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SUMMARY 

Tales of Russianness: Post-Soviet Identity Formation in Popular Film and 

Television 

 

In this study, I explore contemporary popular film and television representations of Russian 

cultural identity after the demise of the Soviet Union in 1991. My corpus includes two 

blockbusters: Brother (Brat, dir. Aleksei Balabanov, 1997) and Brother-2 (Brat-2, dir. 

Aleksei Balabanov, 2000); two comic television series: The Enchanted District 

(Zakoldovannyi uchastok, dir. Aleksandr Baranov, 2006) and Real-Life Lads (Real’nye 

patsany, dir. Jeanna Kadnikova, 2010 - present); and, finally, two melodramas: The Man of 

No Return (Chelovek bezvozvratnyi, dir. Ekaterina Grokhovskaia, 2006) and Gromozeka (dir. 

Vladimir Kott, 2010). Taking my cue from Lauren Berlant’s concept of intimate publics, I 

argue that my cultural objects’ strong appeal to heterogeneous Russian audiences derives 

from the fact that they provide a space for pondering issues of individual and collective 

identity, social alignment and belonging in the wake of the dramatic societal shifts following 

the disappearance of the Soviet state.  

Along with radical political and economic changes, the decomposition of the 

communist order inaugurated the unravelling of state ideology and the dismantling of existing 

social norms, conventions and interdependencies. However, these altered historical conditions 

did not automatically create new mechanisms of identification, nor did they cause the 

irrevocable erasure of the old identificatory benchmarks. The main title of this study, “Tales 

of Russianness,” aphoristically expresses the core of my argument. Through detailed analyses 

of the chosen films and television series I show that identity is not only at all times 

constructed and asserted through acts of narrativization, but that these narratives come into 

being through the invocation and reworking of existing popular cultural tropes, such as the 

myths of patriarchal authority and brotherhood, the fantasy of the antagonistic other, the idyll 

of the countryside community and, especially, the family metaphor.  

 Each chapter revolves around the way a particular trope, value or belief that features 

prominently in political, public and academic debates on contemporary constructions of 

Russianness is represented and negotiated in contemporary popular film and television. I 

specifically look at the moments when clashes between traditional identity narratives, which I 

call “tales of Russianness,” and nascent different modes of identification become apparent. To 

that end, my analyses proceed from the question of Russian identity’s destabilization after the 
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collapse of the Soviet regime to a discussion of the ways in which new individual and 

collective identities become constructed, situated and affirmed in the context of everyday life. 

As regards the theoretical structure, throughout my exploration I consciously seek to promote 

an intercultural approach, which means that alongside the works of Western theorists I engage 

with the relevant body of knowledge existing in Russia. This helps me to argue that the 

theoretical and methodological frameworks developed in the West over the past decennia 

cannot be mechanically applied to newly emerging Eastern European, and more specifically, 

Russian identity constructions.  

Based on my analyses I argue that the idea of real or metaphoric kinship in 

contemporary Russian culture performs a strong identifying and consolidating function, 

allowing the community to cope with the challenges presented by the unstable and insecure 

living environment. Importantly, my investigation makes clear that, in spite of the fact that the 

family metaphor often acts as an instrument of exclusion of those who “do not belong,” as a 

trope it also offers a possibility for the popular cultural imagination to envisage an alternative 

to exclusionist forms of identification and social structuring. 

Chapter One relates the construction of Russian identity and subjectivity to the notion 

of real or metaphorical brotherhood. Through a detailed analysis of Brother I interrogate 

brotherhood as an assumed condition for a just democratic society and as one of the vital 

cultural signifiers through which individuals come to acquire a sense of security and of 

belonging to larger collectivities. I also examine how the idea of fraternal affinity relates to 

the Soviet myth of paternal authority, which continues to guide processes of social alignment 

until the present day. Finally, by comparing Brother with the contemporary American 

blockbuster The Bourne Identity (dir. Doug Liman, 2002), I illuminate crucial similarities and 

differences in the approach to questions of identity in Russian and Western popular 

representations, and in the cultural contexts from which they derive. 

My second chapter continues the investigation of strategies used by individuals and 

groups to determine and defend their identities. Closely engaging with the film Brother-2, I 

demonstrate how identification is derived from an established opposition to the perennial 

other, who, in Russian cultural history, often acquires the status of an enemy. I also 

reintroduce the notions of kinship and, especially, brotherhood to illuminate their crucial role 

in distinguishing between “ours” and “not ours” when forging social commitments and 

alliances. Reading the Russian film together with the similar second instalment of the Bourne 

trilogy, The Bourne Supremacy (dir. Paul Greengrass, 2004), allows me to consider how the 
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notion of the other is always culturally framed and imbricated with the social context in which 

it appears.  

Chapter Three is dedicated to the analysis of the television series The Enchanted 

District (Channel One Russia), which brings into focus the phenomenon of double thinking, 

elaborated in the work of the contemporary Russian scholars Igor Kon, Yurii Levada, Lev 

Gudkov and Boris Dubin. Taking double thinking as a starting point, I explore how, in the 

absence of a well-articulated modernizing discourse, late-Soviet ideological constructs and 

modes of identification continue to inform people’s lives, functioning as authoritative 

guidelines for the individual and collective adaptation to post-Soviet situations of instability 

and uncertainty. I also trace the problematic relationship of double thinking to the official 

regime by arguing that, in spite of its seemingly oppositional nature, in many cases double 

thinking effectively helps to uphold the socioeconomic and political status quo. 

In Chapter Four, which centres around family as a cultural signifier and social 

institution, I interrogate the (image of the) family’s assumed stabilizing function and 

indispensability for cementing individual and communal identities. In my analysis I engage 

with Berlant’s theory of cruel optimism, in which she signals the problematic status of the 

realist (film) genre’s tendency to pin people’s expectations of the good life to the idea of 

traditional family. My two cultural objects, the melodramatic films The Man of No Return and 

Gromozeka, question this assumption by revealing the precarious nature of many concrete 

nuclear families and by bringing into view men and women’s continuous reassessment and 

reformulation of the gendered positions assigned to them in families and society at large. The 

films show that breaking free from the normative confines of the ideal family is important for 

realizing change in the organization of individual lives and for enhancing the prospective of 

their flourishing. In addition, they make apparent that such a liberating operation more often 

than not takes a long time and requires considerable affective investment from the persons 

involved.  

The starting point of Chapter Five is the acknowledgement that, in spite of an 

undeniable crisis in the family rhetoric and a proliferating neoliberal pledge of individual self-

reliance, processes of identification in today’s Russia testify to the people’s persistent 

commitment to Soviet discourses of kinship and collective authority. Recognizing the 

constraints as well as the agency inherent to the latter notions, the chapter’s thrust is to discern 

instances of the popular cultural imagination that produce a capacity to envisage a collective 

form of social organization not based on the exclusion of allegedly antagonistic others. By 

turning to Kierkegaard’s concept of irony and Critchley’s notion of humour’s (re)signifying 
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potential, I conduct an analysis of a selection of episodes from the comic television series 

Real-Life Lads (TNT TV Russia) to locate potentialities for imagining the post-Soviet 

community as an affective space in which the family functions as only one of the models for a 

more inclusive, pliable community based on spontaneous empathies and mutual reliance. 

Given the recently aggravated socio-political and economic situation in Russia, in the 

Afterword, I ponder the ability of popular culture to bring about social change. Two films I 

briefly discuss here give expression to radically divergent views on contemporary Russian 

society. Whereas Me Too (Ia tozhe khochu, dir. Aleksei Balabanov, 2012) completely 

discredits family’s capacity to guide and protect, Kiss Them All! (Gor’ko!, dir. Zhora 

Kryzhovnikov, 2013) features it as a vital communal space, which succeeds both in honouring 

tradition and in embracing cultural and social difference. Therefore, I end my study by 

acknowledging that it would be overambitious to decide which of the two portrayals bears a 

stronger political potential or to predict in which direction Russian cultural identity will 

develop. The latter, I contend, will depend on the Russian community’s willingness and 

capacity to reimagine and re-enact the family as an affectively charged, dynamic organism 

whose task it is to offer its members security in an increasingly unsecure world and to 

facilitate their ongoing quest for viable modes of enduring and building up a dignified life.  
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SAMENVATTING 

Verhalen over de Russische Aard: Post-Sovjet Identiteitsvorming in Populaire 

Film en Televisie 

 

In dit proefschrift onderzoek ik populaire representaties van Russische culturele identiteit in 

film en televisie na de val van de Sovjet Unie in 1991. De werken die ik behandel zijn: twee 

blockbusters: Brother (Brat, reg. Aleksej Balabanov, 1997) en Brother-2 (Brat-2, reg. Aleksej 

Balabanov, 2000); twee komische televisieseries: The Enchanted District (Zakoldovannyj 

utsjastok, reg. Aleksandr Baranov, 2006) en Real-Life Lads (Realnyje patsany, reg. Zjanna 

Kadnikova, 2010 - heden); en, tenslotte, twee melodrama’s: The Man of No Return 

(Tsjelovjek bezvozvratnyj, reg. Ekaterina Grohovskaja, 2006) en Gromozeka (reg. Vladimir 

Kott, 2010). Ik beroep mij op Lauren Berlant’s concept van intimate publics om te stellen dat 

de sterke aantrekkingskracht van de genoemde culturele objecten voor verschillende typen 

Russische kijkers schuilt in hun vermogen om ruimte te bieden voor het reflecteren op  

individuele en collectieve identiteit en sociale organisatie in de nasleep van de dramatische 

maatschappelijke veranderingen die plaatsvonden na de teloorgang van de Sovjet staat. 

Naast radicale politieke en economische veranderingen bracht het uiteenvallen van het 

communistische regime de ontmanteling van de staatsideologie alsook van de heersende 

sociale normen, waarden en afhankelijkheden op gang. De gewijzigde historische condities 

hebben echter niet meteen geleid tot nieuw identificatiemechanismes. De veranderingen zijn 

er ook niet in geslaagd om de oude identificatiecriteria volledig uit te wissen. De titel van dit 

proefschrift – “Verhalen over de Russische Aard” – vat aforistisch de kern van mijn 

argumentatie samen. Door middel van gedetailleerde analyses van de geselecteerde films en 

televisieseries laat ik zien dat identiteit niet alleen ten alle tijden geconstrueerd wordt als een 

verhaal, maar dat deze verhalen ook ontstaan als gevolg van de verwerking van heersende 

populaire culturele tropen, zoals de mythes van broederschap en vaderlijke autoriteit, de 

fantasie van de antagonistische ander, de idylle van de plattelandsgemeenschap en met name 

de familiemetafoor. 

Elk hoofdstuk is gewijd aan de manier waarop een specifieke troop, waarde of geloof 

die prominent aanwezig is in politieke, publieke of academische discussies over wat Russisch 

zijn vandaag de dag inhoudt, gerepresenteerd wordt in hedendaagse populaire film en 

televisie. Ik kijk daarbij met name naar momenten waarop botsingen tussen traditionele 

ideeën over identiteit en ontluikende andere modes van identificatie duidelijk naar voren 
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treden. Om dit doel te realiseren beginnen mijn analyses met de vraag naar de destabilisering 

van de Russische identiteit na de val van het Sovjet regime, om daarna over te gaan op de 

bespreking van de wijze waarop nieuwe individuele en collectieve identiteiten in het 

alledaagse leven geconstrueerd en bevestigd worden. Wat betreft de theoretische structuur van 

mijn studie streef ik een interculturele aanpak na. Dit houdt in dat ik naast de werken van 

westerse theoretici ook consequent gebruik maak van relevante kennis geproduceerd in 

Rusland. Op grond hiervan stel ik dat de theoretische en methodologische referentiekaders die 

in het Westen ontwikkeld zijn niet automatisch toegepast kunnen worden op de nieuwe Oost-

Europese en, meer specifiek, Russische identiteitsconstructies. 

Op basis van mijn analyses beargumenteer ik dat het idee van een reële of 

metaforische verwantschap een sterke identificerende en consoliderende functie vervult in de 

hedendaagse Russische cultuur. Dit idee maakt het voor de gemeenschap mogelijk het hoofd 

te bieden aan de vele uitdagingen van een instabiele en onzekere leefomgeving. Mijn 

onderzoek wijst uit dat, hoewel de familiemetafoor vaak gebruikt wordt als een instrument om 

degenen die “er niet bij horen” uit te sluiten, het als troop ook een mogelijkheid biedt voor 

populaire cultuur om een alternatief voor deze sociale structurering op basis van uitsluiting in 

het leven te roepen.  

Hoofdstuk 1 verbindt de constructie van Russische identiteit en subjectiviteit met de 

notie van reëel of metaforisch broederschap. Door middel van een gedetailleerde analyse van 

de film Brother onderzoek ik broederschap als een aangenomen voorwaarde voor een 

rechtvaardige democratische samenleving en als één van de belangrijke culturele betekenaars 

die helpen individuen een gevoel van veiligheid en verbondenheid met een grotere sociale 

groep te geven. Daarnaast bekijk ik hoe het idee van de broederlijke affiniteit zich verhoudt 

tot de Sovjet mythe van de autoriteit van de vader, die tot op de dag van vandaag richting 

geeft aan diverse processen van maatschappelijke afstemming. Tenslotte vergelijk ik Brother 

met de Amerikaanse blockbuster The Bourne Identity (2002, reg. Doug Liman) om cruciale 

overeenkomsten en verschillen aan het licht te brengen in de visies op identiteit in 

hedendaagse Russische en Westerse populaire representaties, alsmede in de culturele 

contexten waarin zij tot stand komen. 

Hoofdstuk 2 zet het onderzoek voort naar de strategieën die individuen en groepen 

gebruiken om hun identiteit vast te stellen en te verdedigen. Door middel van een analyse van 

de film Brother-2 laat ik zien hoe identificatie ontstaat vanuit een bestaande oppositie tegen 

de figuur van de eeuwige ander, die in de Russische cultuurgeschiedenis vaak een vijandstatus 

toebedeeld krijgt. Ik voer opnieuw de noties van verwantschap en broederschap op om aan te 
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tonen dat ze een cruciale rol spelen in het maken van onderscheid tussen “onze” en “niet 

onze” bij het ontstaan van sociale verbanden en allianties. De analyse van Brother-2 samen 

met de vergelijkbare tweede film uit de Bourne trilogie, The Bourne Supremacy (2004, reg. 

Paul Greengrass), staat mij toe om te overwegen hoe de notie van de ander altijd verbonden is 

met de culturele context waarin deze verschijnt. 

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de analyse van de televisieserie The Enchanted District 

(Kanaal Een Rusland) die het fenomeen van double thinking in beeld helpt te brengen. Dit 

fenomeen wordt uitvoerig beschreven in het werk van de hedendaagse Russische 

wetenshappers Igor Kon, Yuri Levada, Lev Gudkov en Boris Dubin. Door dit concept als 

uitgangspunt te gebruiken, onderzoek ik hoe, bij gebrek aan een goed gearticuleerd 

moderniserings-discours, laat-Sovjet ideologische constructies en identificatiemodellen nog 

steeds een rol spelen in het structureren van levens. Ik schets ook de problematische relatie 

van double thinking met het officiële regime door te stellen dat, ondanks de schijnbaar 

oppositionele natuur van double thinking, het in veel gevallen juist helpt om de socio-

economische en politieke status quo te consolideren. 

In hoofdstuk 4, waarin de aandacht gericht wordt op het gezin als culturele troop en 

sociaal instituut, ga ik in op de stabiliserende functie die (het beeld van) het gezin geacht 

wordt te vervullen. In mijn analyse beroep ik mij op Berlant’s theorie van cruel optimism, 

waarin zij de problematische tendens in het realistische (film) genre signaleert om de 

menselijke perceptie van het “goede leven” te koppelen aan het idee van het traditionele 

gezin. De twee melodrama’s die ik hier analyseer, The Man of No Return en Gromozeka, 

ondermijnen deze tendens door de onstabiele natuur van veel bestaande gezinnen aan het licht 

te brengen. De films laten ook zien hoe mannen en vrouwen constant bezig zijn met het 

herwaarderen en herformuleren van de genderrollen die binnen gezinnen en in de 

samenleving in het algemeen aan hen worden opgelegd. De films tonen aan dat het, om 

veranderingen te realiseren in individuele levens, belangrijk is dat mensen zich vrijmaken van 

de normatieve beperkingen van het ideale gezin. Daarnaast wordt duidelijk dat een dergelijke 

bevrijdingsoperatie vaak lang duurt en veel affectieve investeringen vraagt van de betrokken 

personen. 

Het uitgangspunt van hoofdstuk 5 is de erkenning dat, ondanks de onbetwiste crisis 

waarin de familieretoriek zich bevindt en ondanks de zich steeds verder verspreidende 

neoliberale belofte van individuele zelfredzaamheid, de huidige identificatieprocessen 

aangeven dat mensen in Rusland nog steeds sterk gehecht zijn aan de Sovjetdiscoursen van 

verwantschap en collectieve autoriteit. De beperkingen en potenties van deze noties in het 
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vizier houdend, ga ik in dit hoofdstuk op zoek naar voorbeelden van populaire verbeeldingen 

die een collectieve vorm van sociale organisatie voorstellen die niet gebaseerd is op de 

uitsluiting van denkbeeldige antagonistische anderen. Met behulp van Kierkegaards concept 

van ironie en Critchleys opvatting dat humor in staat is om significatieprocessen te 

beïnvloeden, analyseer ik een selectie van afleveringen uit de komische televisieserie Real-

Life Lads (TNT TV Rusland) waarin een alternatieve voorstelling van de post-Sovjet 

gemeenschap gegeven wordt als een affectieve ruimte waarin de familie maar één van de 

modellen is voor een meer open, flexibele sociale formatie gebaseerd op spontane empathie 

en wederzijds vertrouwen. 

Met het oog op de recente verharding van de sociaal-politieke en economische situatie 

in Rusland, overweeg ik in het nawoord in hoeverre populaire cultuur in staat is om 

daadwerkelijk maatschappelijke veranderingen op gang te brengen. De twee films die ik 

hierbij kort bespreek, laten radicaal verschillende visies op de hedendaagse Russische 

samenleving zien. Terwijl Me Too (Ja tozhe hotsju, reg. Aleksej Balabanov, 2012) de macht 

van de familie om te beschermen en te leiden volledig in diskrediet brengt, portretteert Kiss 

Them All! (Gor’ko, reg. Zhora Kryzhovnikov, 2013) de familie als een vitale 

gemeenschappelijke ruimte die erin slaagt om zowel de traditie in eer te houden als culturele 

en sociale verschillen te omarmen. Ik eindig  mijn studie met de constatering dat het te 

ambitieus zou zijn om te besluiten welke van de twee portretten een sterker politiek potentieel 

inhoudt, of te voorspellen in welke richting de Russische culturele identiteit zich verder zal 

ontwikkelen. Dit zal afhankelijk zijn van de wil en de capaciteit van de Russische 

samenleving om zich een compleet nieuw soort familie voor te stellen en deze vervolgens te 

realiseren. Deze nieuwe familie zou dan een zorgzaam en dynamisch organisme moeten zijn, 

in staat om een gevoel van veiligheid te bieden aan mensen in een steeds onveiliger wereld en 

tevens in staat om hun zoektocht te faciliteren naar uitvoerbare manieren om moeilijkheden te 

doorstaan en een waardig leven op te bouwen. 

 

 

 


