
Hollywood-filmit kylmän sodan aseina 

 

Yhdysvaltojen elokuvateollisuus oli osallistunut merkittävällä panoksella toisen 
maailmansodan aikaiseen propagandakamppailuun. Silloin pahoja vihollisia olivat 
yksiselitteisesti saksalaiset ja japanilaiset, kun taas liittoutuneet olivat yhtä selvästi “hyviä 
meikäläisiä”. Sodan jälkeen tuollainen asenne kesti vielä jonkin aikaa, kunnes kylmän 
sodan alkaminen herätti vaatimuksia elokuvien asetelmien muuttamiseksi ajankohtaiseen 
tilanteeseen paremmin sopiviksi. 

Kongressin “epäamerikkalaisuutta tutkiva komitea” kuulusteli monia elokuvateollisuuden 
edustajia jo vuonna 1947 syyttäen heitä vasemmistolaisuuden sympatioista tai suorastaan 
kommunisteiksi. Monet tuottajat, ohjaajat ja näyttelijät kieltäytyivät kuulusteluista ja lähtivät 
Yhdysvalloista mieluummin maihin, joissa heitä ei painostettu. 

Vuoteen 1950 mennessä Yhdysvaltojen filmiteollisuus oli jo saatu käännytetyksi kylmän 
sodan palvelukseen. Lähivuosina tuotettiin useita selvästi propagandistisia elokuvia, joissa 
Neuvostoliitto ja kommunismi saivat saman roolin kuin aikaisemmin Saksa ja natsismi tai 
japanilaiset. Aikaa myöten vakiintui tapa kuvata toisen maailmansodan aikaisia saksalaisia 
vain “natseina”, sillä uusiksi liittolaisiksi tulleita saksalaisia ja japanilaisia ei kansoina 
sopinut enää samaistaa sodanaikaisiin vastustajiin. 

Yhdysvalloista kylmän sodan propaganda levisi jossain määrin myös muiden maiden 
elokuviin, mutta monessa liittolaismaassakin, esimerkiksi Ranskassa ja Italiassa, vaikutus 
oli verraten vähäinen. Toisaalta Hollywoodissa jouduttiin tunnustamaan, ettei räikeä 
propaganda ollut kaupallisesti kannattavaa eikä sellaisiksi tehdyt elokuvat ole jääneet 
historiaan merkkitapauksiksi. Tyyliä jouduttiin pian hiomaan pehmeämmäksi, ja 1950-luvun 
puolivälissä alkoi vaikuttaa myös elokuvantekijöiden vastenmielisyys senaattori McCarthyn 
ja “epäamerikkalaisuutta” tutkivan komitean toimintaan. 

Kylmän sodan asetelmien mukainen propaganda näkyi elokuvissa vielä 1960-luvullakin, 
mutta siihen liittyi lisääntyvästi myös ironiaa tai komediallisia aineksia, kuten esimerkiksi 
Billy Wilderin Berliinin tilannetta käsitelleessä komediassa “Yksi, kaksi kolme” (One , Two, 
Three) vuodelta 1962. Rajattomasti kiihtynyttä ydinasekilpavarustelua arvosteltiin jo 
avoimesti esimerkiksi elokuvassa “Tohtori Outolempi” (Dr. Strangelove) vuodelta 1963. 
Vietnamin sota oli aluksi vaikea aihe, koska Hollywoodissa muistettiin kylmän sodan 
alkuvaiheen ongelmat. “Kansallisen edun” propagandalinjaa edusti esim. John Wayne-
elokuva “The Green Berets” (1968), mutta sodan loppuvaiheissa tai sen jälkeen Vietnamin 
kokemuksista tehtiin yhä jyrkempää kritiikkiä sisältäneitä elokuvia. 

 

Lähteinä mm. Jeremy Isaacs - Taylor Downing, Cold War (1998), s. 113 - 114 ja 122 - 
123. 
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