
 
 

 
Persuasion 
Viisasteleva sydän / Övertalning 
 
Iso-Britannia 1995. Tuotantoyhtiöt: BBC – levitys 
Sony. Tuottaja: Fiona Finway. Ohjaus: Roger 
Michell. Käsikirjoitus: Nick Dear – Jane Austenin 
romaanista ”Persuasion” (1817, suom. Kristiina 
Kivivuori, 1951). Kuvaus: John Daly. Leikkaus: 
Kate Evans. Lavastus: Linda Ward. Kuvasuun-
nittelu: William Dudley. Visuaaliset efektit: Colin 
Gorry. Pukusuunnittelu: Alexandra Byrne. Ehos-
tus: Jean Speak. Musiikki: Jeremy Sams. Ääni-
tys: Terry Elms. Pääosissa: Amanda Root (Anne 
Elliot), Ciarán Hinds (kapteeni Frederick Went-
worth), Susan Fleetwood (Lady Russell), Corin 
Redgrave (Sir Walter Elliot), Fiona Shaw (rouva 

Croft), John Woodwine (amiraali Croft), Phoebe 
Nicholls (Elizabeth Elliot), Samuel West (herra 
Elliot), Sophie Thompson (Mary Musgrove), Si-
mon Russell Beale (Charles Musgrove), Felicity 
Dean (rouva Clay), Robert Glenister (kapteeni 
Harville), Richard McCabe (kapteeni Benwick), 
Victoria Hamilton (Henrietta Musgrove), Emma 
Roberts (Louisa Musgrove), Roger Hammond 
(herra Musgrove), Helen Schlesinger (rouva 
Smith). Helsingin ensiesitys: 3.5.1996 Nordia 1. 
Maahantuoja: Warner Bros., Finland Oy. Televi-
siossa 3.11.2000 ja 4.1.2002 YLE TV1. VET: 
99733 – S – 2940 m / 108 min

 
On ehkä yllättävää, että ohjaajana Roger Michell teki debyytin elokuvallaan Viisasteleva sydän 
(1995). 1990-luvun puolivälissä elettiin Austen-renessanssia tai jopa Austenmaniaa, sillä yhteen-
laskettuna lyhyessä ajassa valmistui peräti kuusi Austen-tuotantoa parin vuoden aikana. Kun Vii-
sasteleva sydän oli tekeillä, samanaikaisesti tekeillä – ilmeisesti varsin pitkälle toisistaan tietämättä 
– olivat myös tv-sarja Ylpeys ja ennakkoluulo ja näytelmäelokuva Järki ja tunteet. 
 
Austenin kuolinvuonna 1817 ilmestynyt romaani alkoi muuntua näytelmäelokuvaksi englantilaisen 
tuottajan Fiona Finlayn ajatuksissa jo aikaisin. ITV-televisioyhtiö oli tehnyt siihen TV-sarjan jo 
1970-luvun alussa ja Filnlay ajattelil tarinan olevan ”hyvin romanttinen”, johon ”kuka tahansa voisi 
ottaa suhteen”. ”Kauan sitten menetetyssä rakkaudessa on jotakin hyvin koskettavaa”. 
 
Tehtävään värvätty käsikirjoittaja Nick Dear harkitsi ensin toisten Austenien romaanien sovittamis-
ta, mutta päätyi hänkin Viisastelevaan sydämeen, koska piti tarinaa muista kypsempänä. Vaikka se 
olikin vain ”Tuhkimo-hiivalla käytetty rakkaustarina”, siinä oli jotakin realistista ja totuutta, erityisesti 
kun se kertoo kahden kauan sitten eronneen ihmisen paluusta yhteen. Tarinassa isä on pakottanut 
tyttärensä luopumaan köyhästä kosijasta, mutta unohtamiseen ei voi pakottaa, kun merillä vauras-
tunut sulho palaa takaisin keskelle tilannetta, jossa tytön perhe on kokenut kovia ja menettänyt 
vakaan asemansa. 
 
Käsikirjoitusvaihe kesti kaksi vuotta. Erityinen ongelma oli siinä, että päähenkilö tuskin lainkaan 
puhui ensimmäisen puoliskon aikana – tämä vaikeutti toiminnan dramatisoitumista. Helppoa ei ollut 
myöskään Austenin terävän kielen sovittaminen, sillä kirjailija luonnehtii niissä henkilöitään, eivätkä 
määreet tule niinkään henkilöiltä itseltään. 
 
Jos ohjaaja oli ensikertalainen, niin oli myös pääosan esittäjä Anne Elliot. Hänen itsensä mukaan 
”lähes jokainen näyttelijätär Englannissa luki osan”. Susan Fleetwoodille, joka näyttelee Lady Rus-
sellin roolin, elokuva jäi taas viimeiseksi. 
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