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Hudební film patří mezi ty žánry, které se otázkám venkova téměř programově vyhýbají. 
Drtivá většina těchto snímků se odehrává ve městě, s městskými hrdiny jako protagonisty. 
Nerealističnost, která je žánru inherentní, je pro tvůrce zřejmě akceptovatelnější, pokud je 
umístěna do prostoru, jenž je pokud možno co nejvíce vzdálen přírodě.

Pokud se příběh hudebního filmu na venkově přeci jen odehrává, jde zpravidla spíše o důraz 
na malebnost prostředí (Za zvuků hudby, Oklahoma!) či mýtickou exotičnost (trampská 
Koločava Balady pro banditu, ale i Valašsko objevované pražskými národopisci v Zítra se bude
tančit všude). Případně sledujeme hrdinu, či hrdinku, kteří musí své venkovské kořeny 
opustit, aby ve městě dosáhli úspěšné kariéry (Madla zpívá Evropě, ale i Pytlákova 
schovanka).

Právě tento poslední scénář, který je vlastně variací pohádkového motivu chudého 
chlapce/dívky, kteří ke štěstí přišli, nabízí i sovětský film z roku 1934 Celý svět se směje 
režiséra Grigorije Alexandrova. Jeho protagonistou je abchazský pasáček Kosťa Patěchin, 
kterého hudební talent dovede až na pódium Velkého divadla v Moskvě.

Je přitom zajímavé, že hudbou, k níž tento obyčejný hrdina z lidu přirozeně tenduje, je jazz 
amerického střihu. A zřejmě nejde jen o důsledek školení, kterého se mu dostává od 
německého profesora hudby, protože se zdá, že tento hudební styl vítá veškeré publikum.

Navzdory snahám potlačit buržoazní aspekty v kultuře, tolik přítomné v tehdejší sovětské 
společnosti, film jakoby nám napovídal, že prostý lid subverzivně nachází potěšení v hudbě 
západní provenience, přičemž bezstarostně nerozlišuje mezi kulturou vysokou a nízkou. 
Zatímco městké slečny se zřejmě muzikálními nikdy nestanou, protože se učí na hudbě 
klasické. Obliba jazzové hudby v Sovětském svazu 30. let jen podtrhovala skutečnost, že nový 
kulturní establishment obdobně obecně populární hudbu nabídnout nedokázal. 

Film, zřetelně inspirovaný americkou filmovou školou, hledající však přitom novátorsky 
vlastní ruskou cestu (hvězdný systém, který se obejde bez Chaplina, Loyda či Keatona - Ljubov
Orlova, Leonid Uťjosov), byl ve své době skutečným hitem, oblíbeným i u nejvyšších 
politických kruhů.  Přesto však jeho scénáristé (Nikolaj Erdman a Vladimir Mass) byli později 
zatčeni, pro údajně protisovětskou tvorbu, a kameraman Vladimir Nilsen dokonce popraven. 

Snímek se stal předlohou pro německou hudební komedii Wehe, wenn sie losgelassen z roku 
1958.
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