberto Rossellini (1906–1977) og Vittorio De Sica (1901–1974) eru því ekki síður, 

og jafnvel öllu heldur, áhrifavaldar Zvyagintsev og annarra kvikmyndagerðarmanna í 

Rússlandi nútímans – beint eða óbeint – en sovéskir kvikmyndagerðarmenn á borð við 

Eisenstein eða Pudovkin. Þá eru aðrir þungavigtarmenn listabíósins líkt og Federico 

Fellini (1920–1993), Ingmar Bergman (1918–2007), Jean-Luc Godard (1930–) og 

Michelangelo Antonioni (1912–2007) einnig mikilvægir í sögulegu samhengi hvað 

varðar mótun þess stílbragðs sem leikstjórar samtímans eru stöðugt að takast á við og 

bæta með eigin einkennum.
18

  

 Nútímaleikstjórar hafa á ýmsu að byggja og eru ekki tómhentir þegar kemur 

að umfjöllunarefnum og fagurfræðilegum áhrifum. Sá rússneski leikstjóri sem stendur 

                                                
18

 Bordwell, David, ,,Listræna kvikmyndin sem aðferð í kvikmyndagerð“, í Kvikmyndagreinar, þýð. og 
ritstj. Guðni Elísson, Háskólaútgáfan, Reykjavík, 2006, bls. 46 - 64. 
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hvað næst þessum áðurnefndu þungavigtarmönnum er líklega Andrei Tarkovsky en 

hann braut ýmsa múra þrátt fyrir að hafa starfað að mestu innan járntjaldsins. Hann 

gerði það aðallega með því að ná fyrir utan hið takmarkaða rými sem Rússland og 

Sovétríkin voru og komast inn á virtustu evrópsku kvikmyndahátíðirnar, líkt og 

Cannes, sem gerðu hann heimsfrægan. Enginn rússneskur leikstjóri nema Andrey 

Zvyagintsev hefur leikið það eftir í kjölfarið af sömu stærðargráðu. 

   Ef litið er til samtímans má enn fremur nefna íranska kvikmyndahátíðagoðið 

Jafar Panahi (1960–), en hann er alþjóðlegur kvikmyndagerðarmaður sem á ýmislegt 

sameiginlegt með Zvyaginstev. Hann hefur að mörgu leyti gert svipaða hluti í Íran og 

Zvyagintsev hefur gert í Rússlandi en það hefur orðið til þess að yfirvöld í Teheran 

hafa bannað honum að leikstýra kvikmyndum.
19

 Panahi afhjúpar kerfislæg vandamál 

íransks samfélags og sýnir hvernig stofnanir og hefðir þrengja að almenningi sem 

upplifir mikið valdaleysi, þá sérstaklega konur, líkt og í Hringnum (2000) og 

Rangstöðu (2006).   

 Kvikmyndir Zvyagintsev eiga sér stað í raunveruleikanum. Þær taka mið af 

sögulegu tímabili og þeirri þróun sem hefur átt sér stað í Rússlandi eftir niðurbrot 

kommúnismans. Þær gerast allar í Rússlandi og fjalla um rússneskt fólk, gjarnan 

valdalaust fólk sem nýtur ekki sömu réttinda og þeir sem eru svo heppnir að tilheyra 

efstu lögum samfélagsins. Það má enn fremur velta því fyrir sér um hvaða Rússa er 

fjallað í myndum Zvyagintsev. Taka kvikmyndir hans mið af því fjölbreytta úrvali 

minnihlutahópa sem finnast í Rússneska sambandsríkinu, til að mynda Téténa eða 

Tatara? Raunin er að þær fjalla einungis um hvítt rússneskt fólk í vesturhluta 

Rússlands (evrópska hlutanum), sem jafnframt mynda hlutfallslegan meirihluta 

landsmanna. Zvyaginstev, sem þó er fæddur í Novosibirsk í suðurhluta Síberíu, leitar í 

raun ekki langt yfir skammt eftir umfjöllunarefni. Hans eigin raunheimur er 

umfjöllunarefnið þrátt fyrir að hann byggi ekki beint á persónulegri reynslu. 

Myndirnar eru því túlkun hans á raunveruleikanum í Rússlandi samtímans en þær ná 

ekki endilega að taka mið af öllu því litrófi sem fyrirfinnst innan landamæra ríkisins, 

sem er það stærsta í heimi, enda væri það fremur langsótt takmark.  

 Sé litið til annarra landa, svo sem Bandaríkjanna eða ýmissa landa Vestur-

Evrópu, má greina vaxandi kröfu nútímans um að fjalla um fleiri hópa heldur en 

                                                
19 Kamali Dehgan, Saeed. „Iran jails director Jafar Panahi and stops him making films for 20 years“. The 
Guardian. Birt 20. 12.2010.  https://www.theguardian.com/world/2010/dec/20/iran-jails-jafar-
panahi-films Sótt 8.11.2019. 

https://www.theguardian.com/world/2010/dec/20/iran-jails-jafar-panahi-films
https://www.theguardian.com/world/2010/dec/20/iran-jails-jafar-panahi-films
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einungis hvíta meirihlutann. Kallað er eftir sögum um þessa einstaklinga, sem og 

frásögnum sem taka mið af þeirra upplifun, og þeir sem standa úti á jaðrinum eiga 

þannig að vera færðir inn í miðjuna. Ekki er að sjá að slíkt hljóti mikinn hljómgrunn 

almennings eða sé á vörum þeirra sem teljast standa framarlega í menningarlegu 

samhengi í Rússlandi.  

 Myndir Zvyagintsev fjalla um nútímaerkitýpur Rússlands: ríka einstaklinga 

sem hafa grætt á markaðsvæðingu landsins annars vegar og þá sem undir verða í 

samfélaginu hins vegar. Þær fjalla um plebba sem reyna að færa sig upp á skaftið og 

öðlast efnisleg gæði, og svo lágstéttina sem er gleymd í óvissukenndum veruleika. Sú 

díalektík sem Zvyagintsev teflir fram er því bersýnileg. 

 Í þessum kafla hefur verið fjallað um uppruna Andrey Zvyagintsev, hvaða 

þjóðfélagsástand hann fangar á filmu og hvernig það tengist þróun rússnesks 

samfélags frá lokum nítjándu aldarinnar til hinnar tuttugustu og fyrstu. Zvyagintsev er 

listamaður sem áttar sig á félagslegu samhengi og skapar ákveðna mynd af heimalandi 

sínu sem einkennist af alltumlykjandi siðrofsástandi þess. Því liggur beinast við að 

skoða kvikmyndir hans í því ljósi í framhaldinu og setja í samhengi við kenningar 

franska félagsfræðingsins Émile Durkheim um siðrof sem eru ein af grunnstoðum 

félagsfræðinnar og hafa enn þann dag í dag áhrif í hinum ýmsu rannsóknum á 

samfélaginu.  
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2. Zvyagintsev í durkheimísku ljósi 
 

2.1. Siðrofskenningar 

Franski félagsfræðingurinn Émile Durkheim (1858–1917) er almennt talinn hafa verið 

sá fræðingur sem hafi þróað félagsfræði sem fræðigrein frá því að einblína á 

einstaklinga til aukinnar áherslu á að rannsaka samfélagið sem heild, undirbyggingu 

þess og þau félagslegu kerfi sem halda því saman. Durkheim var formgerðarsinni sem 

taldi aukna áherslu á einstaklinginn umfram samfélagið af hinu slæma, þ. e. a. s. þegar 

einstaklingar taka ákvarðanir með eigin hagsmuni að leiðarljósi fremur en í takt við 

sameiginleg gildi viðkomandi samfélags. Slíkt ýti undir skaðvirkni og 

frávikshegðun.
20

 

 Samkvæmt Durkheim verða einstaklingar fyrir áhrifum af fjöldanum öllum af 

svokölluðum félagslegum staðreyndum (e. social facts)  sem eru félagsleg fyrirbæri 

sem standa fyrir utan einstaklinginn. Því getur hegðun einstaklinga verið rannsökuð 

og sett í samhengi við samfélagslega þætti sem þeir hafa enga stjórn á með því að 

skoða gögn um viðkomandi fyrirbæri. Þannig er hægt að rannsaka hvað veldur 

félagslegum kvillum eða hvers vegna sum samfélög skara fram úr á ákveðnum 

sviðum. Dæmi um slíka þætti geta verið glæpatíðni, menntunarstig, fæðingartíðni eða 

áfengisneysla. Durkheim þróaði ýmsar kenningar og hugtök út frá rannsóknum sínum 

og gaf út sögulega mikilvæg rit á borð við Verkaskiptingu í samfélaginu (f. De la 

division du travail social), Grundvallaratriði trúarlífsins (f. Les formes élémentaires 

de la vie religieuse og Sjálfsmorð: Félagsfræðileg rannsókn (f. Le suicide: Étude De 

Sociologie). Hann er því af mörgum talinn faðir nútímafélagsvísinda og sá sem 

greindi félagsfræði frá fræðigreinum líkt og sálfræði og heimspeki.
21

 

 Þær hugmyndir Émile Durkheim sem eiga hvað best við höfundarverk 

rússneska kvikmyndagerðarmannsins Andrey Zvyagintsev eru siðrofskenningar. 

Siðrofskenningar hverfast um ákveðið samfélagslegt ástand sem Durkheim kallaði 

siðrof eða anomie á frönsku. Siðrof myndast á tímum örra samfélagslegra breytinga 

                                                
20 Appelrouth, Scott og Edles, Laura D . Classical and Contemporary Sociological Theory, 2016 Sage 
Publications, BNA. Bls. 86 
21

 Þorbjörn Broddason. „Hvað geturðu sagt mér um Émile Durkheim?“ Vísindavefur Háskóla Íslands. 
Birt 25.8.2011 https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60498  Sótt 21.11.2019. 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60498
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þar sem rótgróin viðmið og gildi tapa því samhengi sem þau höfðu fyrir.
22

 Dæmi um 

slíkt er þegar áherslur stjórnvalda eru ekki í takt við gildismat landsmanna og 

regluverk kemur ekki í veg fyrir spillingu eða ver borgaraleg réttindi fólks ekki 

gagnvart órétti. Í verki Durkheim, Sjálfsvíg, kemur fram að það sé einungis á færi 

samfélagsins að skapa aðstæður þar sem væntingum einstaklinga er haldið í jafnvægi. 

Í því felst að regluvæða ákveðin gildi og viðmið meðal fólks sem tilheyrir ólíkum 

hópum í samfélaginu og stýra því hvað það telur sig eiga skilið og hvaða kröfur það 

getur látið sig dreyma um að uppfylla. Á tímum siðrofsástands hefur þetta jafnvægi 

farið úr skorðum vegna þess að samfélaginu hefur mistekist að regluvæða þessi 

ákveðnu gildi og viðmið.
23

 

 Siðrof veldur því að glæpatíðni og ýmis önnur frávikshegðun færist í aukana 

vegna óskýrari reglna og viðmiða líkt og formlegra viðurlaga. Það ýtir einnig undir 

minni samhug á milli ólíkra hópa innan samfélaga. Fólk hættir að róa í sömu átt og 

efnahagsleg misskipting eykst með tilheyrandi áhrifum á þá valdalausu. Samkvæmt 

Durkheim getur grundvallarmunur á heilbrigðu og sjúku samfélagi verið fólginn í 

þessum atriðum.  

 Tengsl kenninga Durkheim og kvikmynda Zvyagintsev eru óbein – það er ekki 

yfirlýst takmark myndanna að endurspegla kenningar hans – en þær virka vel sem 

greiningartól á speglun Zvyagintsev á rússnesku samfélagi. Til gamans má nefna að í 

íslensku samhengi hafa siðrofskenningar og aðrar hugmyndir Durkheim  verið notaðar 

til þess að rannsaka það ástand sem tröllreið íslensku þjóðinni á góðærisárunum fyrir 

efnahagshrunið 2008 og því andrúmslofti sem skapaðist í kjölfar 

búsáhaldabyltingarinnar.
24

 

 

2.2. Siðrofskvikmyndir 
Kvikmyndir Andrey Zvyagintsev eru hver um sig sjálfstætt verk en þær tengjast á 

ýmsan hátt og geta verið skilgreindar sem ákveðin heild. Þær hafa marga 

sameiginlega fleti og umfjöllunarefni þeirra tengjast á þann veg að þær fjalla um 

                                                
22 Jón Gunnar Bernburg. „Anomie Theory“. Oxford Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, 
2019. New York and Oxford: Oxford University Press. Bls. 3.  
 
23 Jón Gunnar Bernburg. Anomie Theory. Oxford Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice, 
2019. New York and Oxford: Oxford University Press. Bls 3-4.  
24 Berglind Hólm Ragnarsdóttir, Jón Gunnar Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir. „The Global Financial 
Crisis and Individual Distress: The Role of Subjective Comparisons after the Collapse of the Icelandic 
Economy“. Sociology Vol 47. Sage Publications. Bls 755-775.  
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einstaklinga í þjóðfélagslegu samhengi. Kvikmyndagerðarmaðurinn Zvyagintsev, líkt 

og fræðingurinn Durkheim, lítur á samfélagið sem áhrifavald á einstaklinginn en ekki 

öfugt og því eru það félagslegir þættir sem stýra hegðun þeirra. Sú upplausn gilda og 

viðmiða sem átti sér stað í kjölfar niðurbrots Sovétríkjanna á tíunda áratugnum og það 

siðrofsástand sem tók við í kjölfarið var gróðrastía fyrir lögleysi og tilheyrandi 

frávikshegðun sem birtist áhorfendum í öllum myndum  Zvyagintsev á mismunandi 

vegu: í vanrækslu foreldris í Endurkomunni, heimilisofbeldi í Bannfæringunni, 

spillingu valdhafa og ofbeldi í Levíatan, morði í Elenu og sjálfsvígi í Kærleiksþroti. 

Þungamiðja allra verka Zvyagintsev er einkenni sjúks samfélags: þau sem hann 

greinir í sínu eigin samfélagi í Rússlandi.  

 Það er óhætt að segja að kvikmyndir Andrey Zvyagintsev beri sterk 

frásagnarleg og fagurfræðileg einkenni sem gera það að verkum að mögulega er 

óþarflega einfalt að skilgreina þær einungis út frá greinahefðum. Færa má rök fyrir 

því að þær tilheyri tilvistarkenndu félagslegu raunsæi sem tekur mið af hinu 

póstsovétíska tímabili. Þær skera sig þó að einhverju leyti frá þeirri stefnu með 

beinskeyttum áherslum á þætti á borð við félagslegar staðreyndir, misskiptingu auðs 

og andstæður í rússnesku samfélagi: valdhafa og valdlausa, fullorðna og börn, karla 

og konur. Áherslurnar eru ekki tilviljanakenndar í ljósi þess að Zvyagintsev hefur 

notast við þær í öllum myndum sínum hingað til. Skortur á félagslegri samheldni og 

rof á milli væntinga og viðmiða almennings gagnvart formlegum reglum samfélagsins 

eru þeir undirliggjandi þættir sem valda siðrofi og koma fram í kvikmyndum 

Zvyagintsev. Því er ekki úr vegi að leggja til að þær séu skilgreindar sem sérstök 

undirgrein félagslegs raunsæis: siðrofskvikmyndir eða siðrofsbíó. 
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3. Siðrof sem kvikmyndaupplifun 
 

3.1. Framsetning siðrofs 

Líkt og komið hefur fram hér að framan reynast kenningar félagsfræðingsins Émile 

Durkheim einkar vel við greiningu efnistaka og innihalds kvikmynda Andrey 

Zvyagintsev. En hvernig birtist þetta áhorfendum á myndrænan hátt? Zvyagintsev 

sjálfur hefur sagt að það sé ekki þægilegt að horfa í spegil og sjá slæma mynd af 

sjálfum sér. Þar vitnar hann í frægt rússneskt máltæki sem fer einhvern veginn á þann 

veg að maður geti ekki kennt speglinum um að sjá ljóta eftirmynd í honum.
25

 Þetta 

kjarnar að einhverju leyti hans hreinskilnu nálgun og sýn á eigið samfélag. Áferð 

þessarar sýnar birtist síðan á myndrænan hátt í gegnum myndheild kvikmyndanna og 

sviðsetningu atburðarásarinnar. Það er gert á fjölbreyttan máta en eins eru áherslur 

kvikmyndatökumannsins Michail Krichman, sem tekið hefur upp allar fimm myndir 

Zvyagintsev, áberandi mikilvægar ásamt snjöllu vali á tökustöðum. 

  Ef Levíatan er til að mynda tekin sem dæmi má færa rök fyrir því að 

tökustaðurinn gegni beinlínis hlutverki einnar aðalpersónu myndarinnar, en hin 

aðalpersónan er Kolya sem leikinn er af Aleksei Serebryakov. Umhverfi bæjarins 

Teriberka í Múrmansk-héraði er það sem bindur sögu myndarinnar saman og 

staðsetur hana. Upplifanir persóna myndarinnar, líkt og Kolya og fjölskyldu hans, 

raungerast í þessu strjálbýla og niðurnídda umhverfi sem er umvafið erfiðum og 

kaldranalegum aðstæðum náttúruafla á norðurslóðum Rússlands. Aðstæðurnar spegla 

því innra líf persóna myndarinnar á hátt sem sólarströnd á Mallorca gæti ekki gert.  

 Slíkar áherslur eru einnig á teikniborðinu í fyrri myndum Zvyagintsev. Ásýnd 

Ladogavatns í vesturhluta Rússlands spilar stóra rullu í Endurkomunni og ýtir undir 

hið dularfulla og óvissukennda andrúmsloft sem einkennir myndina. Eins má nefna 

hina fjölbreyttu og ólíku tökustaði sem notast er við í Bannfæringunni; borgartökur 

áttu sér stað í Frakklandi og Belgíu en sveitatökur fóru fram í Moldóvu. Þessi aðferð 

dregur fram ókennilega upplifun hjá áhorfandanum með því að sýna þéttbýli og 

sveitalíf sem siðferðislegar andstæður. Það liggur eitthvað myrkur yfir þéttbýlinu, 

jafnvel lögleysi og glæpir, á meðan það er bjart yfir sveitinni; hún virðist óspilltari og 

fjölskylduvænni – hin fullkomna hjarðsæla. En borgin ber vandamál sín á yfirborðinu 

á meðan þau liggja falin í jarðveginum í sveitinni. 

                                                
25 Clarke, Donald. The Irish Times. Andrey Zvyagintsev: „With Russia‘s re-Stalinisation, there are 
negative tendencies“. Birt 7.2.2018. https://www.irishtimes.com/culture/film/andrey-zvyagintsev-
with-russia-s-re-stalinsation-there-are-negative-tendencies-1.3380894  Sótt 14.11.2019. 

https://www.irishtimes.com/culture/film/andrey-zvyagintsev-with-russia-s-re-stalinsation-there-are-negative-tendencies-1.3380894
https://www.irishtimes.com/culture/film/andrey-zvyagintsev-with-russia-s-re-stalinsation-there-are-negative-tendencies-1.3380894
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 Elena gerist í þéttbýli, í hinu borgaralega samfélagi Rússlands í höfuðborginni 

Moskvu og í fátæklegu úthverfi borgarinnar þar sem fólk býr við verri kost og 

tækifæri en í miðborginni. Zvyagintsev notar því svipaða aðferð og í Bannfæringunni 

til að draga fram mun á aðstæðum. Þetta er þó áhrifameira í Elenu þar sem 

misskipting, bæði félagsleg og efnahagsleg, er helsta umfjöllunarefni myndarinnar, þá 

sérstaklega hinn áberandi lífsgæðamunur þeirra ríku sem búa í flottum íbúðum í 

miðbænum og þeirra fátæku sem búa í gömlum sovétblokkum í úthverfum Moskvu. 

Miðlun frásagnarinnar fer því ekki einungis fram í söguþræði myndarinnar heldur 

einnig í því myndmáli sem kvikmyndatakan fangar með skotum af ytra umhverfi 

sviðsmyndarinnar. Þetta er gert á svo skarpan máta að einstök skot ná fram hughrifum 

sem orð ættu erfitt með að gera.  

 Það sama er uppi á teningnum í Kærleiksþroti. Kvikmyndatakan dregur fram 

mynd af borginni Moskvu sem kuldalegum og tilfinningadaufum stað sem er 

hakkavél fyrir undirmálsþegna samfélagins. Mikið er um víðskot af íbúðablokkum og 

stálkenndum, formföstum byggingum sem umlykja óhamingjusama íbúa þeirra og 

spegla það kerfisbundna andvaraleysi sem samfélagið einkennist af. Það er augljóst 

rof á milli persóna, leikenda og þeirra stofnana sem þær eiga í samskiptum við, líkt og 

samfélagið sé ekki byggt upp af heild heldur af einstaklingum sem hver í sínu horni 

sækist eftir efnislegum gæðum til að uppfylla þarfir sínar. Þetta birtist á skýran hátt 

þegar foreldrar týnda stráksins Alyosha hefja búskap með nýjum mökum, hvort um 

sig í nýjum, formföstum íbúðum sem veita efnisleg gæði.  

 Það mikilvægasta í lífinu virðist því vera að drappast ekki niður í lægri lög 

samfélagsins heldur viðhalda þjóðfélagsstöðu sinni sem virðulegur meðlimur 

millistéttarinnar í góðu skrifstofustarfi í upphitaðri, kassalaga byggingu. Ást er 

víðsfjarri og þær löku undirstöður samfélagsins sem birtast áhorfendum myndrænt 

gefa til kynna að það sé skortur á sameiginlegum gildum, viðmiðum og 

samfélagslegri sýn. Þessi atriði eru jafnframt meginvaldur þess siðrofsástands meðal 

almennings, og samkvæmt Durkheim auka þau einstaklingshyggju, vantraust og 

misskiptingu.  

 

3.2. Frásagnarleg einkenni  

Kvikmyndum Andrey Zvyagintsev getur verið skipt í tvo helminga: fyrstu tvær og 

síðari þrjár. Fyrstu tvær myndir hans, Endurkoman og Bannfæringin, eru í raun 

fremur ólíkar þeim sem á eftir koma hvað varðar söguþráð og frásagnarstíl. Þær eru 
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að einhverju leyti aðskildari hinum þjóðfélagslegu áherslum sem koma mun sterkar 

fram í Elenu, Levíatan og Kærleiksþroti. Þetta gera Endurkoman og Bannfæringin 

þrátt fyrir að taka mið af ákveðnum einkennandi þáttum rússnesks samfélags. Það má 

ef til vill segja að þær séu ópólitískari en seinni þrjár myndir Zvyagintsev sem gætu í 

raun virkað sem eins konar þríleikur. Þær fjalla að miklu leyti óbeint um ákveðin 

samfélagsmein, líkt og eitraða karlmennsku, valdamisvægi og sjúklega öfund: þætti 

sem hafa augljós tengsl við Rússland í ljósi þess að þar lifir feðraveldi tiltölulega 

óáreittu lífi og staða karlsins er ívið sterkari en kvenna á öllum sviðum samfélagsins, 

til dæmis í ljósi þeirrar staðreyndar að ekki allt heimilisofbeldi flokkast sem glæpur 

þar í landi.
26

 

 Síðari þrjár myndir Zvyagintsev ganga töluvert nær rússnesku samfélagi en 

fyrri tvær og má þar hafa í huga að hann er handritshöfundur þeirra ásamt 

samstarfsmanni sínum Oleg Negin (1970–). Því er um að ræða hans eigin 

höfundarverk sem fest hefur verið á filmu á meðan að Endurkoman og Bannfæringin 

byggja á sjálfstæðum handritum. Zvyagintsev dregur því fram sína eigin sýn í þessum 

kvikmyndum: hvernig hann sér Rússland samtímans og þau vandamál sem það glímir 

við. Að því leyti koma áherslur póstsovétisma og félagslegs raunsæis fram í þessum 

myndum á mun skýrari hátt en fyrr. Þetta birtist á margvíslega vegu og líkt og kom 

fram hér að ofan er það ekki síður kvikmyndataka Mikhail Krichman (1967–) sem 

skapar sögusviðið og ýtir undir hugrenningatengsl áhorfenda heldur en atburðarásin 

sjálf og samræður persóna. Frásögnin hverfist síðan að miklu leyti um upplausn hinna 

ýmsu félagslegu stofnana og því siðrofi sem það veldur.  

 Zvyagintsev hefur skýr höfundareinkenni sem taka mið af þeim félagslega 

raunveruleika sem finna má í Rússlandi. Hann hefur sjálfur haft orð á því að það sem 

hann hafi mestar áhyggjur af í heimalandinu sé endurkoma öfgakenndrar miðstýringar 

yfirvalda í Kremlín.
27

 Samtíminn sé farinn að kallast óþægilega mikið á við þau 

sögulegu fordæmi sem Rússland hefur fyrir fáræði og leiðtogadýrkun. Um þessar 

mundir er annars konar hugmyndafræði rekin af hálfu ríkisins heldur en þekktist áður, 

                                                
26 Clare, Sebastian og Mortensen, Antonia. „Putin signs law reducing punishment for domestic 
battery“. CNN. Birt 7.2.2017. https://edition.cnn.com/2017/02/07/europe/russia-domestic-violence-
bill-putin/index.html  Sótt 21.11.2019. 
Denejkina, Anna. „In Russia, Feminist Memes Buy Jail Time, But Domestic Abuse doesn‘t“. Foreign 
Policy. Birt 15.11.2018. https://foreignpolicy.com/2018/11/15/in-russia-feminist-memes-buy-jail-
time-but-domestic-abuse-doesnt/  Sótt 21.11.2019.  
27 Clarke, Donald. Andrey Zvyagintsev: „With Russia‘s re-Stalinisation, there are negative 
tendencies“.The Irish Times. Birt 7.2.2018. https://www.irishtimes.com/culture/film/andrey-
zvyagintsev-with-russia-s-re-stalinsation-there-are-negative-tendencies-1.3380894  Sótt 14.11.2019.  

https://edition.cnn.com/2017/02/07/europe/russia-domestic-violence-bill-putin/index.html
https://edition.cnn.com/2017/02/07/europe/russia-domestic-violence-bill-putin/index.html
https://foreignpolicy.com/2018/11/15/in-russia-feminist-memes-buy-jail-time-but-domestic-abuse-doesnt/
https://foreignpolicy.com/2018/11/15/in-russia-feminist-memes-buy-jail-time-but-domestic-abuse-doesnt/
https://www.irishtimes.com/culture/film/andrey-zvyagintsev-with-russia-s-re-stalinsation-there-are-negative-tendencies-1.3380894
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en niðurstaðan er ekki fjarri því að vera sú sama fyrir meginþorra almennings: nýju 

fötin keisarans. Stalínsdýrkun seinustu aldar hefur verið skipt út fyrir Pútínsdýrkun. 

Að þessu leyti eiga kvikmyndir Zvyagintsev samtal við fortíðina. 

 Kvikmyndirnar Elena, Levíatan og Kærleiksþrot fjalla í raun um sjúklegt 

ástand samfélags og fara nokkuð esóterískt út í það hvað það sé sem valdi því. Á sama 

hátt og félagsfræðingurinn Durkheim notaði tölur og gögn til að rannsaka stöðu 

samfélaga notar Zvyagintsev birtingarmyndir sömu fyrirbæra til að miðla frásögn 

brotinnar samfélagsgerðar.  

 Elena, sem leikin er af Nadezhdu Markina, er alþýðukona sem upplifir annars 

konar líf en henni hefur boðist áður vegna ástarsambands við efnaðan mann að nafni 

Vladimir (Andrey Smirnov). Hún starfaði við hjúkrun fyrir nokkuð ómerkileg kjör og 

kynnist þá Vladimir, sem var sjúklingur í hennar umsjón, og giftist honum. Líf hennar 

umturnast frá því að vera öreigi í sovétblokk í hinu nýkapítalíska Rússlandi, sem 

einkennist af fáræði og þjófræði auðmanna, í að vera óbeinn meðlimur 

borgarastéttarinnar vegna stöðu eiginmanns síns. Uppkominn sonur hennar býr í 

sovétblokk ásamt fjölskyldu sinni og virðist ófær um að reka heimili sitt án aðstoðar 

móður sinnar.  

 Barnabörn Elenu fá ekki þau tækifæri sem hún myndi helst vilja að þau fengju, 

sem er óhjákvæmilegt vegna stöðu þeirra. Samfélagið er ekki byggt upp til að skapa 

lífsgæði fyrir alla meðlimi þess og Vladimir vill ekki borga neitt undir þau. Þegar 

Elena sér fram á að hún, sem hugsar og sér um Vladimir dagsdaglega, erfi ekki það 

sem henni þykir sitt eftir að Vladimir segir henni að hann ætli að breyta erfðaskránni 

sinni á þann veg að dóttir hans erfi allt, dettur henni í hug að koma í veg fyrir það með 

því að eitra fyrir honum og sviðsetja dauða hans. Elena gerir það síðan með því að 

gefa honum rangan lyfjaskammt og því lítur út fyrir að hann hafi dáið fyrir slysni.  

 Í kjölfar þessara atburða sleppur Elena frá sök og erfir helming auðæfa 

Vladimirs. Hún heldur ríkmannlegri íbúð eiginmanns síns og býður syni sínum og 

fjölskyldu hans að flytja inn til sín. Elena ætlar að borga fyrir menntun barnabarna 

sinna og tryggja að þau eigi góða framtíð í vændum. Út frá þessari frásögn er augljóst 

að Elena brýtur lögin og myrðir eiginmann sinn til þess að eigna sér auðæfi hans. Hún 

gerir það aftur á móti ekki til þess að fjármagna dýran lífsstíl sinn eða annars konar 

efnishyggju, heldur til þess að bjarga fjölskyldu sinni úr klóm fátæktar. Það gerir það 

auðvitað ekki siðferðislega rétt en Zvyagintsev nær að skapa frásögn þar sem gjörðir 

Elenu virðast rökréttar í ljósi aðstæðna. Rússland er ekki velferðarríki með tilheyrandi 
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borgaralegum réttindum og stofnunum sem verja hag þeirra sem minna mega sín. Sú 

efnahagslega misskipting sem birtist í Elenu er afleiðing rányrkjuauðmanna í krafti 

veikra stofnana ríkisins og reglugerða sem eru á valdi ráðandi afla landsins. Alþýða 

landsins er því taparar þess ástands sem ríkir þar vegna þess að alþýðufólk nýtur ekki 

sömu tækifæra og verndar og þeir sem eiga auðinn og völdin. 

  Levíatan fer dýpra út í þessa sálma. Hún sýnir hvernig þeir sem hafa völdin 

fara með þau og nota til eiginhagsmuna fremur en almannahagsmuna. Kolya og 

fjölskylda hans eiga í deilum við Vadim (Roman Madyanov), sveitarstjórann í 

þorpinu sem þau búa í. Vadim ásælist land fjölskyldunnar og vill nýta það eftir eigin 

höfði, þvert gegn öllu regluverki. Myndin er í raun saga um baráttu fólks gegn ofurefli 

sem tekur á sig mynd valdhafa sem sækir lögmæti sitt til spillts kerfis. Hegðun hans 

sætir engu eftirliti þar sem leikreglur samfélagsins fara á skjön við gildismat 

almennings. Útkoman er því eins konar skólabókardæmi um birtingarmyndir siðrofs í 

samfélagi. Reglum samfélagsins er ekki framfylgt og valdhafar sníða veruleikann 

algerlega eftir eigin hentisemi. Þetta veldur því að það eru fá, ef einhver, samfélagsleg 

norm, viðmið og reglur sem hægt er að treysta á og það skapar upplausnarástand 

meðal almennings.  

 Kolya kallar til sín gamlan vin að nafni Dima (Vladimir Vdovichenkov), sem 

er lögfræðingur frá Moskvu, til að reyna að hjálpa sér í málaferlum sínum við Vadim 

og sveitarfélagið. Þeim verður aftur á móti lítt ágengt þar sem Vadim og menn á hans 

snærum fara fram með hótunum. Eftir ráðleggingar frá vini sveitastjórans, sem er 

biskup í rússnesku réttrúnaðarkirkjunni, ganga þeir fram með afli, ræna Dima og 

neyða hann til að yfirgefa svæðið. Kolya nauðgar eiginkonu sinni, Lilyu, eftir að upp 

kemst að hún hafi verið að halda við Dima. Hún er síðar myrt og Kolya handtekinn, 

grunaður um morðið á henni. Kolya hlýtur í kjölfarið fangelsisdóm fyrir morðið á 

Lilyu og er Roma, sonur þeirra, tekinn í fóstur af fjölskylduvinum. Niðurstaðan er því 

fullnaðarsigur sveitarstjórans Vadim sem jarðar síðan hús fjölskyldunnar og lætur 

byggja kirkju á grunninum til heiðurs vini sínum, biskupsins. 

 Aðalpersónur  myndarinnar eru í raun fastar í prísund samfélagslegs skipulags 

sem spilltir ráðamenn hafa leyft sér að skapa í skjóli enn spilltari yfirvalda sem láta 

sig fátt annað varða en að viðhalda téðum völdum sínum. Framganga sveitarstjórans 

Vadim er því einungis birtingarmynd þess sem tíðkast í landi þar sem 

geðþóttaákvarðanir ráðamanna eru regla en ekki frávik. Niðurstaðan er því 

baneitraður kokteill auðræðis, fáræðis og þjófræðis. Hvað gerir almenningur í slíku 
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ástandi? Samþykkir valdleysi sitt, drekkur vodka (mikið af því) og leiðist út í forarpytt 

siðferðislega ámælisverðrar hegðunar. Almenningur geldur þannig fyrir ástandið, ólíkt 

þeim sem völdin hafa. Það er í öllu falli myndin af rússnesku samfélagi sem Andrey 

Zvyagintsev dregur upp fyrir áhorfendur. Levíatan er ansi miskunnarlaus sýn á þau 

vandkvæði sem fyrirfinnast í Rússlandi samtímans. Í þessu samfélagi virðist enginn 

vera góður. Ríkið, sveitarfélög og kirkjan fara fram með offorsi og menn eins og 

Kolya eru niðurstaðan: brotnir og ofbeldishneigðir. Líkurnar á að sonur Kolya, Roma, 

muni lifa góðu lífi eru hverfandi þar sem allar aðstæður hans stýra honum í aðra átt. 

Myndin er því frásögn af samfélagsgerð í molum.  

 Kærleiksþrot er mynd sem kalla má framlengingu á þjóðfélagslegri greiningu 

Zvyagintsev af sundruðu Rússlandi. Aðalpersónur hennar, Zhenya og Boris, eiga erfitt 

með að tjá sig nema með því að rífast. Sonur þeirra, Alyosha, verður mitt á milli í 

átökunum líkt og Roma í Levíatan. Kaldranalegt ytra umhverfi myndheildarinnar 

speglar innra líf Alyosha og skort hans á nánd við foreldra sína og önnur börn í 

hverfinu sem hann býr í. Umhverfi myndarinnar virðist ólífvænlegt, kalt og dautt. 

Þegar komið er inn á heimili Alyosha og foreldra hans virðist það aftur á móti vel 

búið og gefur ekki af sér þá mynd að þau upplifi efnislegan skort. Aðstæðurnar eru 

aftur á móti ekki jafn góðar og yfirborðið ber með sér. Zhenya, móðir hans, sér eftir 

því að hafa eignast hann og elskar hann ekki. Hún fyrirlítur eiginmann sinn, Boris, og 

hann nær engri tengingu við hana.  

 Myndin fjallar þannig um skort á ást, líkt og titillinn ber með sér, og áhrif þess 

á þessa tilteknu fjölskyldu. Fjölskyldan er aftur á móti myndlíking fyrir sundrung 

samfélagsins og hve langt er á milli einstaklinga. Foreldrar Alyosha skilja og selja 

æskuheimili hans. Hann strýkur að heiman og foreldrar hans stofna ný heimili með 

nýjum mökum sem, miðað við frásögn myndarinnar, eru tifandi tímasprengjur sem 

munu óhjákvæmilega fjölfalda sig. Það liggur annarlegur hjúpur utan um meðlimi 

samfélagsins sem hegðar sér eins og vírus. Skorturinn á ást dreifir úr sér líkt og 

faraldur og ýkt einstaklings– og efnishyggja er birtingarmynd þess. Meðlimir 

samfélagsins geta ekki komið sér saman um sameiginleg norm, viðmið og gildi, 

heldur leiðast allir til þess að fæða eigið egó. Það er því það sjúklega einkenni 

rússnesks samtímalífs sem Zvyagintsev afhjúpar í Kærleiksþroti.  
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3.3. Stefna 
Andrey Zvyagintsev hefur sérstakan stíl og frásagnarleg einkenni sem 

kvikmyndahöfundur. Hann bregður upp mynd af rússnesku samfélagi og speglar 

vandamál þess í raunum einstaklinga og fjölskyldulífs þeirra. Innra líf persóna birtist 

gjarnan í ytra umhverfi kvikmyndanna í stað samræðna. Áhorfendur fá ekki aðgang 

að hugsunum persóna heldur eru þær gjarnan jafn óljósar og framvinda 

kvikmyndanna. Grundvallarmunur er á fyrri verkum Zvyagintsev, Endurkomunni og 

Bannfæringunni, og þeim seinni, Elenu, Levíatan og Kærleiksþroti. Munurinn felst í 

auknu sjálfstæði Zvyagintsev sem kvikmyndahöfundar þar sem fyrri myndir hans 

byggðu á handritum annarra en þær seinni á hans eigin ásamt samhöfundi sínum, Oleg 

Negin. Áherslur Zvyagintsev á þjóðfélagslega rýni eykst í síðari verkum hans og þá 

skýrast hans eigin höfundareinkenni í takt við það.  

 Sú mynd sem Zvyagintsev málar af rússnesku samfélagi er ansi neikvæð og 

sker sig því frá ýmsum öðrum höfundum sem hafa notast við félagslega raunsæjan 

frásagnarstíl í sinni kvikmyndagerð, líkt og De Sica og Rossellini á Ítalíu eða til 

dæmis Ken Loach (1936–) á Bretlandi. Þeir hafa sýnt, og halda áfram að sýna, bæði 

jákvæða og neikvæða þætti í samfélaginu. Oft og tíðum eru aðalpersónur kvikmynda 

þeirra góðar en ytri aðstæður og ráðandi öfl slæm, líkt og í Rome, Open City eftir 

Rossellini og I, Daniel Blake eftir Loach. Það er aftur á móti lítið ljós í myrkrinu í 

myndum Zvyagintsev; bæði aðalpersónur myndanna og ytra umhverfi þeirra og 

andstæðingar eru neikvæðs eðlis. Það er í raun ekki hægt að halda með neinum í 

kvikmyndum hans, nema þá kannski óhörðnuðum börnum sem eru föst í hringekju 

ömurlegheita.  

 Saga verka Zvyagintsev er því ekki af baráttu heiðvirðs og góðs fólks gegn 

kerfi sem er vont og stuðlar að ómannúðlegum aðstæðum, heldur svipmynd af rotinni 

samfélagsgerð eða skortinum á samfélagi yfir höfuð. Elena myrðir  eiginmann sinn 

(Elena), Kolya nauðgar eiginkonu sinni (Levíatan) og Zhenya og Boris vanrækja son 

sinn, Alyosha, svo mikið að hann hverfur (Kærleiksþrot). Alexander lætur 

framkvæma fóstureyðingu á eiginkonu sinni (Bannfæringin), Otets snýr aftur til sona 

sinna eftir tólf ára fjarveru og þykist kenna þeim hvernig eigi að bera sig sem 

karlmenn (Endurkoman). Þræðir sagna kvikmynda Andrey Zvyagintsev liggja því í 

siðrofsástandi: skorti á félagslegri samheldni og upplausn gilda meðal meðlima 

samfélagsins. Því geta myndir Zvyagintsev auðveldlega verið skilgreindar sem 

siðrofskvikmyndir eða siðrofsbíó. Áhorfendur verða vitni að sviðsetningu 
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siðrofsástands og er það að því er virðist takmark Zvyaginstev sem 

kvikmyndagerðarmanns: miðlun sagna um brotið Rússland sem gengur ekki upp fyrir 

meirihluta íbúa þess að hans mati. Hann sjálfur hefur líkt því að reyna að skapa sér 

gott lífsviðurværi í landinu við jarðsprengjusvæði.
28

 

 Zvyagintsev er auðvitað ekki handhafi hins algilda sannleiks og má færa rök 

fyrir því að hann sé fullneikvæður í sýn sinni á rússneskt samfélag. Það finnst að 

minnsta kosti ráðamönnum landsins, ef eitthvað er að marka orð 

menningarmálaráðherra Rússlands, Vladimir Medinsky (1970–), sem þykir 

Zvyagintsev vera tækifærissinni af verstu gerð sem skaði orðspor þjóðarinnar til þess 

að fá verðlaun á erlendum kvikmyndahátíðum.
29

 Aftur á móti er líklega rangt að líta 

til orða framámanna rússnesks stjórnkerfis til að fá skýra mynd af því hvort landið sé 

sniðið að almannahag eða sérhagsmunum fámennrar elítu. Zvyaginstsev, sem segist 

vera trúður fremur en andófsmaður, er í það minnsta ekki á launum hjá Kremlín við 

að breiða út boðskap rússneskra yfirburða né sögulegs mikilvægis ákveðinna 

þjóðhetja líkt og kvikmyndagerðarmenn á borð við Eisenstein, Chiaureli og Pudovkin 

á tímum Sovétríkjanna.
 30

 Hann sækir sér fjármagn hvaðanæva úr heiminum til að 

gera kvikmyndir sínar og hefur skapað sér stöðu sem alþjóðlega þekktur 

kvikmyndahöfundur á heimsmælikvarða. Sé litið til framtíðar má velta fyrir sér hvort 

og hve lengi rússnesk yfirvöld afberi tilvist Zvyagintsev, eða hvort þau fari sömu leið 

og klerkastjórn Írans gerði í tilviki Jafar Panahi fyrir tæpum áratug síðan og banni 

honum að búa til kvikmyndir.  
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29
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30 Brooks, Xan. „Controversial Russian director Andrey Zvyagintsev: Dissident? I‘m more of a clown“. 
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Niðurstöður 

Hér hefur ferill kvikmyndagerðarmannsins Andrey Zvyagintsev verið rakinn og 

tengdur við sögu kvikmynda í Rússlandi, samhliða samtímasögu Rússlands sem ríkis 

og þeirra öru þjóðfélagsbreytinga sem hafa átt sér stað þarlendis, allt frá því að 

kvikmyndalistin ruddi sér til rúms í landinu í lok 19. aldar og til dagsins í dag. Líkt og 

Zvyagintsev eru kvikmyndahöfundar samtímans ávallt að skapa list sem meðvitað eða 

ómeðvitað tekur mið af atburðum síðustu alda, enda hafa þeir hafa mótast af þeim rétt 

eins og aðrir meðlimir samfélagsins.  

 Einnig  hefur því verið velt upp hvort rússneskir kvikmyndagerðarmenn í dag 

séu að skapa rússneskt þjóðarbíó eða hvort þeir hugsi í meira mæli út fyrir landamæri 

Rússlands og geri alþjóðlegar kvikmyndir með rússneskum aðstæðum sem séu frekar 

undir áhrifum af erlendum kvikmyndastefnum en innlendum. Höfundareinkenni 

Zvyagintsev voru síðan tengd við félagsfræðilegar kenningar Émile Durkheim sem 

gefa grundvöll til þess að greina myndir hans í þjóðfélagslegu samhengi og tengja 

saman þær fimm kvikmyndir sem hann hefur leikstýrt hingað til á ferlinum. Í kjölfarið 

hefur verið lagt til að vegna þeirra séreinkenna sem kvikmyndir hans búa yfir tilheyri 

þær svokölluðum siðrofskvikmyndum sem gæti talist undirgrein félagslegs raunsæis. 
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