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Clint
lint Eastwood, 78, on 
painanut töitä: hän on 

ohjannut vuodessa kaksi elokuvaa, näytel-
lyt toisessa pääosan ja säveltänyt musiikin 
molempiin elokuviin. Ja elo-
kuvat ovat juuri niin hienoja 
kuin yksinäiseltä ratsastajalta 
on viime aikoina totuttu odot-
tamaan.

Eastwoodin uusin elokuva 
Gran Torino saa Suomen en-
si-iltansa huhtikuussa. Nyt 
elokuvateattereissa on The 
Changeling – Vaihdokas, jossa 
Angelina Jolien Oscar-ehdok-
kuuden veroisesti näyttelemä 
päähenkilö joutuu mahdottomalta vaikut-
tavaan tilanteeseen, kun hänen poikansa 
katoaa. Lopulta yksinhuoltajaäiti voittaa 
mahtavan vastustajan, korruptoituneet 
poliisivoimat.

Gran Torinossa Eastwood esittää Walt 
Kowalskia, yrmeää eläkeläismiestä. Muu-
tamin vedoin Eastwood maalaa tyypin. Ko-

Likainen, liikuttava

Teksti Kalle Kinnunen

Clint Eastwood 
loistaa jälleen uuden 
elokuvansa tähtenä. 
Enää ohjaaja ei 
ihannoi väkivaltaa 
– siitä on tullut 
ongelma.
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◼ Clint Eastwoo-
din viimeisin 
ohjaustyö on tänä 
vuonna valmistu-
va elämäkerta-
elokuva Nelson 
Mandelasta.
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walski ärisee kaikille, etenkin kelvottomina 
pitämilleen aikuisille pojilleen. Hän näyt-
tää vihaavan myös lastenlapsiaan, ja hänes-
sä taitaa olla rasistin vikaakin.

Kowalski on erehtynyt luulemaan viha-
mielisyyttä arvokkuudeksi.

Mutta Kowalski on myös koominen hah-
mo, sillä ikänsä ja eristäytyneisyytensä 
vuoksi hän vaikuttaa kovin vaarattomalta. 
Onko hän? Sormistaan pistoolin tekevä Ko-
walski on kuin Likainen Harry kahdeksan-
kympin kynnyksellä.

Kowalski on täydellinen rooli Eastwoo-
dille, sillä näyttelijän historia on roolissa 
läsnä. Gran Torinon tarinassa on lännen-
elokuvan aineksia: rikolliset herättävät pel-
koa kaupungissa – nyky-Detroitin lähiössä, 
jonka asukkaat ovat Kowalskia lukuun ot-
tamatta kaakkoisaasialaisia.

Tosin Walt Kowalski on sulkeutunut ta-
loonsa ja näyttäytyy korkeintaan sen kuis-
tilla juomassa kaljaa, ja toisin kuin Likai-
sen Harryn aikaan, väkivalta ei ole enää 
Gran Torinossa oivallinen ratkaisu.

T he Changeling – Vaihdokas sijoittuu 
vuoden 1928 Los Angelesiin, aikaan 
juuri ennen suurta lamaa. Clinton 

Eastwood Jr. syntyi Kaliforniassa muuta-
ma vuosi elokuvan tapahtumien jälkeen, 
pahimpana lama-aikana. Terästehtailla 
työskennellyt isä kiersi kaupungista toi-
seen, perhe mukanaan. Eastwood itse on 
vähätellyt perheen ahdinkoa: oli niitä pal-
jon köyhempiäkin, hän sanoo.

”Hän on amerikkalaisin meistä kaikis-
ta”, Norman Mailer kirjoitti ihaillen East-
woodista.

Se pitää paikkansa, tosielämässä sekä val-
kokankaalla. Eastwood jos joku on self made 
man, itse menestyksensä luonut. Hänen elo-
kuviensa tuotto ylitti miljardin dollarin rajan 
jo kolmisenkymmentä vuotta sitten. Sen jäl-
keen on ollut vaikea pitää kirjaa.

Eastwood kertoo konstailemattomia 
amerikkalaisia tarinoita. Kun menee kat-
somaan hänen elokuvaansa, ei tarvitse pe-
lätä teennäisyyttä tai turhanaikaista mut-
kikkuutta; leffoissa ei ole pinnanalaista 
ironiaa, ei kätkettyjä vertauskuvia.

”Armoton on erinomainen ohjaustyö. Se 
miltä se näyttää on sitä, mistä siinä on ky-
symys. Tarvitsee vain katsoa ja ymmärtää”, 
kiteytti Helena Ylänen arviossaan Helsingin 
Sanomissa 1992. 

Siinä on ohjaaja Eastwoodin erinomai-
suuden ydin. Toteamus voisi yhtä hyvin 
koskea The Changelingia tai Gran Torinoa.

Kaikista amerikkalaisimman näyt-
telijän menestystarina ei alkanut 
Hollywoodin unelmatehtailla. Siel-

tä Eastwood sai vain roolin Lännen tie -te-

levisiosarjasta. Televisiotyö oli arvostuk-
seltaan kaukana elokuvan alapuolella. Oli 
melkein mahdottomuus, että televisionäyt-
telijä etenisi elokuvatähdeksi.

Työkeikan tuntemattoman ohjaajan pis-
kuisessa italialaisleffassa piti olla lähinnä 
lomamatka Eurooppaan, jossa Eastwood ei 
ollut aiemmin käynyt. Näin hän on myöhem-
min kertonut. Tasan 45 vuotta sitten hän so-
vitteli ponchoa auringonpaahteessa Francon 
Espanjassa, Almerían maakunnassa.

”Mitä hemmettiä, tähti vain seisoskelee 
paikallaan rööki huulessa”, ihmettelivät 
tuottajat, kun Sergio Leone ohjasi ensim-
mäistä länkkäriään Kourallinen dollareita.

E        astwood 
jos joku on 
self made 
man, itse 
menestyksensä
luonut.
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◼ Jazzmuusikko Charlie Parkerista kertova Bird (1988) 
oli Eastwoodin ensimmäinen ohjaus, jossa hän ei 
näytellyt itse.

◼ Cannesiin lähetetyssä Kalpea 
ratsastaja -westernissään (1985) 
Eastwood teki roolin rajuotteise-
na saarnamiehenä.

◼ Firefoxissa (1982) Eastwood 
näytteli majuri Grantia, jolla oli 
salainen tehtävä Neuvostoliittoa 
vastaan.

◼ Armottoman (1992) Bill Munny, 
sikafarmari ja yksinhuoltaja, 
lähti vielä kerran tappamaan.

◼ Kevin Costner näytteli van-
kikarkuria Täydellisessä 
maailmassa (1993), Eastwood 
jahtasi häntä ja pientä pantti-
vankia sheri�  n roolissa.

◼ Likainen Harry (1971) leimasi 
näyttelijän vuosikymmeniksi.

◼ Sergio Leonen ohjaama Kourallinen dollareita 
(1964) oli Eastwoodin ensimmäinen spagettiwestern.
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Eastwoodin eleettömyys herätti epäluu-
loja. Oliko pääosaan värvätty aito jenkki 
niin kehno, että ei osannut kuin patsastel-
la sikarintynkä suussaan? Tuottajat huo-
lestuivat sijoituksestaan. Mutta Leone, jo-
ka usein valitsi näyttelijät puhuttelevien 
kasvonpiirteiden perusteella, oli löytänyt 
täydellisen miehen vailla nimeä.

Spagettiwesternien suosio oli vasta alka-
massa. Leone käytti ohjaajana salanimeä 
Bob Robertson, jotta elokuva vaikuttaisi 
amerikkalaisemmalta. Kourallinen dollarei-
ta valmistui 1964 ja menestyi hyvin Euroo-
passa. Sitä seurasivat Vain muutaman dolla-
rin tähden ja Hyvät, pahat ja rumat.

Italolänkkärit eivät kiinnostaneet levit-
täjiä Yhdysvalloissa. Dollari-trilogia pääsi 
sikäläisille valkokankaille vasta 1967. East-
wood oli tähti Euroopassa vuosia ennen 
kuin amerikkalaiset innostuivat hänestä.

”Ne sikarit olivat hirveän makuisia – heti 
pääsi tappotuulelle”, Eastwood on muistel-
lut Euroopan-aikoja.

Eastwood oli jo 1960-luvulla erilainen 
elokuvatähti. Hän ei kerjännyt kat-
sojien ihailua, vaan valitsi mieluum-

min ne roolit, joissa ei tarvinnut olla turhan 
puhtoinen.

Spagettiwesternit saivat monilta kriiti-
koilta nuivan vastaanoton. Ne olivat väki-
valtaisia ja pölyisiä. Tyyli oli outo. Tarinoi-
den moraali heitti häränpyllyä, ainakin 
klassisiin lännenelokuviin verrattuna.

Mutta se ei ollut mitään verrattuna Likai-
sen Harryn (1971) saamaan höykytykseen. 
Don Siegelin kylmä poliisielokuva teki 
Eastwoodista tähden kaikkialla ja leimasi 
hänet vuosikymmeniksi.

Yhdysvaltojen tunnetuin elokuvakriitik-

ko Pauline Kael päätti, että Likainen Har-
ry on fasistinen ja rasistinen roskatekele. 
Maine levisi. Suomessa sensuuri saksi elo-
kuvaa reippaasti ja vasemmistolaiset kau-
histelivat vielä 1980-luvun ensimmäisen 
televisioesityksen aikaan, kuinka tällaista 
saadaan esittää.

Eivätkä 1970-luvun Eastwood-elokuvat 
hälventäneet savua, siitä kertovat jo nimet: 
Ruoska, Luotikuja, Likainen Harry-jatko-
osat Magnum .44 ja Murskaaja.

Elokuvat tuottivat valtavasti rahaa.
”Clint on ensimmäinen moderni eloku-

vasankari – yhdistelmä italialaista machis-
moa ja amerikkalaista tyylikkyyttä. Niin 
Bruce Willis kuin Jean-Claude Van Dam-
mekin ovat velkaa ennen kaikkea hänel-
le”, lännenelokuvien tutkija Sir Christo-
pher Frayling on kiteyttänyt.

Oppipojat alkoivat 1980-luvulla mennä 
Eastwoodista ohi. Hän itse antoi toiminta-
elokuviaan kaverinsa, sijaisnäyttelijä Bud-
dy Van Hornin ohjattavaksi. Esimerkiksi 
leffasta Likainen Harry ja murhapooli nä-
kyy, että Van Hornilla on kokemusta lähin-
nä auton perässä raahautumisesta.

Eastwoodin alennustilan huipentu-
mia olivat kaksi toimintakomediaa, joissa 
hän seikkaili laittomissa nyrkkeilypiireis-
sä oranki seuranaan, sekä militaristinen 
Heartbreak Ridge, jossa nulikoista tehtiin 
simputtamalla miehiä ja sitten kirmattiin 
pyssyt paukkuen Granadaan.

Tähti oli kaatua mutasarjaan.

Amerikkalaisessa elämässä ei ole 
toisia näytöksiä”, kuului Charlie 
Parker -elämäkertaelokuva Birdin 

mainoslause. Parker kuoli 34-vuotiaana, 
ollessaan huippusuosittu, joten häneen F. 
Scott Fitzgeraldilta lainattu lause saattoi 
sopia. Eastwoodia se ei kuvaa lainkaan.

Bird oli ensimmäinen Eastwoodin ohjaa-
ma elokuva, jossa hän ei näytellyt. Se kel-
pasi Cannesin festivaaleille 1988, samoin 
kuin tyylikäs western Kalpea ratsastaja kol-
me vuotta aiemmin. Ranskalaiset olivat jo 
pitkään ymmärtäneet Eastwoodin kyvyn 
tehdä vuoroin valtavirran mäiskeviihdet-
tä ja vuoroin hieman hillitympiä elokuvia, 
sellaisia kuin sairastelevan countrymuusi-
kon traaginen tarina Bronco Billy (1980) ja 
machopoliisin myyttiä murtava Köysi kiris-
tyy (1984). He olivat nähneet jo Likaisessa 
Harryssa konservatiivi-ihanteiden kritii-
kin.

Hienostelijoiden oli vaikea hyväksyä, et-
tä action-tähti teki jazz-legendasta Can-
nes-kelpoisen elokuvan. Eikä Bird mikään 
mestariteos ole. Kuten useimmissa 1980-
luvun Eastwood-elokuvissa, siinä on välin-
pitämättömyyttä: tunteet ovat puolivireessä 
ja ohjaaja antautuu kliseille. Elokuvassa on 

liikaa puunattua näköiskuvaa ja liian vähän 
Parkerin rosoisuutta. Eastwoodin oma ääni 
oli vielä haussa.

Kuusikymppisenä Eastwood alkoi viihtyä 
ohjaajana aivan uudella tavalla. Ehkä syy-
nä oli iän mukanaan tuoma sisäinen tyy-
neys, ehkä vain erinomaiset käsikirjoituk-
set. Liekki syttyi uudelleen.

Toisen näytöksen avasi surumielinen wes-
tern Armoton (1992). Siinä Eastwood esittää 
entistä pyssysankaria Bill Munnya, joka pa-
laa sikafarmiltaan vielä kerran tappamaan.

Yhtäkkiä väkivallasta tulikin Eastwoodin 
elokuvissa peikko, joka vie varomattomat 
miehet mukanaan. Teemaa peilaa myös 
Gran Torino.

Armotonta seurasivat kaunis Täydellinen 
maailma (1993) ja aikuisten rakkaustarina 
Hiljaiset sillat (1995).

Likainen Harry teki elokuvia, jotka lii-
kuttavat.

Monet ohjaajat kuvaavat paljon. 
Toiset antavat näyttelijöiden im-
provisoida yhä uudelleen, toiset 

ovat perfektionisteja.
Näyttelijä Scatman Crothers saapui East-

woodin Bronco Billyn kuvauksiin tehtyään 
Stanley Kubrickin Hohdon. Kubrickille sa-
ma kohtaus piti tehdä usein jopa viisikym-
mentä kertaa. Ensimmäistä Eastwoodin 
elokuvan kohtaustaan purkitettaessa Crot-
hersia jännitti. Kun ensimmäinen otto oli 
tehty, Eastwood sanoi, että se siitä, men-
nään seuraavaan. Crothers purskahti kii-
tollisuudesta itkuun.

Eastwood oli taloudellinen: tarinan mu-
kaan hän antoi 1970-luvulla kenkää eloku-
viensa ohjaajille, jos nämä vetkuttelivat.

Ehkä pula-ajan lapseen on iskostunut 
pihiyttä. Niin tai näin, Eastwood on suu-
renmoinen liikemies. Hän tekee elokuvia 
vain oman Malpaso-yhtiönsä kautta ja ke-
rää näin siivun kassamenestyksestä.

Toinen tarina kertoo Eastwoodin ohjaa-
man Firefoxin tekemisestä. Kuvaaja pyy-
si uutta ottoa selittäen, että näyttelijästä, 
Eastwoodista, näkyi vain olkapää.

”Saa riittää. Kyllä katsojat tietävät, että se 
olen minä siinä”, ohjaaja-näyttelijä totesi.

Metodi toimii: vähemmän voi olla enem-
män. Eastwood ei edes harjoittele etukä-
teen näyttelijöiden kanssa. Tärkeintä hä-
nelle on tunnelma kuvauspaikalla. Siellä ei 
saa kiirehtiä liikaa, ei mekastaa. Työryhmä 
on elokuvasta toiseen lähes sama.

Lojaalisuus ei kuitenkaan ole sana, joka 
luonnehtisi parhaiten Eastwoodin yksityis-
elämää. Hänellä on seitsemän lasta viiden 
eri naisen kanssa. Ei ihme, että yksi hänes-
tä 1980-luvulla kirjoitetuista elämäkerrois-
ta on nimeltään Sexual Cowboy.

Ohjaaja-näyttelijä oli 1980-luvulla pa-

ri vuotta myös kotikaupunkinsa Carme-
lin pormestarina. Vaikka siinä tehtävässä 
ei puoluekantaa kysytä, Eastwood on tun-
nustautunut konservatiiviksi; hän uskoo 
omatoimisuuteen, ei sosiaaliturvaan. Hän 
on myös kuolemanrangaistuksen kannat-
taja, vaikka The Changelingin eräistä koh-
tauksista voisi päätellä toista.

Toisaalta Eastwoodin ajatusmaailma 
on kaukana John Waynen kovista opeista. 
Eastwood piti Irakin sotaa virheenä, eikä 
ole antanut viime vuosina tukeaan repub-
likaanipuolueelle. Million Dollar Baby otti 
eutanasiakysymykseen kantaa tavalla, joka 
suututti uskonnollisen oikeiston.

Miellyttämisen halu ei heiluta Eastwoo-
dia.

Vuonna 1973 illan isäntä Charlton 
Heston myöhästyi liikenneruuh-
kan vuoksi Oscar-gaalasta. Tapah-

tuman tuottaja sai Eastwoodin paikkaa-
jaksi lavalle, mutta oli unohtanut, että 
tekstinlukulaitteessa pyöri Hestonille kir-
joitettu juonto täynnä vitsejä, jotka liittyi-
vät tämän rooleihin esimerkiksi Moosek-
sena.

Eastwood piti pintansa sovitun ajan ja lu-
ki Mooses-juttuja, jotka olivat hänen suus-
taan kuultuna käsittämättömiä. Sitten hän 
marssi nolattuna takahuoneeseen, joi six-
packin olutta ja ilmoitti, ettei häntä kanna-
ta enää koskaan kutsua gaalaan.

Entä jos saat ehdokkuuden?, tuottaja ky-
syi.

No sitten ehkä, Eastwood sanoi. Kysymys 
kuulosti huumorilta. Likaiset Harryt eivät 
olleet sitä leffatyyppiä, jolle annetaan Os-
careita.

Ensimmäistä ehdokkuuttaan Eastwood 
saikin odottaa vielä 20 vuotta, Armottomaan 
asti. Silloin pato murtui. Armoton sai par-
haan elokuvan, ohjauksen ja pääosan pys-
tit. Million Dollar Babysta heltisi jälleen par-
haan elokuvan ja ohjauksen palkinnot.

Juuri ennen Gran Torinon ensi-iltaa East-
woodin kerrottiin sanoneen haastattelus-
sa, että kyseessä olisi hänen viimeinen roo-
linsa. Tähti kiirehti katkaisemaan huhuilta 
siivet: kuinka typerä väite, totta kai hän on 
valmis näyttelemään, jos on tarve.

Katsojat ansaitsevat Eastwoodin aika-
kaudella, jolloin monet tähdet pelleilevät 
ja sekoittavat roolinsa julkkiksina ja näyt-
telijöinä.

”Hän on ritarimme, joka saattaa häpeään 
astrologit, alkemistit, kurtisaanit ja ryövä-
riparonit, jotka yleensä pyörittävät (Holly-
woodin) hovia”, ylisti elokuvahistorioitsi-
ja David Thomson Eastwoodia jo 15 vuotta 
sitten.

Clint itse varmaan vastaisi, että kiitos kii-
tos, mutta eiköhän mennä asiaan. SK

L     ikainen 
Harry teki 
elokuvia, 
jotka 
liikuttavat.
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◼ Hilary Swank ja Clint Eastwood elokuvan Million 
Dollar Baby (2004) pääosissa.

◼ Eastwood ohjaa Angelina Jolieta elokuvassa 
The Changeling (2008).

◼ Gran Torinon (2008) 
Walt on yrmeä ja 
eristäytynyt änkyrä.


