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1.Pohdittavaksi ennen elokuvaa tai heti 
sen katsomisen jälkeen 
 
- Tutustukaa elokuvaan ja sen teemoihin 
esimerkiksi seuraavilla sivustoilla: 
http://www.sonyclassics.com/thelivesofothers/ 
http://finnish.imdb.com/title/tt0405094/ 
 
- Miettikää yhdessä elokuvan nimen 
merkitystä, mistä nimi tulee ja mitä se kertoo 
elokuvasta? 
(Ohjaaja Florian Henckel von 
Donnersmarckin mukaan nimi viittaa ”muiden 
elämiin”, joita vakoiluun koulutetut stasin 
työntekijät tarkkailivat. Valtion vastaisesta 
toiminnasta epäillyt ”muut” olivat 
vapaamielisiä toisinajattelijoita ja taiteilijoita, 
joiden elämän jokainen osa-alue oli 
valvonnan alaisena.)  
 
 
Historia 
 
2.Saksan demokraattinen tasavalta (DDR)  
 
- Mitä kirjainyhdistelmä DDR tuo mieleen? 
Kerätkää luokassa ylös sen herättämiä 
mielikuvia ja ennakkotietoja DDR:stä. 
Selvittäkää sitten mitä nuo kolme kirjainta 
todellisuudessa pitävät sisällään. Tehkää 

lopuksi vertailua mielikuvien, myyttien ja 
faktojen välillä. Pohtikaa myös mihin 
mielikuvanne perustuvat. 
(Oppilaat voivat etsiä pareittain tietoa Saksan 
demokraattisesta tasavallasta esimerkiksi 
seuraavista lähteistä: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Saksan_demokraatt
inen_tasavalta 
Uutispätkä YLE:n Elävästä arkistosta ”DDR 
avaa rajansa”: 
http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=2&ag=
11&t=105&a=2253 
 
Derbyshire, Ian 1991: Politics in Germany - 
From Division to Unification. Chambers. 
Hentilä, Seppo 1992: DDR - valtio ilman 
kansaa. Helsinki : VAPK-kustannus.) 
 
- Tutustukaa Itä-Saksan historiaan 
seuraavien virstanpylväiden kautta (lähteenä 
mm. Robert Cole: Matkaopas historiaan - 
Saksa. 2005) Tehkää luokassa aikajana, joka 
muodostuu pareittain tehtävistä postereista. 
Jokainen pari tai ryhmä valitsee itselleen 
yhden tapahtuman, johon perehtyy 
tarkemmin ja tekee siitä itse valitsemallaan 
tekniikalla posterin. Ryhmien 
aikaansaannoksista koostetaan Saksan 
demokraattisen tasavallan historiaa kuvaava 
aikajana. Jos ryhmälle mieleen tulee joku 
merkittävä listasta puuttuva virstanpylväs, 
senkin voi toki valita. 
 
1949 Saksan liittotasavalta ja Saksan 
demokraattinen tasavalta perustetaan, Länsi-

http://www.docudesk.com
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Saksa liittoutuneiden ja Itä-Saksa 
Neuvostoliiton tuella. 
1949 – 73 Walter Ulbricht toimii Itä-Saksan 
pääasiallisena johtajana eri viroissa. 
1953 Työläiset vaativat vapaita vaaleja 
mielenosoituksessa, jonka neuvostojoukot 
kukistivat.  
1954 Neuvostoliitto hyväksyy DDR:n 
suvereniteetin. 
1955 DDR.stä tulee Varsovan liiton jäsen 
1961 Berliinin muuri nousee Saksojen välille. 
Itäsaksalainen Conrad Schumann saavuttaa 
mainetta hyppäämällä piikkilanka-aidan yli 
paetakseen lännen puolelle. 
1969 Liittokansleri Willy Brandt aloittaa 
idänpolitiikkansa (Ostpolitik), jonka 
seurauksena molemmat Saksat tunnustavat 
toisensa. 
1971 Erich Honecker seuraa Ulbrichtia 
johtajan paikalle. 
1973 Molemmista Saksoista tulee YK:n 
jäseniä. 
1989 Itä-Saksasta paetaan joukolla länteen 
Unkarin kautta, Berliinin muuri kaatuu ja 
Brandenburg-portti avataan. 
 
 
 
- Elokuva on yksi tapa käsitellä kollektiivisesti 
kansakunnan traumoja ja lähihistoriaa. 
Muiden elämä käsittelee Saksan lähihistorian 
kipupisteitä ja nostaa esiin DDR:n pimeitä 
puolia elokuvan Goodbye Lenin !  
lämminhenkisen nostalgian rinnalle. Tässä 
mielessä se seuraa elokuvan Perikato 
jalanjäljillä Saksan traumaattisen 1900-luvun 
historian läpikäynnissä. 
Löytyisikö suomalaisesta elokuvasta 
vastaavanlaisia esimerkkejä menneisyyden 
käsittelystä? Jokainen oppilas voi kohdallaan 
miettiä onko jokin elokuva/elokuvat 
vaikuttanut hänen käsitykseensä Suomen 
historiasta. Olisiko myös jotain Suomen 
lähihistorian ehkä nostalgian sävyttämää 
vaihetta mielestänne tarvetta kuvata 
realistisemmin? Keksikää ryhmissä tällainen 
aihe ja suunnitelkaa siitä elokuva. Wolfgang 
Beckerin Goodbye Lenin! elokuvan (2003) 
nähneet voivat verrata sitä Muiden elämään 
ja pohtia niiden eroja ja erilaisia 
esittämiskeinoja sekä niiden merkitystä 
Saksan menneisyyden käsittelyssä.  
(Viime aikoina nostalgia on vallannut alaa 
entisten itäsaksalaisten muistellessa 
menneisyyttään. Ostalgiaksi kutsuttuun 

ilmiöön kuuluu sarkasmin sekä lämmön ja 
huumorin sävyttämän Itä-Saksan muistelun 
lisäksi DDR-esineiden kerääminen. Good bye 
Lenin! linkittyy samaan ilmiöön, jolle Muiden 
elämän voi katsoa olevan tietynlainen 
vastareaktio. ) 

 

3.Stasi 

Vuonna 1950 perustetun Stasin 
(Ministerium für Staatssicherheit) malli oli 
haettu Neuvostoliiton KGB:stä ja sen 
tehtävänä oli kontrolloida kansalaisten 
epäsopivaa poliittista käyttäytymistä. Tätä 
turvallisuus- ja tiedusteluorganisaatiota 
pidettiin lajissaan yhtenä maailman 
tehokkaimmista. Elokuvan surullisen 
hahmon ritari Gerd Wiesler on yksi Stasin 
työntekijöistä, joita todellisuudessa oli 
91 000, tämän lisäksi tiedustelupalvelun 
hyväksi työskenteli 300 000 ilmiantajaa. 
Joka viideskymmenes itäsaksalainen oli 
tekemisissä Stasin kanssa. Stasi oli siis 
oleellinen osa DDR:n jokapäiväistä 
elämää. 

- Tehkää elokuvan perusteella 
yhteenvetoa Stasin toimintatavoista.  

- Elokuvan vainoharhan ja pelon 
sävyttämä totalitaarinen ilmapiiri voi 
tuntua kaukaiselta, mutta onko kyseessä 
vain menneisyyden ilmiö? Löydättekö 
nykypäivästä esimerkkejä 
sananvapauden kontrollista? 

- ”Propaganda on demokratialle sitä mitä 
pamppu on totalitaariselle valtiolle.” 
Näin painavan väitteen on esittänyt 
Yhdysvaltain tunnetuimmaksi 
toisinajattelijaksi luonnehdittu Noam 
Chomsky. Miettikää yhdessä mitä hän tällä 
oikeastaan haluaa sanoa. Keksikää 
käytännön esimerkkejä propagandan 
käyttämisestä ”pamppuna”.  
(Propagandalle tyypillisiä piirteitä ovat mm. 
riittämättömät faktat, tosiasioiden valikointi ja 
asioiden yksinkertaistaminen. 
Eräiden politiikan teorioiden mukaan suurinta 
osaa ihmisistä ohjaavat tunteet ja impulssit, 



 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Kaisaniemenkatu 3 B 29 00100 Helsinki    www.koulukino.fi  

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

vain harvat kykenevät rationaaliseen 
ajatteluun. Niiden jotka siihen pystyvät tulisi 
luoda ”tarpeellisia illuusioita” joilla pidetään 
kansa ruodussa. Toisin sanoen vallanpitäjät 
ovat päteviä päättämään mikä on kansalle 
parhaaksi. Noam Chomskyn mukaan 
totalitaarisissa valtioissa tämä tapahtuu 
pakkokeinoin kun taas yhteiskunnan 
vapautuessa ja demokratisoituessa 
turvaudutaan propagandan tekniikoihin. 
Chomskyn kritiikki kohdistuu erityisesti 
Yhdysvaltoihin, jossa media on valjastettu 
valtaapitävien propagandavälineeksi ja jossa 
se kontrolloi yleistä mielipidettä. Lisää 
aiheesta Noam Chomskyn kirjassa 
Mediakontrolli, 2003.  
Myös markkinatalouden ja mainonnan voi 
ajatella olevan ihmisten ajattelua ohjaavia 
”pamppuja”, tässä mielessä esim. Muiden 
elämä toimii vastavoimana Hollywood-
elokuvan hegemonialle.) 
 

Kirjallisuutta : 

Dennis, Mike 2003: The Stasi - Myth and 
Reality. London: Pearson.  

Koehler, John O. 1999: Stasi. The Untold 
Story of the East German Secret Police. 
Boulder: Westview. 
 
Miller, Barbara 1999: Narratives of Guilt and 
Compliance in Unified Germany – Stasi 
informers and their impact on Society. 
London, New York: Routledge. 
  
Rusch, Claudia 2006: Stasi tiskipöydän 
takana. Helsinki: WSOY. 
 
Rusi, Alpo 2003: Kylmä tasavalta. helsinki: 
WSOY. 
 
http://www.cnn.com/SPECIALS/cold.war/exp
erience/spies/spy.files/intelligence/stasi.html 
 

 

 

 

4.Berliini – jaettu kaupunki 

Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Berliiniin, 
joka jaettiin sodan jälkeen Itä- ja Länsi-
Berliiniksi. Ideologisen rajalinjan 
halkomasta Berliinistä tuli kylmän sodan 
näyttämö ja symboli.  

- Gitte Lauströer ja Urho Ketvel katselevat 
seuraavissa kirjoituksissa Berliinin muuria 
lännen puolelta:   

”Betoniseinään, joka jakaa Berliinin idäksi 
ja länneksi on jättiläiskirjaimin kirjoitettu 
”Sheiss-Mauer” – paskamuuri. Muurin 
viertä käveleminen on kuin tutkisi tämän 
kapitalistisen kaupunginpuolikkaan 
sielunelämää.” (Berliini – Avoin kaupunki, 
1984) 

”Postdamer Platz. Katselen muurin yli 
DDR:ään. Välissä ei-kenenkään maata. 
Kaksi itäsaksalaista sotilasta haravoi 
hiekkaa, kolme nojaa harmaaseen 
sotilasajoneuvoon. Harmaata. Muuri 
riemunkirjavana maalauksista ja 
kirjoituksista: Saatanan siat! Jeesus 
rakastaa teitä. Kilroy oli täällä. 
Valtiopäivätalon takana aidassa näkyy 
ristejä, päivämääriä. Alfred Heinemann. 
Tuntematon. ammuttiin tässä. Jenkkityttö 
jauhaa purukumia. Look,dad, 
kommunisteja!” (Fasanenstrasse, Berlin, 
1987.) 

Kuvittele itsesi muurin seisomaan muurin 
äärelle 1980-luvun puolivälin tietämillä ja 
kuvaile samaan tapaan havaintojasi ja 
tunnelmiasi. 

 - Suomalaisen punkin legenda Pelle 
Miljoona teki Saksojen pääkaupungin 
innoittamana kappaleen Berliini vuonna 
1981. 

Se on näkymätön harso kadulla, 
 
rauniot sen yöhön kuiskaavat, 
 
ilotytön hymyssä  
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nuorukaisen silmissä, 
 
tumman pehmeää, eroottista ja ylpeää. 
 
 
suru, suru, ilman kyyneleitä 
 
suru yhteistä yksinäisyyttä 
 
suru ajan pysäyttää 
 
suru kaikkialla yllättää.  
 
 
Se on rahaa pankkien kassaholveissa, 
 
politiikkaa naurettavissa kulisseissa,  
 
jäätynyttä terästä sireenien äänessä, 
 
uniformuihin pukeutuneita kivisieluja. 
 
 
 
kylmyys, tunteetonta voimaa 
 
kylmyys toimeenpanee oikeutta  
 
kylmyys, vaalii orjuutta, 
 
kylmyys ei anna mitään toivoa. 
 
 
 
se on tuhannen voltin jännite ilmassa, 
 
katutaisteluja sodaksi puhkeamassa, 
 
rikottuja pankin ikkunoita, 
 
kiviä vasten kilpiä, 
 
nurkkaan ahdistettua raivoa 
 
 
 
viha, ylitse pursuaa 
 
viha, saa kadut kiehumaan 
 
viha, odottaa vuoroaan 
 
viha, tulee ja tappaa 
 
 
 
intohimo yössä koskena kuohuaa, 
 
unohdus, kiihkeä ja turmeltunut 
 

pahat muistot, painavat hartoita 
 
väsymys, lyijynharmaata ja raskasta, 
 
uni lyhytaikainen vapauttaja. 
 
Tulkitkaa tekstiä runona: millainen on 
tekstin tunnelma, millaisen kuvan se 
antaa Berliinistä, miten metaforia 
käytetään, millainen on tekstin rytmi ja 
miten se vaikuttaa tunnelmaan? 
Millaisesta tilanteesta tai tapahtumasta 
ajattelette runon saaneen alkunsa. 
Yrittäkää samastua runon minään ja 
miettikää millaisen Berliinin hän näkee. 
Visualisoikaa runon tunnelma ja sanoma: 
etsikää esimerkiksi aikakausilehdestä 
yksi kuva, joka mielestänne tiivistää 
runon ytimen. Voitte myös piirtää tai 
maalata itse.   
 
Kirjallisuus : 
 
Berliini – kirjailijan kaupunki 2004. Toim. 
Ritva Hapuli. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 
Donner, Jörn 1989: Berliini- raportti. 
Helsinki:Otava. 
Saarinen, Hannes 1999: Berliini – 
kulttuuria ja historiaa. Helsinki: Otava. 
Taylor, Frederick 2006: The Berlin Wall. 
13 August 1961 – 9 November 1989. 
London: Bloomsbury.  
http://www.dailysoft.com/berlinwall/ 
 
 
5.Taide totalitarismissa 
 
- Pohtikaa taiteen roolia elokuvan 
kerronnassa, miksi luulette monien 
keskeisten henkilöiden olevan taiteilijoita? 
(Taiteella, teatterilla, musiikilla ja 
kirjallisuudella, on elokuvassa keskeinen 
rooli. Elokuvan päähenkilö on kirjailija, joka 
herää kollegansa itsemurhan jälkeen 
todellisuuteen ja löytää kirjoittamisesta väylän 
vastarinnalle. Tunnollinen stasi-vakooja taas 
herää huomaamaan palvelemansa 
järjestelmän epäinhimillisyyden kiintyessään 
tarkkailemaansa boheemiin 
taiteilijapariskuntaan ja taiteen vapauttavaan 
voimaan. Vapaa taiteellinen ilmapiiri 



 

 
Koulukinoyhdistys - Skolbioförening ry 

Kaisaniemenkatu 3 B 29 00100 Helsinki    www.koulukino.fi  

KOULUKINON OPPIMATERIAALI 

näyttäytyy kylmän virkamiehen omantunnon 
ja inhimillisyyden herättäjänä.) 
 
- Kirjailija Stefan Heymin ”ikuisen 
itäsaksalaisen toisinajattelijan” voisi nostaa 
taiteen vastarinnan symboliksi DDR:ssä. Mikä 
mies Heym oikein oli ja mikä oli hänen 
merkityksensä? Tutustukaa hänen tarinaansa 
ja suunnitelkaa sen pohjalta 
elämäkertaelokuva. 
(Chemnitzissä vuonna 1913 syntynyt 
juutalainen Heym lähti 20-vuotiaana 
maapakoon ensin Prahaan ja sitten 
Amerikkaan, jossa kirjoitti esikoisromaaninsa 
Englanniksi. Vuonna 1943 USA:n armeijaan 
liittynyt Heym tuli amerikkalaisten mukana 
Saksaan, erosi sodan jälkeen armeijasta ja 
palasi Yhdysvaltoihin. Vuonna 1951 hän 
pakeni Itä-Berliiniin senaattori McCarthyn 
aikaansaamaa kommunistien ja juutalaisten 
jahtia. DDR:ssä Heymin kirjat juuttuivat 
sensuurin hampaisiin, mutta julkisuutensa 
turvin hän saattoi julkaista kirjojaan lännessä. 
Yrityksistä huolimatta DDR:n johto ei saanut 
savustettua kirjailijaa maasta.  
Katso myös: 
http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/Hey
mStefan/ (saksankielinen sivusto) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stefan_Heym 
(englanninkielinen sivusto) 
 
 
- Millaisessa ilmapiirissä elokuvan 
kulttuuriväki joutui elämään, yrittäkää 
selvittää miten totuudenmukainen elokuvan 
antama kuva on, millaiset olivat puitteet 
kulttuurille todellisessa Itä-Saksassa? 
(Elokuva antaa taiteilijoiden tilanteesta 
DDR:ssä synkän, mutta melko 
todenmukaisen kuvan: ilmaisu on varsin 
rajoitettua ja valtaapitävien sääntöjen 
vastaisesti toimiminen johtaa työskentelyn 
estämiseen. Elokuvassa rajoittava ilmapiiri 
saa synkän ilmauksen kun mustalle listalle 
joutunut ohjaaja Albert Jerska tekee 
itsemurhan. Taiteella, myös elokuvalla, olikin 
DDR:ssä muiden sosialistimaiden tapaan 
oma ideologinen tehtävänsä. 
Itä-Saksassa ei ollut käytännössä lainkaan 
valvomatonta kulttuuritoimintaa. Saksojen 
yhdistymisen jälkeen paljastui Stasin 
agenteiksi monia kulttuurivaikuttajia, mm. 
vaihtoehtokirjallisuuden johtohahmo Sascha 
Andersson. Arkistotiedot paljastivat myös 
DDR:n kirjailijaliiton johtajan Hermann Kantin 

toimineen stasin agenttina. Kulttuurikenttä oli 
siten myös sisäisen valvonnan alaisena ja 
elokuvassa välittyvä vainoharha lienee ollut 
toisinajattelijataiteilijoiden arkipäivää.)  
 
- ”Taide ei ole peili, joka kuvastaa maailmaa 
vaan vasara, jolla maailmaa muokataan.” 
Näin on lausahtanut venäläinen 
vallankumousrunoilija Vladimir Majakovski.  
Pohtikaa lauseen merkitystä elokuvan kautta. 
Miettikää myös taiteen merkitystä erilaisissa 
yhteiskuntajärjestelmissä ja etsikää niistä 
esimerkkejä.  
(esim. sosialistinen realismi oli taiteen 
tyylisuunta, joka palveli ideologiaa monissa 
sosialistisissa maissa, mm. DDR:ssä.  
Taiteen maailmaa muuttavaa voimaa kuvaa 
mm. elokuvassa kuultava repliikki ”Jos on 
kuullut tätä musiikkia voiko olla paha 
ihminen”.) 
 
- Miettikää miten taiteen keinoin voi vaikuttaa 
johonkin yhteiskunnalliseen epäkohtaan, 
luetelkaa esimerkkejä. Miettikää miten itse 
voisitte vaikuttaa taiteen voimalla, 
suunnitelkaa myös käytännön toteutus. 
 
- Luetelkaa elokuvan avainkuvia tai 
symboleja, jotka mielestänne ovat oleellisia 
kerronnan kannalta ja tuovat esiin elokuvan 
teemoja. Pohtikaa millaisia kerronnan keinoja 
elokuva käyttää, eritelkää elokuvan 
rakennetta. 
 (Henkilöitä kuvataan mm. miljöiden kautta: 
ideologialle uskollisen stasin työmuurahaisen 
elämän yksinäisyyttä korostetaan kylmällä 
värimaailmalla ja valaistuksella sekä kolkolla 
asunnolla verrattuna näytelmäkirjailijan 
lämpimissä sävyissä kylpevään asuntoon, 
joka uhkuu luomisvoimaa ja elämänvimmaa. 
Wieslerin askeettisen ankea asunto kuvastaa 
hänen tyhjää elämäänsä ja rinnastuu 
boheemin taiteilijakodin luovaan tunnelmaan, 
jonka symboleina toimivat mm. kirjoituskone, 
marionettinukke ja taulu seinällä. Elokuvan 
rakennetta voi hahmottaa esimerkiksi näiden 
rinnastusten ja vastakkainasettelujen kautta.  
Historiallisen elokuvan keinoja ovat 
tekstiselitykset ja realismiin pyrkivä 
epookkilavastus.)  
  
- Muistelkaa miten elokuvassa viitattiin 
teatteriin ja näytelmiin, millainen rooli 
teatterilla on Muiden elämässä? 
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(Teatterimaailma ja näyttämö muodostuvat 
elokuvan rakenteen ja kerronnan kannalta 
keskeisiksi elementeiksi. Stasin vakoilun 
kohteeksi joutuva pariskunta edustaa 
teatteria: mies on näytelmäkirjailija ja nainen 
näyttelijä. Saman näytelmäkohtauksen 
toistumisella kuvataan ajan muuttumista: alun 
tiukka DDR-tulkinta saa lopussa 
huomattavasti vapaamman taiteellisen 
ilmaisun. Näin taiteen ilmaisukeinojen 
muutoksestakin tulee järjestelmän ja 
aikakauden vaihtumisen symboli. 
Saksalainen näytelmäkirjailijalla Bertolt 
Brechtillä toimii yhtenä symbolina Stasi-
agentin inhimillisyyden ja kylmyyden 
kieltämisen tiellä. Elokuvan yhdessä 
kerronnallisessa käännekohdassa Gerd 
Wiesler pääsee syvemmälle 
taiteilijapariskunnan elämään Brechtin kirjan 
avulla. Brechtiin voi tutustua esimerkiksi 
osoitteissa: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Bertolt_Brecht 
http://www.info.tampere.fi/eta/teatteri/brecht.h
tml tai kirjasta Brecht Bertolt 1991: 
Kirjoituksia teatterista. Helsinki: VAPK-
kustannus.) 
 
Kirjallisuus: 
 
Hentilä, Seppo – Karjalainen, Erkki – Valta, 
Raija 1993: Saksa – voima Euroopan 
keskellä. Helsinki: painatuskeskus. 
Saksa Euroopassa 1997. Toim. Sisko Haikala 
& Christoph Parry 
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