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Taustaa

Fritz Langin ohjaama ja yhdessä vaimonsa 
Thea von Harboun kanssa käsikirjoittama myk-
käelokuvaklassikko Metropolis vuodelta 1927 
on elokuvahistorian ensimmäisiä dystopia- ja 
scifi-elokuvia. Se tuli tunnetuksi mahtailevasta 
näyttelemisestä, germaanisesta goottilaisuu-
desta, uraauurtavista fantasijaksoista sekä sek-
sistä ja väkivallasta. Valmistumisaikanaan se 
oli maailman kallein elokuva johtuen valtavis-
ta lavasteista, uraa uurtavista erikoistehosteista 
ja tuhatpäisistä avustajajoukoista. Kuitenkin se 
oli aikanaan floppi ja koitui melkein tuotanto-
yhtiö Ufan kohtaloksi. Elokuvaa yritettiin tehdä 
myyvemmäksi lyhentämällä sitä rajusti ilman 
Langin lupaa. Täten elokuva tuli paikoin vai-
keatajuiseksi ja sekavaksi. Puuttuvat kohtauk-
set katosivat vuosikymmeniksi. Elokuvasta on 
tehty lukuisia erilaisia leikkausversioita. Sitä on 
myös levitetty elokuvan tyyliin sopimattomilla 
musiikkiraidoilla. Kaiken tämän takia useim-
mat ihmiset ovat oppineet pitämään elokuvaa 
kummallisena ja vaikeasti lähestyttävänä.

Viimein vuonna 2008 löydettiin Argentiinas-
ta huonolaatuinen 16 mm:n kopio, joka sisälsi 
elokuvan alkuperäisen leikkausversion. Lähes 
alkuperäiseen asuunsa palautettu Metropolis 
esitettiin Berliinin elokuvajuhlilla helmikuus-
sa 2010. Tämä essee perustuu vuoden 2001 
restauraatioon, josta edelleen puuttuu lähes 
neljäsosa kuvamateriaalista. Siinä on kuiten-
kin pyritty selittämään puuttuvien kohtausten 
tapahtumia ylimääräisillä väliteksteillä. Versio 
sisältää alkuperäisen musiikin. 

Synopsis

Elokuva sijoittuu Metropoliksen kaupunkival-
tioon luultavasti 2000-luvulle. (Joissain läh-
teissä elokuvan sanotaan sijoittuvan vuoteen 
2026, mutta tätä ei elokuvassa mainita.) Työläi-
set työskentelevät 10-tuntisia päiviä pimeissä 
tehtaissa tehden uuvuttavan mekaanista työtä 
suurten koneiden äärellä. Työvuoron päätyt-
tyä heidät lasketaan suurilla hisseillä työläisten 

Metropoliksen konehalli
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kaupunkiin, joka sijaitsee maan alla aurin-
gon valon ulottumattomissa. Samaan aikaan 
yläluokka asuu maan pinnalla pilvenpiirtäjä-
kaupungissa, jossa liikutaan autoilla ja junilla 
monella eri korkeustasolla. Myös lentokoneita 
lentelee pilvenpiirtäjien välissä. Yläluokka ku-
luttaa aikaansa harrastamalla urheilua ja viet-
tämällä aikaansa ”ikuisissa puutarhoissa”. 

Elokuvan päähenkilö on Metropoliksen hallit-
sijan Joh Fredersenin poika Freder. Hän tulee 
tietoiseksi työläisten asemasta tavattuaan hei-
dän eräänlaisen henkisen johtajansa Marian. 
Freder haluaa auttaa työläisiä, mutta hänen 
isänsä saa tämän pian selville. Joh Fredersen ja 
keksijä Rotwang haluavat tuhota Marian työn 
ihmisrobotilla, josta tehdään Marian näköinen. 
Elokuvan lopussa päästään kuitenkin sovin-
toon ja iskulause kuuluu: ”Välittäjä aivojen ja 
käsien välillä on oltava sydän!”

Kaupunkiutopia

Pilvenpiirtäjäkaupunki, jossa liikutaan maan 
tason lisäksi korkeilla silloilla ja lentäen kuvas-
taa 20-luvun tulevaisuudenuskoa ja tekniikan 
palvontaa. Insinöörityön suuret saavutukset 
kuten auto, juna ja lentokone on nostettu ja-
lustalle. Kaupungin mittakaava on valtava ja 
liikenne on hyvin vilkasta. Neonvalojen hehku 
valaisee elämää tässä tulevaisuuden kaupun-
gissa, joka ei nuku juuri koskaan. Suunnil-
leen samoihin aikoihin elokuvan teon kanssa 
1920-luvulla alkoi myös kritiikki suunnatonta 
koneiden palvontaa ja tulevaisuuden uskoa 
vastaan. Sitä, onko Metropolis-elokuva varsi-
naisesti esittämänsä pilvenpiirtäjäkaupungin 
puolesta vai sitä vastaan, ei mielestäni voi ai-
van varmasti päätellä. Joka tapauksessa tämä ei 
ole elokuvan pääteema.

Metropolis yöllä

William Cameron Menzies: Things to Come 
(1936)

Ridley Scott: Blade Runner (1982)

Steven Spielberg: Minority Report (2002)
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Metropoliksen kaupunki liitetään tyylillises-
ti usein saksalaiseen ekspressionismiin. Ra-
kennukset ovat kuitenkin tyyliltään lähellä 
tuon funktionalismia ja Art decoa. Art deco 
oli 1920-luvun lopulla uusi tyyli Euroopassa. 
Sen tuotteet eivät olleet sarjatuotannossa vaan 
uniikkeja ja kalliita. Tämän takia Art deco 
miellettiin usein varsin porvarillisena tyylinä. 
Tätä käytettiin Metropoliksessa hyödyksi, kun 
haluttiin luoda mielikuvaa pilvenpiirtäjäkau-
pungista yläluokan asuinpaikkana. 

Metropoliksen kaupunkiutopia muistuttaa 
suuresti myöhempien tieteiselokuvien kau-
punkeja. Elokuvalla näyttäisi siis olleen suu-
ri vaikutus myöhempään elokuvataiteeseen, 
vaikka se onkin ollut unohduksissa pitkään. 
Samankaltaisia kaupunkiutopioita on nähty 
niin vajaa kymmenen vuotta myöhemmässä 
William Cameron Menziesin Things to Come 
-elokuvassa, 80-luvun Blade Runnerissa kuin 
2000-luvulla valmistuneessa elokuvassa Mi-
nority Report. Myös monet sarjakuvien ja elo-
kuvien supersankarit elävät samantyyppisissä 
kaupungeissa. Teräsmiehen kaupunki on jopa 
nimeltään Metropolis. Myös kuva Metropo-
liksen koneihmisestä on jäänyt historiaan iko-

nina. Sen vaikutus esimerkiksi Tähtien sodan 
C-3PO-robottiin vaikuttaa selvältä.

Tyypillisiä ominaisuuksia elokuvien kaupun-
kiutopioille (tai dystopioille) ovat suuri, epäin-
himillinen mittakaava ja erityisesti rakennusten 
suuri korkeus, silloilla nopeilla autoilla, junilla 
ja lentäen tapahtuva liikkuminen, kadun mer-
kityksen väheneminen ja korostetun moder-
nistin arkkitehtuuri. On mielenkiintoista, että 
20-lukulaisen kaupunkiutopian elementit ovat 
vaikuttaneet mielikuvaamme tulevaisuuden 
kaupungista niin pitkään. 

Maanalainen työläisten kaupunki on periaat-
teessa normaalimpi ja mittakaavaltaan inhi-
millisempi kaupunki. Se vain on arkkitehtuu-
riltaan erittäin monotoninen ja askeettinen. 
Silmiin pistävään on se, ettei siellä näy ainutta-
kaan kulkuneuvoa. Tässäkin suhteessa se ero-
aa täysin yläluokan kaupungista. Tehdashallit 
puolestaan ovat konstruktivismissaan tavallaan 
hyvin kiehtovia. Ne tuovat mieleen venäläisen 
konstuktivismin. Voi kuitenkin olla, ettei Lang 
ole tuntenut sitä vielä tuolloin. Työläisten työ 
koneiden äärellä muuttuu alkuperäisen musii-
kin tahdissa groteskiksi tanssiksi.

Työläisten kaupungin 
keskusaukio
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Mielenkiintoinen asia Metropoliksessa on kau-
pungin kaksijakoisuus. Pilvenpiirtäjäkaupunki 
on yläluokan koti, kun taas työläiset asuttavat 
maanalaista työläisten kaupunkia. Sosiaalinen 
eriarvoisuus onkin elokuvan ensisijainen tee-
ma. Se heijastelee 1920-luvulle tyypillistä ka-
pitalismin ja kommunismin vastakkainasette-
lua. Ylikoneistuvan maailman vastustamisessa 
elokuva onkin sukua hieman myöhemmälle 
Chaplinin elokuvalle Nykyaika. 

Joitakin kaupunkinäkymiä ja tehdaskuvauksia 
lukuun ottamatta elokuvan miljöö ja esimer-
kiksi autot ja vaatetus näyttävät ainakin ny-
kysilmin normaaleilta 1920-lukulaisilta. Lavas-
tusta ei ole viety niin pitkälle kuin esimerkiksi 
toisessa saksalaisen mykkäelokuvan klassikos-
sa Robert Wienen Tohtori Caligarin kabinetis-
sa. Toisaalta esineistön ja rakennusten sisä-

arkkitehtuurin konservatiivisuus kertoo siitä, 
kuinka ihmiset pyrkivät torjumaan maailman 
nopeaa edistymistä ja teknologian kehitystä 
pitämällä lähiympäristönsä hyvin konservatii-
visena ja romanttisena.

Mytologiaa ja uskontoa

Vaikka Metropolis onkin tulevaisuuteen sijoit-
tuva elokuva, on sen mielenkiintoisinta antia 
viittaukset ja vertauskuvat keskiaikaisiin ja us-
konnollisiim teemoihin. Esimerkiksi koneih-
misen keksijä Rotwang muistuttaa hahmol-
taan lähinnä keskiaikaista alkemistia ja asuu 
ikivanhan näköisessä mökissä pilvenpiirtäjien 
katveessa, pyhimysmäinen työläisten puolesta-
puhuja on nimeltään Maria, robotti-ihminen 
poltetaan roviolla ja tehtaan valtava kone ver-
tautuu foinikialaiseen Moolok-jumalaan. 

Pieter Brueghel vanhempi: Babelin tornin rakennus, 1563
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Ainoita tutun oloisia rakennuksia Metropolik-
sessa on goottilainen katedraali. Siellä Freder 
käy hakemassa neuvoa ja lohdutusta. Hän nä-
kee siellä munkin, joka ennustaa maailmanlo-
pun pian koittavan. Kirkon patsaat seitsemäs-
tä kuolemansynnistä ja kuolemasta esiintyvät 
elokuvan fantasiajaksoissa Frederin mielessä. 
Lopulta sopu Fredersenin ja työläisten välille 
solmitaan kirkon portailla. Kristinuskolla on 
siis tässä elokuvassa jonkinlainen konfliktien 
ratkaisijan rooli.

Maria kertoo häntä kuuntelemaan kokoontu-
neille työläisille tarinan Baabelin tornin raken-
tamisesta. Ihmiset saivat ajatuksen rakentaa 
tornin, joka ylettyy tähtiin ja ylistää maailman, 
sen luojan ja ihmisen suuruutta. Sen suunnit-
telijoilla, ”aivoilla”, ei kuitenkaan ollut voimia 
toteuttaa näin isoa hanketta. Siksi he palkka-
sivat työhön työläisiä, ”käsiä”, tekemään ruu-
miillisen työn. Kädet eivät kuitenkaan tienneet 
mitään aivojen unelmasta ja siitä, mitä he var-
sinaisesti olivat tekemässä. Työn korkeampi 
tavoite ei hahmottunut työläisille. Aivojen ylis-
tyslaulusta tuli käsien kirosana. Molemmat pu-
huivat samaa kieltä, mutta eivät ymmärtäneet 
toisiaan. Babelin torni ei voinut onnistua. Rat-
kaisu ongelmaan olisi löytynyt elokuvan tun-
nuslauseesta: ”Välittäjä aivojen ja käsien välillä 
on oltava sydän!”

Vertaus Babelin ja Metropoliksen kaupungin 
välillä on ilmiselvä. Kaupunkivaltion päähal-
lintorakennuksen nimikin on Uusi Babelin tor-
ni. Se muistuttaa ulkonäöltään Pieter Brueghel 
vanhemman maalausta Babelin tornista. Met-
ropoliksessa heijastuu Babelin tornin ongelma 
siitä, että ylä- ja alaluokka eivät ymmärrä eivät-
kä yleensä edes tapaa toisiaan, koska kaupunki 
on jaettu jyrkästi kahtia maanalaiseen työläis-

ten kaupunkiin ja yläluokan pilvenpiirtäjäkau-
punkiin. Kaupunkivaltion johtajilla on suuria 
unelmia, joiden toteuttamiseen he tarvitsevat 
työntekijöitä. Näille taas ei välity se, minkä 
eteen he uurastavat. 

Metropolis tuntuu puhuvan enemmän fasistien 
ajaman ”luokkien yhteistyön” kuin marxilaisen 

”luokkataistelun” puolesta. Sen loppuratkaisu 
tuntuu hyväksyvän luokkajaon olemassaolon 
sellaisenaan ja toivovan vain luokkien voivan 
kommunikoivan paremmin keskenään. Thea 
von Harbousta tuli myöhemmin vakaumuk-
sellinen natsien kannattaja, mikä johti Langin 
ja von Harboun eroon. 

Myös nykypäivänä monet hankkeet muis-
tuttavat Babelin tornin rakentamista. Useat 
1900-luvun kaupunkirakennushankkeet ovat 
epäonnistuneet, koska niiden toteuttajat eivät 
ole täysin ymmärtäneet hankkeen takana ole-
via ideaaleja. Esimerkiksi Le Corbusier’n kau-
punki-ideaalit ovat joutuneet huonoon valoon, 
koska niitä on hyödynnetty osaamattomasti 
projekteissa, joista on puuttunut ”sydän”.

Yhteenveto

Metropoliksen luoma kaupunkiutopia on 
osoittanut kestävänsä aikaa. Koskaan se ei ole 
täysin toteutunut, mutta edelleen se kuvastaa 
mielikuvaamme tulevaisuuden utooppisesta 
kaupungista. 
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