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RESUMO: Este artigo trata de releituras de filmes soviéticos feitas pelo cinema russo
contemporâneo como traduções intersemióticas de obras cinematográficas, peças teatrais e
romances anteriores, analisando a importância que o cinema soviético continua a ter na
cultura russa e as causas e o impacto das releituras na sociedade atual. Dentre os vários
motivos que colaboram para o acontecimento de tal fenômeno, o estudo destaca: a nostalgia
que muitos cidadãos russos sentem da era soviética; o sucesso que as produções antecessoras
tiveram ao longo do tempo; e os fatores econômicos por trás das releituras. O método
utilizado para a realização do estudo consiste na leitura de textos acadêmicos sobre tradução
intersemiótica, tais como “Tradução intersemiótica” de Júlio Plaza (2003), “Beginning to
theorize adaptation: What? Who? Why? How? Where? When?”, de Linda Hutcheon (2006) e
“The work of art in the age of mechanical reproduction”, de Walter Benjamin (1968), bem
como fontes relacionadas ao tema, tais como o portal de cinema russo Kinopoisk, do qual
foram retiradas as informações referentes a bilheteria e popularidade dos filmes mencionados,
aferida através de seus sistema de rating, portais de notícia (Komsomolskaia Pravda) e
entretenimento (tele.ru), e o estudo comparativo das obras analisadas, traçando um histórico
das releituras feitas desde o fim da URSS até o fim do ano de 2014.
Palavras-chave: Tradução Intersemiótica. Cinema Soviético. Cinema Russo. Adaptações
Cinematográficas.
ABSTRACT: This article deals with remakes and sequels of Soviet movies made by the
contemporary Russian cinema industry as intersemiotic translations of earlier films, plays and
novels, analyzing the important role that the Soviet cinema still plays in Russian culture and
the causes and impact of such remakes and sequels on the society nowadays. Among the
various reasons that collaborate to the advent of such phenomenon, this study focuses on: the
nostalgia that many Russian citizens feel towards the Soviet era; the success that the old
productions have had ever since they have been released; and the economic factors behind
such productions. The method that has been utilized for the realization of this study consists
of the reading of academic texts about intersemiotic translation, such as Julio Plaza’s
“Tradução intersemiótica” (2003), Linda Hutcheon’s “Beginning to theorize adaptation:
What? Who? Why? How? Where? When?” (2006) and Walter Benjamin’s “The work of art
in the age of mechanical reproduction” (1968), as well as other sources related to the theme,
such as the Russian cinema website Kinopoisk, from which the information about box office
and popularity (through its rating system) of the mentioned movies have been retrieved, news
(Komsomolskaia Pravda) and entertainment (tele.ru) and the comparative study of the
analyzed works properly, tracing a history of productions remade since the dissolution of
USSR until the end of 2014.
Keywords: Intersemiotic Translation. Soviet Cinema. Russian Cinema. Film Adaptations.
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1. INTRODUÇÃO
Guerra fria. Durante mais de meio século nos era praticamente desconhecido tudo
acerca do mundo socialista, liderado pela então URSS, o que persiste até hoje, mesmo
décadas depois de seu colapso. Sabemos algo sobre Lenin, Stalin e Gagarin, mas o que dizem
a nós, brasileiros, nomes como Gaidai, Riazanov e Daneliya? Estes e muitos outros nomes de
célebres cineastas soviéticos que são praticamente desconhecidos no Brasil ressoam até hoje
nas ex-repúblicas, sobretudo na Rússia, onde a indústria cinematográfica contemporânea
produz releituras de seus clássicos a todo o vapor.
Como afirma Anna Chor-Tchudnovskaia, psicóloga e socióloga russa e pesquisadora
da Universidade Sigmund Freud, em Viena, em seu texto Poniát’ postsoviétskogo tcheloviéka
(“Entendendo o homem pós-soviético”) (2009), é difícil descrever a sociedade russa
contemporânea com um termo mais exato e verossímil do que “pós-soviética”. Segundo ela, a
Rússia de hoje vive um difícil processo de aceitações e rejeições do passado socialista, o
processo de transição do antigo regime totalitário para o atual regime autoritário, algo
bastante recente, “ainda malmente descrito pelas ciências sociais e políticas”, onde não há
uma “fórmula teórica que possa explicar a influência disso no desenvolvimento da sociedade
a longo-prazo”.
Da minha experiência própria, posso afirmar que conhecer a Rússia foi como
caminhar por impressionantes paisagens erguidas sobre as ruínas da União Soviética. O
estranhamento de tal encontro me mostrou o quanto nós brasileiros e os russos ignoramos uns
aos outros e o quanto podemos ganhar ao aprender um pouco mais sobre esse país tão distante
e de cultura e história tão ricas e vastas quanto seu território.
Ainda em 2009, quando eu estudava russo sozinho através de lições de áudio e cursos
on-line (o que veio a ser o objeto de estudo do meu TCC dois anos depois, mas isso já é outra
estória), encontrei nos filmes e desenhos animados soviéticos uma forma de contato
surpreendentemente íntima com a memória coletiva da sociedade russófona2 pós-soviética.
Frases cômicas, trágicas ou de sabedoria, oriundas de tais produções cinematográficas e
televisivas, estão inseridas no imaginário russófono como verdadeiros ditados e provérbios
populares. Por exemplo: a frase Nádo, Fiédia, nádo (“É preciso, Fiédia, é preciso”),
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Escolhi o termo “russófono” pois essa memória coletiva transpõe as fronteiras da Rússia, implicando
comunidades russófonas em outros países da ex-URSS e a diáspora espalhada pelo globo.
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imortalizada pelo personagem Churik, de Opieráciia Y (“Operação Y”, 1965)3, ao punir um
personagem valentão, virou lugar-comum na língua russa, utilizada para expressar que
determinada medida, embora dolorosa, é indispensável; do mesmo personagem, desta vez em
outro filme, Kavkázskaia Pliénnitsa, ili Nóvyie Prikliutchiéniia Chúrika (“Prisioneira do
Cáucaso, ou As Novas Aventuras de Churik”, 1966), durante uma cena, em que um dos
personagens conta uma estória semelhante à lenda de Ícaro, porém protagonizada por um
pássaro que se queima ao aproximar-se do Sol, Churik, penalizado, lamenta: Ptítchku jálko!
(“Coitado do passarinho!”), frase que virou sinônimo de pena ou de lamento, embora com
uma conotação irreverente; do mesmo filme a frase Jit’ khorochó, a khorochó jit’ – iechtchió
lútchtche! (“Viver é bom, mas viver bem é melhor ainda!”), virou uma expressão recorrente
na língua russa, sendo estampadas em camisas e botões, frequentemente com os rostos dos
três personagens trapalhões a quem é atribuída a frase: Тrus, Balbiés e Byvályi, que, de tão
populares, ganharam monumentos por toda Rússia (Fig. 1).
Da animação soviética, Tcheburachka (1971) é, provavelmente, o exemplo mais
célebre. Das canções do curta-metragem infantil, que tornaram-se grandes sucessos, uma
delas tornou-se de facto a canção de parabéns das festas de aniversário em russo: K
sojaliéniiu, dien’ rojdiéniia tól’ko raz v godú (“Infelizmente aniversário é só uma vez por
ano).

Fig. 1 Kavkázskaia Pliénnitsa, ili Nóvyie
Prikliutchiéniia Chúrika (1966) e monumento a Trus,
Balbiés e Byvályi em Irkutsk, Rússia.
Fonte:<http://the-best-of-thebest.diary.ru/p198052898
.htm?from=0> Acesso em: 21/12/14
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Os títulos das obras aqui citadas, bem como as citações, são transcritos e/ou traduzidos pelo autor do artigo de
acordo com as normas estabelecidas pelos docentes do curso de russo da USP (MELETINSKI, 1998), posto que,
em sua maioria, elas não foram lançadas ou são difíceis de serem encontradas em língua portuguesa.
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Certas citações de filmes soviéticos chegam a formar o imaginário coletivo russo sobre
determinados países, como o Brasil, um país de muitas florestas, macacos e eternos carnavais,
a exemplo da frase Iá tiótuchka Tchárli, iz Brazílii, gdié v liesákh jiviót mnógo-mnógo díkikh
obiez’ián! (“Eu sou a titia de Charlie, do Brasil, onde nas florestas moram muitos e muitos
macacos selvagens”) do filme Zdrávstvuitie, iá vácha tiótia! (“Olá, eu sou sua tia!”, 1975),
adaptação cinematográfica da peça inglesa Charley’s Aunt (“A tia de Charlie”, 1892), define,
em poucas palavras, o estereótipo que povoa a cabeça dos russos sobre o Brasil.
Curiosamente, a frase Zdrávstvuitie, iá vácha tiótia!, que dá nome ao filme, tornou-se
uma expressão comum da língua russa, que denota surpresa, estranhamento.
Da literatura soviética do início do século XX, partem outros famosos exemplos que
ajudaram a moldar o imaginário russófono acerca das terras tupiniquins. Dvienádtsat’ stúl’iev
(“Doze cadeiras”), de 1927, e Zolotói Tieliónok (“O bezerro de ouro”), de 1931, ambos
escritos pela dupla de autores Ilia Ilf e Evguenii Petrov, nas adaptações cinematográficas
homônimas de 1971 e 1968, respectivamente, carregam várias citações especificamente
direcionadas à cidade do Rio de Janeiro. Rio-de-Janeiro4 – èto moiá mietchtá i nié smiéitie
kasát’sia ieió svoími griáznymi lápami! (“O Rio de Janeiro é o meu sonho e não se atreva a
tocá-lo com suas patas sujas!”) é uma das famosas citações de Zolotói Tieliónok (1968), em
que Ostap Bender, o anti-heroi fascinado pela então capital brasileira, descreve a cidade de
seus sonhos como aquela onde poltorá millióna tcheloviék, i vsié pogolóvno v biélykh
chtanákh (“um milhão e meio de pessoas passeiam vestindo calças brancas”), citação à qual
se deve o estereótipo presente nas mentes de russos de todas as idades de que no Brasil todos
vestem calças brancas, o que indica um eterno estado de festa e ócio, posto que no contexto
geopolítico das ex-repúblicas soviéticas, para a grande maioria da população andar sempre de
calças brancas é algo impraticável devido ao trabalho (ao menos estereotípico) nas fábricas,
no campo e mesmo, devido à lama resultante das chuvas de outono e da neve lamacenta
derretida nas estradas.
No filme Dvienádtsat’ stúl’iev (1971), Ostap Bender continua a falar sobre a cidade
maravilhosa: Da, èto vam nié Rio-de-Janeiro! (“Isso não é o Rio de Janeiro!”), frase que
ganhou uso corrente na língua russa, exprimindo o significado de “isso não é uma maravilha”,
ou a música cantada pelo próprio personagem “O Rio Rio, o mama mia, o Rio-de-Janeiro...”,
que se tornou famosa devido ao filme.
4

Nomes compostos como “Rio de Janeiro” obrigatoriamente levam hífen, em russo.
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Ostap Bender tornou-se um personagem tão famoso que até mesmo os chefes de
Estado russos Vladimir Putin e Dmitriy Medvedev citaram algumas de suas frases em eventos
oficiais. Em 2005, em resposta às pretensões irredentistas da Letônia à região limítrofe de
Pytalovskii Raion, na Rússia, Putin menciona uma frase de Ostap Bender (NTV, 2005): Ot
miórtvogo oslá úchi im [a nie Pytálovskii raión] (“Eles vão receber as orelhas de um burro
morto [e não Pytalosvkiy Raion]”). Em 2010, ao pronunciar-se sobre o reconhecimento da
independência da Abecásia e Ossétia do Sul (NEWSRU, 2010), duas províncias separatistas
da Geórgia, Putin novamente recorre a Dvienádtsat’ stúl’iev (1971): [Suchtchestvúiut
probliémy, po kotórym] torg nieumiéstien (“[Existem questões onde] não há lugar para
barganha”) (citações em negrito). Medvedev, por sua vez, mencionou o personagem
(COMMENTS, 2012), dizendo que, “como Ostap Bender recomendava, é necessário ler [e
respeitar] o código penal”, porém, defendeu o então primeiro-ministro russo, “é também
necessário ler [e respeitar] a legislação sobre direito tributário, embora esta tenha ainda mais
artigos”.
Essas e inúmeras outras citações e referências na língua russa provenientes de
produções cinematográficas soviéticas mostram como o cinema é importante para o povo
russo. De fato, muitos filmes soviéticos, inclusive esses que citei acima, passam na televisão
até hoje, a exemplo de Iróniia sud’bý, íli S liógkim párom! (“Ironia do destino”), de 1975, que
é tradicionalmente exibido nos principais canais de televisão da Rússia, às vésperas do ano
novo, e se tornou um verdadeiro ícone dessa época do ano.
Curiosamente, tal fenômeno é praticamente inexistente em relação aos filmes russos
pós-soviéticos. À exceção de “Brat” (1997) e “Brat 2” (2000), que gozam de certo status de
filmes cult, poucos filmes russos alcançaram o sucesso e longevidade dos clássicos soviéticos.
Nos últimos anos, um dos diretores mais bem sucedidos do cinema russo é o diretor de
origem cazaquistanesa Timur Bekmambetov, que emplacou sucessos de bilheteria como:
Notchnói Dozór (“Guardiões da Noite”, 2004) e Dnievnói Dozór (“Guardiões do Dia”, 2006);
a franquia Iolki (“Pinheiros”), dos quais ele participa como diretor e/ou produtor: Iolki (2010),
Iolki 2 (2011), Iolki 3 (2013) e Iolki 1914 (2014); e outros sucessos, inclusive no cinema
americano, a exemplo de Wanted (“O Procurado”, 2008), estrelando Angelina Jolie, Morgan
Freeman e James McAvoy; a animação 9 (2009), produzido por ele em parceria com Tim
Burton; e Abraham Lincoln – Vampire Hunter (“Abraham Lincoln – Caçador de Vampiros”,
2012).
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De todos esses sucessos, talvez o mais significativo seja o da franquia Iolki, que ocupa
um nicho bastante tradicional da audiência russa, o das comédias de fim-de-ano5, tentando
desbancar o fenômeno “Ironia do destino”, citado anteriormente. Diferentemente de “Ironia
do destino”, um Iolki só não foi o suficiente para tornar-se tradição, surgindo assim
praticamente um filme novo da série a cada fim de ano. Em um cenário onde filmes soviéticos
continuam a gozar de ampla popularidade, ocupando um posto que as produções
contemporâneas dificilmente conseguem alcançar, não é de se admirar que a indústria
cinematográfica russa começasse a fazer releituras dos clássicos do cinema soviético.
2. OS REMAKES
Os remakes, isto é, as regravações de filmes, são analisados neste artigo como
fenômenos de Tradução Intersemiótica, termo cunhado por um russo, Roman Jakobson, em
seu ensaio de 1959 On linguistic aspects of translation (“Sobre os aspectos linguísticos da
tradução”), posto que se constituem como traduções entre as épocas e culturas soviética e
russa contemporânea, através do cinema e da literatura que com ele se relaciona.
Como Julio Plaza afirma no capítulo introdutório “A Tradução Como Poética
Sincrônica”, de seu livro “Tradução Intersemiótica” (2003, p. 2), “A história “acabada” é a
história morta, aquela que nada mais diz. História, então, pressupõe leitura. É pela leitura que
damos sentido e reanimamos o passado”. O passado soviético está longe de ser história morta.
Ele está presente em todos os aspectos das sociedades de seus quinze países sucessores. Na
Rússia, milhões de pessoas, nascidas ou não na era soviética, sentem nostalgia daquela época.
Isso, em parte, explica por que até hoje filmes soviéticos fazem tanto sucesso. Eles são uma
forma de recuperar aquele passado perdido, de relembrar os bons tempos. Os remakes então
surgem como uma forma de reler esse passado. Um dos motivos mais fortes para o
surgimento de tal fenômeno é, como Linda Hutcheon elicita no capítulo “Beginning to
Theorize Adaptation”, de seu livro “A theory of Adaptation” (2006, p. 30), o fator econômico.
A estudiosa canadense afirma que questões econômicas gerais, como financiamento e
distribuição de diferentes mídias e formas de arte devem ser consideradas em qualquer análise
5

Devido ao passado socialista, quando festas de cunho religioso eram proibidas, o natal se mesclou às
festividades do ano novo, que se tornou o feriado mais importante da URSS e, posteriormente, da Rússia. Sendo
assim o que poderíamos chamar de “comédia natalina”, na Rússia seria mais adequado chamar de comédia de
fim-de-ano, ou “filme de ano novo” (novogódnii fil’m).
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teórica de adaptação. É claro que os estúdios russos de cinema almejam a grande audiência
ávida por assistir a produções que prometem dar novo fôlego a obras já ruminadas pelo
tempo, o que não é nada de novo, posto que, como a própria Linda Hutcheon menciona logo
em seguida, Shakespeare, Gounod, Verdi e Wagner, dentre outros autores clássicos
universais, já faziam isso muito antes de criticarmos tal comportamento na cultura pop da
atualidade (2006, p. 30-31), mas a vantagem econômica não se resume somente a isso.
Segundo artigo sobre remakes de clássicos soviéticos, publicado no portal de notícias russo
sobre o mundo cinematográfico e televisivo tele.ru (2014), regravar filmes soviéticos é
também vantajoso, do ponto de vista econômico, posto que são filmes relativamente baratos
de se produzir. Suas tramas são conduzidas, geralmente, em cenários urbanos comuns,
utilizando o mínimo de recursos e priorizando a relação psicológica e emocional dos atores
com o público, sem exigir grande esforço cenográfico, nem efeitos especiais.
No mesmo artigo, entretanto, a razão principal para a tendência dos estúdios de
cinema da Rússia de regravar clássicos soviéticos está, segundo o diretor da Mosfilm, a
Hollywood russa, Karen Chakhnazarov, na crise de ideias que assola o meio atualmente. Os
roteiros atuais requerem altos orçamentos e não dão certeza de lucro, enquanto os remakes,
que custam relativamente pouco, têm mais garantias de retorno financeiro, já que suas
narrativas têm alta aprovação no gosto popular.
Em uma entrevista a um site de notícias russo-armênio (NEWSARMENIA, 2013),
Chakhnazarov afirma que remakes são uma tendência global, mas na Rússia nunca se viu
tamanha quantidade deles sendo produzidos como atualmente, o que, segundo o diretor, não é
um bom sinal. Além disso, segundo ele, remakes nunca superam os filmes em que se baseiam.
Oleg Ivanov, diretor da companhia Movie Research (YURYEVA, 2012), constata a mesma
realidade. Segundo ele, a maior parte dos filmes não atinge as expectativas dos espectadores,
que chegam ao cinema com ares de nostalgia e saem desapontados tanto em relação à
qualidade do filme quanto à sua relação com o filme sobre o qual se baseia. Tal decepção se
explica através da simples comparação feita por Linda Hutcheon entre o processo de
adaptação e o de tradução: “assim como não pode haver tradução literal, não pode haver
adaptação literal” (2006, p. 16). Embora Hutcheon analize adaptações entre meios diferentes
(de livros para filmes, video-games e por aí vai), a mesma questão pode ser encontrada nas
adaptações entre filmes, como no caso dos remakes. Mesmo sem alcançar as expectativas de
muitos espectadores, o fato é que mais e mais releituras de produções soviéticas vem sendo
Revista Inventário. Salvador, n. 16, jan-jul 2015 – www.inventario.ufba.br
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feitas – prova de que é um negócio rentável e vantajoso, muito pelas razões econômicas
explicadas anteriormente. O termo “releitura” aqui traz um sentido mais amplo, abarcando
também as continuações, das quais tratarei mais adiante.
Para se ter uma ideia de quantas releituras de filmes soviéticos vêm sendo feitas
desde o fim da URSS, segue uma tabela com alguns dos principais títulos lançados desde
2006 (remakes em negrito e continuações com asterisco (*):
Ano
2006

Título
Karnavál’naia notch’
dva, íli piat’diesiát’ liet
spustiá*
(Noite de carnaval 2,
ou 50 anos depois)
Iróniia sud’bý.
Prodoljéniie*
(Ironia do destino.
Continuação)
Tcheloviék s Bul’vára
Kaputsínok
(O homem do
boulevard das
Capuchinhas)

Direção
ÈldarRiazanov

Produção
Timur Kabulov

Antecessor
Karnavál’naia notch’ (1956)
(Noite de carnaval)
Dir.: Èldar Riazanov

Timur
Bekmambetov

Konstantin Ernst,
Timur Bekmambetov,
Anatoliy Maksimov i
dr. (e outros)
Alla Surikova
Aleks Potachnikov

Iróniia sud’bý, íli S liógkim
párom! (1975)
(Ironia do destino)
Dir.: Èldar Riazanov
Tcheloviék s Bul’vára
Kaputsínov
(O homem do boulevard
dos Capuchinhos)
Dir.: Alla Surikova

2010

Iglá Remix
(A agulha Remix)

Rachid
Nugmanov

Rashid Nugmanov

2011

Slujébnyi román.
Náche vriémia
(Romance
burocrático. Nossa
época)
Djentl’miény, udátchi!
(Cavalheiros, boa
sorte!)

Sarik Andreasian

Serguei Livniev,
Gueorgui Malkov

Iglá (1988)
(A agulha)
Dir.: Rashid Nugmanov
Slujébnyi román (1977)
Dir.: Èldar Riazanov

Aleksandr
Baranov,
Dmitriy Kiselyov

Djentl’miény udátchi (1972)
Dir.: Aleksandr Seryi

2013

Ku! Kin-dza-dza

Gueorgui
Daneliya

Timur Bekmambetov,
Iva Stromilova,
Aleksandra Remizova,
i dr. (e outros)
Serguei Selianov,
Konstantin Ernst,
Leonid Iarmolnik

2013

Ya liubliú nóvyi gód / I
Love New Year
(Eu amo o ano novo)

Radhika Rao,
Vinay Sapru

Bhushan Kumar,
Krishan Kumar

2013

Nie bóisia, ia s tobói!
1919*
(Não tema, estou
contigo! 1919)

Iulii Gusman

Iulii Gusman
Timur Vainchtein

Iróniia sud’bý, íli S liógkim
párom! (1975)
(Ironia do destino)
Dir.: Èldar Riazanov
Nie bóisia, ia s tobói! (1981)
Dir.: Iulii Gusman

2007

2009

2012

8

Alla Surikova

Kin-dza-dza! (1987)
Dir.: Gueorgui Daneliya

Revista Inventário. Salvador, n. 16, jan-jul 2015 – www.inventario.ufba.br
ISSN 1679-1347

RELEITURAS DE FILMES SOVIÉTICOS NO CINEMA RUSSO CONTEMPORÂNEO

Fonte: <http://www.tele.ru/cinema/hits/sikvely-prikvely-i-remeyki-chto-delayut-s-shedevrami-sovetskogo-kino/> Acesso em: 21 dez. 2014

Somam-se a esses títulos mais outras releituras, lançadas em 2014, a exemplo de
Kavkázskaia Pliénnitsa!, continuação do clássico de Gaidai mencionado anteriormente,
lançado em junho, e Tcheburachka, uma produção nipo-russa, em novembro, além de
Viesiólye Riebiáta, lançado em agosto deste ano, o que mostra que a tendência de fazer
releituras de obras soviéticas continua firme e forte. Outros remakes previstos para serem
lançados em breve, segundo o jornal russo Komsomolskaia Pravda (KP, 2014), são: A zóri
zdiés’ tíhie (“Auroras nascem tranquilas”), previsto para maio de 2015; Èkipáj (“Tripulação”),
previsto para 2015; e Ivan Vasilievitch, previsto para 2016.
Como Chakhnazarov afirma (NEWSARMENIA, 2014), os remakes, via de regra, não
obtêm o mesmo êxito de seus antecessores, posto que, como Ivanov explica (YURIYEVA,
2012), os espectadores chegam ao cinema com uma expectativa praticamente impossível de
ser correspondida, dinâmica perceptível não só no contexto dos remakes de filmes soviéticos,
mas de um modo geral, a exemplo de filmes baseados em livros ou histórias em quadrinhos
mundo afora. Invariavelmente, a leitura que o diretor (e não só) faz da obra difere da leitura
feita pelo espectador. Mudanças, nesses casos, são algumas das escolhas mais delicadas e,
consequentemente, criticadas. Um dos sites mais populares da internet russa, pikabu.ru,
publicou um pequeno artigo com uma lista dos piores remakes de filmes soviéticos. Na lista,
as mudanças em relação aos filmes em que os remakes se baseiam são claramente os pontos
mais críticos. No caso de Slujébnyi Román. Náche vriémia (2011), por exemplo, na descrição
do filme as diferenças em relação ao antigo Slujébnyi Román (1977) são logo destacadas: os
personagens principais do filme de 2011, Liudmila Kalugina e Anatolii Novoseltsev
trabalham em uma grande firma, enquanto no filme de 1977 eles trabalham em um
departamento de estatísticas do governo (algo muito mais típico para a época). Outra
diferença expressa no artigo é que, na releitura, ao invés de ser pai solteiro de dois filhos,
Novoseltsev cria duas filhas sozinho. Ambas mudanças carregam vestígios das
transformações sociais da realidade pós-soviética que rompem com a obra antecessora,
desagradando o público ávido por rever o vetusto casal que ainda habita suas memórias.
Outro filme citado no artigo é Djentl’miény, udátchi! (2012), onde ao invés dos carismáticos
três bandidos do filme soviético, há apenas um, e o cobiçado elmo de Alexandre, o Grande, na
releitura passa a ser uma relíquia do Cazaquistão, agora um país independente. A título de
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exemplo, seria como se fizessem um remake de Os Três Patetas com apenas um, novo, pateta.
Tcheloviék s Bul’vára Kaputsínok (2009) é outro exemplo dado pelo artigo, em que a estória
se passa na Rússia, contrária ao enredo do filme Tcheloviék s Bul’vára Kaputsínov (1972),
sátira que se passa no Oeste dos EUA. Segundo o artigo, cada um dos filmes fracassou nas
bilheterias, o que provavelmente se deve à decepção do público com as mudanças.
Por outro lado, Maksim Voronkov, diretor de Kavkázskaia Pliénnitsa! (2014),
releitura de Kavkázskaia Pliénnitsa, íli Nóvyie Prikliutchiéniia Chúrika (1966), foi no
caminho inverso: ele fez um remake da maneira mais literal possível, quiçá para contornar os
percalços que outros remakes enfrentaram ao ousar mudar características dos filmes em que
se basearam. Filmada quadro a quadro, buscando a máxima semelhança à obra-prima de
Leonid Gaidai, a obra de Voronkov é, praticamente, uma versão “mecanicamente
modernizada” do filme de 1966 (KP, 2014). Entretanto, parece que tampouco era essa tal
semelhança que o público queria ver, pois desde sua estreia, a releitura de Voronkov foi um
fracasso de crítica (KP, 2014) e de bilheteria (KINOPOISK, 2014), conseguindo embolsar
apenas US$179,843 do orçamento de mais de três milhões de dólares investido na produção
do filme. Neste caso, ironicamente, as maiores críticas são justamente à forçosa semelhança
criada para o filme (Fig. 2).

Fig. 2 Cena onde Nina e Shurik se conhecem em Kavkázskaia Pliénnitsa, ili Nóvyie Prikliutchiéniia Chúrika
(1966) e em Kavkázskaia Pliénnitsa! (2014)
Fonte: <http://www.wday.ru/stil-zhizny/vibor-redakcii/novaya-kavkazskaya-plennitsa-a-chto-eto-za-devushka-igde-ona-jivet/> Acesso em: 31/12/14

Considerando os remakes feitos até então e o desempenho que tiveram tanto em
termos de crítica quanto de bilheteria, não é de se estranhar a atual tendência à que os
diretores russos estão aderindo: afastar-se do termo remake. Os produtores do já mencionado
10
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lançamento para o ano de 2015 A zóri zdiés’ tíhie insistem em dizer que este não é um remake
do filme homônimo de 1972, mas uma nova adaptação do conto de Boris Vasiliev, no qual o
filme soviético também se baseia (KP, 2014). Da mesma forma, os produtores de Ivan
Vasilievitch (2015) garantem que o filme será baseado na homônima peça de Mikhail
Bulgakov e não terá nada em comum com o famoso filme de Gaidai Ivan Vasilievitch
mieniaiét profiéssiiu (“Ivan Vasilievitch muda de profissão”, 1973), embora os diálogos do
filme de Gaidai coincidam em 80% das vezes com os diálogos do livro (KP, 2014). Nikolai
Lebedev, ao ser convidado para dirigir o remake de Èkipáj (2015), quis recusar, mas os
produtores o convenceram a pensar sobre o assunto e o diretor do Èkipáj soviético (1979) até
prometeu ajudá-lo. Ele e os produtores do filme anunciaram que o remake vai ter um enredo
“muito diferente” do anterior (KP, 2014).
Basear o filme no mesmo livro de que parte o filme soviético não só afasta o rótulo de
remake como coloca em pé de igualdade, ao menos em tese, filmes antigos e contemporâneos,
o que pode funcionar, sobretudo com o público mais jovem, menos familiarizado com as
obras soviéticas. É o caso de A zori zdies’ tihie, como aponta o diretor Renat Davlietiarov, que
acreditava que tanto o conto quanto o filme fossem conhecidos por toda a população da
Rússia, de todas as idades. Porém, foi com surpresa que ele percebeu que muitas atrizes
jovens apenas leram o conto ou assistiram ao filme soviético pouco antes de fazer o teste para
o elenco (KP, 2014). Esse comentário, por sinal, nos mostra que é, no mínimo, complicado
não atrelar a produção, ainda que supostamente baseada no conto, ao filme soviético
antecessor. Não é por acaso que o próprio artigo do Komsomolskaia Pravda, que trata de
remakes de filmes soviéticos, inclui A zori zdies’ tihie na lista. Mesmo considerando que o
filme se baseia no conto de Boris Vasilyev, boa parte do público vai, assim como o
Komsomolskaia Pravda, relacionar a obra ao já famoso filme soviético, relação que, como já
vimos, é uma das razões primárias que incentivam a produção dos ditos remakes: o filme
moderno já tem público certo, pois o filme soviético foi bem sucedido, tornando-se um
clássico.
Basear o filme no livro também tem outra vantagem: a tradição canônica. Como
Walter Benjamin afirma, em seu artigo The work of Art in the Age of Mechanical
Reproduction (“A obra de arte na era da reprodução mecânica”), a história nos mostra que,
quanto mais antigo é um tipo de arte, mais valor canônico ele tem. Assim, a pintura tem um
valor supostamente mais canônico que a fotografia, do mesmo jeito que a literatura é mais
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valorizada que o cinema, em certos meios. Assim, o filme russo moderno procura se equiparar
e até mesmo ultrapassar seu antecessor soviético, mais canônico e, consequentemente, mais
valorizado, ao se inspirar em uma obra ainda mais antiga e canônica: o livro no qual ele se
baseia.
3. AS CONTINUAÇÕES
Como visto na tabela anterior, muitas das releituras feitas a partir do cinema soviético
atualmente na Rússia (e não só, a exemplo de I Love New Year (2013), feito na Índia) são, de
fato, continuações de filmes lançados décadas atrás. Considerando as palavras de Julio Plaza
(PLAZA, 2003, p. 8), as continuações, quiçá até mais do que os remakes, constituem
releituras que reavivam o passado, dando-lhe novos rumos, trazendo novas situações, criando
sequências que até então o público somente poderia imaginar, ou não. Dois dos títulos da lista
dos piores “remakes” de filmes soviéticos mencionada anteriormente são continuações,
ambas comédias de fim-de-ano: Karnavál’naia notch’ dva, íli piat’diesiát’ liet spustiá (2006)
e Iróniia Sud’bý. Prodoljéniie (2007). O primeiro, sobretudo, é um caso bastante curioso.
Como o título dá a entender (vide tabela), o filme é uma continuação do antecessor soviético,
trazendo alguns dos mesmos atores e o mesmo diretor 50 anos depois do primeiro filme.
Curioso por que, diferente de outras releituras modernas de filmes soviéticos, em que
diretores convidados são criticados por mudanças (ou não) na narrativa, sendo acusados de
“imitar” ou mesmo “deturpar” o “original”, a continuação foi dirigida pelo mesmo diretor do
clássico soviético, Èldar Riazanov, também diretor do clássico Iróniia Sud’bý (1975). Era de
se acreditar que esta fosse a fórmula para o sucesso: um lendário diretor soviético filma, 50
anos depois, a continuação de seu próprio clássico, trazendo astros da época e atores famosos
contemporâneos, como Serguei Bezrukov. Não se trata de um remake, como outros tantos
criticados, mas de uma continuação. Finalmente o público poderia ver o que aconteceu nas
vidas de seus queridos personagens, desta vez, vivendo na Rússia contemporânea, diretamente
na televisão, sem risco de fracasso de bilheteria para o estúdio. Contudo, parece que não foi
dessa vez que o cinema russo encontrou a fórmula para o sucesso. Segundo o site, a maioria
dos telespectadores não gostou do filme e, a julgar pelas críticas e ratings no Kinopoisk – 3 de
10 – o filme não foi bem-sucedido (KINOPOISK, 2007).
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Já Iróniia Sud’bý. Prodoljéniie, continuação do clássico de 1975, obteve certo êxito
(KINOPOISK, 2007b), embora tenha ficado longe do sucesso de seu antecessor. Dirigido
pelo famoso diretor contemporâneo Timur Bekmambetov, a continuação do filme de
Ryazanov nos conta que Jenia e Nadia (Fig. 3), o casal protagonista do filme soviético, se
separaram e constituiram suas próprias famílias. Décadas depois, seus filhos se encontram, e,
como o título sugere, por ironia do destino, se apaixonam, assim como aconteceu com seus
pais, que, no decorrer do filme, também se reencontram, o que gera uma série de situações ora
cômicas, ora românticas, ora dramáticas, tudo regado a muito merchandising.

Fig. 3 Cartaz ucraniano de Iróniia Sud’bý. Prodoljéniie (2007), comparando os
casais do filme soviético (esquerda) e de sua continuação (direita).
Fonte: <http://vecherniy.kharkov.ua/news/18336/> Acesso em 30/12/14

Assim como os remakes, as continuações não parecem ter agradado muito ao público.
Atuações insatisfatórias, baixa qualidade técnica, enredos decepcionantes, merchandising e
product placement por todos os lados, o que contribui para o estereótipo de que as releituras
modernas são verdadeiras máquinas caça-níqueis de público, são alguns dos fatores que
corroboram para o fraco desempenho das produções, que, no entanto, ainda geram lucro
satisfatório aos estúdios.
4. CONCLUSÃO
A nostalgia sentida por milhões de cidadãos e cidadãs de países da antiga URSS é o
maior estímulo para a produção das releituras contemporâneas e, ao mesmo tempo, o motivo
principal de seus fracassos, posto que, como vimos em diversos exemplos, é impossível trazer
a aura dos filmes soviéticos para os filmes contemporâneos, que refletem através de suas
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inevitáveis mudanças muitas das transformações ocorridas na sociedade pós-soviética. Como
em qualquer tradução, sempre haverá expectativas não atingidas, frustrações e acertos, perdas
e ganhos, o que sempre estará atrelado ao julgamento de cada indivíduo. Contudo, essa
nostalgia nos mostra que a história é feita de releituras e reler é traduzir. Traduzir de um meio
a outro, de uma linguagem a outra, de uma arte a outra, de uma época a outra. Os filmes
soviéticos, muitas vezes, são releituras de outros filmes, peças, livros, contos, que por sua vez
são traduções de eventos históricos contemplados por diversas óticas. Isto por que, segundo
Julio Plaza:
(...) na criação encontram-se inscritos os procedimentos da história em forma de
palimpsesto, ou seja, é a própria criação que contém embutidas as relações dos três
tempos, presente-passado-futuro, modificando as relações de dominância entre eles.
Na medida em que a criação encara a história como linguagem, no que diz respeito à
tradução, podemos aqui estabelecer um paralelo entre o passado como ícone, como
possibilidade, como original a ser traduzido, o presente como índice, como tensão
criativo-tradutora, como momento operacional e o futuro como símbolo, quer dizer,
a criação à procura de um leitor (PLAZA, 2003, p. 8).

Considerando o passado como “ícone”, nas palavras de Plaza, o passado soviético é
um ícone repleto de possibilidades interpretativas, um poço de intermináveis releituras, como
algumas que vimos, um “índice” para a presente era de Putin, que com sua política
expansionista vem trazendo ao povo russo memórias da época em que este fazia parte de uma
grande e poderosa nação, “símbolo” de um futuro próspero. O imaginário acerca desse
passado constitui um poderoso índice que mostra aos estúdios de cinema russo o quão
rentável, ainda que com seus percalços, é fazer releituras dos filmes soviéticos. É certo que os
próprios filmes daqula época ainda fazem bastante sucesso, mas, o lucro de suas produções
também ficou no passado e é necessário produzir coisas novas para se manter. Remakes,
continuações e outras releituras desses filmes, como já vimos, têm público garantido e não
exigem orçamentos exorbitantes, elementos ideais na “procura de um leitor”, como Plaza diz
sobre o futuro como símbolo.
Cabe aqui mencionar outra tendência atual do cinema russo que não se encaixa
completamente na categoria dos remakes de filmes soviéticos, mas busca, definitivamente,
inspiração naquela época. Filmes como a trilogia Utomliónnye Sólntsem (“O Sol enganador”,
1994, e suas sequências de 2010 e 2011), 9 róta (“9º pelotão”, 2005), My iz Búduchtchego
(“Nós somos do futuro”, 2008) e My iz Búduchtchego 2 (“Nós somos do futuro 2”, 2010),
Tchiórnaia Mólniia (“Trovão Negro”, 2009), Bréstskaia Kriépost’ (“A resistência”, 2010),
Chpión (“Espião”, 2012), Gagárin: Piérvyi v Kósmosie (“Gagarin: primeiro no espaço”,
14
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2013), Lieguiénda Nº 17 (“Lenda nº 17”, 2013), e Stalingrád (“Stalingrado”, 2013) são alguns
exemplos de produções recentes baseadas na época soviética e que têm obtido considerável
sucesso de público e crítica. Convidando o público a lançar um novo olhar sobre o passado
soviético, estas produções mais recentes contam com mais liberdade para criticar o antigo
regime e alguns de seus personagens históricos, feito que dificilmente seria possível durante a
era socialista. Além desses e de muitos outros títulos cujas narrativas se passam na URSS, há
ainda outros filmes contemporâneos, como a franquia Iolki, citada anteriormente, que fazem
citações de filmes soviéticos das mais variadas formas, sejam elas no enredo, na trilha sonora,
na ambientação ou mesmo em citações conhecidas pelo grande público, a exemplo de
algumas mencionadas ainda no início deste artigo.
Tal fenômeno não abarca apenas a época soviética, que é relativamente recente e ainda
está bem viva na alma dos russos, mas também outras épocas anteriores e mesmo posteriores
à URSS. Algumas das maiores produções do cinema russo atual se passam em épocas
anteriores ao regime soviético, como: Ordá (“Horda”, 2012), ambientado no século XIV,
época em que (o que viria a se tornar) a Rússia se encontrava sob o domínio da Horda
Dourada, estado tártaro-mongol sucessor do império de Gengis Khan; Tsar’ (“Czar”, 2009),
que narra acontecimentos durante o reinado de Ivan IV, o Terrível, na Rússia do século XVI;
Turiétskiy Gambít (2005), baseado na obra homônima de Boris Akunin, se passa no século
XIX, durante a guerra russo-otomana; e Admiral” (“Almirante”, 2008), ambientado no final
do Império Russo, narra desde os acontecimentos imediatamente anteriores à revolução russa
até a guerra civil que a sucedeu. Já Pirammmida (“Pirâmmmide”, 2011) ambienta-se em uma
época bastante recente, a conturbada década de 1990, marcada pela crise econômica e entrada
da economia de mercado na Rússia, dramatizando o escândalo do esquema das pirâmides da
famigerada empresa MMM que lesou milhões de investidores.
Passado, presente e futuro releem-se constantemente no cinema russo, mostrando a
rica história deste país e abrindo-a ao diálogo com o público – aqueles que a constroem, como
na visão de Serguei Eisenstein, que via a arte como metáfora do organismo vivo (PLAZA,
2003, p. 2). O cinema russo permite uma interpretação do espectador ao engajá-lo no curso de
um processo de criação em aberto. Releituras sempre existiram e continuarão a existir
enquanto houver cinema, e o mais interessante delas, na minha opinião, é seu caráter multifacetado, capaz de se reconstruir e de se apresentar das mais diversas formas, ora sutis, ora
não tanto.
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