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Abstract: This essay is a product of the author’s interest in silent films from Soviet, 
especially, documentary films. Before the 1920’s documentary filmmaking had mostly 
been limited to newsreels and short scenes. Only occasional feature-length 
documentaries had been made. During the 1920s, documentary film achieved new status, 
not only because of its use as propaganda; it was also identified as artistic cinema.  
Discussions how to use this genre were taking place all over Europe, and in the US. In 
France, many different journals on cinema were started. In Soviet the discussions later 
became politicised. It was a good climate for groundbreaking cinema, and Esfir Shub was 
one of the film pioneers in Soviet. The ambition with the essay is to give Esfir Shub 
theoretical approach to non-fiction film a greater acknowledgement. The thesis is how 
Esfir Shub combines titles and pictures with cutting in The Fall of the Romanov Dynasty 
(1927) and to theorise the film with Shub’s own conceptual ideas. The method is close 
reading of the film and the articles written by Shub. The conclusions made by the 
author, is that Shub uses titles and pictures, in a dynamic cross-cutting between the 
oppressor and the oppressed. She is faithful to her own theories. She is only using 
authentically material and not played scenes; otherwise she would distort historical 
facts. The montage is built in two different ways. Firstly Shub use an ironic tone in the 
titles when she introduces the oppressors from the old regime, and comment these 
images widely. Secondly she uses pictures of typical symbols of capitalism and does 
not need to comment in such matter as earlier, because the film material she had captured 
speaks for itself.     
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INLEDNING 
 En person frågar mig varför jag väljer att skriva om rysk stumfilm, det verkar vara 

lite ogenomträngligt. Till en början kanske det verkar hopplöst, men tack vare Jan 

Olssons engagemang och introducering till den tidiga filmen på en fortsättningskurs i 

filmvetenskap, började jag att uppskatta stumfilm. Jag läste senare kursen Russisk film, 

som hölls av Institut for film og medievidenskab vid Københavns Universitet. Läraren 

Karsten Fledelius visade mycket tidig rysk stumfilm, bland annat ett klipp från Esfir 

Shubs Padenie dinastii Romanovyhk/Romanovdynastins fall (1927). Filmen fanns att 

låna på filminstitutionen, men en av mina kurskamrater hade lånat den och sagt att det 

var ”en seg långkörare”. Det är möjligt att personen tyckte att filmen var långsam, 

eftersom användandet av klipp och mellantexter i filmen upplevdes otympligt. Det är 

det som fascinerar mig. Esfir Shub visade med sina filmer stor skicklighet i användandet 

av bilder och mellantexter. Shubs första film, Romanovdynastins fall, är intressant 

eftersom den ses som startskottet för kompilationsfilmen (se definition nedan)1.  

  

Syfte, definitioner och tes  
Filmens historia skrivs om när fler börjar titta på vilka som tillskrivits erkännande och 

vilka som inte tillskrivits lika stor betydelse. Den akademiska diskussionen om 

avsaknaden av kvinnorna bland standardverken i olika universitetsämnen, är något som 

idag ägnas uppmärksamhet även utanför de akademiska kretsarna och blir till heta 

debatter i dagstidningar. Att hävda att uppsatsen är ett feministiskt projekt för att det 

fokuserar på en kvinnlig regissörs konstnärskap är ett tunt argument. Under en 

genusteoretisk lupp skulle könsdistinktionen bli en fråga i sig. Syftet med uppsatsen är 

dock inte enbart att uppmärksamma Shubs konstnärskap, utan också att visa på hennes 

teoretiska bidrag. Det är information som funnits tidigare, men används på ett sätt som 

varit ofördelaktigt för Esfir Shub. Shub har jämförts med de största sovjetiska 

regissörerna, trots att Shub inte arbetade inom samma genre som dessa. För att nämna 

några, arbetade Sergei Eisenstein och Vladimir Pudovkin med fiktionsfilm, Dziga 

                                                
1 Olika filmforskare är överens om att Romanovdynastins fall var startskottet för kompilationsfilmen. Läs 

bland andra Bordwell David, Thompson Kristin Film History: An introduction (2:a upplagan, McGraw 
Hill: NY 2002), s. 185 eller Barnouw, Erik Documentary- a history of the non-fiction film, 2:a 
upplagan, (New York/Oxford, Oxford University Press, 1993), s. 348. 
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Vertov med ickefiktions film, men inte de arbetade inte med samma metoder som Shub. 

Jay Leyda, inleder Film begets film, compilations films from propaganda to drama med 

att diskutera vad kompilationsfilm egentligen innebär.2 Det finns ett antal olika termer 

som behandlar material av dokumentär karaktär. Esfir Shubs använde sig av 

journalfilmer och filmade sekvenser, men att kalla hennes filmer för arkivfilmer skapar 

intryck av att filmerna är förvarade i arkiv. Franska termen films de montage är inte 

tillräcklig exklusiv, eftersom det öppnar för att spelfilmer från Sovjet också ingår i 

definitionen. Leyda betonar att kompilationsfilm börjar vid klippbordet, men menar att 

definitionen också bör inrymma att filmen innehåller idéer.3 Kompilationsfilmer bygger 

inte på att endast observera och dokumentera, utan använda det filmade materialet för 

att belysa något nytt som regissören vill föra fram. Esfir Shub talade om autentiskt 

material (podlinnii material). Enligt Shub är autentiskt material något som ger liv till 

dokumentärfilm, oavsett om det är komponerat av arkivmaterial eller fotat av filmaren.4 

Jag inriktar mig i denna uppsats enbart på Shub teoretiska bidrag till filmteorin och gör 

en noggrann genomgång Romanovdynastins fall. Analysen av Romanovdynastins fall 

görs med betoning på text, bild och klipp och hur dessa samspelar. Uppsatsen ämnar se 

på Esfir Shubs montage i Romanovdynastins fall och belysa detta med hjälp av Shubs 

egna filmteoretiska artiklar. 

 

Tillvägagångssätt 
Esfir Shub skrev enbart några få artiklar och lät hellre sina filmer tala. Men man kan 

spåra Shubs teoretiska tankegångar från artiklarna till filmerna. Tidigare filmforskare (se 

nedan) har enbart riktat in sig på vissa sekvenser i Romanovdynastins fall. Emellertid är 

det nödvändigt att ta del av en genomgång av hela filmen, för att få en förståelse av 

helheten. Därför inleds analysen med en genomgång av Romanovdynastins fall och med 

inpass från Esfir Shubs teoretiska artiklar. Den slutliga delen av analysen inriktar sig 

några på utvalda sekvenser som utmärker de montagetekniker som Shub använder sig av. 

Ljudet i The Fall of the Romonav Dynasty kommer inte att tas upp eftersom filmen är en 

                                                
2 Jay Leyda, Film begets film, compilations films from propaganda to drama, (London: Allen & Unwin 

Ltd, 1964), s 9. 
3 Ibid. 
4 Vlada Petric, “Esther Shub: Film as a historical discourse”, Show Us Life, ed. Thomas Waugh, 

London: The Scarecrow Press, 1984, s. 32. 
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stumfilm.5 Denna uppsats tillämpar samma analytiska modell som Patrik Sjöberg och 

Graham Roberts använder sig av. Deras analysteknik som tillämpas på stumfilmer, 

kommer till nytta i denna uppsats eftersom den inrymmer alla de beståndsdelar som 

Shubs montage är uppbyggt av. De skriver först ut mellantexten som introducerar 

bilderna, gör en genomgång av bilderna och hur klippen sammanfogar bild och text till 

en helhet. Sjöberg har även en bildruta från Romanovdynastins fall, för att förtydliga 

sekvensen som analyseras.6 Graham Roberts använder inga bildrutor, men använder 

mera mellantexter i sin analys.7 Denna teknik med särskiljande av mellantexter leder till 

en god uppställning när man ska analysera texternas samspel med bilderna.   

 

Tidigare forskning  
Filmforskningen om Esfir Shub har inriktat sig på några olika områden. Filmforskare har 

översatt ett flertal ryska texter däribland Shubs egna texter till engelska. Vlada Petric har 

skrivit en essä om Esfir Shub i antologin Show us life, där han beskriver Shubs 

konstnärskap och citerar från Shubs självbiografi My Life (Zhizn moya—kinematogra).8 

Vanligast är dock att jämföra Esfir Shub med andra samtida sovjetiska regissörer (se 

syfte). Att Shubs filmer rör sig inom en icke-fiktiv eller dokumentär genre är en 

grundläggande påstående. Dokumentärfilmen fick ny status under 1920-talet, och den 

blev allt oftare identifierad som artistisk film. Det finns filmteoretiska antologier om 

detta, både på svenska och på engelska. Richard Taylor har samlat Esfir Shubs 

filmteoretiska texter, i en av två antologier med alla ryska filmartiklar publicerade i 

tidningen Novy Lef. Antologierna innehåller ett stort material, men artiklarna från 1920-

talet är ofta kortfattade. Det går ändå att hitta ett antal centrala punkter i Shubs artiklar. 

Taylor har därmed skapat ett utrymme för vidare studier i sovjetiskt filmteori och en 

teoretisering av Shubs artiklar.   

                                                
5 För vidare läsning om ljudet i stumfilm, se Rick Altmans artikel “The Silence of the Silents, The 

Musical Quarterly nr. 4, 1997, s. 648-718.  
6 Patrik Sjöberg, The world in pieces- A study of compilation film, (Stockholm: Aura Förlag, 2001), s. 
75. 
7 Graham Roberts, Forward Soviet!, (London/New York: Ib Tauris, 1999), s. 52. 
8 Esfir Shub, Zhizn moya--kinematogra (Moskva: Isskusstvo: 1972). Uppsatsförfattaren har inte kunskaper 

i ryska och får förlita sig på engelska utdrag från Zhizn moya—kinematogra av Vlada Petric i Show us 
life, s. 21-46. 
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 Trots allt skapade Shub, med Romanovdynastins fall, något som blev början till en 

ny genre. Innan det går att börja titta närmare på genren bör man först finna en 

definition. Patrik Sjöbergs The World in Pieces är en studie om kompilationsfilm. Sjöberg 

kritiserar att Vlada Petric använder sig av flera olika definitioner och skapar en 

begreppsförvirring, när det gäller Shubs konstnärskap9. Däremot har Jay Leyda försökt 

ge begreppet kompilationsfilmen en innebörd. Leyda konstaterar att kompilationsfilm, är 

film som är skapad i klippbordet av redan existerande råfilm. Esfir Shub gjorde också 

stora ansträngningar för att samla in råfilm och katalogisera råfilmen. Det arkiverande 

arbetet är en annan aspekt som inte nödvändigtvis är kopplat till kompilationsfilmen, 

men är aktuell när det gäller Shubs arbete. Leyda har således öppnat för vidare forskning 

om kompilationsfilmen.    

 Det är Graham Roberts som gjort den mest omfattande analysen av Esfir Shubs 

Romanovdynastins fall. Roberts citerar Shubs artikel ”The Manufacture of Facts” i 

inledningen av kapitel tre av Forward Soviet!. Trots att han ställer upp en god 

analysteknik för filmen, lämnar han sin analysmodell när det närmar sig slutet av filmen. 

Han gör således inte en analys av hela filmen. Roberts tar vid där Leyda och Taylor 

stannat, men behandlar inte helheten i Romanovdynastins fall. Martin Stoller framför 

allmän kritik mot att filmteoretiker ignorerat frågor som rört den sovjetiska 

kulturpolitiken. Kritiken stämmer in på Roberts, även om han inte utpekas av Stoller. 

Det går inte att komma runt att det sovjetiska arbetarpartiets inflytande fanns med i all 

filmproduktion. Byråkratin innebar problem, inte bara för Esfir Shub, utan för alla 

filmregissörer. Martin Stoller essä Eisenstein, Shub and the gender of the author as 

producer, tar upp den könsmässiga betydelsen för auteuren som producent i Sovjet. 

Maya Turovskaya diskuterar Shub bland de framstående kvinnorna i Sovjet i Red 

women on the silver screen. 

 Det är här min uppsats drar ihop dessa trådar. Den beskriver Shubs kamp med 

byråkratin och den sovjetiska kulturpolitiken. Den kombinerar kompilationsbegreppet 

från Leyda, med Shubs teoretiska artiklar sammanställda av Taylor och gör en rejäl 

                                                
9 Patrik Sjöberg, s. 20. 
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undersökning av hur montaget är uppbyggt. Detta är endast möjligt om man analyserar 

hela Romanovdynastins fall. Bengt Idestam-Almquist är en av få svenska filmforskare 

som skrivit om Esfir Shub. Därför är denna uppsats skriven på svenska för att skapa ett 

underlag för intresserade filmstudenter i Sverige och Norden.  

 

Disposition och avgränsning 
Uppsatsen inleder med att belysa de diskussioner om filmen som pågick under 1920-

talet. Intresset för film och hur man skulle använda denna konstform skapade debatter 

mellan de som förespråkade fiktionsfilm och de som föredrog ickefiktionsfilm. I Sovjet 

fick frågan om filmen en politisk betydelse, eftersom filmproduktionen skulle 

underordna sig den sovjetiska statsapparaten. Detta avsnitt belyser också Esfir Shubs 

svårigheter med den sovjetiska byråkratin. Därefter följer ett längre analysavsnitt, med 

en genomgång av Romanovdynastins fall och inpass från Esfir Shubs teoretiska artiklar. 

Därefter finns en kommentar till Shubs sätt att göra film på och hur det återspeglade det 

sovjetiska politiken. Till sist följer de slutsatser från analysen, som inriktar sig på några 

utvalda sekvenser som belyser de montagetekniker som Shub använder sig av.  

 Shub inspirerades av samtida sovjetiska filmskapare, men det faller inte inom ramen 

för denna studies omfattning att belysa detta. Det är viktigt att Shubs konstnärskap får 

stå för sig själv, eftersom det är banbrytande i sig. När mottagandet av 

Romanovdynastins fall diskuteras, finns det rum för jämförelse gentemot andra regissörer 

och sovjets kulturpolitik.   
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DISKUSSIONER OM FILMTEORI OCH FILMPOLITIK 

Efter första världskriget började filmindustrin att producera film i större utsträckning. 

Det skapade ett förnyat intresse för filmkritik, som visserligen funnits tidigare, men blev 

mer påtaglig under 1920-talet. En av de mest debatterade frågorna som rörde filmen, var 

diskussionen om vilken sorts film som skulle produceras.  

 

Sovjets kulturpolitik 
Diskussionerna om filmen i Sovjet under 1920-talet var politiserade. I Sovjetunionen 

handlade allt om politik. Martin Stoller menar att med ett eller två undantag har 

filmteoretiker ignorerat frågor som rört den sovjetiska kulturpolitiken.10 År 1917 hade 

bolsjevikerna slutligen tagit makten efter oktoberrevolutionen. Men bolsjevikerna 

saknade ett handlingsprogram som behandlade konsten och de argumenterade om detta 

handlingsprogram till slutet av decenniet.  Under inbördeskriget hade filmindustrin, som 

många andra industrier, ekonomiska svårigheter. Även om filmindustrin var i spillror, 

tyckte några revolutionära systembyggare att detta var bra. Dekonstruktionen av den 

ruttna, borgerliga ryska filmindustrin banade väg för skapandet av en helt ny filmkonst. 

Filmen skulle vara revolutionens konstart.11 Det första försöket som gjordes att 

implementera detta handlingsprogram var tåg, som tillhandahöll korta propagandafilmer 

s.k. agitki. Dessa tåg reste runt i landsbygden med bolsjevikernas löften om en ny 

värld.12 Filmavdelningarna på tågen hade två funktioner. För det första skulle 

propagandafilmerna spridas runt om i landet, speciellt i områden som nyligen tagits över, 

för att motivera bolsjevikernas maktövertagande. För det andra skulle de producera 

filmjournaler och dokumentära foton och skicka dessa till Moskva. Där skulle materialet 

redigeras av Lev Kuleshov, Dziga Vertov, Esfir Shub och andra, som därigenom fick en 

ledande roll i utvecklingen av Sovjetfilmen. 

 År 1919 startade centraliseringsprocessen och den sovjetiska statens 

filmproduktionsbolag Sovkino stod inför många problem. Oförmågan att utforma en klar 
                                                
10  Martin Stoller, “Eisenstein, Shub and the gender of the author as producer”, Film History 14, nr. 1, 

2002, s. 92.  
11 Denise J. Youngblood, Movies for the Masses- Popular cinema and Soviet society in the 1920s 

(Cambridge: Cambridge University Press, 1992), s. 3.   
12  Ibid. 
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strategi för filmkonsten hindrade utvecklingen. Innan det sovjetiska arbetarpartiets 

centralkommitté hade tagit ett strategibeslut kunde ingen process sättas igång. Till 

centralkommitténs försvar, kan man anföra att det inte var något lätt beslut. Sovkino var 

tvunget att öka produktionen av sovjetfilm, för att stoppa beroendet av import av 

utländsk film och till sist eliminera importen. Det betydde att Sovkino var tvunget att 

höja kvaliteten på filmerna, samtidigt som filmerna skulle passa partiet ideologiskt, 

vilket tidigare filmer inte gjorde. I slutet av 1920-talet producerade Sovkino filmer som 

följde i partiets linje. Problemet var att biobesökarnas favoriter fortfarande var Mary 

Pickford, Charlie Chaplin och Buster Keaton, med andra ord föredrog de eskapism 

framför realism.  

 Stalin menade att filmen var det bästa medlet för massagitation.13 Framtiden låg i 

händerna på den yngre generationen. Därför var det viktigt att säkra makten hos 

proletariatets diktatur, som senare mer eller mindre blev Stalinism. Då var det viktigt att 

klyftan mellan biobesökarna smak och partiets ideologiska värderingar var tvungen att 

överbryggas. Representanter från Sovkino menade att: 
 

We cannot have a situation in which the cinema organisation merely shows 
the film and the audience, our Soviet audience, merely watches. Intimate 
contact with the mass audiences is necessary; they will help us to a 
successful fulfilment of the task we are trying to achieve, i.e. the 
construction of the Soviet Cinema.14 

 

NKVD (Narodnyi Kommissariat Vnutrennikh del – People’s Commissariat for Internal 

Affairs) startade den 24 juli 1925 organisationen ODSK (Obshchestvo druzei 

sovetskogo kino- Society of Friends of the Soviet Cinema). ODSK var inte ett 

byråkratiskt projekt, som etablerades av regeringen eller paritet, utan växte fram i 

fabriker och på kontor. ODSK hade en stark lokal organiseringsform, med en 

samordningsgrupp som var vägledande inte beslutsfattande. Trots försöken att minska 

byråkratin, tog ODSK över kontrollen av filmsektionerna i olika arbetarklubbar och 

                                                
13 Richard Taylor, The politics of the Russian and Soviet Film, (Cambridge: Cambridge University 

Press, 1979), s. 98. 
14  Ibid, s. 99. 
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andra sammanslutningar. Hursomhelst blev ODSK en viktig länk mellan 

centralkommittén och massorna. 

 En annan politisk åtgärd för att stärka bl.a. filmindustrin var ”New Economic Policy” 

(NEP). När inbördeskriget var över november 1920, fick det Bolsjevikiska styret 

bekämpa svält och rebelliska uppror av bönder. Under den här kaotiska tiden beslutade 

Lenin att delvis gå tillbaka till marknadsekonomi, det som kallades NEP. Denna 

ekonomiska politik som fortsatte till 1928 och hade en positiv effekt på filmindustrin 

under 1920-talet. Distributionen och produktionen var nationaliserad men utländska 

investeringar uppmuntrades. Dominansen av utländsk film på Sovjetiska biografer var 

konstant fram till 1927, då Sovjetiska filmer för första gången drog in mer intäkter än 

utländska filmer. Att brytpunkten kom 1927 hade politiska orsaker. Det sovjetiska 

arbetarpartiet hade inlett arbetet med att förbereda året 1927, då tioårsjubileet efter 

oktoberrevolutionen skulle firas.  

 Parallellt med dessa politiska beslut hade Esfir Shub startat sin resa genom den 

Sovjetiska samhällstrukturen. Hon studerade på Higher Women’s Institute i Moskva, 

där lärarna var välkända språkvetare som N. Veselovskij, P. Sauklin och F. De la Bart. 

Under deras handledning guidades Shub genom klassiker som Dante, Dostojevskij och 

Heine. År 1918 fick hon jobb på ”Theater Department of the People’s Commisariat for 

education”.15 Hon blev sekreterare till regissören och ledaren för Oktoberteatern, 

Vsevolod Meierhold. Under arbetet på teaterdepartementet träffade hon Sergei 

Eisenstein, som hade utvecklat en stor passion för den nya konstarten film. Till skillnad 

från Eisenstein gick Shub aldrig på någon filmskola, utan hon gick direkt till att arbeta 

med film. Från 1922 till 1942 klippte Esfir Shub utländska fiktionsfilmer och skrev nya 

mellantexter. Det fanns två orsaker till detta arbetssätt. Den första orsaken var att det 

var brist på råfilm, som kunde användas till nya tagningar. Den andra orsaken var att 

filmerna i grunden var borgerliga, och behövde redigeras för att passa proletärernas 

revolution. Shub samarbetade med Sergei Eisenstein och båda regissörerna beskrivigt 

samarbetet viktigt för deras utveckling. De arbetade tillsammans med att klippa om Fritz 
                                                
15 Turovskaya Maya, “Women’s Cinema in the USSR” Red women on the silver screen: Soviet women 

and cinema from the beginning to the end of the Communist era, red. Lynne Attwood, 
(London: Pandora, 1993), s. 143. 
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Langs Dr. Mabuses testament och döpte om filmen till Gilded Gold. Tyvärr finns idag 

ingen kopia av den versionen bevarad.  

 Esfir Shub som hade redigerat över 200 utländska filmer kunde inte arbeta med sin 

egen film, eftersom hon inte fick tillgång till Sovkinos arkivmaterial. Jay Leyda skriver i 

Kino - A History of the Russian and Soviet Film, om svårigheterna Shub hade med 

Sovkinos administration.16 Det var först i augusti 1926 som hon fick börja arbeta med ett 

eget filmprojekt. Till sitt förfogande fick Shub en liten grupp människor, som leddes av 

historikern M. Tsetlin, för att inhämta filmmaterial i arkiv hos Goskino, Kino Moskva 

och det Revolutionära Museet.17 Ett av många problem som Esfir Shub stötte på, var att 

samla in befintligt filmmaterial. De dåliga förhållandena i filmarkiven betydde ofta att det 

som var kvar av filmrullarna fick slängas, eftersom det var i för dåligt skick. 

Filmmaterialet var inte heller katalogiserat eftersom det inte fanns något officiellt arkiv. 

Under två månader i Leningrad letade Shub relevanta bilder bland 60.000 meter film och 

hon beskrev arbetet som besvärligt ”the sponsors and the Museum of the Revolution 

could be a hindrance as much as a help”.18 Många av originalupptagningar sändes mellan 

1917-1927 till USA. Shub kontaktade Amtorg, den sovjetiska handelsorganisationen i 

USA, för att spåra det förlorade filmmaterialet. Amtorg köpte tillbaka film för totalt $ 

6000, bland det material som återvände till Sovjet fanns sex helt okända tagningar på 

Lenin.19 När filmmaterialet var insamlat, började Shub arbeta med det som skulle bli den 

slutliga filmen, Romanovdynastins fall. Hon kallade filmen ett ”montage av dokument”. 

                                                
16 Jay Leyda, Kino-A History of the Russian and Soviet Film, 3:e upplagan, (London: Allen & Unwin, 

1983), s. 224.  
17 Graham Roberts, s. 51. 
18 Ibid. 
19 Knut Bjørgren, “Esfir Shub-Kompilasjonsfilmens mor“, M-tidsskrift for kunst- og medieforskning, nr. 

1, 1997,  s. 52 
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ROMANOVDYNASTINS FALL 
Det narrativa berättandet som används i Romanovdynastins fall rättar sig efter samma 

mönster i hela filmen, nämligen att kommenterande textskyltar visas först sedan följer 

bildupptagningarna. Denna uppsats tillämpar samma analysteknik som Patrik Sjöberg 

och Graham Roberts (se tillvägagångssätt). Roberts och Sjöberg har troligtvis inte samma 

kopia av filmen eftersom textningen inte stämmer överens med den DVD-version som 

denna uppsats använder sig av.20 Romanovdynastins fall visades på Cinemateket i 

Stockholm, 1975. Vid det tillfället var uppsatsförfattaren inte ens född. Hursomhelst 

finns Cinematekets programblad kvar och den beskriver att filmen består av tre delar: 

1. Det tsaristiska Ryssland under den svarta reaktionens år, och det 

kapitalistiska Europa under samma tid.  

2. Världsmassakern [Första världskriget] 

3. Februari 21 

Denna uppsats kommer analysera filmen enligt dessa tre delar i kronologisk ordning. 

 

• De svarta åren 
Romanovdynastins fall, inleds med förtexter där Esfir Shub krediteras filmen och sedan 

presenteras den gamla regimen med textskylten: 

 
  Czarist Russia in the years of the ”black revolution”22 
  The Kremlin of the Romanovs 
 
Bilden av tsarens kanon, en stark symbol för tsaren och dess militära makt ger åskådaren 

intrycket av en förtryckande regim understödd av vapen. Efter skylten ”The priests of 

Moscow” ser man bildupptagningar av processioner av präster. Nästa textskylt ”A 

policeman” följs av bilder på en polis som håller tillbaka en grupp av människor vid en 

väg. Bilder på prästerna och polisen visar grupper av de människor som upprätthöll 

tsarens makt. Personerna framställs inte som individer utan som representanter för olika 
                                                
20 Den version som uppsatsförfattaren använt sig av är The Fall of the Romanov Dynasty, DVD-versionen 

producerad av Eureka Video, 2002. Uppsatsförfattaren har sett utdrag från en VHS version av 
Romanovdynastins fall, som innehåller de ryska mellantexterna och med undertexter på engelska, men 
kopian finns i Danmark. 

21 Cinematekets programblad, 21 december 1975 
22 Alla mellantexter är exakta citat från DVD versionen 2002.  
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grupper. Präster och poliser sågs som de främsta försvararna av den gamla regimen. När 

man ser bilder av statstjänstemän har de introducerats som: 

 
 Obedient to the czar, the State of Duma was in session in St. Petersburg 
 
Shub gör det tydligt för åskådaren att dessa politiker inte var folkets representanter. Hon 

noterar i en mellantext att inga arbetare eller bönder var representerade i Duman. Under 

En fem minuter lång sekvens visar bilder på: 

  
 The president of the Duma: Rodzyanko 
 Shulgin and Krupensky 
 Purishkevich-leader of the monarchist- black hundreds- pogromshichiks. 
 The bourgeois and liberals 
 Milyukov-leader of the bourgeoisie, leader of the Cadets. 
 Maklakov 
 Nekrasov 
 Rodichev in a group of Cadets. 

  Czarist deputy- governors ruled the country  
 
Esfir Shub bygger upp en tydlig känsla av överlägsen makt, när hon klipper ihop alla 

dessa maktfulla män. När detta är gjort kommer en brytning med textskylten: 

    
  ”Peace and quiet” in the towns  
 
som följs av bildupptagningar från landsbygden. Rytmen i klippningen blir långsammare 

för att fånga den lantliga atmosfären. Nu börjar filmen visa på orättvisorna mellan alla de 

inflytelserika personerna från den svarta regimen och arbetarna. Shub skapar detta 

genom att kryssklippa mellan förtryckare och de förtryckta. Textskyltarna: 

 
  The landowners’ lands covered enormous expanses 
  The rich estates of the landowners 
 

illustreras av en panorering från höger till vänster som visar ett stort hus, vida sädesfält 

och en hjord av kor som betar gräs och jordägarens stora gods. Från dessa magnifika gods 

förklarar nästa mellantext verkligheten för arbetarna: 
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  And next to them- land short, poverty-stricken villages 

 

Detta följs av en panorering från vänster till höger, som visar hyddor, vindskydd och 

kvinnor som står runt en brunn. Shub kryssklipper mellan arbetarnas slit och 

överklassens fritid. Åskådarna får se Kalugas guvernör och hans fru, när de rastar sin 

hund i trädgården. De passerar en liten damm med ankor och svanar och sätter sig 

tillrätta i gräset, samtidigt som deras betjänter hämtar deras mat och förfriskningar. 

Filmmaterialet som Shub använder är privata foton från Kalugas guvernör. Bilderna av 

guvernörens avslappnade tillvaro varvas med arbetarnas dagliga slit. Tidigare beskrevs 

Jay Leydas förslag till definition av kompilationsfilm, som film som inte enbart bygger 

på observation och dokumentation, utan också på användningen av det filmade 

materialet för att belysa idéer i ett nytt sammanhang. Detta är precis vad Shub gör med 

filmupptagningen som visar Kalugas guvernör. Hon klipper samman privat material med 

bilder på arbetare och skapar ett ideologiskt motiv, som används i bolsjevikiska syften. 

 

Folkets lidande på landsbygden är ett motiv som återvänder senare i filmen när bilder 

från första världskriget visas. 

 Filmen övergår till att visa personer som trogna tsaren med textskylten: 

   
  The nobility at the Court 
  …senators… 
  …Civil Servants… 
   
Bilderna som visar Suvorin när han kliar sig i skägget och ler, gör att han framstår som en 

person som döljer sanningen och inte publicerar nyheter som är objektiva. Shub 

förtydligar sambandet med tsaren i mellantexten: 

    

  Head of the monarchist press- Suvorin… 

 
Shub fortsätter att visa tsarens män: 
 
  Rasputins’s rival- Illiodor… 
  …village elders-kulaks… 
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  …the pogromist press… 
  All are LOYAL subjects of ”his majesty”. 
 

Lojaliteten visas genom varma handskakningar mellan dessa personer och Nikolaus II. 

Shub använder en annan symboliskt bild, en bild av Nikolaus II personliga signatur, som 

ett slags kontrakt mellan militären och tsaren. Det auktoritära förstärks också av 

beskrivningar av Nikolaus II som “The First Nobleman” and ”Masters of Rus”. 

 Nästa sekvens är den mest kända och vida citerade sekvensen i Romanovdynastins 

fall. Den startar med textskylten: 

   
  On a sea cruise 
  
I själva verket som är det inte någon vanlig kryssning.  Det är krigsfartyg som visas i 

bild. Kamerapositionen är på en annan båt, eftersom bilden följer en båts rörelse som 

böljar upp och ner i vattnet. Bilden rör sig således från höger till vänster och passerar tre 

stora krigsfartyg. I nästa bild ser man besättningsmän på ett av krigsfartygen uppradade 

i två raka led på ena sidan av båten. Kameran är placerad lite högre upp på övre däck och 

några officerare går förbi leden av besättningsmännen som alla gör honnör alla för sina 

ledare. Officerarna går från övre bildkanten till nedre bildkant, rakt fram mot kameran. 

Eftersom kameran är placerad ovanför händelsen liknar besättningsmännen 

dominobrickor när de följer officerarna med blicken och gör honnör. Shub klipper in den 

ironiska mellantexten: 

 
Their ”honors” were pleased to dance the mazurka with their 
“highnesses”…  

 
Nu följer bilder som visar dans, under ett tält på utomhusdäck. Männen går artigt fram 

till damerna och bjuder upp till dans och en orkester syns i bakgrunden. De dansar glatt 

masurka i cirklar. Dansen förefaller vara komisk (men det är nog bara 

uppsatsförfattarens ovana att se masurka dansas). När musiken slutar, stannar männen 

upp, bockar och tackar kvinnorna för dansen. Shub klipper in ännu en ironisk mellantext:  

 
 ”…until they perspired” 
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Kvinnorna tar fram sina näsdukar för att torka bort svetten från pannorna och rättar till 

frisyrerna. Nästa bild klipper Shub in sex personer som gräver ett dike. De torkar 

svetten ur pannorna med skjortärmen, men har knappt tid för att stanna upp, eftersom 

de måste hugga i och börja gräva igen. Det är skillnad på svett och svett och på 

utmattning efter nöje eller hårt arbete. Officerarna som dansar på krigsfartyget behöver 

inte bry sig om krigets hårda sida, de befinner sig som sagt ”On a sea cruise”. Men 

besättningsmännen som sliter och arbetarna som gräver diken lever i en helt annan 

verklighet. Shub visar med denna ironiska sekvens på överhetens lättjefulla leverne och 

de orättvisor som rådde under tsarens tid. Dessutom använder Shub sig av en grafisk 

matchning genom bilderna på kvinnorna som torkar svetten ur pannorna och arbetarna 

som torkar svetten ur pannorna. Det är två olika bilder med helt olika ideologiska 

sammanhang, men sammanfogningen av bilderna skapar ett slagkraftigt montage. 

Bilderna på de privilegierades fritidsysselsättningar kontrasterar arbetarnas och 

böndernas hårda arbete och visar igen orättvisorna och för filmens handling framåt.   

 En fem minuter lång sekvens av arbetande bönder och rykande skorstenar kopplas 

samman med textskyltar som beskriver arbetarnas slit för överklassen:  

 
They toiled… 
…in the landowners’ forests… 
…on the merchants’ rafts… 
…on the water… 
…in the landowners’ fields… 
…in the factories and mills of the capitalists… 
…in the deep mines… 
…in the dark stone-quarries… 
Landless, pursued by want, the peasants deserted the old familiar places. 

 

Den ofrivilliga, oundvikliga flytten från hembygden visas även senare i filmen. De som 

ändå försöker göra något åt sin situation, blir straffade av regimen enligt textskyltarna:   

 
The czarist regime dealt with those who rose up and fought by means of 
prisons…  

  The Alexandrov Central Prison 
  …penal servitude and exile 
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Bilderna som följer är kedjade fångar som får schavottera genom gatorna som 

avskräckande exempel. Folkets drömmar och hopp blir krossade. Detta konstanta 

förtryck mot folket förtydligas ytterligare i nästa scen. Folket hade samlats under 

firandet av Romanovdynastins 300-åriga styre. I samma bildruta promenerar Tsaren, 

med fru och barn från höger till vänster, över människorna som finns i nedre delen av 

bildrutan. Filmtagningarna gjordes av Tsarens privata hovfotografer Kurt von Hahn och 

I. Jagélskij, som skulle “filma de kejserligas liv i helg och söcken, officell pompa och 

vardagsgemyt”.23 Shub var väl medveten om att kontrarevolutionära bilder, speciellt 

bilder av Hahn-Jagélskij, inte har samma autenticitet när de sedan används i 

bolsjevikiska filmer. Det handlar om på vilket sätt som bilderna används. Shubs beskrev 

det med dessa ord:  

Are we really denying the element of mastery? We are convinced that with 
great mastery it is possible to make a film from non-played material that is 
better than any fiction film. It is matter of aims and method. That is what 
we must talk about.24 

 

När det gäller denna sekvens är Shubs agitation rent visuell, när tsaren bokstavligen går 

över människorna. I nästa sekvens får åskådaren för första gången se bilder som är 

tagna utanför Ryssland. För att beskriva utvecklingen i Europa inleder Shub med 

mellantexterna:  

 
 In those days IN EUROPÉ  
 Organizers of the world-wide slaughter  
 Capitalist plunderers fighting for markets 
 

Nu visar Shub de starkaste symbolerna för kapitalismen. Den första symbolen: 

 
 The exchange  
 

                                                
23 Bengt Idestam-Almquist, Rysk film- en konstart blir till (Stockholm: Wahlström & Widstrand, 1962), 

s. 183. 
24 Esfir Shub, “We do not deny the Element of Mastery”, The Film Factory: Russian and Soviet Cinema 

in Documents 1896-1939. red. Richard Taylor & Ian Christie, (London: Routledge & Kegan Paul, 
1998), s. 187. 
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Bildsekvensen inleds med irisöppning till en etableringsbild som visar ett börshus och ett 

klipp till en kameraposition närmare huset, som visar aktiviteten på trapporna till 

börshuset. Nästa bild visar en man, till vänster i bildrutan, som med stor möda öppnar 

två stora dörrar till ett stort bankvalv. Till höger i samma bildruta, sitter en annan man, 

och räknar vid ett bord. Mannen till vänster i bild tar tag i handtagen och öppnar 

dörrarna. Shub klipper in en mellantexten:  

 
 Speculators 
 
I nästa bild ser man spekulanterna som i snabb takt går upp för trapporna och in i 

börshuset. Denna sekvens visar på hur Shub bygger upp ett slagkraftigt montage av vitt 

skilda arkivbilder. Först använder hon mellantexterna och bilder på börshuset och sedan 

från mannen som öppnar dörrarna, till personerna som tar sig in. Dessa bilder är 

troligtvis filmade vid olika tillfällen och på olika platser, men när Shub klipper samman 

dessa bilder och text, bildar det ett starkt intryck av hur den onda kapitalismen spred sig 

i Europa. Nästa mellantext:  

 
 Banks  
 
inleder bilder från en bank där full aktivitet råder. En man går från vänster i bild med 

pengar till ett av kamrerernas bord. De olika avdelningarna på bankerna avgränsas av 

stålnät. Nästa mellantext:  

 
 Gold 
 
klipps in, innan man får se guldreserven. Guldtackor är uppradade på hyllor från golv till 

tak. Nästa bild visar hur en lastkärra med påsar som innehåller mynt lastas av under 

överseende av polisen. Shub klipper in mellantexten:  

 
 Capitalists 
 
Kapitalisterna arbetar inte, utan ägnar sig åt fritidsaktiviteter. De behöver inte ens gå en 

meter och får hjälp med stegar att ta sig ner från åkfordonen (häst och vagn). Dessutom 

får de gå på utrullade mattor. Shub klipper endast in mellantexterna ”The Exchange”, 
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”Speculators”, ”Banks”, ”Gold” och ”Capitalists”, eftersom bildmaterialet talar sitt egna 

tydliga språk. Dessa människor blir inte framställda som giriga individer, utan som en 

grupp människor som med alla medel värnar om sin egen rikedom. De får symbolisera 

kapitalismens Europa. Generalerna och ministrarna hjälpte också till att utföra det 

smutsiga jobbet; att sprida imperialismen. Bilder visar franska generalen Joffre och 

krigsministern Millerand, Frankrikes president Poincare och premiärministern Briand, 

kungen av England George V, österrikiska kejsaren Franz-Joseph och den Tysklands 

kejsare Wilhelm. Efter textskylten: 

 
  Preperations for war were being made in all countries 
 
visar Shub hur militära trupper från olika länder, symboliserat genom de olika 

uniformerna, drillas i stridsteknik. Den industriella sektorn som producerade 

krigsmateriel expanderade under denna tidpunkt. Upprustningen skildras och förklaras 

av Shub med textskylten: 

 
  Technology was perfecting new means of destruction 
  Factories were preparing the instruments of destruction of death 
 
Följt av tagningar av en Zepperlinare, ‘Ships of death’, flygplan och mer än hundra 

bomber som radas upp inför leverans. För att åskådarna skulle få ett intryck av Nicolaus 

II inblandning i detta går bilderna tillbaka till Ryssland med texten: 

 
  Czarist was keeping step with worldwide imperialism.  
 
Bilder av Nicolas II och krigsministern Sukhomlinov visas, när de gör salut för de 

soldater som är redo för krig. Vtorov, ägaren av en av de största vapenfabrikerna, ler 

mot kameran. Han ler på samma sätt som andra personer under denna tid, för att han 

tycker att det är spännande att bli filmad. I det sammanhang som Shub framställer 

honom, blir Vtorovs leende till ett girigt grin, som symboliserar hur han sätter sin egen 

förmögenhet högre än antalet personer som blir dödade av hans vapen. Shub visar också 

mer bilder på förberedelserna inför första världskriget. Soldater som drillas för krig och 

är beskrivs med orden ”those who would be sent to the slaughter”…”cannon fodder”. 
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En mellantext introducerar ett krigsfartyg som långsamt flyter fram från höger till 

vänster i bild: 

 
 ”Peaceful” was the life of the fleet  
 
Shub klipper in besättningsmän på en båt som skrubbar däck. Det hoppar som små 

grodor fram i två rader och skrubbar däcket, de skrattar eftersom de tycks inse att de ser 

fåniga ut när de blir fångade på bild. Samtidigt kommer en person av högre rang in i 

bilden går framför besättningsmännen och flinar in i kameran. Shub klipper in 

mellantexten: 

 
 An officers ward room  
 
Bilderna som följer visar officerarna som sitter vid ett väluppdukat bord och i höger 

bildkant sitter dessutom en hund. Shub klipper in halvbilder av officerarna som blir 

bjudna på den allra finaste mat och dryck som finns tillgänglig. De ser tillfreds ut med 

tillvaron och äter sig mätta. Shub klipper in soldaternas verklighet på samma båt. 

Mellantexten:  

 
 Soldiers were on order…  
 
inleder bilderna på soldater som står på rad  

 
 …to pray to God before dinner  
 
Det är rutinen soldaterna måste utföra innan de kan gå till bords. Shub klipper tillbaka 

till officerarna som tillbakalutade sitter och dricker kaffe & konjak och röker cigarrer. En 

officer sitter med hunden i sitt knä. Innan vi får se soldaterna äta mat kommer 

mellantexten:  

 
 But the weapons were at the ready 
 
Nu visar Shub en bild på ett krigsfartyg framifrån med tre kanoner som ser ut att sikta 

sig in på ett mål. Nästa bild visar två mindre krigsfartyg som också gör sig redo för strid. 

Soldaterna springer runt på däck och justerar kanonerna. Shub skapar ett montage som 
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ska ge ett intryck av att soldaterna inte har tid att äta utan alltid måste vara redo för 

strid. Shub återvänder till bilder från vapenfabrikerna. Bilder visar arbetarna och ”the 

hands of workers were preparing death for their brothers”. Filmen börjar nu kryssklippa 

mellan soldater som marscherar mot krigsområden och vapenarsenalen som produceras 

för kriget. En bild på delar av Nicolas II krigsförklaring visas för åskådarna. Shub 

understryker ordet ”mobilisation” med bilder på arbetare. De går från höger till vänster i 

bild och lämnar sina arbeten i fabriker. Textskylten förklarar: 

 
  Mobilization was taking the workers away from their machines… 
 
och sedan visar bilderna arbetare som går i motsatt riktning än vad de gjorde i bilden 

innan mellantexten. Shub gör en sista förklaring om orsaken till det orättfärdiga kriget 

genom att sammanfoga dessa bilder, innan Romanovdynastins fall, går in på nästa tema. 

 

• Första Världskriget 
Det andra temat i Romanovdynastins fall, är första världskriget. I detta tema som är 

ungefär 30 minuter långt, minskas användandet av textskyltar. Bilderna av första 

världskriget får stå för sig själva utan några förklaringar. Det börjar med textskylten: 

 
  THE NATION ARE SET IN MOTION… 
 
Inledningen av kriget är illustrerad med män som trampar på stället tills alla kommit på 

plats och börjar sedan raskt marschera ”into positions” och ”into the trenches”. En tio 

minuter lång sekvens visar bilder från olika länder där striderna förs både på land och på 

hav. Åskådarna får se soldater som kryper i skyttegravar, gömmer sig och letar efter 

fiender.  Ny krigsteknologi visas, ljuset från en söklampa, kanoner som laddas och 

avfyras, krigsfartyg som skjuter mot varandra och flygplan som bombar städer och byar. 

Dessa bilder ger ett massivt intryck, som troligtvis inte skulle ha skapats om dessa bilder 

hade varit filmatiserade. Alla dessa fartyg och människor registreras av kameran och har i 

verkligheten existerat. Samtidigt är det inte enbart en uppradning av krigsbilder. I Esfir 

Shubs första artikel i tidskriften Kino beskriver hon ”The Factory of facts” och förklarar 

hur hon ser på användandet av bilder: 
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The studio must take this into account, remove its Futuristic sign and become 
simply a factory for non-played cinema where people could work on editing 
newsreels, films of the history of the Revolution made from newsreel footage, 
where scientific production films and general cultural films could be made as a 
counterweight to played entertainment films. We do not need a factory of facts 
if it is to manufacture facts. 25  

 

Vlada Petric menar att Esfir Shub aldrig upphörde att ha den ontologiska autenticiteten i 

åtanke, vilken Shub ansåg vara den viktigaste faktorn i en filmupptagning.26 Den 

ontologiska autenticiteten anspelar på att föremål och händelser i bilden är sådana 

händelser som utspelar sig framför kameran i precis det ögonblick som bilden exponeras. 

Detta är vad Shub arbetar med i dessa krigsbilder i Romanovdynastins fall. Efter den 

massiva bildsekvensen av krigsbilder kommer den kritiska konklusionen:  

 
 Killed, wounded, maimed in the World War One 
 35 MILLION PEOPLE   
 
som illustreras av bilder från skyttegravar fyllda med lik. Nästa textskylt förklarar: 

 
 THE FACE OF WAR 
 
Bilderna som följer är byggnader förstörda av bomber, “peaceful settlements and towns, 

destroyed”. ”The prisoners” används för att bära döda kroppar, ”the wounded” blir 

placerade på sjukhuståg, ”the refugees” försöker hitta någonstans att bo. De ansvariga 

för kriget blir utpekade, ”Czarsist headquarters” och ”Nicholas II and General 

Alekseev”. Shub använder samma teknik som i inledningen av filmen, nämligen att visa 

maktens män: 

 General Brusilov 
 General Yudenic 
 Admiral Kolchak 
 Nikolai Nikolaevich Romanov,  
 

                                                
25 Esfir Shub, “The Manufacture of Facts”, The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents 

1896-1939. red. Richard Taylor & Ian Christie. (London: Routledge & Kegan Paul, 1998), s.152 
26 Vlada Petric, s. 28. 
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De var alla ytterst ansvariga för att reserver fortfarande sattes in i de offensiva 

attackerna. Landet var ruinerat och det var brist på provianter. Människor reste in från 

landsbygden till fältsjukhus för att träffa familjemedlemmar. Shub visar de stora 

kontrasterna, och förklarar via montaget orsaken till det som lade grunden till den 

drastiska förändringen.  

 

• Februari 
Nu introduceras det tredje temat i filmen; revolutionsåret:  

 
 1917 
 
 
Patric Sjöberg kommenterar Shubs texter och menar att kommentarerna är starkt 

didaktiska och därför ger lite utrymme för alternativa läsningar.27 Likväl diskuteras inte 

huruvida bolsjevikerna manipulerar historien i denna uppsats, utan intresset finns i hur 

bilder och text presenterades i filmen.28 När den visas på filmduken har det en förmåga 

att få åskådaren att tro att händelserna utspelas på riktigt. Esfir Shub hade inga som helst 

illusioner om att det skulle finnas någon absolut sanning i bilderna från journalfilmer eller 

dokumentära tagningar.29 Det var i montaget som de fick betydelse. Shub beskriver 

arbetet med klippningen att ”There is no secret. There are no rules whatsoever. One 

only needs to master the sence of the part within the whole”.30 I Romanovdynastins fall 

har Shub inledningsvis byggt upp en känsla av svåra motsättningar bland folket och att 

något är på gång. Shub inriktar sig därefter på februarirevolutionen.31 Ryssland var 

präglat av katastrofer och ”the weather was severly cold”. Många dog av påfrestningarna 

som svält och köld innebar. Nyrekryterande soldater blev skickade till fronten. Det 

auktoritära styret gjorde allt de kunde för att uppmuntra soldaterna. Den ironiska 

textskylten:  
                                                
27 Patrik Sjöberg, s. 76.  
28 Det är Oleg A. Donskikh som kommenterar bilderna i DVD-versionen. Han uttalar en annan bild av de 

historiska händelserna som visas i Romanovdynastins fall. Målet är inte att bedömma om Shubs 
beskrivning är historisk korrekt,  utan själva hantverket hur bild och kommentarer samspelar. 

29 Brian Winston, Claiming the Real- The documentary film revisited, (London: British Film Institute 
Publishing, 1995), s. 167. 

30 Vlada Petric, s. 33. 
31 Sergei Eisenstein gjorde filmen Oktjabr (1927) om oktoberrevolutionen. 
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The “holy fathers” tried to prop up troops’ fighting ability with “the word 
of Christ” 

  The authorities conferred them with little crosses  
 The bourgeoisie rewarded them with “little somethings” 
 
följs av bilder där präster går på krigsfälten ovanför skyttegravarna och välsignar 

soldaterna. Bilder visar hur ett kompani som stred tappert belönas med medaljer. Andra 

soldater får små korgar med lite provianter. Deras ansträngningar är inte tillräckliga, 

eftersom Shub förmedlar känslan av att soldaterna inte är mottagliga för dessa små 

uppmuntringar i mellantexterna:  

 
But the front, discontented and embittered, had been suffering defeats and 
was falling to pieces… 
…they were leaving the front lines 

 

Shub visar nu en bild på en bolsjevikisk kungörelse från 25 februari: 

 
We are perishing. We are starving…We are dying in the trenches. To be 
silent is impossible. Everyone to battle. Onto the streets…Everyone under 
the red banners of the revolution! 

 

Åskådarna får se människor som samlas på gatorna i Petrograd. Nästa textskylt 

förklarar: 

 
On the 25th of February, the striking workers of Petrograd went out onto 
the street. Znamensky Square became the centre of the uprising. 

 
Repressalierna från myndigheterna är hårda. Ingen samling på gatorna är tillåtna. 

Överbefälhavaren för trupperna i Petrograd utfärdar ett utegångsförbud och “troops are 

authorized to use weapons to restore order”. Från och med nu intensifieras filmens 

användande av textskyltar igen. En textskylt förklarar:  

 
Having aligned themselves with the workers on 27 February, the soldiers 
decided the fate of the autocracy 
 

Shub visar bilder på människor i Petrograd som vinkar, flaggar och hälsar soldaterna: 
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The revolting troops were going towards the Tavrida Palace, where the 
workers’ and soldiers’ delegates were in session 
 

Åskådarna får se bilder på trupper som marscherar i Petrograd. Andra människor 

marscherar med banderoller som stöttar soldaterna: 

 
Greetings to our comrades in the trenches 
Hail the Soviet of Workers’ and Soldiers’ 
 

Bilder visar hur alltfler människor samlas på gatorna, t.ex. Vera Figner, som var “an old 

revolutionary, member of the People’s Will Party”. Bolsjevikerna har ännu inte tagit 

makten och det finns fortfarande personer som håller sig kvar vid makten. Två 

representanter från Duman, Guchkovs och Milyukovs ler in i kameran. Deras leenden 

framställs som giriga grin, precis som fabriksägarens tidigare i filmen, och de introduceras 

med texten: 

 
  Striving to utlize the revolution for its own aims, the bourgeoisie seized power 
 

Shub klipper in en stillbild på Lenins brev som kallas “letter from afar” och betonar 

vissa delar:  

  
…”A government of Octoberists and Cadets… 
…of Guchkovs, 
…Milyukovs, 
…can give neither peace, nor bread, nor freedom… 

 
Shub använder återigen samma teknik när hon presenterar människor från en 

provisioriska regeringen som när hon framställde den gamla regimen. Presidenten för den 

första sessionen av den beslutande kommitéen i Sovjet, Chchiedze och Tseretelli, ledaren 

för Mensjevikerna och Kerensky introduceras av texten:  

 
The “leaders” who had been pushing the masses towards compromise with 
the bourgeoisie. 
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Parallellt med den provisoriska regeringen skapade arbetarna en ny ickelegitimerad 

regering. Detta var ”the Sovjet of Workers and Soldiers Deputies”. Lyckligtvis för 

bolsjevikerna allierade arbetarna i Moskva sig med arbetarna i Petrograd. Människor slöt 

upp i stora samlingar. Shub skriver:  

 
 Entire combat brigades of soldiers passed over to the side of the Revolution 

 

och under banderoller som ”Liberty, Equality and Fraternity”. Gatorna var fyllda av 

folk, flygblad och banderoller som beskrivs med texten: 

 
  Petrograd in the Great days of the people’s struggle for freedom 
 

Kameran gör en panorering från vänster till höger och visar gatorna fulla av människor, 

en man står lite högre än massan och håller en appell. Banderoller och människor finns 

uppradade för kameran, sedan kommer ett klipp som knappt märks och ännu fler 

människor visas upp. Dessa två tagningar skapar en känsla av en enda lång tagning. 

Nästa klipp är tydligt och pamfletter kastas ut från en bil till människorna. Massan av 

människor börjar röra på sig och deras rörelse beskriver med orden 

 
  Crowds of workers and soldiers… 

…were walking to the city hall, where the representatives of the new 
People’s Power were located. 

 
Soldater från krigsbrigaden ur Moskvagarnisonen hade gått över till folkets sida. Nästan 

ingen försvarade längre monarkin och detta ledde till abdikationen av Nikolas II som 

Shub beskriver på sitt sätt: 

 
On the 4th of March, the nation learned of the abdication of Nicholas the 
Bloody. 

 
En man läser upp en abdikationsförklaring bland massan av människor: 

 
In these decisive days in the life of Russia…WE have deemed it for the good 
to abdicate from the Throne of Russian State and to resign OURSELVES 
from Supreme Power 
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och människorna svarar med att jubla och vifta med hattar. Tsarens vapen kastas i 

marken. Bilder av statyer som blir förstörda introduceras med texten: 

 
Having cast off the yoke of slavery, the people were destroying the czarist 
emblems of autocracy.  
 

Shub återvänder till första världskriget. Kriget utkämpades av folket, men inte för folkets 

bästa. Alla soldater som dog i första världskriget hyllas genom begravningarna. 

Begravningsscenerna, som pågår i tre minuter, får stå för sig själva med endast en 

textskylt: 

 
On the 23rd of March, in Petrograd, the funeral of the victims of the 
people’s fight for freedom took place. 
 

Bilderna visar personer som gräver massgravar, en liten orkester spelar, man bär kistorna 

till gravarna genom massorna av människor.  Bilderna bryts ibland av närbilder på 

släktingar och kamrater som gråter.  Den tragedi som utspelar sig och bilder av döden 

använder Shub för att gå till attack mot krigsministern Kerensky.32 Det var han som gav 

order om krigsoffensiven. Kerensky besöker fronten för att inspirera soldaterna att 

fortsätta kriget och skakar hand med soldaterna. Det är en stor skillnad mellan 

Kerenskys handskakningar med Nikolas II och adeln, som visades tidigare i filmen. De 

uttröttade soldaterna ser ut att göra sina uppgifter rent mekaniskt utan tilltro till sin 

ledare. I nästa sekvens klipper Shub in en stillbild på framsidan av Pravda, en 

bolsjevikisk tidning som utlyser: 

 
  DEMONSTRATION TODAY! 
 
Massorna ser ut att blivit organiserade och händelserna i filmen fortskrider i snabb takt. 

Människornas uppmärksamhet verkar vara utanför bild och det gör att åskådaren 

skärper koncentrationen för att få veta vad som ska hända. 33 Kameran visar en bild på 

Lenin, filmad upphöjd sett ur massans perspektiv. Ett klipp till människor som nu 

                                                
32 Graham Roberts, s. 56. 
33 Graham Roberts, s. 56. 



29 

marscherar tillsammans. Detta bildmontage skapar ett intryck av att folket har kommit 

överens om en gemensam agenda. Folket kräver: 

 
DOWN WITH COUNTER-REVLUTION! 
DOWN WITH CZARIST DUMA 
DOWN WITH STATE CONCIL 
10 MINISTERS-CAPITALISM 
ALL POWER TO THE COUNCILS OF WORKERS’, SOLDIERS AND 
PEASANTS DEPUTIES! 
REVISE THE “DECLARATION OF THE RIGHTS OF THE SOLDIER” 
ABOLISH ALL THE ORDERS AGAINST SOLDIERS AND SAILORS! 

 
Folkets krav kryssklipps med bilder av fler människor, som ännu starkare marscherar 

med bandroller. De sista bilderna i Romanovdynastins fall visar en leende Lenin, som 

vinkar åt och skakar hand med folket. Shub förstod vilken effekt dessa bilder på Lenin 

skulle skapa i slutscenen, oavsett hur suddiga bilderna var, även om han bara skymtar 

förbi utan att titta in i kameran. Det skulle inte gå att få samma effekt om man iscensatte 

denna scen. I filmen Oktjabr låter Sergei Eisenstein en skådespelare spela Lenin. Shub 

kommenterar detta och enligt henne förvränger iscensättningen fakta ”In such matters 

you need historical truth, fact, document, and the greatest austerity of execution: you 

need newsreel”.34 Hon gav aldrig vika för sin övertygelse när det gäller betydelsen av 

autentiskt material. Shub avslutar sin artikel med orden: 

 
This work cries out: film is something more organised, film a newreel, film 
events, facts, people who are active in life and not acting at life, because it is 
only newreel that will preserve our very great epoch for future generations.35 

 
Alltså menade Shub att det är filmer gjorda av autentiskt material som kommer att vara 

viktigast för framtida generationer. I dagens postmoderna eller poststrukturella 

samhälle, oavsett vilken ideologi man nu tror på, är det omöjligt att säga vilken sorts 

filmgenre som är viktigast för vår eller framtida generation. Shub försvarade en åsikt, 

men det är inte lätt att säga om hon hade rätt eller fel. 

                                                
34 Esfir Shub, “This Work Cries out”, The Film Factory: Russian and Soviet Cinema in Documents 

1896-1939. Edited by Richard Taylor & Ian Christie. (Routledge & Kegan Paul: London, 1998). s. 
152. 

35 Ibid. 



30 

ESFIR SHUBS KOLLEKTIVA INSATS 
Till skillnad från Sergei Eisenstein passade Shub, under 1920-talet, bättre in i den 

stalinistiska kostymen.36 Det är möjligt att hon ansetts vara för trogen det sovjetiska 

arbetarpartiet, och därmed har Shubs arbete avfärdats som ren propaganda. Det är dock 

inte en fullständig bild. Martin Stoller citerar Walter Benjamin som skriver ”she [Shub] 

was determinedly seeking to change rather than serve the existing apparatus”.37 

Eisenstein och Shub representerade två olika sätt att se på sig själv i regissörsrollen. En 

sovjetisk kritiker beskrev skillnaden mellan Eisenstein och Shub med orden att ”her work 

was not attended by declarations”.38 Shubs tillbakadragna regissörskap hyllades av 

tidningen Novy Lef, som menade att det gjorde hennes arbete riktigt revolutionärt. 

Romanovdynastins fall använde inte heller anmärkningsvärt mycket av pengarna från de 

gemensamma anslag som den sovjetiska filmproduktionen tilldelats. Många människor 

var delaktiga i arbetet med filmen men den var ändå billig att producera eftersom den 

gjordes av andrahandsmaterial som gamla filmrullar och dokumentära tagningar. Till 

skillnad från Eisensteins Oktober framstod inte Shubs film som bildkonst, eftersom 

bildmaterialet var för kornigt och suddigt. Shub fick stöd från filmkritiker för att hon 

stod för ett kollektivt tillvägagångssätt. Hon ville inte bara förändra förhållandena för 

filmproduktionen utan också stödja andra filmare att producera film. Under arbetet med 

Romanovdynastins fall sammanställde och katalogiserade hon enorma mängder film till 

ett arkiv som kunde användas av andra filmskapare. Shub motsatte sig också bilden av 

det ensamma, isolerade geniet. Det politiska ställningstagandet för att tänka och göra 

filmer kollektivt, istället för att göra film av individuella skäl, gjorde att hon ansågs vara 

en mer radikal filmskapare än Eisenstein. Han beskylldes för att göra artistisk film som 

främst skulle tilltala intellektuell europeisk och amerikansk medelklass mer intresserade 

av film som bildkonst, än av revolutionär politik. 

                                                
36 Esfir Shubs största motgång kom på 1930-talet, när hon skrivit manus för filmen Women. Filmen 

skulle skildra Sovjets arbetarkvinnor, men den fick aldrig genomföras. 
37 Martin Stoller, s. 93. 
38 Ibid. 
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SLUTSATSER 
Esfir Shub visade med Romanovdynastins fall att hon ansåg att det var 

kompilationsfilmen som var den storslaga filmgenren. Shub beskriver med sina egna ord i 

sin självbiografi att ”each of my compilation films was also a form of agitation for the 

new form of documentary cinema, a statement about unstaged film as the most 

important cinematic form of the present day”.39 Bengt Idestam-Almquist menar att 

Shubs filmer även avspeglade sig på andra regissörer sätt att göra film: 

 
Slagkraften hos dokumentärfilmerna av denna art var så uppenbar, att 
spelfilmregissörerna automatiskt kom att eftersträva samma uttryckssätt, välja 
autentiska bakgrunder och verklighetsstoff, använda statister ”från gatan”. De 
kom i sina spelfilmer att montera samma sätt- med texten, dess formulering och 
typografi som effektivt hjälpmedel- och i fotot söka sig närma sig 
journalklippens ton.40 

 

Esfir Shub förespråkade att filmer skulle produceras genom användningen av autentiskt 

material. Shub använde det autentiska materialet och visade på hur slagkraftigt montaget 

kan bli. Det går att urskilja två olika montagetekniker, när det gäller hur Shub använder 

bilder och text. Den första montagetekniken är när hon visar personer som är lojala emot 

tsaren och den andra montagetekniken är när hon visar kontraster mellan arbetare och 

överklass. 

 Den första montagetekniken finns i den inledande sekvensen när Shub framställer de 

gamla makthavarna. Då introduceras präster, polisen och ledamöter av Duman som fanns 

högst upp på den kapitalistiska pyramiden. Hon använder mellantexterna för att 

beskriva personerna med namn och visar sedan bilder på dessa människor. Samma 

montageteknik återkommer i flera långa sekvenser i filmen bl.a. när hon visar Europas 

monarker och generaler som ställs ansvariga för första världskriget. Tonen bli mer ironisk 

och häcklande när det gäller personer t.ex. Suvorin och Vtorov, som är trogna tsaren. Den 

ironiska tonen är viktigt, eftersom mellantexterna måste fyllas med ett ideologiskt 

budskap. Denna montageteknik syns också i sekvenserna som visar första världskriget 

                                                
39 Vlada Petric, s. 37. 
40 Bengt Idestam-Almquist, s. 183. 
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och olika personers sista försök till att uppmuntra folket till fortsatt krig. Dessa försök 

blir förlöjligade av Shub i mellantexterna. Alla representanter för den svarta regimen, 

polis, militär, kyrkans män och politikerna som satt i Duman blir tydliga mål för Shubs 

kritik. När hon klipper mellan förtryckarna och mellantexterna skapas ett starkt 

ideologisk motiv i sammanfogningen. Naturligtvis är det tsaren själv, Nikolaus II, som får 

den hårdaste domen när den gamla regimen får utstå Shubs kritik.  

 Den andra montagetekniken som Shub använder sig av när hon behandlar bilder och 

text är kontrasterna mellan arbetarna och överklassen. Det skildrar Shub bland annat i 

olika sekvenser om livet i flottan (se sekvenserna som inleds med mellantexten ”On a sea 

cruise” och ”Peaceful” was the life of the fleet). När Shub använder sig av den andra 

montagetekniken, behöver hon inte använda mellantexter i lika stor utsträckning. 

Kontrasterna mellan arbetarna och överklassen är tillräckliga att bilderna får tala sitt egna 

språk. Det blir också tydligt i sekvensen med symbolerna för kapitalismens Europa. 

Shub visar att hon kan förlita sig på de arkivbilder hon tagit fram. Tillsammans skapar de 

en bild av ett orättfärdigt samhällssystem.  

 Esfir Shubs är visuellt medveten och det är tydligt bland annat i sekvensen från 

Romanovdynastins 300 åriga jubileum där tsaren går över människorna i bild. 

Symboliken finns i bilderna och behöver inte kommenteras. En annan sekvens visar när 

krigsfartyg förliser och avslutas med bilder på ett krigsfartyg med en amerikansk flagga. 

Det sista som visas innan hela krigsfartyget är under vattenytan, är den amerikanska 

flaggan som långsamt följer med båten i havsdjupet. Vlada Petric beskriver Shubs 

montage med orden:  

 
Shub’s concept of montage was not schematic, but rather intuitive and 
associative. She had a marvelous feeling for rhythm and movement, a true 
sense for selecting and putting right shots together. Her ultimate goal was to 
comment upon events by the very juxtaposition of shots, as such, preserve 
their own authenticity.41 

 
Bilderna på ett amerikanskt krigsfartyg som förliser, var något som de samtida sovjetiska 

åskådarna kunde relatera till. Det är inte nödvändigt att använda lika många textskyltar, 

                                                
41 Vlada Petric, s. 33. 



33 

eftersom krigsbilderna kan stå för sig själv. Lidandet och förtrycket kommer att leda till 

en revolt av arbetarna och soldaterna. 

 I sekvenserna om februarirevolutionen blir Shubs mellantexter mer argumenterande, 

eftersom händelserna är många och det genomförs flera uppror mot olika auktoriteter. 

När Shub visar Lenin i slutscenen av Romanovdynastins fall, ger det filmen ett sista 

argument för autentiskt material. En iscensatt filmtagning av denna händelse kan 

troligtvis inte skapa samma effekt, eftersom hela filmen följer Shubs teoretiska bidrag.  

Trots att slutsekvenserna med Lenin blir realistiska eftersom bilderna är autentiskt 

material, finns inte det starka ideologiska budskapet där från början. Det skapas av 

Shubs montage, som diskuteras av Graham Roberts. Den första sekvensen på Lenin 

inleds med  bilden på bolsjevikiska tidningen Pravda som uppmanar till 

”DEMONSTRATION TODAY!”. Först då verkar massorna bli ordentligt organiserade. 

De rör sig och tittar på något utanför bild. Detta skapar, enligt Roberts, att åskådaren 

ytterligare intresserar sig på vad som kommer hända.42 Då klipper Shub in Lenin som 

talar inför en stor folkmassa, utan att introducera honom i en mellantext. Roberts 

beskriver montaget med orden “This effect cannot be produced by archive work 

(however good). It is the work of an experienced and highly skilled montageuse.”43 Det 

är intressant att Roberts lägger in en fransk feminin böjning av ordet klippare i texten 

för att understryka Esfir Shub som kvinnlig klippare.  

 Svårigheterna för Esfir Shub att få börja med att göra Romanovdynastins fall, kan 

enligt Martin Stoller, just härledas till att hon var kvinna. Han menar att “the gendered 

division of labour within the Soviet film industry steered Shub’s career along a different 

path”.44 Shub och Eisenstein rörde sig inom sovjetiska avantgardekretsar, och båda gick 

från teater till film. Shub kom till filmen först efter “a number of false starts and refused 

applications”.45 När Shub väl hade gjort Romanovdynastins fall vägrade Sovkino först 

att kreditera Shub som regissör på filmaffischen, det stod istället ”Work by E.I.Shub”.46 

I de inledande förtexterna till Romanovdynastins fall, (DVD-versionen) står det också 

bara “A work of Esfir Shub”. Maya Turovskaya beskriver samma ovilja att kreditera 

                                                
42 Graham Roberts, s. 56. 
43 Ibid. 
44 Martin Stoller, s. 95. 
45 Ibid. 
46 Ibid. 
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kvinnor i Red Women on the Silver Screen. Shub skrev med tillsammans med Eisenstein 

manuset till Stachka/Strejken (1924) och manuset till Bronenosets Potemkin/ 

Pansarkryssaren Potemkin (1925) är egentligen skrivet av Nina Agadzhanova.47 

Sovkino motstånd till att kreditera Shub, kan möjligtvis ursäktas eftersom hon arbetade 

med en ny sorts genre. Stoller menar dock att det är ”historically significant that it is 

was a woman who pioneered this new genre based upon repudiation of established 

notions of authorship”.48 Samtidigt som Novy Lef kritiserade tanken om mot det 

ensamma isolerade geniet, fick Vladimir Mayakovsky utrymme i tidningen att debattera 

”The Paths and Policy of Sovkino, about Shub’s unfair treatment”.49 Detta är bara ett 

exempel på hur motsägelsefull den sovjetiska kulturpolitiken var.  

 När det gäller Shub Romanovdynastins fall, bör hon uppmärksammas både för de 

montagetekniker och för den kollektiva insatsen som arbetet med filmen innebar. Endast 

genom denna analys av hela filmen är det möjligt att spåra de montagetekniker och 

belysa de teoretiska aspekterna, som Shub försvarar. Då ser man att Shub alltid höll en 

konsekvent linje om att kompilationsfilmen, var den viktigaste filmformen. I 

Romanovdynastins fall visar Shub det genom montaget, där hon framställer de gamla 

makthavarna och kontrasterna mellan arbetare och överklass. Shub montage av det 

autentiska materialet på ett sätt som skapar intrycket av en realism, som inte skulle 

uppnås via iscensättning, utan endast i den sammanfogning som hon gjort. Shubs 

sammanställning och katalogisering av det insamlade bildmaterialet är en insats, som 

möjliggjorde att andra regissörer kunde arbeta med kompilationsfilm på samma sätt som 

hon. Shub svårigheter med den sovjetiska byråkratin fortsatte, men hon arbetade med 

kompilationsfilmens metoder fram till 1940-talet. 

 

 

                                                
47 Maya Turovskaya, s. 143. 
48 Martin Stoller, s. 95 
49 Ibid. 
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SAMMANFATTNING  
I inledningen definierades kompilationsfilmen och uppsatsens syfte, nämligen att se på 

Shubs montage i Romanovdynastins fall och belysa detta med hjälp av Shubs egna 

filmteoretiska artiklar. Uppsatsförfattaren redogör också tillvägagångssätt, tidigare 

forskning, disposition och avgränsning. 

 I nästa avsnitt av uppsatsen belyser diskussionerna om filmen i Sovjet, under 1920-

talet. Stalin slog fast att filmen var det bästa medlet för massagitation, men det var 

svårare att besluta om ett kulturpolitiskt strategiprogram. Detta avsnitt beskriver också 

Esfir Shubs studier och hur hon sedan började intressera sig för film. 

 Efterföljande avsnitt i uppsatsen är analysen av Romanovdynastins fall. Analysen 

innehåller först en längre genomgång av filmen som också innehåller inpass av Shubs 

teoretiska bidrag. Till sist kommer en kort kommentar om mottagandet av 

Romanovdynastins fall, och hur arbetet med filmen speglar filmkritikers syn på 

regissörsrollen. Slutsatserna av analyserna redogörs i det avslutande avsnittet i 

uppsatsen. Då redovisas Shubs två olika montagetekniker och teoretiska bidrag i vissa 

utvalda sekvenser. Resultaten visar att Shub hade en konsekvent linje när det gäller 

kompilationsfilm. Samtidigt som Shub skapade kompilationsfilmsgenren med 

Romanovdynastins fall och lät hon filmen stå för sig själv. I sin självbiografi skriver 

Shub:  

Jag visste att om mitt försök att göra en historisk film, från autentiskt 
material, skulle visa sig framgångsrik, så skulle denna seger övertyga om 
nödvändigheten att bevara, systematisera och studera samlat material.50 

  

Förmågan att göra något banbrytande inom filmen och samtidigt ge det en kollektiv 

betydelse gör att Esfir Shub definitivt kan kallas för en av sovjetfilmens pionjärer. 

                                                
50 Cinematekets programblad, 21 december 1975 
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