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Inledning
Den här uppsatsen behandlar förhållandet mellan film och litteratur, en diskurs som pågått 

praktiskt taget sedan filmens födelse. Det som oftast behandlas inom sådana diskussioner är 

filmatiseringar av romaner, det vill säga adaptioner, men som amerikanske 

litteraturprofessorn Charles Bane noterar i sin avhandling Viewing Novels, Reading Films: 

Stanley Kubrick and the Art of Adaptation as Interpretation existerar ingen definitiv teori om 

hur adaptioner fungerar eller hur de bör fungera1. Syftet med den här uppsatsen är inte att 

försöka klargöra någon sådan teori, men att argumentera för att litteratur och film är separata 

medium som inte bör tolkas med samma förutsättningar. Det kanske låter nog så enkelt att 

konstatera detta – film och litteratur är två olika medium – men läsningen av de båda 

medierna, i synnerhet vad gäller adaptioner, tenderar i allmänhet att gå in i varandra. Genom 

den strukturalistiska läsningen har en närmast vedertagen förståelse uppstått, att film och 

litteratur genom sin narratologiska natur har samma semantiska grund. Det vill säga att film 

och en roman konventionellt sett delar konflikt, karaktärer, narrativ, tidrymd och så vidare, 

och kan förstås, läsas och tolkas på samma sätt. Den paradoxala förutsättningen för denna 

läsning är att filmens ”bilder” och romanens ”ord” är såväl varandras motsatser som 

ekvivalenter2. Något som på senare år kommit att allvarligt utmana den förståelsen är den 

teknologiska utvecklingen i vår digitala tidsålder, som gör vår förståelse för medier alltmer 

grumlig, och specifikt den nya neuropsykologiska forskning där man studerar filmens 

påverkan på människohjärnan3. Vår utveckling kommer allt närmare tanken att en läsare (av 

en roman) och en åskådare (av en film) måste förstås som två olika saker och att 

föreställningen att man "läser" en film inte är tillfredsställande.

      Jag ska i uppsatsen presentera några tankar och idéer som ifrågasätter de typiska 

jämförelserna mellan film och litteratur, och för att förstärka argumentet att dessa två medier 

inte bör jämföras utan att de grundläggande mediala skillnaderna hålls i åtanke ska jag som 

metod använda teoribildningen narrative mediatics, introducerat av André Gaudreault och 

Philippe Marion i essän Transécriture and Narrative Mediatics - The Stakes of Intermediality.

Gaudreault och Marion föreslår en syn på fabula, enligt den ryska formalismen, som något

externt inte bara från en romans struktur utan även som något externt från alla medium 

överhuvudtaget.

      Själva fallstudien i arbetet är amerikanske filmregissören Stanley Kubricks filmer och 

                                                            
1 Bane, vii
2 Kamilla Elliott, ”Novels, Films, and the Word/Image Wars” i A Companion to Literature and Film, s.19
3 Carsten Strathausen. ”The Relationship between Literature and Film”, s. 9



4

deras litterära förlagor. Jag ska, i olika grader, gå igenom åtta av de tretton filmer han 

färdigställde under sin livstid och analysera hur Kubrick i arbetet med dessa filmer använde

en roman, dekonstruerade dess element tills dess att bara fabula återstod för att sedan använda 

den för att göra en film vars mediala struktur medvetet skiljer den från romanen. Jag ska 

också visa belägg för att detta går att se som hans metod och avsikt.

      Denna inledning följs av två överblickar på tidigare teori och forskning i ämnet film och 

litteratur, en har jag valt att kalla ”allmän” medan den andra är historiskt orienterad. Därefter 

följer ännu en sådan överblick, men med Kubrick i åtanke. De efterföljande analyserna är 

uppdelade i fyra delar: Dekonstruktionen av den litterära subjektiviteten i Lolita, som går 

igenom berättarperspektivet i Vladimir Nabokovs roman och Kubricks filmatisering. 

Medieseparationen i Dr. Strangelove, 2001 och A Clockwork Orange, som går igenom 

Kubricks tre mest pragmatiska adaptioner. Barry Lyndon och The Shining – De definitiva 

dekonstruktionerna som går igenom Kubricks mest ambitiösa och kompromisslösa 

adaptioner. Den sista analysdelen heter Diplomatiska relationer och förklarar hur Kubrick i 

sina två sista filmer närmade sig romanförlagorna med större ”trogenhet”. Därefter följer 

avslutande kommentarer, vilka jag tagit mig friheten att låta bli lite mer personliga.

      Uppsatsen är alltså en intertextuell studie, och den står i samband med mina tidigare 

uppsatser om film och litteratur, i synnerhet min b-uppsasts i Litteraturvetenskap (Det 

ofilmbara - Paul Schrader, Taxi Driver, och filmmanuset som litteratur) om den litterära 

läsningen av filmmanus, och min d-uppsats i Filmvetenskap (Roger Ebert: A Man Goes to the 

Movies) som handlade om filmkritik, bland annat som litterär verksamhet.

Allmän överblick på ämnet film och litteratur

Idag, när den teknologiska framfarten markerar en punkt i västvärldens kulturhistoria då vi 

mer än någonsin tidigare befinner oss i ett desorienterat tillstånd, verkar det praktiskt taget 

omöjligt att säkerställa några "gränsdragningar" mellan film och litteratur. Vad man skulle 

kunna kalla för en enhetlighet hos olika medier, och möjligheten att studera dessa olika 

medier var för sig – bildkonst, film, litteratur, musik, och så vidare – tycks ha kollapsat på 

olika håll samtidigt. Dels har den mediala världen, bland annat på grund av Internet, lett till 

det ännu oöverskådliga paradigmskifte Henry Jenkins kallar konvergens, där "konsumenten 

uppmuntras att söka ny information och foga samman innehåll från olika medier"4. Dels har 

                                                            
4 Henry Jenkins, Konvergenskulturen, s. 15
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utvecklingen av TV- och datorspel börjat förändra hur interaktion mellan avsändare och 

mottagare fungerar5. Dels har den nya digitala världen i form av interaktiva fenomen som till 

exempel Facebook och smartphones lett till ifrågasättanden av vår egen mänsklighet6. Dels 

har 1900-talets alla teoribildningar, redan innan denna vår nya digitala framtidsvärld kommit i 

daga, kortslutit varandra. Vad gäller filmteori talade Robert Stam redan år 2000 om en 

"månförmörkelse" inom metodologin när han skrev: "Under the combined pressure of radical 

feminism, cultural studies, multiculturalism, queer theory, postcoloniality, Bakhtinian 

dialogism, Derridean deconstruction, cognitive theory, neo-formalism, film theory as a project 

of methodological unification is now in eclipse7".

      Jag har ändå använt ordet "gränsdragning" för att betitla denna uppsats. Detta för att 

arbetets kropp till stor del, praktiskt taget, bygger på gränsdragningar mellan romaner och 

deras filmatiseringar. Här ska jag dock redan nu vara noga med att påpeka att det inte rör sig 

om de godtyckliga jämförelser som är vanligt förekommande inom till exempel film- och 

litteraturkritik, där enbart narrativa skillnader mellan en roman och en filmversion studeras, 

för att oftast komma fram till att "boken var bättre". Erik Rentschler, professor i germaniska 

språk på Harvard University, har kallat dessa typer av analyser för fidelity analyses, då de i 

grunden strävar efter att upprätthålla romanen som det (högstående) verk som ska behandlas 

på ett troget sätt8. Fastän någon definitiv adaptionsteori inte existerar har dessa fidelity 

analyses varit det gängse sättet att betrakta adaptioner och det är inte förrän det senaste 

årtiondet som ett skifte mot en öppnare syn på intermedialitet blivit mer förekommande. Som 

Malgorzata Marciniak noterar: “[Today], [w]hen an adaptation is compared with the literary 

work it is based on, the stress is on the ways the film creators move within the field of 

intertextual connections and how they employ the means of expression offered by the filmic 

art to convey meanings. An adaptation is seen as interpretation, as a specific and original

vision of a literary text9” (min kursivering).

      Mina jämförelser mellan Stanley Kubricks filmer och de litterära förlagorna kommer 

förvisso behandla narrativer och (om)struktureringen av dessa, men detta för att belysa hur 

Kubrick inte behandlar förlagorna med ”respekt” (fidelity) utan hur hans adaptionsmetod 

strukturaliserar om mediet roman och film så att skillnaderna mellan medierna blir 
                                                            
5 Slavoj Zizek om att spela datorspel i The Pervert’s Guide to Cinema: “Because I think it's only a game, it's only 
a persona, a self-image I adopt in virtual space, I can be there much more truthful. I can enact there an identity 
which is much closer to my true self”
6 ”Den digitala tekniken kan hämma empatin”. Artikel i Dagens Nyheter publicerad 11/10 2011: 
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/den-digitala-tekniken-kan-hamma-empatin
7 Robert Stam, Film Theory, s. 330
8 Strathausen, s 6
9 Malgorzata Marciniak, ”The Appeal of Literature-to-Film-Adaptations, s. 60
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grundläggande. Skillnaderna mellan film och roman i Kubricks filmer är inte intressanta i sig 

själva, för skillnader existerar oumbärligen alltid mellan film och förlaga; de är intressanta 

eftersom de specificerar sina medium på ett sätt som gör dem omöjliga att förenas. Kubrick 

gjorde bara filmer utifrån böcker han ansåg i grunden hade förutsättningar för adaption, och 

dessa böcker ansåg han vara sällsynta. En närmare läsning av romanerna, och en jämförelse 

med filmerna, avslöjar hur Kubrick studerat och utnyttjat en romans tillgångar eller brister, 

antingen språkets stil eller narrativens luckor och frågeställningar (leerstelle), därefter 

dekonstruerat romanen ner till berättelsens kärna, själva fabulan, och därefter konstruerat 

grunden för en film, medialt skild från sin förlaga10 Dessa arbeten som Kubrick gjorde när 

han skrev manus för sina filmer kan definieras som såväl strukturalistiskt medvetna som 

gjorda enligt förståelsen att en åskådare av en film är vitt skild från en läsare av en roman. 

Medieprofessorn Mark Crispin Miller formulerar samma sak i en essä om Kubricks Barry 

Lyndon, byggd på Thackerays roman:  

Barry Lyndon is a masterpiece of a director whose films are all extraordinary; it marks a new conception of the 

art of film. Although based on a novel, it is entirely cinematic, offering an endlessly suggestive vision of reality 

which is irreducible to verbal formulations. Each shot and cut tells us more than any verbal formulations 

(including this one) can convey. /…/ And it is about the act of viewing.11

Millers sistnämnda formulering ger en fingervisning till hur jag positionerar mig med den här 

uppsatsen. Att lägga till i raden av intermediala konflikter jag nämnde i första stycket är den 

ännu relativt nya neuropsykologiska forskningen inom filmvetenskapen. Under begreppet 

Neurocinematics påbörjade till exempel ett neuropsykologiskt forskarlag från New York 

University arbetet med att registrera en biopubliks hjärnaktivitet vid ett par olika filmer, och 

analysera resultaten12. Detta var år 2008 och hjärnforskare har sedan dess visat fortsatt 

intresse för relationen mellan filmen och dess åskådare13. Även om utvecklingen kan sägas gå 

långsammare inom de humanistiska ämnena gäller den även där. I en artikel för tidskriften 

                                                            
10 En invändning här kanske är att en film alltid är ”medialt” skild från en roman, men mitt arbete vill visa att det 
inte alltid är så enkelt, eftersom filmatiseringar ofta(st) stöder sig på förlagornas (roman)strukturer, byggt på 
fidelity-missförståndet, vilket leder till otympliga och forcerade resultat. När jag skriver att han ”konstruerat 
grunden för en film” menar jag en film byggd utifrån filmens regler och förutsättningar, en film som inte kan 
förstås på något annat sätt än som en film; till skillnad från en fidelity-adaption där romanstrukturen 
oundvikligen syns i narrativen.
11 Mark Crispin Miller, ”Kubrick’s Anti-Reading of the Luck of Barry Lyndon, ursprungligen publicerad 1976. 
Online: http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/0087.html

12 Jfr Hasson et al. ”Neurocinematics: The Neruoscience of Film”
13 jfr Jeffrey M. Zacks, Joseph P. Magliano. “Film, Narrative and Cognitive Neuroscience”, Art And the Senses
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Gegenwartsliteratur14, skriver språkvetaren Carsten Strathausen om behovet av en till 

förståelse för film och litteratur - en fysisk sådan, i samförstånd med den teknologiska 

utvecklingen - utöver den semiotiska och sociologiska som redan är etablerad:

Unless we start renegotiating the relationship between the cinematic and literary representation of reality from a 

more body-oriented perspective—one that includes the question of how our physiology is influenced by 

contemporary technology—we will remain stuck with the mere repetition of the abstract history-of-vision thesis 

rather than being able to scrutinize its relevance for aesthetic theory today. In practical terms, this means that we 

should no longer compare literature and film in semiotic and sociological terms only, but should do so in 

neurological-physiological terms as well.15

I sin artikel jämför Strathausen Patrick Süskinds roman Das Parfum (1986) med 

filmatiseringen från 2006 av Tom Tykwer (svensk titel: Parfymen: Berättelsen om en 

mördare) och erbjuder ett exempel i form av att studera lukt, och hur filmen och romanen 

använder sig av olika medel för att få läsaren/åskådaren att förnimma lukter av parfymer, 

fiskmarknader et cetera. Till saken hör att berättelsen skildrar hur huvudpersonen Jean-

Baptiste Grenouille, själv född utan kroppslukt, använder sin luktförmåga för att förfölja unga 

kvinnor och hitta den "perfekta doften". En enkel men pregnant slutsats är att medan Süskind 

i ord kan beskriva hur huvudpersonen "luktar sig fram", då romanens form tillåter sådana 

psykologiska beskrivningar, måste Tykwer hela tiden förklara för åskådaren att 

huvudpersonen "ser med näsan" vilket leder till att denna koppling mellan bild och näsa blir 

vad hela filmen blir upptagen med ("The question of how to do this [depict smell] remains at 

the center of the movie16").

      Problem av det här slaget var sådana Kubrick undvek genom att helt enkelt välja bort 

romaner som erbjöd sådana problem, eller så använde han en egen metod mer lämplig för 

filmmediet. Detta gjorde arbetet att hitta en roman att filmatisera efterhand både avancerad 

och tidskrävande. I Stanley Kubrick's Boxes, en dokumentär från 2008, avslöjas det att han till 

och med hade ett "spökföretag" där han anställde lektörer att hitta romaner de tyckte var 

lämpliga för filmatisering. Deras uppgift var att skriva synopsis och skicka till arbetsgivaren, 

som förblev anonym; de visste själva inte att de arbetade för Kubrick, som i sin tur läste 

igenom förslagen och kom att avfärda dem alla. I en intervju med Michael Ciment från 1980 

vidrör han detta problem att göra film av litteratur på ett effektivt och värdefullt sätt, och 

                                                            
14 Utgiven av tyska avdelningen av Washington University och Max Kade Center for Contemporary German 
Literature.
15 Strathausen, s. 10
16 Strathausen, s. 22
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undvika de problem som till exempel Tykwer måste överkomma i sin filmatisering av 

Parfymen, det vill säga visuella översättningar av litterära idéer (min kursivering):

[I]s the novel translatable into a film? Because most novels, really, if they are good, aren't; it's something 

inherent about a good novel, either the scale of the story or the fact that the best novels tend to concern 

themselves with the inner life of the characters rather than with the external action. So there's always the risk of 

oversimplifying them when you try to crystallize the elements of the themes or the characters. So, okay, some 

novels probably will never be able to be made into good movies. But let's say you now decide that it is possible 

to make a movie out of it; the next questions are: does it have cinematic possibilities? Will it be interesting to 

look at?17

Historisk överblick på ämnet film och litteratur

Kubricks eget resonemang är fullföljt, ska vi komma fram till, i de filmer han gjorde. Innan 

dess kan det dock vara viktigt att nämna hur förhållandet mellan film och litteratur behandlats 

av tänkare sedan filmens födelse. Omfånget i denna uppsats är naturligtvis för litet för att 

kunna ge en fullständig redovisning för alla de idéer som florerat under 1900-talet, men ett 

par namn och teoribildningar måste få nämnas, om inte annat för att jag själv senare refererar 

till dem.

      Strathausen ger i sin essä en historisk överblick på diskursen litteratur/film på ett sätt som, 

under omständigheterna, förefaller utmärkt. Utan att gå in på detaljer kan man konstatera, som 

Strathausen gör, att filmkonsten gått från litterär imitation till en typ av ständigt pågående 

teoretisk workshop. För att förtydliga: Filmmediet ansågs vid sin uppkomst vara en lägre 

stående typ av massunderhållning, vilket ledde till att filmkonsten tidigt sökte öka sitt 

kulturella rykte genom att låna från etablerade konstformer som musik, teater och litteratur, 

vilket ledde till cinematiska adaptioner av klassiska litterära verk och motiv18. Förhållandet 

mellan film och litteratur är alltså historiskt sett omedelbar, och det är inte för inte studier 

mellan de båda medierna florerat sedan dess19. Det cinematiska auteur-begreppet som 

uppstod på 1940-talet, för att bli mer vedertaget under efterkrigstiden, kan sägas utgöra den 

historiska milstolpen där filmens vilja att bli konst vidareutvecklas genom tanken att en (1) 

konstnär står bakom ett (1) konstverk, en film; som i sin tur kan jämställas med vilket annat 

konstverk som helst20. Medan praktikaliteten i denna idé, första gången presenterad av Andre 

                                                            
17 Ciments intervju från 1975
18 Strathausen, s. 1
19 Strathausen, s. 2
20 Bordwell och Thompson, Film History, s. 381-383
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Bazin och Roger Leenhardt21, kom att bli ifrågasatt under senare hälften av 1900-talet - inte 

minst i feministisk teoribildning - har den teoretiska idébildningen i sig hållit sig vid liv. 

Medan Bazin går att se som en tidig filmteoretisk döparfigur finns otalet tänkare som 

omfamnat filmmediet tämligen febrilt; Friedrich Kittler, Walter Benjamin, Bernard Stiegler, 

Jean Epstein, Anton Kaes22, och så vidare. Bortsett från enstaka röster som talat för en mer 

empiriskt orienterad forskning, som Noel Carroll och David Bordwell, har dock 

teoribildningen sedan 80-talet gått mot (än) mer abstrakta höjder, via den givna influensen av 

Marxistisk teori i slutet av 70-talet23.

      Strathausen argumenterar för att vi idag nått en punkt då teoribildningen måste röra sig in 

i det empiriska fältet, då vi nu befinner oss i en värld som blivit så pass högteknologisk att de 

fysiska omständigheterna måste tas i beaktning24. Det Strathausen indirekt föreslår i sin artikel 

är att film är fundamentalt separerad från litteratur, och vilket annat medium som helst för den 

delen, i det att filmens natur - rörliga bilder, ljud och musik, klippning - har en påverkan på 

människan som biologisk varelse (hennes hjärna, kropp, sinnestillstånd et cetera) på ett sätt 

som andra medier inte kan ha. En åskådare är alltså skild från en läsare i det att hon är just en 

åskådare. Eller, som Bordwell skriver i Narration in the Fiction Film: “You ‘immediately’ 

see a visual array as consisting of objects distributed in three-dimensional space, and you 

cannot help seeing this25”.

      En strukturalistisk förståelse av film och litteratur föreslår att bild och ord är varandras 

kontrahenter, men häri finns en paradox; som Kamilla Elliot konstaterar i essän Novels, Films, 

and the Word/Image Wars blir strukturalistiska studier mellan bilder och ord såväl länkar 

mellan varandra som definitiva motsatser, till sin natur skilda från varandra:

On one side, novels and films are opposed as “words” and “images,” agreed

to be irreducible, untranslatable, a priori entities by most postmodern as well as prior

scholars. On the other side, critics propound film’s integral formal, generic, stylistic,

narrative, cultural, and historical connections to the novel. Somewhat perplexingly, the

two sides of the paradox tend to coexist within single critical works: they do not, by

and large, represent differing views of opposed critics.26

Som Elliot konstaterar, så stöder Roland Barthes, Michel Foucault, J. Hillis Miller och W. J. 

T. Mitchell alla en "basic word and image opposition"27. Ändå är det genom romanens 

                                                            
21 Ibid.
22 Flera av vilka har läsvärda essäer är samlade i skriftseriens Kairos två antologier kallade Konst och film
23 Strathausen, s. 6
24 Strathausen, s. 9
25 David Bordwell, Narration in the Fiction Film, s. 31-33
26 Elliott, s. 19
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narrativ och mediala logik som film i allmänhet förstås - det vill säga, fabula och sujet 

analyseras inom filmvetenskap såsom fabula och sujet appliceras på litteratur i 

litteraturvetenskap - vilket inte bara innebär att filmen som medium saknar en autonom teori, 

det leder även till att romanen alltid dikterar villkoren.

      Vi vänder oss nu till begreppet narrative mediatics, introducerat av André Gaudreault och 

Philippe Marion i essän Transécriture and Narrative Mediatics - The Stakes of Intermediality. 

Gaudreault och Marion grundar sin argumentation i tanken att varje medium är en egen, 

separat, konstnärlig enhet och denna enhet kan bara vara konfigurerad på det sätt som mediet 

tillåter. Kärnan i resonemanget är tanken på fabula som något som existerar a priori utanför 

något medialt sammanhang, i "a kind of original virgin state, prior to any mediatic 

incarnation"28. I enklare ordalag kan man säga att en berättelse först och främst existerar som 

just en berättelse, inte någon specifik roman, film, dikt, et cetera. Mediet måste appliceras på

berättelsen, för att bli exempelvis en roman eller en film; i ett medium måste fabulan vara 

strukturerad enligt mediets konfiguration. Denna konfiguration, menar Gaudreault och 

Marion, förprogrammerar alla slags adaptioner29 och ligger till grund för all problematik vad 

gäller transformation från ord till bild.

      Fabula är, menar Gaudreault och Marion, per definition oberoende av något specifikt 

medium, och hänvisar till de ryska formalisterna själva och Boris Tomasjevskij i synnerhet 

som klargjorde reglerna i Théorie de la littérature30. Som exempel använder de berättelsen 

om Rödluvan och konstaterar att Rödluvan är en fabula, utan specifikt medium, som i 

grunden existerar i vår fantasi31. Det är också rimligt, konstaterar Gaudreault och Marion, att 

placera sujet i anknytning till medium, medan medium i sin tur kommunicerar med en fabula 

via sitt anknytande sujet: "Fabula and medium are completely independent in relation to each 

other, while the syuzhet mediates a kind of rendezvous between the two, a product of the 

incarnation in media of a narrative substratum.32"

      Gaudreault och Marion introducerar narrative mediatrics som en teoribildning som går ut 

på att analysera och studera hur narrativ, kausala händelseförlopp, existerar inom inte bara 

medium utan även världshändelser (exempelvis hur människan förstår alltifrån ett hemskt 

mord eller Tour de France som en "story"33), och det klargörs vara ett pågående work in 

                                                                                                                                                                                             
27 Ibid.
28 A Companion to Literature and Film, s. 58
29 Ibid.
30 Gaudreault, s. 61-62
31 Ibid.
32 Gaudreault, s. 63-64
33 Gaudreault, s. 67
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progress som "requires more work /.../ in order to clarify the possible limitations and 

developments, while also defining more precisely the idea of media34". 

      Att separera fabula, sujet och medium är av central betydelse för de jämförande analyser 

jag ska gå igenom på Kubricks adaptioner, eftersom de är några av ytterst få exempel under 

1900-talet där det inte blir rimligt att tala om "filmade romaner"; istället står de som exempel 

på hur en fabula kan uttryckas i en roman och en film vardera, utan att det ena mediet har 

större inflytande på det andra.

Överblick på Stanley Kubrick

Stanley Kubrick, född 26 juli 1928 död 7 mars 1999, är i allmänhet känd som en av 

filmhistoriens mest berömda och omskrivna konstnärer. Internationellt är studierna av hans liv 

och verk omfattande, mångfasetterade och av många olika slag. I svenska sammanhang är de 

svårt underrepresenterade. Anledningarna till detta går att spekulera i, men det vore kanske 

inte fel att skylla på tyngden i den amerikanska distributionen av Kubricks filmer, och 

samtidigt på synen på auteur-begreppet som del av en omodern och på många sätt "avklarad" 

idé.

      Trots att Kubrick behandlats både högt och lågt internationellt, även utanför strikt 

akademiska kretsar, har ytterst få böcker skrivits om Kubricks arbete med adaptioner. Rent 

specifikt är de enda seriösa, större arbeten som finns om dessa35 två avhandlingar vid namn 

Text and Pretext: Stanley Kubrick's Adaptations (1982, Judy Lee Kinney) och Stanley 

Kubrick and the Art of Adaptation (1994/1997, Greg Jenkins). Kinneys arbete ska enligt Bane 

vara strukturalistiskt orienterat och hon använder en förståelse av film som ett system av 

visuella symboler och signifikanter36 inte olik den hos Deleuze. Hos Kinney använder 

Kubrick en "consistent strategy of deviation and restructuration37". Jenkins studie är 

formalistisk och jämför filmsekvenser i tre av Kubricks filmer - Lolita, The Shining och Full 

Metal Jacket - med de korresponderande passagerna i romanerna38. Medan Jenkins förhåller 

sig trogen sin formalistiska metod och aldrig spekulerar i Kubricks avsikter, påpekar Bane att 

han ändå noteringar över vilka förändringar från roman till film han ser vara lyckade och vilka 

                                                            
34 Gaudreault, s. 66
35 Enligt Bane, s. 66
36 Ibid
37 Ibid.
38 Ibid.
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han anser vara misslyckade39.

      Den paradox mellan bild och ord jag nämnt tidigare gör sig här återigen påmind. Det tycks 

vara så att Jenkins, omedvetet eller ej, bedriver fidelity-orienterad analys och följer en 

automatisk struktur där romanen har veto över filmen. Föreställningen är att det är en film 

som uppstått utifrån en romanförlaga, men Kubrick arbetade inte, menar jag, med att 

transformera ett medium (roman) till ett annat (film). Kubrick använde olika metoder för att 

dekonstruera en roman tills enbart fabula återstod; därefter strukturerade han upp en film som 

i sin natur var vitt skild från romanen och egentligen meningslös att jämföra.

      Att film och litteratur inte "kan" jämföras är en annan paradox inom denna 

adaptionsdiskurs. Bazin skrev redan 1948 att de problem som en film står inför, då den ska gå 

från roman till film, redan är lösta av romanen; vars struktur redan är perfekt och inte bör 

"filmatiseras". Det enda en film bör eftersträva, menar Bazin, är att vara sin egen unika 

konstform; romanen är redan en, och filmen bör vara en annan, oavsett vilken förlagan är. 

Trogenhet mot förlagan är hos Bazin en illusion40, även om Bazin kan sägas förstå romanen 

som en om inte överlägsen så åtminstone "primiär" konstform, då han fortfarande menar på 

att en roman och en filmatisering måste dela samma "stil", fastän de är två skilda 

konstformer41. Om detta kan förstås som en regel så är det en som Kubrick bröt mot i 

praktiskt taget varje film. Ett påstående som faktiskt ligger närmare till hands för Kubrick den 

filmregissören Alain Resnais som menade att en filmatisering av en roman är detsamma som 

att värma upp kall mat eller servera rester från igår42.

      Det som gör alla dessa idéer svåra att räta ut är avsaknaden av någon större teoretiskt 

enhetlig rörelse. Fastän film och litteratur är sammanvävda i varandra redan sedan filmens 

födelse, existerar ingen absolut teori om hur adaption från roman till film ska eller bör göras43, 

och även om ett begrepp som adaptation studies existerar internationellt så har det inte en 

ställning man kan kalla autonom44. Detta innebär att en filmatisering är något alla kan ha en 

åsikt om, men vare sig kritiker, teoretiker, filosofer eller andra forskare kan enas om vad som 

utgör en lyckad eller misslyckad sådan.

      Då detta är våra omständigheter verkar det mest logiska vara att närma sig ämnet på ett 

formalistiskt sätt men jag ska inte jämföra Kubricks filmer med deras romanförlagor på ett 

sådant sätt att jag föreslår att romanen är första steget i en transformation där filmen är det 

                                                            
39 Bane, s. 135
40 Bazin, “Adaptation, or The Cinema as Digest” ur Bazin at Work, s. 42
41 Ibid.
42 Bane, s. 37
43 Bane, vii
44 Ibid.
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sista. Istället ska jag föreslå att de båda som verk i sina respektive medium uppkommit på 

varsitt håll, utifrån samma fabula.

Dekonstruktionen av den litterära subjektiviteten i Lolita

Innan vi börjar med de själva studierna bör jag poängtera att uppsatsens omfång omöjliggör 

några extremt detaljerade analyser. Jag ska bara beröra de centrala mönstren, Kubricks 

grundläggande berättarstrategier i vardera film, och de mest talande exemplen. Vissa romaner 

och filmer kommer därmed ta större plats än andra, och jag ska heller inte omfamna ha exakt 

hela Kubricks karriär. Med start i Lolita (1962) har jag exkluderat The Killing (1956) och 

Paths of Glory (1958) fastän de behandlar sina litterära förlagor på jämförbart sätt. Detta har 

jag gjort främst på grund av omfånget, men det är också värt att poängtera att Lolita var 

Kubricks första film som helt etablerad regissör och även det första tillfället då han närmade 

sig en litterär förlaga så pass känd att jämförelser var oundvikliga.

      Vladimir Nabokovs Lolita var notorisk redan när den publicerades, första gången i Paris 

1955 och därefter i New York 1958, och/men har kommit att bli erkänd som en av 1900-talets 

största litterära verk45. Uppseendeväckande var intrigen om den medelålders 

litteraturprofessorn Humbert Humbert som blir besatt av den tolvåriga Dolores Haze (som han 

kommer att döpa om till Lolita), men Lolita har i litterära sammanhang kanske mest blivit 

berömd för Nabokovs opålitliga, extremt subjektiva berättare som växlar mellan det 

intellektuellt torra, melankoliskt självömkande och de intensivt virtuosa, på gränsen till 

sinnesförvirrade, kärleksförklaringarna till barnet som kommer att ruinera hans liv (och, 

menar Humbert mot slutet, vice verca).

      Kubricks film, även om den har försvarare, har alltid varit ansedd som en misslyckad 

filmatisering, bland annat på grund av att press från olika instanser gjorde det omöjligt för 

Kubrick att iscensätta romanens erotiska element46, men i den kritik som lyfts mot filmen 

återfinner vi den typiska fidelity-attityden som förutsätter att Nabokovs våghalsiga ironi och 

färgstarka litterära stil ska behandlas med respekt och transformeras in i filmen lojalt.

     Kubricks film står istället i mångt och mycket i diametral motsats till romanen, och 

förklaringen kan inte bara tillskrivas vara bristen på explicit sexualitet. Där romanen är 

virtuos och intensivt närvarande inuti Humberts huvud så markerar Kubrick i filmen avstånd 

                                                            
45 Modern Library listar de som en av de hundra bästa böcker som skrivits: http://www.modernlibrary.com/top-
100/100-best-novels/.
46 Ur en introduktion till essäer publicerade online: http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/0106.html
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genom att nästan aldrig avslöja vad någon karaktär tänker på. Ett typiskt jämförande exempel 

är den scen i början av berättelsen när Humbert första gången ser Lolita, solandes i gräset på 

bakgården. Ur romanen:

and then, without the least warning, a blue sea-wave swelled under my heart and, from a mat in a pool of sun, 

half-naked, kneeling, turning about on her knees, there was my Riviera love peering at me over dark glasses /.../ 

In the course of the sun-shot moment that my glance slithered over the kneeling child (her eyes blinking over 

those stern dark spectacles--the little Herr Doktor who was to cure me of all my aches) while I passed by her in 

my adult disguise (a great big handsome hunk of movieland manhood), the vacuum of my soul managed to suck 

in every detail of her bright beauty, and these I checked against the features of my dead bride. (s. 10-11)

Detta ögonblick i romanen som Humbert berättar som en tillbakablick abstrakt förvrängd av 

minnet, hade visuellt kunnat gestaltas mycket romantiskt (och gjordes så, mer "troget", i 

Adrian Lynes film Lolita från 1997) men Kubrick iscensätter samma sekvens utan att 

tillkännage att något egentligen hänt. Humbert, i James Masons stoiska gestalt (knappast en 

"big handsome hunk of movieland manhood"), blickar på Lolita som ger ifrån sig ett 

segervisst leende, och mer än så avslöjar inte filmen.

      Det är just Humberts röst som är en av de centrala "bortfallen" i Kubricks film. Bortsett 

från enstaka sekvenser (fem) som använder en berättarröst existerar ingen opålitlig berättare 

på samma sätt som i Nabokovs roman, och inte heller i dessa tillfällen i filmen kan de 

jämföras med romanen eftersom de är mindre av estetisk karaktär och mer av en förklarande 

natur47. Berättarrösten, den kanske vanligaste cinematiska motsvarigheter till berättaren i en 

roman, används av Kubrick aldrig som ett ”substitut” för romanens berättare utan enbart som 

ett berättartekniskt redskap till den mån ett sådant behövs. Detta framgår till olika grad i alla 

hans filmer, och i en Michael Ciment-intervju från 1975 förklarar han hur han ser 

berättarrösten som en filmteknik för filmmediet:

A voice-over spares you the cumbersome business of telling the necessary facts of the story through expositional 

dialogue scenes which can become very tiresome and frequently unconvincing: "Curse the blasted storm that's 

wrecked our blessed ship!" Voice-over, on the other hand, is a perfectly legitimate and economical way of con-

veying story information which does not need dramatic weight and which would otherwise be too bulky to dra-

matize.48

                                                            
47 Falsetto, s. 9
48 Ciments intervju från 1975
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Robert Stam skriver till exempel i en kritisk text om filmen att Kubrick undviker alla 

romanens kvalitéer49 men han är en av många kritiker som inte verkar förstå vad Kubrick haft 

för avsikt med sin film då den så tydligt inte följer romanens stil. Nabokov, som är krediterad 

i filmen som manusförfattare, skrev det ursprungliga manuset av vilket Kubrick använde 

mycket lite; istället är manuset till filmen till mångt och mycket hans eget. Manuset av 

Nabokov, som gavs ut i tryckt form 1974, avslöjar en mer visuellt överdådig film med en 

ständigt rörlig kamera som ibland verkar ha ett eget liv, ungefär som en motsvarighet till 

romanens opålitliga berättare; överlag skulle Nabokovs idéer bidra till en film som var 

"louder than Kubrick preferred50". 

      Enligt sina egna ord ville Kubrick göra en "realistic comedy51" som mynnade ut i "the ul-

timate tragic romance52". Det är kanske utifrån denna utgångspunkt filmen kom att bli mer 

narratologiskt orienterad än romanen. Dekonstruktionen av den subjektiva berättaren och 

fokuset som Kubrick istället lägger på själva intrigen i Lolita är, i min mening, den mest 

fundamentala skillnaden mellan filmen och romanen och även kärnan i vad som separerar 

romanen och filmen till sina vardera medium permanent och gör dem ojämförbara.

      Intrigen i Lolita är i Nabokovs roman förhållandevis obetydlig. Redan ett litterärt förord av 

"John Jay, Jr., Ph.D" förklarar för läsaren att fallet Lolita är avklarat och att Humbert Humbert 

har dött av en blodpropp efter att ha blivit anhållen och frihetsberövad. Det läsaren lämnas 

kvar med är en editerat manuskript av "Lolita" vars huvudsakliga attraktion ligger i studien av 

Humberts spännande karaktär, som i förordet utlovas vara "horrible /.../ a shining example of 

moral leprosy, a mixture of ferocity and jocularity that betrays supreme misery perhaps, but is 

not conducive to attractiveness" (s. 2). Exakt hur Humberts förhållande med Lolita går till, 

hur det utvecklas och hur hans undergång sedermera uppstår, fungerar som narrativ grund för 

Humberts karaktär och röst, vilken är den främsta influensen på läsaren och romanens 

konstnärliga poäng.

     Kubricks film exkluderar denna röst och fokuserar istället för händelseutvecklingen i sig. 

Här får karaktären Clare Quilty, i romanen en relativt liten figur, en större plats; Kubrick ville 

göra honom till en "mysterious presence53" och gav honom tal som inte finns i romanen. I 

intrigen, eller fabulan, är Quilty den pjäsförfattare och playboy som Lolita från första början 

är förälskad i, och det är även via honom som Humbert blir förd bakom ljuset; allt som allt 

                                                            
49 utgiven i Stams Reflexivity in Film and Literature: From Don Quixote to Jean Luc Godard
50 Thomas Allen Nelson, Kubrick: Inside a Film Artist’s Maze, s. 62
51 Karyn Stuckey, ’Lolita’, se otryckta källor.
52 Southern
53 Stuckey
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resulterar det i att Humbert mördar Quilty i en hämndaktion. 

      Kubrick väljer att inleda filmen med mordet, i en lång och absurd sekvens där Humbert 

söker upp Quilty i en herrgård i hans ägo; den bakfulle och oseriöse Quilty, gestaltad av Peter 

Sellers, ger en bisarr motsats till den högfärdige Humbert och en åskådare utan kännedom om 

historien är mycket förbryllad över omständigheterna. Efter denna prolog tar filmen vid fyra 

år tidigare för att börja den huvudsakliga intrigen. Åskådaren är dock varse namnet "Quilty", 

då karaktärerna nämner hans namn då och då och då han även besöker Humbert i olika 

förklädnader - Humbert, som aldrig lägger vare sig namnet eller ansiktet på minnet - och på så 

sätt blir åskådaren aktivt deltagande i händelserna (till skillnad från romanen där händelserna, 

med Humbert som berättare, aldrig blir helt begripliga). Kubrick ansåg att bokens enda brist 

var att den slutar vara narrativt intressant halvvägs, efter Humbert och Lolita ”fått till det” 54

och valet att börja filmen med Quiltys mord leder till att filmen får en annan frågeställning än 

romanen: Hur kommer det sig att Humbert (James Mason) dödar Quilty (Peter Sellers)? Den 

frågan är mindre intressant i romanen men mordet, och hela narrativa utvecklingen, är central 

i filmen. Quilty är, som Geoffrey Alexander och Bilge Ebiri noterar, den karaktär som i 

filmen driver karaktärerna framåt och symboliserar deras ”desires & preoccupations” och 

Quiltys korrupta och osynliga påverkan är ”[in fact] the theme of the film55”

      Som åskådare är vi lämnade med karaktärernas uttryck, repliker och handlingar och vi har 

inte tillgång till deras inre tankar. Det är heller inte säkert att dessa vore möjliga att 

kommunicera i en film; läsaren av en roman kan sägas utföra en mer cerebral syssla än 

åskådaren av en film, och processar förmodligen annorlunda information. Strathausen noterar 

i sin text om Das Parfum att en undersökning av publikens reaktioner av Tykwers 

filmatisering visade att filmen och romanen tilltalat publiken på helt olika sätt; "what remains 

consistently exhilarating and joyful for the reader is experienced as numbing and boring by 

the viewer56". Och medan Tykwer blev tvungen att visuellt försöka förklara vad som i 

romanen framgick utifrån den själva berättarstrukturen (att huvudpersonen navigerar genom 

att lukta sig fram) undviker Kubrick att försöka förklara vad Humbert tänker. Istället väljer 

han en egen struktur mer lämplig för filmmediet; i det här fallet en mer narratologiskt 

orienterad sådan, där åskådaren följer karaktärerna på ett sätt mer kategoriskt besläktat med 

det av en pjäs.

      Det vi ser här är helt enkelt exempel på en berättarstruktur unikt för sitt medium. Medan 

                                                            
54 Joseph Gelmis, An Interview with Stanley Kubrick. http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/0069.html
55 Geoffrey Alexander. Barry Lyndon: Passion’s Epitaph. http://www.visual-memory.co.uk/amk/doc/0035.html

56 Strathausen, s. 25
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det ofta sägs att film inte kan hitta sätt att översätta romaner gäller även det motsatta; inte 

heller litteratur har tekniker som går att jämföra med, eller översätta till, filmmediet. I 

exemplet Lolita rör det sig om romanens subjektivitet, mer specifikt den subjektiva 

berättarrösten, och litteraturens subjektivitet fortsätter vara det Kubrick dekonstruerar i sina 

nästa tre filmer (Dr. Strangelove, 2001: A Space Odyssey, A Clockwork Orange) innan 

strategin tycks förändras åt (ännu) mer ambitiösa, narrativa omstruktureringar från och med 

Barry Lyndon 1975.

Medieseparationen i Dr. Strangelove, 2001 och A Clockwork Orange

De idéer om berättelsen Kubrick hade, och de val han gjorde med narrativen, i sin adaption av 

Lolita från roman till film kom att stå i fokus för filmens kritiker när filmen kom och gör till 

stor del fortfarande det. I sina tre efterföljande filmer - Dr. Strangelove, 2001: A Space 

Odyssey och A Clockwork Orange - hade Kubrick ett mycket mer drastiskt och pragmatiskt 

förhållningssätt till sina romanförlagor, som kom att bli mindre tidskrävande. Det är måhända 

spekulation, men det ligger nära till hands att föreställa sig att Kubrick, den eviga strategen, 

efter Lolita lärde sig att inte närma sig en roman som hade ett sådant kulturellt anseende att 

filmatiseringen skulle lida av att överhuvudtaget existera. I vilket fall som helst skulle 

Kubrick i framtiden samarbeta med författare som var ekonomiskt skuldbelagda och därmed 

acceptera mindre försäkringar i kontrakten57 och inte förrän 1980 skulle han åter närma sig en 

modern och välkänd roman av en etablerad och berömd författare, med en metod som var 

långt ifrån ortodox, och då var det Stephen King och hans The Shining (som, till skillnad från 

Lolita, inte anses vara en av 1900-talets främsta romaner).

      Filmerna Dr. Strangelove, 2001: A Space Odyssey och A Clockwork Orange använder 

sina litterära förlagor på tre helt olika sätt men de delar den gemensamma nämnaren att 

metoderna är tidseknomiska och djärvt okomplicerade, till skillnad från Lolita som i alla 

avseenden kom att ha en mer komplicerad relation till sin roman; men precis som i Lolita 

använder Kubrick fortfarande metoden att dekonstruera sin berättelse till ren fabula, för att 

göra en film som är parallell till, inte rekonstruktion av, romanförlagan (vad gäller 2001: A 

Space Odyssey rör det sig om ett bokstavligt parallellarbete).

      Fabulan till Dr. Strangelove är, på sätt och vis, själva atombomben. Kubrick var 

fascinerad av samtidens atomångest och ville göra en berättelse om en kärnvapenolycka. 

Under den extremt omfattande enmansresearch som från denna punkt och framåt alltid var 

                                                            
57 Exempel: Terry Southern som medarbetare till manuset för Dr. Strangelove, Arthur C. Clarke som hyrd 
författare till 2001: A Space Odyssey, Anthony Burgess' rättigheter till A Clockwork Orange-romanen
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Kubricks arbetsmetod - han påstod själv i en intervju att han läst igenom "hela spektrat" av 

ämnet, tills han var tillbaka där han började58 - begärde han läsrekommendationer från 

tankesmedjan ISS (Institute for Strategic Studies) i London och blev av deras chef Alastair 

Buchan rekommenderad att läsa Red Alert av Peter George59, vilket kom att bli romanen 

Kubrick valde att filmatisera, ursprungligen med tanken att göra en seriös thriller.

      Peter Georges roman är en sakligt skriven thriller som i detalj förklarar hur ett 

kärnvapenkrig skulle kunna uppstå av misstag. Kort går intrigen ut på att en döende 

luftgeneral vid namn Quinten beordar sina attackflygplan att anfalla Sovjet; han diskuterar 

även sina handlingar med sin vice-officer, Howard, på ett rationellt och kyligt sätt. Romanens 

intrig pågår samtidigt på tre olika platser; på flygbasen med Quinten och Howard, i det B-52-

bombplan vid namn "Alabama Angel" som är på väg mot sitt mål i Sovjet, samt i Pentangons 

"War Room" där presidenten försöker reda ut denna kris utan att hamna i ett tredje världskrig. 

Språkligt och stilistiskt är det en i det närmaste helt avskalad roman med förklarande prosa 

som håller sig saklig och på sin höjd använder några få subjektiva effekter utan eftertryck. 

Här ett typiskt utdrag från när piloterna får beskedet att de ska släppa en atombomb över 

Sovjet: 

Two minutes later, while the crew read carefully through their assignment sheets, Garcia served the coffee. But 

Goldsmith did not tell his story, and nobody invited him to tell it. There seemed to be a tacit agreement the story 

would not be at all funny. Not now. (s. 15)

Tidigt efter att Kubrick börjat arbeta på manuset kom han fram till att romanens allvarliga ton 

inte matchade intrigens innehåll. Att försöka göra en thriller blev snart ett allt större problem, 

vilket ledde Kubrick till den pragmatiska lösningen att helt enkelt göra filmen till en komedi 

istället, eller en "nightmare comedy". Processen att göra en spännande och allvarlig film av 

romanens sekvenser skulle innebära att "one had to keep leaving out of it things which were 

either absurd or paradoxical, in order to keep it from being funny; and these things seemed to 

be close to the heart of the scenes in question"60.

      I det urval av material i Stanley Kubrick-arkiven i London utgiven i boken Stanley Kubrick 

Archives, finner man många belägg för att Kubricks syn på den moderna världen och 

människan, åtminstone kring denna punkt, var i sin essens absurd. En av Kubricks egna an-

                                                            
58 Intervju med Jeremy Bernstein, se litteraturlista över otryckta källor. Detta påstående bekräftas också av Terry 
Southern i artikeln ”Check-Up with Dr. Strangelove”.
59 Siano (otryckta källor). Även Sharon Ghamari-Tabrizi, som menar att det var via en vetenskaplig artikel av 
Thomas Schelling (Nobelpristagare i ekonomi 2005) som berömde boken som ett bättre och mer förklarande 
arbete än vad några professionella analytiker lyckats med
60 Macmillan International Dictionary of Films and Filmmakers, vol. 1, s. 126
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teckningar från 1962 lyder: "If the modern world could be summed up with a single word it 

would be 'absurd'. The only truly creative response to this the comic version of life61". 

      Ett referat, förmodligen skrivet av Kubrick själv, över ett samtal om Dr. Strangelove

mellan honom själv och Joseph Heller, författare till bland annat Catch-22, avslöjar också en 

syn på att verkligheten är absurd och komisk, och en motvilja att acceptera tendensen i filmer 

att undvika verkligheten till förmån för en estetiserad "sanning". Han menade att filmer i 

allmänhet alltid undviker vardagens absurda banalitet för att skapa en förljugen realism62.

      I Lolita var problemet att romanen förklarade Humberts tankar och inre känsloliv. I Red 

Alert är det på många sätt tvärtom; berättaren förklarar allt objektivt medan läsaren istället 

förväntas vara förskräckt. På samma sätt som Kubrick valde bort Humberts röst väljer han 

bort det indirekta allvaret i Red Alert. Utifrån nästan exakt samma fabula gör han en film som 

delar romanens sakliga och stringenta stil, och som likt romanen inte förklarar för 

åskådaren/läsaren hur denne ska uppfatta informationen; men då Red Alert måste förstås som 

en spänningsroman blir Dr. Strangelove en komedi. Ändå är det nästan ingenting i filmen som 

avslöjar en komisk agenda - sånär på att karaktärerna fått namn som 'Bat' Guano och Major 

King 'Kong'. Kubrick har utifrån samma fabula presenterat en snarlik intrig och där George 

med romanen frågat "Är detta inte otäckt?" frågar Kubrick med filmen "Är detta inte alldeles 

absurt?". En fabula har alltså, precis som i Lolita, lett till två komplett olika verk i varsitt 

medium och denna gång trots att båda verk bygger på samma sakliga stil och opartiska 

berättarperspektiv. Det ställer frågor, som neurologisk vetenskap ännu inte kan besvara63, 

kopplade till Strathausens notering att åskådaren inte verkar tilltalas av samma saker som 

läsaren, och att de bearbetar information på olika sätt.

      2001: A Space Odyssey kom att bli Kubricks eventuellt mest berömda verk; fastän den 

möttes av ursprungligen blandad kritik är den idag erkänd som en av de bästa och mest 

inflytelserika filmer som någonsin gjorts64. I relation till romanen med samma namn av 

Arthur C. Clarke är ekvationen ännu enklare att räkna ut än Lolita och Dr. Strangelove. 

Kubrick började arbetet på filmen efter att ha läst Clarkes novell The Sentinel och anlitade 

därefter Clarke för att skriva en romanversion av filmen samtidigt som han själv gjorde den. 

Det rör sig alltså, bokstavligt talat, om en film och en roman som uppstått parallellt med 

varandra utifrån samma fabula. Som jämförande exempel kan nämnas att en Wikipedia-

                                                            
61 The Stanley Kubrick Archives, s. 363
62 The Stanley Kubrick Archives, s. 362
63 Hasson et al. ”Neurocinematics: The Neuroscience of Film” s. 1-2
64 BFI:s lista över världens bästa filmer:  http://www.bfi.org.uk/sightandsound/topten/poll/critics.html. The 
Moving Arts: http://web.archive.org/web/20110106083521/http://www.themovingarts.com/100-greatest-movies-
of-all-time/
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sökning på "2001: A Space Odyssey" leder till en artikel om 2001: A Space Odyssey som "a 

science-fiction narrative, produced in 1968 as both a novel, written by Arthur C. Clarke, and a 

film, directed by Stanley Kubrick65". Återgår vi till Gaudreault och Marions förståelse för 

fabulan som en extern enhet i sin ursprungliga form separerad från alla medium ser vi denna 

tes manifesterad i Clarkes och Kubricks arbete med 2001. 

      Inte heller A Clockwork Orange, Kubricks ökända filmatisering av Anthony Burgess' 

samhällssatiriska roman, kräver en närmare granskning för att Kubricks metod ska undgå den 

som söker den. Kubrick älskade Burgess' roman och skrev ursprungligen ett manus som följde 

romanens intrig nästan till punkt och pricka. Malcolm McDowell, som blev förevigad i 

huvudrollen, har dock vid många tillfällen poängterat att Kubricks skrivna manus inte hade 

någon praktisk betydelse, utan att Kubrick under hela produktionen använde sig helt av 

Burgess' roman och konstruerade sina scener på plats; detta ledde till att inspelningen innehöll 

flera improvisationer, som kom att leda till detaljer som inte existerar i romanen, som till 

exempel McDowells utbristande av Singin' in the Rain under en våldtäkt/misshandel66. 

      En närmare studie av filmen och romanen visar att Kubricks bearbetning av romanen 

praktiskt taget går ut på att använda det mest effektiva i berättarens (Alex) röst för en 

cinematisk berättarröst och stryka de förklarande passagerna i romanen för att ersätta det med 

visuella strategier. Till och med om man skummar igenom romanen kan man dra slutsatsen, 

om man sett filmen, att filmens narrativ praktiskt taget är densamma som romanen, fast de 

passager där berättarrösten är förklararande är överstrukna och ersatta av visuella lösningar.

      Därmed inte sagt att filmen och romanen är tematiskt identiska. Symbiotiskt med den 

våldsamma kritik som filmen fick utstå kände Burgess oro över den: "I realised" skriver han i 

sin självbiografi, "how little impact even a shocking book can make in comparison with a 

film. Kubrick's achievement swallowed mine whole67". Främst var Burgess oroad över 

Kubricks slut68, i vilket samhällsmaskinen i form av en skrupelfri premiärminister befriar 

Alex från sin skuld för att undvika att erkänna ett systemfel och Alex tycks ha återvänt till sin 

sociopatiska våldslust. I romanen följer ett kapitel där Alex vid 21 års ålder "mognar" och vill 

skaffa familj för att bli en ordentlig samhällsmedborgare. Kubrick kände inte till detta kapitel 

förrän han var klar med manuset, då det sista kapitlet inte var med i den amerikanska utgåvan 

av romanen, men han ansåg det "extra" kapitlet i vilket fall som helst vara motsägelsefullt och 

inte i linje med vad han ansåg romanens tematik vara (eller rättare sagt, hos Gaudreault och 
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66 Vincent Lobrutto, Kubrick: Inside a Film Artist’s Maze. S. 365-66
67 Anthony Burgess, You’ve Had Your Time, s. 246
68 Burgess, 245
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Marion, hur han tolkat fabulan). Kubrick hade misstänkt att Burgess av sin förläggare tvingats 

lägga till ett positivt slut, även om Burgess i själva verket ansåg hans slut vara centralt69. Ku-

brick menade i vilket fall som helst att han "certainly never gave any serious consideration to 

using it70". 

      På en teknisk, narrativ nivå följer filmen romanen troget men slutet gör det till två helt 

olika berättelser; medan Burgess' roman når ett humanistiskt budskap i Brott och straff-

tradition är Kubricks film avsevärt mer svart. Som litteraturprofessorn James M. Welsh ut-

trycker det: "The final chapter […] conveys some sense of hope, suggesting that intrinsic 

goodness may yet prevail to achieve Alex’s moral rehabilitation naturally, rather than through 

state-imposed psychological conditioning. /.../ [I]t is not covered by Kubrick’s film, which 

therefore changed Burgess’s meaning substantially71"

      Vi kan konstatera att också i A Clockwork Orange uppstår en fundamental diskrepans 

mellan roman och film, trots att Kubrick inledde arbetet med lojalitet mot förlagan. Burgess 

blev i slutändan djupt sårad, och kände sig förrådd av Kubrick72, som gjort en film där 

huvudpersonen inte var underordnad samhället utan vice verca. Som Kubrick förklarar för 

Ciment73 är hans film inte en berättelse om en ung mans plats i samhället utan en kritisk 

kommentar om samhällsorganet i sig.

Barry Lyndon och The Shining – De definitiva dekonstruktionerna

Som Mark Crispin Miller noterar74 hade Kubrick från och med 2001: A Space Odyssey en 

utsagd avsikt att göra filmer som kommunicerade visuellt, det vill säga via sitt medium, och 

inte på det verbala sätt som närmar sig romanförståelsen75 till exempel genom långa dialoger, 

subjektiva berättarröster, och dylikt. De viktigaste beståndsdelarna i en film menade han, är 

"the mysterius parts - beyond the reach of reason and language76" och de fyra sista filmer han 

gjorde under sin livstid - Barry Lyndon 1975, The Shining 1980, Full Metal Jacket 1987 och 

Eyes Wide Shut 1999 - är alla exempel på denna uppfattning dragen till sin spets. De är alla 

                                                            
69Anthony Burgess, ”A Clockwork Orange Resucked in A Clockwork Orange”, förord till en utgåva av romanen 
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74 Miller, ”Barry Lyndon Reconsidered”
75 Ibid
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filmer där bildspråket i sig är det centrala; den narrativa logiken är i dessa filmer svår att få 

fullständigt grepp om och karaktärernas dialoger är avsevärt mer kryptiska än förklarande. 

Åskådaren bjuds in att tolka intrigernas händelseförlopp utifrån bilderna; scenografi, foto, 

visuella symboler och metaforer, och så vidare. Även om de alla är byggda på litterära 

förlagor blir dessa filmer, vid jämförelse, tydligare än någonsin strukturellt uppbyggda för att 

förstås av en åskådare; den som söker hitta mening i filmerna genom att läsa romanerna 

kommer lämnas tomhänt. Troligen lämpar sig dessa filmer allra bäst för rent visuella studier, 

utan en specifik bundenhet till vare sig film eller litteratur.

      Med detta sagt måste det poängteras att dessa filmer, som kan studeras och analyseras i 

oändligheter, paradoxalt nog inte kan ges alltför stort utrymme i den här studien av 

adaptioner. De kan tyckas vara storartade källor till studier mellan film och litteratur och 

medan detaljerade jämförelser förvisso skulle kunna fylla flera volymer, är det desto enklare 

att konstatera den totala mediala skillnaden mellan filmerna och deras romanförlagor. Barry 

Lyndon till exempel, byggd på Thackerays viktorianska roman The Luck of Barry Lyndon, 

skiljer sig omedelbart från romanen då Kubrick rent konkret växlar berättarperspektiv. 

Romanen berättas i första hand av den självgode Barry Lyndon - och utgör därmed 

kategoriskt sett samma opålitliga berättare som i Lolita och A Clockwork Orange - medan 

filmen har en ironisk berättarröst placerad i tredje person, som i förväg avslöjar för åskådaren 

vad som kommer att hända med Barry i filmen. Scenerna i filmen består av långa tagningar, 

ofta med stillastående kamera som mycket långsamt zoomar in eller ut, för att scen för scen 

avslöja en allomfattande mise en scene som ska efterlikna rennässansmålningar. Inga scener 

följer heller varandra på ett tydligt kausalt sätt - av typen där en karaktär exempelvis går in 

genom en dörr för att komma ut genom en annan - utan varje scen utgör en egen, fixerad 

tagning. Betydelsen av dessa fixerade tagningar, som gör varje scen till en egen enhet, 

överensstämmer med vad Deleuze angående fixerat kameraperspektiv kallar ”a primitive state 

of the cinema” bestående av ”neither change nor duration77”.

      Jämför man narrativen mellan Thackerey och Kubrick kan man konstatera att även om 

Kubrick metodiskt raderat många scener från romanen (inklusive alla som indikerar fars eller 

föreslår att huvudpersonen är en skrytsam gamäng) kommer de båda fram till ungefär samma 

sak; den unge irländske bondsonen Barry kommer upp sig i societeten men misslyckas med 

att behålla något av värde och slutar utfattig och moraliskt bankrutt. Men precis som i alla 
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våra tidigare exempel använder Kubrick metoder som skiljer romanen och filmen åt på ett 

fundamentalt, medialt sätt. Bilge Ebiri kommer fram till samma sak i sin jämförelse:

The novel is one big lie; nothing that Barry Lyndon says is really to be trusted. It is a novel written in 1844, but 

it pretends to have been written in the late 18th (or early 19th) century. To that end, it uses the 18th Century 

forms of the picaresque novel [such as Tom Jones] and the memoir (such as the popular Diary of Samuel Pepys) 

/.../ [It is] remarkable the extent to which the novel itself relies upon an awareness of its readership, the same 

way the film is aware of its spectators, to generate meaning78

I sin analyserande essä Kubrick's Anti-Reading of The Luck of Barry Lyndon poängterar även 

Mark Crispin Miller att skiftet av berättarröster utgör filmens fundamentala medieskifte då 

filmens berättarröst via filmmediets tillgångar kan agera både som en deltagare i filmen och 

som en extern kommentator för publiken: "the narrator, who speaks for the audience within 

the film, and to the audience in front of the film, [is] bridging the gap between the most super-

ficial viewers in each."

      Förståelsen för Barry Lyndon som en film gjord för sitt medium går hand i hand med 

förståelsen för filmen som gjord för att utmana gränserna för mediet. Detta understryks av 

Michael Klein som jämför filmen inte bara med romanen den är byggd på utan på romaner i 

allmänhet79 och slutligen har även den inflytelserike sociologen Jean Baudillard, om än mer 

pessimistiskt, skrivit om Barry Lyndon som den bästa film som någonsin gjorts i förhållande 

till sitt medium, filmen, vilken Baudillard ser som den "kalla maskinens" konstform80.

      I viljan att göra en helt visuellt kommunicerande film gick Kubrick ännu ett steg längre i 

The Shining, en av hans mest berömda filmer. Som adaption är det förmodligen Kubricks allra 

minst "respektfulla", och det är vida känt att Stephen King var upprörd över filmen81. Kubrick 

hymlade dock aldrig med att han ansåg Kings bok vara "by no means a serious literary work", 

men det var återigen fabulan som Kubrick tog till vara på; "but the plot is for the most part 

extremely well worked out, and for a film that is often all that really matters82".

      The Shining - som går ut på att den nyktre alkoholisten Jack Torrance blir galen i ett 

igensnöat hotell han har i uppgift att sköta om, och försöker mörda sin fru och sin son (som 
                                                            
78 Bilge Ebiri, Barry Lyndon: The Shape of Things to Come: http://www.visual-
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79 Michael Klein, ”Narrative and Discourse in Kubrick’s Modern Tragedy”, ur The English Novel and the 
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80 Jean Baudillard. ”On History, Simulation and Barry Lyndon”. Ur boken Simulacra and Simulation. Äv. 
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81 Den enda filmatisering King minns ha ”hatat”, citerat ur intervjun Writing Rapture: The WD Interview i 
Writer's Digest, May/June 2009
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har övernaturliga, telekinesiska krafter) - är i Kings roman främst en psykologiskt orienterad 

skildring av huvudpersonen, och följer en konventionell narrativ där spänningen byggs upp 

för att kulminera i dramatik. Boken går att jämföra med Kings övriga produktion, då den raka 

stilen överensstämmer med hans tidigare och senare och karaktärerna (den alkoholiserade 

mannen, den utsatta kvinnan, det pressade barnet) tillhör Kings arketyper83. Kubricks film är 

istället surrealistisk, till stor del inspirerad av klassisk drömlogik och Freuds koncept om Das 

Unheimliche84, och hela filmen, som Pauline Kael uttryckte det i sin recension, "seems not to 

make sense”85. I sin adaption, som Kubrick bearbetade med författaren Diane Johnson, är 

flera centrala sekvenser från romanen helt raderade och istället är flera nya idéer, centrala för 

filmen, inlagda; bland annat en häcklabyrint och en berömd sekvens med en "fors av blod". 

Labyrinten som symbol finns också invävd i den visuella tematiken överallt i The Shining86

och kan, såsom Kubricks metod dikterade, bara uppfattas av en åskådare. Detsamma gäller 

forsen av blod, en bild som uppstår vid flera tillfällen i filmen men som aldrig förklaras eller 

får något sammanhang i intrigen. Åsådarens desorientering fulländas allt eftersom filmen 

fortsätter, bland annat genom en attack mot åskådarens uppfattning av tid och rum. Filmens 

"förklarande" titelkort eskalerar till det absurda - "Tuesday", "Thursday", "4pm" - och i filmen 

avrundas med en obegriplig bild av en tavla där Jack Torrence visar sig ha funnits på hotellet 

redan 1921 (denna tavla är en av många saker som inte existerar i romanen).

      Jag nämner dessa uppradade exempel på innehållet i The Shining för att markera att filmen 

är en (exceptionell) uppvisning i film- foto och klipping och någon litterär förståelse kan inte 

appliceras på filmen, då den är nog så förvirrande att tolka bara rent visuellt som en film. Där 

romanen förklarar vad Jack Torrence tänker beskriver den också hans förfall in i galenskap; 

filmen har ingen sådan verbalt förklarande motsvarighet, utan förblir kryptisk, gåtfull och 

fundamentalt visuell. Kubrick avslöjade till och med i Ciments intervju att han inte visat 

romanen någon ”lojalitet” eftersom romanen bygger på att huvudpersonen psykologiskt bryts 

ned i en kausal narrativ, medan Kubrick tillsammans med Johnson experimenterade med 

narrativen redan innan de började skriva manus: ”Diane and I talked a lot about the book and 

then we made an outline of the scenes we thought should be included in the film. This list of 
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scenes was shuffled and reshuffled until we thought it was right, and then we began to 

write87”

Diplomatiska relationer; Full Metal Jacket och Eyes Wide Shut

Även om Kubricks två sista filmer, Full Metal Jacket och Eyes Wide Shut, som jag tidigare 

nämnt är strukturellt byggda för visuell förståelse skiljer de sig från de två föregående 

filmerna då de har en mer diplomatisk relation till sina förlagor. Medan Barry Lyndon och 

The Shining är filmer som, kan en fidelity-kritiker hävda, exploaterar sina förlagor utan att 

visa dem någon hänsyn lyckades Kubrick till någon mån undkomma problemet med trogenhet 

till förlagan (om detta nu kunde sägas vara ett problem för honom).

      De flesta biografier som skrivits om Kubrick nämner hans strategi att alltid utveckla ett 

nytt projekt med lärdomar från de föregående i åtanke. I valet att filma The Shining fanns till 

exempel också tanken att filmatisera en bästsäljande populärlitterär roman efter att Barry 

Lyndon inte blivit en ekonomisk framgång88. Då The Shining fick utstå mycket kritik för att 

inte följa boken tillräckligt troget89 är det inte omöjligt att Kubrick sökte filmatisera en roman 

utan att romanen tog skada på det sätt som King, Burgess och Nabokov tidigare menat att 

hans filmer gjort90. I vilket fall som helst är Full Metal Jacket en intressant filmatisering av 

Gustav Hasfords The Short-Timers, utgiven 1979 och idag inte längre i tryck. Den halvt 

självbiografiska romanen består av skildringar från Vietnamkriget, där Hasford deltog som 

marinsoldat, och är uppdelad i tre distinkta delar: Den första delen, "The Spirit of the 

Bayonet", skildrar  förhållandena på ett "boot camp" (militärutbildningen) där en tyrannisk 

officer dehumaniserar de unga männen till soldater varpå en av dem skjuter ihjäl honom och 

tar sitt eget liv inför plutonen. Denna del av romanen är skriven på ett minimalistiskt, 

närgånget och stilistiskt ovanligt sätt, med enkla meningnsbyggen som till stor del bygger på 

konstateranden. Bokens första rader presenterar omedelbart den snäva stilen:

The Marines are looking for a few good men...

    The recruit says that his name is Leonard Pratt.

    Gunnery Sergeant Gerheim takes one look at the skinny red-neck and immediately dubs him "Gomer 

Pyle."

    We think maybe he's trying to be funny.  Nobody laughs.

Dawn.  Green Marines.  Three junior drill instructors screaming, "GET IN LINE!  GET IN LINE!  YOU 

WILL NOT MOVE!  YOU WILL NOT SPEAK!"  Red brick buildings.  Willow trees hung with with 
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Spanish moss.  Long, irregular lines of sweating civilians standing tall on yellow footprints painted in a 

pattern on the concrete deck.

    Parris Island, South Carolina, the United States Marine Corps Recruit Depot, an eight-week college for 

the phony-tough and the crazy-brave, constructed in a swamp on an island, symmetrical but sinister like 

a suburban death camp. (s. 2)

I de två följande delarna, "Body Count" och "Grunts", utvecklas perspektivet gradvis. I andra 

delen, som skildrar huvudpersonens vardag som krigskorrespondent i Vietnam 1968, 

utvecklas strukturen till det av längre stycken med en tydligare förstahandsberättare, även om 

den mekaniska stilen av konstateranden är intakt; ("We go into a movie theater that looks like 

a warehouse and we watch John Wayne in The Green Berets, a Hollywood soap opera about 

the love of guns" s. 14). I den tredje delen, som utspelar sig under ett militärt krigsuppdrag i 

djungeln utanför Khe Sanh, har större detaljrikedom och ett fullt utvecklat subjektivt 

berättarjag uppstått. 

      I fidelity-perspektivet är inte Full Metal Jacket en alldeles lyhörd filmatisering av 

romanen, vars stil och tonfall (eller "spirit", ordet som Marciniak ifrågasatte romanens 

påstådda essens med) är präglat av en poetisk kvalité som är både närgången, rå och 

desillussionerad; inte olik Allen Ginsberg eller William S. Burroughs, båda vilka är citerade 

av Hasford i början av romanens andra del. Även om Hasfords berättare, huvudpersonen 

kallad Joker, får mer utrymme i Kubricks film (där han spelas av Matthew Modine), till och 

med i form av en berättarröst som då och då informerar åskådaren om vart vi befinner oss, så 

har återigen Kubrick strukturerat upp sin film på eget bevåg. Full Metal Jacket är uppdelad i 

två distinkta delar; den första delen bygger på romanens första del under militärutbildningen -

"The Spirit of the Bayonet" - och den andra utspelar sig i Vietnam och är främst byggd på 

romanens andra del - "Body Count" - medan den tredje delen - "Grunts" - är exkluderad, även 

om Kubrick lånat inslag och repliker ifrån den. 

      Ändå har The Short-Timers och Full Metal Jacket ett komplementvärde gentemot 

varandra som andra romanförlagor inte har till Kubricks filmer. Den del av filmen som är 

allra trognast är den första, byggd på "The Spirit of the Bayonet", även om det är ett aningen 

abstrakt påstående då det romanpartiet är så pass avskalat. Kubrick kunde använda sig av den 

minimalistiska prosan för att själv fylla i tomrummen - en mer utformad prosa skulle till 

exempel kunnat innehålla miljöbeskrivningar, mer detaljerade personskildringar, tydligare 

formulerade händelseförlopp et cetera; nu finns inget sådant i romanens första del, vilket gör 

en filmatisering än mer lämplig. Även om "Body Count" innehåller en mer detaljerad prosa 
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överlag har den jämförbart få miljöbeskrivningar; allt som allt lämnades dessa saker öppna 

likt ett carte blanche för Kubrick att utnyttja. Att han inte intresserade sig för romanens tredje 

del, där en fullt utvecklad berättare finns och där miljöbeskrivningar existerar, går i enlighet 

med det mönster vi kunnat se hos Kubrick.

      Kubrick skrev manuset tillsammans med Hasford och Michael Herr, en annan författare 

med militär bakgrund som skrivit en annan Vietnam-roman (Dispatches) som inspirerade 

Kubrick, och även denna relation vittnar om ett mer diplomatiskt adaptionsarbete, åtminstone 

Herr och Kubrick emellan. Processen var visserligen inte helt demokratisk, eftersom Hasford 

och Herr kom att skicka sina skrivna sidor till Kubrick via mail utan att veta om han ämnade 

göra något av dem.91. När Kubrick insisterade på att alla tre skulle träffas över en middag 

slutade det hela, enligt Herr, så illa att Kubrick kom att frysa ut Hasford och bannlysa honom 

från hela projektet92

      Komplikationer i arbetet tillsammans med andra författare vittnade även författaren och 

journalisten Frederic Raphael om i sin bok Eyes Wide Open: A Memoir of Stanley Kubrick, 

vilken var den första bok om Kubrick som publicerades efter hans död. Rapahel skildrar i 

boken sitt arbete tillsammans med Kubrick åren 1994-95 med att göra manuset till Eyes Wide 

Shut, byggd på Arthur Schnitzlers Traumnovelle från 1925. Även om Raphael, som blev 

mycket frustrerad av Kubricks envishet, tangerar till att begå karaktärsmord på Kubrick i sin 

bok, så är boken kanske den enda större förstahandskällan att tillgå för information om 

Kubricks arbetsmetoder i sina adaptioner. Raphaels beskrivning av Kubricks process att 

förvandla Schnitzlers dekadenta, psykoanalytiska roman till en modern film överensstämmer

med tesen att Kubrick dekonstruerade litteratur för att bygga upp film. I ett utdrag ur romanen 

publicerad i The New Yorker 14/6 1999 beskriver Raphael till och med ordagrant:

KUBRICK did not seem interested in words. He might admire the sharpness of my dialogue, but it was not 

something he wanted to film, and film alone was his art. A great director wants to minimize whatever impedes 

him from using the available space - and budget - for what he regards as the heart of the matter. Kubrick left 

motive or "psychology" to be divined by the spectator.

I came to realize that he didn't even want the characters to have any particular personality: he would as soon 

have types as individuals with specific histories or sensibilities. He did not want the scenes to carry any authorial 

mark but his. I was there to prepare the way for him to do his stuff. Anything that was markedly mine was never 

the stuff he was going to do.93

                                                            
91Ed Vulliamy, artikel i The Guardian, http://www.guardian.co.uk/books/2000/jul/16/film. 
92 Ibid.
93 Se otryckta källor, Raphael.
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Raphael, vars naturliga instinkt som författare var att skriva något karaktäristiskt, fann sig 

ständigt skala av manuset tills bara den råaste kärnan hos Schnitzler fanns kvar94. I detta 

återfinner vi dock ett intressant brott mot Kubricks vanliga vilja att utifrån fabulan konstruera 

en egen narrativ. Eyes Wide Shut kom att bli Kubricks kanske mest trogna film95. 

Traumnovelle handlar om ett gift överklasspar i Wien som går igenom en kris när kvinnan, 

Albertina, avslöjar sexuella fantasier hon haft om en annan man; detta leder till att mannen, 

Fridolin, ger sig ut på en nattlig eskapad på gatorna i Wien som leder honom genom diverse 

surrealistiska, för eran typiskt psykoanalytiskt betonade "äventyr" bland annat innefattandes 

en herrgård där en hemlig order har orgier iförda masker. När han dagen efter besöker sina 

nattliga stationer är de kusliga, och vid herrgården blir han hotad till livet. Han återvänder till 

sin fru, erkänner sina äventyr och de båda bestämmer sig för att inte oroa sig för framtiden 

och vara glada över att de överlevt sina eskapader.

      Kubrick hade velat filmatisera Schnitzlers berättelse ända sedan 196896 och medan han 

tidigare, i intervjuer, talat om problem med adaptioner i form av att strukturera om intriger 

eller förändra berättarperspektivet var utmaningen med Eyes Wide Shut att följa Schnitzlers 

intrig och göra en modern uppdatering av ett relationsdrama från 1925, utan att förändra 

Schnitzlers originalintrig. Ur Raphaels bok:

In our next phone conversation, I learned that Kubrick wanted to transfer the action from fin-de-siecle Vienna to 

contemporary New York. Did I think it was possible? It was possible, I told him, but hadn't many things changed 

since 1900, not least the relations between men and women?

"Think so?" Kubrick said. "I don't think so."

I thought about it; and then I said, "Neither do I."97

Jan Harlan, Kubricks svåger och medproducent från 1975, sa i samband med dokumentären 

Stanley Kubrick: A Life in Pictures (2001) att Kubrick var mycket nöjd med filmen och såg 

den  som sitt livs främsta bidrag till filmkonsten98. Eyes Wide Shut är också Kubricks 

narratologiskt sett mest "trogna" film. Många detaljer, till exempel vissa ordval och namn på 

                                                            
94 http://www.smallbytes.net/~bobkat/raphael.html
95 med tanke på att A Clockwork Orange hade ett slut som "svek" romanen för ett helt annat budskap
96 Charlie Rose 8/3 1999, se otryckt material.
97 Se Raphael, otrycka källor
98 Intervju med Jan Harlan, http://www.dvdtalk.com/janharlaninterview.html
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karaktärer, har förändrats; romanens inslag av homofobi och antisemitism är borta99, och den 

manliga huvudpersonen är mer naiv och mindre självsäker än romanens Fridolin, som i 

romanen även avslöjar sina sexuella fantasier som hämnd på sin fru. I övrigt är filmens enda 

invention en högborgerlig fest som hålls av karaktären Ziegler, också skapad för filmen; 

filmen inleds med denna fest och fungerar som ett narrativt anslag där karaktärerna 

presenteras för åskådaren och placeras så att de kan fortsätta utvecklas i intrigen på ett sätt 

som blir visuellt logiskt; detta ger filmen den tredje, cinematiska dimensionen som romanen 

inte behövde i det att den lämnar över till läsaren att tolka karaktärernas dimensioner med 

fantasin.100

      Dessa operationer till trots förblir Eyes Wide Shut den mest trogna filmatiseringen av en 

roman Kubrick någonsin gjorde. Efter filmens inledning följer den romanens narrativ i stort 

sett steg för steg. Det finns en slags ironi, måhända, i att Kubricks mest trofasta filmatisering 

är en uppdatering av ett relationsdrama som utspelar sig kring sekelskiftet; själva ordet 

"uppdatering" öppnar frågeställningar av flera slag, då filmen snarare, om än indirekt, föreslår 

att äktenskapliga dilemman är ett av den moderna människans tidlösa bryderier. Det är också 

intressant att filmatiseringen, trots sin trogenhet till förlagan, fortfarande inte har en fidelity-

approach; en verkligt "trogen" film skulle ju ha inneburit ett kostymdrama i Wien.

      Eyes Wide Shut var Stanley Kubricks sista film. Han dog 7 mars 1999, fyra dagar efter att 

ha presenterat den färdiga versionen.

Avslutande kommentarer

I första delen av denna uppsats nämnde jag att nya framsteg inom neuropsykologi och 

hjärnforskning börjat bidra till en ny syn på film, som ett medium som skiljer sig från andra i 

det att dess påverkan på människan troligen är tekniskt och biologiskt annorlunda än vad den 

hos exempelvis litteratur eller bildkonst är. Det kan verka som att jag därefter "övergav" det 

spåret och inledde en mer strukturalistiskt orienterad studie till förmån för en analys över 

Kubricks filmer och dess förlagor. Jag nämnde dock neuropsykologin medvetet. Anledningen 

till att denna uppsats inte gått in mer på den forskningen är för att den helt enkelt ännu är ny 

och originell. I rapporten från Hasson et al, framgår det att även om man sedan filmens 

födelse förmodat att filmens påverkan på människan kan vara stark var det inte förrän början 

på 90-talet som infraröd hjärnforskning gjort det möjligt att skåda människans hjärnaktivitet 
                                                            
99 Peter Loewenberg, “Freud Schnitzler and Eyes Wide Shut”, Depth of Field s. 268
100 Cocks, Geoffrey Cocks. Wolf at the Door. s. 146.
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och inte förrän de allra senaste framstegen i fMRI (functional magnetic resonance imaging) 

har det blivit möjligt att studera hjärnaktivitet medan en människa betraktar en film101. 

      I takt med att denna forskning växer kommer dock det neuropsykologiska perspektivet 

bli av stor vikt, i synnerhet med tanke på vårt växande behov av att förstå vår teknologiskt 

omvälvande samtid, och när denna forskning växer kommer Kubricks filmer oundvikligen 

vara de perfekta filmerna att använda i sådana studier. (Scenen i A Clockwork Orange, där 

Alex är fastspänd i biosalongen med tvångsmässigt uppspärrade ögon gör något annat nästan 

otänkbart). I studien framgick att två kortare filmer regisserad av Alfred Hitchcock aktiverade 

dubbelt så mycket hjärnaktivitet som de andra (varav en var Sergio Leones Den gode, den 

onde den fule) och utifrån den förvisso ringa mängd data kan man dra slutsatsen att Hitchcock 

onekligen var berömd för att göra filmer med åskådaren i åtanke; liksom Kubrick.

      Jag har i detta arbete försökt vara noggrann med att inte låta Kubricks filmer bli föremål 

för alltför nära läsningar, utan utmaningen jag gett mig själv har varit att studera 

adaptionsmetoderna, hur Kubrick som konstnär i ett annat medium förhöll sig till litteraturen. 

Metoden att applicera Gaudreault och Marions, om än något obskyra, idéer anser jag varit 

fruktbara. Kubricks metoder överensstämde med det av dekonstruktion av ett medium och 

utifrån fabulan konstruera ett verk i ett annat. Resultatet kan summeras som två Lolita (en 

roman om en excentrisk intellektuell barnarövare; en film om ett satiriskt triangeldrama), en 

Red Alert och en Dr. Strangelove (en allvarlig thriller om en kärnvapenkonflikt; en ironisk 

komedi om en kärnvapenkonflikt; båda utifrån samma fabula och stilistiska strategi), två 

2001: A Space Odyssey (en film av Kubrick; en roman "regisserad" av Kubrick), två A 

Clockwork Orange (med samma intrig men två diametralt olika budskap), två Barry Lyndon 

(en roman berättad av en självgod förlorare; en film som visar upp en tragisk figur), två The 

Shining (en konventionell skräckroman; en obegriplig, visuell labyrint), en Short-Timers och 

en Full Metal Jacket (en uppluckrad roman vars luckor filmen fyller i) och en Traumnovelle 

och en Eyes Wide Shut som båda berättar samma äktenskapliga historia, med samma intrig 

och samma tematik om tvåsamhet, för att uppnå samma resultat, men med hundra år emellan 

varandra.

      Detta har jag haft avsikten att hålla i fokus. Men kanske mest av allt har jag med denna 

uppsats försökt vara noga med att ha själva intermedialiteten i åtanke - diskursen mellan 

litteratur och film är akut sammankopplad med framstegen av den digitala teknik som idag 

omger vår värld; en värld där inga separata medier existerar, och där alla konstformer passerar 

                                                            
101 Hasson et al, s. 1-2
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in och ut ur varandra i en enda medial ström, är idag inte en omöjlig eller orimlig framtidsbild 

att föreställa sig. Under veckan som gått (i skrivande stund är det vecka 21 år 2012) hörde jag 

en intervju med Matthew Modine, som spelade huvudrollen i Full Metal Jacket, som 

berättade att den bok han skrev om upplevelsen av inspelningen - The Full Metal Jacket 

Diaries - skulle ges ut i "tryck" igen; dock som en interaktiv iPad-App med inbyggda ljud-

och videofiler. "[Kubrick] would love the idea" menas det i intervjun; "He was crazy about 

the latest technological advancements." Av en händelse finns intervjun på YouTube.
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