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Inledning
Vad är en essäfilm? Hur fungerar en essäfilm och vad kan den
uttrycka? Det här är frågor som har sysselsatt mig en längre tid.
Om man ger sig i kast med dylika frågor inställer sig snart en
rad än kvistigare frågor: ”måste en film vara filmisk?” och ”vad
är en film?”. I det föreliggande arbetet har jag inte möjlighet att
ge ett uttömmande svar på alla dessa frågor, men jag hoppas att
kunna ge ett tillfredsställande svar på åtminstone de två förstnämnda.
Något som jag har fäst mig vid är att essäfilmen ofta framställs som en fotnot i filmhistoriska och -vetenskapliga översikter. Man får intrycket att essäfilmen är något sekundärt, en den
rena filmens avart, en hybrid som varken är riktig film eller riktig
litteratur. Den har kallats ofilmisk och litterär. Det är synd att
genren ska betraktas som en anomali, ett randfenomen, speciellt
som den i så hög grad bejakar den subjektiva och personliga
aspekten – något som inte alltid ges så stort utrymme i filmer
som kommer till under villkor dikterade av marknadskrafterna.
Man kan hävda att essäfilmen är den mest demokratiska av filmgenrer.
Det som fascinerar mig mest är just essäfilmens hybridkaraktär; den är en kombination av litteratur och film, fakta och fiktion, och skulle därigenom rimligtvis kunna förena något av det
bästa hos dessa olika uttryckssätt. Essäfilmarens frihet fascinerar
mig: friheten att associera, improvisera och följa stundens infall,
utan att fördenskull svika sitt uppdrag. Den här friheten och
subjektivismen ser jag som essäfilmens mest utmärkande drag.
Paradoxalt nog är den här friheten ofta kopplad till en lika tydlig
skepticism. Om dokumentärfilmens traditionella honnörsord är
objektivitet, optimism och idealism är det snarare subjektivitet,
pessimism och skepticism som kännetecknar essäfilmen. Det här
beror som jag ser det på textens, det verbala elementets, framträdande roll i essäfilmen. Kanske man kan se det som ett litteraturhistoriskt arv: essäkonstens portalgestalt, Michel de Montaigne,
har ofta karakteriserats som en skeptiker.
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Tidigare forskning
Det har inte forskats mycket i essäfilm i en finländsk kontext.
Att termen essäfilm är sällsynt förekommande i forskningen
behöver i och för sig inte betyda att ämnet är förbisett. Essäfilmer undersöks inte alltid som essäfilmer utan som filmer av
Chris Marker, Jean-Luc Godard o.s.v.; forskningen kring essäfilm har ofta en auteuristisk vinkling. Men faktum kvarstår att
essäfilmen i sig inte har ägnats någon större uppmärksamhet.
Peter von Bagh behandlar i sitt översiktsverk Vuosisadan tarina:
Dokumenttielokuvan historia (2007) ett flertal essäfilmer men
ger en förhållandevis kort sammanfattning av genrens särdrag.
Susanna Helke behandlar i Nanookin jälki: Tyyli ja metodi dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla (2006) ett problemkomplex som står nära mitt, men utan att särskilt lyfta fram den
essäistiska filmen. Helke undersöker filmer i gråzonen mellan
fiktion och dokumentär, och essäfilmen kan mycket väl placeras i samma kategori. Tyngdpunkten i Helkes bok ligger ändå i
första hand på hybridgenrer som dokufiktion (se s. 13). En heltäckande översikt över filmgenren saknas såväl på såväl svenska
som finska. Jag gör inte anspråk på att det här arbetet skulle
fylla denna lucka, men förhoppningsvis kan det fungera som en
påminnelse om essäfilmens fortsatta relevans.
På engelska föreligger mer litteratur i ämnet. Ganska långt är
man ändå hänvisad till spridda artiklar i antologier, översiktsverk om dokumentärfilm och monografier över enskilda filmskapare som Marker och Godard. Phillip Lopate och Adran Martin,
bland andra, har skrivit förtjänstfulla artiklar om ämnet. I detta
arbete stöder jag mig till stor del på Lopates essä ”In Search of
the Centaur” (Lopate 1996).

Syfte och disposition
Jag vill i detta arbete lyfta fram och undersöka några essäfilmer med målsättningen att ringa in det som gör den här här
filmarten speciell. Fokus är på den litterära, essäistiska aspekten.
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Min arbetshypotes är att det just är essäfilmens litteraritet som
definierar genren och skiljer den från andra filmarter. Eftersom
essäfilmen är en syntetisk konst, en hybridgenre som på ett unikt
sätt kombinerar litteratur med film, har jag sett det som nödvändigt att först behandla den litterära essän och fundera kring
beröringspunkterna mellan essän och essäfilmen.
Min undersökning är strukturerad kring tre frågeord: vad,
varför och hur. Vad är essäfilmen och essäfilmaren? varför behövs den? och hur fungerar den? Dessa är mina centrala frågeställningar.
I kapitel 1, ”Essä, essäfilm och upphovsmannaskap”, tittar jag
närmare på vad den litterära essän är för något och vad essäfilmen har gemensamt med den. Jag undersöker också frågor som
har att göra med upphovsmannaskap, både i fråga om den litterära essän och essäfilmen, för att försöka reda ut vad det är som
konstituerar den litterära essäns och essäfilmens subjektivism.
I kapitel 2, ”Omöjligt att skildra”, undersöker jag hur en aporetisk situation – ett olösligt filosofiskt problem – kan leda filmskaparen att välja ett essäistiskt behandlingssätt.
I kapitel 3, ”Poststrukturalistiska perspektiv” försöker jag visa
på sambanden mellan essäfilmen och den poststrukturalistiska
teorin. Jag undersöker också frågor som har att göra med essäfilmens subjektivitet och kommentaren eller speakerrösten som
en manifestation av denna subjektivitet. Ett ytterligare ”varför”
behandlas här: frågan om varför den litterära filmen (en kategori
till vilken jag räknar essäfilmen) har stigmatiserats av en stor del
av filmteorin.
Delkapitlen ”Brutalität in Stein”, ”2084” och ”Letter to Jane”
behandlar enskilda essäfilmer av Alexander Kluge och Peter
Schamoni, Chris Marker, respektive Jean-Luc Godard och JeanPierre Gorin.

Metod
Min huvudsakliga metod i analyserna är illustrativ komparativ
analys. Avsikten är att genom jämförelser mellan essäfilmer och
7

mellan essäfilm och annan film ringa in essäfilmens karakteristiska drag. Eftersom ämnet är essäfilm, en konstart med starka
kopplingar både till litteratur och film, tangerar arbetet metodiska ansatser ur filmteori och litteraturvetenskap. Det betraktar
jag som en legitim eklekticism. Jag ser inte någon större mening
med att dogmatiskt hålla mig till en enda metod och utesluta avvikelser till exempelvis biografisk eller idéhistorisk analys – om
jag på det sättet kan belysa det som är för handen. Essäfilmen
är en eklektisk konst som kräver en eklektisk metod, kan man
våga påstå.
I kapitel 3 placerar jag in essäfilmen i ett poststrukturalistiskt
sammanhang. Det kan påpekas att poststrukturalism och dekonstruktion har inte blivit mer än randfenomen inom filmteorin
(se Stam et al. 1992: 26). Man kan särskilja mellan två tillämpningar: (1) dekonstruktion som tolkningskontext, underliggande
begreppsapparat och inspirationskälla, och (2) som tolkningsmetod (deconstructive reading). Mitt arbete placerar sig i den
förstnämnda kategorin. Man kan med rätta anse att det är en
kontradiktion att uppfatta dekonstruktion som en metod eftersom den uttryckligen gör upp med all metodik – tanken att det
skulle finnas en grundläggande skillnad mellan texten i sig och
det språk man använder sig av för att undersöka den. Som Anders Olsson har noterat undvek Jacques Derrida genom hela sitt
författarskap att formulera en ”dekonstruktiv metod”:
”Dekonstruktionen har aldrig varit någon metod att läsa litterära
texter, än mindre någon klart definierad teori. Snarare en fri reflexion som pekar ut gränserna för de system och hierarkier, som varit
och alltfort är förhärskande i vår kultur.” (Olsson i Derrida 2007:
231)

Essäfilmen har mig veterligen inte tidigare undersökts i en
poststrukturalistisk kontext, så mitt arbete kan i det hänseendet
bidra med en ny infallsvinkel.
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Definitioner
Vad karakteriserar essäfilmen som genre? Essäfilmen har –
föga överraskande – mycket gemensamt med sin litterära motsvarighet. I likhet med essän är essäfilmen en särpräglad men
mångskiftande genre som inte så lätt låter sig definieras.
Essäfilmen brukar i allmänhet ses som en dokumentärfilmens
underart men det förefaller mig naturligare att se den som en
fjärde filmart vid sidan av dokumentär-, fiktions- och experimentfilm. Liksom dokumentären bygger essäfilmen på utveckling av en idé eller ett tema istället för en intrig. Men till skillnad
från dokumentären är essäfilmen utpräglat subjektivistisk, i likhet med den fria litterära essän. I likhet med experimentell film
är essäfilmen en filmart som ifrågasätter filmiska konventioner
men samtidigt skiljer den sig från experimentfilmen genom sin
betoning av det verbala.
Man har definierat essäfilmen som ett slags dokumentär med
dragning åt självporträtt, eller som en dokumentär där upphovsmannens röst eller signatur är starkt närvarande. Man kan därutöver säga att essäfilm är film som är konstruerad på textens
villkor. Texten är det sammanbindande elementet, och filmen
följer textens (eller essäns) logik: fri association och oväntade
tankesprång är inte undantag eller effekter utan betydelsefulla
verkningsmedel.
Till skillnad från fiktionsfilmen – och i viss mån dokumentärfilmen – är essäfilmen inte bunden till ett realistiskt återgivande
av tid och rum. Den kan omfatta och kombinera olika tidsplan
och platser utan att helheten nödvändigtvis upplevs som splittrad – det verbala elementet har en sammanbindande funktion.
Också i fråga om stil kan essäfilmen vara mångskiftande och
förena disparata tonfall, skrivsätt eller ideologiska synvinklar
(ett berömt exempel hittar man i Chris Markers Lettre de Siberie
[1958], se s. 68 och Lupton 2005: 55-58).
Essäfilmen är reflekterande och självkritisk. Förmågan att behandla ett ämne och samtidigt granska den egna behandlingen
är essäfilmens styrka. Lite tillspetsat kan man säga att det är
den här reflektionsförmågan – kopplad till textens framträdande
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roll – som ger essäfilmen dess existensberättigande och mer än
något annat skiljer den från fiktions-, dokumentär- och experimentfilmen.
Vilka uttryck tar sig då den här reflektionsförmågan? Som jag
uppfattar det betyder reflektion i det här sammanhanget ofta det
samma som samspel mellan bild och text. Jag tror inte att jag
generaliserar för mycket om jag säger att det i essäfilmen alltid
finns en idémässig koppling mellan bildmaterialet och texten.
Den här kopplingen kan vara av olika slag – illustrerande, förklarande, kritisk, ironisk, motsägelsefull osv. – men den finns
alltid där, helt enkelt för att essäfilmen per definition kombinerar
rörlig bild och text. Även om bildmaterialet är icke-mimetiskt,
abstrakt eller om bildmaterial helt och hållet ”saknas” som i
Guy Debords Hurlements en faveur de Sade (1952) – filmens
bildmaterial består av omväxlande svart och vit bild, inget annat – är situationen densamma. Skillnaden är bara att texten då
ställs mot frånvaron av bilder ur verkligheten. I båda fallen är
texten fri att reflektera över bilden eftersom den är en separat
byggsten, utanför filmens värld (icke-diegetisk) och inte underställd en dramatisk intrig (som berättarrösten i fiktionsfilm).
Epitetet essäfilm används ibland ganska fritt och appliceras på
film som inte i strikt mening är essäistisk. Jag tycker inte att en
essäfilm kan vara helt befriad från verbala element. Ett huvudkriterium för att jag ska uppfatta en film som essäistisk är att
den har en någotsånär genomgående text1 (som kan vara mer
eller mindre ordrik) och att den här texten ska kunna beskrivas
som essäistisk. Phillip Lopate räknar upp fem kriterier som ett
verk måste uppfylla för att kunna kallas essäfilm i texten ”In
Search of the Centaur” (Lopate 1996: 243–247) och hans åsikter sammanfaller ganska långt med mina:

1 Texten kan vara ett kommentarspår eller grafisk text (textplanscher och dylikt)
i bilden. Flera av Alexander Kluges essäfilmer för TV består av endast text i bilden,
med eller utan kommentar. Och jag kan inte låta bli att nämna Jean-Luc Godard i
det här sammanhanget, få har som han utforskat textens möjligheter som visuellt
element i film (se Dubois 2004: 232–247).
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1. Essäfilmen måste innehålla ord (tal eller skrift).
2. Texten måste representera en enda röst – om texten är ett samarbete mellan flera personer måste de olika rösterna flätas samman
till en enda. Ett kollage av citat är ingen essä.
3. Texten måste vara ett försök att reda ut eller resonera kring ett
problem (en poetisk text uppfyller inte det kravet).
4. Texten får inte bara vara informativ (journalistisk), den ska vara
starkt personligt hållen.
5. Texten ska vara möjligast välskriven och intressant.

Lopate fokuserar i den här listan på det verbala elementet i
essäfilmen, inte för att nedvärdera bilderna i förhållande till orden, utan för att, som han säger, ”den visuella behandlingen i sig
inte kan kvalificera en film som essäistisk” (Lopate 1996: 247).
Jag kan hålla med Lopate i den frågan: att definiera essäfilmen
utifrån några visuella kriterier känns bakvänt. Man kan i och
för sig lägga märke till några typiska grepp – exempelvis är essäfilmens kamera ofta utforskande (ungefär som fiktionsfilmens
subjektiva kamera) och kontrastklippning är vanligt (eftersom
bilden oftast följer textens logik) – men det är inte så att den
visuella behandlingen alltid skulle följa något givet mönster.
Man kan såklart använda adjektivet ”essäistisk” i överförd bemärkelse, t.ex. inom fotografin har uttrycket ”fotografisk essä”
vunnit en viss spridning. Det handlar om ett försök att behandla
ett ämne essäistiskt i en serie fotografier, om att skapa större
helheter av enskilda konstverk. När det gäller film är jag ändå
motvillig till att använda beteckningen essäfilm för film som har
en ”essäistisk form” men annars inte innehåller verbala element:
det skulle ta uppmärksamheten från det som gör den verbala
essäfilmen speciell. Film kan vara essäistisk i ordets egentliga bemärkelse, till skillnad från många andra konstarter.
En annan intressant fråga är om intervjuer passar in i en essäfilm. Intervjuer spelar ofta en central roll i dokumentärfilmer,
särskilt filmer som representerar de veristiska skolorna (cinéma
vérité och direct cinema). Också i en essäfilm kan intervjun fylla
en funktion: essäfilmaren kan – helt legitimt – tycka att inter11

vjuer, på samma sätt som citat, belyser det ifrågavarande ämnet
ur en annan synvinkel och därigenom ger texten bredd. Essäfilmer innehåller ofta, liksom litterära essäer, citat och lån ur
andra texter. Men kan man likställa citat och intervjuer i det här
sammanhanget? Man kan identifiera en grundläggande skillnad:
citatet kan användas mer självsvåldigt, mer ”essäistiskt”. Intervjuaren överlåter en väsentlig del av initiativet – sin subjektiva
röst – åt intervjuobjektet och förväntas respektera honom eller
henne. Essäfilmen karakteriseras tvärtom ofta av just självsvåld,
subjektivism och nyckfullhet i relation till ämnet. Essäisten har
per definition ett personligt förhållande till sitt ämne. Om texten
i en essäfilm uteslutande består av frågor – riktade till en annan
person – och svar kan man knappast kalla den essäistisk. Lopate konstaterar att en film nog kan förmedla en personlig vision
trots att den uteslutande består av intervjuer – men en personlig
vision är inte exakt det samma som en personlig essä (Lopate
1996: 263)
För att sammanfatta det hela: essäfilmen övergår till att vara
något annat när det verbala innehållet är av underordnad betydelse eller när filmens text på ett eller annat vis fjärmar sig från
det essäistiska. Men som ofta är fallet med dylika taxonomier är
kategorierna inte alltid så tydligt avgränsade.

Besläktade filmarter och mellanformer
Kollagefilmen eller kompilationsfilmen är en filmart besläktad
med essäfilmen. Karakteristiskt är att den sammanställs av befintligt filmmaterial. En essäfilm kan också bestå av lånat material, så att dra en skarp gräns mellan de två arterna är svårt. Det
avgörande är vad tonvikten ligger på: ett essäistiskt, verbalt tilltal eller ett kollage där betydelser i första hand skapas med hjälp
av klippningen, montaget. En pionjär på området var ryskan
Esfir Sjub, ihågkommen främst för Ätten Romanovs fall (Padenije dinastii Romanovych, 1927). Peter von Bagh har utförligt
behandlat kollagefilmen i Peili jolla oli muisti (2002).
Dessutom kan man urskilja en kategori filmer som kombinerar
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ett essäistiskt grepp med fiktion, filmer som Roberto Rossellinis India, matri bhumi (1958, alternativ titel India 1958) eller
Jean-Marie Straubs Chronik der Anna Magdalena Bach (1968).
Den här kombinationen av essä och drama är sällsynt, troligtvis
för att resultatet oundvikligen blir en film i två delar. Essän och
dramat hålls åtskilda för att de är två väsensskilda uttryckssätt.
Självfallet kan man kalla sådana filmer essäistiska – det ligger
inte i mitt intresse att försvara en renodlat essäistisk film mot
sådana hybrider (och för övrigt handlar det här arbetet inte om
att fastställa enskilda filmers konstnärliga värde). Man kan ju
med rätta anse att dramatiserade avsnitt i en essäfilm inte gör
den mindre essäistisk. Hur som helst fokuserar jag i det här arbetet uttryckligen på essäistisk film och har valt att inte behandla
filmer som representerar den här hybridformen, det oaktat att
filmer som de två ovannämnda har obestridliga kvaliteter.
Man kan placera in den här hybridgenren i en tradition inom
filmkonsten som oftast kallas dokufiktion2, börjande med Robert Flahertys ”dramatiserade dokumentärer”, varav Nanook,
köldens son (Nanook of the North, 1922) är den mest mytomspunna. En annan framträdande representant är engelsmannen
Peter Watkins. Med dokufiktion avser man oftast ett mellanting
mellan fiktion och dokumentär, en gråzon där gränserna filmarterna emellan är otydlig. För en detaljerad redogörelse för den
här filmarten, se Susanna Helkes Nanookin jälki: Tyyli ja metodi
dokumentaarisen ja fiktiivisen elokuvan rajalla (2006).

Fragment ur essäfilmens historia
Den tyske konstnären och filmskaparen Hans Richter anses av
många bedömare vara upphovsmannen till begreppet essäfilm.
1940 publicerade han en artikel med titeln ”Der Filmessay: eine
neue Form des Dokumentarfilms”, i vilken han skisserar den nya

2 Dokudrama används ibland som synonym till dokufiktion. I vanligt språkbruk använder man termen oftast om dokumentärer som innehåller dramatiserade
sekvenser.
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filmartens möjligheter (Alter 2003: 12). Den är för Richter en
film som mer omedelbart än fiktions- och dokumentärfilmen kan
synliggöra komplexa tankar och idéer på den vita duken. Essäfilmen kan förena den rena dokumentärfilmens teknik med den
experimentella filmens möjligheter. I essäfilmen kan man röra
sig fritt i tid och rum, övergå från den objektiva redogörelsen till
den fantastiska allegorin, från denna till spelscener:
”In its effort to make visible the invisible world of imaginations,
thoughts, and ideas the essayistic film can tap into an incomparably
larger reservoir of expressive means than the pure documentary
film. One is not bound in the film essay to the representation of
external appearances or to a chronological sequence. On the contrary, one must pull together the material for view from everywhere
and for this reason one can jump throughout space and time: for
example from the objective representation to the fantastic allegory
and from here to an acted out scene. One can represent dead or
living, artificial or natural things. Using everything that exists and
that allows to be invented – just as long as it can serve as an argument for the visualization of a basic idea. With this abundance of
means even ”dry” thoughts and”difficult” ideas assume a color and
entertaining quality that an audience requires in order to enjoy the
content.” (Richter 1940)

Erwin Leiser nämner bl.a. Inflation (1928) och Rennsymphonie (1929) som exempel på Richters tidiga essäistiska försök
(Leiser 1967: 13). Dessa filmer saknar den för den senare essäfilen typiska upplästa kommentaren, men de är inte desto mindre
målmedvetna försök att bygga upp en film kring ett tema och
utveckla det ”essäistiskt”. Luis Buñuel var vid sidan av Richter
en filmskapare som tidigt experimenterade med ett essäistiskt
framställningssätt. Den berömda kortfilmen Land utan bröd
(Las Hurdes, 1933) presenterar sig i förtexterna som en ”essai
cinematographique”. Phillip Lopate godkänner ändå inte filmen
som en i strikt mening essäistisk film, eftersom Buñuels egna
tankar inte kommer till uttryck i kommentaren (Lopate 1996:
246–247).
Hur ska man då se på en film som Jean Vigos À propos de Nice
14

(1930) som saknar verbalt innehåll men ändå framstår som ett
slags essä? Vigos kamera fångar bilder som ackumuleras till en
bitande satir över bourgeoisiens sommarnöjen. På ett sätt som
skiljer den från samtida ”stadssymfonier” som Berlin, die Sinfonie der Großstadt (Walther Ruttmann, 1927) är Vigos film
ett tydligt ställningstagande, den är som han själv uttryckte det
en ”dokumenterad synpunkt” (”un point de vue documenté”)
(Lupton 2005: 48). Är det befogat att tala om essäfilm i sådana
här fall? Lopate anser att visuell förmedling av ett (politiskt)
budskap inte i sig kan utgöra en essä. Ordet är essäns sine qua
non. Av samma orsaker är det enligt Lopate tveksamt om Dziga Vertovs filmer kan kallas essäfilmer, Lopates beskrivning av
dennes filmer som ”sånglika” är kanske mer träffande (Lopate
1996: 246). Vertovs Mannen med filmkameran (Tjelovek s kinoapparatom, 1929) kan däremot ses som en viktig förelöpare till
ett slags filmskapande som essäfilmen ofta har tangerat: metafilmen (se s. 40, von Bagh 2007: 49-51).
Avslutningsvis vill jag säga några ord om en term som jag ofta
använder mig av vid sidan av ”essäfilmare”: ”filmskapare”. När
man talar om essäfilm kan ordet ”regissör” kännas malplacerat.
Många – om inte de flesta – essäfilmare arbetar på ett sätt som
skiljer sig avsevärt från filmregissörens: det förekommer knappt
någon (person)regi i ordets egentliga bemärkelse (se s. 70). Jag
använder mig därför hellre av ordet ”filmskapare” trots dess romantiska konnotationer.
Att merparten av mina exempelfilmer är franska är ingen tillfällighet. Essäistiken har en framträdande roll i den franska litterära traditionen – det torde första bästa litteraturlexikon bekräfta. Och den franska filmen är ofta uttalat litterär, som Robert
Richardson påpekar i sin bok Literature and Film: ”[...] the new
French cinema is almost aggressively literary in both its films and
its pronouncements.” (Richardson 1969: 48) Roy Armes påpekar å sin sida att det alltid har funnits ett nära samband mellan
film och litteratur i Frankrike (Armes 1970: 166). Som exempel
på det kan man nämna filmskapare som varit verksamma som
författare: Jean Renoir, Alexandre Astruc, Chris Marker, Jacques
Doniol-Valcroze, m.fl. Därtill kommer att många franska förfat15

tare också har gjort karriär inom filmen: t.ex. André Malraux,
Jean Cocteau, Alain Robbe-Grillet, Jean Cayrol och Marguerite
Duras. Att René Clair år 1960 valdes in i Franska akademien
kan ses som ett ytterligare tecken på att filmen länge åtnjutit de
franska litterära kretsarnas respekt och stöd.

16

1. Essä, essäfilm och upphovsmannaskap

Essän som litterär genre
Vad är en essä? Man har kallat essän ”en litterär form som
vägrar att låta sig infångas och etiketteras, som ständigt vrider
sig ur alla definitioners grepp” (Mazzarella 1990: 128). Men
vill man lämna det därhän? Eftersom jag har föresatt mig att
undersöka essäfilmen och vad den har gemensamt med sin litterära motsvarighet kan jag svårligen nöja mig med en sådan
beskrivning. Kanske är det just det här svårgripbara hos essän
som tilltalar mig, som väcker en lust att försöka inringa det som
gör essän till essä.
Michel de Montaigne brukar i allmänhet utpekas som essäns
fader. Vissa litteraturhistoriker har varit ovilliga att ge Montaigne en särställning och pekat på antika föregångare som Plutarkos, Theofrastos, Marcus Aurelius, Seneca eller renässanshumanister som Petrarca och Erasmus av Rotterdam (se von Platen
1996: 109). De flesta är ändå ense om att det var Montaigne som
först använde termen essä (essai) för ett slags personligt vinklad reflektionsprosa. Jan Stolpe skriver att ingen hade använt
termen före honom (Stolpe i Montaigne 1986:10). Montaigne
föddes i en mycket välbeställd familj i Bordeauxtrakten, och fick
en förstklassig utbildning. Efter studier i juridik övertog han som
21-åring ett juridiskt ämbete av en släkting och fick senare anställning vid parlamentsdomstolen i Bordeaux. Där verkade han
fram till 1570, då han sålde sitt ämbete och drog sig tillbaka till
familjens slott öster om Bordeaux. Den första upplagan av Essais trycktes 1580 (Ibid.).
Jan Stolpe kallar essäernas form ”mycket öppen och lös” (Ibid.:
10), Det är en ovanligt personligt hållen sakprosa som Montaigne skapar. Termen essä brukar ofta översättas som ”försök”
men lika gärna kunde man tala om ”prövning” eller ”prov”.
Montaigne utsätter sig själv, sina idéer och sitt samhälle för en
prövning vars viktigaste verkningsmedel är humor och ironi:
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”By ’essay’ Montaigne meant the testing of ideas, himself, and
society. It was a wide-ranging form of cognitive preambulation that
reflected upon fundamental questions of life and human frailty,
tensions and overlaps between ’fact’ and ’fiction’, and their consequences for social order and disorder. Since Montaigne, the essay
has retained some of its distinguishing features. Its weapons are
humor, irony, satire, paradox; its atmosphere is contradiction and
the collision of opposites.” (Alter 2003: 12)

Montaignes essäer bejakar oordning och oförutsägbarhet,
motsägelser och paradoxer. Språklig lek och fri association är
viktiga ingredienser. Ofta blir utvikningarna de egentliga tyngdpunkterna och perspektivet är ohämmat subjektivistiskt. Redan
i inledningen skriver Montaigne: ” [...] [Det är] jag själv som
är ämnet för min bok. Du har ingen anledning att använda din
tid på ett så intetsägande och meningslöst ämne. Alltså farväl!”
(Montaigne 1986: 13). Det är kanske spänningen mellan subjektivitet och objektivitet som är essäns mest utmärkande drag
– essäisten skriver ju ändå om sak, i Montaignes fall ett väldigt
sortiment av de mest olikartade ämnen. En essä kan handla om
vad som helst, vad gäller ämnesval finns inga begränsningar.
Theodor W. Adorno skriver i sin ofta citerade text om essäistik, ”Der Essay als Form”, att essän inte låter sig placeras i ett
fack, att man inte kan tilldela den ett specifikt verksamhetsfält.
Istället för att vetenskapligt utforska ett ämne eller vara någon
form av konstnärligt skapande står essän för en lättsam – men
inte mindre meningsfull och seriös – form av skrivande som
avstår från färdiga svar och ”plikttroget definitiva” tolkningar
(Adorno 1958: 73). Enligt Adorno måste man ge essän friheten
att vara subjektiv, att tala om det som faller den in och sluta där
den har lust att sluta. Essäistik är tolkning och tolkning kräver
en subjektiv hållning. De objektivt registrerbara rikedomar av
mening som finns avlagrade i varje intellektuellt fenomen kräver av uttolkaren inget annat än just spontanitet, subjektivitet
och förmåga att fantisera (Ibid.). Adornos text är utformad som
en försvarsskrift riktad till dem som enligt honom nedvärderar
essän och samtidigt är den ett svar på Georg Lukács’ essä ”Über
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Wesen und Form des Essays”. Medan Lukács ser essän som en
självständig konstform anser Adorno den stå för ett sanningssökande som inte har något att göra med konstnärligt skapande.
”[...] [T]he essay has something like an aesthetic autonomy that
is easily accused of being simply derived from art, although it is
distinguished from art by its medium, concepts, and by its claim to
a truth devoid of aesthetic semblance.” (Ibid.)

Men att i positivistisk anda påstå att essäer inte kan vara konst
är också fel. Att särskilja formen från innehållet, att tala om
estetiska ting ”oestetiskt” är detsamma som att förlora kontakten med ämnet. För Adornos läromästare Lukács är essän både
konst och kritisk bedömning, men det viktiga är inte domslutet
utan bedömningsprocessen (Alter 2003: 12). Både Lukács och
Adorno ser essän som något vandrande och fragmentariskt, ett
sätt att skriva som bejakar slumpmässighet, irrationalitet, tur
och lek.
Lukács och Adorno kan betraktas som två av Montaignes sentida lärjungar. De är inte precis ensamma om att ha inspirerats
av honom. Författaren till Essais utövade ett stort inflytande på
upplysningstiden, franska revolutionen samt ett oräkneligt antal författare, kritiker och filosofer. Av Montaignes landsmän
kan åtminstone Pascal, Rousseau, Diderot och Voltaire nämnas.
Nora Alter nämner, förutom Lukács och Adorno, de Sade, Leopardi, Emerson, Nietzsche, Benjamin och Barthes (Ibid.) men listan kunde göras längre3. Det är knappast förvånande att essän är

3 Rafael Argullol påminner om att Montaigne ändå inte alltid har stått högt
i kurs: ”1800- och 1900-talen var högst begränsat benägna för det intellektuella
flöde som breder ut sig i Essayerna, trots att det naturligtvis även fanns exempel på
människor som var tacksamma för hans antidogmatiska undersökningar (som den
katalanske författaren Josep Pla). De två senaste seklernas förkärlek för ideologisk
exhibitionism medförde att man föredrog de stora systembyggarna, som Hegel och
Marx, eller den förtrupp som skrämt – vilket vi senare sett – satte revolution mot
tradition.” (Argullol 2007)
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en mångskiftande och svårdefinierad litterär form.
Essän har enligt vissa bedömare, t.ex. litteraturprofessorn
Magnus von Platen, ett inneboende kvalitetskrav, d.v.s. den måste vara bra för att alls vara en essä:
”Tyska forskare har sagt att essaygenren är unik såtillvida som där
ingår ett värdekriterium i genrekriteriet. En dålig dikt förblir en
dikt, men en illa skriven essay är bokstavligen inte värd namnet.”
(Platen 1996: 114)

Att essän ska vara välskriven är för von Platen ett ”oeftergivligt” krav. Det här är en idé som jag har svårt att omfatta, och
jag blir inte mer övertygad av att von Platen varken namnger de
här tyska forskarna eller besvarar den följdfråga som inställer
sig: varför är essän den enda litterära genre det ställs sådana
krav på? Det här kvalitetskravet går för det första emot den vanliga definitionen av essän som försök – att kräva att ett försök,
en skiss, ska uppfylla några givna kvalitetskriterier uppfattar jag
som en besvärande contradictio in adiecto. För det andra kan
man fråga sig vilket syfte den här indelningen i ”riktig” essäistik
och namnlösa misslyckade försök tjänar? Följden av en sådan
här syn på essäistik blir att fokus förskjuts på kanonbildning, på
att sortera ut de fåtaliga essäer som är ”värda namnet”. Studiet
av essäer blir då en först och främst normativ verksamhet och
litteraturvetenskapens deskriptiva uppgift riskerar att hamna i
skymundan. Det kan vara bra att påminna sig om vad litteraturteoretikern Paul de Man har sagt om ”stor litteratur”: vi ska
inte anta att vi vet hur den ser ut (McQuillan 2001: 15). Utan att
gå närmare in på det mångfacetterade problemet kanonbildning
vill jag lyfta fram den här idén apropå essäns påstådda kvalitetskrav. Också dåliga essäer ska kunna läsas som essäer. Jag tror
att många kunde vinna på att försöka nedtona essäns image som
något esoteriskt och exklusivt.
*
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Det finns en intressant litterär form, besläktad med essän, som
jag inte ännu har tagit upp: den fiktiva essän. Argentinaren Jorge
Luis Borges är troligtvis den mest inflytelserika författaren inom
området. I en text som ”Pierre Menard, författare till Don Quijote” (ur Fiktioner [Ficciones], 1944) lyckas Borges med konststycket att förena fiktionen med den litteraturvetenskapliga
essän. Novellens Pierre Menard är en författare som bestämmer
sig för att genom pur inlevelse skriva Miguel de Cervantes’ Don
Quijote, d.v.s. skriva Don Quijote på nytt, ordagrant, med precis
samma ordalydelse som Cervantes’ roman. Borges bygger i sina
fiktiva essäer och berättelser en personlig metafysik, en boklig
mystik där allt kretsar kring skrivande och berättande; böcker
föder andra böcker och skiljelinjerna mellan fiktion och verklighet förlorar all betydelse.
Den fiktiva essän kan beskrivas som ett stycke fiktion som tar
formen av en essä, eller en berättelse som ger sken av att vara
(mer eller mindre) vetenskaplig, baserad på fakta. Kvasivetenskapliga markörer som användning av notapparat, uppdiktade
citat och hänvisningar till påhittade källor är vanliga. Att recensera och kommentera en påhittad text är en ytterligare variation:
Thomas Carlyles Sartor Resartus (1833–34), en parodisk uppgörelse med Hegel och den tyska idealismen i form av en kritisk
biografi över den påhittade filosofen Diogenes Teufelsdröckh,
kom att inspirera bl.a. Borges och Herman Melville. Den fiktiva
essän kan också anta episka dimensioner och bli en essäroman.
Hos författare som Lev Tolstoj, Marcel Proust, Robert Musil
och Hermann Broch kan man finna en essäistisk ådra, en vilja
att komplettera och vidga romanbygget med essäistik (se t.ex. de
Obaldia 1995: 193). Willy Kyrklund och W. G. Sebald kan ses
som originella sentida representanter för den här genren.
Det är inte särskilt lätt att hitta filmer som direkt svarar mot
den här litterära genren. Essäfilmaren har såklart alla möjligheter att fabulera utgående från verkliga personer, platser, händelser eller skildra något fiktivt ”essäistiskt” men det är svårare att
ge en film den kvasivetenskapliga form som är typisk för fiktiva
essäer. Till exempel kan en film svårligen innehålla en notapparat. Det närmaste man kan komma ”fiktiv essäfilm” är kanske
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filmer som Chris Markers L’Ambassade (1975) som ger sig ut
för att vara en veristisk dokumentär – något som understryks
av kommentarens dagboksmässiga diktion och filmens tekniska
kvaliteter (den är inspelad i ”amatörformatet” Super 8) – men
som i en överraskande slutknorr visar sig vara ren fiktion. Sedan
finns det filmer som Guy Debords minimalistiska Hurlements
en faveur de Sade (1952) och andra essäistiska filmer som lutar
åt det poetiska och språkmaterialistiska hållet – också de har
något gemensamt med den fiktiva essän. Till samma grupp kan
man dessutom räkna sådana fiktiva filmer som bärs upp av en
berättarröst, som inte skulle vara något mer än en räcka mer
eller mindre suggestiva bilder utan den. Exempelvis Marguerite
Duras’ India Song (1975) är en film där ”dramat” utspelar sig
helt och hållet på ljudspåret – en tät väv av röster, stämningsskapande ljud och musik.

En mytologi baserad på upphovsmannaskap
Essän är ett uttryck för en persons reflektioner – så skulle man
kort och koncist kunna definiera essän. Kopplingen mellan essän
och dess upphovsman är något som man tar för givet, liksom
man tar för givet att essän är subjektiv och personligt vinklad.
Att det skulle existera någon essäistik, som vi uppfattar den,
utan essäister är alltså otänkbart. Eller är det?
Att ett litterärt konstverk förknippas med dess upphovsman
har inte alltid varit en självklarhet. Horace Engdahl beskriver
i essän ”Signaturens civilisation” hur fenomenet författarskap
uppkommit och utvecklats. Engdahl påpekar att ett samhälle
kan ha en levande diktkonst utan att ha författare. Muntligt traderade myter och berättelser utgör en betydande del av mänsklighetens litteraturhistoria. Berättarkonsten var länge främst en
social företeelse, en kollektiv process. Först med romantiken
började det här äldre litterära systemet, som byggde på upprepning och variation av gemensamma litterära modeller, ersättas
med ett nytt system som byggde på idén om författaren som
självständigt skapande geni (Engdahl 2007: 7–8).
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Engdahl kallar det äldre systemet ”repertoarlitteratur” och det
nya för ”verklitteratur”. Essäisten är ett undantag, en litterär
aktör som står utanför den kollektiva berättarkonsten och indelningen i repertoarlitteratur och verklitteratur. Han eller hon
har för det första oftast varit namngiven. När man har läst en
essä av Montaigne har man säkerligen varit medveten om att
det är Montaigne och ingen annan som talar. Essäisten har ju
en vana att med med jämna mellanrum påminna läsaren om sin
existens och identitet. För det andra har essäer varit något man
läst och studerat för sig själv, i enskildhet, på samma sätt som
de skrivits. De har sällan reciterats eller varit en funktion av den
sociala samvaron. Idén om författarskapet och essän tycks vara
oskiljaktliga företeelser. Den rysk-amerikanske litteraturteoretikern Michail Epstein har kallat essän ”en mytologi baserad på
upphovsmannaskap.”:
”Essayism is a mythology based on authorship. The self-consciousness of a single individual tests the limits of its freedom and
plays with all possible conceptual connections in the unity of the
world. In an essay, individual freedom is not negated in the name
of a myth, with its tendency for depersonalization, but flourishes in
the right to individual myth. This authorial, mythopoetic freedom,
which includes freedom from the impersonal logic of myth itself,
constitutes the foundation of the genre.” (Epstein et al. 1999: 156)

Som Epstein ser det är essäisten fri att skapa sin egen myt, utan
att behöva tillmötesgå krav på allmängiltighet och akribi. Den
här friheten, som i Epsteins fall gett upphov till flera okonventionella, ironiska och låtsasvetenskapliga texter, är enligt honom
essäistikens grundval. Men vad händer med den här ”mytologin
baserad på upphovsmannaskap” om essäisten är okänd, eller om
han eller hon uppträder under pseudonym, vilket Epstein själv
gjort upprepade gånger? Man kan ju fråga sig om en subjektiv
betraktelse tappar i kraft om upphovsmannen är okänd eller en
konstruktion. Essäns vanliga subjektivitet blir då i varje fall nedtonad. Essän kan i sådana fall omvandlas till en metatext, en
betraktelse över essäskrivande, eller också kan den komma när23

mare den fiktiva essän. Essäistikerns identitet har hursomhelst
sällan betraktats som något för essän ovidkommande. Essäns
belackare – de som Adorno vänder sig mot i sin essä – har inte
så mycket ifrågasatt essäistens rätt till sitt verk, hans eller hennes
upphovsmannaskap, utan snarare den subjektiva betraktelsens
värde överhuvud. Eller mer specifikt: essäns spontana och nyckfulla sida, det som Adorno avsåg när han skrev om essäns rätt
att börja och sluta där den känner för det.
Vissa bedömare har beskrivit essän som ständigt anakronistisk,
utanför tiden. Kanske har den här anakronistiska tendensen, den
här stundvis iakttagbara världsfrånvändheten, varit en bidragande orsak till att essäisten ofta i sina essäer – var annars? – känt
sig tvungen att försvara sitt existensberättigande. Om essän är
en ”mytologi baserad på upphovsmannaskap”, så kretsar en inte
obetydlig del av myterna kring essäistens utanförskap. Edward
W. Said beskriver, och låter sig inspireras av, Adornos syn på
essän i boken On Late Style. Att vara en essäist enligt Adorno är
att ständigt vara på sin vakt mot det som är på modet i intellektuellt hänseende, skriver Said (Said 2006: 92). Essäisten är, som
Montaigne en gång var, stoisk och motsträvig till att svepas med
av de dominerande intellektuella strömningarna; i Montaignes
fall ligger det närmast att peka på de långvariga franska religionskrigen under 1500-talet. I Adornos ögon låg något av essäns
värde just i dess ständiga otidsenlighet: ”the contemporary relevance of the essay is that of anachronism” (Ibid.). Också Phillip
Lopate noterar essäistens tendens att ta på sig rollen som ”överflödig och marginell belletrist” (Lopate 1996: 244). Det som essäisten vinner genom den här självpåtagna exilen är oberoende,
fördomsfrihet och en uppfriskande respektlöshet.
*
När essän bli film är det knappast orimligt att förvänta sig
att en del av det som är typiskt för den litterära essän överförs
till den nya konstarten. Saker och ting kompliceras naturligtvis
av att det verbala elementet i en essäfilm kopplas ihop med ett
minst lika mångbottnat bildmaterial, men jag vill ändå tro att
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essäfilmarens förhållande till sin film är jämförbart med essäistens till essän. I det följande vill jag titta närmare på frågor om
upphovsmannaskap i anknytning till essäfilm. Först undersöker
jag filmens utveckling mot ett slags motsvarighet till Epsteins
”mytologi baserad på upphovsmannaskap” – auteurteorin. Därefter granskar jag essäfilmarens villkor under det decennium
som föregick de politiska och filosofiska omvälvningarna i slutet
av 1960-talet.

La politique des auteurs
En betydande del av filmteorin efter mitten av 1950-talet har
kretsat kring frågor om upphov. Kritiker, många av dem blivande regissörer, knutna till tidskrifterna Cahiers du Cinéma
och Arts, däribland Jean-Luc Godard, François Truffaut, Éric
Rohmer, Claude Chabrol och Jacques Rivette, gav en avgörande
impuls till denna utveckling. De här kritikerna utarbetade en
kritisk strategi i polemik med den s.k. cinéma de qualité, d.v.s.
den tradition av fransk kvalitetsfilm som de uppfattade som förlegad och konservativ. Denna strategi fick namnet la politique
des auteurs efter en uppmärksammad artikel av André Bazin.
Cahiers-kritikerna postulerade att regissören är den huvudsakliga upphovsmannen till en film, även om filmproduktion för det
mesta är ett kollektivt arbete (Cook 1985: 114).
Bazin beskrev i ”De la politique des auteurs” Cahiers-kritikernas metod som baserad på idén om att regissörens individualitet var den måttstock efter vilken filmer skulle bedömas.
Den individuella regissörens stil sågs som något oföränderligt,
den skulle vara igenkännbar från den ena filmen till den andra
(Stam et al. 1992: 190). Bazin, som i mycket får betraktas som
Cahiers-kritikernas läromästare, stod för en något annorlunda
syn på upphovsmannaskap. Han tog avstånd från idén om filmskaparen som på något sätt autonom i förhållande till samhället
och historien (Cook 1985: 119) och underströk tvärtom dennes
beroende av verkligheten.
Cahiers-gruppen hade sina föregångare i filmkritiker som
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Roger Leenhardt, Alexandre Astruc och Jean-Georges Auriol4,
förutom Bazin. Leenhardt hade i sin kritik under 1930-talet berömt den amerikanska filmens realism, en stil som i hans ögon
hade som målsättning att ”transkribera” verkligheten med ett
minimum av tolkning (Hess 1974a). John Hess påminner om
att den tidigare filmkritiken hade lyft fram filmens möjligheter
att förändra verkligheten som dess existensberättigande, som det
som gjorde filmen till konst. Liksom Leenhardt talade Bazin för
en ”transparent” filmregi som inte drar uppmärksamheten till
sig (Cook 1985: 120). Bazin förespåkade mise-en-scène – iscensättning i tid och rum5 – framom montage och andra vedertaget
filmiska uttrycksmedel: människan skulle framställas som en
del av sin omgivning. Här har många bedömare sett ett direkt
inflytande från den s.k. personalismen. Den här riktningen, utformad av filosofen Emmanuel Mounier, har beskrivits som en
kombination av vänsterideologi och katolicism, med kopplingar
till existentialismen. Mounier såg individen som beroende av sin
omgivning, de gemenskaper som han eller hon är en del av; enligt
hans uppfattning är det bara i gemenskap med andra individer
som människan kan finna sig själv och förverkliga sin andliga
och mänskliga potential. Mouniers personalism står i det här
avseendet i tydlig motsättning till individualismen (se t.ex. Hess
1974a). Bazin var under en längre tid knuten till personalisternas tidskrift Ésprit (Lupton 2005: 17) så det förefaller naturligt
att hans filmteori har en personalistisk anstrykning.
Det här kriteriet uppfylldes bäst av filmer som bevarade tidens
och rummets enhet med hjälp av tekniker som långa tagningar,
rörlig kamera och djupfokus (Jean Renoirs Spelets regler [La

4 Astruc förebådade Cahiers-gruppens fokusering på enskilda regissörer och
deras kritiska inställning gentemot cinéma de qualité i artiklar för tidskrifter som
L’Écran français (1943–1953). Auriol var chefredaktör för den tongivande filmtidskriften La Revue du cinéma som gavs ut 1928–1931 och 1946–1949. Tidskriftens
fokus låg på att systematiskt lyfta fram och studera betydande filmskapare (Faulkner
2004: 177).
5 Mise-en-scène kan beskrivas som en sammanfattande term för all iscensättning
av verkligheten på film: bildkomposition, kamerarörelser, scenografi, ljussättning
och rörelser i bilden (koreografi).
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Règle du jeu, 1939] och Orson Welles’ Citizen Kane [1941]),
eller filmer som utnyttjade verkliga miljöer som de italienska
neorealisternas filmer. Cahiers-kritikerna upptog Bazins syn på
mise-en-scène som den ansvarskännande filmskaparens främsta
verktyg, även om de godkände en mer aktiv manipulation av
den filmiska bilden (genom exempelvis montage – se Godard
1986: 39-41) och på ett helt annat sätt betonade filmskaparens
individuella stil. Medan personalister som Bazin var inriktade
på individens sociala villkor fokuserade Cahiers-kritikerna på
individen själv:
”The individual, not the universe or even the individual in society,
became the auteur critics’ central concern. [...] [W]hile Bazin was
more interested in the mutual interdependence of all things and the
revelation of the divine order in the world, the auteur critics were
concerned with the transcendence and salvation of the individual.”
(Hess 1974a)

Cahiers-kritikernas förebilder, både framför och bakom kameran, var outsiders: målmedvetna individer som hävdar sin självbestämmanderätt i konflikt med sin omgivning (Hess 1974a,
Cook 1985: 119). Innan Cahiers-gruppen framträdde med sin
politique des auteurs byggde en betydande del av filmkritiken
av hävd på antagandet att en film inte kan spegla en enda konstnärs ambitioner eller stil. Film producerades ju under industriella förhållanden av en större grupp filmarbetare. För vissa kritiker betydde det här att film inte kunde vara konst: eftersom
filmen var en handelsvara som tillkommit på det kapitalistiska
systemets villkor kunde den bara reflektera den dominerande
ideologin: den kunde inte vara annat än en ren underhållningsprodukt (Cook 1985: 114). En annan vanlig åsikt var att film
var konst bara i den mån det var möjligt att identifiera en enda
persons konstnärliga strävanden i en film eller en följd av filmer.
Den här personen – regissören – var konstnär i den mån han
eller hon förmådde uttrycka sina personliga idéer trots det industriella produktionssättet (Ibid.). Att film var konst var för kritikerna vid Cahiers du Cinéma ett ovedersägligt faktum: deras
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betonande av regissörens personliga signatur var inte en apologi
för filmen som konstform. Istället handlade det om att lyfta fram
sådana filmskapare som den traditionella filmkritiken nedvärderat: regissörer som arbetade med genrefilm, namn som Alfred
Hitchcock, Howard Hawks, Nicholas Ray, Douglas Sirk m.fl.,
samt vid den tiden underskattade franska auteurer som Jean Renoir, Robert Bresson, Jean Cocteau, Jacques Becker, Jacques Tati
och Max Ophuls (Ophüls) (Hess 1974b).
Både Pam Cook och John Hess betonar vikten av att sätta in
la politique des auteurs i sitt rätta sammanhang: en period av
stagnation och tilltagande konservatism. Den franska vänstern
led betydande förluster mellan åren 1945 och 1950 vilket föranledde många vänsterintellektuella att dra sig undan politiken
och inrikta sig på en i viss mening världsfrånvänd individualism (Hess 1974a, Cook 1985: 119). De framträdande filmkritikerna undvek medvetet politiska frågor (Faulkner 2004: 177).
Det var samma faktorer som formade Cahiers-kritikernas syn på
upphovsmannaskap och deras kritiska inställning till etablissemanget. La politique des auteurs har, trots sin i grund och botten
apolitiska karaktär, ändå en koppling till samtida (film)politik
som senare omtolkningar – t.ex. Andrew Sarris’ auteur theory
– saknar. Sarris’ omformulering av la politique des auteurs har
haft stor genomslagskraft. Begreppet auteurteori (auteur theory)
syftar hos honom närmast på en metod för att värdera filmer
och skapa en kanon av betydelsefulla filmer och regissörer. Man
kan påpeka att Sarris’ auteurteori uteslutande handlar om det
som Bazin såg som den minst produktiva sidan hos Cahierskritikernas strategi: fokuseringen på ”stora”, förment autonomt
verkande regissörer (Ibid.: 119). Sarris’ auteurteori har därför i
ännu högre grad än la politique des auteurs kallats apolitisk och
ohistorisk (Cook 1985: 114).
La politique des auteurs (och dess avkomlingar) har betraktats
som en anakronism, som ett otidsenligt betonande av upphovsmannens betydelse för konstverket. Robert Stam, Robert Burgoyne och Sandy Flitterman-Lewis påpekar att auteurteorierna
i viss mån återupplivade en romantisk syn på upphov som både
de andra konsterna och den samtida filosofin förkastat (Stam
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2000: 124, Stam et al. 1992: 190): ”[A]uteurism [...] resuscitated a romanticism discarded both by the other arts and by
the most advanced theory.” (Ibid.) Man kan dra en parallell till
romantiska litteraturforskare som Friedrich Schlegel, om vilken
Horace Engdahl skriver:
”Ingen skulle före 1790-talet ha kommit på idén att en kritiker
som skall bedöma en nyskriven text först måste läsa allt som den
författaren har skrivit för att förstå texten ”på djupet”. Den förste
som gjorde på det viset var antagligen Friedrich Schlegel, den tyska
romantikens teoretiska snille.” (Engdahl 2007: 7)

Man kan hävda att Cahiers-kritikerna i många avseenden applicerade Schlegels idéer på filmkonsten. Den här otidsenliga, romantiska synen på upphov är en av orsakerna till att auteurteorierna senare mötte stark kritik, i synnerhet efter de filosofiska
och politiska omvälvningarna i slutet av 1960-talet. Strukturalismen och poststrukturalismen vände sig mot den humanistisktromantiska synen på författaren som konstverkets ursprung,
som ensam upphovsman till sitt verk. Colin MacCabe noterar:
”It is a major paradox, and one that reflects on the curious double life of film as both central and marginal in the history of the
twentieth century, that exactly as Barthes, Lacan and Althusser are
beginning their critique of the autonomous subject (which underpins the very notion of the author), the writers of Cahiers are using
the concept of the author as a method of validating the language
of cinema in its claim to be the major art of the twentieth century.”
(MacCabe 2003: 74–75)6

La politique des auteurs hamnade i skottlinjen i ett radikaliserat
samhällsklimat där till och med en sådan sak som konstnärens
anspråk på att vara upphovsman till sin konst kunde ifrågasät-

6 MacCabe ser ändå inte auteurteorierna som en kvarleva från romantiken utan
snarare som en av nittonhundratalets modernismer, som ett modernistiskt sökande
efter verkets etiska dimensioner i dess form (MacCabe 2003: 75)
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tas. Roland Barthes, som MacCabe hänvisar till, proklamerade
”författarens död”7 och betraktade författarinstitutionen som
ett slags biprodukt av skrivandet som verksamhet (Stam et al.
1992: 191). En av de banbrytande filmsemiotikerna, Christian
Metz, ersatte begrepp med romantiska konnotationer (som ”inspiration” och ”geni”) med écriture – processen genom vilken
en film både följer och motverkar de koder som utgör filmens
språk8. Barthes använder samma terminologi redan 1953 i Le
Degré Zéro de la Littérature (Litteraturens nollpunkt, 1966). I
Ferdinand de Saussures efterföljd beskriver Barthes här skrivakten (écriture) som ett jämkande av den personliga stilen (style)
med språket i stort (langue) (Stam et al. 1992: 190). Strukturalismens förebild var lingvistiken, nedärvd från Saussure och Pragcirkelns formalister (med Roman Jakobson och Jan Mukarovský
som förgrundsgestalter). Målsättningen var att utifrån lingvistiska förklaringsmodeller utforska det invarianta, de bestående
underliggande strukturerna, i språket och andra former av teckensystem. Den enskilda utsagan – det individuella språkliga uttrycket – var enligt strukturalisterna underställd och beroende
av språket som helhet. Det är inte särskilt förvånande att idén
om regissören som auteur, som autonomt verkande konstnär, i
det här sammanhanget framstod som en iögonenfallande anakronism.
Men det fanns också vissa beröringspunkter mellan de här två
ståndpunkterna (den strukturalistiska och den auteuristiska).
Man kan exempelvis peka på att Cahiers-kritikerna och vissa av
deras föregångare delade strukturalisternas intresse för skrivande
i allmänhet och litterära/lingvistiska troper i synnerhet (se Stam
ô

7 Barthes skrev ”La mort de l’auteur” år 1967, men texten publicerades först
1968, efter majrevolten (Burke 1998: 20).
8 Filmens språk eller grammatik var för Metz langage, d.v.s. ett teckensystem,
men kvalificerade sig inte som langue, språk i lingvistisk bemärkelse (se Metz 1974:
31–91, Stam et al. 1992: 34–37, Sheila Johnston i Cook 1985: 229). Det här följer av
att filmens minsta beståndsdelar, de enskilda bilderna, enligt Metz inte är ekvivalenta
med språkets minsta enheter: orden. Filmsemiotikern måste inrikta sig på större betydelsebärande enheter, olika slag av bildsekvenser, som Metz kallar syntagmer.
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et al. 1992: 190)9. Alexandre Astruc publicerade redan år 1948
sitt inflytelserika manifest om ”kamera-pennan”, ”Naissance
d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo” (Astruc 1948), i
vilket han förutspådde att den nya tidens film skulle bli en konst
lika flexibel som ordkonsten. När Cahiers-gruppens medlemmar
själva började göra film såg de fler likheter än skillnader mellan
uttryckssätten. För Godard var det en kvantitativ, inte kvalitativ
skillnad mellan att skriva om film och att göra film (Godard
1986: 171). Rohmer sysselsatte sig med att utforska frågan om
tal på film och beröringspunkterna mellan litteratur och film
(se t.ex. den tidiga artikeln ”Pour un cinéma parlant”, Rohmer
1948, 1989). Cahiers-gruppens indelning av regissörer i auteurs
(regissörer som hade en identifierbar stil och som i sina filmer
uttryckte en personlig världssyn) och metteurs-en-scène (regissörer som endast behärskade filmens grammatik, som kunde iscensätta och regissera) är ett annat talande exempel (se Cook 1985:
120). Mångsidighet hos regissören – i praktiken ofta det samma
som förmågan att skriva egna manuskript – värdesattes.
Vissa filmteoretiker har upplevt att den den strukturalistiska
och den auteuristiska ståndpunkten inte är helt oförenliga med
varandra. I slutet av 1960-talet gjordes flera försök att kombinera de två. Resultatet blev auteur-strukturalism, en hybridteori
företrädd av bl.a. Geoffrey Nowell-Smith och Peter Wollen (se
Stam et al. 1992:190, Stam 2000: 123, Cook 1985: 165–169,
183–184). Auteur-strukturalisterna försökte i någon mån underminera auteurteoriernas personfixering genom att se regissören
som en kritikens konstruktion. Auteurteorierna mötte vid denna
tid kritik från många håll. Marxister och maoister vände sig exempelvis mot auteurteoriernas tro på att talanger kan etablera
sig oberoende av de politiska och ekonomiska omständigheterna. Feminister och kritiker i tredje världen gav auteurteorierna
ett blandat mottagande: å ena sidan kunde auteuren representera

9 I det här sammanhanget bör man inte glömma de s.k. ”vänstra strandens regissörer” (se s. 68–69). Man kan våga påstå att de mer målmedvetet än Cahierskritikerna utforskade kopplingarna mellan litteratur (den nya franska romanen i
synnerhet) och film.
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massornas uppror mot kolonialism och kulturell hegemoni, eller
de kvinnliga filmskaparnas kamp mot en patriarkal tradition, å
andra sidan var auteurteorierna inte anpassade för ett kollektivt,
militant filmskapande (Stam 2000: 125).
Om vi rekapitulerar den här förändringen hade filmteorin alltså under ett drygt decennium gått från en romantisk, individualistisk syn på upphovsmannaskap till ett radikalt ifrågasättande
av subjektet och den fria skaparkraften. Hur ska man placera in
essäfilmen – som under samma decennium upplever en glansperiod – i den här utvecklingen?

Essäfilm och upphovsmannaskap
Essäfilmen kan med rätta betraktas som ett barn av la politique des auteurs. Cahiers-kritikernas idéer banade väg för en ny
sorts filmskapare: mer självmedveten och filmhistoriskt bevandrad (tack vare en mångfald filmtidskrifter och Cinémathèque
Française), mer benägen att bryta mot ingrodda regler och konventioner. Auteurteorierna var i anmärkningsvärt hög grad förenliga med en filmart som essäfilmen, med dess utpräglat subjektiva och litterära framtoning. Vi har ju sett att auteurteorierna
speglade uppfattningen att det finns en grundläggande affinitet
mellan skrivande och filmskapande. Efter det sena sextiotalets
filosofiska och politiska omvälvningar blev filmskaparnas, -kritikernas och -teoretikernas prioriteringar annorlunda och essäfilmen kunde inte undgå att påverkas.
Phillip Lopate betraktar det som essäfilmens olycka att dess
egentliga födelse sammanföll med ett uppsving för strukturalism, post-strukturalism och radikala politiska strömningar som
gick stick i stäv med auteurteoriernas individualism (Lopate
1996: 252). Hur göra politiskt engagerad film? var den brännande frågan för många filmskapare. Och vidare: vilken är filmens
ideologiska betydelse? Vilken stil och vilka berättargrepp kunde
tjäna den politiskt engagerade filmskaparens intressen? (se t.ex.
Stam 2000: 130f, Monaco 1976: 213f) Kollektivt filmskapande
var för Godard, Marker och många andra ett nödvändigt steg
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mot en i verklig mening politisk film. Marker spelade en viktig
roll som organisatör av projekt som episodfilmen Loin de Viêtnam (1967) och filmkollektiv som slon/Iskra (Société pour la
Lancement des Œuvres Nouvelles), som stod bakom denna film,
och les Groupes Medvedkine, uppkallade efter den sovjetiske arbetarfilmspionjären Aleksandr Medvedkin10. Medvedkin-grupperna organiserades av arbetare vid Rhodiacéta- och Peugeotfabrikerna i Besançon respektive Sochaux efter inspelningen av
Markers och Mario Marrets dokumentär om den senare av två
uppmärksammade strejker vid Rhodiacéta: À Bientôt, j’espère
(1967). Efter det här projektet konstaterade Marker att nästa
steg i arbetarnas kamp var att börja göra film själva, vilket också
skedde: under sju år gjorde de två grupperna ett tiotal filmer
om sin situation (Lupton 2005: 117). En annan filmskapare som
hade fingret på tidens puls, Godard, skapade tillsammans med
Jean-Pierre Gorin Groupe Dziga Vertov (efter den sovjetiska
sanningsfilmens pionjär), som fram till 1973 producerade en rad
kollektivt signerade agitprop-filmer. James Monaco hävdar att
gruppen aldrig bestod av fler medlemmar än Godard och Gorin
(Monaco 1976: 215). Senare har den här bilden förtydligats och
Paul Bourron, Jean-Henri Roger och Gérard Martin har tillerkänts en större roll, men i vilket fall som helst får Groupe Dziga
Vertov betraktas som en målmedveten (o)personlig uppgörelse
med la politique des auteurs.
Dokumentärfilmen var kanske bättre anpassad för den här vågen av militant kollektivt filmskapande. Det är i varje fall tydligt att tendensen att göra film i grupp, utan att falla tillbaka
på en beprövad hierarkisk produktionsmodell, innebar ett visst
uppsving för den politiskt engagerade, kollektivt producerade
dokumentären. Det var inte helt oväntat: lite tillspetsat kan man
hävda att dokumentärfilmen under hela 1960-talet rör sig mot

10 På Markers förslag tog grupperna sitt namn efter regissören Alexander Medvedkin, som i början av 1930-talet åkte omkring på den sovjetiska landsbygden med
speciella tåg försedda med filmstudior och gjorde film med arbetare för arbetare.
Marker har senare gjort dokumentärfilmen Le Tombeau d’Alexandre (1993) om
Medvedkins liv och konst.
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en utplåning av filmskaparens subjekt: en reducering av hans
eller hennes beslutsfattande roll och en strävan mot ett ”transparent” filmspråk. De veristiska dokumentära skolorna, franska
cinéma vérité och kanadensisk-amerikanska direct cinema, har
av många bedömare, bl.a. filmhistorikern Bill Nichols, beskrivits
i sådana ordalag.
”For Nichols and others the observational style is problematic
because it implies the filmmaker’s loss of voice, thereby insinuating
that ’pure’ observation comes at the expense of commitment, interventionism and authorship” (Bruzzi 2000: 69)

Stella Bruzzi framhäver att den här kritiken ofta felaktigt likställer en observerande metod med objektivitet och undervärderar
de här metodernas sociopolitiska potential: upphovsmannaskapet syns i filmer som Crisis: Behind a Presidential Commitment
(Robert Drew & Co., 1963) mindre på det formella/stilistiska
planet än på det ideologiska/politiska (Bruzzi 2000: 69). Man
kan av den här diskussionen se att det krävs en omformulering
av frågan om filmiskt upphovsmannaskap för att filmer som
Crisis eller Medvedkin-gruppernas dokumentärer ska kunna betraktas som produkter av en enda, exakt definierbar intentionalitet. Eller annorlunda uttryckt: att undersöka det här slaget av
dokumentärer från en auteuristisk synpunkt medför vissa problem. Om man däremot ser på det här slaget av dokumentär ur
en (post)strukturalistisk eller politiskt radikal synvinkel har man
troligtvis mindre att anmärka på: filmerna var anti-individualistiska, pragmatiska och inriktade på ”reella” problem.
*
Tidigare, före den här vågen av kollektivt filmskapande, var
essäfilmarens rätt att göra personligt hållen, subjektivistisk film
så gott som ohotad. Vissa av de vanligaste invändningarna mot
auteurteorierna – t.ex. att de i sin ursprungliga form inte beaktar
att filmproduktion oftast är ett kollektivt arbete – var svårare att
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rikta mot essäfilmen. Ibland är den ju faktiskt en enda persons
verk, ”auteurfilm” i ordets striktaste mening. Och eftersom essäfilmen enligt en uppfattning är konstruerad på textens villkor,
låg det nära till hands att se textens upphovsman som hela filmens upphovsman, också då filmen var gjord av flera personer.
Å andra sidan förelåg det inget (filmpolitiskt) behov att betona
något delområde i filmens tillblivelseprocess på bekostnad av de
andra: det fanns inom essäfilmen inga förbisedda auteurer som
kämpade mot ofördelaktiga produktionsvillkor, inga missförstådda genier att ge upprättelse. Essäfilmen drog en viss nytta av
auteurteorierna men hade klarat sig bra också utan dem.
En faktor som bidrog till essäfilmens utveckling under 1950och 60-talen var det under den tyska ockupationen introducerade systemet att visa en kortfilm som förfilm vid varje långfilmsförevisning (se Lupton 2005: 47). Som ett resultat av detta system
kom den franska kortfilmen att etablera sig som en livskraftig
konstform under slutet av 1940-talet. Roy Armes lyfter fram
den utbredda åsikten att de riktigt betydande franska filmerna
från perioden 1945–55 inte är spelfilmer utan just kortfilmer av
regissörer som Georges Rouquier (Farrebique, 1946) Georges
Franju (Hôtel des Invalides, 1951). Enligt Armes’ uppfattning
är det i kortfilmen som man kan finna ursprunget till snart sagt
alla de nyvinningar den franska filmen gjorde under de hektiska
åren efter 1958 (Armes 1970: 9–10). 1955 introducerades ett
nytt statligt program för understöd till kortfilm, vilket i kombination med de insatser som gjordes av producenter som Pierre
Braunberger och Anatole Dauman ytterligare bidrog till att ge
den franska kortfilmen ekonomiskt underlag. Catherine Lupton
framhäver att den personligt vinklade dokumentären utgjorde en
betydande del av kortfilmsproduktionen under denna tid (Lupton 2005: 47–48). Den här formen av dokumentär kan härledas
från den poetiska och surrealistiska stil som under 1930-talet
odlades av bl.a. Jean Vigo (À propos de Nice, 1930) och Luis
Buñuel (Land utan bröd [Las Hurdes], 1933) och som senare
återfinns i bl.a. Alain Resnais’ Van Gogh (1948), Nicole Védrès’
Paris 1900 (1948) och Franjus Le Sang des bêtes (1949). Den
här traditionen av poetisk dokumentär gjorde sitt till att skapa
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ett klimat i vilket en personlig stil och infallsvinkel värdesattes.
En stor del av den franska dokumentärfilmsproduktionen från
denna tid skiljer sig i detta avseende från exempelvis den samtida
brittiska dokumentären med John Grierson11 som primus motor.
Också då uppdraget kom från statliga organ eller privata bolag
kunde filmskaparen tillåta sig en idiosynkratisk stil, som Resnais
i Le Chant du Styrène (1957). Omständigheterna för en personligt hållen, essäistisk film var med andra ord gynnsamma, och
det är ett faktum att den franska dokumentären under denna tid
i många fall tar sig formen av en essä:
”In France, documentary flourished within a continuum of short
film production, and came to be regarded as at its best a mode
of personal reflection on the world, more closely aligned to the
authored literary essay than the social or legal document.”(Lupton
2005: 48)

Den franska essäfilmen hade en rik tradition av korsbefruktning mellan litteratur och film att falla tillbaka på. Fiktions- och
dokumentärfilm, litteratur och film blandades fördomsfritt: som
exempel kan man ta den ovannämnda Le Chant du Styrène,
som införlivar en lekfull kommentar på alexandrin av Raymond
Queneau i det som vid första anblicken verkar vara en närmast
didaktisk industrifilm.
Resnais är tillsammans med Marker den filmskapare som vid
denna tid utvecklar essäfilmen till något slags fulländning. Han
inledde sin karriär som klippare och dokumentärfilmare och
gjorde en rad konstnärsporträtt i 16 mm, om bl.a. César Domela, Oscar Dominguez, Henri Goetz och Hans Hartung. Genombrottet kom med Van Gogh, som belönades med en Oscar,
varefter de följande filmerna gjordes i 35 mm: Gauguin (1950),
Guernica (1950), Les Statues meurent aussi (i samarbete med

11 John Grierson producerade förvisso också filmer som företräder en mer experimentell och personlig stil, som Song of Ceylon (Basil Wright, 1934), men det är
hans uppfattning att dokumentärfilmaren inte ska överrösta sitt material som har
blivit inflytelserik (se Lupton 2005: 48).
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Marker, 1953) Natt och dimma (Nuit et brouillard, 1955), Toute la mémoire du monde (1956) och Le Chant du styrène. Alla
de här filmerna är essäistiska till formen. Chris Marker gjorde under slutet av 1950-talet och början av 1960-talet några
av sina mest omdiskuterade essäfilmer: man kan speciellt lyfta
fram Lettre de Sibérie (1958), Description d’un combat (1960),
Le Mystère Koumiko (1965) och Si j’avais quatre dromadaires
(1966). Essäfilmen odlas under samma tid också av Guy Debord
som i filmvärldens periferi gjorde personliga och svårtillgängliga antifilmer som Hurlements en faveur de Sade (1952). I en
situation där en stor del av intelligentsian förhöll sig skeptiskt
till politiken (Hess 1974a, Cook 1985: 119) var det accepterat
– i vissa kretsar kanske till och med en nödvändighet – att inta
en radikalt subjektivistisk position12. Om man som Debord var
samhälleligt engagerad tog sig engagemanget ofta en lika esoterisk som subversiv form. Den franska censuren bidrog till att undertrycka de radikalaste åsikterna och filmestetiska excesserna/
experimenten. Eller filmer som avslöjade alltför mycket av sanningen: Resnais var tvungen att i Natt och dimma retuschera
ett fotografi taget i uppsamlingslägret Pithiviers eftersom det
gick att se att en fransk gendarm vaktar fångarna (Leahy 2003).
Och Resnais’ och Markers samarbete Les Statues meurent aussi
från 1953, en antikolonialistisk syn på västerlandets fascination
för afrikansk konst, kunde visas i ocensurerad form först 1965
(Lupton 2005: 36).
*
Essäfilmaren har ofta kombinerat – eller varvat – en mer subjektivistisk metod med en kollektivistisk. Exempelvis har Marker, men också Resnais och Alexander Kluge, en författare och
filmskapare som jag behandlar i delkapitlet ”Brutalität in Stein”,
12 Jean-Paul Sartres inflytande på det franska kulturella livet under denna tid
kan knappast överskattas (se s. 75–76). Den existentialism som han utarbetar i Varat
och intet (L’être et le néant, 1943) och Kritik av det dialektiska förnuftet (Critique de
la raison dialectique, 1960) är som bekant en utpräglad subjektivism.
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påfallande ofta samarbetat med andra filmskapare (främst manusförfattare i Resnais’ fall: se not s. 51). Marker har gjort filmer
tillsammans med, förutom Resnais, Mario Ruspoli, Joris Ivens,
François Reichenbach m.fl. Bland Kluges samarbetspartner kan
man nämna Peter Schamoni, Edgar Reitz, Volker Schlöndorff,
Margarethe von Trotta och Rainer Werner Fassbinder. Samtidigt
är Resnais’, Markers och Kluges personliga signaturer lätta att
känna igen, också i de kollektivt sammanställda verken. Thomas
Elsaesser har lyft fram Kluges förmåga att i alla situationer behålla sitt personliga signum:
”[...] Kluge is an ideal advocate for cooperation. But in practice, he
is the auteur as autocrat: even the most sprawling enterprises with
which he is involved reverberate with the quirky logic of his mind.
Held in the steel grip of his formidable intellect, they reclaim as
idiosyncrasy and stubbornness the very dispersal of authorship and
self-expression that the collectivist projects [...] otherwise imply.”
(Elsaesser 2008: 58)

Det samma kunde man säga om Marker; han framstår också
i sina samarbeten med andra filmskapare som en auteur med en
omisskännlig stil13. Men nu menar jag inte att en film, för att
kunna betraktas som essäfilm, ska kunna gå att återföras på en
enda persons åsikter och ambitioner. En essäfilm kan utan tvivel
komma till genom samarbete mellan flera filmskapare: Natt och
dimma är bara ett av många talande exempel.
Här kommer vi in på frågan om en essäfilm kan vara utformad som en dialog eller en diskussion. Lopate förutsätter att de
medverkande i sådana fall talar med en röst så att det essäistiska
greppet inte försvagas. Om rösterna är fler till antalet ska de flätas samman, ”stitched together in such a way as to sound like a
single perspective” (Lopate 1996: 243–247). Jag håller inte lika

13 Jag avser här essäfilmerna. Många av de dokumentärer som Marker var med
om att göra mellan 1967 och 1977 är undantagna: i de här engagerade, kollektivistiska filmerna är Markers personlighet inte lika framträdande som tidigare (och
senare) (se Lupton 2005: 111).
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hårt som Lopate på det här kravet. Det finns ett otal essäfilmer
som är utformade som dialoger mellan två filmskapare. Essäfilmen har t.ex. odlats av filmskaparpar som Jean-Luc Godard och
Anne-Marie Miéville (The Old Place, 1999, Liberté et Patrie,
2002) och Jean-Marie Straub och Danièle Huillet (Un Visite au
Louvre, 2004). I essäfilmer av det här slaget – jag tvekar inte
att kalla dem essäfilmer – är rösterna separata och självständiga
men inte nödvändigtvis mindre essäistiska för det. De två rösterna blir som parallellt framåtskridande, sammanflätade essäer
om det ifrågavarande ämnet. De är sällan regelrätta dialoger.
Lopate är puristisk i den meningen att han av essäfilmen kräver
i stort sett det samma som han kräver av den litterära essän. Essäfilmen är för honom en sällsynt fågel, en filmart som knappt
existerar, men samtidigt är han inte särskilt dogmatisk: han ser
gärna Godards och Gorins dubbelmonolog Letter to Jane (1972,
se s. 95ff) som en essäfilm. Han tillstår att han kanske gör essäfilmen en björntjänst genom att definiera den som han gör:
”[...] [I]s it possible that the literary essay and the essay-film are
inherently different – the essay film is bound to follow a different
historical development, given the strengths and limitations of the
cinematic medium? Have I been doing an injustice to the essay-film
by even asking it to perform like a literary essay?” (Lopate 1996:
269)

Mycket av det som är typiskt för den litterära essän kan man
också finna i essäfilmen, själva benämningen ”essäfilm” torde ge
en fingervisning i den riktningen (för eftersom filmen kan innehålla ord och i egentlig mening essäistisk text är det här knappast bara en fråga om metonymisk användning av termen: jfr.
”fotografisk essä”). Men det är också sant att essäfilmen på ett
avgörande sätt skiljer sig från den litterära essän: den förra är
samtidigt verbal och visuell, medan den senare ”bara” fungerar
på det verbala planet. Den här skillnaden ska inte förleda en att
tro att den ena konstformen är bättre eller ”mer essäistisk” än
den andra, de opererar helt enkelt utifrån olika premisser. Ett
av essäfilmens intressantaste problem är just frågan om hur den
använder sig av bilder (Ibid.: 256). Essäfilmaren visar oss bilder
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och har alla möjligheter att reflektera över de här bilderna. Man
kan tycka att essäfilmarens primära uppgift helt enkelt är att
reflektera över sitt bildmaterial, de bilder som har råkat komma
i hans eller hennes väg.
Ofta ter sig essäfilmer som visuella/verbala betraktelser över
filmskapandet självt. Det finns en inte obetydlig mängd essäfilmer som handlar om sin egen eller någon annan films tillblivelse,
eller om ”filmen som kunde ha varit”. Tre exempel på det här
slaget av metafilm är Pier Paolo Pasolinis Sopraluoghi in Palestina (1965), Appunti per un film sull’India (1968) och Appunti
per un’Orestiade africana (1970). Alla tre filmerna var tänkta
som skisser och utkast, generalrepetitioner inför planerade långfilmer. Den förstnämnda följdes av Matteusevangeliet (Il Vangelo
secondo Matteo, 1964) men de senare utkasten resulterade inte
i några spelfilmer. Det som Pasolini gör i de här filmerna är att
han utforskar den miljö som handlingen i den planerade filmen
är förlagd till, han ställer sig frågan: kan jag förverkliga mina
planer här, i de här miljöerna, med de här människorna?
”Vad kan och bör jag uttrycka med de här bilderna?”: kanske
är det denna fråga som essäfilmaren oftast brottas med. Som jag
ser det är essäfilmarens självreflektion inte bara en viljeakt, den
är lika mycket en naturlig följd av essäfilmens syntetiska karaktär, d.v.s. det att den samtidigt är visuell och verbal. Den har ofta
drag av moralisk självuppgörelse och prövning av de egna idéerna och metoderna. Vad är då mer lämpat för behandling i essäfilm än problem som har med filmens immanenta (men ibland
vilseledande) förmåga att dokumentera verkligheten att göra?
Jag talar om frågor som: ”Ger de här bilderna en sanningsenlig
bild av verkligheten?”, eller ”Har jag rätt att använda det här
dokumentära materialet i konstnärligt syfte?” I följande kapitel
undersöker jag ett ämne som – kanske mer än något annat – ställer filmskaparen inför sådana problem.
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Stillbilder ur Alain Resnais’ Natt och dimma (Nuit et brouillard, 1955)
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2. Omöjligt att skildra?

“Das... das... das kann man nicht erzählen. Niemand kann das
nicht bringen zum Besinnen, was war so was da hier war. Unmöglich. Und keiner kann das nicht verstehen”.
Simon Srebnik14
(“Det kan man inte berätta. Ingen kan föreställa sig det som skedde
här. Omöjligt. Och ingen kan förstå det.”)

Förintelsen av judar (och andra för nazistregimen misshagliga
befolkningsgrupper) under andra världskriget har varit tema för
flera minnesvärda dokumentärfilmer. Alain Resnais’ Natt och
dimma (Nuit et brouillard, 1955) och Claude Lanzmanns Shoah
(1985) är troligtvis de mest omtalade. En mänsklig katastrof av
så stora mått som förintelsen har naturligt nog ställt filmskaparen inför en rad svårlösliga problem. Man har frågat sig hur en
film kan ge en sanningsenlig och rättvis, moraliskt godtagbar
bild av ett så ofantligt kollektivt lidande. Många filmkritiker har
menat att fiktionsfilmen inte är den här uppgiften värdig.15 Man
kan motivera den här ståndpunkten t.ex. på följande vis: förintelsen är ett ämne som inte låter sig omvandlas till fiktion, av den
anledningen att de vittnesmål – litterära och filmiska – som finns
tillgängliga på alla plan överträffar och omintetgör försöken att
återskapa förintelsen i fiktiv form.
Men det är inte bara filmen som kommer till korta inför det
här ämnet. Att överhuvudtaget framställa något så laddat som
förintelsen i ett konstnärligt medium ställer speciella krav på
konstnären. Det är svårt att bortse från att till och med det primära, ursprungliga återgivandet – omvandlingen av erfarenhet
till (språkligt) vittnesmål – alltid är just det: en omvandling. Frå-

14 Simon Srebnik, överlevande från förintelselägret i Chelmno, intervjuas av
Claude Lanzmann i början av dennes dokumentär Shoah.
15 Serge Daney kan räknas till den här gruppen: se s. 48f.
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gan är om vittnet eller konstnären, eller deras publik, kan acceptera denna omvandling. Elaine Martin skriver om den apori, det
problem utan lösning, som skildraren av förintelsen oundvikligt
konfronteras med:
“The writer in the aftermath of the Shoah was confronted with an
irresolvable aporetic situation: there was a moral obligation to bear
witness to the heinous crimes, yet the writer was constantly threatened with speechlessness due to the constraints which this event of
unimaginable magnitude imposed upon conventional language. As
a formidable challenge to human comprehension and conceptualisation, the Shoah presented, by extension, an onerous challenge to
articulation” (Martin 2006: 1)

I Martins tolkning gör språket motstånd mot en omvandling av erfarenhet till vittnesmål. Skildraren av förintelsen kan
tvingas till tystnad av vetskapen om att återgivandet aldrig når
ända fram till katastrofens kärna (eller med andra ord en exakt,
“objektiv” beskrivning av traumat). Om till och med det självupplevda och “autentiska” kan förvrängas i återgivandet, är
det klart att konstnären som i sitt arbete närmar sig förintelsen
som en utomstående är i en än mer prekär situation. Theodor
Adornos tanke om att det efter Auschwitz är “barbariskt” att
skriva dikt gör sig påmind i det här sammanhanget. Må vara att
Adorno senare omprövade – eller rättare sagt modifierade (se
Martin 2006: 10) – sin åsikt, faktum kvarstår att den här tanken
haft stor genomslagskraft och funnit resonans bland konstnärer
och tänkare. Martin skriver att det är svårt att hitta ett annat litterärt ämnesområde som en enda kritiker påverkat så starkt som
Adorno påverkat förintelselitteraturen. (Martin 2006: 1) Så här
lyder stycket som fragmentet är plockat ur:
“Je totaler die Gesellschaft, um so verdinglichter auch der Geist
und um so paradoxer sein Beginnen, der Verdinglichung aus Eigenem sich zu entwinden. Noch das äußerste Bewußtsein vom Verhängnis droht zum Geschwätz zu entarten. Kulturkritik findet sich
der letzten Stufe der Dialektik von Kultur und Barbarei gegenüber:
nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch, und das
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frißt auch die Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich
ward, heute Gedichte zu schreiben.” (Adorno 1977b: 30)
(“Ju mer totalitärt ett samhälle är, desto mer förtingligat blir sinnet
och desto mer paradoxalt blir dess försök att undgå förtingligandet. Också den mest utpräglade domedagsprofetia riskerar att degenerera till tomt prat. Kulturkritiken befinner sig i det sista skedet
av dialektiken mellan kultur och barbari: att skriva en dikt efter
Auschwitz är barbariskt, och det fräter också på insikten om varför
det är omöjligt att skriva dikt idag.”)

Textstycket har oftast tolkats som ett totalförbud mot allt
konstnärligt framställande av förintelsen, vilket inte var Adornos avsikt. Han avsåg inte att proklamera ett tabu eller ålägga
konstnärer tystnadsplikt. Tvärtom ville han öppna för diskussion
om konstens roll i bearbetandet av förintelsen och beskriva den
aporetiska situation som konstnären hamnar i när han eller hon
försöker närma sig ämnet. (Martin 2006: 2–3). Kanske har den
förra tolkningen av Adornos tanke ändå vunnit en viss giltighet
just genom att textfragmentet så ofta återuppstått i förvanskad
form, felciterat och lösryckt ur sitt sammanhang? Man kan om
man så vill tolka det som att det har funnits en beställning på ett
sådant tabu. Ofta har skribenter komprimerat textstycket till en
enda fras: “Nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben ist Barbarisch”, kallat den Adornos lärosats (“dictum”) och dragit slutsatsen att Adornos avsikt var att fördöma allt konstskapande
efter Auschwitz. Martin lyfter fram flera exempel på förenklade
och förvanskade tolkningar (Ibid.: 2).
Det “barbariska” i att skriva poesi efter Auschwitz ligger enligt Adorno i det faktum att poesin inte kan vara medveten om
det omöjliga i sin strävan (att skildra förintelsen) på grund av
detta “förtingligande” av människans medvetande. Den här idén
om att människans medvetande förtingligas i ett totalitärt samhälle går som en röd tråd igenom Adornos tänkande (se Martin
2006: 3). Självreflektion är en omöjlighet i ett samhälle som har
fått till stånd koncentrationslägren, och det leder till apori. All
kultur som produceras i ett sådant samhälle är komprometterad.
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Att skriva poesi utan att vara medveten om den här situationen,
det är det som är barbariskt. Förintelsen var för Adorno slutet
på idén om det autonoma subjektet:
“Die Undarstellbarkeit des Faschismus aber rührt daher, daß es in
ihm so wenig in seiner Betrachtung Freiheit des Subjekts mehr gibt.
Vollendete Unfreiheit läßt sich erkennen, nicht darstellen.” (Adorno
1977a: 148)
(“Omöjligheten i att beskriva fascismen beror på att det inom den
och i betraktandet av den finns så litet kvar av [idén om] subjektets
frihet. En fullständig frånvaro av frihet kan igenkännas men inte
framställas.”)

Att efter förintelsen tro på den gamla idén om konstnärens autonomi och subjektivism är enligt Adorno inget alternativ. Den
polske poeten och essäisten Czesław Miłosz ger i essäsamlingen
Jag är här prov på en liknande syn på den här frågan:
“Människorna [...] kände omedvetet att de uppfattningar om människan och samhället som hittills hade rått nu störtade samman, att
en ny dimension öppnades – inte på grund av brottets omfattning,
utan på grund av dess opersonlighet”. [...] “[D]et som framför
allt hotades av nittonhundratalets Historia var den i årtusenden
upprätthållna tron på det individuella hos den mänskliga partikeln,
som kretsade i en egen omloppsbana.”(Miłosz 1980: 28, 31)

Också i Miłosz’ tolkning hamnar vittnet till nittonhundratalets
katastrofer i ett slags aporetiskt tillstånd. Vittnena söker ett sätt
att uttrycka sina “fullständigt nya” erfarenheter, helt skilda från
deras tidigare kunskaper om verkligheten, men språket hinner
inte i omvälvningen med utan drar sig tillbaka i gamla beprövade
mönster: ett nedärvt och konventionellt språk. Och det här nedärvda språket är otillräckligt. (Miłosz hänvisar här till Michal
Borwicz’ bok Ecrits des condamnées à mort sous l’occupation
allemande från 1954).
Det är alltså förintelsens opersonlighet, dess upphävande av
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subjektet, som är i centrum för Adornos och Miłosz’ betraktelser. Den här övertygelsen kan utan större ansträngningar omformuleras som ett moraliskt imperativ: den fullständiga frånvaron
av frihet (med ett undantag: resignation och mer eller mindre
aktivt självmord) i koncentrationslägren måste på något sätt reflekteras i senare konstnärliga framställningar, om den inte gör
det kan man knappast kalla skildringen lyckad eller “sann”.
Resultatet är då en trovärdighetskris: det uppstår en diskrepans
mellan framställningen och objektet för framställningen.
Det här är det krux som försvårar, kanske till och med omöjliggör, dramatisering av förintelsen. Det västerländska dramat
bygger på individens, protagonistens frihet att handla efter sin
övertygelse, att välja en väg framom en annan. Hur kan man
uppfylla de här kriterierna om protagonisten har blivit berövad
sin frihet? Och kan man av sin protagonist förvänta sig förmågan
att fatta moraliska beslut, att han eller hon ska kunna handla i
enlighet med sina uppfattningar om vad som är rätt och fel om
han eller hon har hamnat i en situation där naturlig, allmänmänsklig moral är satt på undantag? (Martin 2006: 4–5)
Och till det här kommer problemet gällande personifiering: att
skildra några få människoöden mot bakgrund av en konflikt är
naturligtvis ett vanligt grepp i den dramatiska genren. Att skildra en samhällelig konflikt utan att personifiera motsättningarna
är svårt. Det förefaller som om konflikten får tydligare konturer
då den fungerar som katalysator för relationerna mellan huvudpersonerna. Och huvudpersonerna är oftast få till antalet men
utförligt tecknade: identifikation är nyckelordet. Filmer om konflikter med ett odifferentierat kollektiv som protagonist är i klar
minoritet. Man rör sig med andra ord från det personliga till det
allmänna och tvärtom, konflikten reduceras eller återskapas i
mindre skala så att den blir enklare att greppa. James Monaco
berör det här ämnet i sin Resnais-monografi i kapitlet om Hiroshima min älskade (Hiroshima mon amour, 1959), Resnais’
första långfilm om en romans mellan en fransk kvinna och en
japansk man i Hiroshima.
“[...] [W]e can rest our case on the necessity of the tension between
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the love story and the memory of horror: this is what, potentially,
makes it possible to do an impossible film. We see the horror reflected in the love; the personal story serves as an index of history.
We are prohibited from observing the thing itself, but the reduction
gives us the scale of it.” (Monaco 1978: 37)

Frågan är om en sådan personifiering eller reducering alltid är
moraliskt försvarbar. Personifiering kan leda till förenkling och
estetisering. En film som Gillo Pontecorvos Kapó kan anses ge
en skev bild av koncentrationslägren genom att den överbetonar
det personliga på bekostnad av det allmänna. Den här fokuseringen på huvudpersonernas förehavanden har som jag ser det
sin förklaring i Pontecorvos strävan efter slagkraft och spänning.
Den franske filmkritikern Serge Daney har skrivit en essä om
Pontecorvos film (trots att han enligt egen utsaga inte sett filmen
– det var Jacques Rivettes recension i Cahiers du cinéma som
gjorde Daney uppmärksam på den) som tar fasta på det moraliskt tvivelaktiga i Pontecorvos metod. I synnerhet kritiserar Daney, inspirerad av Rivette, en kameraåkning som sammanfaller
med en emotionell höjdpunkt i filmen. En av huvudpersonerna
begår självmord genom att kasta sig på det strömförande stängslet. Pontecorvos misstag består enligt Rivette och Daney på att
han i denna scen gör en kameraåkning in mot stängslet och estetiserar en handling som inte borde estetiseras.
Kameraåkningen avslutas med en stiliserad, omsorgsfullt komponerad närbild på skådespelaren Emmanuelle Riva. Det är stilisering av det här slaget som Rivette och Daney inte kan acceptera,
eftersom en människas död, speciellt i ett dylikt sammanhang av
kollektivt lidande, borde visas med största finkänslighet. Daney
tolkar det som att denna död bara inger Pontecorvo en ideologisk avsky, och att denne därför inte har några skrupler mot att
tillföra det som Daney kallar “parasitisk skönhet” till en scen
som inte behöver den.
“The tracking shot was immoral for the simple reason that it was
putting us – he as a filmmaker and I as a spectator – in a place
where we did not belong. Where I anyway could not and did not
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want to be, because he “deported” me from my real situation as
a spectator-witness, forcing me to be part of the picture.” (Daney
2007: 34)

Pontecorvo försöker med sin kameraåkning överbrygga avståndet mellan Rivas karaktär och åskådaren. Daney menar att
Pontecorvo istället borde behålla sin distans till det filmade och
avstå ifrån att försöka understryka självmordsscenens “dramatik”. Det uppstår en diskrepans mellan dramat och ämnet för
dramat, inte för att handlingen i sig – självmordet – skulle klinga
falskt, utan för att iscensättningen åberopar vår estetiska känslighet i stället för vårt samvete. För att tala med Adorno: att få
ut något slags estetisk njutning av offrets situation är en total
förvrängning av denna situation. Inte bara slätar estetiseringen
över det fruktansvärda, den förlänar också offrens situation skenet av en mening genom att den ger massmordet – det meningslösa dödandet – en “meningsfull form” (Martin 2006: 9). Daney
lyfter fram Kenji Mizoguchi som ett exempel på en filmskapare
som med en helt annan träffsäkerhet och ärlighet skildrar krig
och död, just genom att behålla sin distans till det skildrade. Mizoguchi tar ett steg tillbaka, visar döden som en händelse bland
andra händelser och understryker därmed dess absurditet och
meningslöshet (Daney 2007: 26).
Det är kanske mest av allt försöken att rekonstruera koncentrations- och förintelselägrens verklighet som slår fel, som skapar
trovärdighetsproblem. Filmer om judeförföljelserna och förintelsen som utspelar sig utanför lägren är i allmänhet mer lyckade
(Joseph Loseys Mr. Klein [1976] och Roman Polanskis Pianisten
[The Pianist, 2002]). Man kan tycka att dokumentärfilmen har
ett mer fördelaktigt utgångsläge, tack vare de filmer som spelats
in på koncentrationslägren i samband med och efter befrielsen.
Speciellt de inspelningar som gjordes av kameramän i de sovjetiska och västallierade styrkorna (bland andra Aleksandr Voronsov
och George Stevens) har haft en viktig medvetandegörande roll
och har återanvänts i otaliga filmer om förintelsen. Men också
dokumentärt material, trots det inneboende sanningsvärdet, kan
bli missvisande taget ur kontext. Det kan användas lättsinnigt
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och respektlöst. Konstnären tvingas ta ställning till följande fråga: kan man återanvända de här bilderna – av utmärglade människor, högar av lik – i en konstprodukt? Vad kan man tillföra
sådana inspelningar?
Lanzmanns lösning på det här problemet var att avhålla sig
från att använda dokumentärt material (arkivfilm eller fotografier16), att helt och hållet inskränka sig till direkta vittnesmål.
Shoah består således av en lång räcka intervjuer17 med människor som personligen bevittnat (eller bidragit till) en liten del av
förintelsemaskineriets arbete. Filmens effekt är därför i ovanligt hög grad beroende av åskådarens föreställningsförmåga.
Lanzmann kunde inte vara mer konsekvent i sin avhållsamhet.
Resnais valde en annan väg: den essäistiska. Resnais använder
sig av dokumentära inspelningar och stillbilder och kombinerar
dessa med ny färgfilm inspelad i lägren Auschwitz-Birkenau och
Majdanek. Men Resnais’ bruk av dokumentärt material är inte
oreflekterat. Filmens kommentar – skriven av författaren Jean
Cayrol och uppläst av skådespelaren Michel Bouquet – betonar
filmen igenom hur svårt det är ge en sanningsenlig bild av de här
händelserna. Cayrol var själv överlevande från koncentrationslägret Mauthausen men hans personliga erfarenheter berörs inte;
filmskaparna håller en viss analytisk distans till sitt ämne.
Serge Daney har beskrivit Natt och dimma som en ärlig och
rättfärdig film:
“Was Nuit et brouillard a beautiful film? No, it was a just film. It’s
Kapó that wanted to be a beautiful film and wasn’t. [...] Facing the
camps, was there any other possible justness besides the anti-spectacular Nuit et brouillard?” (Daney 2007: 20, 23)

16 Lanzmann använder sig inte heller av någon “neutral” berättarröst eller ickediegetisk musik. Däremot innehåller Shoah en hel del bilder av det polska landskapet, tågvagnar, järnvägsspår och ingången till Birkenau, bland annat; liknande bilder
ser man i Natt och dimma.
17 Lanzmann antar en aktiv roll, han är själv en protagonist i filmen: som intervjuare ställer han ofta sina intervjuoffer mot väggen, framtvingar minnen, placerar dem i situationer där de inte kan värja sig mot att återuppleva scener ur det
förflutna.
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Det kan vara värt att titta närmare på Jean Cayrols kommentar. Jag instämmer gärna med Daneys åsikt att Natt och dimma
är en rättfärdig (och antispektakulär) film och att den är det
beror mycket på kommentarspårets funktion. Texter om Natt
och dimma handlar ofta om vilken roll det dokumentära materialet spelar i filmen, hur det infogas i ett nytt sammanhang och
kombineras med annat material. Mera sällan fokuserar analysen
på Cayrols kommentar. En angelägen fråga är om kommentarspåret och det essäistiska greppet rentav är en förutsättning för
sann reflektion över de här bilderna. Utan en kommenterande
text skulle det dokumentära materialet inte knytas till sitt riktiga, faktiska, sammanhang och och det filmiska sammanhanget
– bilderna före och efter en given bild – skulle vara det enda
tolkningen hade att falla tillbaka på (om vi bortser från eventuella förhandskunskaper om ämnet, genren, regissören etc.). Tack
vare kommentaren kan Resnais och Cayrol verbalisera sina egna
reaktioner inför de här bilderna.
Man har ofta studerat Natt och dimma som ett särfall i Resnais’
produktion, men som Emma Wilson påpekar (Wilson 2005: 89)
är sambanden till Resnais’ övriga filmer tydliga. Liksom kortfilmerna Guernica (1950), Les Statues meurent aussi (1953), Toute
la mémoire du monde (1956) och Le Chant du styrène (1958) är
Natt och dimma en reflekterande essä, på samma gång filmisk
och litterär. De här kortfilmerna, liksom de flesta av Resnais
senare långfilmer, bygger väldigt långt på ett raffinerat samspel
mellan bild och språk18.
Cayrols text är, vid sidan av Hanns Eislers lyriska musik, det
element som knyter ihop bildmaterialet till en helhet. Texten
klargör samband, beskriver och förklarar. Men samtidigt förhindrar kommentaren oss från att anta en passiv inställning till
det visade, den gör oss medvetna om sin egen otillräcklighet:

18 Resnais har samarbetat med flera framstående författare, av vilka flera senare
börjat göra egna filmer. Förutom Jean Cayrol bör man nämna Marguerite Duras,
Alain Robbe-Grillet, Jorge Semprún, Jacques Sternberg och David Mercer.
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”Ces blocs en bois, ces châlits où l’on dormait à trois, ces terriers
où l’on se cachait, où l’on mangeait à la sauvette, où le sommeil
même était une menace, aucune description... Aucune image ne
peuvent leur rendre leur vraie dimension, celle d’une peur ininterrompue.”
(”Dessa träbaracker, dessa sängar där man sov tre i rad, dessa bon
där man gömde sig och snabbt åt sin mat, där till och med sömnen
var ett hot... Ingen beskrivning, ingen bild kan fånga deras sanna
dimension: en konstant rädsla.”)

Varken bilderna eller kommentaren kan ensamma beskriva
offrens verklighet av “konstant rädsla”: det här är Resnais’ och
Cayrols rättesnöre. Kommentaren och det essäistiska greppet är
en nödvändighet för att Resnais och Cayrol ska uppnå sina målsättningar – autenticitet och rättfärdighet – och undvika fallgropar som estetisering och sensationalism.
Natt och dimma har sin upprinnelse i en utställning om nazistregimens brott, organiserad av Comité d’histoire de la deuxième
guerre mondiale, ett franskt statligt organ som hade i uppgift
att dokumentera och sprida information om andra världskriget.
Organisatörerna ville låta göra en film i anknytning till utställningen och kontaktade producenten Anatole Dauman som i sin
tur engagerade Resnais. Resnais tackade först nej, med hänvisning till att han inte hade någon förstahandserfarenhet av förintelsen och därför inte kunde ge en film om ämnet den autenticitet som krävdes. Först efter det att Jean Cayrol tackat ja till
att medverka med en kommentar accepterade Resnais uppdraget
(Leahy 2003). Även om man inte känner till det här tror jag att
man som åskådare kan lägga märke till en viss försiktighet från
Resnais’ sida. Filmskaparnas diskretion och finkänslighet, deras
försiktighet inför sitt ämne, blir explicit under flera tillfällen.
Cayrol (med Bouquet som språkrör) stannar upp i en sekvens
när han försöker beskriva hur offren omvandlades till råmaterial
för den tyska industrin: “Avec les corps... mais on ne peut plus
rien dire.” (”Med kropparna... men orden sviker.”) Bilderna
(och Eislers musik) tar över och kommentaren återkommer först
ett tiotal sekunder senare.
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Det har blivit vanligt att se Natt och dimma och Lanzmanns
Shoah som representativa för två olika sätt att se på problemet
förintelsen i film, och mer allmänt, frågan om framställning av
heliga eller tabubelagda bilder: det ikonofobiska respektive det
ikonofila. De här motsatta ståndpunkterna härstammar från de
traditionella religiösa bildförbuden, särskilt inom de monoteistiska religionerna – ofta får de här religiösa bildförbuden gå
under titeln anikonism (den tyska termen Bilderverbot är också
vanlig). I en kristen kontext är det här förbudets urtext det andra
budordet (Saxton 2007: 1). Lanzmann är typexemplet på den
ikonofobiska filmskaparen. Den vanliga tolkningen av Adornos
s.k. dictum placerar även honom i denna grupp.
I fråga om film förbjuder den ikonofobiska teorin användning
av dokumentärt material med motiveringen att ingen framställning (av något heligt eller tabubelagt), vare sig fiktiv eller dokumentär, är tillräcklig och sanningsenlig. Den ikonofila skolan,
representerad av bl.a. Jean-Luc Godard, ser i användningen av
bilder en möjlighet till återupprättelse eller frälsning. Lanzmann
och Godard är invecklade i en långvarig dispyt angående den här
frågan (Ibid.).
Libby Saxton påpekar att det på senare tid höjts kritiska röster
mot den utbredda tanken om att det är omöjligt att framställa
förintelsen i konst. Saxton nämner Jorge Semprún, Jacques Rancière och Jean-Luc Nancy som exempel på författare/tänkare
som hävdar sin rätt att ge också det förbjudna och traumatiska
en konstnärlig framställning (Ibid.). Kritiken av den ikonofobiska synpunkten har lyft fram t.ex. frågan om det överhuvudtaget
är möjligt att helt och hållet undvika estetisering (vilket som vi
har sett är en av den ikonofila metodens fallgropar). Är en total
frånvaro av all estetisering något eftersträvansvärt? Kan filmens
förmåga att tilltala, kommunicera, bli lidande av en alltför långt
driven purism i fråga om användning av bilder?
Adolph Nysenholc har framkastat idén att de här två synsätten
kan vara beroende av varandra. Enligt Nysenholc gjorde Lanzmann Shoah i opposition mot Natt och dimma, men samtidigt
uppvisar filmerna många likheter (t.ex. bilderna av järnvägsspår
i det polska landskapet). Nysenholc framhåller att också Shoah i
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viss mån estetiserar, i kontrast till Lanzmanns föregivna återhållsamhet i fråga om estetiserande bildsättning. Han ställer sig frågan om inte Lanzmann kunde avhålla sig från att använda dokumentärt material tack vare att Natt och dimma redan hade lyft
fram de här bilderna till beskådan: när vi hör Lanzmanns vittnen
berätta ser vi för vår inre blick bilderna i Resnais’ film (Wilson
2005: 91). Man ska kanske inte ta det här för bokstavligt. Shoah är naturligtvis ett självständigt konstverk även om Natt och
dimma har varit en viktig inspirationskälla för Lanzmann. Men
som Emma Wilson påpekar demonstrerar Nysenholc hur en ikonofobisk film som Shoah alltid kompletteras av de dokumentära
och fiktiva framställningar av förintelsen som existerar i det kollektiva medvetandet (Ibid.: 90). Filmer om sådana ämnen kan
helt enkelt inte göra anspråk på att vara uttömmande; det finns
ingen sammanfattande, total och slutgiltig förintelsefilm.
Essäfilmen tenderar att vara ikonofil snarare än ikonofobisk,
för det första genom att den inte i huvudsak kan förlita sig på
intervjuer, personliga vittnesmål, som Lanzmann i Shoah – och
fortfarande vara essäistisk. För det andra tenderar essäfilmen att
kretsa kring sådant som är synligt, att kommentera och analysera
det synliga. Essäfilmaren tycks behöva ett bildmaterial att spinna
sin text kring; mer sällan är bildmaterialet icke-mimetiskt, abstrakt (som i t.ex. Guy Debords Hurlements en faveur de Sade,
1952). Det här behovet, den här fallenheten för ikonofili, rättfärdigar essäfilmaren genom att granska sitt eget sätt att förhålla sig
till bildmaterialet, genom att vara självkritisk och reflekterande.
Cayrols text till Natt och dimma är ett bra exempel.
Som jag skrev i inledningen kan man se essäfilmens inbyggda,
från den litterära essän härstammande, reflektionsförmåga som
dess styrka. Tack vare den kan essäfilmen artikulera en apori av
det slag som skildraren av förintelsen konfronteras med. Men
samtidigt ställer den här reflektionsförmågan vissa krav på filmskaparen: den ska inte vara en undanflykt, ett enkelt sätt att avsäga sig ansvar. En film kan vara essäistisk och reflekterande och
trots det hänge sig åt tanklös ikonofili och sensationalism. Men
å andra sidan: essäfilmaren behöver lika lite som essäisten vara
rädd för eller be om ursäkt för sin subjektiva hållning. Essäfil54

mens subjektivitet kan man inte komma ifrån; det gäller helt
enkelt att utnyttja denna subjektivitet på bästa möjliga sätt.
*
I det här kapitlet har jag försökt visa hur ett moralfilosofiskt dilemma kan leda filmskaparen till att välja ett essäistiskt behandlingssätt. Frågan lyder: varför väljer man ett essäistiskt grepp när
man tar sig an problemet att skildra ett kollektivt trauma? Kanske kan man uttrycka det så att essäfilmaren försöker negera,
eller åtminstone bekämpa, katastrofens opersonlighet genom att
anlägga ett starkt personligt perspektiv på den. Personlighet och
subjektivitet ställs mot opersonligt människoförakt.
Vi har sett att fiktionsfilmens försök att skildra ett ämne som
förintelsen är behäftade med vissa problem. Dokumentärfilmen
å sin sida är tvungen att orientera sig i det moralfilosofiska minfält som breder ut sig mellan den ikonofila och den ikonofobiska
ståndpunkten. Det här gäller förutom dokumentären också essäfilmen men den sistnämnda har åtminstone den fördelen att mer
direkt kunna verbalisera och problematisera sitt eget behandlingssätt. Kan essäfilmen, en filmart som besitter möjligheten att
motarbeta sina beståndsdelars självtillräcklighet, då erbjuda en
utväg ur den apori som skildraren av förintelsen ställs inför?
Adorno ser inga enkla utvägar. Att tystna, att se sig själv som
inkapabel att skildra förintelsen är också det en lögn, eftersom vi
inte kan ägna oss åt sann självreflektion – om vi tar för givet att
det fria subjektet inte längre existerar (Martin 2006: 7). Adornos
lärosats om förintelsen, om man kan tala om en sådan, lyder: Vi
kan inte reflektera kring förintelsen, men samtidigt måste vi göra
det. Bara genom att inte sluta tala kan essäfilmen bekämpa den
hotande stumheten. Natt och dimma är en av de filmer som ger
den här problematiken ett uttryck, som på ett tankeväckande
sätt skildrar den punkt i historien där allt berättande, allt fabulerande stannar upp och börjar gå på tomgång:
“At least these films had the honesty to acknowledge the impossibility of telling a story, the stopping point in the course of history,
when storytelling freezes or runs idle.” (Daney 2007: 24)
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Stillbilder ur Alexander Kluges och Peter Schamonis Brutalität in Stein (1961)
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Brutalität in Stein
Brutalität in Stein, en film från 196119 av Alexander Kluge och
Peter Schamoni, angriper Nazityskland (och förintelsen) ur en
annorlunda synvinkel. Kluge och Schamoni hörde båda till eldsjälarna bakom Oberhausenmanifestet 1962, startskottet för den
nya tyska filmen. Kluge är den mer kände av de två: han kom
att bli en av chefsarkitekterna för den nya statliga filmpolitiken
som tog form i kölvattnet efter manifestet. Dessutom var han
med om att grunda Västtysklands första filmskola i Ulm 1964.
Senare har han arbetat som professor i sociologi i Frankfurt am
Mein och rönt framgångar som författare: bibliografin spänner
över noveller och romaner till essäistik. Kluges filmografi uppgår
till 30 filmer och otaliga tv-program. Peter Schamoni har förutom spelfilm producerat och regisserat flera konstnärsprträtt (om
bl.a. Friedensreich Hundertwasser, Niki de Saint Phalle, Caspar
David Friedrich och Max Ernst).
Brutalität in Stein är en film om tredje rikets arkitektur och en
kulturkritisk uppgörelse med det förgångna. Det är en film som
på olika sätt distanserar sig från de mer traditionellt koncipierade dokumentärerna om Nazityskland och förintelsen. Filmhistorikern Ulrich Gregor har menat att Brutalität in Stein är bland
de första verken som visar på förnyelsetendenser i den efterkrigstida tyska filmen (Gregor 1976: 132). Filmens närmaste släkting
är kanske Natt och dimma20: i likhet med Resnais’ film avsäger
sig Kluge och Schamoni alla försök att förenkla och samman-

19 Gregor anger filmens produktionsår som 1960, därtill påpekar han att en
omarbetad version av filmen blev färdig 1963 under titeln Die Ewigkeit von gestern
(Gregor 1978: 133). I dvd-utgåvan från 2007 heter filmen dock Brutalität in Stein
och produktionsåret är 1961. (Brutalität in Stein var Kluges första film men den är
långt ifrån amatörmässig eller trevande. Det kan vara medarbetarnas förtjänst; Peter
Schamoni och fotografen Wolf Wirth hade redan hunnit etablera sig som filmskapare
[Lutze 1998: 39]).
20 Kluge och Schamoni kände antagligen till Resnais’ film. Bl.a. kameraåkningarna tyder på ett direkt inflytande, och båda filmerna ger det verbala elementet en
viktig roll (må vara att texten i Brutalität in Stein är rätt så korthuggen, fåordigare
än Cayrols text i Natt och dimma).
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fatta. Filmen tar avstamp i platsen för partidagarna i Nürnberg.
Textplanscherna i början förklarar vad det handlar om:
”Alle Bauwerke, die uns die Geschichte hinterlassen hat, zeugen
vom Geiste ihrer Erbauer und ihrer Zeit auch dann noch, wenn
sie längst nicht mehr ihren ursprünglichen Zwecken dienen. / Die
verlassenen Bauten der nationalsozialistischen Partei lassen als steinerne Zeugen die Erinnerung an jene Epoche lebendig werden, die
in die furchtbarste Katastrophe deutscher Geschichte mündete.”
(”Alla byggnadsverk som historien lämnat efter sig till oss, speglar
byggarens själ och sin tid även då de inte längre fyller sina ursprungliga syften. / Det nationalsocialistiska partiets övergivna byggen kommer i alla tider att framstå som levande vittnesmål i sten
över den mest fruktansvärda epoken i Tysklands historia.”)

Det är en tydlig vägvisare: filmen vi kommer att se är en påminnelse om ”den mest fruktansvärda epoken i Tysklands historia”. Den är ett filmiskt vittnesmål om dessa brutala ”vittnesmål
i sten”. I början av filmen ger Kluge och Schamoni inte en helhetsvy över det mastodontiska byggnadsverket utan spjälker istället upp det i korta abstraherande bilder. Statiska bilder varvas
med snabba inzoomningar på stumma, anonyma väggar, rader
av pelare och annat. På ljudspåret hörs först några brottstycken
marschmusik och trumvirvlar, uppblandat med en folkmassas
jubel. Sedan följer ett kort konstaterande: ”Motiv på platsen för
partidagarna”, några fler arkitektoniska motiv och fler trumvirvlar på ljudspåret. De följs av Hitlers röst:
”Nur der kleinste Geist kann das Leben einer Revolution ausschließlich in der Vernichtung sehen. Wir sahen es im Gegenteil: in
einem gigantischen Aufbau.”
(”Endast den svagaste själ ser revolutionen uteslutande som förintelse. Vi ser den tvärtom som ett gigantiskt byggnadsverk.”)

Det här inledande partiet av filmen avslutas med två kameraåkningar (i olika bildutsnitt men ihopklippta till en enda konti58

nuerlig rörelse). Vi rör oss uppför oräkneliga trappsteg och hör
rösten på kommentarspåret beskriva avslutningen av ett massmöte medan en orkester stämmer på ljudspåret. Sekvensen slutar
med ett utbyte av nazisthälsningen mellan talare och folkmassa.
Efter inledningens snabba montage blir bildspråket lugnare.
De abstraherande bilderna av väggar och pelare övergår i kameraåkningar i djupled genom gallerier och korridorer. Kommentarspåret visar på en annan sida av nazistregimens ”gigantiska
byggnadsverk” – ett ironiskt genmäle till inledningens bombasm
i form av ett långt utdrag ur ”Rudolf Höss’ memoarer”21. En
röst relaterar Höss’ obehagligt sakliga beskrivning av förintelsearbetet i Auschwitz under början av år 1942. De långsamma kameraåkningarna tar inte uppmärksamheten från texten, tvärtom
framhävs alla de gruvliga detaljerna. I slutet av sekvensen gör
kameran en symbolisk djupdykning ner mot en beckmörk dörröppning.
Kluge och Schamoni följer samma strategi av ironiska sammanstötningar och kontraster i de följande sekvenserna. Bilder
av den halvfärdiga kongresshallen kombineras med hyperboliska
radiosändningar som liknar den vid en ”segergudinna” som ska
bli ”än större”, ”tre gånger större”. Efter de här bilderna följer
en mängd arkitektoniska skisser som i kommentaren ironiskt beskrivs som ”framtidsbilder”. Ritningar föreställande bostadshus,
i kommentaren annonserade som utkast till ”omformning av de
tyska städerna” kontrasteras med ljudet av luftvärnssirener och
explosioner. Explosionerna fortsätter som ackompanjemang till
ett montage av bilder av modeller av det planerade nya Berlin,
”Germania”. Kontrasten mellan den här oformliga arkitekturen
och det som följer kan knappast vara tydligare. Kommentaren
citerar en order utfärdad av Hitler den 20 augusti 1943 om ett
snabbt åtgärdande av bostadsbristen förorsakad av de allierades
bombningar av städerna: ”Jag behöver snabbt bostäder för en
miljon utbombade [människor]. [...] Byggnadsmaterialen, trä eller betong osv., är mig likgiltiga.” Inledningens abstraherande
21

På svenska utgivna under titeln Kommendant i Auschwitz (1958).
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bilder återkommer för en stund i slutet av filmen, med folkmassans jubel och trumvirvlarna ersatta av fragmentarisk musik.
Musiken och montaget intensifieras och på ljudspåret hörs ljudet
av något som rasar samman, varefter filmens ljudlösa coda tar
vid: några effektfulla bilder av stenblock och ruiner.
*
I Brutalität in Stein ställs bild och ljud mot varandra, röster ur
det förgångna kombineras med bilder inspelade i ”nutid”. Tal,
musik och sång används som kontrast till det sedda. Kluges och
Schamonis metod bygger på kontraster, på talande kopplingar
mellan olika företeelser och tidsplan. Rainer Lewandowski har
beskrivit Brutalität in Stein som en ”vidareutveckling av dokumentärfilmsgenren”. Bild och kommentar kompletterar varandra inte på ett rätlinjigt, konventionellt sätt utan kontrasteras
mot varandra, motsäger varandra och tillåts vara självständiga uttrycksmedel. Bild och ljud verkar ”inte bara med varandra utan snarare genom varandra” (Lewandowski 1980: 290).
Bildens och ljudets separation, deras relativa autonomi, ligger
till grund för filmens ironi och kritiska metod. Det är en metod som jag tycker man kan beteckna som essäistisk, eftersom
texten (kommentaren) genom den här separationen får en viktigare roll. Texten är det samordnande elementet, trots att den
i jämförelse med exempelvis Cayrols text i Natt och dimma är
fragmentarisk och knapp. Det essäistiska greppet med text, ljud
och bild som separata entiteter skapar större spelrum för Kluges
och Schamonis kontrastmontage. Separationen mellan bild och
ljud öppnar samtidigt för en mer uttalad subjektivitet i förhållande till ämnet:
”Durch diese Art der Verwendung dokumentarischen Bild- und
Tonmaterials kommt offen Subjektivität, Stellungnahme, tritt die
Person des Autors in den sonst objektiv erscheinenden Dokumentarfilm hinein. Kluge und Schamoni beziehen durch diese Form
auch inhaltlich Position zu ihrem Thema, zur Architektur des
Nationalsozialismus, als Ausdruck bestimmter in ihr verborgener
Ideologie.” (Lewandowski 1980: 290)
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(”Genom det här sättet att använda dokumentärt bild- och ljudmaterial öppnar man för subjektivitet och ställningstagande;
upphovsmannens person träder fram i den annars objektiva
dokumentärfilmen. Kluge och Schamoni tar genom denna form
också innehållsligt ställning till sitt tema, till nationalsocialismens
arkitektur, som ett uttryck bestämt av dess förborgade ideologi.”)

Den nationalsocialistiska arkitekturen återfår sin ursprungliga
karaktär genom kontrastmontaget och den ”aggressiva” kameran, för att citera Enno Patalas (Lewandowski 1980: 290), samtidigt som Hitler och folkmassan ”återuppstår” på ljudbandet.
Effekten av det här kontrastmontaget i ljud och bild är en känsla
av samtidighet, av att orsak och verkan trängs samman i en enda
punkt. Brutalität in Stein är full av sådana här uttrycksbärande
kopplingar mellan de olika tidsplanen. Mycket av deras effekt
beror på montagets rytm: de dokumentära inspelningarna varvas med tystnad och blir därför chockeffekter22.
Kluge och Schamoni väljer att inte inkludera något dokumentärt filmmaterial från partidagarna i Nürnberg, och det är inte
betydelselöst: tvärtom säger det mycket om deras målsättningar. Dokumentärer om Nazityskland har ofta lånat material ur
t.ex. Leni Riefenstahls Triumph des Willens (1935), inspelad i
Nürnberg, för att dryga ut den förmedlade tidsbilden. Ett lån
ur Riefenstahls film skulle inte kännas malplacerat i en film om
skådeplatsen för partidagarna, kan man tycka. Men Brutalität
in Stein handlar om något annat än att presentera ovedersägliga
dokument, något annat än att förmedla en tidsbild. Kluge och
Schamoni presenterar inte färdiga lösningar eller rekonstruktioner. Istället försöker de skapa en film som lyfter fram sina
beståndsdelar till beskådning och bjuder till reflektion. Separationen mellan bild och ljud och frånvaron av dokumentärt filmmaterial är ett led i filmskaparnas strävan att uppnå, och upp-

22 Kluge har arbetat med liknande kontraster i sina senare spelfilmer. I inledningen till Die Artisten in der Zirkuskuppel: Ratlos (1968) kombineras t.ex. dokumentärt filmmaterial med Hitler med en tolkning av ”Yesterday” (Lennon/McCartney).
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mana till, ett mer kritiskt förhållningssätt till historien.
Dokumentärt material har en benägenhet att förvandlas till
Historia med stort H – till något passerat och oangeläget. Det
här kan man se som en av de idéer som den ikonofobiska filmteorin har uppstått kring. Den franske konstteoretikern Georges
Didi-Huberman har lyft fram klippningen som det verktyg med
vilket man kan ta sig ur dilemmat och som kan rättfärdiga användning av ”förbjudna” bilder. Montaget i filmer som Natt och
dimma och Brutalität in Stein kan i sig fungera som ett ifrågasättande av okunskap och slentrianmässighet, en påminnelse att
inte falla för lättköpta lösningar. Det är bara då som montage
tjänar ett syfte:
”Le montage ne vaut que lorsqu’il ne se hâte pas trop de conclure
ou de reclore: lorsqu’il la schématise abusivement. Lorsqu’il nous
donne accès aux singularités du temps et, donc, à son essentielle
multiplicité.” (Didi-Huberman 2003: 152)
(”Montaget har bara ett värde då det inte i för hög grad slutför,
sammanfattar eller schematiserar: det har bara ett värde då det för
oss avslöjar ögonblickets egenart och därigenom dess fundamentala
mångfald.”)

Både Natt och dimma och Brutalität in Stein är bra exempel
på filmer om förintelsen som lyckas med att undvika schematisering och förenkling, inte bara på grund av klippningens karaktär
utan också för att de här filmskaparna kan tillåta sig en viss
”essäistisk oordning”. W. G. Sebald konstaterar i essän ”Between History and Natural History” (Sebald 2005) att Kluges
skildringar av den tyska historien skiljer sig ur mängden tack
vare Kluges metod att inte skapa en konstgjord ordning i sitt
dokumentära material (varken inom eller utanför bokens verklighet). Det gäller bl.a. en novell om lufträden mot Halberstadt
den 8 april 1945 (utgiven i novellsamlingen Neue Geschichten:
Hefte 1-18 (1977) och kollageromanen Slaget: en roman om Stalingrad (Schlachtbeschreibung, 1968):
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” [...] [E]xperience in any real sense was actually impossible in view
of the overwheming speed and totality of the destruction; it could
be acquired only indirectly, by learning about it later.” (Sebald
2005: 90)

Sebald kallar det en metod av ”retrospektiv inlärning” (retrospective learning). Det ofattbara kan man bara försöka förstå
efteråt – när dammet lagt sig, så att säga. Det här är en insikt
som Kluge ofta lyckas formulera i sina texter och filmer, så också
i Brutalität in Stein.
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Stillbilder ur Chris Markers 2084 (1984)
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2084

“Contrary to what people say, using the first person in films tends
to be a sign of humility: ’All I have to offer is myself.’”
Chris Marker

Nu är det naturligtvis inte bara ett moralfilosofiskt dilemma
av det slag som jag beskrivit i kapitel 1 som kan leda en filmskapare att välja en essäistisk form. Det är inte bara inför den
ofattbara mänskliga katastrofen som filmskaparen kan tveka
över sina förutsättningar och metoder, också ”mindre”, mer vardagliga ämnen kan ge honom eller henne anledning att välja en
mer reflekterande stil. Chris Markers knappt tio minuter långa
2084 (1984) får tjäna som exempel. Det är en film som, trots
sitt blygsamma format, med all önskvärd tydlighet demonstrerar
den essäistiska metodens möjligheter.
2084 gjordes med anledning av den franska fackföreningsrörelsens hundraårsjubileum. Uppslaget kom från fackförbundet cfdt och filmen förverkligades som ett samarbete mellan
Marker och ”Groupe Confédéral Audiovisuel cfdt”. Filmen är
en av de många kollaborativa projekten i Markers filmografi23,
men till skillnad från största delen av de kollektivt producerade
dokumentärerna är Markers personlighet starkt närvarande i
2084. Uppdraget bestod i att göra en lägesrapport om fackföreningsrörelsens situation år 1984. Marker beslöt sig, med karakteristisk spetsfundighet, för att förskjuta perspektivet hundra
år in i framtiden. Den engelskspråkiga speakerrösten förklarar
tillvägagångssättet sålunda:
”They were commissioned to make a film on the first hundred

23 Jag har tidigare varit inne på Markers samarbeten mellan 1967 och 1977 (se
s. 33), ett decennium av kollektivism och politisk aktivism som Marker sammanfattar i mastodontverket Le Fond de l’air est rouge (1977).
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years of trade unionism in France, and they were rather at a loss.
So they had this idea of simply jumping ahead a century. No doubt
they were overwhelmed by the difficulty, and maybe afraid of
defining the state of the movement today, so they dug into their
software to try to project where the movement might be tomorrow.
Their question could only lead to a series of possible futures.”

Här har vi alltså återigen att göra med en metafilm, en film
som i stil med Pasolinis spelfilmsutkast (se s. 40) till en stor del
handlar om filmskaparens förutsättningar att realisera sina planer. Största delen av filmens speltid befinner vi oss i en mörklagd
studio, ett audiovisuellt laboratorium, försett med klipputrustning och monitorer. Vi ser några personer – man kan betrakta
dem som Markers ställföreträdare – arbeta vid ett klippbord.
I monitorn i bakgrunden syns varierande filmsnuttar, bl.a. ett
utdrag ur Buster Keatons och Clyde Bruckmans Så går det till i
krig (The General, 1927). En robotliknande figur i en monitor –
”intergalaktiska TV:ns nyhetsankar” – målar upp tre olika framtidsvisioner: ett grått, ett svart och ett blått scenario. Det grå
alternativet representerar stagnation, likgiltighet och anpassning
till det rådande läget: ”en oändlig kris”. Det svarta hypotesen
står för en ”tekno-totalitär” framtid där fackföreningsrörelsen
har gett upp kampen för gott. Det blå alternativet är mer tilltalande: en framtid där ny teknologi tas i bruk för att möta de
utmaningar som arbetarrörelsen står inför. Inget är förutbestämt
och fackföreningarna har alla möjligheter att påverka utvecklingen. Som inledning till var och en av de tre hypoteserna visas
några sekunder långa intervjuer med ”vanliga människor” som
får uttrycka sina önskningar och förhoppningar – de åsikter som
fackföreningarna enligt speakerrösten borde ta i betraktande när
de utformar sin politik. Förutom de här korta intervjuerna finns
det inga dokumentära ingredienser i filmen. Markers litterära
sida ger sig till känna i kommentaren som samtidigt är engagerad och lekfull; de för Marker typiska vassa formuleringarna
haglar tätt.
*
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Marker leker i 2084 med idén att samtiden bäst kan uppfattas
från framtiden, att man genom att förskjuta sin utsiktspunkt kan
se sin samtid i ett klarare ljus. Filmens laboratorium är den tidsmaskin med vars hjälp den här perspektivförskjutningen kan äga
rum. Det är en metod som dyker upp också annanstans i Markers œuvre, inte minst i sci-fi-poemet La Jetée (1963). Också det
orealiserade projektet Maytrek 68 (1986) bygger på en liknande
idé, i det här fallet en tidsresa tillbaka till händelserna i maj 1968
(Lupton 2005: 233).
2084 fångar något av det som essäfilmen är bäst lämpad för.
Den kan – smidigare än någon annan filmart – klara av att, som
här, uppställa hypoteser, beskriva olika handlingsalternativ och
väga dem mot varandra. Men det här sker inte alla gånger genom
ett analytiskt, metodiskt förfarande. Essäfilmen blir i Markers
händer oftast något mindre argumentativt och mer skissartat och
oförutsägbart. 2084 är allt annat än en uppbygglig rekapitulation. Som kommentaren uttrycker det handlar filmen mindre om
det som fackföreningsrörelsen under sina första hundra år har
uppnått än om det som ännu återstår att göra. Marker framlägger inga bevis, han gör inga anspråk på att lyfta fram sanningar
utan hänger sig istället åt ett slags lyrisk spekulation. Markers
metod kan för en mer rationalistiskt lagd filmregissör te sig som
oacceptabel, den kan upplevas som huvudlöst subjektivistisk och
utan koppling till verkligheten, oanalytisk och nyckfull. Det här
är som vi har sett några av de vanliga invändningarna som från
akademiskt/vetenskapligt håll har riktats mot essägenren. 2084
gör sig kanske skyldig till några av de här överträdelserna, men
är det inte just här som filmens charm ligger?
Man kan se det som att Markers användning av ett essäistiskt
framställningssätt åskådliggör en särskild kunskapsteoretisk tematik. Han företräder som essäfilmare en kunskapssyn som är
förankrad i den egna, subjektiva erfarenheten och skrivandet
som verksamhet. Essäkonsten, essäismen, har betraktats som
en mellanväg mellan empirism och rationalism, de traditionella
kunskapsfilosofiska motpolerna, av bl.a. Theodor W. Adorno
och Wolfgang Müller-Funk (Sahlin 2008: 174). Den är ett kunskapssökande som så att säga pekar ut klyftan eller glappet mel67

lan erfarenhet och generalisering, i det att den reflekterar över
detta kunskapssökande. Att skriva en essä innebär ju att jämka
samman den egna, subjektiva ståndpunkten med en mer objektiv
eller neutral ståndpunkt (se s. 18). Men det här sker alltid genom ett framställningssätt som ställer det skrivande subjektet i
förgrunden: den egna erfarenheten prioriteras över alla absoluta
sanningsanspråk.
Det här essäistiska kunskapssökandet inbegriper också läsaren/
åskådaren, som Marker bjuder till aktivt medskapande. I 2084
sker det här genom att Marker i sitt essäistiska behandlingssätt
betonar sitt eget (eller sina ställföreträdares) kunskapssökande
och det provisoriska i deras situation. Deras arbete är pågående
och oavslutat. Erwin Leiser konstaterar om vännen och kollegan
Marker att han ”tvingar sin publik att vara uppmärksam” (Leiser 1967: 38). Han visar ibland hur lätt det är för filmskaparen
att – medvetet eller omedvetet – ge en snedvriden bild av verkligheten. Ett ofta relaterat exempel är Lettre de Sibérie (1958),
där Marker i en sekvens ställer tre olika kommentarer till samma
bildmaterial bredvid varandra. Man ser en gatuvy i Jakutsk, en
bil av det fina märket Zim, en buss, några gatuarbetare och en
förbipasserande man. Den första kommentaren motsvarar den
officiella sovjetiska propagandan, den andra är antikommunistisk och den sista saklig, till synes objektiv. Men Marker konstaterar att inte heller den objektiva versionen är rättvis: den
”fixerar den sibiriska verkligheten så länge att ett omdöme blir
möjligt” (Ibid.), sanningen stelnar och förvrängs när den fixeras
på filmremsan.
*
Marker brukar räknas till de s.k. ”vänstra strandens regissörer” (”le groupe rive gauche”, ”the Left Bank group” i Godard
1986: 172) som vid sidan av Cahiers-gruppen utgjorde den franska nya vågens kärntrupp. Den här gruppen filmskapare – bestående av, förutom Marker, Alain Resnais, Agnès Varda, Armand
Gatti och Henri Colpi – var en löst sammanhållen skara film68

skapare med likartade intressen: konst (fotografi i Vardas fall),
teater (Gatti), litteratur och politiskt engagemang (Lupton 2005:
42–43). De var inte uteslutande cinefiler, med andra ord, utan
inympade fördomsfritt ingredienser ur de klassiska konsterna i
sina filmer. Tre av dem, Resnais, Marker och Varda, kom att bli
inflytelserika på essäfilmens område. Deras filmer kan genomgående beskrivas som litterära; de ter sig ofta som målmedvetna
efterforskningar om ordets möjligheter i filmen.
Marker inledde sin konstnärliga bana som författare, översättare, animateur (folkbildare) på organisationerna Travail et Culture och Peuple et Culture, samt kritiker, huvudsakligen i det personalistiska språkröret Ésprit, men också på Cahiers du cinémas
sidor. Han skrev dikter och noveller och en väl mottagen roman,
Le Cœur net (1949, belönad med Prix Orion 1950). Romanen
gavs ut på förlaget Éditions du Seuil, som Marker senare kom
att arbeta på som redaktör och formgivare för bl.a. en serie resehandböcker kallad Petite planète. År 1952 publicerade Marker
en text om författaren och dramatikern Jean Giraudoux, Giraudoux par lui-même, som i sin kollageartade uppbyggnad kan sägas peka framåt mot filmerna. Catherine Lupton ser också flera
filmiska drag i Le Cœur net, t.ex. de abrupta förflyttningarna i
tid och rum och konstruktionen med flera parallella händelseförlopp (Ibid.: 23). Det här sättet att överföra tekniker specifika
för någon viss konst till ett nytt sammanhang har blivit kännetecknande för Marker. Han har komponerat filmer av stillbilder
(La Jétée och Si j’avais quatre dromadaires, 1966), sammanställt
”filmatiska” böcker (fotoböckerna Coréennes, 1959 och Staring
Back, 2007) och senare experimenterat med multimedia. Dessutom finns alla filmerna med mer eller mindre litterär anstrykning: många av kommentarerna har publicerats, i tidskrifter och
i bokform, och tål att läsas som litteratur (Commentaires, 1961
och Commentaires 2, 1967, för en utförlig lista se Lupton 2005:
238).
Den här metoden att korsa och hybridisera olika konstarter
återspeglas också i verkens titlar: de har ofta karaktären av läsanvisning. Markers titlar är, förutom tematiska, ofta rematiska,
d.v.s. de hänvisar till texten eller verket som objekt. De ger inte
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bara information om vad som sägs, utan också hur det sägs och
skapar därigenom förväntningar om en särskild genre som texten sedan antingen kan infria eller kullkasta. Man kan t.ex. nämna filmerna Lettre de Sibérie, Description d’un combat (1960),
Le Mystère Koumiko (1965) eller installationen Silent Movie
(1995). Ett annat litterärt drag hos Marker är hans förkärlek
för pseudonymer: Chris Marker är en sådan, liksom ”Chris and
Magic Marker”, ”Chris.Marker”, ”Sandor Krasna”, ”Chris Villeneuve” och ”Jacopo Berenzi”. Katten Guillaume-en-Égypte
har ofta fått agera stand-in. (Katter har länge varit viktiga varelser i Markers personliga ikonografi, så också i 2084: i början av
filmen syns en bild av en katt i bakgrunden.)
Marker är inte en filmregissör i ordets vanliga bemärkelse.
Som Catherine Lupton och Bill Horrigan (Horrigan 2007: 140)
påpekar är han mera av en bildsamlare, -redigerare och kommentator:
”Marker is more an image-scavenger, one adept at editing, reprocessing and commenting on representations that already exist. He
typically seems to stand at one remove from his own projects, like
someone who is faced with an enthralling tangle of pre-existing
texts and images (many borrowed from other people’s works, including his own), and whose role is to sort through it all, pondering
aloud all the while about what this process of sorting out entails.”
(Lupton 2005: 11)

Bilderna Marker arbetar med är inte statiska eller oföränderliga, de låter sig omformas genom Markers infallsrika associationsmontage och kommentarens poetiska nerv. Kommentaren
är aldrig endast virtuos utfyllnad eller överflödig beskrivning,
den tillför alltid något nytt och oväntat. André Bazin fäste uppmärksamhet vid det här i en recension av Lettre de Sibérie, först
publicerad i France-Observateur i oktober 1958. Han beskriver
Markers tillvägagångssätt som en form av ”horisontellt montage”, där betydelser inte så mycket skapas i ”sidled”, genom
att bilder kontrasteras med varandra, som i ”djupled”, i rörelsen
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från kommentar till bild och tillbaka (Ibid.: 55) Texten ställs
mot bilden ”för att tolka den eller upphäva den, för att förbrylla
eller övertyga publiken”, som Leiser skriver (Leiser 1967: 35).
Markers essäistiska framställningssätt syftar till att uppväcka ett
kritiskt sinnelag hos åskådaren, men hans filmer är allt annat
än utilitaristiska eller didaktiska; det handlar snarare om att ge
utlopp för en skrivklåda som inte låter sig begränsas till pappret,
eller som Roger Tailleur uttrycker det:
”The tools which he refines from work to work, even if they aren’t
always the most expensive in the world, are certainly the most
beloved: not the pen and camera as developed by others, but the
original formative materials – word and image. Read absolutely
any text by Marker: if this passion for words is not evident to you,
then you clearly have never been instilled with it.” (Tailleur 1963)
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3. Poststrukturalistiska perspektiv

I de föregående kapitlen har jag behandlat frågor som sambandet mellan den litterära essän och essäfilmen samt hur ett moralfilosofiskt problem kan leda filmskaparen att välja ett essäistiskt
behandlingssätt. I det följande vill jag följa upp några frågor som
har tangerats tidigare men som jag inte ännu gett tillbörligt med
utrymme. Jag talar om essäfilmens beröringspunkter med den
poststrukturalistiska teorin och dess immanenta subjektivitet.
Frågor som har att göra med kommentaren eller speakerrösten
som en manifestation av denna subjektivitet ägnar jag särskild
uppmärksamhet.
*

Det har sagts om Montaigne att han, trots sin överväldigande
originalitet, inte står så långt från en gammal litterär tradition:
anekdot- och citatsamlingen. Författaren som arbetade i denna
tradition ”citerade någon klassisk författare och tillfogade några egna kommentarer av allmän räckvidd” (Stolpe i Montaigne
1986: 10). Det nya verket var nära förbundet med sina föregångare och dess eventuella originalitet var i någon mån en lånad
originalitet.
”Essayernas själva textur inbjuder till att citera, och låt oss minnas
att Montaigne själv konstruerade sitt verk genom att likt byggnadsställningar använda sig av en oändlig räcka citat från den grekiska
och latinska kulturen. Att citera Montaigne är på sitt sätt att delta i
det spel han själv föreslog eftersom han aldrig föreställde sig att en
författare borde vara originell i den svartsjuka moderna meningen,
utan tvärtom ansåg att varje bok, hur nydanande den än är, aldrig
är mer än en fotnot till de böcker som redan har blivit skrivna.”
(Argullol 2007)
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Följande rader ur Essayernas första bok tycks styrka Rafael
Argullols åsikt:
”Här går jag omkring och knycker sentenser ur olika böcker som
jag tycker om, inte för att behålla dem, för något skafferi har jag
inte, utan för att föra över dem hit, där de faktiskt inte är mera
mina än där de var förut.” (Montaigne 1986: 173)

Man kan associera till Jorge Luis Borges’, kanske främst från
Plotinos nedärvda, syn på författaren som dömd till evig upprepning: varje bok rymmer alla andra böcker som skrivits och
någonsin kommer att skrivas (se Håkansson i Borges 2007: 13).
Den här idén återfinns exempelvis i novellen En undersökning av
Herbert Quains verk ur samlingen Fiktioner (Ficciones, 1944).
Det här är en inte helt okontroversiell syn på författarens värv.
Den franske litteraturkritikern René Étiemble ansåg att Borges
idéer hotade författarskapet som institution. Den senares ”fördärvliga” syn på författarskap gav Étiemble anledning att publicera en artikel med den hotfulla rubriken ”Un homme à tuer:
Jorge Luis Borges, cosmopolite” (Manguel 2006: 66, Manguel
2008). Efter att Borges framträtt återstod enligt Étiemble bara
två alternativ för den ansvarskännande författaren: antingen
omvärdera alla hävdvunna uppfattningar om vad litteraturen är,
eller också överge den. Ingetdera alternativet var en reell möjlighet, därav nödvändigheten av att röja undan Borges.
Montaigne och Borges ger på varsitt vis uttryck åt den tanke
som kom att prägla en stor del av 1900-talets litteraturteori,
-kritik och filosofi. Jag tänker på idén om att varje text är ett
återsken av andra texter, att den inte uppstår i ett vakuum utan
tvärtom i växelverkan med andra redan existerande texter. Författaren är enligt den här uppfattningen inte längre det litterära
verkets ensamma skapare och upphovsman, ursprunget och
förklaringen till textens mening. Jag har tidigare nämnt Roland
Barthes som 1968 proklamerade ”författarens död” (se s. 30).
Michel Foucault och Jacques Derrida var två andra ledande tänkare som vid samma tid ifrågasatte den traditionella romantisk74

humanistiska synen på upphov. Seán Burke har i sin bok The
Death and Return of the Author gett en detaljerad redogörelse
för den här utvecklingen.
Burke poängterar att den antisubjektivistiska tendensen som
de här tre tänkarna förkroppsligar inte var utan föregångare.
Den förhistoria som Barthes själv skisserar, med bl.a. poeterna
Stéphane Mallarmé24 och Paul Valéry, Marcel Proust och de
franska surrealisterna i centrala roller, är enligt Burke bara halva
sanningen (Burke 2008: 8). Av dessa författare är det bara Mallarmé som för Burke kommer nära en antisubjektivistisk proklamation i linje med La mort de l’auteur. Han frågar sig om inte
Barthes’ försök att skriva den här tendensens historia snarare
skyler över än blottlägger dess rötter: ingen av de ovannämnda
författarna skrev någon litteraturteori i egentlig mening. I Mallarmés gärning materialiseras närmast ett senromantiskt litterärt
ideal – tanken om skaparkraftens och inspirationens autonomi
– och en strävan mot det opersonliga som man senare kan finna
i den tidiga modernistiska poesin (hos T. S. Eliot och Ezra Pound
m.fl.).
I sammanfattningar av den här tendensens historia brukar man
vanligtvis dra en linje från de ryska formalisterna via tjeckisk
och fransk strukturalism till Barthes, Foucault och Derrida. Burke hör till dem som betonar den här utvecklingslinjen. Samtidigt
lyfter han fram den franska fenomenologin som en strömning av
central vikt för poststrukturalisterna. Barthes, Foucault och Derrida formades i början av sina respektive banor i hög grad av Edmund Husserls filosofi, och i synnerhet dennes franska arvtagare
Jean-Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty (Ibid.: 10-11). Den
franska fenomenologerna var inte en homogen grupp - tvärtom
företrädde de ett flertal olika ståndpunkter – men en sak hade de
gemensamt: det stora intresse de ägnade det subjektiva medve-

24 Mallarmé är mest känd för att ha bejakat slumpen som kreativ princip i
dikter som Ett tärningskast (1895, publicerad 1897, svensk översättning av Harry
Järv 1971). Inte bara Barthes, utan också Foucault och Derrida, har hänvisat till
Mallarmé som en viktig inpirationskälla (Burke 2008: 8).

75

tandet25. Det var Husserls omformulering av medvetandet som
konstituerat av samspelet mellan det subjektiva och det objektiva som låg till grund för de franska fenomenologernas undersökningar:
”Barthes, Foucault and Derrida [...] all developed as intellectuals in
an environment within which the idea of the subject held the same
ascendancy as language has occupied for the last quarter of a century. Phenomenological consciousness rather than linguistic structures formed the basis of their early researches.” (Burke 2008: 11)

Kontrasten till den antisubjektivism som de här tänkarna senare skulle komma att utarbeta är påfallande. Som Burke ser det
var det just i sammanstötningen mellan fenomenologi och strukturalism som denna nya form av subjektskritik tog form (Ibid.:
13). Julia Kristeva gav röst åt den animositet som blossade upp
mellan de här intellektuella strömningarna när hon skrev följande rader:
”Upptäckten av formalismen, språkets mer eller mindre autonoma
liv, strukturalismen, allt detta har fullständigt förändrat bilden
av människan såsom den föreligger i Sartres verk. För mig tillhör
Sartre helt enkelt en tidigare generation. Det är som att syssla med
biologi utan mikroskop” (cit. i Olsson & Vincent 1984: 157)

25 En central tes hos Husserl, alltifrån de tidiga verken, är att subjektivitet och
objektivitet är sammanflätade med varandra (Smith 2008: 4). Att upprätthålla en dikotomi mellan det objektiva (vetenskapen) och det subjektiva (människans upplevelser) är enligt honom en omöjlighet. Genom att bortse från eller sätta parentes kring
alla förutfattade meningar, all förförståelse, ville Husserl ge en exakt beskrivning av
fenomenen såsom de uppträder för människan. Det filosofiska intresset riktas mot
erfarenheten och det erfarna (fenomenen) i sig, inte medvetandet eller yttervärlden
(Ibid.: 17) Det här är för Husserl ett sätt att avvärja sig från extrem subjektivism,
skepticism och psykologism, men också en illusorisk objektivism. Inget kan ändra
det faktum att ”subjektet ger världen mening”, och att det är ”alla innebörders källa
och ursprung” (Olsson & Vincent 1984: 156)
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Derrida har å sin sida konstaterat att Sartre för honom är en
”älskad” förebild men inte desto mindre en ”katastrofal” sådan (Burke 2008: 11). För fenomenologiskt orienterade tänkare
som Barthes, Foucault och Derrida var strukturalismens intåg på
den franska filosofiska arenan en förändring av avgörande betydelse. Den innebar en drastisk nyorientering som få vetenskapliga grenar helt kunde dra sig undan. Jacques Lacan och Claude
Lévi-Strauss hade infört lingvistiska modeller i två vetenskaper
starkt centrerade kring det mänskliga subjektet: psykoanalysen
och antropologin. För Barthes, Foucault och Derrida begränsade
sig denna nya antisubjektivism, som tog stöd i strukturalismens
fokusering på lingvistiska strukturer, inte till någon enstaka vetenskaplig sfär:
”For Barthes, Foucault and Derrida, the expulsion of the subject
from the space of language is thus seen to extend right across the
field of the human sciences, and to call into question the idea that
man can properly possess any degree of knowledge or consciousness.” (Ibid.: 14)

Om det är så att språket är förutsättningen för allt kunskapssökande, betyder frånvaron av ett subjekt i språket det samma
som frånvaron av detta subjekt eller medvetande i all kunskap.
Medvetande och kunskap blir biprodukter till en ”lingvistisk
ordning” som föregår all subjektivitet. Det här var strukturalismens grundtanke och dess viktigaste bidrag till 1960-talets
filosofi. Det fenomenologiska begreppet intersubjektivitet, tanken att all meningsproduktion sker i en dialogisk relation (en
tanke som man kan finna exempelvis hos Michail Bachtin och
Martin Buber, se Olsson & Vincent 1984: 155–156), ersattes i
strukturalismen av idéerna om interobjektivitet och intertextualitet. Enligt strukturalisten skapas all mening av språket självt,
oberoende av det talande och skrivande subjektet. Vi kan se att
det här tänkesättet i allra högsta grad skiljer sig från fenomenologins syn på subjektet som uttolkare av verkligheten och den
romantisk-humanistiska idén om det skrivande subjektet som
77

det litterära verkets ursprung och källa.
Barthes’ skrev sin sju sidor långa essä ”La mort de l’auteur” år
1967, men redan 1963 hade han i Sur Racine uttryckt starka reservationer mot den biografisk-psykologiska litteraturanalysen
och i formalistisk och nykritisk anda pläderat för en textcentrerad hållning (Burke 2008: 19). Jämförd med Racine-texten är
den senare essän betydligt mer tillspetsad; utplånandet av författaren är inte längre bara ett medel för att nå målet, en analytisk strategi, utan snarare en grundläggande beskaffenhet hos all
språklig och litterär verksamhet.
”Linguistically, the author is never more than the instance writing, just as I is nothing other than the instance saying I: language
knows a ’subject’, not a ’person’, and this subject, empty outside
of the very enunciation which defines it, suffices to make language
’hold together’, suffices, that is to say, to exhaust it. / The removal
of the Author [...] is not merely an historical fact or an act of writing; it utterly transforms the modern text (or – which is the same
thing – the text is henceforth made and read in such a way that at
all its levels the author is absent.” (Barthes 1977: 145)

Den selektiva förhistoria som Barthes skriver kan enligt Burke
ses som ett led i hans strävan att mer övertygande framställa
”författarens död” som en pressande angelägenhet (Burke 2008:
25). Undanröjandet av författaren är ett ofullbordat projekt,
om man får tro Barthes. Han hänvisar till Mallarmé, Valéry
och Proust, men bortser från tidigare textcentrerad litteraturteori som den ryska formalismen eller den brittisk-amerikanska
nykritiken (New Criticism). Kritiker av Barthes’ tes har ofta
hävdat att den författarcentrerade tradition som han riktar sig
mot inte är så mäktig och allomfattande som han gör gällande.
Hans Författare med stort F är en metafysisk konstruktion, utan
verklig motsvarighet i litteraturvetenskapen och -kritiken, heter
det. Måste författaren utplånas bara för att man nekar honom
eller henne rollen som alla innebörders källa och ursprung? har
man frågat sig. Att Barthes ser utplånandet av författaren som
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en nödvändighet kan enligt Burke bara bero på att han tillmäter
denne en alldeles speciell betydelse. På sätt och vis deltar Barthes
själv i uppbyggandet av den idé han vill avskaffa:
”That the author can only be conceived as a manifestation of the
Absolute Subject, this is the root message of every authocide. One
must, at base, be deeply auteurist to call for the Death of the Author.” (Ibid.: 26)

Burkes tes är att den antisubjektivism som Barthes förkunnar
inte är absolut. För det första ger ”författarens död” upphov till
”läsarens födelse”. Eftersom texten nu ses som en ”väv av citat”
och författarens biografi och psykologi inte längre är ett slags
facit för läsningen, frigörs läsningen från kravet att dechiffrera
en enda ”teologisk” mening (Barthes 1977: 146). Barthes må
understryka att läsaren i hans mening snarare är en funktion
än en person, eller att läsarens subjektivitet är ett ”assemblage
av stereotyper” (Culler 1982: 33), men det är en subjektivitet
trots allt. För det andra retirerar Barthes en aning från denna
författarkritiska position i Balzacstudien S/Z (1970), och trippelmonografin Sade Fourier Loyola (1971), där han faktiskt går
så långt som att tala om ”författarens återkomst”. I den senare
boken spelar idén om livsverket en viktig roll, och man kan som
Burke tycka att denna idé inte är tänkbar utan idén om författaren (Burke 2008: 34). Dessutom beskriver Barthes dessa tre
personligheter som ”språkskapare” – det verkar som om vi har
kommit tillbaka till utgångspunkten!
Inte heller Derrida är fullt konsekvent i sin antisubjektivism.
Efter 1960-talet tar hans efterforskningar en vändning mot det
biografiska och frågor som har att göra med författarskap, det
litterära arvet, och signaturen som fenomen fångar hans intresse.
Men redan Om grammatologin (De la grammatologie, 1967) är
till stora delar en biografisk-psykologisk undersökning av människan och filosofen Jean-Jacques Rousseau – trots att Derrida i
samma bok skriver att författarens namn inte har något ”reellt
värde” och att författaren Rousseau för honom är en ”proviso79

risk abstraktion” (Derrida 1976: 99, Burke 2008: 117–118).
Kan Barthes och Derrida, som båda har en förkärlek för det
fragmentariska, oregerliga, osystematiska och vandrande – kort
sagt det essäistiska26 – vara helhjärtade i sin subjektskritik och gå
in för att undanröja författaren utan några som helst förbehåll?
Är det möjligt att verka inom en litterär genre som i sitt innersta
väsen är en ”mytologi baserad på upphovsmannaskap” (se s. 23)
utan att göra avkall på sin antisubjektivism? Jag har mina tvivel.
Betraktat ur denna synvinkel förefaller – hoppas jag – mitt försök att förena essäfilmen, en fundamentalt subjektivistisk konst,
med en antisubjektivistisk teori som mindre motsägelsefullt.
*

Låt oss dröja kvar vid Derrida. Jag tror att essäfilmen, och dess
relation till de andra filmarterna, med fördel kan analyseras med
hjälp av de förklaringsmodeller som Derridas filosofiska gärning
tillhandahåller. Beröringspunkterna mellan essäfilmarens och
poststrukturalistens sätt att se på världen är många, vågar jag
påstå. Språket ses som ett slags filter genom vilket världen närmar sig människan, och vice versa. Det finns ingen sanning utanför – eller före – språket, all meningsproduktion sker i språket
självt.
Derrida lanserar i sina tidiga verk ett skriftbegrepp som går
emot den klassiska filosofins tro på språkets inneboende genomskinlighet. I en rad närläsningar av bl.a. Platon, Rousseau,
Hegel, Husserl och Saussure visar Derrida att denna tradition
har framställt skrift som något sekundärt och avvikande, som
ett slags avbildat tal. Man har gett skriften i en underordnad
roll och i dess ställe upphöjt talet som det primära språkliga
uttrycket. Talet är ett uttryckssätt som står närmare tingen och
den omedelbara erfarenheten; det har en naturlig kontakt till ett
ursprung, en sanning. Skriften, å andra sidan, separerar män26

Det är knappast betydelselöst att Barthes ger s/z undertiteln ”Essä”.
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niskan från det verkliga och ursprungliga. Derrida vänder i sina
analyser upp-och-ner på det här antagandet, i det att han visar
att skriften existerar på sina egna villkor och i själva verket är ett
förutsättning för att språket (och talet) ska bli till (Norris 1991:
28, Attridge i Derrida 1992 : 9). ”Skrift” har här en betydelse
som avviker från den vanliga: ordet står hos Derrida för den
oregerlighet, den obestämbarhet, som är kännetecknande för allt
språk. I de här närläsningarna återkommer Derrida om och om
igen till idén att skriftens underordnade ställning bara kan vidmakthållas genom att man medvetet eller omedvetet bortser från
att denna obestämbarhet också gäller det talade språket (Norris
1991: 28-29). Inte heller det filosofiska språket är undantaget.
Derrida vägrar ge filosofin en särställning i förhållande till litteraturen, eftersom filosofin är underställd samma lagar som allt
annat språk. Filosofins språk är inte ”olitterärt” och genomskinligt, utan bygger liksom litteraturen på retoriska knep, troper
och metaforer (Ibid.: 18f):
”Before being a rhetorical procedure within language, metaphor
would be the emergence of language itself. And philosophy is only
this language, in the best of cases, and in an unaccustomed sense
of the expression, philosophy can only speak it, state the metaphor
itself, which amounts to thinking the metaphor within the silent
horizon of the nonmetaphor: Being.” (Derrida 2001: 140)

Den västerländska metafysiska traditionen prioriterar filosofi
framom retorik, innehåll framom form, det betecknade framom
det betecknande. Den bygger i väsentlig grad på absoluta dualistiska motsatspar som filosofi och litteratur, fakta och fiktion,
sanning och osanning, subjekt och objekt, natur och kultur, närvaro och frånvaro. Det som Derrida gör i sina närläsningar är att
visa hur det ena ledet i sådana värdeladdade binära motsatspar
prioriteras framom det andra genom en retorisk figur, inte som
man vill tro genom något slags överensstämmelse med en sanning före eller utanför språket. Derridas projekt består i att kartlägga den västerländska filosofins immanenta motsägelser och
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dess logocentrism27, d.v.s. denna prioritering av det förståeliga,
det meningsfulla och otvetydiga.
Han betonar att en uppgörelse med metafysiken inte kan komma utifrån, eftersom vi inte råder över ett språk utanför den.
Den metafysiska traditionen med dess logocentrism genomsyrar
vårt tänkande och vårt språk så till den grad att vi inte kan stiga
utanför den eller sätta parentes kring den. Uppgörelsen – dekonstruktionen – kan bara ske inom denna tradition, med hjälp av
det språk som metafysiken frambringat. Motsägelserna i metafysiken uppenbarar sig bara för den som talar dess språk. Derrida
står i tydlig skuld till Martin Heidegger på denna punkt (Ibid.:
68–70). För att ändå antyda det som inte går att säga inom den
metafysiska traditionen tar Derrida – i likhet med Heidegger – i
bruk en rad egna begrepp och neologismer, varav différance (en
hybrid av orden différence, skillnad, och déférance, uppskjutning) supplément (supplement) och trace (spår) är några av de
vanligast förekommande. Ofta härstammar de här termerna från
samma texter som Derrida dekonstruerar, vilket får betraktas
som ett led i hans strävan att hålla sig borta från generaliseringar
och absoluta sanningsanspråk. Han gör sig inga illusioner om
möjligheterna att konstruera något slags självständig metodik:
”Deconstruction is [...] an activity of reading which remains closely
tied to the texts it interrogates, and which can never set up independently as a self-enclosed system of operative concepts.” (Ibid.:
31)

Att se dekonstruktion som en självständig metod, och/eller ge
de här nybildade begreppen exakta och oföränderliga betydelser,
skulle vara att falla i samma fälla som metafysiken, d.v.s. att
göra anspråk på att ha tillgång till en ursprunglig mening. Derrida kan alltså med viss rätt betraktas som en skeptiker, men hans

27 Parallellt med detta begrepp använder Derrida ordet fonocentrism (av grekiskans fone, tal) för att beteckna det talade ordets primat i den metafysiska traditionen.

82

kritik av metafysiken, hans tro på det utvidgade skriftbegreppets
subversiva potential och hans ifrågasättande av gränsdragningen
mellan filosofi/kritik och litteratur bör inte missförstås som enkel
nihilism eller relativism, eller som ett försök att höja retoriken
och litteraturen ”över filosofin” (Ibid. 139–140). Derridas texter
är både rigorös filosofi och språklig lek: det ena utesluter inte –
kan inte utesluta – det andra.
*

Det här är en kunskapssyn som en essäist inte torde känna
sig främmande för. Jag skrev apropå Chris Markers film 2084
(1984) att essän har ansetts stå för en mellanväg mellan empirism och rationalism (se s. 67). Den är ett kunskapssökande
som bygger på reflektion och på kritisk granskning av de egna
idéerna och metoderna. Steget från en sådan självkritik till någon form av skepticism är inte särskilt långt. Såväl Montaigne
som Derrida har beskrivits som skeptiker och essäfilmen går inte
heller fri från den anklagelsen. Ett otal essäfilmer kretsar kring
frågan om en film över huvud kan ge en tillförlitlig bild av verkligheten i all dess komplexitet. Som exempel kan man nämna
Markers 2084, men också många essäfilmer som närmar sig reseskildringens genre. Till denna grupp kan man räkna Markers
Sans soleil (1982), och två filmer som tydligt har inspirerats av
denna film: Wim Wenders Tokyo-Ga (1985) och Trinh T. Minhhas The Fourth Dimension (2001). När essäfilmaren är på resa
med kameran i hand blir resultatet ofta ett slags elegisk betraktelse över filmskaparens omöjlighet att uppnå verklig kontakt
med det skildrade. Man behandlar inte i första hand landet eller
regionen man befinner sig i utan snarare bilden eller minnet av
denna plats, själva förvandlingen av personlig erfarenhet till filmiskt ”vittnesmål”.
Det erfarna, de personliga intrycken – eller för att tala med
Husserl, fenomenen – är utgångspunkten för essäfilmarens förhållande till världen. Utmaningen består i att omarbeta och arti83

kulera dem, sålla ut den essens som låter sig kommuniceras. Om
det överhuvudtaget är möjligt får förbli osagt, men det faktum
att essäfilmaren gör ett försök och ger sin reflektion en filmisk
form måste väl betraktas som en förhoppning om att en essäfilm
åtminstone på något plan kan få till stånd ett samtal eller en
dialog med sin åskådare. Det är en förhoppning som knappast
är oförenlig med idén om att språket är ett fortlöpande spel av
skillnader, något som bär på betydelser som det skrivande subjektet inte kan överblicka.
Vad innebär det egentligen att ge det språkliga eller skriftliga
elementet en framskjuten position i en film? Ur ett poststrukturalistiskt perspektiv innebär det att acceptera och inveckla sig i
de oöverblickbara intertextuella kopplingar som språket alltid
bär på. Det innebär att avsäga sig alla försök att uttrycka en
entydig och absolut sanning:
”[...] [L]iterature (it would be better from now on to say writing),
by refusing to assign a ’secret’, an ultimate meaning, to the text
(and to the world as text), liberates what may be called an antitheological activity, an activity that is truly revolutionary since to
refuse to fix meaning is, in the end, to refuse God and his hypostases – reason, science, law.” (Barthes 1977: 147)

Oavsett om man håller med om Barthes’ syn på skrivande
står det fast att essän är en framställningsform som ofta kretsar
kring det skrivande subjektets kunskapsmässiga begränsningar.
Jag tror inte att essäfilmaren gör essäfilm bara på grund av skrivklåda. Att man väljer att ge det språkliga elementet en framskjuten position i en film säger något om ens kunskapssyn, vill
jag hävda. Essän bejakar som vi har sett det slumpmässiga och
fragmentariska, infall och digressioner. Att skriva en essä – och
göra en essäfilm – innebär att ge språket fritt spelrum, att acceptera att språket kanske inte uttrycker det man har haft för avsikt
att uttrycka. I en essä handlar det mindre om att understryka
och bevisa än att göra ett urval av idéer och arrangera dem efter
bästa förmåga.
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Men – och det här vill jag understryka – det betyder inte att
man som essäfilmare avsäger sig sin subjektivitet. Essäfilmen,
liksom även den litterära essän, springer ur ett subjektivt medvetandes varseblivning av världen, oberoende av hur man definierar
denna subjektivitet, detta medvetande eller denna varseblivning.
Essäfilmaren säger (eller skriver): ”det är genom att skriva som
jag varseblir världen”. Och vidare: ”skrivandet tar mig längre
bort från det absoluta/sanningen men det kan/vill jag inte förhindra”. Att ge språkliga element en framskjuten position i en film
innebär därför att utsätta sig för beskyllningar om skepticism,
subjektivism och ofilmiskhet. Det är i kommentaren – eller mera
sällan i den grafiska texten i rutan – som essäfilmens litteraritet
och subjektivitet (eller subjektivism) manifesteras. Kommentaren är den plats där språket kan breda ut sig, den plats där spelet
av språkliga skillnader äger rum. I nästa delkapitel tittar jag närmare på frågan om filmisk ”renhet” och varför litterära inslag
som speakerröst eller kommentar ofta ses som anomalier är man
talar om film.

Kommentarproblemet
Hela den för essäfilmen centrala frågan om ”ren” film och
”rent filmiska” uttrycksmedel kan med fördel analyseras ur ett
poststrukturalistiskt perspektiv. Kan en film vara ofilmisk för att
den är alltför litterär? Och vad betyder egentligen detta ”alltför”? Filmen har ju länge haft en koppling till litteraturen, åtminstone sedan filmen övergav sketchen och den levande tablån
till förmån för en mer invecklad narrativ framställning. Att filmen är en syntetisk, sammansatt konst, med vissa kopplingar
till språket och litteraturen, är en idé som få filmteoretiker har
ifrågasatt. Men intressant nog har det litterära elementet – eller
med derridanska termer uttryckt, skriften – ofta blivit satt på
undantag i denna syntes.
Konceptet ”ren film” är åtminstone lika gammalt som ljudfilmen. Man kan hävda att dess genombrott för första gången
gav filmskribenter anledning att tänka i termer som ”ren” och
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”filmisk” film. En livlig debatt om ljudfilmens vara eller inte vara
blommade upp. Man frågade sig: hur kan filmljudet bäst komplettera de rörliga bilderna? Ska filmljudet vara synkront eller
asynkront, illusionistiskt eller kommenterande? Och sist men
inte minst: hur ska det litterära innehållet balanseras med det visuella, filmiska? En sak var man överens om: metamorfosen var
inte helt smärtfri. För många av de tidiga filmteoretiker och -historiker som arbetat för att höja filmens anseende var ljudfilmens
genombrott en källa till skepsis och oro. Den tidiga ljudfilmen
var något helt annat än den raffinerade, stumma konst som de
här skribenterna omhuldade. Den brittiske filmhistorikern Paul
Rotha hörde till dem som beskärmade sig över ljudfilmens segertåg:
”[...] [I]t will be observed that synchronised sound and dialogue
impose severe restrictions on the process of film construction, whereas before there was none.” (Rotha 1949: 407)

Också för gestaltpsykologen och filmteoretikern Rudolf
Arnheim var ljudfilmen ett misslyckat företag, främst för att det
synkrona ljudet omöjliggjorde alla ansatser till fritt montage.
Om man bara använde filmljudet som en understrykande, illusionistisk ljudmatta blev bilden underställd ljudet. En ljudfilm
kunde inte klippas lika fritt som en stumfilm. Arnheims texter
från tiden kring ljudfilmens genombrott speglar hans idé om
att filmens egenart står att finna i de ”imperfektioner” som gör
filmen till något annat än den verklighet den avbildar. För att
filmen i Arnheims ögon skulle kunna kvalificera sig som konst
måste den i något grundläggande avseende skilja sig från verkligheten (Arnheim 1957: 57). Avsaknaden av naturligt ljud var
ett av filmens utmärkande drag, ett karakteristikum som gjorde
filmen mer likvärdig med de klassiska konsterna.
De sovjetryska filmskaparna och -teoretikerna följde utvecklingen med större entusiasm. Ljudet kunde i de rätta händerna bli
ett användbart verktyg, en värdefull ingrediens i den nya tidens
filmkonst. Men verktyget skulle brukas på rätt sätt: asynkront,
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kontrapunktiskt. I sitt berömda manifest om ljudfilmen konstaterar Sergej Eisenstein, Grigorij Aleksandrov och Vsevolod Pudovkin att synkront, illusionistiskt ljud utgör ett direkt hot mot
”montagets kultur” (Andrew 1976: 53). Ungraren Béla Balázs
var vid sidan av Eisenstein, Alexandrov och Pudovkin en av de
första filmteoretikerna som pläderade för asynkront ljud. Balázs
var i likhet med Arnheim besviken på de första ljudfilmerna: i
ett slag hade filmkonsten regredierat till filmad teater (se t.ex.
Balázs 1984: 150). Om man ville utveckla ljudfilmen var man
tvungen att börja använda det inspelade ljudet kreativt – och
det betydde i praktiken asynkront, kontrapunktiskt ljud.
Ljud – och tal – i filmen var alltså enligt de ovan nämnda filmteoretikerna och -historikerna något i grunden problematiskt. Det
är klart att de här synpunkterna bör studeras i sitt sammanhang,
men de ger förhoppningsvis också så här kort sammanfattade en
inblick i hur idén om den ”rena” filmen fick sin början. Stumfilmen var inte heller den fullkomligt befriad från språkliga/litterära element – textplanscherna är det självklara exemplet – men
tack vare de möjligheter ljudfilmen erbjöd att återge tal kunde
filmen nu uppnå en avsevärt högre grad av ofilmiskhet.
*

Som jag ser det är det ingenting annat än den allestädes närvarande och av Derrida så exakt kartlagda fono- och logocentriska filosofiska traditionen som ger sig till känna i all diskussion om filmisk kontra ofilmisk film; samma förhoppning om
att ta sig bortom språket och därigenom uppnå en omedelbar
kontakt med verkligheten, samma tro på det betecknande tecknets neutralitet. Det talade ordets primat inom den logocentriska
traditionen bygger som vi har sett på uppfattningen om att det
är närmare ett ursprung, varat som närvaro. Inom filmen och
filmteorin tar sig denna tradition uttryck i att en ”objektiv” och
”genomskinlig” stil betraktas som mer filmisk än en stil som
drar uppmärksamheten till sig. Man sätter likhetstecken mellan
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det filmiska och det verklighetstrogna. Den här uppfattningen
har präglat en stor del av filmteorin.
Speciellt gäller det här den realistiska filmteorin. Element som
hänför sig till någon annan konst – måleri och fotografi (statiska
bilder), teater (teatralisk iscensättning) eller litteratur (litterär
text) – anses inom denna tradition vara ofilmiska28. Filmen ses
som en i grund och botten realistisk konst, och sådana här inslag
lägger hinder i vägen för ett sanningsenligt eller neutralt återgivande av verkligheten. Följdriktigt betraktas också de flesta
icke-diegetiska uttrycksmedel – d.v.s. sådant som finns utanför
filmens verklighet – som anomalier, som något slags främmande
element som för filmen bort från dess naturliga hemvist. Den
formalistiska filmteorin, å andra sidan, är mer tolerant i fråga
om icke-diegetiska och ofilmiska inslag. Exempelvis Boris Eichenbaum motsatte sig puristiska föreställningar som att graden
av ”filmiskhet” skulle stå i omvänd proportion till mängden ord
i en film (Sjögren i Lotman 1977: 16). Samtidigt fokuserar formalisterna i hög grad på att försöka inringa vad det är som utgör
denna filmens ”filmiskhet”. Eichenbaum, Eisenstein och Viktor
Sjklovskij sysselsätter sig bl.a. med att undersöka skillnaderna
(eller ”rivaliteten”, som Eichenbaum uttrycker det) mellan litteratur och film samt frågor som har att göra med filmatisering
av litterära verk (Eichenbaum 1965: 71–78). Liksom sin litteraturvetenskapliga motsvarighet riktar den formalistiska filmteorin sitt intresse mot de mekanismer och konstgrepp som gör
konsten i fråga till konst. Filmens egenart beror på att den har
något som de klassiska konsterna saknar. Av denna orsak intar
filmens språkliga/verbala sida varken inom den realistiska eller
formalistiska filmteorin någon särskilt framträdande plats.
Vad händer då om det verbala elementet ges en central roll i
en film, som i en essäfilm? I kapitel 1 försöker jag visa att det
föreligger ett tydligt samband mellan den litterära essän och essäfilmen. Essäfilmen är per definition litterär. Den måste då i
konsekvensens namn också vara ofilmisk. Jag tror att essäfilmen
28 Filmmusik betraktas – inte helt konsekvent – mer sällan som något ofilmiskt,
trots att den enligt det här resonemanget borde vara det.
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är en ideal utgångspunkt för en dekonstruktion av filmens och
filmkritikens logocentrism, just för att den så tydligt är en syntetisk konst, sammansatt av både filmiska och förment ofilmiska
element. Om essäfilmen kan anses vara ofilmisk beror det väl i
första hand på dess självmedvetet litterära aspekt. Med hjälp av
en uppläst kommentar eller grafisk text i bilden kan essäfilmaren
ge sina arbeten en anmärkningsvärt hög halt av språkligt och
litterärt innehåll. Språkliga element både bejakas och utnyttjas
fullt ut: i en essäfilm intar språket en självklar plats bredvid de
vedertaget filmiska uttrycksmedlena.
Av alla påstått ofilmiska berättargrepp är det antagligen kommentaren – eller speakerrösten, eller berättarrösten – som åtnjuter det lägsta anseendet. Jag undrar varför det har blivit så.
Kommentaren är flexibel och praktisk. Den kan klargöra saker
och ting som inte framgår av det som sker i filmens verklighet.
En kommentar kan vara saklig eller poetisk, ironisk eller uppriktig, vitsig eller allvarlig. Den kan vara språkligt njutbar, framför allt. Den vanligaste invändningen mot bruket av speakerröst i fiktions- eller dokumentärfilm är att den sällan är absolut
nödvändig: samma sakinnehåll kan oftast uttryckas i bild, inom
diegesen. Allra mest tillspetsad och symptomatisk blir den här
retoriken hos filmskapare som förespråkar en strikt realistisk
eller observerande metod. För vissa filmskapare inom de veristiska dokumentära skolorna, cinéma vérité och direct cinema,
är kommentaren ett rött skynke. Eller som Robert Drew, en av
direct cinemas förgrundsgestalter, uttrycker det: ”Narration is
what you do when you fail” (cit. i Bruzzi 2000: 41).
Jag har svårt att se sådana uttalanden som något annat än
symptom på att filmen i lika hög grad som filosofin och litteraturkritiken har präglats av den västerländska metafysiska traditionen. Och varför skulle det vara annorlunda? Mer förvånande
vore det väl om filmen skulle vara ett undantag från regeln, en
konst som på något sätt lyckats frigöra sig från denna logocentrism. Man vänder sig mot kommentarens subjektivism, man
säger att subjektivistiska inslag inte hör hemma i en i grund och
botten realistisk konst. Man säger att kommentaren är en didaktisk röst eller att den representerar en allvetande betraktare.
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Är det här inte fråga om att filmteorin och -kritiken projicerar
sin egen logocentrism på essäfilmen? Den skrivande filmskaparen betraktas som en ”författar-gud” (”God-Author”, Derrida
2001: 233), alla betydelsers ursprung och källa. Man sätter likhetstecken mellan kommentaren och metafysikens författar-gud
och ser inte språket för vad det är: ett spel mellan tecken, ett ickepersonligt system av skillnader. Vi har sett att Derridas skriftbegrepp är frikopplat från ett givet ursprung, en betydelsens källa.
Inom metafysiken är det just en sådan koppling till varat som ger
texten dess auktoritet. Derrida, å sin sida, går emot tanken om
att det är möjligt att utvinna ett otvetydigt idéinnehåll ur en text.
Språkets immanenta oregerlighet och obestämbarhet underminerar alla försök att ge en text en enda betydelse:
”The letter, inscribed or propounded speech, is always stolen. Always stolen because it is always open. It never belongs to its author
or its addressee, and by nature, it never follows the trajectory that
leads from subject to subject. Which amounts to acknowledging
the autonomy of the signifier as the letter’s historicity; before me,
the signifier on its own says more than I believe that I mean to say,
and in relation to it, my meaning-to-say is submissive rather than
active.” (Derrida 2001: 224)

Språket säger något annat och mer än den talande eller skrivande avser att säga eller skriva. Det är bara i och med metafysikens undertryckande av skriften – språkets oregerlighet och
obestämbarhet – som den didaktiska eller auktoritära texten blir
möjlig. Om man håller med Derrida på den här punkten kan
man inte göra annat än ställa sig frågande till tanken att en film
skulle kunna vara didaktisk och auktoritär. Och till det här kommer att essän som genre på många sätt motarbetar det allvetande, tvärsäkra och auktoritära. Konstruktionen ”didaktisk essä”
uppfattar jag av flera orsaker som en motsägelse.
I den metafysiska traditionen har alltså den filosofiska texten
ett sanningsvärde som den litterära texten inte har: det råder
ett slags kunskapsteoretisk motsättning mellan filosofiska och
90

litterära texter. De förstnämnda står för mening och verklighet,
medan de sistnämnda står för retorik och dikt. Vad Derrida och
likasinnade litteraturteoretiker som Paul de Man försöker göra
är ompröva den här motsättningen mellan mening och retorik,
filosofi och litteratur. Ur ett derridanskt perspektiv är således den
logocentriska filosofin alltid vilseledande i någon mån eftersom
den inte vill låtsas om att den lyder under samma lagar som allt
annat språk. Litterära texter framstår i jämförelse som mindre
vilseledande eftersom de både vidkänns och utnyttjar sin status
som retorik (Norris 1991: 21). På samma sätt kan man anse
att essäfilmen vidkänns och utnyttjar sin status som retorik, till
skillnad från film som är övertygad om sin egen ”objektivitet”.
Den är ett slags film som inte inskränker sig till några få vedertaget filmiska uttrycksmedel för att komma närmare en ursprunglig mening. Essäfilmaren är inte i första hand en sanningssägare. Men nu menar jag inte att essäfilmaren konsekvent
skulle avsäga sig alla sanningsanspråk. Det råder inga tvivel om
att filmen – både i sina verbala och icke-verbala inkarnationer
– är ett sätt att se, hantera och förklara världen och varat. Den
har som Phillip Lopate uttrycker det både en rationell och en
irrationell sida:
”[...] [I]t might be argued by some that the power of cinematic images springs from the unconscious mind, not from rational thought
processes – that you need access to the irrational, the dreamscape,
to make visually resonant films. I wonder. So much of film theory
is prejudiced in favour of the oneiric that I doubt that I have the
courage to take on these biases. All I know is that the film images
that move me most reflect a detachment, serenity, or philosophical resignation toward the wakened world that I can only think
of as rational. I do not want to sound too dualistic by implying
that essays are written only with the rational mind; certainly I am
aware in my own writing of tapping into unconscious currents
for imagery or passion. But I still say that the rational component
predominates in the essay, which is a form par excellence for the
display of reasoning and reflection. So too should be the essayfilm.” (Lopate 1996: 268)
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Vad Lopate här med all önskbar tydlighet visar är hur svårt det
är att hantera frågan om essäfilmens uppgift och mening utan
att trassla in sig i metafysiska förklaringsmodeller. Hans resonemang kretsar kring dualistiska motsatspar som bildmässig – idémässig, rationell – irrationell, förnuftsmässig – omedveten. Han
skriver att en stor del av filmteorin ensidigt betonar det visuella
och ”drömska”. Jag håller gärna med honom om att filmens
omedelbarhet, dess förmåga att ge känslomässiga tillstånd och
upplevelser en visuell form inte borde förleda en att nedvärdera
dess språkliga och intellektuella dimensioner. Å andra sidan skriver Lopate att han ogärna prioriterar endast essäfilmens rationalistiska sida. Också på den punkten kan jag hålla med Lopate.
Essän inte är ren dröm och inte heller ren rationalism. Den är
varken renodlat subjektivistisk eller renodlat objektivistisk. Man
kan med rätta tycka att essän konstitueras just av samspelet mellan det subjektiva och det objektiva (se s. 18). Skulle det vara en
acceptabel kompromiss?
Den uppmärksamme läsaren lägger säkert märke till att vi
här pendlar mellan två dualistiska motsatser, varav den ena i
vår filosofiska tradition, liksom i filmteorin, har en privilegierad ställning. Filosofin prioriterar det idémässiga, rationella, och
förnuftsmässiga. Intressant nog tycks filmteorin – och i viss mån
också essäistiken – vända upp och ner på denna logocentrism
och istället ge det bildmässiga, irrationella och omedvetna prioritet. Men – och detta är det centrala – oavsett vad som ges prioritet bevarar de här filosofiska kategorierna och dikotomierna
sin makt, de hålls oförändrade och bestämmer premisserna för
efterforskningarna – och kanske också deras utgång. Den dualistiska logocentriska strukturen upprätthålls av ett metaforiskt,
bildligt språk. Det är det enda språk vi har tillgång till, men
det är inte mindre komprometterat för det: ”[...] [M]etaphor is
never innocent. It orients research and fixes results” (Derrida
2001: 19)
Med det är inte sagt att det metaforiska språket inte skulle
kunna fylla en funktion. Vår västerländska filosofiska tradition
har som bl.a. Derrida och Paul Ricœur påpekat försökt reducera det metaforiska språket till betydelselös utsmyckning. För
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Derrida är det ett symptom på den metafysiska traditionens
undertryckande av skriften, för Ricœur en beklaglig oförmåga
att uppfatta metaforens förmåga att peka på nya möjligheter,
nya sätt att förstå världen (se Ricœur 1988: 22–23). Essän är en
framställningsform i vilken det här dualistiska tänkesättet kan
ifrågasättas och analyseras, eftersom essän varken gör anspråk
på att vara rent subjektiv eller rent objektiv. I essän kan såväl
argumentativt som metaforiskt språk, såväl rationalitet som irrationalitet ha en plats. I det följande tar jag upp en essäfilm som
på ett plan är en klassiskt argumentativ essäistisk utläggning, på
ett annat en ironisk kommentar till sådana argumentativa framställningar. Den är radikalt litterär och förenar rationalitet och
irrationalitet på ett sätt som bara kan kallas essäistiskt.
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Stillbilder ur Jean-Luc Godards och Jean-Pierre Gorins Letter to Jane (1972)
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Letter to Jane

Jean-Luc Godard behöver knappast någon utförligare presentation. I kapitel 1 har jag skisserat hans bakgrund som filmkritiker vid Cahiers du Cinéma (se s. 25). Godard har varit – och är
fortfarande – en banbrytande filmskapare vars inflytande över
filmen efter 1960 knappast kan överskattas. En mindre synlig
men minst lika viktig insats har Godard gjort inom essäfilmen.
Det är förvisso svårt att dra en linje mellan Godards essäistiska
och icke-essäistiska filmer – en stor del av hans filmer efter 1968
är i någon mån essäistiska – men det är inte omöjligt att sortera
ut ett antal utpräglade essäfilmer (för en detaljerad filmografi se
Temple, Williams & Witt 2004: 18–63). Letter to Jane (1972),
ett samarbete med Jean-Pierre Gorin, är kanske den mest utstuderat litterära – och skenbart minst filmiska – av dem alla. I Godard-monografier brukar filmen i allmänhet avverkas på några
få rader, som en fotnot i Dziga Vertov-gruppens filmografi, även
om man uppmärksammar dess originalitet och formella radikalism. James Monaco är en av de få filmkritiker som ägnar filmen
mer än ett flyktigt intresse (se Monaco 1976: 245–250).
Letter to Jane kom till som ett postskriptum till spelfilmen
Tout va bien (1972). Denna film, en berättelse om en strejk i
en korvfabrik med Yves Montand och Jane Fonda i huvudrollerna, var Godards och Gorins första ”kommersiella” film efter
de motkulturella experimenten med Groupe Dziga Vertov. Om
Gorin tycks ha haft huvudansvaret för spelfilmen (Brody 2008:
362) är Letter to Jane i allra högsta grad ett samarbete mellan
två filmskapare. Att kalla den dialogisk är lite missvisande, hellre
skulle jag beskriva den som en dubbelmonolog: Godard och Gorin representerar en och samma ståndpunkt, talar om sig själva
i första person pluralis och avslutar ibland varandras meningar.
Ämnet för deras utläggning är ett fotografi av Fonda, taget i
Hanoi och publicerat i L’Express i augusti 1972. Godard och
Gorin fokuserar i sin kommentar på vilken roll sådana bilder
spelar i rapporteringen från Vietnam och hur mediernas intresse
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för skådespelare som Fonda inverkar på denna rapportering.
Godard och Gorin är måna om att understryka att filmen inte
ska ses som ett personligt påhopp på Fonda. Ämnet för deras
analys är inte filmskådespelaren Fonda utan filmskådespelaren
Fondas funktion: ”We aren’t asking questions of the actress, but
of the photograph... we’re not aiming at Jane, but at the function of Jane”. Det här har inte hindrat filmkritiker från att se
filmen som en misogyn eller bara orättvis uppläxning av Fonda
(Monaco 1976: 245, se också MacCabe 2003: 234 och Lopate
1996: 256). På ett allmänt plan handlar filmen om samma fråga
som Godard och Gorin ställde i Tout va bien: ”What part should
intellectuals play in the revolution?”
Bildmaterialet består uteslutande av stillbilder. Förutom fotografiet av Fonda innehåller filmen bl.a. ett antal bilder ur Tout
va bien och reportaget i L’Express, nyhetsbilder från Vietnam,
bilder av skådespelare som Fondas far Henry Fonda, Marlon
Brando och Lillian Gish, samt kända politiska profiler som Mao,
Che Guevara, Golda Meir och Richard Nixon. Phillip Lopate
uppskattar denna återhållsamhet vad gäller det visuella: ”Letter to Jane does open up new possibilities for essay-films [...] by
audaciously resisting any pressure to dazzle the eye [...] and allowing the voiceover to dominate unapologetically.” Kommentaren upplever han det oaktat som oförskämt ”opersonlig och
didaktisk”. (Ibid.) Språket i Letter to Jane kan mycket väl beskrivas som argumentativt och rationalistiskt, men det är enligt
min mening en smått ironisk rationalism. Kommentaren får en
speciell humoristisk ton tack vare de otaliga upprepningarna och
parallellismerna. Följande stycke får tjäna som exempel:
(Godard:) ”We think that it’s important and urgent to really speak
to those who have taken the trouble to come and see our film.
”Really” means right where they are. And also, right where we are.
And so we must find a way to enable them to really ask questions if
they feel like it – or give answers to the questions that we have asked. The spectator must be able to really think – and think first of
all about this problem of questions and answers. We must be able
to be really upset by the spectator’s questions – or answers – and to
answer – or to ask questions, other than with readymade answers –
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or questions to readymade questions – or answers! But readymade
by whom? For whom? Against whom?”

Om Godards och Gorins kommentar är opersonlig och didaktisk som Lopate framhåller, undergräver deras snirkliga språk
samtidigt sådana argumentativa ansatser. Det sker något som
man kunde kalla en dubbel vederläggning av filmens stil eller
genretillhörighet. Det första som möter åskådaren är titeln, Letter to Jane, vilket direkt skapar vissa förväntningar om filmens
form: ordet ”letter” signalerar att stilen är informell, tilltalet direkt. Förväntningarna vederläggs snabbt av Godards och Gorins
kommentar som tar formen av en argumentativ eller om man
så vill ”didaktisk” framställning. Detta argumentativa uttryckssätt undergrävs å sin sida av textens ironi och dess självmedvetet
litterära stil. Man gör knappast filmen rättvisa genom att som
Lopate gör beskriva den som ”opersonlig och didaktisk”. Hellre
instämmer jag i Richard Brodys karakteristik: ”Personal, sincere
and spontaneous; the direct discourse suggests a will to restore
their personal presence to their films” (Brody 2008: 362). Tilltalet är direkt och Godard och Gorin riktar sig lika mycket till
åskådaren som till Fonda. Deras självproklamerade avsikt är att
få till stånd en film som involverar åskådaren, som gör honom
eller henne till medskapare: (Gorin:) ” For once we will not be
alone. The spectator will be there too. He will be a producer at
the same time as he is a consumer. And we will be consumers at
the same time we are producers.” Letter to Jane är en film som
reflekterar över sina förutsättningar att kommunicera med den
tänkta publiken, men denna reflektion tar sig inte som så ofta är
fallet en hermetisk och otillgänglig form. Filmens minimalistiska
form kräver kanske en viss tillvänjning, men det går inte att ta
miste på filmskaparnas uppriktiga vilja att nå ut till sin publik.
Godard och Gorin lyckas i sin kommentar formulera en rad
angelägna frågor om hur nyhetsbilder produceras och konsumeras. De fäster uppmärksamhet bl.a. vid hur bilden är beskuren, med Fonda i centrum – ”composed for the actress, who is
looking, rather than for what she is looking at” – och hur skär97

pedjupet lyfter fram henne istället för personen hon står vänd
mot eller personen i bakgrunden, när det i själva verket borde
vara tvärtom: ”In reality it is the American left which is blurry
and out of focus, and the Vietnamese left which is exceptionally
sharp and clear. [...] The face out of focus is sharp and clear, and
the sharp and clear face is vague and out of focus.” Det är Fonda
som är fotografiets blickfång, det är hon som agerar – bildtexten
lyder ”Jane Fonda interrogeant des habitants de Hanoi sur les
bombardements américains” (”Jane Fonda frågar ut Hanoibor
under de amerikanska bombningarna.”, se Monaco 1976: 248)
– trots att det är uppenbart att det är hon som lyssnar till vietnameserna, inte tvärtom. Vidare diskuterar Godard och Gorin
Fondas ansiktsuttryck och framlägger tesen att hon inte är avbildad i egenskap av fredsaktivist utan i egenskap av ”tragisk
skådespelare”. Bildens fokusering på skådespelaren Fonda tar
uppmärksamheten från de verkligt angelägna politiska och etiska frågorna.
Letter to Jane är ett bevis så gott som något på det meningslösa
i att försöka dra en skarp gräns mellan rationellt och irrationellt
eller subjektivt och objektivt när man talar om essäfilmer. Här
har vi att göra med en film som utmanar all filmteoretisk dogmatism, alla teorier om filmiskt och ofilmiskt. Den är ohämmat
ordrik – Godard och Gorin talar så gott som oavbrutet under
filmens speltid på 52 minuter – och består uteslutande av stillbilder. Den presenterar ett konkret idéinnehåll men är samtidigt
lekfull och oförutsägbar; texten består till stor del av ordlekar
och diverse litterära konstgrepp. Genom att ta till sådana strategier distanserar sig filmskaparna medvetet från det beprövade
och konventionella. Det handlar om att finna en ny form för ett
nytt innehåll: ”We are trying to invent, to find new forms to fit
new content. But new forms and new content means you have
to think about the old relation we are still dealing with between
form and content” (Godard i Kolker 1973). I Letter to Jane
kretsar allt kring frågan om hur en film som avviker från mönstret kan nå ut till sin publik och verkligen kommunicera ett idéinnehåll. Svårigheten ligger inte bara i att få språket att förmedla
det Godard och Gorin vill förmedla. Lika svårt är det – både för
98

filmskapare och åskådare – att uppfatta film- och nyhetsbilder
som ett språk med samma immanenta tvetydighet som det talade
eller skrivna språket (se Monaco 1976: 246). Kunde man tänka
sig en mer poststrukturalistisk film?
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4. En reflekterande film
Jag hoppas att läsaren kan ha överseende med att mitt försök
till en karakteristik av essäfilmen inte utmynnar i någon pedagogiskt tacksam slutsats, möjlig att sammanfatta på några få rader.
Denna filmart är, precis som den litterära essän, mångskiftande
och svårdefinierad och tycks stå emot alla försök till sammanfattning: kanske det här i själva verket är det närmaste man kan
komma en adekvat definition av genren. Men att den essäistiska
filmen har sina egna speciella egenskaper och möjligheter står
utom allt tvivel.
Essäfilmen är den självklara formen för den filmskapare som
både vill presentera ett idéinnehåll och samtidigt göra en fri och
spontan tolkning av detta idéinnehåll. Den är ett slags film som
karakteriseras av samma lekfullhet, spontanitet och oförutsägbarhet, samma avhållsamhet i fråga om absoluta sanningsanspråk, som den litterära essän. Idéinnehållet presenteras inte enbart i en argumentativ eller tesdrivande framställningsform, utan
oftare mer indirekt och sublimerat. I filmer som Alain Resnais’
Natt och dimma (Nuit et brouillard, 1955), Alexander Kluges
och Peter Schamonis Brutalität in Stein (1961), Chris Markers
2084 (1984) eller Jean-Luc Godards och Jean-Pierre Gorins Letter to Jane (1972) problematiseras hela frågan om vad en film
kan uttrycka och kommunicera. En avsevärd mängd essäfilmer
tar formen av metafilmiska betraktelser över filmskapandet självt
(se s. 40), och det är kanske i sådana fall som filmartens särdrag
tydligast ger sig till känna: experimentlustan, reflektionsförmågan, ointresset för absoluta sanningsanspråk och fallenheten för
skepticism.
För att omvandla sina intryck och tankar till film tar essäfilmaren i bruk en mängd textuella och visuella strategier som jag
har försökt skissera i det föreliggande arbetet. Idéinnehållet kan
presenteras antingen i form av en kommentar eller som grafisk
text i bilden. Det språkliga elementet tillåts ofta dominera över
bilderna – speciellt då bildspråket är avsiktligt nedtonat eller minimalistiskt, som i Letter to Jane, men ibland också då det är
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mer expressivt, som t.ex. i 2084. Men här måste jag backa en
aning: att säga att essäfilmens text ”dominerar” över bildmaterialet är naturligtvis att spela i händerna på förespråkarna för
den ”rena” och ”filmiska” filmen, och det är det sista jag vill
göra. Att en film är ordrik och litterärt ambitiös betyder inte att
den per automatik förlorar i filmiskhet. Som den estnisk-ryske
strukturalisten Jurij Lotman påpekar i sin Filmens semiotik finns
det ingen rimlig orsak att nedvärdera filmer som ger det språkliga eller litterära elementet en framskjuten position:
”[F]ilmen är till själva sitt väsen en syntes av två narrativa tendenser – den avbildande (”rörligt måleri”) och den litterära (på ordet
grundade). Ordet är inget fakultativt, kompletterande drag i filmnarrationen utan ett obligatoriskt element.” (Lotman 1977: 79)

Rätten att breda ut sig i en kommentar har icke desto mindre
ofta förvägrats filmskaparen. Kommentaren har betraktats som
ett litterärt – och därigenom ofilmiskt – inslag i filmen, som ett
didaktiskt och överflödigt ackompanjemang till bilderna. Men
kan en text vara didaktisk och rent argumentativ, befriad från
allt retoriskt eller metaforiskt språk? Om man ser på frågan ur
ett poststrukturalistiskt perspektiv måste svaret bli nekande.
En kommentar lyder under precis samma lagar som allt annat
språk: den är ingenting mer än en fotnot till det redan sagda eller skrivna, den gör ingenting annat än tar del i det fortlöpande
spel av skillnader och upprepningar som språket är. Jag skulle
överdriva om jag påstod att alla essäfilmare delar denna syn på
språket, men liksom essäister i gemen bejakar de snarare än undertrycker det okontrollerbara och oförutsägbara i skrivprocessen. I essäfilmen kan det retoriska och metaforiska – med ett ord
det litterära – språket ha en plats.
Essäfilmen förefaller vara en naturlig plats för bearbetning av
filmteorins logocentrism, det system av dualistiska absoluta motsatspar som ligger till grund för den konstlade indelningen i subjektivt och objektivt, filmiskt och ofilmiskt som präglar i synnerhet den realistiska filmteorin. Genom att essäfilmen fördomsfritt
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sammanför både filmiska och skenbart ofilmiska element visar
den på det godtyckliga i denna gränsdragning. Robert Stam har
konstaterat att dekonstruktion inte har blivit en särskilt stark
strömning inom filmteorin (se s. 8). Det har delvis sin förklaring
i att Derridas tänkande lättast kan appliceras på ohämmat litterär film vilket är en sällsynt förekommande filmart. Men den realistiska filmteorins ”omvända” logocentrism (se s. 92) inbjuder
också den till en derridansk läsning. Jag hoppas att mitt arbete
kan inspirera till fortsatta undersökningar på området.
Essäfilmen är alltså ett gränsfall mellan fiktion och fakta, mellan film och litteratur. När man skriver – eller filmar – en essä
ger man som jag ser det uttryck för en speciell kunskapssyn,
förankrad i skrivandet som verksamhet. Det handlar om en relation mellan en subjektiv och en objektiv synpunkt som fördjupas efterhand. Essäfilmaren räknar inte med något absolut
fundament för sin kunskap. Senast nu torde det stå klart för
läsaren varför jag uppfattar essäfilmen och dokumentären som
två väsensskilda filmarter. Essäfilmen har ingenting av den objektivitetssträvan som präglar en stor del av dokumentärfilmen,
tvärtom gör den det bekanta och konventionella nytt och främmande. Här kan man dra en parallell till formalisten Viktor Sjklovskijs begrepp ostranenie (främmandegörande), senare översatt av Bertolt Brecht till tyska som Verfremdung. Grundtanken
bakom detta begrepp var att litterära former, i och med att de
blir kanoniserade, tenderar att mottas rutinmässigt och automatiserat. Om man inte tillför de här formerna något nytt förlorar
de sin förmåga att framkalla ett aktivt engagemang från läsarens
sida. Formen var enligt formalister som Sjklovskij inte bara något förnimbart som ramar in det fattbara, idéinnehållet, den var
själva förutsättningen för konstverkets estetiska värde (se Olle
Sjögren i Lotman 1977: 12). Essäfilmen kan betraktas som en
formalistisk konst i det att den inte framställer en illusorisk eller
realistisk bild av verkligheten. Kommentaren är icke-diegetisk
och ”orealistisk”; bilderna och det verbala innehållet bildar inte
en enhet utan tillåts vara separata uttrycksbärande entiteter. På
grund härav har essäfilmen en speciell förmåga att motarbeta
både bildens och textens självtillräcklighet. Den är varken rent
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”subjektiv” litteratur eller rent ”objektiv” film.
Filmer som Natt och dimma och Brutalität in Stein har visat
att en essäistisk och främmandegörande framställningsform kan
vara användbar, kanske till och med nödvändig, när det gäller
att skildra moralfilosofiskt utmanande ämnen som förintelsen
på film. Är essäfilmens huvudsakliga funktion då att peka på
sådana moralfilosofiska problem? Jag vill ogärna tilldela den en
enda uppgift eller ett enda verksamhetsfält (se s. 18) men ofta
verkar det som om essäfilmen i dylika fall hade ett mer fördelaktigt utgångsläge än fiktions- och dokumentärfilmen. Essäfilmaren presenterar ett bildmaterial och har samtidigt möjlighet att
i kommentaren reflektera över detta bildmaterial. Det här kan
verka som en blygsam fördel men all film ger inte utrymme åt
sådan reflektion.
*
Jag ska avsluta med ett citat som ger prov på hur framåtblickande och fördomsfri ungraren Béla Balázs var som filmteoretiker. Är det inte essäfilmen han förebådar i detta stycke?
”I believe that there is a great future for the narrated film, in
which the story is narrated by an invisible author-narrator. This
device would free the visual presentation from having to show
unimportant details merely in order to render the story intelligible
[...]. [T]he pictures can show the internal happenings in a counterpointed association of ideas and thus open a depth-dimension to
the film that it did not possess before. This kind of sound film, the
birth of which is imminent, will again be able to use, and thus save
for us, the high degree of visual culture once already attained by
the silent film.” (Balázs 1970: 241)
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