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Ohjaus: Michael Radford 
 
Näyttelijät: Al Pacino, Jeremy Irons, Joseph 
Fiennes, Lynn Collins, Zuleikha Robinson, Kris 
Marshall, Charlie Cox, Heather Goldenhersh 
 
Levittäjä: Scanbox Finland Oy 
 
Kesto: 134 min. 
 
Alkuperäinen nimi: The Merchant of Venice 

Ikäraja: K7 

 

Genre: draama 

 
Oppimateriaalin tehtävät on suunniteltu 
yläkouluun ja lukioon. 
 
Oppimateriaalin teemoja: ystävyys ja rakkaus, 
ehdottomuus ja periksiantamattomuus, viha ja 
armollisuus, hyödyntavoittelu ja taloudellinen 
riippuvuus, oikeudenmukaisuus, rasismi 
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SYNOPSIS 
Bassanio, nuori venetsialainen, on rakastunut 
Belmontissa asuvaan Portiaan, mutta 
tarvitsee kosimismatkarahat hyvältä 
ystävältään, kauppias Antoniolta. Antonion 
rahat ovat kaikki kiinni suuressa 
kauppalaivastossa, joten hän lainaa rahat 
juutalaiselta koronkiskurilta Shylockilta, joka 
ei peri tällä kertaa korkoa, mutta vaatii 
muodolliseksi takuuksi oikeuden leikata 
paunan verran (puolisen kiloa) lihaa 
Antoniosta. Bassanion ystävä Lorenzo on 
rakastunut Shylockin tyttäreen, joka pakenee 
ystävysten auttamana isänsä talosta. Shylock 
raivostuu tyttärensä katoamisesta. 
Belmontissa Portia on edesmenneen isänsä 
toiveiden velvoittama, ja saa mennä naimisiin 
ainoastaan sen kosijan kanssa, joka avaa 
oikean lippaan. Bassanio onnistuu 
arvaamaan oikean lippaan ja saa Portian. 
Antonion kauppaoperaatiot menevät karille, 
joten lainanmaksun hetkellä hänellä ei ole 
rahaa. Shylock vaatii takuita.  
 
Uhkaava asia menee oikeuteen, jossa  
mieheksi pukeutunut Portia ratkaisee riidan ja 
Shylock saa rangaistuksen. Pienen 
mustasukkaisuusepisodin jälkeen 
rakastavaiset saavat toisensa. 
 
Usein luennoidaan “maailman suurimmasta 
kirjailijasta” ilman, että todella kerrottaisiin 
mitä Shakespearella on tarjottavana. 
Shakespearen näytelmistä on kaikkina 
aikoina avautunut loputtomasti löydettävää 
sekä keskusteltavaa, ja avautuu myös 
meidän aikanamme. 
 
Venetsian kauppias on saatavana kahtena 
suomennoksena, Paavo Cajanderin 1882 
kääntämänä (William Shakespearen draamat 
1) ja Yrjö Jylhän 1950-luvulla kääntämänä  
(William Shakespearen suuret draamat 3).  
 
 
 
NÄYTELMÄ ELOKUVANA 
Tutustukaa: 
 

1. Shakespearen alkuperäisnäytelmään 
ja vertailkaa sitä elokuvan tarinaan 
(Lukekaa näytelmä ennen elokuvan 
katsomista) 
 

2. Shakespearen aikaan (Elisabeth I:n 
aika Englannissa ja 
vuosisadanvaihteen aika [1600] 
Euroopassa) 
 

3. Shakespearen ajan teatterin tapoihin 
ja perinteisiin, esim. 
ristiinpukeutuminen, teatterirakennus, 
yleisö 
 

4. Silosäe on erityisesti Shakespearen 
käyttämä kymmentavuinen 
loppusoinnuton runomitta, jonka 
Cajander ja Jylhä ovat kääntäneet 
kieleemme istuvampaan muotoon. 
Tutustukaa silosäkeeseen englanniksi 
ja vertailkaa käännöksiä. Etsikää 
Shakespearen Venetsian kauppiaasta 
mielestänne kielellisesti 
kauneimmat/runollisimmat kohdat 

 
 
ROOLIHAHMOT 
Miettikää elokuvan roolihahmoja ja heidän 
ominaisuuksiaan, esim. Antonio, Bassanio, 
Portia, Shylock ja Jessica. (Nimi Jessica 
esiintyy juuri Venetsian kauppiaassa 
ensimmäistä kertaa.) 
 
Mitä henkilöt haluavat? Mikä estää heitä 
saamasta haluamaansa? Mitkä ovat 
henkilöiden keskeiset luonteenpiirteet?  
 
Kuka on päähenkilö? 
Minkälaisessa valossa Shylock ja muut 
juutalaiset esitetään (tutki kuuluisaa 
monologia III:n näytöksen 1. kohtauksessa)? 
Miksi monologi on pantu Shylockin suuhun? 
Miksi elokuvan alussa on juutalaisten 
kohtelua aikakauden Venetsiassa selittävä 
teksti?  
 
Ensimmäinen getto perustettiin nimenomaan 
Venetsiaan vuonna 1516. Tutustukaa 
juutalaisten historiaan Euroopassa. Mistä 
juutalaisvaino on saanut alkunsa? Onko 
elokuva rasistinen? Onko Shakespearen 
näytelmä rasistinen? 
 
 
JUONET 
Kiinnittäkää huomiota elokuvan kolmeen 
juonikuvioon, yhteen pääjuoneen ja kahteen 
sivujuoneen. 
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MILJÖÖ 
Miksi tarina sijoittuu Venetsiaan? Tutustukaa 
Venetsian historiaan. Kuka oli Doge, 
minkälainen on Venetsian karnevaalien 
historia, mistä tulee sana ”karnevaali”? 
Minkälaisena ympäristönä Venetsia 
näyttäytyy?  
Miten satujen saari Belmont (kuvitteellinen 
paikka) on kuvattu? 
 
 
VAURAUS 
Venetsia tunnettiin Shakespearen ajan 
Englannissa suuresta vauraudesta ja 
kaupankäynnistä. Mikä on rahan rooli 
elokuvassa? Turmeleeko varakkuus? Mitä 
vauraus tai köyhyys on saanut aikaan tarinan 
henkilöissä? Miten elokuvan hahmot 
sijoittuvat varakkuudessa toisiinsa nähden 
(numeroi hahmot varakkaimmasta 
köyhimpään)? 
 
 
HUUMORI JA VAKAVA 
Venetsian kauppias luokitellaan useimmiten 
komediaksi, mutta onko elokuva komedia vai 
tragedia? Onko tarina jotain kolmatta lajia, nk. 
ongelmanäytelmä (joka keskittyy jonkin 
sosiaalisen ongelman realistisempaan 
kuvaamiseen) vai ”musta komedia”? 
 
Minkälaista on elokuvan huumori? Missä 
kohdin korostuu elokuvan traagisuus? Mitkä 
ovat Shakespearen tunnetuimmat komediat 
ja tragediat?  
 
 
RAKKAUS JA YSTÄVYYS 
Onko uskollisuuden hyve aikaan sidottua? 
Mitä raha elokuvassa tekee ihmissuhteille? 
Minkälaista on elokuvan sukupuolten välinen 
ja toisaalta sukupuolten keskinäinen 
lojaalisuus? 
 
Minkälaisia rakkauden ilmenemismuotoja 
elokuvassa esiintyy? (eroottinen rakkaus, 
veljesrakkaus/ystävysten rakkaus, äidin-
/isänrakkaus, jumalan rakkaus, romanttinen 
rakkaus) 
 
 
 
 

Lisäpohdinnan arvoista: Minkälainen on 
tarinassa miesten keskinäisen ystävyyden ja 
romanttisen rakkauden ero? Kumpi on 
vahvempaa? Ovatko tunteet ristiriidassa 
keskenään? 
 
 
SUKUPUOLIROOLIT 
Kuinka itsenäisiä ja riippumattomia 
(taloudellisesti tai sosiaalisesti) ovat tarinan 
miehet ja naiset? Onko molemmilla 
sukupuolilla samat toimintamahdollisuudet 
elokuvan tilanteissa. Ovatko miesten ja 
naisten roolit muuttuneet nykyaikaan 
verrattuna? 
 
Minkälaisia miehisiä tai naisellisia 
ominaisuuksia liittyy elokuvan 
tapahtumapaikkoihin (Venetsia-Belmonte), 
mitkä arvot niissä vallitsevat? 
(Tapahtumapaikkojen muodollisuus ja 
epämuodollisuus, kaupunki ja 
maaseutuidylli.) 
 
Mitä kolmen arkun arvoitus oikeastaan 
tarkoittaa? Mitä se kertoo naisen asemasta? 
 
Naistutkimus on ollut kiinnostunut erityisesti 
Venetsian kauppiaasta. Mieti mitä sellaisia 
ominaisuuksia Portiassa on, joita myös 
nykyajan naiseen liitetään. (Voitte myös 
vertailla Portiaa laajemmin Shakespearen 
muihin kuuluisiin naisiin: Ofelia (Hamlet), 
Miranda (Myrsky), Julia (Romeo ja Julia), 
Beatrice (Paljon melua tyhjästä), Viola 
(Loppiaisaatto), Katherine (Kuinka äkäpussi 
kesytetään). 
 
Shakespearen näytelmien käsikirjoituksissa 
kirjoitettiin naisroolit aina hahmoluettelossa 
miesten jälkeen. Miksi? 
 
Shakespearea on joskus pidetty 
naisvihamielisenä kirjailija. Miettikää 
historialliselta pohjalta, onko tälle perusteita? 
 
 
LISÄÄ TUTUSTUMISEN ARVOISTA 
 
1. Shakespearen näytelmiä on filmatisoitu 
paljon, tutustu esim. seuraaviin uudempiin 
elokuviin: 
 
Hamlet (ohj. Kenneth Branagh, ohj. Franco 
Zeffirelli) 
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Paljon melua tyhjästä (ohj. Kenneth Branagh) 
 
Kesäyön unelma (ohj. Michael Hoffman) 
 
William Shakespearen Romeo ja Julia (ohj. Baz 
Luhrmann) 
 
Richard III (ohj. Richard Loncraine) 

 
sekä mahdollisesti vanhempiin Shakespeare-
filmatisointeihin. 
 
2. Tutustukaa ainakin Al Pacinoon ja Jeremy 
Ironsiin ja heidän tekemiinsä 
(elokuva)rooleihin. Miettikään miksi he 
esiintyvät nyt tässä elokuvassa? Mistä muista 
historiallisista rooleista elokuvan muut 
näyttelijät ovat tuttuja?  
 
3. Mikä tekee Shakespearen näytelmistä aina 
uudelleen ja uudelleen kertomisen arvoisia? 
 
4. Jos itse ohjaisit Shakespearen Venetsian 
kauppiaan, mitä tekisit toisin? Haluaisitko 
painottaa muita asioita kuin elokuva tekee, 
kuvaisitko henkilöhahmot samalla tavalla? 
 
5. Shylockin kuuluisa ihmisoikeusmonologi 
(3, i) 
Miksi monologista on muodostunut klassikko? 
Tutkiskele monologin kielellistä tyyliä, rytmiä 
ja tehokeinoja. Mieti monologin poliittista 
sisältöä tänään ja aikoinaan. 
 
Improvisointitehtäviä: 
Improvisoikaa kohtaus, jossa henkilö hakee 
pankinjohtajalta asuntolainaa. Muistakaa, että 
yksi improvisoinnin perussääntö on, ettei 
toisen ehdotuksille saa sanoa ei. 
Improvisointi on yhdessä tekemistä, yhteistä 
leikkiä; improvisoinnin olisi oltava jatkuvasti ja 
kevyesti etenevää. 
 

Improvisoikaa kohtaus, jossa kolmeen 
rasiaan on pantu lappu, joihin on kirjoitettu 
toisistaan poikkeavia luonteenpiirteitä, jotka 
”kosijan” on näyteltävä. Katsojat voivat antaa 
näyttelijälle tyylilajeja esim. vanha kotimainen 

elokuva, mykkäelokuva, musikaali, 
kaurismäki-tyyli. 
 

Improvisoikaa oikeussalitilanne, jossa 
asianajaja puolustaa syytettyä tuomarille 
jostakin rikoksesta. 
 

Valitkaa näytelmästä kohtaus, jonka esitätte 
ensin “normaaliin” tapaan mies- ja 
naisroolein, sitten Shakespearen ajan tapaan 
vain miesten esittämänä ja kolmanneksi vain 
naisten esittämänä.  
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On syytä muistaa, että Venetsian kauppias 
on kaikkien tarinoiden tapaan 
kulttuurisidonnainen: 
Keniassa asunut kirjailija Karen Blixen kertoi 
kerran Venetsiaan kauppiaan tarinan 
somalialaiselle hovimestarilleen, joka oli hyvin 
pettynyt Shylockin tappiosta. Hän oli varma, 
että juutalainen olisi onnistunut, jos olisi 
käyttänyt tulikuumaa veistä. Afrikkalainen 
kuuntelija oli odottanut tarinaa viekkaasta 
ihmisestä (kettu repolainen -tradition tapaan), 
ja Shylock petti hänen odotuksensa.  
 
Shakespearea pidetään 
maailmankirjallisuuden suurimpana 
klassikkona, mutta pohtikaa asiaa äskeisen 
tarinan pohjalta.  

 
 
 

Oppimateriaalin ovat laatineet 
Anna Eloaho ja Kari Tuomi (2005). 
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