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SINOPSE
Kolia ten un taller de mecánica á beira da súa casa. O
alcalde está decidido a apropiarse da casa e do taller de
Kolia  custe  o  que  lle  custe.  Primeiro  tenta  comprar  o
terreo, pero Kolia non está disposto a vender.
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O título adiántanos que se trata dunha historia cun gran
contido  simbólico,  mitolóxico  e  dunha  brutal  forza
temática. Zvyagintsev logra un maxistral resultado, que
fala claramente da condición humana, da súa grandeza,
pero tamén da súa decadencia. En ocasións o director
foi comparado con Tarkovsky.
Inspirado no libro de Xob, cóntanos a historia de Kolya
(Aleksey Serebryakov)  quen vive co  seu fillo  e  a  súa
segunda  esposa,  Lylia  (Elena  Lyadova),  nun  lugar  do
norte  de  Rusia  á  beira  do  mar,  nunha  localización
xeográfica  envexable.  A  súa  casa,  nunha  fermosa  e
abatida baía,  domina toda a paisaxe.  Construída coas
súas propias mans, é todo o seu patrimonio e será o que
detonará o relato. Kolya é un bo home, traballa como
mecánico e está conforme co que ten. Non lle pide máis
á vida. Con todo, levarao ao límite da súa capacidade de
resistencia,  cando  o  mergulla  nunha  loita  pola  súa
querida  terra,  contra  o  implacable  alcalde  (Roman
Madyanov).  O seu amigo, (Vladimir Vdovichencov),  un
hábil  avogado,  chega  da  cidade  para  axudalo,  o  que
traerá  aínda  máis  complicacións.  Desta  forma  Kolya
verase envolvido nunha espiral de intrigas onde o poder
e a corrupción se farán presentes.
O escenario é un verdadeiro achado, xa que representa
exactamente un lugar afastado,  místico,  solitario,  que
convida á reflexión, e que por suposto Kolya non quere
deixar.  A  desolación  da  paisaxe  é  por  momentos
abafadora,  e  como  símbolo  que  acompaña  as
fermosísimas  imaxes,  atópase  o  esqueleto  dun
impoñente animal mariño, que vemos repetidamente, o
mesmo que o violento  espectáculo  dos esqueletos  de
barcos encallados.
Conta o mito que o Leviatán é un monstro dos mares
creado por Deus, asociado no cristianismo con Satán. A
súa misión sería  posuír  ás  persoas.  A alusión  a unha

criatura maligna, ao comparala co antagonista da cinta,
móstranos que ás veces os monstros humanos poden
superar a imaxinación, como este home sen escrúpulos,
capaz das maldades máis inhumanas pola súa ambición.
Doutra banda, o director tamén fai referencia ao relato
de Xob, dotando a Kolya dos atributos deste personaxe
bíblico.  Outro  referente  obrigado  sería  o  Leviatán  de
Thomas Hobbes,  no que dá toda unha teoría sobre o
contrato social, a organización do estado ideal sometido
aos Dez Mandamentos, pero non dentro da escuridade
da igrexa.
Así mesmo, no filme percíbese unha profunda crítica aos
valores da sociedade contemporánea, onde a lealdade,
a  fidelidade,  a  amizade  están  en  dúbida.  As  leis  non
están  para  protexer  os  cidadáns,  senón  ás  elites  do
poder,  xa sexa político ou relixioso. Os homes xa non
teñen  en quen confiar,  non hai  quen vele  polos  seus
intereses, nin os líderes espirituais. A loita é solitaria e
persoal, polo mesmo descomunal.
Como  espectadores  compartimos  a  desesperación  do
protagonista, o suspenso aumenta pola présa que sente
de que o envurullo se resolva. E o ritmo lento que se
manexa  no  filme  lévanos  en  certos  momentos  á
impaciencia.  Con  todo,  presenta  lapsos  de  humor  un
tanto  irónico  que  dan  un  instante  de  respiro.  Como
cando os protagonistas saen de paseo cos seus amigos
e sacan uns retratos de líderes soviéticos e rusos para
faceren un xogo de tiro ao branco. Xogo que termina
por saírse de control.
A destacable fotografía, a cargo de Mikhail Krichman, é
peza importantísima no filme desde o inicio, a paisaxe
déixate sen alento. A forza das ondas do mar batendo
nas rochas, os amenceres silenciosos e fríos, mentres se
aprecia  ao  lonxe  unha  balea  e  os  ósos  dun  animal
mariño descansan na area, son un conxunto de poesía
feita  imaxes,  cunha  bellísima  composición,  pero  que
transmiten  certa  angustia  e,  por  momentos,
desesperanza.
O  vodka  é  outro  elemento  recorrente,  o  seu  papel  é
case protagónico. Kolya e os seus compañeiros afogan
nel  as  penas  e  preocupacións,  chegando  a  estados
grotescos.
Trátase dunha historia que, mesmo ocorrendo na Rusia
actual,  é un relato  universal,  que podería  suceder  en
calquera lugar. Fala da condición humana en xeral e da
dificultade  das  relacións  interpersoais,  cada  vez  máis
complicadas.  Exhibe  ao  home  na  súa  loita  contra  a
adversidade e contra as inxustizas.
En  conclusión:  estamos  ante  unha  película  na  que  o
marco de fondo é unha Rusia onde a corrupción política,
social ou relixiosa é a norma, e na que non hai cabida
para os xustos. É unha denuncia do sistema, da falta de
ética e moral, da indiferenza ante o sufrimento alleo. É
unha  historia  catártica,  atrevida  pola  súa  crítica,
exemplo  dunha  batalla  contra  a  degradación  dos
valores. Un traballo titánico, para os que aínda os teñen.
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