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Leviafan. Rusia,  2014.  Cor,  141  min.  Xénero:  Drama social  |  Dirección:
Andrey Zvyagintsev |  Guión: Oleg Negin, Andrey Zvyagintsev | Produción:
Alexander  Rodnyansky,  Sergey  Melkumov  (Non-Stop  Productions)  |
Fotografía: Mikhail Krichman | Montaxe: Anna Mass | Música: Philip Glass |
Intérpretes:  Aleksey Serebryakov  (Kolya),  Elena Lyadova (Lilya),  Vladimir
Vdovichenkov (Dmitri), Anna Ukolova (Angela), Roman Madyanov (Vadim)

PREMIOS
a

Festival de Cannes 2014
Mellor Guión
Festival de Sevilla 2014
Mellor Fotografía
Globos de Ouro 2014
Mellor Filme de Fala Non Inglesa

SINOPSE
a

Kolia  vive  nunha  vila  próxima  ao
mar de Barents, no norte de Rusia.
É dono dun taller de coches, preto
da casa onde vive con Lilya, a súa
nova esposa,  e Romka,  o  seu fillo
dun matrimonio anterior. Vadim Se-
reyich,  o  alcalde,  está  empeñado
en facerse co negocio, a casa e as
terras  de  Kolia.  Primeiro  ofrécelle
cartos, pero Kolia non concibe a vi-
da sen o seu taller e as súas terras.
Ante a súa negativa, Vadim decide
usar métodos máis expeditivos.

NOTAS DO DIRECTOR

Cando un home se enfronta á  súa
propia angustia ante a necesidade e
a incerteza, cando as imaxes borro-
sas do mañá o atafegan, cando te-
me polos seus, cando ten medo da
morte que axexa, que outra cousa
pode facer, senón renunciar á liber-
dade e á súa vontade, e transferir,
motu propio, estes tesouros a unha
persoa na que cre confiar a cambio
de enganosas garantías de segurida-
de, protección social, e mesmo du-
nha ilusoria comunidade? 

A mirada que lanza Thomas Hobbes
sobre o Estado é a dun filósofo so-
bre o contrato concluído polo home
co diaño:  veo como a un monstro
procreado polo home para evitar a
guerra  de  “todos  contra  todos”  e
polo  desexo  perfectamente  com-
prensible de conseguir a seguridade
a cambio da liberdade, o seu único
ben auténtico. Do mesmo xeito que
todos, ao nacer, estamos marcados
polo  pecado  orixinal,  todos  nace-
mos nun “Estado” cuxo poder espi-
ritual sobre o home non coñece lí-
mites.  A laboriosa  alianza  entre  o
Home e o Estado é un tema central
na vida de Rusia desde hai tempo. 

Pero se a miña película está ancora-
da  en  terras  rusas,  débese  unica-
mente  ao  feito  de  que  non  sinto
ningún parentesco, ningunha cone-
xión xenética con outra cousa. 

Con todo, estou convencido de que
sexa cal for a sociedade na que vive
cada  un  de  nós,  desde  a  máis
desenvolvida á máis arcaica, chega-
rá  o  día  en  que  todos  deberemos
enfrontarnos á alternativa de vivir
como escravos  ou  como homes  li-
bres. E se pensamos inxenuamente
que debe existir un tipo de réxime
estatal  que  nos  libere  desta  elec-
ción, non podemos estar máis equi-
vocados. Na vida de todo home che-
ga un momento decisivo no que se
atopa fronte ao sistema, ao “mun-
do”, e no que debe defender o seu
sentido da xustiza, o seu sentido de
Deus  na  terra.  Agora  ben,  xa  que
aínda é posible expor estas pregun-
tas ao espectador e atopar un heroe
tráxico nestas paraxes, un “fillo de
Deus”,  un  personaxe  que  sempre
sufriu, sinto que a miña patria aín-
da non está  perdida para  min nin
para todos os que fixeron o filme.

ENTREVISTA AO DIRECTOR

É o título da súa película unha re-
ferencia ao Antigo Testamento ou
ao libro de Thomas Hobbes?
A ambos. O Leviatán é mencionado
na historia bíblica de Job, que co-
mo o protagonista da miña película
é gradualmente desposuído do que
ten. Tamén quixen aludir a Hobbes,
que no seu ensaio sostén a necesi-
dade dunha autoridade superior pa-
ra evitar que os homes se aniquilen
uns  a outros.  Creo que Hobbes  se
equivoca  ao  idealizar  ao  Estado.
Nun país como Rusia, a seguridade
e a protección que o cidadán recibe
do Estado págaa renunciando á súa
liberdade. É dicir, vende a súa alma
ao diaño. O Estado convértese nun
monstro, no Leviatán.

Leviatán está marcada por un for-
te pesimismo. O mundo de corrup-
ción retratado parece a piques do
colapso social e humano. 
Xa mentres facía Elena, o meu film

anterior, decateime de que algo es-
taba a cambiar en Rusia. Non é tan-
to un cambio político,  senón máis
ben  un  cambio  na  percepción  da
xente. A chegada do capitalismo se-
gue a ser un trauma para nós. A súa
irrupción  levou  por  diante  algo
esencial  da  alma  rusa.  Lembro  os
tempos  en  que  as  casas  estaban
abertas a todo o mundo, imperaba
a  xenerosidade.  Iso  xa  non  é  así.
Hoxe a xente tende a ver rivais en-
tre os veciños en lugar de amigos.

A historia e o pensamento ruso ti-
veron  unha  relación  tensa  coa
idea da democracia. 
Fáiseme  difícil  imaxinar  unha  de-
mocracia funcionando de forma óp-
tima  en  Rusia.  Aínda  conservamos
unha  conciencia  soviética  que  nos
impulsa a construír e pensar de for-
ma  vertical,  xerárquica,  cunhas
persoas  exercendo  o  poder  sobre
outras.  Nese  sentido,  somos  máis
asiáticos que europeos. 

As localizacións naturais xogan un
papel crucial.
Buscamos  eses  escenarios  durante
máis de dous meses. Partimos desde
Moscova e chegamos case a Bielo-
rrusia  buscando  localizacións.  O
problema é que todas as vilas pare-
cíanme iguais e eu buscaba algo di-
ferente. Ao final, atopei unha aldea
chamada Teriberka que me impre-
sionou polo seu abandono, a súa de-
cadencia. É un lugar case en ruínas,
que está a morrer, pero aínda con-
serva un interesante contraste en-
tre a man humana e a natureza.

A película está financiada en parte
polo  Ministerio  de  Cultura  ruso.
Que reacción espera do goberno?
Non sei, aínda non a viron, alá eles.
Unha  de  dúas:  ou  quixeron  sacar
peito e demostrar que son quen de
aceptar as críticas, ou seica alguén
non leu o guión da película até o fi-
nal,  nunca  o  saberemos.  A obriga
dun  Ministerio  de  Cultura  debería
ser só que a cultura viva e creza.  A
min interésame só  o público,  pro-
porcionarlle novas ideas e desexos
de cambio. Soño cunha Rusia onde
existan a xustiza e a esperanza. 

Tras Semana Santa, regresa o CGAI á Filmoteca dos luns e empeza un novo ciclo musical! Estade atentos!


