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Abstract: Studien undersöker det sublima i Stanley Kubricks rymdepos från 1968. Främst 
behandlas den estetiska dimensionen av begreppet men av stort intresse är också huruvida 
filmmediet rymmer en mediespecifik sublimitet. Fyra tänkare ligger till grund för förståelsen 
av begreppet så som det formuleras i den teoretiska inledningen av uppsatsen – Longinos, 
Edmund Burke, Immanuel Kant samt Jean-François Lyotard och varje tänkare erbjuder en 
unik förståelse av begreppet. Detta ger ett mångfacetterat begrepp som kommer att prägla det 
metodologiska förfarandet. De olika teoretiska uppfattningarna av begreppet låter sig delas in 
i en dikotomi om implicit respektive explicit sublimitet, och denna uppdelning ligger 
sedermera till grund för uppsatsens disposition: I det första analyskapitlet behandlas filmens 
övergripande struktur. Utifrån neoformalismens begrepp om fabel och sujett, proairetisk och 
hermeneutisk linje belyses filmens episodiska uppbyggnad och kausalitetens betydelse för det 
sublima, hur det sublima kommer till uttryck i relationen mellan händelser och 
representationen av dessa händelser. I analysens andra del fokuseras den explicita 
sublimiteten och det sublima som rumslig tilldragelse. I analysens tredje del behandlas det 
sublima som frambragt genom implicita medel, den utomrumsliga sublimiteten och de 
temporala implikationer som följer av denna. Ur filmvetenskaplig kanon beaktas i uppsatsen 
dessutom Gilles Deleuze och Jean Epsteins filmiska filosofier varpå det blir tydligt att dessa 
rymmer sublima implikationer. Rörelsebilden och tidsbilden borgar för olika slags 
sublimiteter och nytt ljus faller över fotogeniet då det problematiseras utifrån Kants tankar om 
smakomdömet.  
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Inledning 

 

Det sublima är det som är absolut stort, det som oavsett jämförelse alltid förefaller oss 

övermäktigt. Det sublima är skimrande, strålande, bländande ljust och praktfullt. Det är också 

mörkt, mystiskt, skrämmande och fruktansvärt fasansfullt. Det slår mot oss med full kraft och 

överväldigar oss – aldrig har vi känt oss så obetydliga och små – men så försvinner det 

plötsligt och där står vi stärkta med höjt självförtroende å hela mänsklighetens vägnar. Det 

sublima är naturen i uppror men det är också ett uppror i vårt inre, i medvetandets subjekt. Det 

sublima är det vackraste, mest överdådiga vi någonsin beskådat men det är också det vi aldrig 

kommer att kunna se, det som överhuvudtaget inte låter sig visualiseras. Det sublima är ett 

öde landskap under det att solen går upp, det är den obegränsade rymden och stjärnornas 

oändliga antal, det är en allestädes närvarande övermäktig intelligens – ett illasinnat 

panopticon, det är en resa genom dimensionerna, det är upphörandet av åskådlighetsformerna 

tid och rum, det är död och återuppståndelse och det är en mystisk svart monolit. 

 

Som denna inledning låter påskina är det att ringa in det sublima inget lätt företag. Samtidigt 

är det just detta, vår oförmåga att konkretisera begreppet, som gör det sublimt. Och trots 

svårigheten som infinner sig vid stipuleringen av en klar definition så går det inte att ta miste 

på närvaron av det sublima när det väl ger sig till känna. Det överröstar allt och slår oss alltid 

med häpnad. Denna uppsats syftar till att studera det sublima i Stanley Kubricks rymdepos 

2001: A Space Odyssey (1968). I detta verk genomsyrar det sublima samtliga nivåer och 

filmen utgör därmed ett tacksamt empiriskt underlag för studiet av detta fenomen. Filmens 

sublima implikationer har också uppmärksammats tidigare. I Masters of Gravity – Special 

Effects and Supermen in the 20th Century belyser Scott Bukatman, Douglas Trumbulls 

specialeffekter utifrån olika aspekter av det sublima.1 Denna studie resulterar dock endast i en 

partiell belysning av filmens sublimitet, för det första fokuserar den enbart specialeffekterna 

signerade Trumbull, för det andra inbegriper den en rad filmer utöver 2001 vilket begränsar 

utrymmet för nämnda film, för det tredje kretsar diskussionen i huvudsak kring en jämförande 

diskurs om sciencefictionfilmens likheter med det amerikanska 1800-talsmåleriet. Detta i sin 

tur styr i hög grad vilka aspekter av det sublimas mångfacetterade innebörd som kommer till 

att avhandlas. Texten utgör därmed inte så mycket en empiriskt driven filmanalys av det 

                                                
1 Bukatman, Scott, Masters of Gravity – Special Effects and Supermen in the 20th Century (Durham & London: 
Duke University Press, 2003) 81-110 
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sublima utan snarare just en diskussion kring det sublima, i relation till filmmediet generellt 

och till Trumbulls specialeffektsekvenser mer specifikt. 

 

Föreliggande studie kommer att studera 2001 mer ingående och utifrån en vidare formulering 

av det sublima begreppet. Fokus i denna uppsats kommer att ligga dels på de olika 

stilgreppen, hur bilderna är komponerade och vidare på hur ljud, bild och berättarstruktur 

samverkar med övergripande sublima tankegångar och idéer i filmen. Relevant för uppsatsen 

är inte bara de uppenbart sublima sekvenser som ryms i filmen utan även de element som 

indirekt kommenterar det sublimas fenomenologi eller som på annat sätt placerar filmen i 

relation till den sublima diskursen i övrigt. Med studiet av det sublima i 2001 kommer också 

per automatik uppmärksamhet att riktas mot en mediespecifik sublimitet, varigenom mediets 

unika egenskaper att frammana det sublima belyses. Vilka möjligheter öppnar t.ex. filmens 

förmåga att presentera visuell information över tid och hur fungerar den auditiva och visuella 

kanalen i frambringandet av den sublima upplevelsen? Kan det sublima fungera för att belysa 

nya aspekter ur övrig filmteori? Dessa är de övergripande frågeställningar som ligger till 

grund för denna uppsats.  

 

Den svulstiga retoriken som alltid tycks beledsaga det sublima (som även undertecknad i och 

med inledningen gjorde sig synnerligen skyldig till) är inte utan poänger utan tycks vara det 

närmaste man kan komma i det att beskriva eller framhäva det sublima på språklig väg (det 

kan förstås göras mer eller mindre bra). Så var det också inom retoriken som det sublima först 

kom att teoretiseras. Longinos traktat Peri hypsous eller Om litterär storhet utgör en grundlig 

genomgång för hur en talare eller författare med de rätta förutsättningarna kan uppnå ett 

sublimt resultat med de rätta troperna och figurerna.2 I stora drag görs Longinos poänger 

gällande även för andra former av representerad sublimitet och hans skrift utgör den första 

teoretiska ansatsen i denna uppsats. Med tiden har dock nya bidrag lagts till den sublima 

teoretiska diskursen och begreppets betydelse har om än inte helt ändrats så antagit en mer 

mångfacetterad innebörd. Edmund Burke lyfter fram de mer skrämmande aspekterna av det 

sublima och gör dessa till det sublimas mest utmärkande drag. I och med Burke så dras också 

en absolut skiljelinje mellan det sköna och det sublima. Denna gränsdragning går igen även 

hos Immanuel Kant. Med dennes Kritik av omdömeskraften så kommer det sublima att handla 

om en subjektiv upplevelse vilken springer ur vår oförmåga att begreppsliggöra det som är oss 

                                                
2 Longinos, Om litterär storhet (Göteborg, Anamma, 1997). 
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allt för stort eller kraftfullt.3 Av detta följer att det sublima inte heller kan framställas eller 

visualiseras. Detta drar Jean-François Lyotard till sin spets. Och med denne har det sublima 

uttrycket utvecklats till en ren abstraktion. Det sublima är nu det som inte låter sig avbildas – 

en negation. En rent temporal begivenhet, att någonting överhuvudtaget tilldrar sig. Denna 

polarisering inom den sublima teoribildningen, om dels explicit sublimitet, tydligt förankrad i 

empiriska kategorier och dels implicit sublimitet, att koppla till det vilket inte låter sig 

framställas sinnligt – utgör den kanske tydligaste skiljelinjen inom begreppets genealogi och 

aktualiserar på samma gång andra centrala aspekter av det sublima. I den aktuella filmen 

fungerar denna dubbla logik och den dynamik den ger upphov till, som vi skall se, avgörande 

för såväl narrationens som stilgreppens sammanställning. Och i denna uppsats vidare, 

kommer den också att utgöra något av en strukturerande diskurs för analysens disposition. 

 

Begreppets obestämdhet går naturligtvis igen i den filmvetenskapliga diskursen och 

filmforskningen har behandlat det sublima utifrån flera olika perspektiv. Dels har detta sin 

upprinnelse i ovan nämnda mångskiftande betydelse men bidrar gör också faktorer som 

forskarnas i frågas syften med sina undersökningar, vilka perspektiv de representerar och 

vilken syn de har på filmmediet. En inte på något vis heltäckande redogörelse av fältet kan om 

inte annat fungera för att illustrera dess pluralism: Det sublima blir t.ex. intressant ur ett 

intermedialt jämförande perspektiv, som i tidigare nämnda Scott Bukatmans studie.4 Det 

sublimas temporala beskaffenheter skänker nytt ljus över Deleuze tidsbilder i Temenuga 

Trifonovas artikel ”A Nonhuman Eye: Deleuze on Cinema” och problematiserar vidare 

narrativets progression när Sean Cubitt skriver om ”the sublime time of special effects” i 

Screen.5 Även denne drar paralleller till måleriet, nu dock till barocken. För Jeffrey Pence 

erbjuder det sublima ett alternativt perspektiv på film helt och hållet. Pence har tröttnat på 

filmforskningens symptomatiska misstolkningar, och menar att det sublima bör rikta vår 

uppmärksamhet åt det som inte låter sig beskrivas bildligt, åt det transcendentala och 

oförklarliga.6 Denna nästan religiösa aspekt av det sublima vidrörs även i Yvonne Lefflers 

studie vari hon erbjuder en övergripande historisk översikt över det sublimas betydelse för 

                                                
3 Kant, Immanuel, Kritik av Omdömeskraften (Stockholm, Thales, 2003) 
4 Bukatman, 81-110 
5 Trifonova, Temenuga,  “A Nonhuman Eye: Deleuze on Cinema”, SubStance, vol. 33 nr. 2, 2004 ) 134-152. 
Cubitt, Sean, “Introduction. Le réel, c´est l´impossible: the sublime time of special effects”, Screen, vol. 40, nr. 
2, summer 1999, 123-130 
6 Pence, Jeffrey, “Cinema of the Sublime. Theorizing the ineffable”, Poetics Today, vol. 25, nr. 10, spring 2004, 
29-66. 
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skräckfilmsgenren, såväl estetiskt som receptivt.7 Cynthia Freeland gör det sublima till en 

kognitivistisk teori, resulterande i intressanta poänger gällande en mediespecifik filmisk 

sublimitet reserverad cineasterna.8 Och ur ett genusperspektiv har t.ex. Jane Sayle utifrån Niki 

Caros film Memory and Desire diskuterat och problematiserat föreställningen om en specifik 

feminin sublimitet så som den stipuleras av Barbara Claire Freeman i The Feminine Sublime.9  

 

Gemensamt för dessa studier dock, är att det sublima figurerat sekundärt, som analysverktyg 

för att belysa och lyfta fram en mer primär problematik, varpå har valts ut specifika aspekter 

ur det sublimas teoribildning vilka tjänat till att belysa just den föregivna problematik 

forskaren i fråga önskar studera. Eller så har studierna tagit avstamp ur någon särskild, 

avgränsad poäng inom det sublimas teori, varpå någon vidare förståelse för begreppets 

komplexitet och pluralism omöjliggjorts. I denna uppsats vill jag istället utgå från det sublima 

i första hand och låta detta mångfacetterade filosofiska begrepp stå i fokus och styra kursen 

för undersökningen. Tidigare forskning har t.ex. (beroende på syfte) ofta tenderat att antingen 

betrakta det sublima ur subjektivt (kognitivt) eller objektivt (empiriskt) perspektiv. Det 

sublimas filosofi rymmer dock båda uppfattningarna och i denna uppsats kommer att ges 

utrymme för båda dessa dimensioner av fenomenet. Symptomatiska läsningar av filmens 

sublimitet dock (t.ex. huruvida den ur ett vidare perspektiv ger uttryck för samhälleliga 

hegemonier) hamnar utanför denna uppsats avgränsningar. Detsamma gäller de religiösa 

poänger som brukar härledas ur den transcendentala dimensionen av begreppet.  

 

Denna vida utgångspunkt för analysen möjliggör vidare att olika vitt skilda strömningar ur 

den filmvetenskapliga diskursen vilka annars inte är direkt kompatibla, i analysen kan fungera 

för att komplettera varandra och belysa olika aspekter av filmens sublimitet. Så kommer 

denna uppsats ge utrymme för såväl neoformalistisk narrationsteori som deleuziansk 

metafysik och i något avsnitt kommer analysen att befinna sig på en konkret närläsningsnivå 

för att i ett annat avsnitt röra sig inom en mer övergripande filosofisk dimension. I förfarandet 

att behålla det sublimas mångfacetterade innebörd görs tillgängligt olika dimensioner av den 

filmiska texten varpå en vidare förståelse av filmisk sublimitet möjliggörs. Denna starka 

                                                
7 Leffler, Yvonne, Horror as Pleasure – The Aesthetics of Horror Fiction (Stockholm: Almqvist & Wiksell 
International, 2000) 
8 Freeland, Cynthia A, “The Sublime in Cinema”, Passionate views – Film, Cognition, and Emotion, red. Carl 
Plantinga och Greg M. Smith (Baltimore & London: The John Hopkins University Press, 1999) 65-83 
9 Sayle, Jane, “The Gendered Sublime in Memory and Desire”, Illusions, nr. 28, Autumn 1999, 17-23 
Memory and Desire (Niki Caro, 1998) 
Freeman, Barbara Claire, The Feminine Sublime, (Berkeley: University of California Press, 1995) 
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fördel överväger, menar jag, de negativa aspekter som följer av detta förfarande, som att 

begreppet laddas med ett visst mått av godtycklighet, i den meningen att dess betydelse 

skiftar, vilket i sin tur riskerar urvattna begreppet. I värsta fall hamnar man då i en situation 

där i princip vad som helst är att förstå som sublimt. Men klargörs det tydligt i analysen varför 

och hur – utifrån vilken kontext, vissa grepp eller sekvenser är att tillskriva sublima 

innebörder så bör dessa risker kunna avstyras, tillika en önskad grad av vetenskaplighet kunna 

upprätthållas. 

 
 

Det sublimas genealogi 

 

I detta avsnitt kommer jag att skissera en kortfattad historik över den sublima teoribildningen. 

Denna gör inte anspråk på att vara absolut allomfattande men den bör ge en någorlunda 

rättvisande bild av diskursen. I mångt och mycket bygger urvalet på Sven-Olov Wallensteins 

genomgång av det sublima begreppets olika innebörder i Bildstrider, och på Anders Olssons 

essä ”Det sublimas förvandlingar” som följer efter Longinos text i Anammas utgåva av Om 

litterär storhet.10 Någonstans måste man avgränsa sig och i såväl Wallensteins som Olssons 

text görs gällande att Longinos, Burke, Kant och Lyotard tillsammans är att betrakta som de 

främsta nyckelpersonerna inom det sublima begreppets teoribildning. Då de alla fyra vidare 

kan fungera för att komplettera varandra och belysa olika aspekter av det sublima i 2001 

förefaller det angeläget att inkorporera samtliga i denna undersökning. Detta ger att det 

sublima i denna uppsats kan härledas till fyra olika innebörder (om än med tydliga 

beröringspunkter sinsemellan). I syftet föreligger inte någon önskan om att rangordna dessa, 

däremot kommer de att ställas i relation till varandra. En jämförande diskussion av de olika 

teorierna kommer att föras mer eller mindre uttalat uppsatsen igenom, dels som en direkt följd 

av att teorierna knappast är att betrakta som autonoma (t.ex. bygger de senare tänkarna i 

mångt och mycket sina idéer på föregångarnas), men också för att jag tror att en sådan 

diskussion fungerar berikande för själva analysen. De olika tankegångarna problematiserar 

varandra och kan därigenom ge upphov till nya, vilka i sin tur kastar nytt sken över filmen. I 

det följande teoriavsnittet dock, kommer att redogöras för de olika teorierna enskilt och i 

enlighet med den kronologiska ordning i vilken de kom till. 

                                                
10 Wallenstein, Sven-Olov, Bildstrider Föreläsningar om estetisk teori (Göteborg: AlfabetaAnamma, 2001) 
Olsson, Anders, ”Det sublimas förvandlingar”, Om litterär storhet (Göteborg: Anamma, 1997) 91-122 
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Longinos och det sublimas retorik 
 

Den moderna sublima diskursen föddes med den mystiska skriften Peri Hypsous. Skriven i 

antikens Grekland av en okänd författare (som med tiden kommit att kallas för Longinos) 

utgör texten den första kända teoribildningen kring det sublima.11 Hos Longinos är det 

sublima att förstå som ett retoriskt grepp. Som utgörande en hög stil eller en litterär storhet, 

Longinos beskriver det som att: 
 

”[…] det upphöjda leder inte åhörarna till rationell övertygelse utan för dem utom sig själva, och med 

sin förmåga att hänföra tar det förunderliga alltid loven av det rent övertalande och behagande, 

eftersom det övertalande för det mesta står under vår egen kontroll medan det jag talar om utövar ett 

obetvingat våld och herravälde och övervinner varje åhörare. Skicklighet i konception och i god 

disposition och anordning av stoffet framgår inte av en eller två passager, vi ser det knappast framträda 

ens av hela ordväven; men när den litterära storheten bryter ut i rätt ögonblick skingrar den allt som 

blixten och visar omedelbart talarens samlade kraft.”12 

 

Longinos visar på grepp – figurer och troper vilka används för att uppnå en sublim stil men 

samtidigt är han noga att påpeka att i lika hög relevans för sublim gestaltning framstår 

egenskaper i talarens person. Bland de fem källor till sublimitet som Longinos radar upp är 

inte mindre än två att härleda till just en uppfattning om ett skapande geni; förmågan att forma 

stora tankar samt förmågan till häftig och inspirerande känsla. Gällande den första punkten, 

förmågan att forma stora tankar, skriver Longinos att ”[…] höghet är en återklang av 

själsstorhet”, förmågan att tänka höga tankar är snarast medfödd men att man efter bästa 

förmåga i den mån det är möjligt bör försöka fostra själen till storhet.13 Detta är den viktigaste 

punkten, en talare med oädla tankar lurar ingen men en talare som besitter just denna höghet i 

tanken kan uppnå litterär storhet även utan ordens hjälp. Longinos låter här utdrag ur 

Homeros verk Iliaden och Odysséen fungera som exempel där den höga tanken genom 

representationen står intakt varpå en litterär storhet gör sig gällande eller alternativt går 

förlorad i tråkiga redogörelser eller olyckliga formuleringar.14 Den höga stilen är en skör 

                                                
11 Här bör nämnas att Longinos verk öppnar för olika tolkningar och att han inte på något ställe i texten 
uttryckligen benämner det fenomen han studerar för ”det sublima”. Den storhet eller höghet han beskriver dock, 
har allmänt kommit att inkorporeras den sublima diskursen och de översikter jag tagit del av tar samtliga 
avstamp i Longinos traktat. 
12 Longinos, 14 
13 Ibid. 22 
14 Homeros, Iliaden (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004) 
Homeros, Odysséen (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 2004) 
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skapelse visar det sig och även de största berättarna stöter på problem i det att uttrycka de 

stora tankarna.  

 

Därefter följer tre punkter som är av slaget att de går att lära sig att behärska: rätta sättet att 

konstruera figurer (av två slag: tankens och språkets), ädelt språk (ordval och retoriska figurer 

etc.), samt förmågan att komponera samman allt på ett värdigt och upphöjt sätt.15 Longinos 

lägger mest vikt i sin redogörelse vid dessa punkter. Retoriska figurer kan användas för att 

uppnå storhet, men samtidigt väcker de misstänksamhet hos åhöraren. Figurerna är därför 

effektivast då de inte märks. Höghet och patos fungerar då som ett ”motgift” mot denna 

misstänksamhet. Det känslomässiga ligger närmare våra själar och därför överglänser och 

skymmer det figurerna.16 Figurerna är många till antalet och Longinos nöjer sig med att 

endast ta upp några stycken av dem, för att bevisa sin poäng. I denna redogörelse lämnar jag 

dem helt utanför. De redogörs för istället löpande i analysen i den mån de aktualiseras. 

 En viktig aspekt av Longinos sublimitet är att den egentligen inte är att betrakta som 

väsensskild det sköna. Det sublima tycks snarare vara en form av högstämd skönhet i talet, i 

analogi med pampiga symfonier eller stora perfekta målningar.  

 

Då Longinos utgår från talet och det skrivna språkets sublima retorik så följer en viss 

problematik i det att operationalisera dennes teorier på filmmediet. Språkliga bilder och 

figurer låter sig visserligen översättas till filmiska logiker och analysen kommer också att vid 

något tillfälle laborera med dessa. Vad jag betraktar som problematiskt dock, är hur Longinos 

utgår från talaren, det skapande subjektets förmågor medan en studie av detta slag (som 

studerar film, ett i allra högsta grad kollektivt skapat konstuttryck) nog gör klokt i att istället 

fokusera själva verket. Jag dristar mig således till att omformulera Longinos fem källor till 

sublimitet något, så att ”förmåga hos talaren att tänka stora tankar” blir ”förmåga hos verket 

att visa upp stora tankar”, ”förmåga hos talaren att gripas och ryckas med av ämnet” blir till 

”förmåga hos verket att förmedla ämnet känslomässigt” o.s.v. Detta reducerar visserligen 

geniaspekten av begreppet men i övrigt står begreppets innebörd intakt och de kriterier som 

Longinos tillskriver det sublima uttrycket kvarstår ändå. Först i och med denna förskjutning 

av betydelsen kan Longinos teorier anammas på filmmediet och jag slipper spekulera i om 

huruvida Kubrick är att betrakta som ensam skapare av verket eller om han besitter förmågan 

att tänka stora tankar eller inte. I det stora hela dock, så är det främst utifrån Longinos mest 

                                                
15 Longinos, 20-21 
16 Ibid. 39 
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övergripande poäng, uppfattningen om det sublima som en högstämdhet inte nödvändigtvis 

väsensskild det sköna som han kommer att aktualiseras i denna uppsats.  

 

Burke och det skräcksublima 
 

Hos Burke etableras en dikotomi vari det sublima särskiljs från det sköna. Det sköna 

definieras som beskaffat de objekt vilka väcker kärlek eller liknande passioner (ej att förväxla 

med åtrå eller lust) hos betraktaren.17 Skönhet bygger på direkt förnimmelse genom sinnena 

och uppstår inte genom att vi i någon mån förstår eller använder förnuftet.18 Så kan inte 

egenskaper hos ett objekt, såsom ändamålsenliga proportioner, eller objektets för sitt syfte 

uppskattade duglighet och lämplighet sägas ge upphov till skönhet (då detta skulle kräva 

intellektuell verksamhet hos betraktaren). Det välbehag av den positiva art (”pleasure”) som 

skönheten ger upphov till är vidare att skilja från det välbehag av negativ art som uppstår vid 

avlägsnandet av smärta (”delight”).19 Det sublima i sin tur utgör en slags motpol till det sköna. 

Burke skriver: 

 
“Whatever is fitted in any sort to excite the ideas of pain, and danger, that is to say, whatever is in any 

sort terrible, or is conversant about terrible objects, or operates in a manner analogous to terror, is a 

source of the sublime; that is it is productive of the strongest emotion which the mind is capable of 

feeling.”20 
 

Den sublima upplevelsen springer ur självbevarelsedriften. Detta är den starkaste driften och 

källan till de starkaste känslorna hos människan. Det sublimas orsaker finns i smärtan och 

fasan, och i rädslan för döden. Välbehaget som uppstår i upplevelsen av något sublimt är en 

form av lättnad. Denna lättnad kommer sig av vetskapen om att det fasansfulla inte står i stånd 

att nå oss. Då uppstår hos subjektet en form av njutning, om än alltså inte en njutning i dess 

positiva form (”pleasure”) som i fallet med det sköna, utan av en negativ art (”delight”), ett 

lugn sprunget ur fasa (”terror”). Denna känsla som det sublima ger upphov till kan skifta i 

styrka, av vilken den starkaste är förbluffning (”astonishment”), varpå följer vördnad (”awe”), 

                                                
17 Burke, Edmund, A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and beautiful. (New York: 
Oxford University Press, 1998) 83 
18 Ibid. 84 
19 Ibid. 33 
20 Ibid. 36 
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aktning (”reverence”) och respekt (”respect”).21 Det sublima är hos Burke således till skillnad 

från det sköna kopplat till förståndet, eller snarare kan åtminstone vara så, i den mån faran 

döljer sig under ytan och liksom fordrar ett visst mått av tankeverksamhet för att uppfattas.  

Vidare avhandlas i undersökningen utförligt typiska sublima respektive sköna egenskaper. 

Bland de förstnämnda återfinns sådant som mörker och svärta, oöverskådlighet, väldighet, 

evighet och kraft. Stilgrepp som plötsliga avbrott, stegvisa successioner och upprepningar kan 

skapa sublima effekter, höga ljud och djurskrik visar sig tacksamma. Bland det senares 

karaktäristika finns små objekt i mjuka klara färger, ljus och jämna variationer. Inom smakens 

domän dominerar det söta. Ofta placerar sig också det skönas verkliga motsats – det fula, 

inom det sublimas sfär. Just redogörelsen av de sublima respektive sköna egenskaperna upptar 

en väsentlig del av Burkes undersökning och jag kommer på detta ställe inte att uppehålla mig 

längre vid dessa. Men vi kommer att återkomma till dessa i analysen av filmen 

 

Burkes empiriskt förankrade sublimitet och de klart stipulerade kategorier denna resulterar i 

gör Burke oproblematisk att anamma i en filmisk kontext. (Så förefaller han också om än 

möjligen överträffad av Kant vara den mest frekvent citerade i filmvetenskapliga artiklar som 

avhandlar det sublima). Hans tonvikt på skräck och fasa gör honom t.ex. till en självklar 

referens i studiet av skräckfilm. Men i 2001 är skräcken och den explicita faran något 

nedtonad och det sublima som en chockartad upplevelse ger sig aldrig till känna. Intressant är 

ändå att undersöka hur Burkes kategorier stilistiskt kommer att prägla filmen. Vilken 

symbolisk bäring har dessa för narrationen i stort? Den sublima upplevelsen kommer trots allt 

i gradskillnader och mäktar uttrycken inte förbluffa oss så kanske de rymmer kapacitet att 

inge oss med respekt eller aktning. 

 

 

Kant och det sublima som estetiskt smakomdöme 
 

Även hos Kant står det sublima som vitt skiljt från det sköna, här dock härleds inte skillnaden 

till objekten som ligger för betraktande utan till subjektets upplevelse. Detta är i linje med den 

kopernikanska vändningen Kant företog i Kritik av det rena förnuftet.22 Han förespråkar där 

en transcendental analytik, vari vi för att definiera och förstå kunskapen måste backa tillbaka, 

                                                
21 Ibid. 123 
22 Kant, Immanuel, Kritik av det rena förnuftet (Stockholm: Thales, 2004) 
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till innan erfarenheten sätter in, till det som möjliggör erfarenheten, till det givna a priori. 

Erfarenheten sedermera, består av åskådningsformerna rum och tid, samt av tänkandet, 

förståndet som kategoriserar och begreppsliggör och förnuftet som ordnar in i en systematik, 

som sammanställer erfarenheten och ordnar in det enskilda under det allmänna enligt en 

bestämmande omdömeskraft med en slags a priorisk lagbundenhet.23 

 

I Kritik av det rena förnuftet behandlades enkom den rena kunskapen, vetenskapens och 

naturens område. Denna följde Kant upp med Kritik av det praktiska förnuftet vilken 

behandlade moralens domän.24 Det kategoriska imperativet säger att man endast bör handla 

efter principer som man skulle vilja se som allmänna lagar men samtidigt tillåts vi alltid att 

handla tvärtemot våra böjelser och moralen kan såtillvida inte underordnas någon 

lagbundenhet. Här är människan således ett fritt väsen, inte längre underkastad naturen. Vi 

befinner oss i det översinnligas, i det transcendentalas sfär. Dessa två områden i medvetandet, 

det ena underordnat förståndet och det andra underordnat förnuftet måste hållas isär, t.ex. kan 

vi inte uttala oss om naturens beskaffenheter utifrån tankar kring rätt och fel – lika lite som vi 

kan stipulera absoluta lagbundenheter inom etiken. Detta utgör sedermera Kants så kallade 

gränsdragning, en ”oöverskådlig klyfta” som för alltid skiljer kunskapsförmågan från 

begärförmågan inom medvetandet. 25 Men så kommer omdömeskraften in i bilden.  

 

Omdömeskraften samarbetar med de andra två kunskapsförmågorna och utgör en förbindelse 

mellan naturbegreppens och frihetsbegreppens domän. Det rör sig nu om ett annat slags 

omdöme än det bestämmande som ju var underordnat förståndet, här är nu istället ett reflexivt 

omdöme som omvänt skapar lagbundenhet utifrån det enskilda till det allmänna, utifrån en 

föreställd oklar princip om ändamålsenlighet i naturen. Denna princip är inte metafysisk d.v.s. 

den beskriver inte naturen, här ligger ingen empiri till grund. Principen föreskriver endast 

vårat förståndsbruk, sporrar oss till att överhuvudtaget försöka förstå våran omgivning 

(huruvida detta sedan sker är alltså ej väsentligt). Så tillskriver det reflexiva omdömet 

ändamålsenlighet till enheter i naturen även om ändamålet inte finns att förstå (eller kanske 

överhuvudtaget inte existerar).26 Denna reflexiva omdömeskraft i sin tur delar Kant sedermera 

upp i två delar; smakomdömet och det teleologiska omdömet. Det sista behandlar föreställda 

                                                
23 Sven-Olov Wallenstein ger en konkret sammanfattning härom i ”Översättarens förord” i Kants Kritik av 
Omdömeskraften, 7-8 
24 Kant, Immanuel, Kritik av det praktiska förnuftet (Stockholm: Thales, 2004) 
25 Wallenstein, Bildstrider, 70-72 
26 Kant, Kritik av Omdömeskraften, ss 32  
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lagbundenheter i naturen och hamnar så utanför ämnet i denna uppsats men det förra blir 

förstås centralt.  

 

Smakomdömet är den uttalade känslan av lust eller olust hos subjektet då det tar emot en 

sinnesåskådning. Som skönt upplevs ett objekt då det skapar harmoni mellan 

kunskapskrafterna, när inbillningskraften, som utgör våra idéer och vår fantasi, enligt 

förnuftets principer hamnar i samklang med förståndet. I det estetiska omdömet har 

inbillningskraften fritt spelrum, där är den inte längre underordnad förståndets begrepp som 

då den söker lagbundenheter. Kant listar fyra punkter som måste uppfyllas för att ett 

smakomdöme (”x är skönt”) skall betraktas som rent. För det första krävs att det är 

intresselöst med vilket menas att subjektet inte känner något intresse för objektet sedan 

tidigare.27 Vidare bygger omdömet inte på begrepp. Lusten föregår förståndet och kommer 

direkt med uppfattningen av åskådningsföremålets form.28 För det tredje, tinget bedöms enligt 

en ändamålslös ändamålsenlighet och det har ingen funktion att leva upp till (denna är i så fall 

inte relevant) och existerar endast för egen sak (annars är det inte skönt = ett estetiskt 

omdöme, utan gott (enligt ett klart formulerat ändamål) eller angenämt (enligt kausal 

lagbundenhet i naturen).29 Slutligen, med det sköna följer ett nödvändigt välbehag. Omdömet 

beskriver visserligen bara vår subjektiva upplevelse och inte tinget i sig, men för den sakens 

skull ger vi inte avkall på allmängiltighet i omdömet. Även om smakomdömet fälls i total 

frihet och utan begrepp så råder ett ”sensus communis” kring vad som är att betrakta som 

skönt. Så väntar vi oss också medhåll från andra då vi fäller omdömet om något som skönt.30 

 

Det sköna uppstår alltså genom inbillningskraftens fria spel, med fantasin som sätts igång, och 

välbehaget som följer av en balans i kunskapskrafterna; inbillningskraften kommer att ”[…] 

betraktas i sin samstämmighet med förmågan till förståndsbegrepp”. Med det sublima 

omdömet sker tvärtom ett uppbrott i medvetandet och det uppstår en kris varpå 

inbillningskraften skenar iväg. Det sköna är inbillningskraften som leker, med det sublima blir 

det allvar.31 Den viktigaste inre skillnaden mellan det sköna och det sublima skriver Kant, är 

att den självständiga naturskönheten (vilken även inbegriper konsten) medför:  
 

                                                
27 Ibid. 57-65 
28 Ibid. 65-74 
29 Ibid. 75-92 
30 Ibid. 92-96, En närmare diskussion kring just ”sensus communis” – ett gemensamt sinne för omdömen, 
bedriver Kant i § 40, 151 
31 Ibid. 101 
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”[…] en ändamålsenlighet i sin form, varigenom föremålet verkar vara förutbestämt för vår 

omdömeskraft och det utgör på så sätt i sig ett föremål för välbehag medan däremot det som i oss (utan 

konstlade resonemang) blott genom att uppfattas uppväcker den sublima känslan visserligen med 

avseende på sin form förefaller ändamålsvidrigt för vår omdömeskraft, oavpassat för vår 

framställningsförmåga och så att säga utöva ett våld mot inbillningskraften, men likväl just av detta 

skäl bedöms som desto sublimare.”32 
 

Det sublima kan således överhuvudtaget inte tillskrivas objekten och deras form. Så finns inga 

objektiva principer att hämta i det sublima och ingen ändamålsenlighet i objektet. Det sublima 

är som starkast när kaos råder, ”[…] då bara storhet och makt kan skådas”.33 Det 

ändamålsenliga hos det sköna fanns i objektets form i det att denna försatte 

inbillningsförmågan i relation till någon av kunskapskrafterna (kunskapsförmågan eller 

begärsförmågan) men det ändamålsenliga hos det sublima ligger helt i rörelsen inom 

subjektet. Så handlar det sköna alltid om en avgränsad form medan det sublima även kan 

upplevas i en formlös ”obegränsadhet” (avhängigt att åskådningen ändå upplevs som en 

totalitet). 

 

Kant talar vidare om det matematiskt sublima respektive det dynamiskt sublima.34 Det första 

rör uppfattningen av storlek, det som är absolut stort, större än allt annat av samma slag, 

”sublimt är det i jämförelse med vilket allt annat är litet”. Det föreligger en diskrepans i vår 

förmåga att uppskatta storlek som kommer sig av inbillningskraftens immanenta ”strävan till 

fortskridande i det oändliga” och förnuftets ”anspråk på absolut totalitet såsom en real idé”. 35 

Så, när vi konfronteras med ett föremål vilket vi upplever som absolut stort, kommer 

inbillningskraften i ett första steg att uppfatta föremålet och i ett andra steg att försöka 

sammanfatta föremålet, uppfattningen innebär inga problem, men vad gäller 

sammanfattningen finns en gräns för hur stor kvantitet som kan göras begriplig, och denna 

gräns utgör det estetiskt största grundmåttet för storleksuppskattning. Förnuftet kräver alltid 

totalitet till alla givna storheter, även de som inte kan uppfattas i sin helhet, så som det 

oändliga. Följaktligen tvingas inbillningskraften till att försöka sätta samman en enhetlig 

framställning av det oändliga. Detta kommer givetvis inte att lyckas och så uppstår en kris 

inom subjektet vilket förfasas och känner olust inför sin otillräcklighet. Denna smärta övergår 

dock genast till lust, ett lyckorus. Denna lust kommer med insikten av det faktum att vi 
                                                
32 Ibid. 101-102 
33 Ibid. 103 
34 Ibid. 104 
35 Ibid. 107 
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faktiskt kunnat föreställa oss något (det oändliga) som inte lät sig framställas sinnligt. Kant 

skriver:  
 

”Kvaliteten hos den sublima känslan är den följande: en känsla av olust inför den estetiska 

omdömesförmågan vad gäller ett föremål, en olust som samtidigt föreställs som ändamålsenlig. Detta 

beror på att den egna oförmågan visar på medvetandet om en oinskränkt förmåga hos samma subjekt, 

och att sinnet bara kan bedöma den senare på ett estetiskt sätt genom den förra.”36 

 

Det sublima är just, sammanfattar Wallenstein kort, avgrunden, ”[…] skillnaden mellan oss 

själva som natur och frihet.”.37 Således beskriver det sublima hos Kant hur vi avlägsnar oss 

vår sinnliga natur i medvetandet och framstår som överlägsna naturen. 

 

Det dynamiskt sublima består egentligen av samma händelse i medvetandet, men här är det 

framställningen av styrka och makt som tänks oss så överlägsen att den inte kan framställas i 

åskådningen. Kant erinrar en här om Burkes skräcksublima. Aktningen vi känner då ett objekt 

får oss att känna det sublima, kommer av en skräck, dock även hos Kant som hos Burke, en 

avskärmad sådan. Den sublima styrkan är kolossal och skulle kunna förgöra oss direkt, men 

detta i sig är inte nog för att den sublima känslan skall växa fram inom oss, för detta fordras 

att vi betraktar på avstånd. Om vi verkligen skulle frukta för våra liv skulle inte något 

välbehag kännas. Föremålet, det stora eller mäktiga, sätter inbillningskraften i rörelse, 

samtidigt som densamma förbinder föremålet med sitt vilotillstånd (föremålet utgör ju ingen 

egentlig fara) så uppstår en känsla av att vi är överlägsna naturen.38 

 

Det sublima är så sammanfattningsvis hos Kant; den klyfta i medvetandet som uppstår när vi 

söker föreställa oss det som inte låter sig föreställas, det allt för stora eller mäktiga, vad som 

är den sinliga världen och den del av medvetandet som kopplas till denna värld övermäktigt. 

Lönlöst försöker inbillningskraften framställa en åskådning, varpå aktiveras vår andra natur, 

vari vi framstår som fria väsen, inte längre underordnade den sinnliga världen. En natur som 

befinner sig utanför naturlagarna och åskådningsformerna tid och rum. 

 

Det faktum att Kant helt förlägger det sublima till upplevelsen inom subjektet förtar inte 

dennes relevans för en studie av estetisk sublimitet. Det kommer att bli tydligt i och med 

                                                
36 Ibid. 116  
37 Wallenstein, Bildstrider, 88 
38 Kant, Kritik av Omdömeskraften,  127 
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studiens framskridande att det sublima i lika hög grad som det på ett rent ytligt plan figurerar 

inom representationen utspelas på ett idéplan varigenom det likt en överordnad strukturell 

logik liksom ordnar alla filmens element enligt det sublimas logik. För att låna ett begrepp 

från neoformalismen, det sublima kan liknas vid verkets dominant, att förstå som den princip 

som kontrollerar verket på varje nivå, som betonar vissa grepp och håller tillbaka andra.39 Det 

är på ett intellektuellt plan som Kants idéer om det dynamiskt eller det matematiskt sublima 

aktualiseras, inom dimensioner av filmen som föreskriver närvaron av en åskådares förnuft 

för att förverkligas och som utspelas inom detta subjekt men som för den skull inte är att 

betrakta som i mindre grad tillhörande filmen. Kant erbjuder således tolkningsramarna och 

begreppen i studiet av de enskilda uttrycken.  Dennes tankegångar blir centrala genom det att 

de kan förklara på vilka sätt och varför olika uttryck är att betrakta som sublima och värda att 

fästa uppmärksamhet vid. Härigenom blir Kants tankegångar också de vilka kanske rymmer 

störst potential i att avtäcka det specifikt filmiskt sublima. 

 
 

Lyotard och den sublima händelsen 
 

Jean-François Lyotard inleder sin essä ”Det sublima och avantgardet” med en diskussion 

kring Barnett Newmans konstnärskap. Hos Newman är det sublima en temporal begivenhet, 

en ”förnimmelse av tid”. Det är ett ”här och nu” som befinner sig utanför medvetandet och 

som inte kan formuleras av medvetandet. Existerande här och nu utgör det själva händelsen, 

det att något händer, ett ”det sker” innan det fastslagits vad som sker.40 Newman får för 

Lyotard vidare komma att representera hela avantgardet, och Newmans projekt, vilket går ut 

på att försöka avbilda det som inte låter sig avbildas (det sublima), förstår Lyotard sedermera 

som själva essensen i det modernistiska konstprojektet. ”Det sublima är kanske den enda form 

av konstnärlig sensibilitet som kännetecknar det moderna”.41 Det obestämda, obegränsade och 

onämnbara präglade förvisso även den romantiska konsten, men då denna sökte dessa 

begivenheter i avlägsna fantasivärldar eller i imitativa konstruktioner föreställande stormande 

hav eller oöverblickbara bergsmassiv riktar Newman (och avantgardet) fokus mot ett här och 

nu, på själva ögonblicket för mötet med konstverket – på händelsen som en möjlighet. Det är 

                                                
39 Thompson, Kristin, Breaking the Glass Armor (Princeton, New Yersey: Princeton University Press, 1988) ss 
89 
40 Lyotard, Jean-François, ”Det sublima och avantgardet”, Avantgardet, red. Tom Sandqvist (Göteborg: Paletten 
Förlag, 2000) 74 
41 Ibid. 77 
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således till själva händelsen, att (något) händer eller anländer som konstverket refererar och 

parentesen här är inte utan betydelse, vad som sker är inte det sublima men att det sker. I en 

målning är själva färgen bilden som händelse ”[…] och det är om detta den måste vittna”.42 

 

Därefter underbygger Lyotard avantgardets sublima utifrån den tidigare teorin kring 

begreppet. Han lyfter fram Kants resonemang kring negativa framställningar och icke-

framställningar, alltså det sublima som frambragt genom negationer vilka framträder då idén 

är allt för stor för att låta sig framställas sinnligt. Det judiska bildförbudet utgör härav det 

självklara exemplet; ”[…] när den optiska lusten reduceras till nästan ingenting ger den 

upphov till en oändlig kontemplation av oändligheten”.43 Så är det inte utan att man låter sig 

instämma när Lyotard uppdagar att avantgardismen ligger latent även i Kants estetik om det 

sublima. 

 

När det kommer till frågan om tiden, ”det sker” och det sublimas temporala begivenheter 

vänder sig Lyotard till Kants föregångare Burke. Skräcken, den för Burke kanske viktigaste 

sublima känslan är förbunden med annalkande berövanden av olika slag, berövande av ljus – 

skräck för mörker, av ordning – skräck för kaos, av vänner – skräck för ensamhet och så den 

främsta skräcken, den för döden, berövandet av livet. Skräcken handlar alltid om att berövas 

någon form av ”det sker”.44 Men då den sublima känslan samtidigt föreskriver att faran 

befinner sig på avstånd, avgränsad från subjektet och att berövandet aldrig sker, stannar den 

sublima upplevelsen vid att utgöra endast en intensifiering av varat i tiden och ingenting 

händer förutom att ”[…] själen berövas hotet att berövas ljus, språk, liv.”.45  

 

En annan aspekt som Lyotard lyfter fram från Burke är den att Burke anser poesin bättre 

lämpad än måleriet i det att framkalla det sublima. Detta kom sig av att måleriet under Burkes 

samtid var strikt mimetiskt och byggde på figurativa representationer av världen. Poesin å 

andra sidan präglades av en större frihet, förmågan att beröra var där inte beroende av 

figurativ likhet. Ord har en förmåga att associera till själsliga erfarenheter och väcka känslor 

utan att representera fysiska synliga föremål. I denna Burkes rangordning av konstarternas 

förmåga att väcka det sublima utläser Lyotard sedermera den groende modernismen. ”Oavsett 

deras respektive material måste de olika konstarterna, då de drivs fram av den sublima 
                                                
42 Ibid. 76 
43 Ibid. 80-81 
44 Ibid. 81 
45 Ibid. 81  
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estetiken på jakt efter intensiva effekter, ge upp sin imitation av modeller som är blott sköna 

och försöka sig på överraskande, egendomliga och chockerande kombinationer.” Med 

modernismen har konstföremålet så frigjort sig imitationens tyglar, konstnärens uppgift har 

istället blivit att skapa rum åt själva händelsen, och verket ”[…] försöker framställa det 

faktum att det finns något oframställbart”.46 De komponenter som för Burke var självklara i 

måleriet, såsom underlag, ram, linje färg, rum och figur har med avantgardet sedermera också 

visat sig möjliga att ifrågasätta.47 Så ifrågasätter avantgardet konstverkets ”det sker”, och just 

häri ligger det sublima. 

 

Även om olika aspekter av temporalitet ryms immanent också i föregående teoretikers 

sublimiteter så är det först med Lyotard denna dimension sätts i främsta rummet. Därmed 

aktualiseras oundkomligt filmens unika egenskaper. För det första filmens beskaffenhet som 

tilldragelse över en viss tidsrymd. För det andra dess förmåga att manipulera tid och 

representera tid mer eller mindre direkt. Utrymmet som en uppsats fogar över fungerar 

begränsande och medger inga stora utsvävningar till övrig filosofi men en koppling till 

Deleuze låter sig åtminstone göras. Just i 2001 visar sig vidare negationsaspekten av det 

sublima som något som inte låter sig avbildas vara ett återkommande tema såväl på en lokal 

visuell och auditiv nivå som på en mer övergripande narratologisk nivå. Kapitlet ”Det sublima 

som negation” kommer att ägnas detta och här intar Lyotard en central roll. Precis som i fallet 

med Kant bidrar Lyotard med förståelser och tolkningar och inte klara estetiska kategorier. 

Exakt vad det sublima är hos Lyotard är faktiskt omöjligt att säga då det som Wallenstein 

skriver ”[…] ligger före frågan om väsen, mening och innehåll”.48 

 

Som en följd av teoriernas stundtals komplexa och abstrakta karaktär har i denna teoretiska 

genomgång de olika teorierna presenterats relativt utförligt och var för sig. I förestående 

analysdel dock, kommer de att aktualiseras utifrån empirin eller utifrån mer övergripande 

teoretiska teman och således figurera växelvis, ensamma eller i kombinationer, för att på olika 

sätt belysa varandra eller olika aspekter av filmens sublimitet. Tre övergripande rubriker styr 

emellertid över analysens disposition. Det första kapitlet redogör för filmens handling, dess 

narratologi och struktur och hur dessa dimensioner rymmer sublima implikationer. Andra 

kapitlet är koncentrerat kring det explicit sublima uttrycket och den sublima estetik som 

                                                
46 Ibid. 82 
47 Ibid. 83 
48 Wallenstein, Bildstrider, 93 
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genomsyrar filmen. Hur filmen med olika medel uttrycker sublima rumsligheter men också 

hur olika stilgrepp eller rumsliga element i bilden kommer med sublima betydelser. Det sista 

kapitlet behandlar det som inte uttrycks. Förståelsen av det sublima som det som inte låter sig 

avbildas går som en röd tråd genom teorin men ges allra mest utrymme hos senare tänkare. 

Denna upplösning eller frånvaro av spatialiteten i det sublima uttrycket ger återverkan även i 

temporaliteten. Detta sista kapitel behandlar alltså det sublima som negation. Nämnas bör väl 

också att dessa kapitel inte är att betrakta som absolut exkluderande varandra, t.ex. kan 

narrationen komma att aktualiseras även i andra kapitel och tanken om det sublima som 

negation kommer att aktualiseras även i kapitlet ”En sublim odyssé”, men då utifrån 

narratologiskt perspektiv. Snarare är  rubrikerna att betrakta som avstamp eller lösa ramverk 

för diskussionerna. 

 

 

En sublim odyssé – fabel, sujett och berättargrepp 

 

Analysavsnittet som nu följer inleds med en redogörelse för filmens handling varefter de 

sublima förutsättningarna som föreligger strukturellt i narrativet belyses och diskuteras. Vilka 

tankar och idéer söker filmen kommunicera och hur kommer dessa till uttryck i filmens 

strukturella uppbyggnad? Hur samverkar dessa grundläggande fundament med stilgreppen? I 

stor utsträckning kommer jag i denna analys att utgå från en neoformalistisk narrationsteori 

och fokusera distinktionen mellan fabel och sujett. Fabel är berättelsen så som vi sätter 

samman den utifrån sujetten, det som delges oss explicit i verket.49 Neoformalisterna talar 

vidare om den proairetiska och den hermeneutiska linjen i narrativet. Den proairetiska 

dimensionen utgörs av det som visas i sujetten som vi använder för att sätta samman den 

kausala kedjan av händelser som utgör fabeln. Den hermeneutiska linjen i narrativet är det vad 

som inte sägs eller visas utan det som hålls tillbaka och som döljs från oss. Det är i samspelet 

mellan den proairetiska och den hermeneutiska linjen som verket vinner sin dynamik.50 Det 

sublima är här sedermera att likna vid verkets dominant, med vilket menas den grundläggande 

princip som ligger till grund för verkets struktur. Som ordnar alla delar till en helhet.51 Nedan 

redogörs kortfattat för filmens fabel. 

 

                                                
49 Thompson, 38-39 
50 Ibid. 39 
51 Ibid. 43-44 
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I filmens första episod, ”Dawn of man” får vi följa en grupp primater som plötsligt en dag 

vaknar för att upptäcka att en stor svart monolit slagit ned från himlen och landat i deras revir. 

Mötet med monoliten tycks ladda dem med intelligens och därmed inleds den mänskliga 

evolutionen. Stenar och benpipor gör gruppen överlägsen i territoriella strider med 

rivaliserande primatflockar och visar sig även väl lämpade för att fälla byten. Efter vunnen 

strid kastar en av primaterna upp en benpipa i luften. Den snurrar runt några varv varpå 

filmens första stora hopp i tiden inträder. 

 

I efterföljande del befinner vi oss i rymden och året är 2001. En forskare vid namn Heywood 

R. Floyd är på väg till månbasen Clavius för att undersöka vissa mystiska omständigheter som 

skall ha inträffat där. Vi möter Floyd först på en rymdfärja innan han mellanlandar på en 

rymdstation. På rymdstationen träffar han några nyfikna ryska kollegor som frågar ut honom 

om en påstådd epidemi på Clavius men Floyd är belagd med tystnadsplikt och förtäljer 

ingenting. Efter konversationen far han vidare till månen och basen Clavius. Han närvarar på 

ett informationsmöte men som åskådare hinner vi inte ta del av informationen som ges, ett 

klipp avbryter mötet och förflyttar oss till månen. Ett fordon för Floyd och några kollegor till 

platsen för det mystiska fenomenet. Det visar sig att man funnit en fyra miljoner år gammal 

monolit på en utgrävningsplats. I samma stund som att en i forskargruppen gör sig beredd att 

fotografera objektet ger det ifrån sig ett pipande oljud. Vi ser att forskarna tar sig för sina 

huvuden som om i stor smärta varpå det blir mörkt och nästa stora ellips i filmen äger rum.  

 

Nästa episod inleds med rubriken ”Jupiter Mission”. Vi befinner oss nu på den första 

bemannade expeditionen till Jupiter, närmare bestämt på rymdfärjan Discovery, 18 månader 

efter händelserna på månen. Expeditionen består av fem män varav tre försatts i dvala samt en 

superdator, HAL 9000 (fortsättningsvis kommer jag att använda tilltalsnamnet Hal). Vi får 

följa de två vakna forskarna, David Bowman och Frank Poole och deras arbete på Discovery 

men även Hal som med sin artificiella intelligens utvecklas till en allestädes närvarande tredje 

karaktär. Till en början framskrider allt enligt planerna och livet på Discovery förefaller om 

än tråkigt så ändå tryggt och vardagligt. Men så gör Hal en missberäkning varpå Poole och 

Bowman bestämmer sig för att stänga av honom. (Hal är förstås egentligen könlös men rösten 

låter utpräglat maskulin.) Hal misstycker och så uppstår en strid mellan astronauterna och 

maskinen. Hal mördar Poole innan Bowman lyckas stänga av honom. Samtidigt som Hal 

stängs av så når Discovery fram till Jupiter och ett förinspelat meddelande från jorden börjar 

spelas upp och vi får reda på syftet med expeditionen. Meddelandet berättar att man 18 
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månader tidigare på månen, hittat det första beviset för utomjordiskt liv i form av en mystisk 

monolit och att denna monolit skickat en stark signal mot Jupiter. Efter detta inleds filmens 

tredje kapitel ”Jupiter and beyond the infinite”. 

 

Vi ser monoliten sväva bland planeterna. Bowman lämnar Discovery i en rymdkapsel varpå 

universum liksom öppnar sig och en resa ”bortom oändligheten” inleds. Bilder av abstrakta 

ljusmönster ur ett förstapersonsperspektiv varvas med närbilder av Bowmans ansikte. Vi visas 

förvrängda landskap och Bowmans öga filmas i närbild. Helt plötsligt befinner sig 

rymdkapseln i ett viktorianskt hem. Bowman antar olika skepnader i form av allt äldre 

versioner av sig själv. Slutligen ligger han döende i en säng. Han sträcker sig mot något 

utanför bild. Det visar sig vara monoliten. Bowman dör men återuppstår som en överjordisk 

varelse, i form av ett lysande barn i en transparent glob. Filmen slutar med att vi får se barnet i 

rymden som om var det en planet.  

 

De enstaka nedslagen i fabelns oöverskådliga temporala utsträckning skänker en episodisk 

struktur till filmen. Denna episodiska struktur öppnar upp för en analys genom vilken man 

betraktar de enstaka delarna enskilt. Och jämför man dem sinsemellan utkristalliseras också 

tydliga berättarmässiga skillnader. Några episoder framstår som traditionellt karaktärsdrivna 

narrativ, andra tycks följa mer alternativa vägar. Och detta i sin tur visar sig borga för olika 

sublima stämningar. 

 

Inledningsvis i ”Dawn of man” är relationen sujett/fabel påfallande konkret, den information 

som delges oss upplevs fullt tillräcklig och vi känner inte att något viktigt hålls tillbaka. Men 

den proairetiska dimensionen drivs heller inte fram av en kausalitet i någon hög grad. Innan 

det att monoliten slår ner finns ingen intrig att tala om och således heller inget att 

problematisera eller undanhålla oss. Den hermeneutiska linjen är således utom intresse. 

Händelser staplas på varandra som vore de slumpmässigt utvalda och känslan av 

naturdokumentär infinner sig. Monolitens ankomst blir den händelse som startar det kausala 

förloppet i berättelsen och först i och med detta aktualiseras den proairetiska kraften varpå 

även den hermeneutiska linjen görs relevant. Resultatet blir att den del som föregår 

monolitens ankomst kommer att präglas av en cirkulär temporalitet varigenom varje ny dag 

förefaller den föregående lik. Detta förstärks av enstaka avbrott i bildföljden i form av svarta 

tysta pauser. Varje sådant avbrott innebär såväl ett slut som en omstart i berättelsen och en ny 

cirkulär rörelse kan ta sin början. Dessa svarta tystnader upphör i och med upptäckten av 
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monoliten och den mer proairetiskt drivna berättelsen som denna ger upphov till. I och med 

monoliten blir primaterna aktiva agenter som driver narrativet. Från att ha varit helt 

underkuvade naturen övergår de till att sakta överordna sig densamma. Mötet med monoliten 

utgör skiljepunkten varigenom människan upphör att vara natur och övergår till att istället 

förhålla sig till naturen som något utomstående. Först med införlivandet av den 

proairetiska/hermeneutiska linjen kan sublima händelser framhävas genom montage. Utan den 

kausala kedjan finns ingen anledning att koppla samman två efter varandra följande bilder 

eller sekvenser och vi finner heller ingen anledning att fylla i de betydelsebärande luckor som 

inte visas oss explicit i bilderna. För filmskaparna finns ingen anledning att stilistiskt betona 

och lyfta fram enstaka händelser då händelserna inte fyller någon ur narrativt hänseende extra 

relevant funktion. Men direkt efter monolitens ankomst synliggörs den nya ordningen och vi 

ges ett exempel på raffinerat montage som i kombination med andra stilgrepp aktivt nyttjar 

förhållandet mellan den proairetisk/hermeneutiska dimensionen och som därmed ger upphov 

till en sublim händelse.  

 

En primat sitter på huk och letar föda i marken. Så stannar han/hon upp, fryser till och blicken 

fastnar på ett skelett som ligger utspritt på marken. En ny bild visar oss monoliten, 

perspektivet gör den väldigare än vad den är då den filmas ur extremt låg vinkel. Monoliten 

skär av halva solen, precis ovan solen placerar sig månen som ett smalt leende, endast partiellt 

belyst av solen. Molnen är svarta och röda. Därefter återkommer samma perspektiv av 

primaten som innan. Han/hon studerar ingående skelettet framför sig. På ljudspåret begynner 

Also sprach Zarathustra att ljuda svagt.52 Primaten tar upp en benpipa och luktar på den 

utforskande varpå han/hon börjar vippa den fram och tillbaka. Benpipan träffar en annan 

benpipa som flyger upp i luften av smällen. Primaten fortsätter slå sporadiskt fram och 

tillbaka i benhögen. Så visas ett klipp av himlen och vi ser primatens arm sträckas upp och ta 

full kraft i ultrarapid. Träffen av detta slag visas därpå ur ett nytt perspektiv ur vilket primaten 

filmas underifrån i helfigur. Benpipan som tar emot träffen flyger i riktning mot kameralinsen 

och ut ur bild, med ursinnig kraft fortsätter sedan primaten i ultrarapid att måtta slag mot 

skeletthögen. Ett nytt klipp visar en tapir som faller till marken. Klippet som följer därpå visar 

primaten i närbild. Efter det följer ännu en bild av himlen och armen som sträcks upp för att 

generera kraft. En närbild visar ett kranium som slås i bitar, därefter åter en bild av himlen 

och armen. Kraniet träffas ännu en gång i närbild. Ett klipp visar hur benhögen träffas. Ännu 

                                                
52 Also sprach Zarathustra (Richard Strauss, 1896) 
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en bild av kraniet, tillbaka till benhögen och så kraniet igen – tempot mellan klippen har 

accelererat betydligt men bilderna presenteras genomgående i ultrarapid. Fler snabba bilder av 

benflisor som flyger och ytterligare en tapir som faller till marken, sekvensen avslutas med att 

primaten visas ur låg vinkel varpå han/hon slänger ifrån sig tillhygget. Därpå visas ett stilla 

landskap i några sekunder varefter en primat tar sig in i bilden bärande en benpipa och ett 

köttstycke. Primaten börjar äta av köttet. 

 

I denna sekvens åskådliggörs förhållandet mellan den proairetiska dimensionen och den 

hermeneutiska och hur vi utifrån dessa krafter inom sujetten skapar oss en uppfattning av 

fabeln. Vi ser en apa som tittar på men senare övergår till att frenetiskt slå på en benhög, ett 

svart stenblock, tapirer som faller till marken och slutligen en apa som äter kött. Men vi 

förstår att apan genom logik drar en slutsats av att hamra på skelettet och att han/hon därefter 

ger sig på en tapir och därmed tar steget till att bli köttätare och jägare och i förlängningen att 

denna händelse är att betrakta som början på mänsklighetens utveckling. Och vidare, att denna 

händelse på något mystiskt sätt är att koppla samman med den svarta monoliten (som 

förövrigt förefaller skapad i sin regelbundenhet). Händelsen i sig framstår som betydelsefull 

och av hög relevans för narrativet i stort men det är i samverkan med de stilistiska 

berättargreppen som den antar högstämdhet. Samtidigt är det först då en stor 

tanke/idé/händelse föreligger i fabeln, som stilgrepp vilka fungerar för att framhäva denna 

tilldragelse som högstämd kan komma att aktualiseras. 

 

Låt oss belysa sekvensen utifrån Longinos fem källor till litterär storhet.53 På fabel-nivå 

berättar, som titeln antyder sekvensen om mänsklighetens födelse. Om hur en utomjordisk 

kraft sätter i gång människans utveckling (och på samma gång den proairetiska kraften i 

narrativet). Vad beträffar Longinos första punkt kan således konstateras att sekvensen rymmer 

en tanke att betrakta som stor. Men vilka är de formgrepp som tillsammans med denna idé gör 

sekvensen sublim? Longinos andra punkt gör gällande att för att en stor tanke ska upplevas 

som sublim så måste den presenteras med känslomässig inlevelse. Den känsla som präglar 

denna sekvens är den av primal råstyrka och muskelkraft. Av detta följer att det tillkommer 

stilgreppen (Longinos två följande punkter, förmågan att konstruera figurer och förmågan till 

ädelt språk – ordval, bruk av bilder samt utarbetat språk), att arbeta för att förmedla den stora 

tanken med så känslomässigt laddade uttryck det bara är möjligt och därmed (i och med 

                                                
53 Longinos, 20-21 
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Longinos femte och sista punkt – förmågan att sammanställa allt på ett upphöjt sätt) uppnå en 

sublim framställning. 

 

Det första som utmärker denna sekvens är musiken som smyger sig på. Tidigare har allt ljud i 

episoden varit diegetiskt motiverat men nu tillfogas känsloskapande musik. Med musiken 

läggs till en ny dimension till verket (och med detta så växer verket i ett hänseende). Vidare 

inleds sekvensen i ett långsamt tempo. Primaten studerar och sniffar på benen som ligger 

utspridda. När musiken närmar sig klimax, klipps det och vi ges en närbild på apans arm i 

ultrarapid. Sekvensen fortsätter i ultrarapid men i takt med dess framskridande så accelererar 

klippningen och sujetten antar en allt mer koncentrerad form, varpå endast träffarna av slagen 

på skelettdelarna visas och de fulla rörelserna stympas. Kameran förflyttar sig också närmare 

objekten då hastigheten ökar. Primatens kropp beskärs varmed vi bara ser armen, därefter 

kraniet som krossas i närbild och sedan tapiren som faller till marken i närbild. 

Överhuvudtaget blir sekvensen alltmer fragmentarisk. Longinos skriver; 

 
”Av naturen finns i alla ting vissa komponenter som existerar i dem tillsammans med dess materia. Då 

följer av nödvändighet att vi finner en orsak till höghet vara förmågan att alltid välja ut de viktigaste av 

dessa konstituerande element och relatera dem till varandra så att man skapar ett enda 

sammanhängande helt.”54 

 

Om känslan som här skall förmedlas är den av ursinnig kraft blir de viktigaste elementen per 

automatik de mest våldsamma och de är också kring dessa sekvensen koncentreras. Bilder 

som visar apans träffande slag staplas efter varandra, transportsträckorna däremellan har 

raderats bort. ”Ty sådant förstör helheten eftersom det skapar sprickor och hålrum där olika 

element byggts ihop till passager präglade av storhet vilka bildar en sammanhängande mur 

genom att delarna ligger tätt intill varandra.”55 Men varför inleds sekvensen då så försiktigt? 

Förklaringen kan ligga i en annan av Longinos retoriska tekniker – i amplifikation. ”Den 

används när ämnet eller resonemanget medger många starter och pauser från stycke till stycke 

och de stora uttrycken rullar fram tätt på varandra med en stegrande verkan.”56 Precis så som 

musiken här inleds svagt men med tiden utvecklas alltmer kraftfullt så följer bilderna samma 

logik. Resultatet blir maximal storhet i crescendot. Utöver detta visar sekvensen prov på ett 

filmiskt unikt formgrepp – ultrarapid. Samtidigt som sujetten snabbar på förloppet och endast 

                                                
54 Ibid. 26 
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visar oss de mest våldsamma elementen i händelseförloppet genom klippningen så dröjer 

sujetten kvar vid dessa händelser genom att tiden för dem utvidgas i ultrarapid. Därmed ryms 

i sujetten en konflikt mellan två temporala krafter, en påskyndande och en kvardröjande. 

Paralleller härav kan dras till texter där olika retoriska figurer i kombination med varandra på 

liknande vis på samma gång snabbar upp som saktar ned framskridandet, som t ex när 

asyndeton (uteslutandet av konjunktioner) kombineras med anafor (upprepning av ett eller fler 

ord i flera meningar eller satser), kombinationer som också om de brukas med måtta kan 

användas för att uppnå sublimitet enligt Longinos.57 Men att helt förlika ultrarapidens sublima 

potential med retoriska figurer vore att förringa dess uttryck. Ultrarapid erbjuder en alternativ 

perception av världen, och rymmer därmed immanent ett visst inslag av attraktion och besitter 

ett underhållande egenvärde.58 Vidare har det blivit ett filmens standardiserade uttryck för just 

styrka och kraft. Säg den actionfilm som inte spelar upp sina explosioner och käftsmällar i 

just ultrarapid. Ultrarapidens funktion är också som musiken av rent kvantitativ betydelse, det 

är ännu ett grepp som gör sekvensen större. 

 

Låt oss gå vidare i berättelsen och belysa nästa episod utifrån relationen fabel/sujett. Även om 

också denna episod hör till ”Dawn of man” skiljer den sig berättarmässigt en hel del från 

föregående episod. Dr Floyd utgör agenten i berättelsen vilken driver den proairetiska linjen, 

men han gör så endast genom att vi får följa hans färd till månen. Den hermeneutiska linjen 

vilar tung över denna episod och syftet med Floyds resa är oss oklar ända till slutet. I samtalet 

med de ryska forskarna ges vi intrycket av att en epidemi härjar på basen. Senare på 

informationsmötet på Clavius får vi veta att så inte är fallet. Det rör sig istället om någon slags 

sensationell upptäckt. Vad denne består av får vi dock inte veta förrän Floyd beger sig till 

själva utgrävningsplatsen. Inte ens då ges speciellt ingående upplysningar eftersom monoliten 

är av minst sagt mystisk karaktär. Den tidiga människan/apan i inledningen av ”Dawn of 

man” var helt underkastad naturen. Den moderna människan har avancerat och skapat sig 

medel att överordna sig naturen. Och detta ger resonans även i sujett/fabel relationen. 

Apmänniskans primitiva, oberäkneliga uppträdande mynnade ut i en slumpmässig sujett, en 

                                                
57 Ibid. 41 
58 I sin avhandling om det filmiskt figurala för Karl Hansson en diskussion kring ultrarapidens egenheter utifrån 
bl.a. Jean Epsteins tankegångar gällande kamerans förmåga att ge oss ett ”temporalt perspektiv”. ”Variationerna 
i hastighet arbetar i och synliggör själva filmmaterian. Det temporala perspektivet handlar om olika effekter av 
en sorts temporal elasticitet som filmbilden kan skapa. Det handlar om ’en elasticitet i tidsrummet som vår 
fysiologi är okapabel till’.” Det figurala och den rörliga bilden: Om estetik, materialitet och medieteknologi hos 
Jean Epstein, Bill Viola och Artintact (Stockholm: Stockholms universitet, Acta Universitatis Stockholmiensis, 
2006) 69. Hansson citerar i citatet Epstein, Jean ”Photogénie de l´imponderable” Écrits sur le cinéma, tôme 1; 
1921 – 1946 (Paris: Seghers 1974) 252 
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”flugan-på-väggen-betraktelse”, som om vi betraktade en naturfilm. Den moderna människan 

i dr Floyd handlar rationellt och är inte lika låst av naturlagarna vilket tycks ge en högre grad 

av kausalitet i berättelsen. Berättarmässigt sållar den senare delen av ”Dawn of man” in sig i 

en mer klassiskt karaktärsdriven berättarstil. För att återkoppla till Kant – det kategoriska 

imperativet som bjuder människan att handla tvärt emot instinkten tycks också ge 

berättarmässiga konsekvenser.59 Först i och med införlivandet av moral och en fri vilja i 

karaktärerna så aktualiseras en karaktärsdriven proairetisk linje. Innan styr slumpen, innan 

betraktar vi naturen. 

 

Berättelsen om Floyd visar oss de teknologiska landvinningarna som möjliggjorts av 

monoliten och ekar således av föregående episod. Samtidigt utgör den en bakgrund inför vad 

som komma skall. Här har människan full kontroll över teknologin men i nästa episod 

kommer rollerna att kastas om. Om föregående episod lyfte fram det sublima i naturen så 

fungerar denna för att introducera det teknologiskt sublima. Scott Bukatman skriver om hur 

sciencefictionfilmen präglas av vad Leo Marx kallade det teknologiskt sublimas retorik.60 Hur 

teknologin skapad av människan, på en och samma gång alstrar en fascination som en oro. 

Den teknologiska framskridningen underlättar våra liv och öppnar nya världar, samtidigt som 

den kan komma att leda till vår egen undergång. Datorer t.ex., kan utföra för oss 

oöverskådliga arbetsuppgifter vilket naturligtvis är av ovärderlig nytta. Samtidigt tenderar 

denna överlägsenhet till att skrämma oss. ”Den samtida fascinationen och rädslan inför 

teknologins skönhet, majestätiska storhet och kraft uppdagar en nödvändig ambivalens, och 

genom denna ambivalens blir det sublima ett nödvändigt verktyg inom den kognitiva 

processen.”61 Än så länge i filmen dock, finns inga skäl till oro och en naiv bild av 

teknologins oöverträffbarhet målas upp. Här ryms långa sekvenser med rymdfärjor som rör 

sig till Strauss sköna vals.62 Interiörerna är alla hypermoderna med väggarna täckta av 

blinkande dataskärmar. Floyd registrerar sig med röstidentifikation och brukar en TV-telefon 

för att ringa hem till sin dotter, men inte för en stund blir teknologin skrämmande. Detta låter 

vänta på sig till efterföljande episod. 

 

                                                
59 Sven-Olov Wallenstein redogör kort och koncist för det kategoriska imperativet i förordet i Kants Kritik av 
omdömeskraften, 8 
60 Marx, Leo, The Machine in the Garden. Technology and the pastoral Ideal in America (New York: Oxford 
University Press, 1964) 
61 Bukatman, 102 
62 An der schönen, blauen Donau (Johann Strauss, 1867) 
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I ”Jupiter Mission” ryms tre karaktärer som fungerar som agenter för narrativets 

framskridande; dr Bowman, dr Poole och Hal. Nytt för filmen i och med denna episod är att 

narrativet nu införlivas med en konflikt som kommer till att driva den proairetiska 

progressionen. En dramatisk aspekt tillkommer härav där Poole och Bowman blir till 

protagonister och Hal till antagonist. Åter görs tydligt hur den hermeneutiska dimensionen 

borgar för en sublim laddning, denna gång i porträtteringen av Hal. Rent fysiskt gestaltas Hal 

av en rad rödlysande dioder eller kameralinser utplacerade på olika ställen i Discovery. Men 

hans väsen tycks allestädes närvarande och hans fulla förmåga står för oss oklar. Hals makt på 

Discovery är verkar det som gränslös. Med Hal görs vidare gällande den skrämmande 

dimensionen av det teknologiskt sublima vari maskinen införlivas en självbevarelsedrift. 

Denna drift är människans starkaste skriver Burke och inget tyder på att det skulle förhålla sig 

annorlunda med Hal.63 Hal antar så skepnaden av en formlös allsmäktig intelligens till vilken 

Poole och Bowmans öden helt utlämnas. Inte ens då de stänger in sig i en ljudisolerande 

rymdkapsel undkommer de Hals övervakning. Hal utläser vad som sägs genom att iaktta deras 

läpprörelser. För oss betraktare av filmen utgör Hal en dynamisk sublimitet i Kants mening. 

Han är i sin maktfullkomlighet och med sin överlägsna styrka fruktansvärd, men där vi som 

betraktare befinner oss framför TV-apparaten eller i biomörkret utgör han inget direkt hot och 

därför fruktar vi honom inte. För Bowman och Poole utgör han emellertid en direkt livsfara 

och för dessa är han inte sublim utan farlig. ”Den som känner fruktan för sin egen skull kan 

inte fälla omdömen om det sublima i naturen, lika lite som den som påverkas av drifter och 

böjelser kan fälla omdömen om det sköna.”64  

 

Vidare framskrider denna episod i ett långsamt tempo. Till viss del motiveras detta realistiskt 

genom avsaknaden av gravitation i rymden men filmskaparna visar ingen vilja att med 

filmiska grepp försöka snabba upp händelseförloppen. Bakom långsamheten i episoden tycks 

således inte enbart en realistisk motivation dölja sig. I lika hög grad tycks långsamheten 

motiveras på kompositionella och artistiska grunder.65 Å ena sidan förtar långsamheten 

dramatiken i konflikten mellan astronauterna och Hal och skapar en stämning som mer 

uppmanar till en kontemplativ än en känslomässig betraktelse av händelseförloppen. 

Skräckfilms-ploten försvagas därmed och representationen blir inte den fasansfulla upplevelse 

det hade kunnat utvecklas till. Så ges utrymme åt att fundera kring människans sårbarhet, 
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individens litenhet och obetydlighet i relation till universums oändlighet och kanske i ännu 

högre grad i relation till Hals maktfullkomlighet. Makt, skriver Kant, kan i den estetiska 

bedömningen (utan begrepp) endast bedömas enligt motståndets storlek.66 Genom betonandet 

av Bowmans och Pooles begränsade rörlighet förstoras Hals mäktighet såsom obunden 

rummet och allestädes närvarande, otvungen att fysiskt förflytta sig mellan olika platser för att 

närvara på dem. Vidare, i kombination med deras sätt att tala och deras oförmåga att visa 

känslor så fungerar det långsamma rörelsemönstret för att beröva Bowman och Poole en del 

av deras mänsklighet. Samtidigt antropomorfieras Hal genom att visa upp tydligt mänskliga 

drag i sitt sätt att tala och i sin förmåga att manifestera känslor. Därmed problematiseras de 

polariserade kategorierna i konflikten som föreligger och gränsen mellan maskin och 

människa står inte helt klar att utläsa. Vi identifierar oss inte så starkt med astronauterna då 

något känslomässigt band till dem aldrig utvecklas. Den sublima upplevelsen som brukar 

drabba betraktaren på ett instinktivt plan i mötet med skräckfilm (om vilken Lefflers 

diskussion kring det sublima i huvudsak kretsar) ger sig aldrig till känna utan snarare figurerar 

det sublima här på en intellektuell nivå.67 Utöver denna kontemplativa prägel som 

långsamheten skänker till sekvensen så är långsamheten också rent stilistiskt mer i linje med 

föregående delar av filmen. Med inträdet i stjärnporten dock kommer tempot att skruvas upp 

en del. 

 

I och med ”Jupiter and beyond the infinite” så återgår sujetten till den slumpvisa struktur som 

präglade inledningen av ”Dawn of Man”. Kausaliteten upphör och klippen motiveras rent 

artistiskt såväl grafiskt som temporalt. Bilderna som visas oss är ren representation, rena 

händelser utan referenter och befinns således utanför begreppslighetens sfär. Inget finns att 

begripa och hur urskilja ett kausalt händelseförlopp ur ett dylikt kaos? Klippens längd 

motiveras således inte av händelser. Snarare bör ett rytmiskt tänkande ligga till grund för 

sekvensens temporala beskaffenheter. Den proairetiska linjens närvaro intensifieras precis i 

inträdet (som visar prov på såväl högstämdhet som skräcksublimitet). 

Förstapersonsperspektivet placerar betraktaren mitt i händelseförloppet varpå det 

longiansk/burkeianska sublima intrycket förstärks. Men med tiden antar sekvensen snarare 

nästan hypnotiska effekter varpå den proairetiska linjen också reduceras som till obefintlighet. 

Kausaliteten trängs undan av autonoma händelser per se och progressionen tycks helt 

avstanna. I någon mån lämnar vi fabeln i och med denna händelse och ingenting som hittills 
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hänt är egentligen av någon betydelse längre. Visuellt i denna sekvens består det sublima av 

representationen av det som inte låter sig representeras. Lyotards beskrivning av Barnett 

Newmans ”nu” antyder den känsla som infinner sig. Newmans nu är inte ögonblicket mellan 

det förflutna och framtiden, det är ett nu som inte är något mer än ”nu”, som är främmande för 

medvetandet och som inte kan konstitueras av det. En tilldragelse utan innebörd eller 

verklighet, bara ett ”det händer”.68  

 

Med den efterföljande viktorianska sekvensen ges visserligen åter utrymme åt den 

proairetiska dimensionen i form av att en progression i berättelsen åter ger sig till känna men 

kausaliteten återhämtar sig aldrig. Vi tittar ut ur rymdkapselns fönster och ser ett vitt luxuöst 

inrett rum. Befinner vi oss åter på jorden? Befinner vi oss i en minnesbild? Är det 

astronautens hem? Troligen inte, såvitt han inte bor i ett slott eller i en lyxsvit på något bisarrt 

hotell. Vi ges en närbild på astronauten som skakar häftigt, ska vi tolka det som att han 

fortfarande befinner sig i stjärnportens omtumlande kaos. Det vet vi inte. Även om 

abstraktionsnivån sjunker i och med övergången från stjärnporten till det viktorianska rummet 

så återfår aldrig rummet och tiden till fullo sina roller som valida åskådningsformer. Då 

Bowman är på väg in i sovrummet filmas han bakifrån och vi ser en säng placerad till höger 

om honom, bakom sängen ser vi en tavla med en kvinna och en man. Bowman tar några steg 

varpå det klipps om 180º och vi ser honom framifrån. Det märkliga är nu att sängen och 

tavlan fortfarande befinns till höger om honom i bakgrunden. Antingen har vi hoppat fram i 

tiden på ett uppseendeväckande sätt eller så har rummet kastats om. I vilket fall förstärks den 

lite drömska (eller snarare mardrömslika) subjektiva laddningen i sekvensen. I medvetandet är 

varken rummet eller tiden absoluta och detta går igen i rumsetableringen i denna sekvens. 

Åskådningsformerna fortsätter genom hela sekvensen att framstå som högst ambivalenta. 

Sujetten i den viktorianska sekvensen antar så, även om vi nog får tolka sekvensen som om 

den för Bowman utspelas i realtid, en minnets logik genom vilken medvetandet kan röra sig 

fritt mellan olika tidsrum. Draget till sin spets som här, tillåter det även en återfödelse. Inte 

ens döden är att betrakta som absolut och i och med förskjutningen av åskådningsformerna 

förlorar även objekten sin betydelse. Den viktorianska miljön med möblerna och målningarna 

förefaller helt godtycklig och vad berättelsen angår hade scenen lika gärna kunnat utspela sig i 

kontorsmiljö, eller i en djungel eller på en bergstopp, inget vore mer eller mindre realistiskt 

eller bärande för berättelsen i stort. Så representerar inte objekten längre den natur de 
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framställer. När den sublima upplevelsen hos Kant kommer sig av ett misslyckande i 

åskådliggörandet av naturen, varpå den förefaller oss överväldigande antingen matematiskt 

eller dynamiskt, så är naturen helt utan relevans hos Lyotard. Det sublima uttrycket består för 

Lyotard inte av imitation utan av ett autonomt nu. Det modernistiska projektet sysslar inte 

med mimesis utan iscensätter händelser och det är i dessa odefinierbara händelser, i mötet 

mellan åskådare och konstnär som det sublima existerar.69 På samma sätt iscensätter denna 

avslutande del av filmen just händelser varpå möblerna och miljön berövas sin signifierande 

dimension. Enligt en postmodern logik reduceras de till tomma yttringar utan vidare 

betydelser. Framställningen råkar bara anta skepnaden av dessa objekt men det är inte om 

dessa objekt i den fysiska naturen tecknena berättar. 

 

Det är en händelse som ser ut som en tanke men i hög grad sammanfaller filmens fabel med 

den sublima genealogins kronologi. Inledningen av ”Dawn of man” rymmer den poetiska 

högstämdhet som Longinos talar om, i naturens skönhet och i den storslagna upptäckten av 

redskapet. Även Burkes skräcksublimitet ger sig till känna, i faran som lurar överallt, i de 

vilda bestarna som är människans förfäder och i det ursinniga våldet de utövar på sina 

konkurrenter. Än mer central blir kanske Burke i och med ”Jupiter Mission”, som om den 

vore fristående, åtminstone tematiskt tvunget skulle benämnas som en skräckfilm. Vid detta 

skeende har människan kommit att avancera och genom teknologins hjälp funnit vissa sätt att 

övervinna naturlagarnas fängsel. Kant gör sig påmind såväl genom den matematiska 

sublimiteten som ryms i universums väsen som i den dynamiskt sublima Hal. I och med 

stjärnporten så aktualiseras Lyotard och hans sublimitet som den rena händelsen, som en 

temporal begivenhet bortom åskådningsformerna innan det står klart vad som sker. Denna 

(post-)modernistiska sublimitet framkommer nästan än tydligare i samband med att miljön 

konkretiseras och återgår till att åtminstone vid en första anblick framstå som i högre grad 

mimetisk. Den viktorianska miljön rymmer dock ingen betecknande dimension och rummet 

med innehåll har antagit formen av tomma uttryck och i den mån är de att betrakta som en 

slags sublima händelser eller nu-ögonblick snarare än objekt.  

 

Vidare, på ett övergripande idéplan genom narrativets framskridande, så låter sig skönjas 

allegoriskt en realisation av den sublima rörelsen in i det transcendentala som Kant gör 

gällande följer mötet med det ickeframställbara och gränslösa. Människoaporna i filmens 
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inledning är helt underordnade naturens lagar, ingenting tyder på att de förfogar över någon 

slags moral och de handlar helt efter instinkt. Med berättelsen om dr Floyd och senare 

Bowman och Poole införlivas mänskligheten med moral samt en viss frihet – om än 

begränsad till fantasins domän. I jämförelse med Hals fria väsen inom Discoverys rumslighet, 

blir det tydligt att deras bundenhet till rummet, även om denna med teknologins hjälp kommit 

att reducerats något, i det väsentligaste fortfarande underordnar människorna naturens lagar. 

Men så, i filmens slutscen erhåller Bowman som mänsklighetens representant en total frihet 

varmed han i skepnaden av ett stjärnbarn eller en förfinad intelligens helt lämnar den 

materiella världens lagbundenheter bakom sig och därmed fullbordar på ett tematiskt 

övergripande plan i filmen, den sublima händelsen så som Kant beskriver den som en rörelse 

inom medvetandet, från naturväsen till fri intelligens. 

 

 

Den sublima rumsligheten 

 

Scott Bukatman pekar på likheter mellan 1800-talsmåleriets estetik och science fictionfilmens 

specialeffekter. Bukatman studerar specifikt specialeffekter av Douglas Trumbull men då 

denne är ansvarig för just specialeffekterna i 2001 kommer en del av studien att beröra vår 

film. Bukatman menar att Burkes sublima kategorier – storheten, mörkret, de starka 

kontrasterna, den artificiella evigheten etc. – i lika hög grad som dessa grepp genomsyrar det 

sublima måleriet så utmärker de sciencefictionfilmens specialeffekter. ”Om det sublimas 

poetik förutspådde sciencefictionberättelsens tematik, gjorde det visuellt sublima såsom det 

laborerades fram inom måleriet detsamma för sciencefictionfilmens visuella excesser, och 

dessa är särskilt uttalade i Douglas Trumbulls verk.”70 Så förefaller som i det sublima måleriet 

under romantiken, representationen av landskapet och miljön givet högsta prioritet även i 

Trumbulls specialeffekter. Detta kapitel syftar till att undersöka det sublima som det tar sig 

uttryck explicit i filmens rumsliga representationer. Fokus kommer att ligga på den grafiska 

representationen, hur kroppar ordnas i bilden, kameravinklar och hur ljus och mörker 

kontrasterar med varandra, men även på hur övriga stilgrepp så som t.ex. de auditiva kommer 

in och samverkar med de visuella i det att framställa en slags högstämd spatialitet. Det är 

alltså inte enbart sublima miljöer som kommer att studeras under denna rubrik utan 
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överhuvudtaget det sublima som spatialt betingat, då det sublima aktualiseras genom konkreta 

elements explicita närvaro i kompositionen.  

 

Bukatman fokuserar i sin studie enkom de rena specialeffektssekvenserna, d.v.s. de delar av 

filmen som är att tillskriva Trumbull, men även andra delar av filmen visar upp tydliga 

estetiska kopplingar till det romantiska måleriets sublima uttryck. Filmens första kapitel, 

”Dawn of man” hämtar större delen av sin sublima pondus ur landskapets och naturens 

begivenheter och en belysning av dess inledande rumsetablering bör väl fungera för att 

illustrera denna analoga koppling. 

 

Sekvensen placerar oss i ett rått ogästvänligt landskap. Bilderna följer soluppgångens 

skeenden vilket ger att de första bilderna präglas av dunkel. Marken är till en början nästan 

svart men himlen brinner av morgonstrålarnas rödgula färgprakt. Några bilder låter oss 

urskilja en viss växtlighet men den är utarmad och svältfödd. Klippiga bergsmassiv görs 

närvarande i bildernas periferi eller borta i horisonten. Stora mörka moln kontrasterar mot den 

färggranna himlen och underbelyses av solen varpå de ges en framträdande roll i 

kompositionen. En överblickande bild visande havet bryter plötsligt av, men snart befinner vi 

oss åter i det uttorkade stenlandskapet. Morgonen har övergått till förmiddag varpå den dystra 

topografin nu framställs i fullt dagsljus – sand, snår, buskage och berg i oändlighet. Plötsligt 

presenteras miljön genom en kameratiltning från en högt belägen klippavsats. I stilla mak, i 

takt med sin rörelse uppåt, avtäcker kameran en allt mer vidsträckt vy av det döda landskapet. 

Dödens närvaro manifesteras ytterligare i efterföljande bild då ett djurkranium uppenbaras i 

närbild och därefter åter i en bild tagen från en klippavsats visande ett skelett utspritt i 

framgrunden. Denna rumsetablerande sekvens avslutas sedermera med att vi i nästa klipp får 

se filmens första protagonister – primaterna, sitta och leta efter föda i jorden. 

 

Vi kan konstatera att bilderna fotograferats med långt skärpedjup och att landskapen delges 

oss med skarpa konturer oavsett om vi betraktar föremål i förgrunden eller i bakgrunden. Så 

åskådliggörs hur filmen tämjer vår omgivning och gör den mer överblickbar. I den fysiska 

verkligheten, i mötet med dylika vyer så skulle ögat tvingas till att omfokusera i pendlandet 

mellan olika objekt i för- respektive bakgrund. Här dock, presenteras hela vyn mer eller 

mindre i skärpa samtidigt och ögat tillåts mer friktionsfritt röra sig djupleds inom bilden. 

Fokuseringsproceduren blir överflödig och endast en tvådimensionell rörelse – upp/ned är nu 

nödvändig i perceptionen av landskapets djupleda beskaffenheter. Genom att landskapet 
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presenteras i en visualisering vars djupfokala kvalité vida överskrider ögats förmåga 

aktualiseras ögats perceptiva begränsningar och därmed även vår underkastelse till naturen 

dessa ger uttryck för. Filmen övervinner dessa hinder och för ett ögonblick tillåts vi uppleva 

känslan av att ha frigjort oss naturens fängsel och den kroppsliga bundenhet vilken vi är 

underordnade. Med detta ingrepp görs också hela vyn aktiv samtidigt, varmed synintrycket 

kommer att innefatta en större kvantitet, vilket i sin tur om vi skall förlita oss på Burke, 

resulterar i en kraftigare belastning för ögat. Det stora åsamkar oss mer smärta i perceptionen 

än det som är litet (då det når näthinnan som en samlad totalitet istället för som utspridda 

småretningar).71 Synintrycket överstiger den kvantitet med visuell information som vi 

vanligen bereds genom ögats naturliga skärpedjup varpå följer en känsla liknande smärta. 

Huruvida detta sedermera stämmer kommer i denna uppsats förbli osagt, men rent teoretiskt 

låter sig logiken åskådliggöras genom Kants resonemang kring en matematisk sublimitet; det 

onaturligt stora synintrycket når näthinnan varpå det tillkommer inbillningskraften att 

framställa en åskådning. Då synintrycket kvantitativt överstiger den naturliga mängd visuell 

information som bereds oss naturligt genom ögats fokala förmåga är det troligt att 

inbillningskraften misslyckas i sin operation att färdigställa en totalitet varpå också den 

sublima krisen bör komma att ge sig till känna. I ett första steg aktualiseras här alltså en 

sublimitet som ger sig till känna i form av storslagenheten i naturbildernas väldiga avstånd 

och i ett andra steg en sublimitet som ryms i aktualiseringen av den naturbundna kroppsliga 

begränsningen och sedermera frigörandet från densamma. Därpå tillkommer (alternativt) den 

för ögonen fysiska ansträngningen som det innebär att ta in detta samlade synintryck.  

 

Avstånd vidare, kan existera antingen som längd, höjd eller djup. Och den sublima 

verkningsgraden menar Burke sammanfaller med denna nämnda ordning. Ett visst avstånd 

som stäcker ut sig plant kan förvisso vara sublimt i sig men samma sträcka i form av ett torn 

som reser sig mot skyn kommer att förefalla än mer sublim. Befinner vi oss sedermera uppe i 

tornet och blickar ner så uppnår samma sträcka sin maximala sublima effekt.72 Denna 

extrasublima laddning ger sig till känna i den svindlande bilden från klippavsatsen, 

följaktligen den kanske mest sublima i bildserien. Där de föregående bilderna erhållit sin 

sublima laddning främst genom det präktiga landskapet och skärpedjupet, så uppnår denna 

bild sin sublima genomslagskraft främst genom perspektivet som erbjuds (samtidigt som 

övriga aspekter fortfarande görs gällande). Placeringen av kameran på höjden tillför en 
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svindlande dimension och laddar bilden med fara. Kamerans rörlighet i denna bild är i paritet 

med rörligheten hos ett subjekt, och därigenom förstärks känslan av att man som åskådare 

själv befinner sig på klippavsatsen och blickar ut med fara för sitt eget liv, som om man 

riskerade att ramla ner. Illusionen mäktar dock inte helt dupera oss, så blir vi inte heller 

skräckslagna. Snarare upplevs denna fiktiva fara som stimulerande på åskådaren och resultatet 

blir en vag form av skräckblandad njutning. 

 

I det stora hela är det främst i Burkes anda som det sublima ger sig till känna i denna sekvens. 

En longiansk högstämdhet och en viss skönhet gör sig påmind genom naturens beskaffenhet 

men i än högre grad präglas bilderna av mystik, överhängande död och tryckande fara. Vidare 

kan man tänka sig att det högstämda förringas i denna sekvens genom att den följer direkt på 

en av de mest storslagna sekvenserna i filmen – titelsekvensen. Där är platsen rymden, och 

när det gäller storskalighet kan inte ens de mest vidsträckta jordliga landskap överglänsa 

universums obegränsade omfattning.  

 

Inledningsvis i titelsekvensen täcks bilden av månens mörka blåa kropp men kameran rör sig 

uppåt så att vi snart ser bakom månen varpå både jorden och solen och bakom dessa, ett 

myller av stjärnor tonar upp sig. Kropparna ligger i perfekt symetrisk linje. Kameran fortsätter 

förbi månen som försvinner ut ur bild, jorden centreras och solen belyser dess siluett med ett 

intensivt brandgult ljus. Ljuset, skriver Bukatman, tillika själva premissen för filmmediet är 

med sin dubbla förmåga att uppenbara och osynliggöra även det sublimas grundsten.73 Solens 

ljus skänker nära nog en andlig stämning till bilden och laddar den med skönhet. Dessutom 

gör medieringen av motivet genom filmens apparat att vi i denna scen faktiskt tillåts stirra rakt 

in i solen. Tidigare såg vi hur filmen reducerade avstånd genom skärpedjup, nu reduceras 

kraften i ljusstyrkan. När vi annars tvingas titta bort på grund av smärtan det starka solljuset 

tillfogar oss kan vi med filmens hjälp nu självbelåtet i lugn och ro stirra tillbaka. En vit text 

”METRO-GOLDWYN-MAYER PRESENTS” infogas i bilden och placeras över den 

becksvarta del av jorden som inte nås av solens strålar, varpå jordens belysta del kommer till 

att bilda en blåskimrande båge över texten. Texten försvinner så småningom och ersätts med 

en ny; ”A STANLEY KUBRICK PRODUCTION”. Kameran fortsätter sin åkning i vertikal 

riktning och även den nya texten försvinner. När kameran har nått fram till det perspektiv 

vilket tillåter hela solen att synas ovan jorden infogas filmens titel över nedre delen av 
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jordklotet, ”2001: A SPACE ODYSSEY”. Texten hänger kvar medan kameran fortsätter sin 

stilla rörelse uppåt i bild och avståndet mellan jorden och solen blir allt större.  

 

Planeterna är strukturerade i en rak linje inåt i bilden som med stark dragningskraft lockar 

betraktarens blick långt in i motivet. Likformig uppradning (”succession and uniformity”) 

skriver Burke, är nyckeln till den artificiella evigheten.74 Uppradningen av objekt skapar ur 

vissa perspektiv en illusion av att linjen fortsätter i all evighet. Likformighet hos objekten 

förstärker denna illusion, då de inte kräver av medvetandet att omskapa åskådningen för varje 

nytt objekt i uppradningen, varpå blicken liksom vandrar mer friktionsfritt längs med raden av 

objekt. Även om planeterna i detta fall endast är tre till antalet så visar det sig tillräckligt för 

att denna effekt skall göra sig påmind (om än kanske inte med svindlande resultat). Stjärnorna 

i bakgrunden manifesterar ytterligare det gränslösa rummet. Här finns inga avskärmande 

väggar och vi inges känslan att endast vår perceptiva förmåga sätter gränsen för hur långt vi 

tillåts se. Mängden stjärnor är ytterligare en aspekt att beakta, samt deras inbördes oordning. 

De uppträder för oss i ett kaos som skänker dem en prägel av oändlighet. Och det som av oss 

uppfattas som oändligt skriver Burke, upplevs inte sällan som något sublimt.75 På ljudspåret 

ackompanjeras titelsekvensen av Richard Strauss Also sprach Zarathustra. Det är en 

fanfarliknande komposition, i hög grad präglad av amplifikation inleds den varsamt med 

långa smekande toner för att sedan explodera i ett klimax vari hela symfoniorkestern tar i med 

full kraft. Stycket är vad man närmast kan beskriva som explicit och högstämt sublimt, helt i 

linje med Longinos uppfattning av storhet som sprunget ur en slags ädel känsla vilken inger 

verket med såväl ”galenskap”, ”inspirerande ande” och ”ett slags gudomlig kraft”.76 

Kompositionen är väldigt pampig och slagverken dundrar likt åska om än mer bestämt och 

taktfast. Intressant är här hur de auditiva greppen fungerar tillsammans med de visuella 

greppen och hur det sublima ger sig till känna såväl visuellt som auditivt i denna sekvens. Det 

sublima tycks dels strukturera det visuella planet för sig, dels det auditiva för sig, därpå 

kommer de synteseffekter där det visuella och auditiva sammanstrålar, och tillsammans ger 

upphov till extra-sublima uttryck, som t.ex. då filmens titel med någon tiondels sekund 

föregår ett kraftigt anslag på cymbalerna. Longinos femte punkt behandlar just 

kompositionen. Han liknar det högstämda uttrycket (”perioden”) och dess olika komponenter 

vid en kropp och dess lemmar.  

                                                
74 Burke, 68 
75 Ibid. 71 
76 Longinos, 22 
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”[…] skils (sic) de från varandra skingras de själva åt olika håll och likaså högheten, men om de i 

gemenskap bildar en kropp och därtill omsluts av harmonins band får de en levande röst genom den 

strukturerande perioden: i perioderna kan man säga att storheten bygger på att en rad olika delar bidrar 

med sitt.”77  

 

När samma musikstycke återkommer i filmens slutscen framstår även dess titel som relevant. 

Strauss skrev verket som en tondikt efter Nietzsches bok vari Zarathustra avskaffar dikotomin 

om det onda och goda varpå det görs möjligt för en övermänniska att växa fram, en fri individ 

som står i stånd att själv, utan statens eller religionens hjälp fylla livet med mening och som 

lämnar illusionerna som präglar vår världsuppfattning bakom sig.78 Det känns inte allt för 

avlägset att tolka stjärnbarnet som gav det uttryck för en dylik frigörelse eller uppstånden 

insikt och musiken fungerar för att underbygga denna läsning ytterligare. Det är vidare tydligt 

att titelsekvensen och inledningssekvensen i ”Dawn of man” uttrycker olika sublimiteter. 

Titelsekvensen är högstämd medan inledningssekvensen är skum och mystisk. Titelsekvensen 

nyttjar endast storslagna uttryck medan inledningen inkorporerar ”fulhet” och smuts. Men 

detta ger inte nödvändigtvis att den ena sekvensen är att betrakta som mer sublim än den 

andra, bara det att de sållar in sig i olika uppfattningar om vad det sublima innebär. Longinos 

skriver i en passage, vilket är illustrativt för hans förståelse av det sublima:  

 
”Vi skall använda ord som är tingen värdiga och efterlikna naturen, som när den skapade människan 

inte placerade våra onämnbara kroppsdelar i ansiktet, inte heller dem som för ut hela kroppens 

uttömningar, utan gömde undan dem så gott det gick och (som Xenofon säger) ledde deras kanaler till 

så avlägsna platser som möjligt för att inte skämma hela skapelsens skönhet.”79  
 

Där dammet, skeletten, och kraniet i egenskap av sin låghet i ”Dawn of man” stärker den 

burkeianska sublimiteten drar de ner den Longianska högstämdheten. Och även om Burke 

säkert skulle tillstå sig kalla titelsekvensen sublim så förefaller den i högre grad avpassad 

Longinos betydelse av begreppet. För Longinos förhöjer de sköna inslagen ofta 

högstämdheten. För Burke innebär desamma en reducering av den sublima verkningsgraden: 

 

                                                
77 Ibid. 62 
78 Nietzsche, Friedrich, Så talade Zarathustra (Stockholm: Delfinserien, Albert Bonniers Förlag, 1999) 
79 Longinos, 65 
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“Black and white may soften, may blend, but they are not therefore the same. Nor when they are so 

softened and blended with each other, or with different colours, is the power of black as black, or of 

white as white, so strong as when each stands uniform and distinguished.”80 

 

Så är heller inte högstämdhet absolut synonymt med det sublima för Burke (även om 

högstämdhetens stilistiska kategorier ofta fungerar i analogi med skräckupplevelsen så som 

den resulterar i förbluffning, vördnad, aktning eller respekt hos subjektet). Först med Kants 

kopernikanska vändning varpå det sublima inte längre är att härleda till formmässiga kvalitéer 

i empirin överhuvudtaget, utan till förnuftets principer blir egentligen skönjbart hur Longinos 

och Burke egentligen söker studera samma fenomen. Det är, tycks det som, deras låsning vid 

empirin som föder diskrepansen dem emellan. (Således löpte det också friktionsfritt att läsa 

den våldsamma scenen vari primaten upptäcker verktygets kraft utifrån Longinos fem vägar 

till sublimitet så som skedde i ”En sublim odyssé”, trots att denna var klart ”smutsig”). 

 

Såväl inledningen av ”Dawn of man” som titelsekvensen rymmer en hel del mörker. Enligt 

Burke innebär perceptionen av mörker alltid en viss grad av smärta. Med mörkret framtvingas 

en rörelse i ögat där iris utvidgas och pupillen växer sig större, och även om denna mekaniska 

akt inte gör direkt ont så medför händelsen ändå en form av känsla vilken påminner om 

förnimmelsen av smärta. Således besitter mörkret en särskilt sublim laddning som skiljer det 

från färgerna. I det vardagliga livet är vi förstås så vana vid denna tilldragelse att vi inte 

märker av den, men kommer mörkret då vi är oförberedda på det, eller om det är tillräckligt 

ihållande så framhävs känslan desto tydligare. I bilder, eller som i detta fall på film, 

förekommer mörker i form av svärta. Svart är således inte att betrakta som en färg utan som 

partiellt mörker. Färger reflekterar ljusstrålar som fungerar stimulerande på ögat men svärta 

försätter ögat i viloläge. Svarta fält i en bild innebär således plötsliga avbrott i ögats aktivitet. 

Alla har vi väl precis vid insomnandets ögonblick på kvällen när vi lagt oss, varit med om att 

vi vaknat upp i ett häftigt ryck. Enligt Burke tilldrar sig en liknande händelse i mötet med 

svärta. Avslappnandet i kroppens nervsystem sker för tvärt och upplevelsen blir densamma 

som den av att falla fritt.81 Nog bör man läsa dessa Burkes utsagor kring mörkrets och 

svärtans kognitiva effekter med visst förbehåll. Ändock, trots att han kan tyckas överdriva 

smärtan och den chockartade upplevelsen vilken han tillskriver mötet med mörkret så bör man 

nog ta till sig den grundläggande poängen i resonemanget. I relationen mellan de upplysta 

                                                
80 Burke, 114 
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himlakropparna och rymdens becksvarta mörker kommer till uttryck en påtaglig 

kontrastverkan vilken otvivelaktigt bidrar med en dynamik till bilden. Detsamma görs 

gällande i samspelet mellan den färgrika himlen och de långa ödesmättade skuggorna i ”Dawn 

of man”. 

 

Senare i filmen, i och med att en berättelse införlivas i filmen så förstärks mörkrets roll som 

rymmande det okända, outforskade och skrämmande. Mänsklighetens koloniala utposter å 

andra sidan, rymdstationen och de olika farkosterna som figurerar i filmen går i ljusa färger. I 

dessa miljöer är interiörerna helt vita och nästan lysande, endast punktmarkerade av enstaka 

möbler, dataskärmar och allehanda objekt. Vitt antar så en symbolisk laddning i filmen och 

kommer att representera civilisationens utbredning. Vita är de miljöer i filmen som lyder 

under och formats av mänskligheten. Det ännu outforskade dock, de stora sanningarna som 

väntar på att upptäckas, och de okända farorna, dessa huserar i rymdens mörker. Rumsliga 

kategorier om mörker och ljus, och om i förlängningen det okända respektive det kända styr 

sedermera den estetiska dispositionen så länge filmen utspelas inom mänsklighetens 

åskådningsformer, d.v.s. innan det stora uppbrottet i verket, varmed vi lämnar Jupiter bakom 

oss och rör oss bortom oändligheten, genom stjärnporten. 

 

Bortom stjärnporten förefaller dikotomin inte längre absolut. Lokaliteten som Bowman 

befinner sig i efter resan genom dimensionerna är på samma gång ljus, den ger till och med 

uttryck för en skönhet, som den är skrämmande och därmed också i Burkes mening sublim. 

Rummets ljusa utsmyckade väggar pryds av idylliska målningar som påminner oss om Jean-

Honoré Fragonards verk.82 Samtidigt kommer mardrömslika läten till uttryck på ljudspåret, 

gnisslande oljud och förvrängda röster. Bowmans osäkra blick aktiverar oavbrutet 

rumsligheten utanför kamerans inramning samtidigt som kameran dröjer vid hörn och 

dörrposter och väggar skärmar av sikten. Om miljön i denna sekvens är skön så är 

tilldragelserna i den och representationen av densamma skräcksublim. Med Kants 

terminologi; miljön tycks avpassad vår inbillningskraft men representationen är det inte. Så 

upplever vi negativa oroskänslor genom ljudspåret, i händelser och i bristande kontinuitet men 

upplyfts av den sköna mis en scénen och den intressanta klippningen genom vilken rummet 

etableras och spänningen förmedlas. 

 

                                                
82 Jfr t.ex. The Swing/Gungan (Jean Honoré Fragonard, 1767) 
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Cynthia A. Freeland lyfter fram denna dubbla förmåga hos filmen att kommunicera känslor 

när hon diskuterar filmisk sublimitet i sitt bidrag till antologin Passionate Views, Film 

Cognition, and Emotion.83 I sin diskussion gällande hur det sublima verkar kognitivt hänvisar 

hon till Ed S. Tan och dennes uppdelning av filmens känsloskapande i kategorierna 

”fiktionskänslor” och ”artefaktkänslor”.84 Den första kategorin innefattar diegetiskt betingade 

effekter på åskådaren, såsom empati till karaktärerna och inlevelse i händelseförloppet. Den 

andra rör konstruktionen i verket, skådespeleriet, stilgreppen, klippningen o.s.v. (Detta ger 

också att den senare kategorin påverkar cineaster i högre grad än ”vanliga” då den artefaktiska 

dimensionen av känsloskapandet kräver en viss grad av filmisk litteraritet hos åskådaren för 

att ge effekt.) Om en fasansfull händelse inom narrativet (vilken i sig endast ger upphov till 

avsky hos betraktaren) representeras med högklassig cinematografi (och detta 

uppmärksammas och uppskattas av åskådaren) kommer en känsla att uppväckas inom 

åskådaren som i hög grad är analog med den sublima, så som den beskrivs av Kant och Burke 

som en dubbel rörelse inom subjektet i form av en skräckupplevelse som övergår till 

förtjusning.85  

 

I 2001 kommer detta till uttryck i stjärnportssekvensen, en om man dömer utifrån den 

skräckslagna blicken i Bowmans ögon fasansfull händelse. Samtidigt erbjuder samma sekvens 

på representationsnivån en för betraktaren svindlande (och förtjusande) upplevelse. Det är 

smått omöjligt att låta bli att imponeras över hantverket och det hårda arbete som måste ha 

legat till grund för sekvensen. Likaledes värjer vi oss för det brutala våldet i ”Dawn of man” 

samtidigt som vi förundras över skådespelarna i apdräkterna och hur levande de får dessa att 

framstå. Men allra tydligast åskådliggörs kanske ändå resonemanget just i scenen vari den 

ursinniga primaten med en benknota i högsta hugg går bärsärk på ett skelett. Rent diegetiskt 

föreligger en våldsam, otrevlig och smutsig händelse. Men med ultrarapiden, montaget och 

musiken blir scenen en av de mest högstämda i hela filmen. Sekvensen tycks inom 

fiktionskänslornas dimension vilja inge oss med fasa men på artefaktkänsloplanet en beundran 

och en känsla av njutbarhet. Begreppet om artefaktkänslor kan vidare fungera för att styra 

fokus mot rent filmteknologiskt betingade uttrycks sublima potential. Med detta blir 

kameravinklarna på Discovery särskilt intressanta och hur dessa ger upphov till en sublim 
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upplevelse hos betraktaren enbart genom med ur vilka perspektiv de återger rumsligheten. 

Särskilt spektakulära är de första interiörbilderna av farkosten i vilka vi ser dr Poole jogga i 

ett centrifugalt rum. Kameran är placerad i centrifugens ytterkant (Pooles golv/tak) och har 

roterats 90º varpå Pooles kroppslängd förläggs i horisontal linje i bilden. Kameran följer 

sedermera Pooles rörelse runt i centrifugen genom panoreringar. I och med ett klipp roteras 

kameran ”tillbaka” 90º varefter den följer Poole tätt i fotspåren runt i centrifugen. Ett tredje 

perspektiv ger oss Poole framifrån varpå vi med kameran backar runt i centrifugen. 

Sammantaget skapar dessa innovativa kameravinklar en smått svindlande känsla varigenom 

de arbiträra kategorierna om upp och ned vilka vi vanligen tillskriver rumsligheter belyses och 

problematiseras. Sprungna ur mänsklighetens begivenhet i naturen på jorden, och där vidare 

stipulerade som lagar visar de sig inte gälla i rymden. Kameran problematiserar sinnlighetens 

godtyckliga kategorier och med detta införlivas en mer transcendental eller i viket fall ”fri” 

rumslighet i representationen, varigenom den kroppsliga erfarenhetens lagmässigheter 

försvagas. Men på andra ställen markeras istället perceptionens begränsningar genom 

kameraföring och perspektiv för att skapa sublima rumsligheter. De storslagna bilderna av 

rymden präglas oftast av en rörlig kamera varpå planeter, rymdfarkoster och rymdstationer 

färdas in och ut ur bild. Detta förfarande aktiverar rymden utanför bild och förstärker 

uppfattningen av rummet som evigt. Bilderna uttrycker en knapphet hos apparaten – en 

oavpassadhet i det att visa de väldiga motiven som föreligger. Således erbjuder kamerans 

teknologi olika vägar i det att framställa sublim rumslighet inom den artefaktiska 

känslodimensionen. Ett sätt är att bryta upp våra föreställningar kring rumslighet och kasta 

om kategorierna. Ett annat är att uppehålla sig vid och i särskilt hög grad markera dessa 

begränsningar som för att betona en otillräcklighet jämte motivets omfattning.  

 

I sin jämförelse mellan Trumbulls sekvenser och landskapsmåleriet finner Bukatman ett 

analogt förhållande mellan de närbilder av de diegetiska figurerna som förekommer i dessa 

sekvenser och de så kallade rücken-figurer som ofta förekommer i målningar av t.ex. Caspar 

David Friedrich.86 Bägge uttrycken innebär en slags metabetraktelser som fungerar för att 

ytterligare förstärka den sublima händelsen. Men till skillnad från ryggfigurerna så läser inte 

Bukatman närbilderna så mycket som grepp vilka skall tjäna till att öka publikens 

känslomässiga identifikation med subjekten. Istället refererar han till Jean Epstein som talar 

om närbildens ”extraordinära intensitet”, och det är utifrån denna egenskap, menar han, som 

                                                
86 Se t.ex. Wanderer über dem Nebelmeer (Caspar David Friedrich, 1817) 
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närbilden underbygger sekvensens praktfullhet, och det sublima intrycket förstärks.87 Låt oss 

ytterligare belysa detta påstående utifrån Kants teorier. För om vi tolkar denna ”extra ordinära 

intensitet” som Epstein ser i närbilden som en översinnlig närvaro eller moralisk laddning i 

bilden kan resonemanget öppna upp för en vidare förståelse av filmisk sublimitet. Epstein 

skriver nämligen på annat ställe: ”Jag kallar fotogeniskt varje aspekt av ting, existenser och 

själar som har en moralisk egenskap som blir förhöjd av den kinematografiska 

reproduktionen”.88 Enligt Kant har det sublima omdömet sitt ursprung just i den moraliska 

känslan. Utan känsla för moral eller en disposition till känsla för praktiska idéer i förnuftet 

står individen i oförmåga att ur naturen utvinna sublima upplevelser.89 Men moralen tillhör 

det översinnligas fenomen och låter sig inte framställas empiriskt (moral är därmed alltid 

formlöst). Den ”extra ordinära intensiteten” om vilken Epstein skriver kan därmed inte 

tillskrivas en empirisk framställning av något slag och dess omfattning kan inte uppskattas 

genom en empirisk jämförelse med något annat. ”Intensiteten” kan inte överhuvudtaget 

kopplas till bildens formmässiga kvalitéer. Känslan som Epstein beskriver måste istället 

komma sig av en ändamålsenlighet i bilden som sammanfaller med moralens 

ändamålsenlighet så som den föreligger i den reflexiva omdömeskraftens princip a priori, 

varpå dessa genom inbillningskraften i förnuftet kommer att ställas i relation till varandra.90 

Kameran, menar nu Epstein vidare, besitter en förmåga att förstärka denna ändamålsenlighet i 

bilden så att den i enlighet med moralens förmåga till mått förefaller att öka. Överstiger denna 

sedermera dessutom inbillningskraftens fulla förmåga (det estetiskt största grundmåttet för 

storleksuppskattning) kommer framställningen att framstå som sublim.  

 

Låt oss återkoppla till Tans resonemang om känsloskapandet som utspelandes inom två 

dimensioner och läsa stjärnportssekvensen utifrån Epstein och Kant. Inom fiktionskänslans 

dimension utrycker ansiktet i stjärnportssekvensen en ”extraordinär intensitet”, en 

ändamålsenlig storhet som utspelas på samma måttskala och inom samma förmåga till 

begrepp inom förnuftet som moralen. Därpå medieras ansiktet genom filmens apparatur varpå 

inom artefaktkänslans dimension denna intensitet/moraliska egenskap förstärks. Betraktarens 

inbillningskraft uppfattar denna stegring i uttrycket och försöker bilda sig en totalitet. 

Huruvida detta sedan låter sig göras avgör om intrycket kommer att betraktas som sublimt 
                                                
87 Bukatman, 97 
88 Epstein, Jean, “De quelques conditions de la photogénie”, Écrits sur le cinéma 1, tôme 1; 1921 – 1946 (Paris: 
Seghers 1974) 137. Översättningen av citatet är Jan Holmbergs i dennes översättning av Lundemo, Trond, Jean 
Epstein – the intelligence of a Machine (Stockholm: Cinemateket, Svenska filminstitutet, 2001) 29 
89 Kant, Kritik av Omdömeskraften, 123 
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eller ej. Överskrids inbillningskraftens kapacitet förefaller intrycket oavpassat 

inbillningskraftens förmåga varpå uppväcks den sublima upplevelsen i betraktaren.  

 

Här öppnar således Epstein upp för en nydanande betraktelse av filmisk sublimitet sprungen 

ur den filmiska apparatens mer mytiska dimensioner. Men även omvänt visar sig Kants 

resonemang kring det estetiska smakomdömet belysande för det svårdefinierade 

fotogenibegreppet. Intressant vore att gå djupare in i denna problematik då det skulle kunna 

erbjuda ökad förståelse av såväl den specifikt filmiska sublimiteten som fotogeniet, vad 

Epstein i det närmaste betraktade som filmens själva essens, ”[…] för film vad färg är för 

måleri och volym för skulptur”.91 Men för nu kommer denna tråd att lämnas hängande. 

 

Slutligen styr Bukatman vår uppmärksamhet åt den starka immersionskraften som präglar 

såväl landskapsmåleriet som specialeffekterna av Trumbull. Alltså hur verken nästan tycks 

dra in betraktaren, och placera henne inom motivet. I det sublima måleriet bildar dalgångar 

och alléer tunnlar som liksom lockar in blicken. I stjärnportssekvensen dras förfarandet till sin 

spets och vi färdas ur ett förstapersonsperspektiv inåt i bilden med hjälp av illusionsskapande 

ljuseffekter.92 Och därmed är sekvensen i det närmaste att betrakta som en attraktion i sig.  

Tanken om specialeffekten som attraktion diskuteras mer ingående av Sean Cubitt i 

Introduction. Le réel, c´est l´impossible: the sublime time of special effects. 93 Även Cubitt 

drar paralleller till måleriet när han liknar filmiska specialeffekter med barockmåleriets 

trompe l`oeil (målningar som bedrar ögat med stark verklighetsillusion och som lockar vår 

uppmärksamhet åt själva konstruktionen och illusionsskapandet). Precis som i dessa 

målningar ligger det magnifika med filmiska specialeffekter främst i själva representationen. 

Formgreppen styr uppmärksamheten mot själva mediet och uppmanar därmed till en slags 

metabetraktelse. Specialeffekterna i filmer som Independence Day eller Armageddon (Cubitts 

exempel) fungerar därmed inte för att understödja narrativet – dessa är snarare allt som oftast 

det vad som motiverar narrativet överhuvudtaget.94 Specialeffekter av detta slag uppträder 

som om belägna utanför kausaliteten punktuellt i form av ”fetischistiska avbrott”, som 

                                                
91 Epstein, Jean, “Le cinématographe vu de l´Etna”, Écrits sur le cinéma 1, tôme 1; 1921 – 1946 (Paris: Seghers 
1974) 145. Översättningen av citatet är åter Jan Holmbergs i dennes översättning av Lundemo, Trond, Jean 
Epstein – the intelligence of a Machine (Stockholm: Svenska filminstitutet, 2001) 29 
92 Bukatman, 95 
93 Cubitt, 123-130 
94 Independence day (Roland Emmerich, 1996) 
Armageddon (Michael Bay, 1998) 
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utspelades de inom en autonom temporalitet utanför narrativets tidslinje.95 Denna utom-

temporalitet förefaller inte analog med erfarenhetens tidsuppfattning eller med den historiska 

tiden (såsom narrativets temporalitet). Snarare tycks specialeffekterna belägna i ett 

transcendentalt tidsrum, en tidlöshet eller en sublim evighet.96 Det sublima i specialeffekten 

ligger alltså enligt Cubitt i själva avbrottet och i inkorporerandet av en alternativ temporalitet 

till filmens struktur, snarare än i motivet. I specialeffekten avtäcks och markeras vidare själva 

mediets kommunikativa begränsningar och specialeffekten förefaller på så sätt i än högre grad 

beskriva det obeskrivbara. Genom att mediets oförmåga att uttrycka det sublima markeras, 

tycks paradoxalt nog den sublima effekten bli starkare. I analogi med Kants resonemang 

skulle man kunna betrakta verket likt ett subjekt som i mötet med det sublima misslyckas med 

att framkalla en åskådning men som ändå (just på grund av sina begränsningar) i slutändan 

triumferar genom att framkalla en sublim idé.97 Härom torde stjärnportssekvensen utgöra ett 

tacksamt exempel med sin rent abstrakta utformning. 

 

En horisontal eller vertikal linje (det skiftar) genomskär bilden och kommer så till att utgöra 

dess centrala blickfång. Utifrån denna linje strömmar mot kameran sedermera abstrakta 

mönster i olika neonfärger, i början till formen av enkla linjer men i takt med sekvensens 

progression i allt komplexare formationer. Färgerna och formerna utgör själva händelsen, de 

illustrerar hur vi färdas bortom rum och tid genom dimensionerna, men deras utformning är 

helt arbiträr, de hade egentligen kunnat utformas hur som helst, meningen vore ändå 

densamma. Vad än det nu är som händer så kan det inte fångas av kameran och filmskaparna 

tvingas gå bortom filmens konventionella uttryck. Främst tycks denna auraliknande 

tilldragelse kommunicera en kollaps, i subjektet eller i kamerans mekanik, eller mer generellt 

i universums åskådningsformer om tid och rum. De abstrakta färgmönstrena frambringas 

genom slitscan-teknik och varvas med förvrängda naturbilder och skakiga eller frysta 

närbilder av Bowman (som om kameran ansträngdes till bristningsgränsen). Och i linje med 

Cubitts resonemang lämnar vi kausaliteten och den linjära temporaliteten som hittills 

genomsyrat filmen bakom oss. Alltså inte bara rent diegetiskt vilket ju också är fallet utan 

även i narrativets övergripande struktur. Sekvensens temporalitet framstår som oavhängig 

narrativet och motiveras inte längre av en kausal händelsekedja. Och utan temporala 

referenter är sekvensen att betrakta som utgörande en sublim potentiell evighet. 

                                                
95 Cubitt, 129 
96 Ibid. 128 
97 Kant, Kritik av Omdömeskraften, 102 
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Det sublima genom negativ framställning 

 

Kant beskriver det sublima som något vilket inte låter sig framställas; 

 
”[…] det egentligt sublima kan inte inneslutas i någon sinnlig form, utan gäller bara för förnuftets 

idéer. Även om ingen framställning som vore avpassad för dessa idéer är möjlig, kan denna 

oavpassadhet själv framställas sinnligt, och därigenom träder dessa idéer fram och kallas in i sinnet.”98  

 

Konsten kan alltså aldrig vara sublim men genom att framställa oavpassadheten och 

oförmågan till framställning som ryms i de idéer vilka söks uttryckas kan den sublima 

upplevelsen väckas till liv genom konsten. Det är främst dessa tankegångar som sedan också 

kommer att influera Lyotards definition av det sublima. Men för honom föregår ingenting 

representationen och det sublima springer inte ur något original, det är ren händelse, tillika 

från början ett tecken av negativ laddning.99 Även om denna idé om det sublima som uttryckt 

genom negation ges mest utrymme hos Kant och Lyotard så är tanken inte på något sätt 

reserverad dessa tänkare. Denna idé går som en röd tråd genom begreppets hela historia och 

låter sig skönjas redan hos Longinos. Denne skriver gällande sin första källa till sublimitet: 

”[…] höghet är en återklang av själsstorhet. Därför kan en enda naken tanke i sig själv, utan 

ord, väcka beundran genom sin själsstorhet precis som Ajas tystnad i Odysséens elfte sång är 

något stort, högre än alla ord.”100 Och även hos Burke görs denna tanke gällande, eftersom allt 

det som upplevs dölja något, för honom besitter en sublim potential: ”När vi kan avgöra den 

fulla omfattningen av en fara, när vi kan vänja våra ögon vid den, då förlorar den mycket av 

sin intensitet.”101 Således, även om uppfattningen om vad som utgör det sublima skiftat 

mellan olika tänkare så har framställningarna av det sublima enligt negationens logik 

återkommit genom begreppets hela historia. Om förra kapitlet i denna uppsats var avsatt det 

sublimas explicita yttringar med rumsliga betingelser så kommer detta kapitel att belysa det 

sublima så som det på olika sätt uttrycks genom icke-händelser, som en markerad frånvaro 

eller i form av tomma tecken helt utan mimetiska kvalitéer. Med uttryckens utomrumsliga 

närvaro följer att även tiden som avhängig rummet förlorar sin giltighet. Analysen kommer 

sedermera att avslutas med en diskussion kring denna problematik. 

 

                                                
98 Ibid. 102 
99 Wallenstein, Bildstrider, 93 
100 Longinos, 22 (min kursivering) 
101 Burke, 54 (min översättning) 
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Betraktad narratologiskt så utmärks 2001 av en löst sammansatt berättelse vari en mystisk 

monolit som ensam agent driver historien om människans födelse, utplåning och 

återuppståndelse.102 Fabeln utspelas över hela mänsklighetens existens, från början till ”slut” 

(och vidare bortom ”verkligheten”). Men sujetten redogör för fabeln med endast några få 

nedslag i denna enorma temporalitet. Den hermeneutiska linjens dominanta roll i 2001 ställer 

fler frågor än vad vi genom den proairetiska ges svar. Inte ens slutet bereder oss några 

klargöranden. Men samtidigt som vi knappast blir klokare av att se David i skepnaden av 

stjärnbarnet i rymden så lyfts denna scen ändå fram som om vore det en uppenbarelse, som 

om den innebar ett slutgiltigt svar på alla metafysiska betänkligheter som någonsin uppehållit 

mänskligheten. Men endast representationen av denna stora sanning som vi misstänker 

föreligger görs explicit. Den hermeneutiska linjens framträdande roll (det faktum att inga svar 

överhuvudtaget delges oss och att slutet är helt öppet för subjektiva tolkningar) fungerar 

således som på retorisk väg för att lyfta fram det sublima, som om rymde denna scen en 

oöverskådlig idé i fabeln vilken inte låter sig framställas annat än genom dess markerade 

frånvaro i sujetten. Den sublima sanning som vi här känner av delges oss genom en med olika 

stilgrepp markerad frånvaro. En markerad höghet görs således gällande i uttrycket men på ett 

idéplan råder dunkel. Detta förfarande, att uttrycka en sublim närvaro genom att markera dess 

frånvaro går igen och låter sig skönjas även på ett mer lokalt plan i de enskilda 

komponenterna i berättelsen. Hals sublima beskaffenhet förstärks genom hans osynlighet 

varigenom hans närvaro gör sig påmind endast genom hans röst och de rödlysande 

dioder/kameraobjektiv som sitter strategiskt utplacerade i hela Discovery. Och vad utgör den 

rektangulära svarta formationen i monoliten om inte en total anonymitet, en slags explicit 

frånvaro som förtäljer intet om varken dess funktion eller ursprung. (Vad vet vi, kanske är det 

överhuvudtaget inte ett ting utan ett levande väsen.) 

 

Redan i filmens första ansats aktualiseras det sublima som negation, i det preludium som 

föregår filmens titelsekvens. Här görs också extra tydligt ljudets viktiga roll i det att framhäva 

det sublima i 2001. Det allra första som möter betraktaren i filmen utspelas nämligen på 

ljudspåret. Bilden är helt svart och inbillningskraften är fullt utlämnad åt hörseln i det att bilda 

betraktarens åskådning. Ett ackord slås an och efter följer ett brus. Ett abstrakt musikaliskt 

stycke spelas upp som pulserande avtar och tilltar om vartannat.103 Figurativt följer det i sin 

                                                
102 Det kan förstås röra sig om flera olika monoliter i berättelsen. I detta sammanhang är dock denna aspekt av 
mindre relevans och jag kommer inte att spekulera vidare härom. 
103 Atmospheres (György Ligeti, 1961) 
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utformning med de återkommande stegringarna Longinos begrepp om amplifikation. Trots att 

denne betraktar det sublima som en rent kvalitativ företeelse som ofta ryms i en enda tanke 

medan det att amplifikation är ett kvantitativt begrepp så används ofta amplifikation för att 

understödja sublimitet och det är därför inte osannolikt att greppet såsom det här figurerar, 

utan referenser, kommer att åkalla idén om det sublima. 104 Stycket är monotont, i avsaknad av 

melodi, rytmiskt ambivalent och så i en mening minimalistiskt. Samtidigt ryms i klangen en 

förnimmelse av en större rumslighet. Stämmorna är ganska många till antalet och utgörs av 

stråkar såväl som av olika blåsinstrument. Ljudet upplevs i de större kraftfullare partierna som 

liksom omslutande och översköljande lyssnaren. Musiken kan knappast kallas skön (som 

avpassad inbillningskraften) utan är snarare att betrakta som just sublim (här att förstå som 

om uttrycker den en oavpassadhet). Eller kanske snarare som om rymde den det sublima i sin 

linda. Det sublima finns i musiken men blommar aldrig ut i full kraft. Den är mystisk och 

dissonant oroande och rymmer inslag av Burkes skräcksublimitet – ett lågt, vibrerande, 

oregelbundet ljud skriver han, kan fungera för att producera det sublima.105 Men musiken 

inger ingen direkt fasa. Kommunicerar stycket något så är det framförallt en osäkerhet, inte 

nödvändigtvis i form av ett annalkande hot men i form av något obeskrivbart eller dolt. 

Preludiet placerar oss således i en händelse men vad som händer står för oss ännu oklart. 

Musiken (i sin abstraktion) faller in i ramen för Lyotards stipulering av det sublima, som en 

ren förnimmelse utan referenser till annat än sig självt i egenskap av temporal begivenhet. Så 

åskådliggör musiken i preludiet Lyotards resonemang om det sublima som ett ”sker det?” men 

där satsen snarare formuleras ”?sker det” vari alltså frågetecknet är att förstå som det sublima, 

händelsen innan det kan fastslås vad det är som sker.106 Musikens negativa uttryck kommer 

sig av att den föregår avslöjandet av vad den önskar kommunicera och att den aldrig når fram 

till detta avslöjande, att hela styckets omfattning uppehåller sig vid frågetecknet. 

 

Men trots att denna sekvens helt är i avsaknad av visuell information så är mystiken vilken 

präglar sekvensen inte att exklusivt tillskriva ljudspåret. Sekvensen kommunicerar visuellt 

som genom negation och resultatet blir en känslostämning, en oroskänsla, som kommer sig av 

att något undanhålles oss. Svärta eller avsaknaden av ljus är en av de flitigast återkommande 

bland Burkes skräcksublima kategorier i Enquiry. Natten är mer skrämmande än dagen, 

skuggor kastar mörker och skymmer omgivningen, det gömda är mer oberäkneligt och 
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därmed kanske farligare än det klart uttalade.107 Mörker rymmer således ofta en sublim 

dimension, speciellt när det som här kommer tillsammans med en orolig ljudmatta, vilken 

tycks antyda att bilden döljer något, någon form av rumslighet eller ontologisk utsaga. Ett 

kommutationstest varigenom mörkret bytes ut mot ett lika exkluderande ljus skulle dock 

antagligen utifrån denna aspekt ge ett liknande resultat. Det är således i detta fall inte mörkret 

i sig som framkallar stämningen utan snarare dess negativa egenskaper, dess formlösa totalitet 

vilken pockar på vår uppmärksamhet genom ljudspårets antydningar om att det rymmer något. 

Musiken tycks berätta sanningen om bilden men vi förstår inte vad den säger. Musiken är 

mystisk och obestämbar och bjuder in till kontemplation över bilden. Men bilden erbjuder 

ingen begreppslighet och övergår så förståndet, här finns ingen ändamålsenlig 

ändamålsenlighet att utläsa för inget finns att utläsa överhuvudtaget. Och då bilden helt saknar 

formmässighet och därmed avgränsning är den att betrakta som gränslös och potentiellt evig. 

Således presenteras vi här genom negation i bilden en matematisk sublimitet vilken vi i ett 

första steg visserligen uppmärksammat genom de abstrakta associationerna som väckts med 

musiken men som i ett senare stadium visar sig rymma en svindlande tanke helt i sig själv. 

Det sublima kommuniceras således även visuellt men det var ljudspåret som gjorde oss 

uppmärksamma på det. Två sublimiteter ryms därmed i denna sekvens vilka springer ur en 

avsaknad i uttrycken, ur negation. På ljudspåret handlar det främst om en postmodern 

sublimitet i Lyotards mening, på bildplanet var det snarare en matematisk sublimitet i 

kantiansk mening. Som visserligen i sig inte existerar utan musiken och den övriga 

kontextualisering som filmens representation innebär men vars immanenta negation görs 

explicit av dessa komponenter. Det sublima har paradoxalt nog gett sig till känna visuellt utan 

att någonting egentligen hänt på det visuella planet.  

 
Från Lyotards resonemang kring det sublima inom det avantgardistiska måleriet är i sin tur 

steget inte särskilt långt till Deleuze och dennes teoribildning om övergången från den 

klassiska filmen till den moderna filmen, vilken manifesteras i övergången från rörelsebilden 

till tidsbilden. Både Lyotard och Deleuze beskriver en övergång från en mer klassisk era till 

en modernistisk, och för båda innebär rörelsen en grundläggande omdaning för vår förståelse 

av temporaliteten. Om vi likt Lyotard förstår ett sublimt konstverk som ett vilket direkt 

kommenterar tiden så som den verkligen är beskaffad, eller mer precist som utgör det tid, i 

form av en suspension eller en väntan på att något skall inträffa, alternativt inte inträffa (alltså 

                                                
107 Burke, 54 



 46 

innan vi begreppsliggör tiden genom vår erfarenhet, utifrån händelser).108 Vad förefaller då 

inte Deleuze tidsbilder vara, med deras direkta presentation av tiden, om inte just sublima i 

Lyotards mening?  

 

Temenuga Trifonova gör i artikeln A Nonhuman Eye: Deleuze on Cinema en kritisk läsning 

av Cinema 1 och 2.109 Särskilt diskuterar hon subjektets roll i Deleuze teori och de 

förändringar subjektet går igenom i mötet med tidsbilden. Deleuze menar att tidsbilden är 

befriad den sensorisk-motoriska påbjudan som aktiverar subjektet i betraktelsen av den 

vanligare rörelsebilden. ”Objekten” i tidsbilden styr inte över tiden och utgör därmed inte 

relevanta representationer av verkligheten (och är därför heller inte objekt i egentlig mening). 

Så reduceras som till följd av detta subjektet inom oss som ju skapas i relation till objekten, 

och vi förhåller oss inte längre till den sinnliga världen (som subjekt inför en objektiv värld). 

Istället stiger vi i skepnad av en ny subjektivitet in i det ”virtuella”, vari vi presenteras en 

alternativ tid – inte i form av duration som en klart utstakad linje, utan som utgörande en a 

priori intuition inom medvetandet.110 

 

Trifonova uppmärksammar hur rörelsen till denna virtuella rumslighet inom medvetandet, 

som Deleuze beskriver, åtminstone i ett första skede, är i paritet med Kants resonemang kring 

den sublima rörelsen in i det transcendentalas sfär. Båda upplevelserna springer så att säga ur 

misslyckanden. För Kant växer det sublima ur inbillningskraftens misslyckande att 

åskådliggöra det absolut mäktiga eller stora. För Deleuze beror medvetandets expansion i 

”den nya subjektiviteten” på att medvetandet inte känner igen intrycken som kommer av 

tidsbilden och därför misslyckas med att ordna in dem i erfarenheten – synintrycken saknar 

anspråk på sanning, därför övergår subjektet till ett intresselöst betraktande, dock ett 

betraktande där bilden uppfattas för sin egen skull, ett betraktande som inte filtreras genom 

subjektet och som därför paradoxalt nog ligger närmare sanningen än det med rörelsebilden 

betingade betraktandet, såväl temporalt som spirituellt.111 Upplevelsen av tidsbilden är således 

inte lika överrumplande och intensiv som upplevelsen av det absolut stora eller mäktiga i 

Kants sublimitet. Istället ligger den närmare den postmoderna sublimiteten som skisserats av 

Lyotard. Trifonova sammanfattar; det kantianskt sublima handlar om en expansion av 

                                                
108 Lyotard, 75-76 
109 Deleuze, Gilles, Cinema 1 the movement-image (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989)  
Deleuze, Gilles, Cinema 2 the time-image (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1989) 
110 Trifonova, 143 
111 Ibid. 143 
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medvetandet, det postmodernistiskt sublima handlar om en intensifiering av varat. Det förra 

handlar om subjektet som överordnat den materiella världen, det senare om subjektet som 

reducerat till och betingat sin egen materialitet, om varat i tiden.112 För såväl Deleuze som 

Lyotard, bygger den direkta tidsupplevelsen på en reducering av subjektet – en passivisering. 

För Lyotard i form av en automatisering av subjektet, där det överger all intention och 

begrundan och bara reagerar mekaniskt som en marionett, för Deleuze i kapitulationen inför 

det betydelselösa vilket resulterar i tillkomsten av en helt ny subjektivitet, som inte bedömer 

intrycken efter kategorier om sant eller falskt, utan endast betraktar.113 Här låter sig i 

Trifonovas resonemang en koppling skönjas å ena sidan mellan tidsbilden och den 

postmoderna sublima känslan och å andra sidan mellan rörelsebilden och den sublima känslan 

som Kant beskriver. ”Jupiter and beyond the infinite” kan fungera för att illustrera hur just 

växlingen mellan tidsbilder och rörelsebilder i förlängningen ger utrymme för dessa olika 

sublimiteter. 

 

De två första sekvenserna i ”Jupiter and beyond the infinite”, resan genom stjärnporten och 

scenen i det viktorianska hemmet presenteras i tidsbilder varigenom det sublima kommer till 

uttryck genom rummets negativa kvalitéer, i objektens avsaknad av referenser och sanningar 

(stjärnporten kan sägas inledas som en rörelsebild men antar med tiden den hypnotiska prägel 

som utmärker tidsbilden). I dessa sekvenser framstår tiden som oavhängig rummet. Men 

rymdscenen där Bowman återfötts som stjärnbarn är mer i linje med rörelsebildens logik, 

tiden är kronologisk och rummets kvalitéer är det som ger upphov till såväl tid som 

sublimitet. Händelsen framstår därför som betydelsefull och laddas dessutom genom stilgrepp 

med storhet. 

 

Deleuze skiljer mellan tidsbilder som presenterar tiden kroppsligt och tidsbilder som 

presenterar tiden ”hjärn-mässigt” enligt en cerebral erfarenhet. I kropp-tidsbilden presenteras 

tiden genom karaktärerna. Karaktärerna skapar handlingen i filmen och statuerar tiden.114 

Hjärn-tidsbilden å andra sidan statuerar tidens ordning genom att uppehålla sig precis i 

gränslandet (Deleuze liknar det vid ett membran) mellan ett ”utanför” och ett ”innanför” 

subjektet. Utanför är världen, ”verkligheten”, galaxerna och framtiden. Innanför är 

                                                
112 Ibid. 148-149 
113 Ibid. 149-150 
114 John Cassavetes improviserade narrativ utgör de kanske mest illustrativa exemplen härav, varigenom 
karaktärernas kroppar, deras rörelser och attityder, vad de säger och hur de säger detta, skapar tidsbilden och 
upplöser gränsen mellan ett nu och då. Se Deleuze, Cinema 2, 192  
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psykologin, vår fantasi och förfluten tid.115 Deleuze skriver; ”Om vi tittar på Kubricks verk, så 

ser vi i vilken grad det är hjärnan som utgör deras mis en scène”.116 Stjärnportssekvensen 

förefaller sedermera också i sin spatiala ambivalens utspela sig, likt Deleuze beskriver det, 

just inom det membran mellan innanför subjektet (det förgångna) och utanför subjektet 

(framtiden), vilket utmärker den cerebrala tidslogiken. I stjärnportssekvensen varvas bilder av 

själva stjärnporten filmade ur ett förstapersonsperspektiv med närbilder av Bowmans ansikte. 

Detta problematiserar åskådarpositionen varmed det görs oklart om det som visas av 

stjärnporten är i enlighet med den faktiska stjärnporten så som den ser ut utanför subjektet 

eller om det är en återgivning filtrerad genom Bowman (som den ter sig innanför subjektet). 

Sekvensen blir än mer problematisk i och med att andra klipp föreställande galaktiska 

fenomen och vad som ser ut som mikroorganiska tilldragelser varvas med överblickande 

kameraåkningar över färgmässigt förvrängda jordiska miljöer. Rummet förlorar därmed sina 

strukturerande egenskaper, och tiden så som vi erfar den bunden till rumsliga tilldragelser i 

historien, som en serie uppdelad i ett förgånget, ett nu och en framtid mister sin giltighet. 

Även efterföljande scen struktureras enligt denna cerebrala tidsbildslogik. Vi ser nu 

rymdkapseln belägen mitt i en okänd lägenhet. Miljöbytet är så abrupt och totalt att det är 

svårt att ta det som en representation av verkligheten. Bowman möter sig själv flera gånger, i 

allt äldre versioner. Han hoppar mellan kropparna eller existerar i dem samtidigt. Men 

förloppet framskrider sakta, kameraföringen släpar efter och kameran anländer för sent till 

händelserna. Först efter att Bowman registrerat dem utanför bild ges de betraktaren till känna. 

Därigenom avdramatiseras de. Gränsen mellan fantasi och verklighet, faktisk tilldragelse och 

inbillning har nästan helt luckrats upp. En orolig ljudmatta förstärker mystiken utan att betona 

eller lyfta fram enstaka händelser. Men trots sekvensens avsaknad av historisk kronologisk tid 

så framstår den som kanske mer än något annat som just en betraktelse av tid. Nu dock, i form 

av den virtualitet som har sin hemvist i mellanrummet mellan medvetandet och 

”verkligheten” utanför. Vi befinner oss som precis i gränslandet till, i kantianska ordalag, det 

transcendentala, innan den sublima rörelsen fullbordats. Så försätts betraktaren genom dessa 

tidsbilder samtidigt i det förväntansfulla läge, i den suspension som Lyotard å andra sidan 

menar utgör själva den sublima tilldragelsen i modernismens konstprojekt, i händelsen innan 

den inträffar. Även om sekvensen i stjärnporten och den efterföljande sekvensen i den 

viktorianska lägenheten i mångt och mycket uppvisar sublima tilldragelser så presenteras 

detta i tidsbilder varpå endast en postmodern likgiltighet inför bilderna kan uppväckas hos 

                                                
115 Ibid. 206 
116 Ibid. 205 (min översättning) 
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betraktaren. Händelserna framstår som tomma tecken endast relevanta i sig själva och utan 

vidare betydelser för handlingen. Så upplevs händelserna trots att de för förnuftet måste 

framstå som lagvidriga inte som förbluffande. Men när vi återser monoliten och David antar 

skepnaden av stjärnbarnet och Also Sprach Zarathustra åter börjar att ljuda är det som om 

rumsligheten återfår en relevans för betydelseskapandet. Och i takt med att musiken tilltar 

tycks bilderna åter betingas med kronologisk tid (varpå i retrospektiv förefaller det som, även 

de föregående tidsbilderna knytes till den diegetiska verkligheten). Nu når bilderna 

betraktaren som med ett anspråk på objektiv sanning och med detta kan den sublima 

händelsen så som Kant, Burke och Longinos beskriver den, slå ut i full kraft. Tidsbildens 

immanenta negation (tecknens tomhet) och rumsliga oavhängighet passiviserar subjektet och 

underbygger den postmoderna sublimiteten under resan genom dimensionerna i stjärnporten 

och i den viktorianska lägenheten. När händelser i narrativet sedermera markeras med 

stilgrepp och görs betydelsefulla kommer dessa att statuera även tiden. Subjektet försätts åter i 

relation till objekten i bilden varpå det också kommer att reagera på vad som visas och söka 

begreppsliggöra och förstå det. Är objekten eller de rumsliga tilldragelserna sedermera av 

sådan art att de inte låter sig inbegripas av inbillningskraftens förmåga till mått kommer de att 

upplevas som antingen dynamiskt eller matematiskt sublima. Tecknen laddas åter med 

anspråk på sanning och först med detta möjliggörs den rumsligt betingade sublimiteten som 

Kant, Burke och Longinos beskriver.  

 

 

Sammanfattning 

 

Motivet bakom denna studie har i mångt och mycket utgjorts av ett rekognoserande av det 

sublima begreppets filmiska implikationer varigenom jag har försökt belysa begreppets 

pluralism samt några av de möjligheter och problem som det kan väcka inom en 

filmvetenskaplig kontext. Uppsatsformatet tillåter ingen heltäckande avhandling och med 

undersökningens framskridande har ofta svåra val gällande avgränsning eller ytterligare 

fördjupning uppstått. I ett tidigt skeende definierades det sublima som verkets dominant, att 

förstå som en allomfattande närvaro i verket, en grundläggande princip som fungerar för att 

strukturera alla andra uttryck i verket. Denna syn kan sedermera sägas ha legat immanent 

genom hela analysens framskridande. Detta har gjort att vissa sekvenser av filmen kommit att 

favoriseras medan andra knappt berörts. Å andra sidan har förfarandet bidragit till att fullt 
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fokus kunnat riktas mot det sublimas pluralistiska fenomenologi. I huvudsak kan det sublima i 

2001 delas upp i två olika slags uttryck, positiv sublimitet och negativ sublimitet, det explicita 

och det implicita. Det explicita uttrycker Longinos höghet eller Burkes skräcksublimitet. Det 

implicita kan härledas till Kants resonemang om det sublima som det alltför stora eller 

mäktiga för att avbildas och sedermera till Lyotards postmoderna sublimitet. Denna dikotomi 

har i mångt och mycket legat till grund för uppsatsens disposition. I första analyskapitlet – 

”En sublim odyssé” redogjordes för filmens berättarstruktur. Här tog sig dikotomin om det 

explicita och implicita sig uttryck i relationen mellan den proairetiska och den hermeneutiska 

linjen i sujetten. Kausalitet utkristalliserades som en nyckelparameter. Denna tilltog i styrka i 

och med den mänskliga evolutionens startpunkt men ställdes på ända när rummet och tiden 

som åskådlighetsformer upphörde att gälla. Scenen där en primat upptäcker verktyget 

exemplifierade en explicit sublim tilldragelse. En stor idé vilken tillika utgjorde startpunkten 

för den proairetiska linjen i filmen skapade här tillsammans med olika stilgrepp en 

högstämdhet i linje med Longinos fem steg mot storhet. Bortom stjärnporten och evigheten 

dock, gavs istället exempel på Lyotards sublimitet. I övrigt redogjordes för i detta kapitel på 

ett mer lokalt plan vissa sublima teman som t.ex. skildringen av det teknologiskt sublima och i 

förlängningen det dynamiskt sublima i Hal. Slutligen kunde konstateras att Kants beskrivning 

av den sublima upplevelsen allegoriskt löpte parallellt med mänsklighetens utveckling i 

filmen. Och att även det sublima begreppets genealogi lät sig skönjas i de sublima 

framställningarnas kronologiska ordning. ”Dawn of man” förmedlade högstämdhet och 

skräcksublimitet. ”Jupiter and beyond the infinite” gick mer i Lyotards anda. 

 

Kapitlet ”Den sublima rumsligheten” diskuterade mer ingående den explicita sublimiteten i 

2001. Scott Bukatman styrde inledningsvis in diskussionen på filmens landskapsskildringar 

och dessas uppvisade analogier med landskapsmåleriet. Precis som i måleriet vilade Burkes 

skräcksublima kategorier tunga även över filmens inledande landskapsskildringar i ”Dawn of 

man” – starka färgkontraster, dunkel, stora avstånd, höga höjder och död gjordes närvarande. 

Kamerans teknologiska beskaffenhet gav upphov till smått sublima tilldragelser dels då den 

reducerade solens ljusstyrka så att vi kunde stirra rakt in i den och dels då den tämjde vyernas 

väldiga avstånd med djupfokus så att vi kunde överskåda hela landskapet utan att omfokusera 

blicken. Kameran användes också för att, speciellt i rymdsekvenserna inom rymdfarkosternas 

interiörer, kasta om rumsliga kategorier vilka vi vanligen tar för nästan lagmässiga. Här kom 

således till uttryck, den frigörelse från naturens underkastelse som det sublima bereder 

subjektet enligt Kant. Titelsekvensen gav uttryck för en, i jämförelse med rumsetableringen i 
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”Dawn of man”, mer högstämd känsla. Här var tydligt hur de auditiva och de visuella 

uttrycken samarbetade i det att framställa storhet snarare än mystik. Här gjordes också 

närvarande en skönhet vilket i sin tur ledde till jämförelser mellan Longinos och Burke. 

Sekvensen bortom stjärnporten i sin tur visade på samma gång upp en skönhet som en 

skrämmande dimension. Ed S. Tans kategorier om fiktionskänslor och artefaktkänslor 

synliggör hur den filmiska upplevelsen rör sig på två parallella plan och när dessa ger upphov 

till olika känslor uppväcks en motstridig känsla i subjektet vilken kan liknas vid den sublima 

känslans immanenta konflikt. Kapitlet avslutades med en grundligare diskussion av 

Bukatmans sporadiska koppling mellan närbildens sublima konsekvenser och Epsteins 

filmteori. Det visade sig då givande att läsa Epstein utifrån Kants sublima teori då den förres 

tankar kring fotogeniet visade sig falla väl in i den senares resonemang om det estetiska 

smakomdömet. Här kunde de filosofiska konsekvenserna av mötet mellan deras tankegångar 

endast vidröras å det beskedligaste men detta förefaller vara en poäng som förtjänar att 

belysas ytterligare i framtida forskning. Särskilt vad det anbelangar resonemanget kring en 

mediespecifik filmisk sublimitet. 

 

I ”Det sublima genom negativ framställning” diskuterades sublimiteten som frambragt 

implicit, antingen som en markerad frånvaro aktualiserad genom de explicita uttrycken i 

verket, eller i form av det sublima så som det föreställs av Lyotard, som bestående av tomhet, 

av ögonblicket innan de rumsliga aspekterna av tilldragelsen ger sig till känna. Den första 

kommer till känna i narrativets struktur i och med den hermeneutiska linjens framträdande roll 

– kanske allra starkast i slutet som trots att det är mer eller mindre öppet och inte bereder 

några som helst klara svar ger upphov till en extremt laddad sublim händelse. Men även 

monolitens sublimitet kan i hög grad härledas till dess anonyma form och odefinierade väsen. 

Detsamma gäller för dynamiskt sublima Hals immateriella omnipotenta närvaro inom 

Discovery. Preludiets svartruta lästes som en matematisk sublimitet i sin formlöshet (tillika 

möjliga gränslöshet). Musiken i samma sekvens dock, var snarare i linje med Lyotards 

sublima suspension och med detta kom fokus att hamna på det sublima och tiden. 

 

Trifonova satte Deleuze filmteori i paritet med det sublima som det diskuteras av Kant och 

Lyotard. Tidsbilden visade sig då i mångt och mycket analog med åtminstone den senares 

uppfattning av det sublima. Hos båda tänkare reduceras i någon mening subjektet. Den 

cerebrala tidsbilden uppehåller sig precis i gränslandet mellan inuti subjektet och utanför 

subjektet, mellan minne och nu. Stjärnportssekvensen och efterföljande scener i det 
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viktorianska rummet kan illustrera denna nya temporalitet – suspension (eller sublimitet) som 

Lyotard kallar det, eller virtualitet som det benämns av Deleuze. Betraktar man sedermera 

2001 utifrån ett mer övergripande perspektiv synliggörs hur just tidsbilder återkommande 

uttrycker den Lyotardiska sublimiteten medan de bilder som uttrycker objektivitet och som 

kommer med anspråk på att skildra en sanning (om än bara diegetisk), med andra ord i 

Deleuze termer rörelsebilder, i de fall de framställer sublima stämningar, antar de traditionellt 

storslagna sublima uttrycken om höghet, skräckblandad förtjusning och dynamisk eller 

matematisk sublimitet.  

 

2001 är således en i många meningar sublim film, en polyfonisk totalitet där det sublima 

existerar samtidigt och i olika skepnader parallellt och oavbrutet. Där högstämda sublima 

scener i form av väldiga utbrott ryms med outsagda negationer och subtila intellektuella 

referenser vilka indirekt kommunicerar det sublima. Det sublima dominerar såväl den 

estetiska dimensionen som den övergripande tematiska och berättarmässiga. Förhoppningsvis 

har denna studie lyckats åskådliggöra detta på ett intressant sätt. Denna uppsats utgjorde något 

av en avsökning av fältet, en studie i begreppets möjligheter och potential. Även om den 

mångfacetterade teoribildningen som här legat till grund för analysen rymmer motsägelser 

och konflikter visade den sig under forskningens gång också i stånd att öppna upp för 

intressanta teoretiska möten och belysande filmiska poänger. Precis som Epstein så uppvisar 

Deleuze i sin filmiska filosofi klara kopplingar till det sublima och en studie som djupare 

kopplade samman dessa två tänkare med Kants tankegångar om det estetiska smakomdömet 

skulle kunna ge en ökad förståelse för den specifikt filmiska sublimiteten som häri endast 

kunnat beröras relativt ytligt. Vidare skulle samma teoretiska koppling i andra riktningen 

kunna belysa nya aspekter av Epsteins och Deleuzes tankegångar och i förlängningen bidra 

till en ökad förståelse för filmkonstens essens. Det är uppenbart att det sublima har mycket att 

tillföra den filmvetenskapliga diskursen, en allomfattande redogörelse för dessa frågor faller 

knappast inom ramen för en uppsats av detta slag men förhoppningsvis har föreliggande 

undersökning ändå kunnat avtäcka en del av det pluralistiska fenomen som de flesta av oss 

verksamma inom disciplinen nog ändå tenderar att vilja tillskriva filmkonsten – förmågan att 

väcka inom oss den starkaste av känslor – det sublima. 
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