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Abstrakt 
Det här är en jungiansk filmstudie med fokus på synkronicitet i handlingen från början till 
slutet. Hur manusförfattarna skildrar en människas försök att glömma och förneka delar av sin 
historia till att via omständigheter hon inte själv kan råda över, bland annat tack vare ett 
intensivt inflöde av omedvetet material som manifesteras via synkronistiska skeenden, 
slutligen kan förlösas och gå vidare i livet igen. En slags mild chockterapi som upprepas till 
dess att huvudpersonen ger upp sin ensidiga hållning och börjar tro på livet igen. 

Jag kommer också att komma in på något som jag här kallar länkade händelser eller objekt. 
 
Nyckelord: Jung, Jungiansk psykologi, Synkronicitet, Länkade händelser, Länkade objekt, 
Kieslowski, Den blå filmen – Frihet, Filmstudie. 
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Inledning 
Under arbetet med min B-uppsats (”Kryztoph Kieslowskis symbolspråk Frihet - Den blå 
filmen ur jungianskt perspektiv”) insåg jag att det fanns utrymme för, kanske rent av behov 
av, jungiansk fördjupning, om man ska nå filmens jungianska kärna eftersom den är full av 
symbolik och personliga känsloladdningar. Jag tyckte mig ana, och det skulle förvåna mig 
mycket om inte så var fallet, att Kieslowski eller medmanusförfattaren Krzysztof Piesiewicz 
hade god eller åtminstone viss, insikt i Jungs symbolvärld. Men samtidigt är det ju faktiskt 
fullt möjligt att i ett konstnärligt verk använda sig av synkronicitetsbegreppets verkningar, på 
en relativt omedveten nivå, utan att ha någon som helst djupare insikt om vad det betyder 
symboliskt sett, alltså sett ur jungianskt perspektiv. 

Trots att det är över 70 år sedan1 detta jungianska begrepp första gången publicerades 
tycks det fortfarande få en allt vidare spridning bland människor i allmänhet och inom kons-
ten, till inom exempel film och litteratur. Synkronicitetens yttringar väcker förundran och 
kommer nog alltid vara ett samtalsämne. 

Filmen skildrar hur det kan se ut för människor som står inför skeden av djup och kraft-
full förändring men själva bjuder hårdnackat motstånd till att acceptera följderna av och ändra 
inställning till Livet självt. När en människa fastnar i en sådan låsning aktiveras de förutsätt-
ningar till processer och omständigheter som yttrar sig som det som C.G. Jung kallar Synkro-
nicitet, vilket den här uppsatsen kommer att ha fokus på. 

För den som redan läst B-uppsatsen kan delar av denna uppsats kännas som en upprep-
ning, men det är tyvärr ofrånkomligt, eftersom den annars skulle vara svårt att förstå och/eller 
få ett sammanhang i, särskilt om man inte heller sett filmen. 

Som jag kommer till lite längre ner i texten så körde jag fast i ett avgörande läge i skri-
vandet, och det rejält, vilket först inte alls var kul, men som faktiskt blev riktigt intressant! Jag 
insåg tillslut att det berodde på att det jag behövde förstå, förklara och beskriva saknade 
definition, för så visst jag kände till, i varje fall. Jag försökte följaktligen lösa detta efter bästa 
förstånd och förmåga vilket fick avsedd effekt och uppsatsskrivandet kunde ta fart igen. 

SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Syftet med uppsatsen var från början att visa hur det jungianska begreppet Synkronicitet 
fungerar som själva skelettet i filmen. Dess betydelse för handlingen, dess roll i avgörande 
ögonblick för de gestaltade personernas fortsatta utveckling och liv. 

Efter att jobbat en längre tid med materialet, den litteratur jag läst i samband med upp-
satsen och vägt in min egen samlade erfarenhet, livsfilosofi och andliga grundsyn kände jag 
mig tillslut tvungen att försöka utveckla eller kanske snarare komplettera begreppet genom att 
introducera något som jag än så länge kallar ”Länkade händelser” och Länkade objekt. 

Vad jag är ute efter här är att om man (som jag i fallet med föremålet för den här upp-
satsen) i efterhand analyserar vad som skett en viss person under en viss tid, så framträder ett 
mönster som är olika lätt att följa bland annat beroende på hur uppmärksamma den eller de 
inblandade varit och naturligtvis den som registrerar eller undersöker sambanden. 

Underförstått är att föremålet för studien ska vara en människa stadd i förvandling, 
som befinner sig i någon slags livskris, som står inför något som på ett avgörande sätt 
kommer att vända, eller har vänt, upp och ner på livet så som det såg ut tidigare. (Ofta sker 

                                                 
1 Suzanne Giezer, Den innersta kärnan sid 327-328. 
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en acceleration av både synkronistiska och länkade händelser om personen i fråga intar vad 
jag kallar strutsmentalitet, alltså väljer att blunda och nonchalera signaler från sitt inre såväl 
som från livet självt.) Att mot bättre vetande avstå från, eller att vilja, men inte kunna förmå 
sig till, att göra det man borde. Att gå i konflikt med sig själv utan att vilja kompromissa. Att 
envist och blint, till varje pris, inta en ensidig hållning. (Något som de flesta av oss vet har 
olyckliga psykologiska följder.) 

FORSKNINGSMETOD OCH TEORI 
Det är en jungiansk filmstudie av Kieslowskis film ”Blå” och fokus ligger på synkronicitets-
begreppet och det jag kallar länkade händelser respektive länkade objekt. Som referensmate-
rial finns en bilaga i form av ett ”manusdokument”, ett dokument som innehåller filmens hela 
handling och, jag tror i stort sett alla filmens repliker. Det skulle faktiskt gå att göra en film 
med hjälp av detta. Istället för minuter filmtid refererar jag till kapitel ev. sida i detta doku-
ment. Ytterligare information kring manusdokumentet finns i början av detsamma. 

SYNKRONICITET 
Synkronicitet kan definieras på två sätt; kort och koncist eller långt och sammansatt. 

Kort kan man säga att det är ett meningsfullt sammanträffande av inre och yttre händel-
ser som saknar kausalt samband men som på personlig, rent subjektiv nivå uppfattas hänga 
ihop och dessutom ska händelserna ha en stark känslomässig laddning. 

Som exempel på en lång definition vill jag citera herr Jung själv från ett föredrag han 
höll i Ascona, Schweiz, 19512 där han ger en heltäckande definition, och jag anser att, om 
man nu gör anspråk på att göra heltäckande definition måste göra precis som Jung här gör: Ta 
ut svängarna och täcka in de angränsande områdena. 

Jung inleder föredraget med några jämförelser mellan slump och synkronicitet samt be-
rör släktskapet till ESP (extra sensorisk perception) och PK (psykokinesi). Viktigt att känna 
till för att få full förståelse för synkronicitetsbegreppet är just dessa kopplingar och även hur 
många ESP och PK-experiment som hade gjorts från tiden 1937-1950-talet, bland annat 
utförda av J.B. Rhines visade att det finns en ”tidens och rummets relativisering” genom att 
utförda experiment visade samma resultat oavsett stora avstånd. (Försökspersonerna befann 
sig dryga 60-talet mil från mätstationen, men samma signifikans uppstod.) Dessutom kunde 
inte Rhine själv undgå att lägga märke till sambandet mellan affektion och resultat. De första 
experimentserierna gav genomgående bättre resultat än de senare; försökspersonerna blev 
uttråkade efter hand. Jung kommer till följande slutsats: ”… Eftersom det energetiska, och 
därmed även det kausala betraktelsesättet har visat sig omöjligt att tillämpa i detta samman-
hang kan man dra den slutsatsen att den affektiva faktorn helt enkelt utgör en betingelse för 
att fenomenet kan, men inte måste uppkomma. … Denna iakttagelse, som man genomgående 
kunnat göra, kan sammanfattas som att det finns ett samband mellan försökspersonernas 
affektiva tillstånd och den psykiska faktor som modifierar eller eliminerar principerna för den 
fysikaliska världsbilden.”3 

 

                                                 
2 Jung, C.G. Arketyper och drömmar sid 279, ff. 
3 Jung, C.G. Arketyper och drömmar sid 284, ff. 
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”… Alla de fenomen jag nämnt kan delas in i tre kategorier: 
Koincidens mellan iakttagarens psykiska tillstånd och en samtidig, objektiv, 

yttre händelse, som motsvarar det psykiska tillståndet eller innehållet (som exem-
pelvis skarabén)4, varvid det inte går att spåra något kausalsammanhang mellan 
det psykiska tillståndet och den yttre händelsen och något sådant inte heller är 
tänkbart med hänsyn till den ovannämnda relativiseringen i tid och rum. 

Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande (mer eller 
mindre samtidig) yttre händelse som äger rum utanför iakttagarens varseblivnings-
fält, alltså på ett betydande avstånd i rummet, och som kan verifieras först i efter-
hand (som till exempel branden i Stockholm)5 

Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande, ännu inte ti-
mad framtida händelse, som alltså inträffar på ett betydande avstånd framåt i tiden 
och likaledes kan verifieras först i efterhand. 

När det gäller kategorierna 2 och 3 finns de koinciderande händelserna inte 
tillgängliga i iakttagarens varseblivningsområde; de är i så måtto tidsmässigt före-
gripna som de endast i efterhand är verifierbara.” 

 
Ska man bilda sig en riktigt grundlig förståelse av omfattningen av synkronicitetsbegreppet 
måste man bland annat ta på sig kvantfysikglasögonen plus göra en psykosocial resa till det 
österländska tänkandet anno 1000 f.kr. 

Att verkligen förstå det enbart med vårt väster-
ländska, linjära, kausala vanetänkande är egentligen 
omöjligt. I så fall handlar det om att acceptera 
begreppet på en nivå som närmast kan jämföras med 
religiös tro ”utan vetande”. Härmed inget ont sagt 
om religiös tro. Men, det är inte vetande. 

… Man skulle kunna jämföra den västerländs-
ka sambandsförklaringen och dess tidsbegrepp med 
det kinesiska genom att jämföra[dessa] två tankebil-
der: För västerlänningen faller det sig naturligt att 
tänka i orsak och verkan, det vill säga i form av en 
tidspil, där orsaken föregår verkan. 

Ur det kinesiska tänkandets synvinkel, så som 
det föreligger i den klassiska kinesiska filosofin, är 
vårt resonemang visserligen begripligt och logiskt, men utan förklarande värde. Frågan som 
är relevant är i stället: ”varför händer dessa saker samtidigt?” I stället för att tänka i en pil, 
så tänker man sig ett fält. Centrum i fältet är ett tidsögonblick runt vilket vissa händelser är 
grupperade …6 

                                                 
4 Jung syftar här på det välkända exemplet med en kvinnlig patient som en längre tid gått hos honom men som 

p.g.a. en styvnackad rationalistisk inställning inte kom vidare i terapin. Jung hoppades på att något fullkomligt 
oväntat skulle inträffa som kunde bryta upp hennes hållning och så en dag när hon som bäst berättade om en 
dröm där hon skänktes ett dyrbart smycke i form av en skarabé hörde Jung ett knackande ljud från fönstret, han 
upptäckte en skarabéliknande insekt som sökte sig till det mörka rummet. Han öppnade fönstret, lyckades 
fånga insekten när den flög in och räckte den till kvinnan med orden ”Här har ni er skarabé” vilket slog det 
önskade hålet i hennes rationalism. 

5 Jung syftar här på Emanuel Swedenborgs välkända vision av branden i Stockholm 29 juli 1759. 
6 Suzanne Giezer, Den innersta kärnan Sid 331 
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Men, man kan ju faktiskt skaffa sig en slags intuitiv känsla för när något är synkronis-
tiskt eller inte, vilket i det här sammanhanget är intressant, eftersom synkronicitet i sig själv 
innebär ett stort mått av intuition och intuitionen inte direkt går att mäta eller ens uppskatta. 
Man kan ju exempelvis inte ens hävda att en intuitiv tanke som inte ledde till en katastrof var 
”fel”, eftersom något kan ha hänt som förändrat förutsättningarna under resans gång. 

Det är ju en i allra högsta grad intressant detalj att det var en kvantfysiker, Wolfgang 
Pauli, som efter en längre tids övertalning slutligen lyckades förmå Jung att sammanfatta och 
formulera sina tankar om synkronicitet i skrift, (något som han också i texten tackade Pauli 
för). Det var det sista begreppet som Jung formulerade, och det publicerades som första delen 
av boken ”The interpretation of Nature and Psyche” som han gav ut tillsammans med Wolf-
gang Pauli 1955. (Pauli ville föra psykologin och naturvetenskapen närmare varandra.) 

NÅGRA BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR 
Jag kommer att referera till mitt eget manuskript som jag kallar ”Manusdokumentet” med 
förkortningen DBF följt av aktuellt kapitel och ev. sidnummer, och till själva filmen med 
förkortningen DBF Dvd. 

Begreppet ”Svartklipp” kräver viss förklaring. Normalt används metoden för att skildra 
tidsförlopp, men här används det annorlunda och understryker och förstärker främst olika 
affekter och/eller svåra frågeställningar av psykologisk karaktär. I förekommande fall använ-
der jag här kortformen Svart (i fet stil). Några andra förkortningar jag använder emellanåt är: 
”Konserten för Europas enande” som Patrice de Courcy hade i uppdrag att komponera och 
som är en väsentlig del i filmen kommer jag att hänvisa till som Konserten (i fet, kursiv stil). 
”Den blå lampan” benämner jag ”Lampan” (Fet, kursiv stil) Den förekommer här och där 
och har en stark symbolisk och framförallt känslomässig betydelse för främst Julie. 

DISPOSITIONEN 
Dispositionen kommer att bestå av att jag sammanfattar delar av filmen och gör djupdykning-
ar där synkronicitetsbegreppet gör sig gällande eller något på annat sätt har anknytning eller 
är intressant eller viktigt för uppsatsen i sin helhet. Jag kommer också visa och förklara de 
länkade händelserna respektive objekten. Jag avslutar med en diskussion och sammanfatt-
ning. 

FORSKNINGSÖVERSIKT 
Förutom min B-uppsats har jag inte hittat någon jungiansk tolkning av ”Blå”. När det gäller 
begreppet synkronicitet så finns det ett formidabelt överflöd att vraka ur när det gäller sekun-
därlitteratur. Av Jung själv finns inte lika mycket skrivet. Jag hänvisar till litteraturförteck-
ningen i slutet av uppsatsen. 
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”Blå” 
För att kunna få ett grepp om vad som sker med filmens aktörer och Julie i synnerhet måste 
jag börja från filmens början, annars blir det så mycket svårare att förstå den fulla betydelsen i 
det som sker, varför den psykiska laddningen blir så stor för Julie. 

Redan i filmens början när familjen de Courcy fortfarande är intakt och på väg i bilen 
finner vi den första pusselbiten, det vet vi inte än, men vi kommer att känna igen den när den 
dyker upp: 

 
En hand genom bilens ena sidoruta leker med ett blått, glansigt papper som fladd-
rar i fartvinden. Som betraktare vet vi inte vad det är för något, eller har någon 
aning om dess betydelse längre fram i filmen, än så länge bara ett konstnärligt in-
slag i filmen. 

Bildspråket tillsammans med distinkta ljud blandade med ett trafikbuller 
som har en närmast suggestiv karaktär med djup bas. Kameran fokuserar ömsom 
på dottern Anna, ömsom på trafiken, i kameran fångade som om de var tagna med 
lång exponeringstid; ljuskällorna liksom släpar efter sig själva när de passe-
rar/passeras i tunneln; allt omgivet i ett närmast magiskt eller trolskt skimmer. Det 
blir lite av en lättnad när bilen kommer ut i dagsljuset, dimman till trots. 

Bilen stannar strax till vid vägkanten, bakre bildörren öppnas och ut kom-
mer Anna, som springer ut i buskaget intill vägen. Pappan (Patrice) passar på att 
sträcka på sig lite och plötsligt befinner vi oss i nivå med marken och ser in under 
bilen och hur en bromsslang läcker; ljud från droppar låter dovt och ödesmättat, 
(de flesta av oss anar nog fara nu). Strax därefter anar vi dottern, ännu mest som 
en suddig oformlighet samtidigt som vi hör en kvinnoröst, (Julies), ”Kom, Anna!” 
och suddigheten tar bestämd form av Anna och rör sig mot bilen. ”Hoppa in”. Bi-
len ger tecken och ger sig ut i dimman som tätnar allt mer. 

En liftare, (Antoine), står vid vägen och fördriver tiden med ett slags en-
mansspel, ”få kulan på pinnen” när familjen de Courcy passerar förbi. Lagom när 
Antoine lyckats få på kulan på pinnen och nöjt leende betraktar bedriften hörs 
skrikande däck följt av en krasch och vi får se de allra sista tiondelarna när bilen 
”sätter sig” efter kollisionen mot ett träd. Antoine ser förskräckt vad som skett och 
rusar sedan mot olycksplatsen.7 

 
Antoine har en viktig om än undanskymd synkronistisk funktion i filmen. Han kommer att 
dyka upp igen senare i filmen, men det här är det sista vi ser av honom på ett tag.8 
 

Julie vaknar på ett sjukhus. Som en symbol för alltings relativa bräcklighet ser vi 
ur Julies perspektiv hur ett fjäderdun rör sig i takt med hennes andetag, strax efter 
kommer läkaren in och, som en reflex i Julies öga, berättar de hemska konsekven-
serna av olyckan; hennes man och enda barn har omkommit.9 

                                                 
7 DBF, The Accident, sid 26 
8 DBF, The Witness, sid 31 
9 DBF, Moaning, sid 26 
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Olivier10 gör entré i filmen genom att komma med en miniatyr-tv där Julie 
kan se begravningen av hennes kära. TV-kameran från snett fågelperspektiv zoo-
mar in över kistorna, båda har stora snidade krucifix på kistlocket. 

Julies finger smeker över Annas kista, (och krucifixet). Ledtemat från Kon-
serten11 spelas för första gången under dessa bilder. 

 
Inte en tår, jo faktiskt, en, men inte mer, under begravningsakten. Känslolivet är begränsat till 
ett minimum, men vi vet ju egentligen ingenting om hur hon var innan olyckan. Det kan ju 
vara en mindervärdig funktion,12 som Julie inte har tillgång till annat än möjligen i skuggan. 
 

Lite längre fram visar en händelse på Julies kontrollbehov (och Kieslowskis sinne 
för detaljer?): Efter att hon lurat ut sköterskan från sköterskeexpeditionen råkar 
välta en burk medicin när hon tar en annan burk, (för att ta livet av sig) ställer hon 
ordentligt upp den igen innan hon stänger skåpet efter sig. 

Strax efter att hon tömt burkens innehåll ångrar hon sig, och spottar ut ta-
bletterna igen, (annars hade filmen, (och uppsatsen) slutat här). 

Julie sitter i en alkov på en av sjukhusets terrasser och vilar med slutna 
ögon, en tidning ligger i hennes knä. Glasväggarna som fungerar som avskärm-
ningar mellan alkoverna har en blå ton i sig. Ett blått ljus smyger in i bilden och 
Julie hoppar till när plötsligt och dånande, musiken från Konserten översvämmar 
henne, samtidigt som det blå ljuset fyller allt. Julie ser skrämd, skakad och förvir-
rad ut. Vi förstår att musiken endast är i hennes huvud. 

”Hej” En kvinnas röst bryter in. Svart. Julie vänder sakta sitt huvud mot 
henne. Det är en journalist, (Hélène) som skriver på en artikel om Julies man Pa-
trice som vill ha information om konserten. Julie förhåller sig kallt avvisande 
gentemot henne, reser sig och går mot ingången när hon får frågan: ”Julie, är det 
sant att det var du som skrev din mans musik?” Julie försvinner in i byggnaden 
när en fotoblixt brinner av. 

 
Någon kanske tycker att det är tveksamt att klassa detta som ett exempel på synkronicitet, 
men det har absolut synkronistiska kvaliteter. Julie kommer i stark affekt, (musiken över-
svämmar henne i kombination med det blå ljuset) och strax efteråt kommer Hélène och ställer 
frågor om just Patrice och konserten. Med tanke på Julies reaktioner både innan och efter 
journalistens frågor kan vi ana att Julie döljer något. Det är uppenbart att ämnet är oerhört 
laddat. Än så länge får vi nöja oss med en misstanke, men det jungianska ögat börjar vakna 
till alltmer. 
 

När Julie kommer hem från sjukhuset går hon, efter att först ha frågat Bernard, 
trädgårdsmästaren, om han utfört det uppdrag han anförtrotts (utrensning), med 
tveksamma, dröjande steg in i ”Det Blå Rummet”, Marie, hushållerskan, står ne-
danför och följer oroligt Julies steg mot dörren ovanför. 

                                                 
10 Nära kollega till Patrice, (DBF, Rollerna, sid 41) 
11 ”Konserten för Europas enande” Patrice de Courcy, Julies man hade i uppdrag att skriva en konsert på det 

temat, vilket vi får reda på i TV-sändningen från begravningen Det är huvudspåret i handlingen, förutom 
Julies egen personliga historia.  

12 Jung, C.G., Psykologiska Typer 
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Rummet har uppenbarligen en alldeles särskild laddning för Julie, något som alla i hushållet 
har god kännedom om. (Hur, på vilket sätt rummet har använts lämnas åt filmpublikens 
fantasi, vi får inte mycket att gå på här.) 
 

Julie upptäcker att Bernard glömt en blå lampa med glaskristaller hängande under 
sig och går först sakta fram och betraktar den en kort stund innan hon mörknar 
och sliter ner några delar av den innan hon hejdar sig igen, och betraktar det hon 
slitit ner och nu håller i handen med ett bistert, men smärtsamt uttryck.13 

Till spröda toner från Konserten letar Julie energiskt bland anteckningar och 
notpapper efter något. Hon springer nerför trappan från det terrassliknande rum-
met och fram till flygeln där hon hittar en lapp med notanteckningar som hon 
snabbt granskar och belåtet viker ihop, (musiken tystnar i samma ögonblick mitt i 
en takt). Julie kommer av sig när vi hör en avlägsen gråt och Julie lägger ifrån sig 
lappen igen, nu hopvikt, ovanpå flygeln och går mot köket där hon finner Marie i 
skafferiet. 

”Marie. Marie.” Julie går fram och lägger försiktigt ena handen på Maries 
axel och frågar: ”Varför gråter du?” Marie ser på Julie med tårdränkt blick: 
”Därför att du inte gör det! Jag minns allt så väl. Hur ska jag kunna glömma?” 
Julie omfamnar Marie och sakta stryker hennes hår samtidigt som hennes ansikts-
drag får något sorgset och smärtsamt över sig. 

 
Hushållerskan Marie med sitt jordnära förhållande till livet och full tillgång till sina känslor 
står inte ut att se att Julies lidande inte får komma till uttryck. Marie förstår vad Julie försöker 
göra, men själv klarar hon inte av det. ”Hur ska jag kunna glömma?” Hennes sista replik ger 
oss nyckel till förståelsen för Julies kommande kollaps. Det smått bisarra inträffar; Julie som 
håller tillbaka sin smärta får trösta Marie! Julie har kontroll. Än så länge. 
 

På väg uppför trappen, mitt i allt plock och rensning, ser hon in i biblioteket, stan-
nar upp, och får en energisvacka som gör att hon vacklar till och måste sätta sig. 
Med ett smärtsamt, sorgset uttryck över ansiktet som strax övergår i tankfullhet 
leker hon med den nedslitna delen av den blå lampan; ljusreflexer från kristallerna 
sprider blå strålar över henne när vi hör en hund börja skälla, en knackning följt 
av röster från hallen. Julie reagerar inte det minsta. 

Hon sitter kvar när Olivier kommer uppför trappen med en blå dossier vi ti-
digare i filmen sett att han plockat ihop från Patrices arbetsrum. Hans avsikt är att 
överlämna den till Julie, men hon ser avvisande mot honom och Olivier stannar 
genast till och vänder strax om utan ett ord. Han lämnar huset igen. 

När han kommer ut på gårdsplanen hörs ett par skott och Olivier stannar till 
och ser efter ljudet en stund innan han sätter sig i bilen, men startar inte motorn 
utan dröjer sig kvar och bläddrar i dossiern. Vi får bland annat se några bilder på 
Patrice tillsammans med en kvinna som denne uppenbarligen stått mycket nära. 
Det är inte Julie! 

 

                                                 
13 DBF, sid 41, lampan på bilden. Lampan är egentligen det första ”länkade objektet” i filmen (och uppsatsen). 
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Nämnas bör också att en jurist besöker fastigheten och Julie instruerar honom hur fastigheten 
ska avvecklas och gårdsfolket samt mamman ska sörjas för. ”Ingen får veta något.” Julie är 
mycket bestämd på den punkten. Hon har en hemlighet som ska bevaras. Var reporterns fråga 
alltså berättigad? Det vet vi inte ännu. Hon har också en plan. Hon håller på att göra sig av 
med allt som har med hennes gamla liv att göra. Hon tänker inte behålla någonting, hon tar till 
och med tillbaks sitt flicknamn. 

SOPBILEN 
När Julie är i Paris stannar en sopbil alldeles framför henne på en bigata framför 
porten hon är på väg in i. Hon är där för att hämta partituret hos kopisten och efter 
att de sett på det tillsammans och talat om ett stycke i partituret och kopisten på-
pekat att det varit många ändringar rullar Julie hop det och går. 

Ute på gatan står sopbilen kvar en bit bort och hon går den lilla biten fram 
till bilen och kastar partituret till järnkäftarna som är på väg att stänga och står 
kvar och ser det slitas sönder.14 

 
Det här är ett skeende som man skulle kunna kalla för en länkad händelse likaväl som syn-
kronistisk. Den består bara av två led, och om man betraktar den så är upplevelsen av sam-
manhang i den betydligt större för att kunna avfärda den som slumpmässig. Julies avsikt när 
hon hämtade den var ju att förstöra partituret, och voilá, där är en sopbil! Länkad, eller 
synkronistisk; ibland är det snarast kanske en smaksak? 

 

KLUBBAN 
Hemma igen. Julie sitter på en madrass framför brasan och letar efter något i 
handväskan och snart tömmer hon ut allt på madrassen. Hon stelnar till när hon får 
se en blå klubba bland röran på madrassen. Sakta och tveksamt tar hon upp den 
och snurrar den långsamt en kort stund innan hon sliter av pappret. (Vi känner 
igen det metalliserade papperet från början av filmen när Anna lekte med det från 
bilens sidoruta.) Julie betraktar plågat den nakna blå klubban en stund innan hon 
mer maniskt än hungrigt, tuggar i sig den på bara några få sekunder och kastar 
raskt skaftet i elden som om det vore bråttom att göra sig av med bevisen. 

 
Det här är ett typiskt ”länkat objekt” skulle jag vilja säga. Det finns ingen direkt handling, 
bara ett laddat objekt som huvudpersonen inte kan undvika att ta ställning till. Saker som 
behöver tas om hand på ett medvetet sätt har en tendens att dyka upp igen i form av synkro-
niska händelser fram tills dess att jobbet är gjort. Ju värre strutsmentaliteten är, desto hårdare 
blir bullret från det omedvetna. 

Kieslowski förstärker uttrycket för hennes bortträngning av sina negativa känslor genom 
att Julie mer eller mindre desperat eller i varje fall frenetiskt först tuggar i sig klubban som om 
detta därigenom förstörde spåren av dottern och hon avslutar ritualen med att kasta klubbskaf-
tet i elden framför henne. 

                                                 
14 DBF, Destroying the music, sid 29  
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MÖTE MED OLIVER − AVSLUT 
Nästa symboliska handling (ett avslut)15 blir att ringa upp Patrices arbetskamrat Olivier, 
(mannen som kom till sjukhuset med den portabla TV:n i samband med begravningen) 
 

”Det är Julie. Älskar du mig?” Det är tyst en liten stund innan han säger: ”Ja.” 
”Sedan när då?” ”Sedan jag började jobba med Patrice.” ”Så du saknar mig 
då”, säger Julie närmast retoriskt och Olivier, (som är mannen i telefonens andra 
ände) svarar ”Ja.” ”Kom hit om du vill.” ”Nu?” ”Ja, med det samma.” ”Vill du 
verkligen det?” ”Ja.” Olivier kommer och de tillbringar natten tillsammans. Julie 
väcker honom med en kopp kaffe nästa morgon. Olivier vaknar av kaffedoften 
och ler mot Julie som besvarar leendet. ”Jag uppskattar vad du gjorde för mig. 
Men jag är som alla andra kvinnor. Svettas hostar och har hål i tänderna. Du be-
höver inte sakna mig. Det förstår du säkert nu.” Julies leende ebbar ut och Olivier 
försöker samla sig till att säga något men Julie fortsätter allvarligt, närmast sam-
manbitet: ”Stäng dörren efter dig när du går” och lämnar hastigt huset. Olivier 
klär sig hastigt och rusar fram till fönstret och öppnar det: ”Julie! Julie!” Inget 
svar. 

 
När hon lämnar fastigheten är det (som av en händelse?) dimmigt, och grått, passande nog. 
Dimman som bäddar in vad som annars är synligt och förhindrar klar sikt. 
 

Nu är det avslutat. Julie går längsmed muren med ett alltmer plågat uttryck i an-
siktet. Hon står inte ut utan drar med knogarna över de skrovliga stenarna tills hon 
fylld av smärta för handen till munnen. (Senare visar det sig att hon fått ordentliga 
skrapsår på knogarna.) 

MÄKLAREN 
Nästa scen kommer hon uppför en rulltrappa till ett torg vid Rue Mouffetard,16 
och egentligen det första vi får syn på innan Julie är uppe är en skrikande grön 
apoteksskylt(!!) och strax efteråt hennes såriga knogar när hon håller i det lilla pa-
ketet hon tagit med sig från huset. 

Dess innehåll vet vi än så länge ingenting om. 
 
Det här är ytterligare en av alla de små detaljer som en uppmärksam person noterar i filmen, 
apoteksskylten och Julies såriga knogar. Huruvida det verkligen ett medvetet val av filmvinkel 
Kieslowski får vi väl aldrig veta. Men symboliskt är det likafullt. Julie ser inte ens på skylten, 
hon har ingen tanke på att plåstra om sig själv, så synkronistiskt är det i varje fall inte. (Det är 
inte heller, även om det skulle kunna vara frestande, en länkad händelse, eftersom det på sin 
höjd är publikum som noterar det.) 
 

                                                 
15 DBF, Terminating the past, sid 29 (Kapitelrubrikerna i filmen stämmer ofta med det jag uppfångar och som 

jag tycker tyder på att jag också verkligen följer Kieslowskis idéer.) 
16 Gatan ligger i Montagne Sainte-Geneviève, en kulle på Seines vänstra sida, i Paris femte distrikt där också 

bland annat Panthéon ligger. Med anor från medeltiden, ett till stora delar intakt område. Kieslowski spelade 
in stora delar av ”Blå” i det här området. 

 12



Julies mål är en fastighetsmäklare i området: 
”Det får inte finnas några barn i huset.” Det är det enda önskemålet hon 

har hos mäklaren. Att Julie har tagit tillbaka sitt flicknamn får vi också veta nu. 
 
Julie är bestämd. Inga minnen. Ingenting som påminner henne om vad som hänt. Det enda 
undantaget finns i paketet hon bar med sig in till Paris. 
 

Julie går runt och ser sig om en stund och går sedan ivrigt efter paketet hon ställt 
ifrån sig i hallen. Hon öppnar det och tar fram Lampan som hon hänger framför 
ett fönster. Hon betraktar den nöjd och drömmande och fylls av minnen men efter 
hand av allt starkare känslor och tillslut knyter hon sin hand och tårarna är nära; 
såren på knogarna mot henne ansikte minner om hur hon löser sådant. Hon biter 
ihop.17 

 
Lampan är alltså som tidigare noterats i en fotnot ett typiskt länkat objekt, även om det spelar 
lite olika roller parallellt här. Vad är det då för historia bakom denna lampa? Det får vi 
faktiskt aldrig veta. Julie svarar senare på Lucilles fråga, (henne får vi strax stifta bekantskap 
med), bara att hon hittat den, inget mer.18 

Men varför har hon ändå tagit med sig den när den uppenbarligen fyller henne med 
minnen, när hon verkligen anstränger sig för att utplåna alla spår? Ett annat tänkbart svar får 
vi lite längre fram när Julie bekymrar sig över Gatumusikanten som mumlar till svar: ”Man 
måste alltid ha något kvar.”19 

(Det här är något som Kieslowski återkommer till genom trilogin, men jag håller mig 
till ”Blå”. Mamman säger vid ett av Julies besök något liknande ”… Man får inte ge upp 
allt.”)20 (Gatumusikanten är i sig själv så nära ett länkat objekt en människa kan komma.) 

 
Julie vaknar av oljud utanför och som en följd av oron och turbulensen kring detta 
lyckas hon bli utelåst från lägenheten vilket i sin tur för med sig att hon sittandes i 
mörkret i trappen mitt i natten får se när Lucille kommer hem och ge ett diskret 
tecken till grannmannen intill att hon är hemma. Han smyger sig ut från sin lägen-
het och på väg in till Lucille blir Julie upptäckt och som en följd av detta får hon 
låna en filt under resten av natten.21 

 
Här har vi en serie händelser vi skulle kunna kalla länkade. Symbolikiskt kan man tolka det 
som så: Julie är omedveten och väcks av inre konflikter som hon försöker ta i när det lugnat 
sig, vilket resulterar i att hon blir utestängd (hon har inte tillgång till sig själv) och får sitta i 
mörkret (vara i omedvetet tillstånd) tills dess att Lucille som tack vare kärleksdriften hjälper 
Julie att se det som måste tas om hand. (Det senare har ännu inte skett, men kommer att göra 
det, även om Lucilles del är omedveten.) Grannmannen hjälper henne att klara natten med 
hjälp av en filt. 

 
* 

                                                 
17 DBF, Terminating the past, sid 30 
18 DBF, Revealed, sid 32 
19 DBF, The Witness, sid 32 
20 DBF, Rats, sid 34 
21 DBF, New Experience, sid 30 
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SKELETTET 
Ingenting i filmen sker utan att det för med sig eller påverkar något annat; direkt eller längre 
fram. Kieslowski var uppenbarligen fascinerad av synkronicitetens verkningar och de möten 
som många i vår rationella kultur väljer att kallar slumpmässiga. Så ser det ut i hela trilogin, 
det finns kopplingar mellan nära nog allt. Många av personerna i trilogins respektive del ses i 
nästa eller den tidigare, men utifrån ett annat perspektiv, huvudpersoner i den ena filmen blir 
”livets statister”, i nästa film, personer i en annan historia som utspelar sig parallellt. 
 

Under Julies sökande efter Sandrine i domstolen får vi först se Karol Karol, den 
polske mannen som tvingas till skilsmässa i ”Den vita filmen”, stryka tätt intill 
Julie när han letar efter den sal han ska infinna sig i. Han passerar förbi igen strax 
innan Julie får se något som får henne att stanna upp; Sandrine. 

Sandrine reser sig efter att ha tagit upp några papper från den bänk där Do-
minique, (än så länge Karols fru), sitter och överlämnar dessa till en väntande ad-
vokat alldeles intill. Karol dyker återigen upp och stannar avvaktande strax bred-
vid. Julie tänder en cigarett och betraktar Sandrine i smyg. Sällskapet beger sig in 
i salen och Julie kommer strax efter och kikar på Sandrine genom fönstret i dörren 
och slinker sedan in men motas omgående ut igen av en vakt. 

(Det här scenariot utspelar sig även i ”Den vita filmen”; sett från en annan 
vinkel; Julie slinker in i rättssalen men motas alltså raskt ut av vakten.) 

Mot slutet i ”Den röda filmen” får vi, se den förre domaren22 titta på en 
TV-sändning där en båtolycka under ett oväder skildras och där får vi se hur Julie 
och Olivier, Karol och Dominique, samt Auguste och Valentine23 hör till dem 
som klarat sig med livet i behåll. 

En något apart men ack så Kieslowskitypisk detalj som jag inte kan motstå 
att dela med mig av den är att Valentine zoomas in där hon står bredvid Auguste 
(som snart försvinner ur bild) Valentine har en flik av en filt och något rött i ome-
delbar närhet som fyller bakgrunden vartefter; hon har precis samma pose som en 
tidigare scen, när ovädret ännu håller på att utvecklas till storm; vi ser en enorm 
affisch med Valentine (mot röd bakgrund) som ska tas ner av ett antal skyltmänni-
skor, vilket inte är helt enkelt med tanke på vädret. 

Det är den sista bilden från TV-sändningen av olyckan och det är också Den 
röda filmens slutbild. 

LAMPAN OCH LUCILLE 
Det knackar på Julies dörr och utanför står Lucille med en bukett blommor som tack för att 
Julie inte skrivit på en lista med namn som syftade till att få Lucille vräkt från lägenheten men 
där alla hyresgästers namn krävdes.24 
 

Lucille kliver in och börjar en husesyn, Julie trippar efter. När Lucille upptäcker 
Lampan skiner hon upp och berättar att hon haft en precis likadan när hon var li-

                                                 
22 En av huvudpersonerna i filmen ”Röd” (Dvd). Han kallas bara Domaren (Le juge). 
23 ”Röd” Dvd, Valentine jobbar extra som fotomodell, Auguste studerar till domare. 
24 DBF, Revealed, sid 32 
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ten, och att hon brukat stå under och försökt nå upp till den. ”Var hittade du 
den?” Julie ser blandad ut, det är uppenbart att hon rörs av olika känslor. 

”Jag hittade den.” Julie försvinner in i köket för att ta hand om blommorna. 
 

Det här är en händelse som inte har så stor betydelse annat än att den berör Julie, och i det 
avseendet är det naturligtvis betydelsefullt, dessutom får vi en antydan till amplituden för 
Julie. Kanske var det Julie själv som hade den som barn, eller kanske mer troligt, har hon sett 
Anna stå under den som Lucille precis berättat? Nå, det får vi aldrig veta. Att det absolut finns 
starka känslor förknippade med den förstår vi i varje fall. 

Och från och med detta har Julie fått en ny vän, fast hon kanske inte riktigt fattat det 
ännu. 

MAMMAN OCH TVSÄNDNINGAR 
När Julie besöker sin demente mamma utspelar sig ett sammansatt, symboliskt 
sceneri där repliker, händelser på TV-skärmen och Julies känslomässiga, psykolo-
giska tillstånd samverkar på ett ibland absurt sätt. Vi ser olika människor göra 
bungyjump. En man hoppar från en bro och doppar överdelen av kroppen i vattnet 
innan han dras upp, en annan säkert över 80 år staplar fram till ett bungyjump. 

Mamman säger att man inte får lämna allt. Julie bara nickar, sedan säger 
hon ”Nu förstår jag att jag bara har en sak kvar att göra. Ingenting. Jag vill inte ha 
någonting. Inga minnen. Vänner, kärlek, band. Det är fällor” 

 
Är det så konstigt att det snart kommer vara just en vän (Lucille) och lite längre fram kärleken 
(Olivier) som räddar Julie ur hennes eget järngrepp? Nej, det tycker inte jag heller. Det 
omedvetna tar ofta egna vägar för att lösa saker som det medvetna vägrar konfrontera, och det 
kommer att använda allt kraftigare metoder för att lyckas, det sker genom hela filmen. Syn-
kronicitet är nyckelordet. Länkade händelser hjälper till. 
 

Den sista gången vi får se Julie på väg att besöka mamman ger hon sig inte till 
känna utan vänder efter att ha betraktat henne genom fönstret en stund. Vi ser att 
mamman tittar på TV där bland annat en lindansare balanserar över ett djup. Julie 
går målmedvetet därifrån med Konserten ljudande i salongen.25 

 
Något som egentligen skildrar Julies eget medvetna val; hon har valt att acceptera Sandrine 
och hennes graviditet och hon är på väg att återta sin roll när det gäller Konserten. 

MUSFAMILJEN OCH KATTEN 
När Julie kommer hem med ett storpack mineralvatten som hon ska ställa undan i ett förråd 
upptäcker hon att en mus med ungar bor där. Julie ser skrämd ut och stampar i golvet utan 
resultat. Hon beväpnar sig, hämtar en kvast, men förmår inte göra någonting åt situationen. 
Hon stänger dörren.26 

 

                                                 
25 DBF, Softness, sid 38 
26 DBF, Rats, sid 33 
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Lösningen på problemet kommer när Julie besöker mäklaren för att skaffa en li-
kadan lägenhet till. Om det bara är ett mycket dyrbart sätt att lösa musfrågan 
framkommer inte, men mäklaren säger att han kan hjälpa Julie, men det kan ta ett 
par månader. Julie ser besviken ut, sedan upptäcker hon ett litet sår på mäklarens 
kind och påpekar det: ”Ni har skurit er under rakningen.” Mäklaren sliter bort 
plåstret och berättar att det var hans katt som rev honom. Julie nickar med ett 
tankfullt leende. En katt! 

 
Återigen ett kort synkront förlopp, men grundförutsättningarna finns där. En stark känsloreak-
tion följt av ett akausalt samband som visar på en möjlig lösning på musproblemet. 
 

Efter en sömnlös natt får hon låna katten från grannen under henne några dagar. 
Vad Julie först senare inser är att det kanske måste städas upp efter katten. Hon tar 
sin tillflykt till badhuset som så ofta. Julie kommer crawlande med god fart i det 
blåskimrande badhuset. Återigen är hon ensam där. När hon kommer fram till 
kanten ser hon att Lucille sitter där på huk. Julie ser förvånat på henne. ”Vad gör 
du här?” ”Jag såg dig från bussen. Du sprang som om något hänt.” Hon ser på 
Julie. ”Har du gråtit?” Julie försöker skylla på vattnet men Lucilles ler mot henne 
och kramar varmt om henne. ”Jag lånade granens katt för att ta hand om musen. 
Den hade ungar.” ”Det är helt naturligt. Är du rädd att gå tillbaka? Julie nickar. 
”Ge mig nyckeln så städar jag upp.” Julie ser på Lucille och tar fram nyckeln ur 
handväskan och ger henne den. Vi ses hemma hos mig.” 

Samtidigt med Lucilles sista replik och medan hon reser sig och lämnar bas-
sängen kommer ett stort antal barn omkring femårsåldern instörtande med stoj och 
stim och börjar kasta sig i vattnet. Julie stelnar till och stirrar chockat på barnen 
och sjunker sedan skakad ner i vattnet med böjt huvud.27 

 
Julie brukar alltid vara ensam i badet, men nu sker detta, i ett ögonblick när hon dessutom 
redan är i affekt. Barn i hennes dotter Annas ålder virvlar in alldeles intill henne, och det när 
hon inte alls är beredd. Julie, som inte ville ha några band eller vänner får värme och kärlek 
av Lucille som dessutom erbjuder henne ta hand om resterna efter katten. Det kanske inte är 
så dumt med vänner ändå? 

Synkronistiskt eller länkat? Omskakande för Julie är det i varje fall! 

OLIVIER, GATUMUSIKANTEN OCH KONSERTEN 
Hela detta ganska långa och komplexa stycke innehåller så mycket symbol- och känsloladdat 
material att det bara skulle bli rörigt att försöka förkorta det mer än vad jag gjort. Här binds 
också musiken allt mer till Julie och kärlekens läkande kraft och närvaro understryks. 

Ungefär samtidigt som musdramat pågår får Olivier via ett MC-bud ett paket. Det inne-
håller partituret för Konserten. Men mera om detta om en stund. En tid innan detta drama 
utspelar sig har Olivier efter tips från sin hemhjälps dotter som sett Julie i kvarteret, efter tre 
dagars sökande äntligen funnit Julie på hennes stamcafé:28 

 

                                                 
27 DBF, Blue Tones, sid 34 
28 DBF, Revealed, sid 33 
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”Julie!” Julie ser förvånat upp på Olivier som plötsligt står framför henne. Han 
sätter sig samtidigt som han beställer en kaffe av en förbipasserande servitör. ”Jag 
har letat efter dig.” ”Och?” Julie är iskall. ”Nu har jag hittat dig. Det är tredje 
dagen jag är här” Julie ser ansträngd ut. ”Spionerar du på mig?” ”Nej. Jag sak-
nar dig.” Julie ser blandad ut men tinar upp efter hand och blir alltmer avspänd. 

I bakgrunden ser vi hur en finare bil stannar och Gatumusikanten kliver ur 
tillsammans med en välklädd kvinna som efter en kindpuss ger sig av igen, (Julie 
betraktar scenariot). Han tar fram sin flöjt och börjar spela, musiken hörs tydligt in 
i caféet. Olivier lystrar till av flöjtmusiken, vänder sig om för att se och lyssna. 
Musiken låter som om den kom från Konserten! Julie ser på Olivier: ”Hör du vad 
han spelar?” Olivier ler: ”Det låter som …” Olivier säger leende: ”Ja!” Julie 
däremot ser obehagligt berörd ut och verkar inte veta riktigt vad hon ska ta sig till. 
Olivier lämnar snart Julie, som går en stund senare men stannar till vid Gatumu-
sikanten: ”Var har ni hört den där melodin?” ”Jag hittar på många olika melodi-
er. Jag tycker om att spela.” (Han ser lätt irriterad ut.) 

 
Just som Olivier återfinner Julie på caféet improviserar Gatumusikanten fram harmonin som 
finns i Konserten. Olivier vet kanhända att han blivit ombedd att fortsätta arbetet med Kon-
serten men säger ingenting, han har i varje fall inte fått partituret ännu, Julie tror fortfarande 
att hon har lyckats med sin plan; att döda det gamla. Synkronistiska band vävs, och mer ska 
strax komma. (Innan det nedan beskrivna skett har musdramat passerat. Nu fortsätter vi alltså 
på musiktemat) 
 

Julie väcks av telefonen runt halvtolv på kvällen. Det är Lucille som övertalar 
henne att det är viktigt att hon kommer till klubben Lucille jobbar, Lucille behö-
ver henne.29 När Julie väl kommit dit visar det sig att allt redan ordnat sig och de 
kan sitta och prata med varandra innan Lucilles scenshow börjar. Lucille får se 
något i andra änden av lokalen och nickar bortåt: ”Julie. Det där är väl du?” Julie 
ser ditåt. ”Jo, det är jag.” På en TV:n får vi först se en bild på Julie följt av andra 
bilder på Patrice och henne, bilder från mappen vi sett tidigare, men som inte Julie 
sett …30 

”Jag försöker förstå Patrices tankar. Det är inte lätt. Jag vet inte.” (Vi ser nu 
att det är Olivier och att reportern är Hélène, kvinnan som ville tala med Julie vid 
sjukhuset.) ”Kan ni säga nåt om partituret som nu visas för första gången?” ”Det 
är första delen av en konsert som Europarådet hade bett Patrice skriva. Det var 
tänkt att konserten bara skulle spelas en gång av tolv symfoniorkestrar i de tolv 
EU-länderna.” Olivier visar partituret under tiden han pratar, och ändringarna som 
kopisten talat med Julie om när Julie hämtade partituret för att förstöra det syns 
tydligt i bild. ”Patrice var ganska inåtvänd. Bara en person förstod honom. Julie, 
hans fru. (Närbild på Hélène som fortsätter:) ”Jag försökte övertala henne att ställa 
upp här” (helbild på fotot som togs när Julie var på väg in när Hélène försökte tala 
med henne). ”Men faktum är att hon vägrade” (Julie tar sig för pannan.) ”Jag ut-
går därför att ni hade detta i ert arkiv.” ”Nej det hade jag inte. Man kan inte förut-
se …” Olivier tystnar och sträcker sig efter den blå dossiern och fortsätter: ”Det är 

                                                 
29 DBF, The Club, sid 35 (Lucille jobbar som sexartist på klubben.) 
30 DBF, Secrets, sid 36 (Texten är mer eller mindre identisk med Manusdokumentet). 

 17



bilder och dokument från Patrices rum på konservatoriet. Hans fru ville inte ha 
dem. Jag kanske inte skulle visa dem.” (Vi ser bilder på Julie ensam, tillsammans 
med dottern, Patrice i arbete som dirigent, mm, mm.) 

”Han var en av vår tids största kompositörer” (…) (Julie följer noga pro-
grammet) … Nu kommer några bilder på en kvinna vi, men inte Julie sett förut. 
Patrice har uppenbarligen en relation med henne. Den sista bilden är en närbild av 
dem med huvudena kärleksfullt tillsammans. Julie ser överraskad, chockad ut … 

… Julie kastar sig i en taxi hem till kopisten för att få numret till journalis-
ten. Hon får veta att kopisten efter olyckan gjort en kopia som hon skickat till 
Strasbourg. 

Julie ser oförstående på kvinnan och skakar på huvudet: ”Varför gjorde ni 
det?” ”Ni hämtade partituret för att förstöra det.” … ”Den här musiken är så vack-
er. Man förstör bara inte sånt.” 

Nästa dag är Julie på väg till Olivier när hon på avstånd ser honom stiga in i 
sin bil och köra iväg. Julie springer efter ropande, men är för långt bort och ger 
besviket upp. När han måste stanna för ett utryckningsfordon (!!) tar Julie chansen 
och rusar efter och hinner precis fram när Olivier börjar köra. 

 
En ganska rolig detalj som faktiskt onekligen har ett visst drag av synkronicitet över sig men 
som i varje fall kan hänföras till begreppet länkade händelser: Det är ett utryckningsfordon 
som tvingar Olivier att stanna. Olivier har ju ryckt ut för att rädda Julie genom att ta tag i 
arbetet med Konserten och att under intervjun visa bilderna från den blå mappen med bland 
annat Sandrine. Samtidigt rycker Julie ut för att konfrontera Olivier för att han håller på med 
vad som framgår allt tydligare, hennes musik, något som hon dessutom trodde var omöjligt 
eftersom hon med egna ögon sett dem förstöras i sopbilen. 

 
Julie pustar ut efter språngmarschen … ”Så du skriver på Patrices konsert.” ”Jag 
försöker.” Julie ser spänt på honom: ”Du har inte rätt till det. Det kan aldrig bli det 
samma.” Olivier blir för första gången i filmen upprörd: ”Jag vet inte om jag kla-
rar av det. Men jag ska säga varför jag gör det. Jag såg det som en möjlighet att fä 
dig att gråta, att springa.” Julie ser upprört gråtfärdig på honom och skakar på hu-
vudet under tiden som Olivier fortsätter: ”Enda sättet att få dig att säga: – Jag vill. 
Eller: – Jag vill inte.” Julie försöker frustrerat formulera sig: ”Jag … du kan inte 
… det är inte rättvist.” ”Du gav mig ingen annan utväg” Oliviers röst blir lugn. Ju-
lie sänker blicken och fortsätter lågmält: ”Du har ingen rätt att …” ”Vill du inte se 
vad jag skrivit?” Julie ruskar lätt på huvudet. ”Jag är inte säker på att jag förstått. 
Om jag bara fick spela för dig …” Julie ser naket långt, långt bort. 

 
Olivier (och hennes eget omedvetna) har lyckats för nu påbörjas själva transformationen av 
Julies förnekade känslor och bortträngda minnen. Äntligen har något hänt som slungar ut Julie 
från sin kontrollerade tillvaro; Olivier lyckas få med sig Julie hem till sig och nu börjar Julies 
liv ta vart på nytt: 
 

Olivier sitter vid flygeln och spelar ett avsnitt från konserten. Julie lyssnar aktivt 
och går plötsligt iväg till bokhyllan och söker upp ett avsnitt i en vacker gammal 
bok med gulnande sidor samtidigt som hon frågar: ”Vet du vad kören skulle 
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sjunga?” ”Nej.” ”Jag trodde Patrice hade sagt det.” ”Nej” ”På grekiska är för-
stås rytmen annorlunda.” Olivier slutar spela och ställer sig bakom henne och 
nynnar köravsnittet samtidigt som han som i förbigående andas in doften från 
henne hår. Precis när han ska röra vid Julie säger hon plötsligt: ”Vem var flick-
an?” ”Vilken flicka?” ”Hon på fotografierna du visade i TV.” Julie vänder sig 
om och ser på Olivier och fortsätter: ”Hon som var med Patrice.” ”Kände du inte 
till henne?” Oliviers röst är förvånad. Julie ser uppmärksamt på honom: ”Säg som 
det var. Var de ihop?” ”Ja” Hur länge hade det pågått?” ”I flera år.” Julie vän-
der sig bort med en djup suck. ”Var bor hon?” Julie ser ut som om hon egentligen 
inte vill veta det och ser ner i golvet … ”Nära Montparnasse. Men de sågs oftast i 
domstolen.” Oliviers röst blir lågmäld, oroad: ”Hon är advokat. Det vill säga … 
tingsnotarie … Vad vill du göra?” Julie ser på Olivier och säger nästan överdrivet 
naturligt och avspänt: ”Träffa henne!”31 

 
Ytterligare en chock, men på något sätt har nog Julie ändå förväntat sig, eller kanske snarare 
befarat detta. Hon tar det trots allt ganska lugnt, svaret på Oliviers fråga vad hon ska göra är 
samlat och nästan positivt: ”Träffa henne!” Nu kan vad som helst hända när det gäller Julie! 

KORSET OCH SANDRINE 
Korset som kommer skildras här nedan måste betraktas som ett länkat objekt, (trots att det 
inte är samma kors, när det dyker upp igen, utan ett likadant), snarare än synkronicitet, men 
även detta kan kanske diskuteras, skillnaderna är inte alltid uppenbara. 
 

Långt tidigare, när Julie precis flyttat in till Paris och är hos läkaren för kontroll 
ringer läkarens telefon, han svarar och ger henne strax luren. Det visar sig vara 
Antoine, som söker Julie för att återlämna ett kedja med ett kors han har hittat i 
samband med olyckan. De bestämmer möte på ett café och Antoine räcker Julie 
korset. ”Jag hade glömt det.” Julie håller det under tiden de talar men Antoine får 
tillbaka det igen när Julie går med orden: ”Ni gav tillbaka det. Ni får det.”32 

 
Julie vill inte spara någonting från sitt gamla liv, och tror här att det går att befria sig från sitt 
onda genom att kasta bort allt gammalt och ignorera sina känslor, men korset kommer hon få 
se igen; inte samma, men ett likadant, och Patrice har haft det i sin hand, och det hänger på en 
person som hon just då inte vet existerar; Sandrine, Patrices älskarinna.33 
 

Efter mötet med Antoine beger sig Julie till badet.34 När hon är på väg upp ur bas-
sängen drabbas hon av Konserten igen. Hon sjunker ner i vattnet i fosterställning 
men med händerna för öronen i ett försök att få tyst på den inre musiken. Hennes 
omedvetna låter henne inte komma undan med förträngningar. 

Senare, på väg hem passerar hon Gatumusikanten som ligger på sida på 
trottoaren utanför caféet där han brukar spela. Julie går oroligt fram till honom 
och undrar om han är sjuk. Han lyfter huvudet och ser upp på Julie som passar på 

                                                 
31 DBF, The Lover, sid 37 
32 DBF, Barricades, sid 31 
33 DBF, The Lover, sid 37 
34 DBF, The Witness, sid 32 
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att skjuta in flöjtfodralet under hans huvud som kudde. Han lägger trött ned huvu-
det på det och säger ”Man måste alltid ha något kvar.” 

 
Tidsperspektivet är i och för sig osäkert här, men det spelar ju heller ingen roll, synkronistiskt 
sett, så länge upplevelsen av samband finns där. Den behöver inte ens bli medveten just då. 
Man skulle i varje fall kunna gissa att den här scenen bland annat anspelar på att Julie inte 
behöll kedjan med korset, kärleksgåvan. 
 

Julie som nu fått veta vem Sandrine är och var hon jobbar söker rätt på henne i 
domstolsbyggnaden och följer sedan efter henne till restaurangen och konfronterar 
henne i damrummet när Sandrine ska tvätta händerna innan maten: 

”Ursäkta.” ”Ja?” Sandrine ser frågande på henne och närmar sig tvekande. 
Hon blir på sin vakt när hon känner igen Julie som frågar: ”Var du min mans äls-
karinna?” ”Ja.” Sandrine ser henne i ögonen och en skamsenhet glimtar till men 
hon förblir öppen. Julie tar sats innan hon fortsätter: ”Jag visste ingenting. Jag 
fick precis veta det.” ”Det var synd. Nu kommer du att hata både honom och 
mig?” ”Jag vet inte” ”Det är säkert.” Sandrine ser bedrövat ner i golvet och 
snart märker Julie att hon håller sig över magen. ”Är han far till barnet?” ”Ja. 
Han visste inte om det. Jag insåg det först efter olyckan. ”Sandrine suckar innan 
hon fortsätter: ”Jag ville inte ha barn, men det blev så. Nu vill jag behålla det.” 

”Vill du veta var vi låg med varandra? Hur ofta?” ”Nej” Vill du veta om han 
älskade mig?” ”Det var det jag ville fråga. Men nu vet jag att han älskade dig” 
svarar Julie med blicken på Sandrines halskedja, det ser ut att vara ett identiskt 
med det kors Julie hade. Sandrine ler blygt igen ”Ja. Han älskade mig. ”Julie går 
mot utgången och försvinner ur bild men vi hör hennes steg stanna när Sandrine 
ropar: ”Julie … Kommer du att hata mig nu?” Det är tyst en stund, sen hör vi dör-
ren stängas utan att Sandrine får något svar. 

 
Sandrine har naturligtvis fått kedjan med korset i kärleksgåva av Patrice, vilket vi troligen kan 
sluta oss till utan att spekulera alltför vilt, också Julie en gång fått. Dessutom är hon gravid 
med Patrice, vilket Julie inte hade en aning om. 

FÖRLÖSNING − UPPLÖSNINGEN 
När Julie besöker badet efter konfrontationen med Sandrine dyker hon ner i vattnet och 
stannar under ytan mycket länge, runt 30 sekunder, hon formligen kippar efter handen när hon 
väl kommer upp. Ville hon egentligen ta livet av sig? Hursomhelst så väljer hon livet.35 

Hon besöker mamman, för sista gången i filmen, (vilket har skildrats tidigare) men 
stannar utanför fönstret och ser på modern som ser på TV där en lindansare balanserar över ett 
bråddjup. Hon går med målmedvetna steg därifrån till Olivier. 

 
Oliver öppnar dörren med ett leende. ”Kom in” följt av en orolig min och: ”Har 
det hänt något? […] Har du träffat henne?” Julie slinker in och Olivier stänger 
dörren efter henne. ”En dag bad du mig ta hand om en dossier från Patrice.” ”Du 
ville inte göra det.” ”Nej. Hade jag gjort det …” Hon tänder en cigarett och ser 

                                                 
35 DBF, Softness, sid 38 
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på Olivier. ”Fotografierna låg väl i den?” ”Ja.” Julie ler: ”Hade jag tagit den 
hade jag fått reda på det. Hade jag bränt allt hade jag aldrig fått reda på nåt.” 
”Nej.” ”Det kanske är bättre så här.” Julies ansikte har blivit mer levande nu. 
Snabbare växlingar, mer intensitet. ”Får jag se nåt du har komponerat?” Hon fy-
rar av ett öppet varmt leende, fullt av handlingskraft. 

De sitter vid partituret: ”Kommer fiolerna in här?” ”Altfiolerna” *Altfioler* 
Musiken hörs när de följer noterna … Olivier: ”Och nu” … ”Vänta! Kanske lite 
lättare. Utan slaginstrument.” *Bläckinstrument*. Julie: ”Utan trumpeter” 
*stråkar* Julie: ”Piano” *piano* Julie: ”Och istället för piano?” Olivier: ”En 
flöjt?” Julie: ”Mm, En flöjt” *flöjt* Julie tar partituret och ställer sig vid arbets-
bordet [Bilden tonar bort suddigt …]36 

 
Är det kanske det Gatumusikanten spelade på caféet när Olivier äntligen träffade Julie igen 
och som nu påverkar stycket? Hursomhelst så har Julie knuffats ut ur sitt förnekande till ett 
dynamiskt känsloliv och in i livet och kärleken igen. Hon förlikar sig med Sandrine och 
hennes graviditet och storslaget skänker lantegendomen till Patrices älskarinna och deras 
gemensamme arvinge.37 Att detta sker är tack vare envisa synkronistiska skeenden som 
snarare ökar än minskar ju mer Julie anstränger sig att eliminera alla känslor och minnen. 
 

Julie sitter och arbetar intensivt med partituret; hon har bläck från pennan på fing-
ret. Hon skriver in den sista ändringen, flöjten, granskar stycket en stund, tar upp 
telefonen och ringer; Olivier svarar. ”Det är jag. Jag är klar. Hämta det i morgon 
eller nu om du orkar” ”Jag är inte trött, men jag tänker inte hämta partituret.” 
”Va?” Julie är förvånad. ”Jag gör det inte. Mina tankar har kretsat runt det hela 
veckan. Det kunde vara min musik. Lite tung och tafatt, men … min musik … Eller 
din … men i så fall måste vi berätta det för alla … [Tystnad] ”Är du kvar?” ”Ja. 
Du har rätt.” Julie lägger på luren och funderar. 

Hon ringer Olivier igen. ”Det är jag igen. Sover du på madrassen som vi …” 
”Ja.” ”Det har du inte berättat” ”Nej, det har jag inte.” Julie sitter med luren vid 
örat tyst en stund innan hon fortsätter: ”Älskar du mig fortfarande?” ”Jag älskar 
dig.” ”Är du ensam?” ”Javisst är jag ensam. Julie är tyst en stund igen innan hon 
fortsätter: ”Jag kommer”. 

Hon ser på partiturets köravsnitt *Kören*: ”Om jag talar änglars språk; men 
inte har kärlek; är jag bara ekande brons …” 

Genom lampan ser vi Julie rulla ihop partituret och gör sig klar att gå under 
det att musiken fortsätter under tiden Julie lämnar lägenheten …38 

 
I slutscenerna får vi se en kärleksscen mellan Julie och Oliver och i den allra sista scenen ser 
vi ett tecken på en öppning av hennes förträngda sorg när Julie naken, äntligen i tårar sitter på 
golvet som sakta bryts upp i ett leende. 

                                                 
36 DBF, Acceptance, sid 38 
37 DBF, Acceptance, sid 39 
38 DBF, Relief, sid 39 
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DISKUSSION, ANALYS OCH SLUTSATSER 
Att introducera nya begreppsdefinitioner är kanske att sticka ut hakan, men man måste ju göra 
det om det behövs för att kunna förstå någonting som tidigare inte formulerats. 

Det är många som ”tassar runt” det som jag här hänför till länkade händelser eller ob-
jekt, herr Jung inräknat. Andra avfärdar brutalt alltihop helt enkelt genom att kalla dessa för 
rent slumpmässiga händelser, (på samma grundval som de gör med sådant som faller inom 
synkronicitetsbegreppet). Granskar man dessa inser man ganska snart att det är en avsevärd 
skillnad mellan dessa två. Om man till att börja med accepterar begreppet synkronicitet så 
måste man ju ganska snart avgränsa det gentemot andra händelser som inte kvalificerar sig 
som synkronistiska. 

Så står man då där med en serie händelser som inte är synkronistiska per definition, men 
som likafullt är subjektivt betydelsefulla och dessutom hänger samman på det sätt att om 
någon eller något av ”länkarna” inte kommit till stånd, ja då hade inte heller de synkronistis-
ka händelserna kunnat ske, eftersom de på olika sätt är avhängiga sin specifika historia och 
händelsekedja. 

I det här fallet när det gäller filmen ”Blå” så är det ju förvisso någonting som egentligen 
inte skett, men det skulle kunna ha skett likväl, och vi har ju här via manuset onekligen en 
enastående möjlighet att analysera, beskriva och filosofera över ett livsöde på ett sätt som inte 
lika lätt låter sig göras i verkliga livet, (på samma sätt är det naturligtvis när det gäller många 
manus inom film och teater samt litteratur som har en genomtänkt personligt förankrad 
historia). Men det skulle ju lika gärna kunna göras om man har tillgång till en noggrant gjord 
levnadsteckning eller självbiografi. 

Kieslowski har tillsammans med medmanusförfattaren Krzysztof Piesiewicz på ett 
mycket känsligt, trovärdigt och skickligt sätt satt ihop detta manus som om det skulle vara 
hämtat från livet självt, och handlingen går överhuvudtaget knappt inte att tänka sig utan detta 
skelett av synkronistiska (och länkade) händelser. Hade Krzysztof Kieslowski varit i livet så 
hade jag absolut försökt få till en intervju med honom, eftersom det uppstår så många frågor 
kring filmen. Till exempel om vissa scener var medvetet valda. 

Det jag här kallar länkade händelser eller objekt skiljer sig från de rent synkronistiska 
på så sätt att de till exempel inte leder till något annat än sig själv (som med Lampan) eller 
kanske har en stark laddning, men saknar egentligt samband, alltså inte ens ett akausalt 
sådant, men det har ändå en laddning och ett slags budskap, om man så vill. 

Här skulle man också kunna komma in på hur drömmar fungerar, för en del av det som 
sker skulle kunna tänkas påverka oss på mer eller mindre omedveten nivå, och alltså kunna 
”verka i det fördolda” som även drömmar kan. Vi kanske till och med registrerar en händelse 
eller en dröm med ett ”Det var ju märkligt också!” men vi stannar inte upp därför att vi inte 
har tid eller möjlighet att ta hand om det just då utan fortsätter med det vi höll på med, men 
ändå kan vi senare upptäcka att det skett något med oss som vi inte riktigt kan förklara, något 
har fått oss att ändra inställning eller fått oss förstå något nytt. 

Länkade händelser och objekt är ju på många sätt betydligt vanligare än synkronicitet, 
jag skulle vilja säga så vanligt att man inte reflekterar över det. Som sagt kallar många syn-
kronicitet för slumpen många gånger. Men vad är slumpen? Otaliga vetenskapsmän viftar 
bort ”obekväma” händelser med det. Allt som inte går att upprepa är slumpmässigt och utan 
betydelse. Det går att matematiskt bevisa slumpmässiga tendenser, och räkna fram slumptal, 
m.m., m.m. Men är människor slumpmässiga maskiner? Är starka och avgörande känslor som 
kärlek och vänskap slumpmässiga? Är starka inre, kanske andliga upplevelser slumpmässiga? 
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Det är här vi har svårt att hålla oss på det vetenskapliga planet och alltmer närmar oss 
religionen eller det andliga fältet. i varje fall sett ur vårt rationella västerländska tänkandes 
perspektiv. Det urgamla österländska tänkandet fungerar efter helt andra principer. Istället för 
det linjära Orsak – Verkan gäller ett tänkande i fält: Vad händer samtidigt.39 

Varför Jung själv inte utvidgade synkronicitetsbegreppet till att innefatta det jag kallar 
länkade händelser eller objekt kan man ju bara spekulera över. Noterat även detta borde han 
ju ha gjort, men varför han satte gränsen där han gjorde och lämnade ”länkarna” till sitt öde är 
en annan sak vi aldrig får veta. 

Och, hade inte den gode Wolfgang Pauli uppmuntrat och närmast tjatat på Jung så hade 
den senare kanske inte skrivit så mycket mer om synkronicitet överhuvudtaget, trots att han 
varit på spåret sedan innan 1911. (I ett brev till Carl Seelig säger Jung att han fick de första 
fröna till sin synkronicitetsprincip av Einstein vid en middag hos Jung.)40 

Plötsliga insikter och genombrott; någonting oväntat sker, något som ger en liten knuff i 
en annan riktning, en impulsiv sväng, en avvikelse, en stundens ingivelse, och helt plötsligt är 
förutsättningarna för resten av ens liv helt annorlunda. Varför gjorde vi så? Vad var det som 
hände? Vi vet inte. Det kändes rätt, helt enkelt. Det skulle bara vara så. Slumpen? Nej, jag 
skulle inte tro det. Jag säger som titeln på Jan Cederquists bok: 

Slumpen är ingen tillfällighet. 
 

                                                 
39 Suzanne Gieser, Den innersta kärnan, sid 330, ff. 
40 Suzanne Gieser, Den innersta kärnan, sid 327 
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Sammanfattning 
Förutom det filmtekniska och delvis banbrytande fotot med suggestiva närbilder och diffusa 
suddiga partier och svartklipp som känsloförstärkare har filmen en otroligt starkt trovärdig 
handling. Vi anar också musikens påverkan på psyket och hur svårt det är att förtränga. Jag 
har valt att inte gå in närmare på detta eftersom uppsatsen skulle svälla ut bortom hanterbar-
het. Om någon hade berättat dessa handlingar som taget ur sitt eget liv så skulle det inte vara 
svårt att tro på sanningshalten, man skulle bara ha förundras över det stora i livet. 

Julies personliga resa från att hon vaknar till sans på sjukhuset innehåller alla de försök 
till att slippa undan smärtsamma minnen genom att förtränga och göra sig av med allt som är 
förknippat med hennes personliga historia tillsammans med Patrice och deras gemensamma 
barn som många av oss kanske själva skulle göra, om vi inte visste bättre. 

Alla försök misslyckas, hennes skicklighet och noggrannhet till trots. Vi har med en ra-
tionell personlighet att göra, någon som sätter sina känslor i andra hand och vill slippa undan 
och gå vidare, och det enda som kan få en sådan person att släppa kontrollen är någon form av 
”chockterapi”, det vill säga något som får personen ur fattningen, vilket alltså sker flera 
gånger ända tills dess att Julie ger upp. 

Olivier har förvisso också en aktiv roll, men förekommer även som mer eller mindre 
ofrivilligt länkat objekt ibland. Synkronicitet är den bärande och förlösande kraften i filmen 
och på ett mycket tydligt, för att inte säga uppenbart sätt kan vi följa Julies självläkning till att 
bli hel igen. 

 

Vidare forskning 
Länkade händelser och objekt, skulle vara intressant att studera vidare tillsammans med hur 
synkronicitet verkar i människor i förvandling. Likaså skulle det vara mycket intressant att 
närmare undersöka musikens djupare påverkan på människans psyke. 
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Bilaga 

Den Blå Filmen – ”Manusdokument” 
 
Skapat av Olof Wäsström i avsikt att främst fungera som referensmaterial till C-uppsatsen  
 

 
Synkronicitet som Skellett? - Hur synkronicitet ser ut i Kieslowskis film ”Blå”. 
 
Andra upplagan, reviderad januari 2010 i samband med C-uppsatsen 
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Det här är arbetsdokumentet, eller Manuset, om man så vill. Det skulle faktiskt kunna gå att 
återskapa filmen med detta. Naturligtvis skulle det inte bli en identisk film, men man skulle i 
varje fall få till en skildring av händelserna och sammanhangen, och det är faktiskt precis det 
som är min avsikt, att beskriva ”vad som hände och varför”, så långt det är möjligt. 

Jag har försökt hitta en någorlunda vettig balans mellan: 
Efter bästa förmåga och 
Vad är nödvändigt att skildra? 
Det var inte alltid enkla beslut att ta. 
Det skulle lätt lika gärna kunna ha blivit tre gånger så stort, (för att inte säga trettio). 

NÅGRA BEGREPP, FÖRKLARINGAR OCH FÖRKORTNINGAR: 
När det står Svart följt av sekunder så skildrar det en klippteknik som används i den blå 
filmen, ett ”svartklipp” plus den tid det är svart. Asterisk * skildrar instrument eller liknande. 
Tre punkter, … anger paus. Tre punkter inom parantes (…) anger en längre paus, alternativt 
oredovisat händelseförlopp eller textparti som bedömts sakna relevans. (Mycket sällsynt) 
Hakparentes [] anger scenen kameravinkel/synfält. 
Konserten (i fetstil och kursiv) refererar till Konserten för Europas enande, det beställnings-
verk som Patrice hade i uppdrag att komponera. 
 
Jag har av flera anledningar valt att följa dvd:ns kapitelindelning i ”scener”, och alltså behålla 
de engelska kapiteltitlarna från dvd:n. Den intresserade kan således även gå till källan direkt 
för varje kapitel om något verkar svårförståligt eller behöver kontrolleras. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
The Accident   28 
Moaning   28 
The Blue Room  29 
Shutting Down  30 
Destroying The Music  31 
Terminating The Past  31 
New Experience  32 
Barricades   33 
The Witness   33 
Revealed   34 
Rats   35 
Blue Tones   36 
The Club   37 
Secrets   38 
The Lover   39 
Softness   40 
Acceptance   40 
Relief   41 
Rollerna   44 
Skådespelare   44 
Eftertexter, mm  45 
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THE ACCIDENT 
Svart. Ljudet av trafik på avstånd; några rader med namnen på produktionsbolagen bakom 
filmen som snabbt försvinner igen, samtidigt som ljudet blir tydligare – fram tonar en dunkel, 
blå färgton som många gånger dominerar filmen, samtidigt blir ljudet starkare. En bil i trafik, 
filmkameran sitter monterad under bilen. Framför oss är just nu höger framhjul. Filmens titel 
presenteras. Trafikbuller. Ljudet från däcken mot vägen som också förändras av omgivningen. 
Ljudet studsar mot ett räcke, tunnelväg eller fordon. Fukt på vägen. 
 
Kamerabyte; utanför bilen. En hand genom ena bilrutan med ett blått, metalliserat papper 
fladdrar i fartvinden. Snart blåser det iväg. 

In i en tunnel. Signalhorn. Trafik. Ljuset skiftar till gult. Inne i bilen sitter en söt flicka i 
femårsåldern. Hon ser ut genom fönstret bak. Bilarna och ljusen syns som filmade med lång 
exponeringstid. Det blir streck runt dem. Ljud från passerande bilar. Flickan ser lite uttråkad 
ut. Ut ur tunneln. 

Bilen stannar och flickan skuttar lättad ut ur bilen och in i buskarna. Hon ska kissa. Fö-
raren, en man runt trettio-fyrtio går ut och sträcker på sig under tiden. 

Under bilen. I fokus är en bromsslang som läcker. Vi hör dropparna falla till marken. 
Flickan anas i oskarpt bortom hjulhuset. Samtidigt ropar en kvinnoröst: ”Kom Anna!” Flickan 
kommer springande ”Hoppa in!” ljudet av dörr som stängs. Droppe, efter droppe, sakta, 
ihållande. Bilen kör iväg. 
 
Ett ganska kargt, men vackert, landskap. Dimma. En ung man, delvis ännu en pojke, (Antoi-
ne) står vid vägkanten. Ljudet från en bil hörs på avstånd. Han fördriver tiden med att leka 
med en numer ålderdomlig leksak. En träkula med hål i mitten är fastbunden vid en pinne 
med skaft. Genom att kasta upp den i luften ska man få den på plats på pinnen. 

Signalhorn. Han kisar genom dimman och ett par strålkastare syns, bilen närmar sig. 
Han försöker få lift men bilen passerar bara förbi. Familjen skymtar i bilen. Han rycker på 
axlarna och fortsätter leken och lyckas precis få kulan på pinnen och ler förnöjt när ljudet av 
skrikande däck följt av en våldsam krasch. Vi ser de sista tiondelarna av kollisionen; hur bilen 
totalkvaddad mot ett träd ”sätter sig” och sjunker ihop hundra meter bort. En skrämd hund 
dyker upp bakom den lilla träddungen, springer skällande över vägen och försvinner. En 
färgglad uppblåst badboll rullar ut genom den krossade bakdörren och sakta blåser iväg över 
fälten. Antoine står som förstelnad några sekunder innan han tar upp sitt skateboard och 
springer mot olycksplatsen men kastar strax från sig det igen. 

MOANING 
[Scenen börjar betraktat från Julies synfält] En fjäder som ligger på Julies ena arm rör sig 
sakta av andningen … En läkare kommer in i rummet och fram till Julie, tar henne i armen där 
fjädern ligger. ”Vill ni tala om det nu?” Läkaren får inget svar - vi får nu se honom som en 
reflex i hennes ena öga, när han talar om för henne att hon har förlorat sin man i olyckan. Det 
får Julie att höja på huvudet se på läkaren och frågande säga; ”Anna?” ”Ja. Er dotter också. ” 
 
Det är kväll och mörkt, ett fönster krossas i den svagt upplysta sjukhuskorridoren, det var 
Julie, hon går undan och gömmer sig i skuggorna alldeles i närheten av sköterskeexpeditio-
nen. Nattsköterskan kommer springande och undersöker vad som hänt. Julie passar på att gå 
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in i rummet och letar bland hyllorna. Hon hittar en burk tabletter och tömmer i den munnen 
men klarar inte att svälja som hon tänkt utan spottar ut dem i handen igen. Samtidigt går 
sköterskan till telefonen i korridoren utanför och ber någon säga till vaktmästaren om det 
krossade fönstret och är på väg tillbaka in men stannar till när hon ser Julie genom expedi-
tionsfönstret. Julie märker att hon är sedd, de ser på varandra en stund innan sköterskan sakta 
kommer in i rummet. ”Jag kunde inte göra det.” Julie ger sköterskan tabletterna hon spottat 
ut.” Förlåt. Det var jag som slog sönder fönstret.” ”Det gör ingenting” säger sköterskan. 
Sköterskan ser medlidsamt på henne: ”Det gör ingenting. Vi sätter i ett nytt.” 
 
Julie ligger i sjukhussängen, hon registrerar sakta, dimmigt att hon får besök av en man, 
Olivier, som har med sig en portabel tv som han gör i ordning åt henne. ”Är det idag?” frågar 
Julie. ”Ja, i eftermiddag klockan fem”. ”Kan jag hjälpa er med någonting?” frågar Olivier, 
men Julie slår bara ned blicken och säger ingenting mer. Olivier säger adjö och går. 

(Olivier har vi inte stiftat bekantskap med ännu, men han kommer att betyda mycket för 
Julie senare.) Julie kan nu följa sin mans och dotters begravning, bland de sörjande ser vi bl.a. 
Olivier. Det framgår av begravningsceremonin att hennes man var en erkänt stor kompositör 
som av europaparlamentet haft i uppdrag att skriva en symfoni ”för ett enat Europa”. Musiker 
spelar några takter från konserten som tribut. När kistorna syns i bild rör Julie vid Annas kista 
på TV:n och en tår rinner nerför kinden, det är allt vad känslor hon visar. 

THE BLUE ROOM 
Julie sitter och läser på sjukhusets terrass. Blå glasväggar delar av den till mindre små uterum 
… Hon sitter med en bok i knät, slumrar lite. Plötsligt rycker hon till, översvämmad av 
ledmotivet i filmen; det musikstycke som väntar på att färdigställas och ett blått ljussken tar 
överhanden för att sakta åter tona ut … Julie sitter kvar i ett ”inre myller” 
”Hej” En kvinnas röst. 
Svart 8 sekunder 

Julie ser inte glad ut av att se henne och hälsar avmätt tillbaka. ”Jag vet att du inte vill träffa 
mig”. Kvinnan står precis utanför räcket. ”Det stämmer” svarar Julie. ”Får jag stiga på?” 
”Nej” svarar Julie, reser sig och går mot dörren in. ”Det gäller inte om en intervju” säger 
kvinnan. ”Vad gäller det då? frågar Julie. ”Jag skriver en artikel om din man, men det är en 
sak jag undrar över.” ”Vadå?” ”Konserten om Europas enande.” ”Julie ser blandad och lite 
skakad ut och svarar efter en kortare paus: ”Den existerar inte”. ”Du är förändrad. Förr var du 
inte så otrevlig.” Julie gör en grimas: ”Har du inte hört? Jag förlorade min dotter och min man 
en bilolycka”, och öppnar dörren till huset och börjar gå in när hon får en sista fråga som får 
henne att stanna upp och möta blicken när samtidigt en fotoblixt exploderar: ”Julie, är det sant 
att det var du som skrev din mans musik?” Julie har gått in innan sista ordet uttalats klart. 
 
Olivier är på Patrices kontor. Ljudet från övande musiker av olika slag hörs tydligt i bakgrun-
den. Pianosolister, saxofoner, en fiol, någon tränar ett parti från en aria. Han tömmer skriv-
bordslådorna. Han stänger igen en överfull, blå dossier … 
 
[Vy från fastighetens gård.] En bil stannar på vägen utanför och Julie kliver av. Hon är 
hemma igen. Det är ett stor gammalt gods i sten med ett flertal olika byggnader runtomkrig. 
En stenmur omger fastigheten. En kvinna, (husfru Marie) hälsar god dag när Julie på väg in 
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hör ljudet från en sågmotor och passerar på avstånd, på väg till trädgårdsmästaren. ”Bernard! 
Bernard!” Han stänger av motorn och hälsar respektfullt bockande ”God dag” när han ser 
henne och Julie frågar honom om han tömt ”Det Blå Rummet”. Han bekräftar och Julie går 
mot huset. ”Madame!” Julie stannar till. Bernard fortsätter: ”Vi är mycket ledsna”. Julie ser 
tyst på honom … 
 
Marie ser bekymrat uppför trappen till övervåningen samtidigt som vi hör Julies sista steg 
uppför den och sedan hur de tveksamt saktar sig … Vi ser henne försiktigt öppna den 
knarrande dörren och se in. Det blå rummet möter henne, fyller scenen. En blå kristallampa 
Bernard har glömt kvar hänger vid fönstret och Julie går fram och smeker över den lite. 
Plötsligt, med ett nästan ilsket ryck sliter hon ner några av trådarna, men hejdar sig lika snabbt 
igen. 

SHUTTING DOWN 
Julie ser igenom några mappar på övervåningen, letar anteckningar; hon fortsätter till flygeln 
på våningen under. På notstället finner hon antecknade noter som hon nickande betraktar, 
viker ihop det när ljudet av kvinnogråt hörs och Julie lägger ifrån sig notpappret och följer 
ljudet fram till skafferiet där hennes åldrande hushållerska står. Julie håller henne om henne 
och frågar ”Marie. Vad är det? Varför gråter ni?) Hushållerskan ser på Julie innan hon svarar: 
”Jag gråter därför att ni inte gör det. Jag tänker på dem hela tiden. Jag minns allt så väl. Hur 
ska jag kunna glömma?” 

 
[Vy; mot trätrappan] Julie vacklar och ramlar in mot dörrkarmen till biblioteket nära att falla 
ser det ut, men hon lyckas sätta sig och blir sittande vid trappen i tankar. 

Motorljud. En hund skäller utanför. Mansröster. Strax knackar det på ytterdörren och 
Marie fotsteg hörs, dörren öppnas och besökarna bes komma in. ”Vill ni ha något att dricka?” 
Oliviers röst: ”Nej.” En annan: ”Vi slår oss ner, det här kommer att ta en stund” ”Jag kommer 
snart.” Olivier igen. 

Under tiden flimrar en blå reflex över Julies panna där hon sitter, ignorerandes det som 
sker. Det hörs steg uppför trappen mot henne och Julie vänder sig för att se vem det är ser hon 
att det är Oliver med dossiern från Patrics arbetsrum under armen. Olivier stannar upp och de 
ser ordlöst på varandra en stund innan Olivier sakta vänder och går ner igen. 

Han kommer ut på gården och det hörs ett skott, sedan ett till. Olivier ser genom utåt 
portalen. Någonstans i närheten pågår en jakt. 
 
Julie med ett vinglas i handen, talar med advokaten som sitter och antecknar: ”Ingen ska få 
veta det. Aldrig någonsin”. Hon instruerar honom att betala för hennes mamma på ålderdoms-
hemmet honom och sörja för Maries och Bernards ålderdom. Vidare ska han sälja all egen-
dom och tillhörigheter och sätta in pengarna på visst ett konto. ”Får jag fråga varför?” ”Nej!” 
svarar Julie med sitt första leende i filmen. ”Men då har ju ni ingenting?” frågar advokaten 
”Jag har mitt eget konto”. Hennes hand leker med de lösryckta blå kristallerna. 

I bilen utanför sitter Olivier och ser igenom innehållet i den blå mappen. Han stannar till 
vid ett antal foton av Patrice och en kvinna, uppenbarligen mycket nära bekanta; det är inte 
Julie! 
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Julie sitter vid flygeln och ser igenom partituret. Vi hör musiken vartefter hon läser noterna. 
Samtidigt som hon gör det för hon sakta, sakta, nästan omedvetet, bit, för bit, stödet till 
flygellocket åt sidan. Plötsligt, med ett dån faller det ner. Julie blir sittande efter hand över-
väldigad … det blå, skimret från en kristall i ett fönster någonstans omger henne, spelar i 
kaskader över ansiktet. Hon blundar sedan sammanbitet, som om hon försöker tvinga bort allt 
genom att inte se. 

DESTROYING THE MUSIC 
Julie parkerar och kliver ur sin röda Renault 4 L utanför ett kafé. Hon går över gatan och in i 
en gränd; vi ser en sopbil stanna till framför henne. Julie går in i ett notförlag och kopisten tar 
fram det inrullade partituret och breder ut det och kommenterar samtidigt som hon för handen 
över noterna och ”spelar dem” för oss. ”Jag älskar kören.” ”Jo” Julie verkar oberörd och rullar 
snabbt ihop det och lämnar lokalen under det att körmusiken fortsätter. Ute på gatan ser hon 
efter sopbilen som står alldeles i närheten och med raska bestämda steg går hon fram till den 
och kastar partituret. Käftarna som redan är på väg upp får genast tag i det och när det sätter 
tänderna i det krossas musiken samtidigt. Julie står och ser på med ett blandat uttrycka av sorg 
och samtidigt triumf. 
 
Det är kväll. Julie sitter på en madrass framför brasan och går igenom sin handväska. Hennes 
hand får tag i en med blått, glansigt papper inslagen klubba. (Det ser ut som det papper som i 
inledningen fladdrade i bilrutan.) Filmen saktar in och Julie ser på den en stund innan hon tar 
av pappret och tveksamt tar den i munnen, hon grips av en övermäktig känsla och tuggar 
frenetiskt i sig den. Hon grips av en tanke och letar i handväskan fram sin telefonbok. Hon 
ringer upp och en man svarar. ”Det är Julie. Älskar du mig?” Det är tyst en liten stund innan 
han säger: ”Ja.” ”Sedan när då?” ”Sedan jag började jobba med Patrice.” ”Så du saknar mig 
då”, säger Julie närmast retoriskt och Olivier, (som är mannen i telefonens andra ände) svarar 
”Ja.” ”Kom hit om du vill.” ”Nu?” ”Ja, med det samma.” ”Vill du verkligen det?” ”Ja” svarar 
Julie, och slänger på luren. Hon sitter kvar i tankar en stund och plockar sedan raskt undan det 
hon lagt på madrassen vid väskstädningen. 

TERMINATING THE PAST 
Vi ser ett rumsfönster och ytterdörren. Det regnar kraftigt, det hörs tydligt in i huset. Det är 
nästan mörkt inomhus. Ljuset från gårdsbelysningen tränger in genom de regnvåta glasrutor-
na. Olivier kommer in genom ytterdörren och stänger dörren efter sig. Han stannar till strax 
innanför dörren och ser sig omkring efter Julie i mörkret. Julie hör honom komma: ”Olivier” 
Hallen är i anslutning till det rum Julie befinner sig i. Han hittar fram till henne men stannar 
en bit ifrån. Han är genomblöt och slår ut med händerna. ”Jag föll” säger an förklarande till 
Julie, som nickar. ”Ta av den” Oliver ser på Julie och låter sin blöta rock falla till golvet. 
”Resten också.” Olivier ser på henne någon sekund, sedan tar han av sig kavajen och börjar 
knäppa upp skjortan men övergår till att knyta upp skorna. Julie ser på en stund, drar sedan av 
sig blusen. När Olivier ser henne göra det går han strax fram till henne. De närmar sig försik-
tigt varandra den sista biten. Julie viskar: ”De har tagit allt. Madrassen är det enda som är 
kvar.” I Oliviers ansikte finns regndroppar ännu kvar, hela hans ansikte är vått. De börjar 
försiktigt kyssa varandra. 
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Olivier sover på madrassen när Julie ställer en kopp kaffe framför honom. Genom sömnen når 
doften hans näsa och han vaknar, ser sig yrvaket om och upptäcker Julie som ler mot honom. 
Eter kort stund säger hon ”Jag uppskattar vad du gjorde för mig. Men jag är som alla andra 
kvinnor. Svettas hostar och har hål i tänderna. Du behöver inte sakna mig. Det förstår du 
säkert nu.” Julies leende ebbar ut och Olivier försöker samla sig till att säga något men hon 
fortsätter, nu allvarligt och närmast sammanbitet: ”Stäng dörren efter dig när du går. Julie 
lämnar hastigt huset. Olivier klär sig hastigt och rusar fram till fönstret och öppnar det: ”Julie! 
Julie!” Inget svar. 

Vi ser Julie gå på den lilla vägen längsmed den höga stenmuren. Hon bär på en kartong. 
Hon ser smärtsamt ledsen ut och är nära gråt men börjar dra med ena handens knogar mot 
muren en god bit. Hon stönar av smärtan, men fortsätter. Det gör så ont att hon till slut inte 
står ut och avbryter och för handen till munnen. 
 
Paris. Julie kommer upp från rulltrappan vid Rue Mouffetard, som ligger i Montagne Sainte-
Geneviève, på torget pågår kommersen för fullt. (Den första byggnad vi ser är apoteket 
mittemot!) Hon har paketet i famnen när hon orienterar sig genom vimlet, handen med den 
såriga knogen, passerar över en korg med äpplen. Hon kommer fram till ett fik, ser sig om-
kring lite, och kommer fram till vart hon ska. 
 
Nu är Julie hos mäklaren: ”Det får inte vara några barn i huset.” ”Det underlättar om jag får 
fråga en sak.” Julie nickar Vad har ni för sysselsättning?” ”Ingenting.” ”Men, vad har ni för 
yrke?” ”Inget” ”Jasså?” ”Ja, så är det”. ”Jag tror jag har den lägenhet ni söker. Men det tar ett 
tag innan den blir klar.” ”Men, jag kan väl ändå flytta in?” ”Ja, efter ommålning och mattbyte. 
Julie uppger sitt namn för mäklaren, men måste ursäktande ändra det. Hon har tagit tillbaka 
sitt flicknamn. Mäklaren stannar upp, men säger ingenting utan ändrar uppgifterna. 

Julie kommer in i lägenheten. Det är en äldre, ljus våning med stora fönster och högt i 
tak. Ett visst kaos råder. Julie går runt och ser sig om en stund och går sedan ivrigt efter 
paketet hon ställt ifrån sig i hallen. Hon öppnar det och tar fram Den Blå Kristallampan som 
hon hänger framför ett fönster. Hon betraktar den drömmande och fylls av minnen och efter 
hand av starka känslor och med knuten hand är tårarna nära; såren på knogarna mot henne 
ansikte minner om hur hon löser sådant. Hon biter ihop. 

NEW EXPERIENCE 
Julie sitter på stamfiket och får sin vanliga kopp kaffe och glass av kyparen. Tonerna från en 
flöjt hörs in och Julie tittar lyssnande ut på gatan. En gatumusiker spelar. Julie lyssnar inten-
sivt. Med fokus på en spilld glassdroppe på kaffefatet tonar scenen ut. 

 
Julie besöker badet. Hon är ensam. Allt är som omgivet av ett blått ljus. Hon är en god 
simmare. 
 
Julie vaknar på natten av oväsen på gatan. Hon går fram till fönstret och ser ut. Det är ett bråk, 
tre män misshandlar en fjärde som lyckas fly. Han rusar in i Julies port och springer uppför 
trapporna bankandes på dörrarna. Julie gömmer sig oroligt och är tyst. Slutligen tystnar det 
och så småningom går Julie fram till dörren, öppnar försiktigt och går ut och ser sig omkring. 
Hon ser ner i trappen och frågar: ”Är det någon där? ”Är det någon där?” Ett trapphusfönster 
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slår upp och i draget som uppstår hörs ett gnällande från lägenhetsdörren som slå igen. Julie 
rusar fram till dörren och inser fnittrande att hon är utelåst. Hon sitter i mörkret i trappen när 
hon märker att ljuset tänds och hon ser grannkvinnan. På väg in i lägenheten knackar hon tyst 
på granndörren intill. Strax kommer en man ut och går in till kvinnan. Just som han stänger 
dörren märker han att Julie iakttar det som sker. Han stänger dörren. Strax tittar kvinnan ut 
genom dörren och ser på Julie en kort stund, ler svagt och stänger dörren igen. Julie sitter 
ensam i mörkret igen. Minnen tränger sig på, Var gång hon sluter ögonen hörs musiken och 
blå ljusstrålar runt hennes huvud … 

BARRICADES 
Det ringer på dörren. Julie som precis sätter upp en kruka med murgröna på väggen blir 
överraskad och tappar krukan som faller till golvet; blomman är redan fäst på väggen så 
rötterna blottas och Julie granskar dem. Dörrklockan ringer igen och Julie går och öppnar. Det 
är grannfrun. ”Ursäkta oljudet. Jag är strax klar.” ”Jag har inte hört något”, säger hon och 
fortsätter: ”Får jag stiga på?” Julie släpper in henne. Ni blev visst utelåst härom natten?” ”Ja”, 
svara Julie samtidigt som hon planterar blomman i krukan igen. ”Er man gav mig en filt. Jag 
satt i trappuppgången hela natten.” ”Jag ville be er skriva på den här.” Kvinnan håller fram en 
lista ”Vad är det?” undrar Julie. ”Alla andra har skrivit på. Vi vill inte ha lösaktiga kvinnor i 
huset. Hon som bor under er …” ”Jag lägger mig inte i andras liv” ”Det är ju en hora.” ”Det 
angår inte mig.” 
 
Julie sitter på en bänk vid gatan och njutet av solen. En mycket gammal och hopsjunken 
kvinna är på väg mot en glasiglo för att lägga i en flaska. Det går mycket långsamt. För att gå 
måste kvinnan se ner i marken. Hon stannar till ibland och kalkylerar hur långt till hon ska gå 
innan hon är framme, Detta upprepas några gånger innan hon är framme vid iglon och gör det 
första försöket. Hon är ännu för långt ifrån för att kunna släppa flaskan. Hon går en liten bit 
till och tillslut lyckas hon. Flöjtmusik hörs i bakgrunden under tiden. 
 
Julie är hos doktorn på kontroll och får beskedet att det inte är något fel på henne när telefo-
nen ringer. Doktorn svarar och en röst hörs: ”God dag. Det är Antoine.” Ah, säger han och 
sträcker luren mot Julie och fortsätter, nu till Julie: ”Det är till Er.” Julie ser frågande på 
doktorn men tar luren: ”Hallå” ”Jag heter Antoine. Ni känner mig inte.” ”Nej. Ett ögonblick.” 
Hon vänder sig till doktorn och frågar: ”Vem är det?” En pojke som sökt er länge. Jag sa att 
han kunde ringa.” ”Visst” och fortsätter i telefonluren: ”Hallå, ja”. Jag vill träffa er. Det är 
viktigt.” ”Ingenting är viktigt” ”Det gäller ett föremål” ”En halskedja?” ”En halskedja … med 
ett kors.” Julie känner över en imaginär kedja runt halsen. 

THE WITNESS 
De möts på ett kafé. Guldkedjan med korset dominerar bilden. Antoine är ynglingen som stod 
och liftade längs vägen när olyckan inträffade som håller det. Bildens fokus förändras och 
Julie tonar fram bakom korset. Hon ser på kedjan. ”Den hade jag glömt.” Julie tar halskedjan 
och ser på den med ett litet leende. ”Jag hittade den några meter från bilen. Men jag kunde 
inte behålla den. Det hade varit stöld. Om ni vill veta nåt. Jag kom till bilen precis efter …” 
”Nej” svarar hon bryskt. 
Svart 10 sekunder 
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”Ursäkta mig” säger Julie. Hon ser tankfullt ner i bordet. Antoine ser lite vilsen ut ett 
tag. ”Jag ville lämna igen kedjan. Men jag ville också fråga en sak.” Julie ser upp och svarar: 
”Jaha?” ”När jag öppnade dörren var er man fortfarande vid liv. Han sa, jag förstår inte 
varför, men … Han sa: - Försök hosta nu.” Julie ser ner och ger små ljud ifrån sig. Vi tror nog 
att hon gråter, men hon tittar upp och det visar sig att hon skrattar. Antoine ser oförstående på 
Julie. ”Min man berättade en rolig historia. En kvinna som inte kunde sluta besökte läkaren 
som undersökte henne och gav henne ett piller. Hon svalde det. Sedan frågade hon vad det var 
för ett piller. Läkaren sa: - Det starkaste laxermedlet. - Laxermedel mot hosta? - Ja. Försök 
hosta nu. Antoine drar på munnen, men blir snabbt allvarlig igen. Julie fortsätter i den glada 
delen av minnet ”Vi skrattade.” Julie blir allvarlig igen och ser ner på bordet: ”I samma stund 
krängde bilen”. Hon ser upp igen och fortsätter: Ni förstår … Min man tillhörde de som alltid 
tar om poängen.” Antoine ser lättad ut. ”Ni gav tillbaka den” säger Julie och Han skiner upp 
men hon lägger halskedjan på bordet samtidigt som hon reser sig upp. Han ser förvirrad ut 
igen. ”Ni får den” avslutar Julie och lämnar hastigt kaféet. Antoine sitter kvar och håller i 
kedjan fundersamt. 
 
Julie är i badhuset och simmar. En blå ljusslöja täcker bassängen som vanligt när Julie är där 
ensam. Hon häver sig upp ur bassängen, men formligen drabbas samtidigt av Konserten inne i 
sitt huvud i full kraft. Hon kryper ihop i fosterställning under vattnet och håller händerna för 
öronen i ett försök att få slut på musiken. 
 
Julie är på hemväg när hon ser en man ligga på trottoaren vid den lilla gatan. Det är gatumusi-
kern hon såg vid kaféet. Hon går fram till honom och frågar ”Är ni sjuk? Hur står det till? Han 
reser på huvudet och ser på henne och hon skjuter genast in den lilla väskan under hans 
huvud. Han låter genast huvudet falla till rätta mot väskan. ”Man måste alltid ha något kvar” 
säger han” ”Vad sa ni? Säger Julie förvånat och ser forskande på honom, men får inget svar. 

REVEALED 
Julie sitter och röker i en stol när det ringer på dörren. Hon reser sig och går och öppnar. Det 
är kvinnan under som grannfrun försökt få uppsagd. ”Tack” säger hon med ett leende och ger 
Julie en bukett vita blommor. ”Varför då” undrar Julie när Lucille passerar in i lägenheten 
”För att jag får bo kvar. De behövde allas underskrift för att köra ut mig. Så jag blir kvar.” 
Lucille går runt i lägenheten, Julie ser lite lätt överkörd ut men stänger dörren. ”Vad fint du 
har det” säger Lucille och fortsätter husesynen in till rummet där den blå kristallampan 
hänger. ”Precis en sån hade jag när jag var liten.” Julie har kommit efter in i rummet. ”Jag 
stod rakt under den och räckte upp handen. Jag drömde om att kunna hoppa så högt att jag 
kunde röra vid den. Lucille rör tankfullt vid kristallerna. Ljuset spelar i kristallerna när Lucille 
fortsätter: ”Sedan blev jag stor och glömde bort den. Var har du fått tag på den?” ”Jag hittade 
den” säger Julie med ett uttryck som röjer att det finns en djupare historia bakom det korta 
svaret. Lucille förstår situationen och frågar bara: ”Är den ett minne?” Julie nickar till svar. 
En kort paus innan Lucille fortsätter fråga: ”Bor du själv?” Julie ser lite förvånad ut över 
frågan ”Jaa” ”Jag skulle inte stå ut att vara ensam en natt.” Lucille ser på Julie, och kommer 
fram alldeles intill henne och granskar henne samtidigt som hon säger: ”Något måste ha hänt 
dig. Du är inte typen som man bedrar eller överger.” Julie skrattar lite ansträngt, pressar fram 
ett lite gåtfullt leende och försvinner ut i köket för att sätta blommorna i vatten. Lucille ser lite 
generat efter henne och följer med en bit. ”Förlåt. Jag pratar alltid för mycket.” Hon går fram 
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till ett fönster och ser ut. ”Den stackaren …” ”Vem då?” Julie går fram till henne. När jag 
kom i natt sov han där. Nu har han gått men flöjten är kvar.” 
*Bilden tonar ut* 

 
Julies ansikte speglas i en gungande sked som sitter med skaftet ned i en tom flaska Perrier. 
Hon sitter på sitt stamkafé. Någon kommer fram till henne ”Julie” hörs en mansröst och Julie 
ser upp. Det är Olivier. Hon ser på honom som om hon aldrig sett honom tidigare. Han ser på 
henne, beställer en kaffe av den förbipasserande servitören och slår sig ner. Han spricker sakta 
upp i ett litet leende. ”Jag har letat efter dig.” Julie iakttar honom allvarligt genom dricksgla-
set. ”och …?” ”Nu har jag hittat dig. ”Ingen vet var jag bor” säger Julie med förnöjd min. 
”Ingen.” instämmer Olivier. ”Det tog mig månader, men så hjälpte slumpen till. Min hem-
hjälps dotter såg dig här i kvarteret. Det är tredje dagen jag är här. ”Spionerar du på mig?” 
Julie granskar allvarligt Olivier. ”Nej. Jag har saknat dig” Julie suckar … Olivier får sitt kaffe. 
”Har du flytt undan?” Julie nickar knappt synbart. ”Är det mig du vill undvika?” Julie ser milt 
på honom och skakar knappt märkbart på huvudet och ser ut … En finare bil stannar och ut 
kliver gatumusikern följt av en vacker, välklädd kvinna. Hon ler och ger honom en kärleksfull 
puss på kinden, kliver in i baksätet igen och försvinner. Mannen tar fram sitt instrument, sätter 
sig på trottoaren och börjar spela. 

Julie ser på honom och lyssnar spänt. ”Hör du vad han spelar?” Olivier som också har iaktta-
git mannen vänder sig nu mot Julie och säger med ett leende: ”Det låter som …” ”Ja.” Olivier 
ser försiktigt lycklig ut medan Julie påtagligt är ett offer för mer negativt blandade känslor … 
”Olivier ser lugnt på henne: ”Nu har jag träffat dig. Jag kanske kan nöja mig med det för 
stunden. Jag ska försöka.” Han reser sig och lämnar kaféet. 

Julie sitter kvar och doppar en sockerbit i kaffekoppen.41 Kaffet rinner över och ner på 
fatet. Musiken hörs hela tiden. Julie reser sig slutligen och går ut och fram till flöjtspelaren. 
”Ursäkta”, säger hon, ”Var har ni hört den melodin?” Han ser på henne lite förolämpat: ”Jag 
hittar på många olika melodier. Jag tycker om att spela.” Han ignorerar henne och fortsätter 
spela. Julie avlägsnar sig. 

RATS 
Julie kommer hem från handel och går in i förrådet för att sätta in ett pack vattenflaskor. 
Någonting ser konstigt ut och hon flyttar på en kartong, upptäcker ett råttbo med ungar och 
skriker till. Hon går iväg och sätter sig vid matbordet en stund men går tillbaks beväpnad med 
en kvast. Hon tänder lampan, stirrar och stampar med foten. Efter en stund kommer mus-
mamman tillbaks. Julie stirrar förskräckt på musfamiljen. Ungarna är inte många timmar 
gamla. Julie klarar inte av att göra någonting åt situationen utan stänger dörren och går. 
 
Hon beger sig till mäklaren som frågar om hon är missnöjd med lägenheten vilket Julie 
förnekar. Tvärtom vill hon ha en till i samma stil vilket mäklaren säger sig kunna ordna om 
han får lite tid på sig. ”Hur lång tid?” ”Två-tre månader, säger han och kontrollerar sin 
Filofax. Julie grimaserar besviket. ”Ni skar er när ni rakade er.” Julie pekar på sin egen kind. 

                                                 
41 Det gick åt en halv dag att hitta en sockerbitsort som tar upp sockret på 5 sekunder inte 8 eller 12 eller 3! Det 

säger en hel del om Kieslowskis noggrannhet när det gäller detaljer. Se intervju på Blå dvd:n; extra material) 
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Mäklaren ler snabbt och river bort plåstret. ”Min katt rev mig.” Julie nickar tankfullt. Den 
natten ligger Julie sömnlös. Ljuden från musfamiljen hörs genom mörkret … 
 
Julie är på väg till sin mor. Vi ser fotografier på barn genom fönstret, kameran rör sig sakta 
mot mamman som sitter framför TV:n. I glasrutans reflexer ser vi en äldre man med käpp och 
en sköterska i vita kläder. En slags marschmusik hörs. Juli dyker nu upp i bild igen. ”Mam-
ma” Ah … Marie-Franze.” ”Det är jag; Julie.” ”Ah, Julie! Kom lite närmare så jag får se på 
dig.” Julie går fram till mamman och ger henne en puss på kinden. Mamman tittar på Julie 
och säger: ”De sa att du var död. Men du ser ut att må bra. Och du ser så ung ut. Du var alltid 
yngst men nu ser du ut som trettio. När vi var små …” ”Jag är inte din syster, utan din dotter. 
Jag är trettiotre år.” ”Jag vet. Jag bara skojade. Jag mår fint. Här finns allt. Jag har TV.” Vi får 
se ett bungyjump när hopparen doppar huvudet i vattnet och är på väg upp igen. ”Man ser 
hela världen” fortsätter hon. ”Brukar du också titta?” ”Nej” I TV:n ser vi en ny hoppare 
hjälpas fram i hopposition. Det visar sig vara en förvånansvärt gammal man. Han hoppar 
oförskräckt och vi följer honom genom fallet tills han vänder uppåt igen. ”Vill du berätta 
något om din man, om hemmet eller din familj? Eller kanske om dig själv?” ”Mamma … Min 
man och barn är döda. Jag har inget hem längre” ”Jag hörde det.” ”Förr var jag lycklig. Jag 
älskade dem och de älskade mig …” Mamman ser på TV:n där en bungyjumphoppare nu är 
på väg ner från en helikopter. ”Hör du på, mamma?” ”Ja, Marie-France.” Julie biter ihop och 
fortsätter: 

”Nu förstår jag att jag bara har en sak kvar att göra. Ingenting. Jag vill inte ha något, 
inga minnen. Vänner, kärlek, band. Det är fällor.” Mamman ser på Julie. ”Har du några 
pengar?” ”Jag har så jag klarar mig” ”Det är viktigt. Man kan inte ge upp allt.” Julie nickar. 
”Mamma? Var jag rädd för råttor när jag var liten?” ”Nej. Det var Julie som var rädd.” ”Nu är 
jag rädd.” Julie ser bort … 

BLUE TONES 
Olivier får ett platt paket ungefär på c:a 40x80 cm med MC-bud. Han öppnar det och ser att 
det är ett partitur och tar det med sig fram till flygeln där han provar några strofer. 
 
Musmamman flytta undan sina ungar en och en från mitten av golvet in bakom några böcker 
… 

 
Julie stannar till hos grannen på väg upp till sin lägenhet. Mannen öppnar. ”Vad trevligt att se 
er. Kom in.” Julie stannar utanför. ”Jag vill be er om en tjänst.” ”Min fru är ute. Kom in en 
stund.” Grannen tindrar med ögonen. Julie låter sig inte påverkas utan fortsätter sitt spår: 
”Kan jag få låna er katt?” ”Förlåt?” Mannen ser lätt förvirrad ut. ”Er katt. Jag behöver låna en 
katt ett par dar.” ”Åh, jag vet inte … Den är inte kastrerad, kan anfalla …” Han ger med sig 
till slut hämtar katten. ”Jag är inte säker på att han tycker om er.” Katten ser lite skeptisk ut 
men protesterar inte. Julie kan ta med sig den upp till sig och släppa in den i garderoben; ett 
utdraget ”Mjau” hörs. Julie ser sammanbiten och äcklad ut, hon stänger dörren. 
 
Julie kommer crawlande med god fart i det blåskimrande badhuset. Återigen är hon ensam 
där. När hon kommer fram till kanten ser hon att Lucille sitter där på huk. ”Vad gör du här?” 
undrar Julie förvånat, samtidigt som hon håller sig vid kanten och tar ett djupt andetag. 
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”Jag såg dig från bussen. Du sprang som om nåt hänt. Gråter du?” Julie skakar på huvu-
det: ”Det är vattnet.” Hon kan inte undgå att se in under Lucilles kjol och säger lite förvånat: 
”Har du inga trosor på dig?” Lucille skakar på huvudet med ett litet leende: ”Aldrig.” Hon 
känner in att Julie är berörd av något och böjer sig tröstande fram och Julie låter sitt huvud 
vila i Lucilles famn och berättar med lätt sprucken röst: ”Jag lånade grannens katt så den 
skulle döda musen. Hon hade ungar.” ”Det är helt naturligt, Julie. Är du rädd för att gå 
tillbaka?” Julie nickar några gånger, hon försöker säga något men förblir tyst uppenbarligen 
svårt att erkänna det. Lucille nickar lite deltagande på huvudet: ”Ge mig nyckeln så städar jag 
upp.” Julie ser allvarligt men tacksamt på henne och tar fram nyckelknippan som ligger i 
väskan vid bassängkanten och ger henne den. Lucille tar den, reser sig samtidigt som en grupp 
unga flickor i vita baddräkter med orange flytdynor på armarna kommer in i bassängen. De är 
i ungefär samma ålder som Julies dotter. Lucille går iväg med orden: ”Vi ses hemma hos 
mig.” Julie nickar kort men ser bestört på strömmen av flickor som under stoj och stim hoppar 
ner i vattnet. En lärare går fram till kanten och vaktar. Julie lutar förtvivlad huvudet mot 
bassängkanten. 

THE CLUB 
Vy över ”Paris By Night”. Telefonen ringer. Julie ligger och sover men vaknar och svarar. 
”Det är Lucille. Jag måste be om en tjänst. Ta en taxi och kom hit. Jag betalar. ”Nu? Hon är ju 
… Det är ju mitt i natten.” ”Hon är halv tolv. Du har 25 minuter på dig. Det är viktigt” ”Julie 
muttrar ”… jag vet inte …”, lite ovilligt … men Lucille avbryter henne: ”Jag har aldrig bett 
om nåt, men nu måste jag. Kom!” ”Var är du?” Lucille berättar och förklarar hur Julie ska 
göra när hon kommer fram. 

Julies taxi stannar vid klubben, det är fullt med folk i farten runtomkring. Hon går fram 
till en porttelefon och ringer på. ”Jaha?” hörs en mansröst ”Jag söker Lucille” ”ett ögonblick”, 
dörren öppnas av en mustaschprydd man med arabiska drag klädd i mörk kostym och natt-
klubbssorlet tränger ut. Julie följer mannen in och ser sig omkring under tiden. På en scen i 
närheten pågår nån slags lesbisk strippshow … Mannen pekar uppåt och Julie ser trappan och 
går upp. Hon kommer in en större artistloge, passerar en man som halvnaken sitter framför 
sminkspegeln, går fram till Lucille som hälsar med ett Mona Lisa-leende. (Det finns ingen 
vägg på ena sidan utan är öppet som på en balkong. Man ser scenen och delar av lokalen 
nedanför och en annan del av lokalen på samma våning, men mittemot.) Julie lägger armen 
över hennes bara axlar. ”Du kom.” Lucille ser påtagligt tagen ut. ”Ja.” Hon lutar huvudet mot 
hennes arm. ”Jag hoppas du förlåter mig? Förlåt.” Är du inte arg?” Julie skakar på huvudet: 
”Nej.” 

”Lucille, vi ska in om fem minuter.” Den nysminkade mannen Julie passerade ställer sig 
framför Lucille, iförd endast ett par string. ”Ägna dig lite åt mig.” Lucille ser hastigt på 
honom och åter på Julie och börjar berätta samtidigt som hon börjar massera hans könsdelar 
lika oberört och självklart som om hon hade smekt en katt. ”När jag hade bytt om gick jag hit 
för att dricka något. Jag lät blicken glida över publiken, rent slumpmässigt. I mitten … på 
första bänk … fick jag syn på min far.” Hennes sexshowpartner stryker henne snabbt över 
huvudet: ”Det räcker.” Han går därifrån. Lucille fortsätter berätta: Han såg trött ut. Han satt 
och nickade till. Men fixerade ändå tjejen. Knölen som släppte in dig körde inte ut honom - 
Han sket i vem det var. Julie ser deltagande på Lucille men lyssnar tyst vidare: Har man 
betalat. Har man ju rätt att se på.” Lucilles röst bryter och hon får tårar i ögonen. ”Jag visste 
inte vem jag kunde lita på. Jag var förtvivlad. Jag visste inte vem jag skulle tala med. Så 
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ringde jag dig.” ”Och din far?” Julies fråga är milt försiktig. ”För tio minuter sedan tittade han 
på klockan och gick. Då mindes jag- Kl. 23:45 går sista tåget till Montpellier.” ”Lucille, 
varför sysslar du med det här?” frågar Julie med lite lätt roat uttryck. Lucille ser på henne en 
stund och gör en finurlig grimas: Därför att jag gillar det. Jag tror alla tycker om att göra det.” 
Julie ler stilla, och ser lite tankfull ut. ”Du räddade livet på mig” säger Lucille. ”Nej, inte 
alls.” Julie ruskar på huvudet. ”Jag bad dig komma, och du kom. Det är samma sak.” ”Nej” 
envisas Julie och rör lite sakta på huvudet. Inte fullt lika envist nu. Lucille märker att showen 
nedanför är slut, tittar dit och råkar se något på TV:n mittemot. 

SECRETS 
”Julie. Det där är väl du?” Lucille nickar mot en tv en bit bort i lokalen. Samtidigt ropar 
hennes partner: ”Lucille. Det är vi nu” och Lucille ger sig av samtidigt som Julie förvånat ser 
ditåt. ”Ja. Det är jag” och ställer sig upp för att se bättre. Från TV:n hörs en bekant stämma: 
”Europarådet bad er avsluta musikverket som Patrice de Cource påbörjat.” (TV:n visar 
stillbilder från Patrice liv) ”Ja, jag jobbar med det nu. Jag försöker förstå Patrice tankar. Det är 
inte lätt. Jag vet inte.” (Vi ser nu att det är Olivier och att reportern är Hélène, kvinnan som 
ville tala med Julie vid sjukhuset.) ”Kan ni säga nåt om partituret som nu visas för första 
gången?” ”Det är första delen av en konsert som Europarådet hade bett Patrice skriva. Det var 
tänkt att konserten bara skulle spelas en gång av tolv symfoniorkestrar i de tolv EU-länderna.” 
Olivier visar partituret under tiden han pratar och ändringarna som kvinnan på notförlaget 
talat med Julie om skymtar förbi ”Patrice var ganska inåtvänd. Bara en person förstod honom. 
Julie, hans fru. (Närbild på reportern) ”Jag försökte övertala henne att ställa upp här” (helbild 
på fotot som togs när Julie var på väg in när Hélène försökte tala med henne). ”Men faktum är 
att hon vägrade” (Julie tar sig för pannan). ”Jag utgår därför att ni hade detta i ert arkiv.” ”Nej 
det hade jag inte. Man kan inte förutse …” 

Olivier sträcker sig efter den blå dossiern och fortsätter: ”Det är bilder och dokument 
från Patrice rum på konservatoriet. Hans fru ville inte ha dem. Jag kanske inte skulle visa 
dem.” (Vi ser bilder på Julie ensam, tillsammans med dottern, Patrice i arbete som dirigent, 
mm, mm) ”Han var en av vår tids största kompositörer” (…) (Julie följer noga programmet). 
Nu kommer några bilder på en kvinna vi, men inte Julie sett förut. Patrice har uppenbarligen 
en relation med henne. Deras närhet är av det självklara slaget. Den sista bilden är en närbild 
av dem med huvudena kärleksfullt tillsammans. Julie ser överraskad, chockad ut. 

 
En taxi stannar vid en korsning utanför ett hyreshus, Julie stiger av, ber taxin vänta och går in 
i huset. Det är hemma hos kopisten som nu iförd morgonrock letar efter ett visitkort. En man i 
förd endast handduk skymtar genom glasdörren. Han tittar till men går vidare. Vi anar att de 
antingen sovit eller älskat när Julie dök upp. ”Såg ni inte på TV ikväll?” undrar Julie. ”Nej” 
skrattar hon … ”Ah, där ligger det. Med hennes hemnummer och till jobbet.” Varför vill ni ha 
det?” Idag på TV visade hon partituret som jag hämtade hos er. ”Jaha.” Kvinnan biter förläget 
i visitkortet. ”Efter olyckan, innan någonting var säkert, gjorde jag en kopia. Ni hämtade 
partituret för att förstöra det. Jag skickade kopian till Strasbourg.” Julie ser oförstående på 
kvinnan och skakar på huvudet: ”Varför gjorde ni det?” ”Den här musiken är så vacker” 
svarar hon ärligt och känslosamt. ”Man förstör bara inte sånt.” Julie håller rört hennes hand, 
stryker den lätt med tummen. 

Julie är på nerför en trappa och över gatan när hon på avstånd ser Olivier stiga in i sin 
bruna Volvo 245 och köra iväg från parkeringen. Julie springer ropandes efter honom, men 
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hon är för långt bort för att han ska märka något och hon ger upp och ser besviket långt efter 
honom. Framme vid gatan måste han hastigt stanna för ett utryckningsfordon och Julie tar 
snabbt chansen och rusar efter bilen ropandes hans namn och hinner lagom fram när Olivier 
börjar köra igen. Julie bankar på taket ”Olivier! Olivier!” Äntligen märker han henne och 
tvärstannar, kliver ur och går fram till henne med ett skamset, fånigt uttryck. ”Förlåt mig.” 
”Det är ingen fara.” Julie pustar ut efter språngmarschen. ”Så du skriver på Patrices konsert.” 
”Jag försöker.” Julie ser spänt på honom: ”Du har inte rätt till det. Det kan aldrig bli det 
samma.” Olivier blir för första gången i filmen upprörd: ”Jag vet inte om jag klarar av det. 
Men jag ska säga varför jag gör det. Jag såg det som en möjlighet att fä dig att gråta, att 
springa.” Julie ser upprört på honom och skakar på huvudet under tiden Olivier fortsätter: 
”Enda sättet att få dig att säga: – Jag vill. Eller: – Jag vill inte.” Julie försöker frustrerat 
formulera sig: ”Jag … du kan inte … det är inte rättvist.” ”Du gav mig ingen annan utväg” 
säger Olivier lugnt. Julie lugnar sig och sänker blicken … ”Du har ingen rätt att …” säger hon 
lågmält. ”Vill du inte se vad jag skrivit?” Julie ser långt ifrån övertygad om att det vore en bra 
idé och ruskar lätt på huvudet … ”Jag är inte säker på att jag förstått. Om jag bara fick spela 
för dig … Julie ser långt, långt bort … 

THE LOVER 
Olivier och Julie är hemma hos Olivier som sitter vid flygeln och spelar ett avsnitt från 
konserten. Julie lyssnar aktivt och går plötsligt iväg till bokhyllan och söker upp ett avsnitt i 
en vacker gammal bok med gulnande sidor samtidigt som hon frågar: ”Vet du vad kören 
skulle sjunga?” ”Nej.” Olivier slutar spela och går mot Julie. ”Jag trodde Patrice hade sagt 
det.” ”Nej” ”På grekiska är förstås rytmen annorlunda.” Han kommer fram bakom henne och 
står nu. Nära, mycket nära, andas som i förbigående in doften från henne hår … Han nynnar 
köravsnittet … Precis när han ska röra vid Julie säger hon plötsligt: ”Vem var flickan?” 
”Vilken flicka?” ”Hon på fotografierna du visade i TV.” Julie vänder sig om och ser på 
Olivier som ryggar lite tillbaka: Julie fortsätter: ”Hon som var med Patrice.” ”Kände du inte 
till henne?” Oliviers röst är förvånad. Julie ser uppmärksamt på honom: ”Säg som det var. Var 
de ihop?” ”Ja” Hur länge hade det pågått?” ”I flera år.” Julie vänder sig bort med en djup 
suck. ”Var bor hon?” Julie ser ut som om hon egentligen inte vill veta det och ser ner i golvet 
… ”Nära Montparnasse. Men de sågs oftast i domstolen.” Oliviers röst blir lågmäld, oroad: 
”Hon är advokat. Det vill säga … tingsnotarie … Vad vill du göra?” 
Svart 12 sekunder 

Julie ser på Olivier och säger nästan överdrivet naturligt och avspänt: ”Träffa henne!” 
 

Julie går över torget och uppför trapporna mot ingången till domstolsbyggnaden. Hennes blick 
söker bland myllret av människor som är där i olika ärenden, flera tingnotarier, (varav många 
är kvinnor) och andra tjänstemän samtalar med någon eller är på väg någonstans. Hon går 
fram till en kvinnlig notarie klädd i svart vid ämbetsdräkt som står i samtal och ser på denne 
så att det blir obehagligt för dem innan Julie inser misstaget, ber om ursäkt och går vidare. Så 
får hon äntligen syn på Sandrine (Patrices älskarinna) i samtal med en domare. De försvinner 
tillsammans in i en rättegångssal. Julie går efter och kikar in men blir genast utmotad av en 
vakt. 

 39



SOFTNESS 
Julie står en bit bort bakom ett järngaller och spanar mot domstolen. Sandrine kommer ut 
tillsammans med en kollega och de beger sig till en restaurant i närheten. Julie följer efter på 
avstånd. Hon smyger efter och när hon ser att de väljer bord för att äta sätter hon fart in till 
kvinnornas och ställer sig vid ett handfat. Sandrine kommer inte långt efter och går fram till 
ett annat handfat, ordnar snabbt till håret i spegeln och tvättar händerna. Nu syns det att hon är 
gravid runt 7-8:e månaden. Sandrine märker inte att Julie ser på henne och är precis på väg ut 
men tvärvänder snabbt när Julie säger: ”Ursäkta.” ”Ja?” Sandrine ser frågande på henne och 
närmar sig med tvekande steg. Hon blir på sin vakt när hon ser att det är Julie. Julie ser 
allvarligt, men inte fientligt på Sandrine och fråga: ”Var du min mans älskarinna?” ”Ja.” 
Sandrine ser henne rakt i ögonen och en skamsenhet glimtar till men hon förblir öppen. Julie 
ser först ner snabbt och tar sats innan hon fortsätter: ”Jag visste ingenting. Jag fick precis veta 
det.” ”Det var synd. Nu kommer du att hata både honom och mig.” ”Jag vet inte” ”Det är 
säkert.” Sandrine ser bedrövat ner i golvet och snart märker Julie att hon håller sig över 
magen. ”Är han far till barnet?” ”Ja. Han visste inte om det. Jag insåg det först efter olyckan. 
”Sandrine suckar innan hon fortsätter. ”Jag ville inte ha barn, men det blev så. Nu vill jag 
behålla det.” En toalett spolas och en kvinna kommer ut, tvättar händerna och försvinner. 
”Har du en cigarett?” Julie gräver i handväskan och ger henne den och tänder den. ”Du borde 
inte …” Sandrine skakar på huvudet. Julie ler svagt nu. ”Vill du veta var vi låg med varandra? 
Hur ofta?” ”Nej” Vill du veta om han älskade mig?” ”Det var det jag ville fråga. Men nu vet 
jag att han älskade dig” Julie blick vilar på Sandrines halskedja med ett kors, det ser ut att 
vara identiskt med det som Julie hade. Sandrine smeker det med ena handen och ler blygt igen 
”Ja. Han älskade mig.” Julie går genast mot utgången. (vilket vi bara hör) Sandrine vänder sig 
efter: ”Julie!” Julie steg hörs stanna upp i dörröppningen. ”Kommer du att hata mig nu?” 
Sandrine får inget svar utan efter en liten stunds tystnad stängs dörren. Sandrine håller om 
halskedjan, försjunken i tankar. 

 
Julie dyker ner i bassängen och simmar länge, länge under vattnet … Efter en god stund 
skjuter hon upp ur vattnet, kippar häftigt efter luft. 

 
Vi ser mamman genom fönstret, hon sitter framför TV:n och ser på en lindansare … Spegel-
bilden av när Julie närmar sig syns i fönstret, men hon stannar utanför och iakttar bara mam-
man som inte märker någonting. Efter fem sekunder vänder hon om igen med ett lugnt och 
samlat uttryck, och går med raska, målmedvetna steg därifrån med en slinga av pianosolot 
från konserten dånandes … 

ACCEPTANCE 
Oliver öppnar dörren med ett leende. ”Kom in” följt av en orolig min och: ”Har det hänt 
något? […] Har du träffat henne?” Julie slinker in och Olivier stänger dörren efter henne. ”En 
dag bad du mig ta hand om en dossier från Patrice.” ”Du ville inte göra det.” ”Nej. Hade jag 
gjort det …” Hon tänder en cigarett och ser på Olivier. ”Fotografierna låg väl i den?” ”Ja.” 
Julie ler: ”Hade jag tagit den hade jag fått reda på det. Hade jag bränt allt hade jag aldrig fått 
reda på nåt.” ”Nej.” ”Det kanske är bättre så här. Julies ansikte har blivit mer levande. Snab-
bare växlingar, mer intensitet. ”Får jag se nåt du har komponerat?” Hon fyrar av ett öppet 
varmt leende, fullt av handlingskraft. De sitter vid partituret: ”Kommer fiolerna in här?” 
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”Altfiolerna” *Altfioler* Musiken hörs när de följer noterna … Olivier: ”Och nu” … ”Vänta! 
Kanske lite lättare. Utan slaginstrument. *Bläckinstrument*. Julie: ”Utan trumpeter” 
*stråkar* Julie: ”Piano” *piano* Julie: ”Och istället för piano?” Olivier: ”En flöjt?” Julie: 
”Mm, En flöjt” *flöjt* Julie tar partituret och ställer sig vid arbetsbordet [Bilden tonar bort 
suddigt … ] 

[… senare … ] ”Och finalen?” Julie sitter i soffan, röker och ser på Olivier. ”Jag vet inte. 
Längre har jag inte kommit.” Julie tänker en stund, reser sig … ”Det fanns ett papper … Det 
var meningen att kontrapunkten skulle komma igen i finalen” Julie går fram till sin väska och 
letar upp papperet hon hittade på flygeln när hon gick igenom sakerna: ”Han sa: – Det är ett 
memento. Försök att få in det.” Juli ger Olivier lappen som ler när han läser: ”Van den 
Budenmayer?” ”Ja.” Julie går iväg och plock ihop sina saker: ”Han ville återuppliva honom i 
finalen. Du vet hur mycket han älskade honom.” Julie kommer fram till Olivier och frågar när 
hon sätter på sig kappan: ”Har du nån kontakt med advokaten?” ”Emellanåt.” ”Har han sålt 
huset än?” ”Knappast. Han skulle ha ringt.” ”Säg att han inte ska sälja det. ”OK” ”Om du får 
ihop det här … Får jag se det?” ”Ja.” 

 
Julie är på egendomen. Hon hjälper Bernard med att öppna upp huset. Han säger: ”Madrassen 
finns inte kvar.” ”Nehej?” ”Olivier kom förbi och ville köpa den.” ”Du gjorde rätt.” En bil 
rullar in på gårdsplanen. En kvinna stiger ur, det är Sandrine. Bernard ser frågande ut. Julie 
går den till mötes med ett: ”Hej” ”Hej” De ler mot varandra. ”Har du varit här nån gång?” 
Sandrine Ser sig omkring ”Nej aldrig.” De går in och gör husesyn i rask takt. ”Sovrum och 
kontor på övervåningen. Du får se sen. Här är köket. Det har alltid sett ut så här.” Julie stannar 
till vid köksbordet, Sandrine sluter upp. ”Är det en pojke eller flicka?” ”En pojke.” ”Har du 
valt namn?” ”Ja” Julie ser lite generat ner i bordet: ”Jag tänkte … Han bord få hans namn och 
hus. Det här.” Bernard skymtar i dörren: ”Behövs jag mer?” ”Nej, du kan gå in till dig. Tack.” 
Sandrine ler och ser ner i bordet, skrattar och ser på Julie som betraktar henne frågande. 
Sandrine fortsätter: Jag visste det. Patrice talade ofta om dig.” Julie är nu allvarlig: ”Jaså. Vad 
sa han?” ”Han sa att du är god och generös. Att det är så du vill vara. Och att du alltid ställer 
upp. Till och med för mig.” Julie ser långt på henne. Sandrine lutar sig fram över bordet och 
tar Julie runt ena handen: ”Förlåt mig.” 

RELIEF 
Julie sitter och arbetar intensivt med partituret; hon har bläck från pennan på fingret. Hon 
skriver in den sista ändringen, flöjten, granskar stycket en stund, tar upp telefonen och ringer; 
Olivier svarar. ”Det är jag. Jag är klar. Hämta det i morgon eller nu om du orkar” ”Jag är inte 
trött, men jag tänker inte hämta partituret.” ”Va?” säger Julie förvånat. ”Jag gör det inte. Mina 
tankar har kretsat runt det hela veckan. Det kunde vara min musik. Lite tung och tafatt, men 
… min musik … Eller din … men i så fall måste vi berätta det för alla … [Tystnad] ”Är du 
kvar?” ”Ja. Du har rätt.” Julie lägger på luren och funderar. 

Hon ringer Olivier igen. ”Det är jag igen. Sover du på madrassen som vi …” ”Ja.” ”Det 
har du inte berättat” ”Nej, det har jag inte.” Julie sitter med luren vid örat tyst en stund innan 
hon fortsätter: ”Älskar du mig fortfarande?” ”Jag älskar dig.” ”Är du ensam?” ”Javisst är jag 
ensam. Julie är tyst en stund igen innan hon fortsätter: ”Jag kommer”. Hon ser på partiturets 
köravsnitt *Kören*: ”Om jag talar änglars språk; men inte har kärlek; är jag bara ekande 
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brons …” Genom lampan ser vi Julie rulla ihop partituret och gör sig klar att gå under det att 
musiken fortsätter under tiden Julie lämnar lägenheten. 
 
[Musiken pågår nära nog oavbrutet till slutet av eftertexterna] 

 
Vi ser Julie och Olivier otydligt som bakom ett immigt fönster eller genom ett akvarium: 
Nakna och svettigt rödmosiga ligger de och älskar. 
 
*Kören *: 

Och om jag har en profetisk gåva; 
och känner alla hemligheterna; 
och har hela kunskapen, 
och om jag har all tro 
 
Svart 6 sekunder, ”fade in/out” 
”så att jag kan flytta berg” 
Mörkret övergår i ett blått ljus, en klocka; En hand, Antoines, trevar efter väckarklockan … 

 
”men saknar kärlek 
är jag ingenting 
Kärleken är tålmodig 
Den är god 
Allt bär den 
Allt hoppas den” 
 
… Antoines hand känner över halskedjan med korset som han bär runt halsen 

 
”Kärleken upphör aldrig 
Den upphör aldrig 
Den profetiska gåvan, den ska förgå” 
 
Svart 6 sekunder, ”fade in/out” 
Reflexen av mamman i sitt rum på ålderdomshemmet tonar fram. Hon har ett tankfullt, 
drömmande uttryck; ser långt, långt bort 

 
”Tungotalet det ska tystna 
Kunskapen, den ska förgå 
Ty den profetiska gåvan, 
Den ska förgå 
Tungotalet det ska tystna 
Kunskapen, den ska förgå” 
 
Hon sluter sakta ögonen. En sköterska kommer skyndsamt springande mot henne 
Musiken tystnar efter crescendo. 
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Svart 10 sekunder, ”fade in/out” 
Tystnad. Strax tonar stråkar försiktigt in. Vy från strippklubben. På avstånd den lesbiska 
showen, scenen snurrar runt. Lucilles ansikte kommer in från sidan, tar över fokus. Det ser ut 
som om hon har en huva över håret. Hon har ett allvarligt grubblande uttryck; madonnalikt. 
Svart 6 sekunder, ”fade in/out” 
*solostämma* 
”Men nu består … tro, hopp och kärlek” 
 
En hårig läkararm sätter ett instrument på en gravid mage 
”Och störst av dessa tre” 
Ultraljud; ett foster (i blått ljus); Sandrine ser leende mot skärmbilden. 
 
*Kören* 
”och störst av dem är kärleken 
och störst av dem är kärleken 
och störst av dem är kärleken”42 
 
Svart 6 sekunder, ”fade in/out” 
Crescendo! Tystnad! 
Musiken börjar sakta igen, mörka stråkar, svagt i bakgrunden kören 
Vi ser reflexen av Julies nakna rygg i pupillen på Oliviers öga som sakta övergår till att 
zooma ut som om det varit Julies öga och vi ser att hon gråter, stilla. Sakta, Sakta, kommer ett 
svagt leende fram, som solen genom ett hål i det täta molnlagret. 
Musiken tar fart igen med kören i framkant 

 
SLUT 

                                                 
42 Texten kören sjunger är ett utdrag ur Korintierbrevet, Nya Testamentet 
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Rollerna: 
(i bokstavsordning) 
Advokaten  Den samme 
Anna  Julies dotter 
Antoine  Liftaren 
Bernard  Trädgårdsmästaren (Julies) 
Flöjtisten  Gatumusikern 
Grannmannen Mannen med katten under Julies Parisvåning 
Grannfrun  Fru till mannen raden ovanför 
Hélène Vincent Journalisten 
Julie  de Courcy; Vignon som flicknamn 
Lucille  Granne, vän, strippdansös 
Läkaren  Julies läkare 
Marie  Husfrun (Julies) 
Mäklaren  Julies mäklare 
Modern  Mamma till Julie 
Olivier  Patrice arbetskamrat 
Patrice  Julies man 
Sandrine  Juristbiträde och Patrices älskarinna 
Sjuksköterskan Den samma 
 

Skådespelare 

Juliette Binoche Julie Vignon (de Courcy) 
Benoît Régent Olivier 
Florence Pernel Sandrine 
Charlotte Véry Lucille 
Hélène Vincent Journalist 
Philippe Volter Mäklare 
Claude Duneton Läkaren 
Hugues Quester Patrice 
Emmanuelle Riva Modern 
Daniel Martin Granne 
Jacek Ostaszewski Flöjtist 
Florence Vignon Kopisten 
Catherine Therouenne Granne 
Yann Trégouët Antoine 
Alain Ollivier Advokaten 
Isabelle Sadoyan Husfrun Marie 
Pierre Forget  Trädgårdsmästaren Bernard 
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Eftertexter 
(och kuriosa) 
 
FÖRFATTARE: Krzysztof Piesiewicz och Krzysztof Kieslowski 
MUSIK: Zbigniew Priesner 

KURIOSA: 
Kompositören van den Budenmayer är en fiktiv holländsk kompositör som Priesner och 
Kieslowski skapat. Han förekommer som referens i flera andra filmer de samverkat i. 
Priesner var t.o.m. nära att bli stämd för upphovsbrott gentemot van den Budenmayer.43 
 
Temat i Den Blå Filmen framfördes i Veronicas Dubbelliv men kunde inte framföras på grund 
av handlingen i filmens manus. 

I SLUTET AV EFTERTEXTERNA KAN VI LÄSA: 
 
”Vi tackar alla ALFA ROMEO som givit tillstånd till olycksscenen med Alfa 164 vars 
dynamik givetvis är helt och hållet påhittad.” (!!) 
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Abstrakt

Det här är en jungiansk filmstudie med fokus på synkronicitet i handlingen från början till slutet. Hur manusförfattarna skildrar en människas försök att glömma och förneka delar av sin historia till att via omständigheter hon inte själv kan råda över, bland annat tack vare ett intensivt inflöde av omedvetet material som manifesteras via synkronistiska skeenden, slutligen kan förlösas och gå vidare i livet igen. En slags mild chockterapi som upprepas till dess att huvudpersonen ger upp sin ensidiga hållning och börjar tro på livet igen.

Jag kommer också att komma in på något som jag här kallar länkade händelser eller objekt.



Nyckelord: Jung, Jungiansk psykologi, Synkronicitet, Länkade händelser, Länkade objekt, Kieslowski, Den blå filmen – Frihet, Filmstudie.
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Inledning

Under arbetet med min B-uppsats (”Kryztoph Kieslowskis symbolspråk Frihet - Den blå filmen ur jungianskt perspektiv”) insåg jag att det fanns utrymme för, kanske rent av behov av, jungiansk fördjupning, om man ska nå filmens jungianska kärna eftersom den är full av symbolik och personliga känsloladdningar. Jag tyckte mig ana, och det skulle förvåna mig mycket om inte så var fallet, att Kieslowski eller medmanusförfattaren Krzysztof Piesiewicz hade god eller åtminstone viss, insikt i Jungs symbolvärld. Men samtidigt är det ju faktiskt fullt möjligt att i ett konstnärligt verk använda sig av synkronicitetsbegreppets verkningar, på en relativt omedveten nivå, utan att ha någon som helst djupare insikt om vad det betyder symboliskt sett, alltså sett ur jungianskt perspektiv.

Trots att det är över 70 år sedan[footnoteRef:1] detta jungianska begrepp första gången publicerades tycks det fortfarande få en allt vidare spridning bland människor i allmänhet och inom konsten, till inom exempel film och litteratur. Synkronicitetens yttringar väcker förundran och kommer nog alltid vara ett samtalsämne. [1:  Suzanne Giezer, Den innersta kärnan sid 327-328.] 


Filmen skildrar hur det kan se ut för människor som står inför skeden av djup och kraftfull förändring men själva bjuder hårdnackat motstånd till att acceptera följderna av och ändra inställning till Livet självt. När en människa fastnar i en sådan låsning aktiveras de förutsättningar till processer och omständigheter som yttrar sig som det som C.G. Jung kallar Synkronicitet, vilket den här uppsatsen kommer att ha fokus på.

För den som redan läst B-uppsatsen kan delar av denna uppsats kännas som en upprepning, men det är tyvärr ofrånkomligt, eftersom den annars skulle vara svårt att förstå och/eller få ett sammanhang i, särskilt om man inte heller sett filmen.

Som jag kommer till lite längre ner i texten så körde jag fast i ett avgörande läge i skrivandet, och det rejält, vilket först inte alls var kul, men som faktiskt blev riktigt intressant! Jag insåg tillslut att det berodde på att det jag behövde förstå, förklara och beskriva saknade definition, för så visst jag kände till, i varje fall. Jag försökte följaktligen lösa detta efter bästa förstånd och förmåga vilket fick avsedd effekt och uppsatsskrivandet kunde ta fart igen.

Syfte och Problemformulering

Syftet med uppsatsen var från början att visa hur det jungianska begreppet Synkronicitet fungerar som själva skelettet i filmen. Dess betydelse för handlingen, dess roll i avgörande ögonblick för de gestaltade personernas fortsatta utveckling och liv.

Efter att jobbat en längre tid med materialet, den litteratur jag läst i samband med uppsatsen och vägt in min egen samlade erfarenhet, livsfilosofi och andliga grundsyn kände jag mig tillslut tvungen att försöka utveckla eller kanske snarare komplettera begreppet genom att introducera något som jag än så länge kallar ”Länkade händelser” och Länkade objekt.

Vad jag är ute efter här är att om man (som jag i fallet med föremålet för den här uppsatsen) i efterhand analyserar vad som skett en viss person under en viss tid, så framträder ett mönster som är olika lätt att följa bland annat beroende på hur uppmärksamma den eller de inblandade varit och naturligtvis den som registrerar eller undersöker sambanden.

Underförstått är att föremålet för studien ska vara en människa stadd i förvandling, som befinner sig i någon slags livskris, som står inför något som på ett avgörande sätt kommer att vända, eller har vänt, upp och ner på livet så som det såg ut tidigare. (Ofta sker en acceleration av både synkronistiska och länkade händelser om personen i fråga intar vad jag kallar strutsmentalitet, alltså väljer att blunda och nonchalera signaler från sitt inre såväl som från livet självt.) Att mot bättre vetande avstå från, eller att vilja, men inte kunna förmå sig till, att göra det man borde. Att gå i konflikt med sig själv utan att vilja kompromissa. Att envist och blint, till varje pris, inta en ensidig hållning. (Något som de flesta av oss vet har olyckliga psykologiska följder.)

Forskningsmetod och teori

Det är en jungiansk filmstudie av Kieslowskis film ”Blå” och fokus ligger på synkronicitetsbegreppet och det jag kallar länkade händelser respektive länkade objekt. Som referensmaterial finns en bilaga i form av ett ”manusdokument”, ett dokument som innehåller filmens hela handling och, jag tror i stort sett alla filmens repliker. Det skulle faktiskt gå att göra en film med hjälp av detta. Istället för minuter filmtid refererar jag till kapitel ev. sida i detta dokument. Ytterligare information kring manusdokumentet finns i början av detsamma.

Synkronicitet

Synkronicitet kan definieras på två sätt; kort och koncist eller långt och sammansatt.

Kort kan man säga att det är ett meningsfullt sammanträffande av inre och yttre händelser som saknar kausalt samband men som på personlig, rent subjektiv nivå uppfattas hänga ihop och dessutom ska händelserna ha en stark känslomässig laddning.

Som exempel på en lång definition vill jag citera herr Jung själv från ett föredrag han höll i Ascona, Schweiz, 1951[footnoteRef:2] där han ger en heltäckande definition, och jag anser att, om man nu gör anspråk på att göra heltäckande definition måste göra precis som Jung här gör: Ta ut svängarna och täcka in de angränsande områdena. [2:  Jung, C.G. Arketyper och drömmar sid 279, ff.] 


Jung inleder föredraget med några jämförelser mellan slump och synkronicitet samt berör släktskapet till ESP (extra sensorisk perception) och PK (psykokinesi). Viktigt att känna till för att få full förståelse för synkronicitetsbegreppet är just dessa kopplingar och även hur många ESP och PK-experiment som hade gjorts från tiden 1937-1950-talet, bland annat utförda av J.B. Rhines visade att det finns en ”tidens och rummets relativisering” genom att utförda experiment visade samma resultat oavsett stora avstånd. (Försökspersonerna befann sig dryga 60-talet mil från mätstationen, men samma signifikans uppstod.) Dessutom kunde inte Rhine själv undgå att lägga märke till sambandet mellan affektion och resultat. De första experimentserierna gav genomgående bättre resultat än de senare; försökspersonerna blev uttråkade efter hand. Jung kommer till följande slutsats: ”… Eftersom det energetiska, och därmed även det kausala betraktelsesättet har visat sig omöjligt att tillämpa i detta sammanhang kan man dra den slutsatsen att den affektiva faktorn helt enkelt utgör en betingelse för att fenomenet kan, men inte måste uppkomma. … Denna iakttagelse, som man genomgående kunnat göra, kan sammanfattas som att det finns ett samband mellan försökspersonernas affektiva tillstånd och den psykiska faktor som modifierar eller eliminerar principerna för den fysikaliska världsbilden.”[footnoteRef:3] [3:  Jung, C.G. Arketyper och drömmar sid 284, ff.] 




”… Alla de fenomen jag nämnt kan delas in i tre kategorier:

Koincidens mellan iakttagarens psykiska tillstånd och en samtidig, objektiv, yttre händelse, som motsvarar det psykiska tillståndet eller innehållet (som exempelvis skarabén)[footnoteRef:4], varvid det inte går att spåra något kausalsammanhang mellan det psykiska tillståndet och den yttre händelsen och något sådant inte heller är tänkbart med hänsyn till den ovannämnda relativiseringen i tid och rum. [4:  Jung syftar här på det välkända exemplet med en kvinnlig patient som en längre tid gått hos honom men som p.g.a. en styvnackad rationalistisk inställning inte kom vidare i terapin. Jung hoppades på att något fullkomligt oväntat skulle inträffa som kunde bryta upp hennes hållning och så en dag när hon som bäst berättade om en dröm där hon skänktes ett dyrbart smycke i form av en skarabé hörde Jung ett knackande ljud från fönstret, han upptäckte en skarabéliknande insekt som sökte sig till det mörka rummet. Han öppnade fönstret, lyckades fånga insekten när den flög in och räckte den till kvinnan med orden ”Här har ni er skarabé” vilket slog det önskade hålet i hennes rationalism.] 


Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande (mer eller mindre samtidig) yttre händelse som äger rum utanför iakttagarens varseblivningsfält, alltså på ett betydande avstånd i rummet, och som kan verifieras först i efterhand (som till exempel branden i Stockholm)[footnoteRef:5] [5:  Jung syftar här på Emanuel Swedenborgs välkända vision av branden i Stockholm 29 juli 1759.] 


Koincidens mellan ett psykiskt tillstånd och en motsvarande, ännu inte timad framtida händelse, som alltså inträffar på ett betydande avstånd framåt i tiden och likaledes kan verifieras först i efterhand.

När det gäller kategorierna 2 och 3 finns de koinciderande händelserna inte tillgängliga i iakttagarens varseblivningsområde; de är i så måtto tidsmässigt föregripna som de endast i efterhand är verifierbara.”



Ska man bilda sig en riktigt grundlig förståelse av omfattningen av synkronicitetsbegreppet måste man bland annat ta på sig kvantfysikglasögonen plus göra en psykosocial resa till det österländska tänkandet anno 1000 f.kr.

Att verkligen förstå det enbart med vårt västerländska, linjära, kausala vanetänkande är egentligen omöjligt. I så fall handlar det om att acceptera begreppet på en nivå som närmast kan jämföras med religiös tro ”utan vetande”. Härmed inget ont sagt om religiös tro. Men, det är inte vetande.

… Man skulle kunna jämföra den västerländska sambandsförklaringen och dess tidsbegrepp med det kinesiska genom att jämföra[dessa] två tankebilder: För västerlänningen faller det sig naturligt att tänka i orsak och verkan, det vill säga i form av en tidspil, där orsaken föregår verkan.

Ur det kinesiska tänkandets synvinkel, så som det föreligger i den klassiska kinesiska filosofin, är vårt resonemang visserligen begripligt och logiskt, men utan förklarande värde. Frågan som är relevant är i stället: ”varför händer dessa saker samtidigt?” I stället för att tänka i en pil, så tänker man sig ett fält. Centrum i fältet är ett tidsögonblick runt vilket vissa händelser är grupperade …[footnoteRef:6] [6:  Suzanne Giezer, Den innersta kärnan Sid 331] 


Men, man kan ju faktiskt skaffa sig en slags intuitiv känsla för när något är synkronistiskt eller inte, vilket i det här sammanhanget är intressant, eftersom synkronicitet i sig själv innebär ett stort mått av intuition och intuitionen inte direkt går att mäta eller ens uppskatta. Man kan ju exempelvis inte ens hävda att en intuitiv tanke som inte ledde till en katastrof var ”fel”, eftersom något kan ha hänt som förändrat förutsättningarna under resans gång.

Det är ju en i allra högsta grad intressant detalj att det var en kvantfysiker, Wolfgang Pauli, som efter en längre tids övertalning slutligen lyckades förmå Jung att sammanfatta och formulera sina tankar om synkronicitet i skrift, (något som han också i texten tackade Pauli för). Det var det sista begreppet som Jung formulerade, och det publicerades som första delen av boken ”The interpretation of Nature and Psyche” som han gav ut tillsammans med Wolfgang Pauli 1955. (Pauli ville föra psykologin och naturvetenskapen närmare varandra.)

Några begrepp och förkortningar

Jag kommer att referera till mitt eget manuskript som jag kallar ”Manusdokumentet” med förkortningen DBF följt av aktuellt kapitel och ev. sidnummer, och till själva filmen med förkortningen DBF Dvd.

Begreppet ”Svartklipp” kräver viss förklaring. Normalt används metoden för att skildra tidsförlopp, men här används det annorlunda och understryker och förstärker främst olika affekter och/eller svåra frågeställningar av psykologisk karaktär. I förekommande fall använder jag här kortformen Svart (i fet stil). Några andra förkortningar jag använder emellanåt är: ”Konserten för Europas enande” som Patrice de Courcy hade i uppdrag att komponera och som är en väsentlig del i filmen kommer jag att hänvisa till som Konserten (i fet, kursiv stil). ”Den blå lampan” benämner jag ”Lampan” (Fet, kursiv stil) Den förekommer här och där och har en stark symbolisk och framförallt känslomässig betydelse för främst Julie.

Dispositionen

Dispositionen kommer att bestå av att jag sammanfattar delar av filmen och gör djupdykningar där synkronicitetsbegreppet gör sig gällande eller något på annat sätt har anknytning eller är intressant eller viktigt för uppsatsen i sin helhet. Jag kommer också visa och förklara de länkade händelserna respektive objekten. Jag avslutar med en diskussion och sammanfattning.

Forskningsöversikt

Förutom min B-uppsats har jag inte hittat någon jungiansk tolkning av ”Blå”. När det gäller begreppet synkronicitet så finns det ett formidabelt överflöd att vraka ur när det gäller sekundärlitteratur. Av Jung själv finns inte lika mycket skrivet. Jag hänvisar till litteraturförteckningen i slutet av uppsatsen.




”Blå”

För att kunna få ett grepp om vad som sker med filmens aktörer och Julie i synnerhet måste jag börja från filmens början, annars blir det så mycket svårare att förstå den fulla betydelsen i det som sker, varför den psykiska laddningen blir så stor för Julie.

Redan i filmens början när familjen de Courcy fortfarande är intakt och på väg i bilen finner vi den första pusselbiten, det vet vi inte än, men vi kommer att känna igen den när den dyker upp:



En hand genom bilens ena sidoruta leker med ett blått, glansigt papper som fladdrar i fartvinden. Som betraktare vet vi inte vad det är för något, eller har någon aning om dess betydelse längre fram i filmen, än så länge bara ett konstnärligt inslag i filmen.

Bildspråket tillsammans med distinkta ljud blandade med ett trafikbuller som har en närmast suggestiv karaktär med djup bas. Kameran fokuserar ömsom på dottern Anna, ömsom på trafiken, i kameran fångade som om de var tagna med lång exponeringstid; ljuskällorna liksom släpar efter sig själva när de passerar/passeras i tunneln; allt omgivet i ett närmast magiskt eller trolskt skimmer. Det blir lite av en lättnad när bilen kommer ut i dagsljuset, dimman till trots.

Bilen stannar strax till vid vägkanten, bakre bildörren öppnas och ut kommer Anna, som springer ut i buskaget intill vägen. Pappan (Patrice) passar på att sträcka på sig lite och plötsligt befinner vi oss i nivå med marken och ser in under bilen och hur en bromsslang läcker; ljud från droppar låter dovt och ödesmättat, (de flesta av oss anar nog fara nu). Strax därefter anar vi dottern, ännu mest som en suddig oformlighet samtidigt som vi hör en kvinnoröst, (Julies), ”Kom, Anna!” och suddigheten tar bestämd form av Anna och rör sig mot bilen. ”Hoppa in”. Bilen ger tecken och ger sig ut i dimman som tätnar allt mer.

En liftare, (Antoine), står vid vägen och fördriver tiden med ett slags enmansspel, ”få kulan på pinnen” när familjen de Courcy passerar förbi. Lagom när Antoine lyckats få på kulan på pinnen och nöjt leende betraktar bedriften hörs skrikande däck följt av en krasch och vi får se de allra sista tiondelarna när bilen ”sätter sig” efter kollisionen mot ett träd. Antoine ser förskräckt vad som skett och rusar sedan mot olycksplatsen.[footnoteRef:7] [7:  DBF, The Accident, sid 26] 




Antoine har en viktig om än undanskymd synkronistisk funktion i filmen. Han kommer att dyka upp igen senare i filmen, men det här är det sista vi ser av honom på ett tag.[footnoteRef:8] [8:  DBF, The Witness, sid 31] 




Julie vaknar på ett sjukhus. Som en symbol för alltings relativa bräcklighet ser vi ur Julies perspektiv hur ett fjäderdun rör sig i takt med hennes andetag, strax efter kommer läkaren in och, som en reflex i Julies öga, berättar de hemska konsekvenserna av olyckan; hennes man och enda barn har omkommit.[footnoteRef:9] [9:  DBF, Moaning, sid 26] 


Olivier[footnoteRef:10] gör entré i filmen genom att komma med en miniatyr-tv där Julie kan se begravningen av hennes kära. TV-kameran från snett fågelperspektiv zoomar in över kistorna, båda har stora snidade krucifix på kistlocket. [10:  Nära kollega till Patrice, (DBF, Rollerna, sid 41)] 


Julies finger smeker över Annas kista, (och krucifixet). Ledtemat från Konserten[footnoteRef:11] spelas för första gången under dessa bilder. [11:  ”Konserten för Europas enande” Patrice de Courcy, Julies man hade i uppdrag att skriva en konsert på det temat, vilket vi får reda på i TV-sändningen från begravningen Det är huvudspåret i handlingen, förutom Julies egen personliga historia. ] 




Inte en tår, jo faktiskt, en, men inte mer, under begravningsakten. Känslolivet är begränsat till ett minimum, men vi vet ju egentligen ingenting om hur hon var innan olyckan. Det kan ju vara en mindervärdig funktion,[footnoteRef:12] som Julie inte har tillgång till annat än möjligen i skuggan. [12:  Jung, C.G., Psykologiska Typer] 




Lite längre fram visar en händelse på Julies kontrollbehov (och Kieslowskis sinne för detaljer?): Efter att hon lurat ut sköterskan från sköterskeexpeditionen råkar välta en burk medicin när hon tar en annan burk, (för att ta livet av sig) ställer hon ordentligt upp den igen innan hon stänger skåpet efter sig.

Strax efter att hon tömt burkens innehåll ångrar hon sig, och spottar ut tabletterna igen, (annars hade filmen, (och uppsatsen) slutat här).

Julie sitter i en alkov på en av sjukhusets terrasser och vilar med slutna ögon, en tidning ligger i hennes knä. Glasväggarna som fungerar som avskärmningar mellan alkoverna har en blå ton i sig. Ett blått ljus smyger in i bilden och Julie hoppar till när plötsligt och dånande, musiken från Konserten översvämmar henne, samtidigt som det blå ljuset fyller allt. Julie ser skrämd, skakad och förvirrad ut. Vi förstår att musiken endast är i hennes huvud.

”Hej” En kvinnas röst bryter in. Svart. Julie vänder sakta sitt huvud mot henne. Det är en journalist, (Hélène) som skriver på en artikel om Julies man Patrice som vill ha information om konserten. Julie förhåller sig kallt avvisande gentemot henne, reser sig och går mot ingången när hon får frågan: ”Julie, är det sant att det var du som skrev din mans musik?” Julie försvinner in i byggnaden när en fotoblixt brinner av.



Någon kanske tycker att det är tveksamt att klassa detta som ett exempel på synkronicitet, men det har absolut synkronistiska kvaliteter. Julie kommer i stark affekt, (musiken översvämmar henne i kombination med det blå ljuset) och strax efteråt kommer Hélène och ställer frågor om just Patrice och konserten. Med tanke på Julies reaktioner både innan och efter journalistens frågor kan vi ana att Julie döljer något. Det är uppenbart att ämnet är oerhört laddat. Än så länge får vi nöja oss med en misstanke, men det jungianska ögat börjar vakna till alltmer.



När Julie kommer hem från sjukhuset går hon, efter att först ha frågat Bernard, trädgårdsmästaren, om han utfört det uppdrag han anförtrotts (utrensning), med tveksamma, dröjande steg in i ”Det Blå Rummet”, Marie, hushållerskan, står nedanför och följer oroligt Julies steg mot dörren ovanför.

Rummet har uppenbarligen en alldeles särskild laddning för Julie, något som alla i hushållet har god kännedom om. (Hur, på vilket sätt rummet har använts lämnas åt filmpublikens fantasi, vi får inte mycket att gå på här.)



Julie upptäcker att Bernard glömt en blå lampa med glaskristaller hängande under sig och går först sakta fram och betraktar den en kort stund innan hon mörknar och sliter ner några delar av den innan hon hejdar sig igen, och betraktar det hon slitit ner och nu håller i handen med ett bistert, men smärtsamt uttryck.[footnoteRef:13] [13:  DBF, sid 41, lampan på bilden. Lampan är egentligen det första ”länkade objektet” i filmen (och uppsatsen).] 


Till spröda toner från Konserten letar Julie energiskt bland anteckningar och notpapper efter något. Hon springer nerför trappan från det terrassliknande rummet och fram till flygeln där hon hittar en lapp med notanteckningar som hon snabbt granskar och belåtet viker ihop, (musiken tystnar i samma ögonblick mitt i en takt). Julie kommer av sig när vi hör en avlägsen gråt och Julie lägger ifrån sig lappen igen, nu hopvikt, ovanpå flygeln och går mot köket där hon finner Marie i skafferiet.

”Marie. Marie.” Julie går fram och lägger försiktigt ena handen på Maries axel och frågar: ”Varför gråter du?” Marie ser på Julie med tårdränkt blick: ”Därför att du inte gör det! Jag minns allt så väl. Hur ska jag kunna glömma?” Julie omfamnar Marie och sakta stryker hennes hår samtidigt som hennes ansiktsdrag får något sorgset och smärtsamt över sig.



Hushållerskan Marie med sitt jordnära förhållande till livet och full tillgång till sina känslor står inte ut att se att Julies lidande inte får komma till uttryck. Marie förstår vad Julie försöker göra, men själv klarar hon inte av det. ”Hur ska jag kunna glömma?” Hennes sista replik ger oss nyckel till förståelsen för Julies kommande kollaps. Det smått bisarra inträffar; Julie som håller tillbaka sin smärta får trösta Marie! Julie har kontroll. Än så länge.



På väg uppför trappen, mitt i allt plock och rensning, ser hon in i biblioteket, stannar upp, och får en energisvacka som gör att hon vacklar till och måste sätta sig. Med ett smärtsamt, sorgset uttryck över ansiktet som strax övergår i tankfullhet leker hon med den nedslitna delen av den blå lampan; ljusreflexer från kristallerna sprider blå strålar över henne när vi hör en hund börja skälla, en knackning följt av röster från hallen. Julie reagerar inte det minsta.

Hon sitter kvar när Olivier kommer uppför trappen med en blå dossier vi tidigare i filmen sett att han plockat ihop från Patrices arbetsrum. Hans avsikt är att överlämna den till Julie, men hon ser avvisande mot honom och Olivier stannar genast till och vänder strax om utan ett ord. Han lämnar huset igen.

När han kommer ut på gårdsplanen hörs ett par skott och Olivier stannar till och ser efter ljudet en stund innan han sätter sig i bilen, men startar inte motorn utan dröjer sig kvar och bläddrar i dossiern. Vi får bland annat se några bilder på Patrice tillsammans med en kvinna som denne uppenbarligen stått mycket nära. Det är inte Julie!



Nämnas bör också att en jurist besöker fastigheten och Julie instruerar honom hur fastigheten ska avvecklas och gårdsfolket samt mamman ska sörjas för. ”Ingen får veta något.” Julie är mycket bestämd på den punkten. Hon har en hemlighet som ska bevaras. Var reporterns fråga alltså berättigad? Det vet vi inte ännu. Hon har också en plan. Hon håller på att göra sig av med allt som har med hennes gamla liv att göra. Hon tänker inte behålla någonting, hon tar till och med tillbaks sitt flicknamn.

Sopbilen

När Julie är i Paris stannar en sopbil alldeles framför henne på en bigata framför porten hon är på väg in i. Hon är där för att hämta partituret hos kopisten och efter att de sett på det tillsammans och talat om ett stycke i partituret och kopisten påpekat att det varit många ändringar rullar Julie hop det och går.

Ute på gatan står sopbilen kvar en bit bort och hon går den lilla biten fram till bilen och kastar partituret till järnkäftarna som är på väg att stänga och står kvar och ser det slitas sönder.[footnoteRef:14] [14:  DBF, Destroying the music, sid 29 ] 




Det här är ett skeende som man skulle kunna kalla för en länkad händelse likaväl som synkronistisk. Den består bara av två led, och om man betraktar den så är upplevelsen av sammanhang i den betydligt större för att kunna avfärda den som slumpmässig. Julies avsikt när hon hämtade den var ju att förstöra partituret, och voilá, där är en sopbil! Länkad, eller synkronistisk; ibland är det snarast kanske en smaksak?



Klubban

Hemma igen. Julie sitter på en madrass framför brasan och letar efter något i handväskan och snart tömmer hon ut allt på madrassen. Hon stelnar till när hon får se en blå klubba bland röran på madrassen. Sakta och tveksamt tar hon upp den och snurrar den långsamt en kort stund innan hon sliter av pappret. (Vi känner igen det metalliserade papperet från början av filmen när Anna lekte med det från bilens sidoruta.) Julie betraktar plågat den nakna blå klubban en stund innan hon mer maniskt än hungrigt, tuggar i sig den på bara några få sekunder och kastar raskt skaftet i elden som om det vore bråttom att göra sig av med bevisen.



Det här är ett typiskt ”länkat objekt” skulle jag vilja säga. Det finns ingen direkt handling, bara ett laddat objekt som huvudpersonen inte kan undvika att ta ställning till. Saker som behöver tas om hand på ett medvetet sätt har en tendens att dyka upp igen i form av synkroniska händelser fram tills dess att jobbet är gjort. Ju värre strutsmentaliteten är, desto hårdare blir bullret från det omedvetna.

Kieslowski förstärker uttrycket för hennes bortträngning av sina negativa känslor genom att Julie mer eller mindre desperat eller i varje fall frenetiskt först tuggar i sig klubban som om detta därigenom förstörde spåren av dottern och hon avslutar ritualen med att kasta klubbskaftet i elden framför henne.

Möte med Oliver − Avslut

Nästa symboliska handling (ett avslut)[footnoteRef:15] blir att ringa upp Patrices arbetskamrat Olivier, (mannen som kom till sjukhuset med den portabla TV:n i samband med begravningen) [15:  DBF, Terminating the past, sid 29 (Kapitelrubrikerna i filmen stämmer ofta med det jag uppfångar och som jag tycker tyder på att jag också verkligen följer Kieslowskis idéer.)] 




”Det är Julie. Älskar du mig?” Det är tyst en liten stund innan han säger: ”Ja.” ”Sedan när då?” ”Sedan jag började jobba med Patrice.” ”Så du saknar mig då”, säger Julie närmast retoriskt och Olivier, (som är mannen i telefonens andra ände) svarar ”Ja.” ”Kom hit om du vill.” ”Nu?” ”Ja, med det samma.” ”Vill du verkligen det?” ”Ja.” Olivier kommer och de tillbringar natten tillsammans. Julie väcker honom med en kopp kaffe nästa morgon. Olivier vaknar av kaffedoften och ler mot Julie som besvarar leendet. ”Jag uppskattar vad du gjorde för mig. Men jag är som alla andra kvinnor. Svettas hostar och har hål i tänderna. Du behöver inte sakna mig. Det förstår du säkert nu.” Julies leende ebbar ut och Olivier försöker samla sig till att säga något men Julie fortsätter allvarligt, närmast sammanbitet: ”Stäng dörren efter dig när du går” och lämnar hastigt huset. Olivier klär sig hastigt och rusar fram till fönstret och öppnar det: ”Julie! Julie!” Inget svar.



När hon lämnar fastigheten är det (som av en händelse?) dimmigt, och grått, passande nog. Dimman som bäddar in vad som annars är synligt och förhindrar klar sikt.



Nu är det avslutat. Julie går längsmed muren med ett alltmer plågat uttryck i ansiktet. Hon står inte ut utan drar med knogarna över de skrovliga stenarna tills hon fylld av smärta för handen till munnen. (Senare visar det sig att hon fått ordentliga skrapsår på knogarna.)

Mäklaren

Nästa scen kommer hon uppför en rulltrappa till ett torg vid Rue Mouffetard,[footnoteRef:16] och egentligen det första vi får syn på innan Julie är uppe är en skrikande grön apoteksskylt(!!) och strax efteråt hennes såriga knogar när hon håller i det lilla paketet hon tagit med sig från huset. [16:  Gatan ligger i Montagne Sainte-Geneviève, en kulle på Seines vänstra sida, i Paris femte distrikt där också bland annat Panthéon ligger. Med anor från medeltiden, ett till stora delar intakt område. Kieslowski spelade in stora delar av ”Blå” i det här området.] 


Dess innehåll vet vi än så länge ingenting om.



Det här är ytterligare en av alla de små detaljer som en uppmärksam person noterar i filmen, apoteksskylten och Julies såriga knogar. Huruvida det verkligen ett medvetet val av filmvinkel Kieslowski får vi väl aldrig veta. Men symboliskt är det likafullt. Julie ser inte ens på skylten, hon har ingen tanke på att plåstra om sig själv, så synkronistiskt är det i varje fall inte. (Det är inte heller, även om det skulle kunna vara frestande, en länkad händelse, eftersom det på sin höjd är publikum som noterar det.)



Julies mål är en fastighetsmäklare i området:

”Det får inte finnas några barn i huset.” Det är det enda önskemålet hon har hos mäklaren. Att Julie har tagit tillbaka sitt flicknamn får vi också veta nu.



Julie är bestämd. Inga minnen. Ingenting som påminner henne om vad som hänt. Det enda undantaget finns i paketet hon bar med sig in till Paris.



Julie går runt och ser sig om en stund och går sedan ivrigt efter paketet hon ställt ifrån sig i hallen. Hon öppnar det och tar fram Lampan som hon hänger framför ett fönster. Hon betraktar den nöjd och drömmande och fylls av minnen men efter hand av allt starkare känslor och tillslut knyter hon sin hand och tårarna är nära; såren på knogarna mot henne ansikte minner om hur hon löser sådant. Hon biter ihop.[footnoteRef:17] [17:  DBF, Terminating the past, sid 30] 




Lampan är alltså som tidigare noterats i en fotnot ett typiskt länkat objekt, även om det spelar lite olika roller parallellt här. Vad är det då för historia bakom denna lampa? Det får vi faktiskt aldrig veta. Julie svarar senare på Lucilles fråga, (henne får vi strax stifta bekantskap med), bara att hon hittat den, inget mer.[footnoteRef:18] [18:  DBF, Revealed, sid 32] 


Men varför har hon ändå tagit med sig den när den uppenbarligen fyller henne med minnen, när hon verkligen anstränger sig för att utplåna alla spår? Ett annat tänkbart svar får vi lite längre fram när Julie bekymrar sig över Gatumusikanten som mumlar till svar: ”Man måste alltid ha något kvar.”[footnoteRef:19] [19:  DBF, The Witness, sid 32] 


(Det här är något som Kieslowski återkommer till genom trilogin, men jag håller mig till ”Blå”. Mamman säger vid ett av Julies besök något liknande ”… Man får inte ge upp allt.”)[footnoteRef:20] (Gatumusikanten är i sig själv så nära ett länkat objekt en människa kan komma.) [20:  DBF, Rats, sid 34] 




Julie vaknar av oljud utanför och som en följd av oron och turbulensen kring detta lyckas hon bli utelåst från lägenheten vilket i sin tur för med sig att hon sittandes i mörkret i trappen mitt i natten får se när Lucille kommer hem och ge ett diskret tecken till grannmannen intill att hon är hemma. Han smyger sig ut från sin lägenhet och på väg in till Lucille blir Julie upptäckt och som en följd av detta får hon låna en filt under resten av natten.[footnoteRef:21] [21:  DBF, New Experience, sid 30] 




Här har vi en serie händelser vi skulle kunna kalla länkade. Symbolikiskt kan man tolka det som så: Julie är omedveten och väcks av inre konflikter som hon försöker ta i när det lugnat sig, vilket resulterar i att hon blir utestängd (hon har inte tillgång till sig själv) och får sitta i mörkret (vara i omedvetet tillstånd) tills dess att Lucille som tack vare kärleksdriften hjälper Julie att se det som måste tas om hand. (Det senare har ännu inte skett, men kommer att göra det, även om Lucilles del är omedveten.) Grannmannen hjälper henne att klara natten med hjälp av en filt.



*

Skelettet

Ingenting i filmen sker utan att det för med sig eller påverkar något annat; direkt eller längre fram. Kieslowski var uppenbarligen fascinerad av synkronicitetens verkningar och de möten som många i vår rationella kultur väljer att kallar slumpmässiga. Så ser det ut i hela trilogin, det finns kopplingar mellan nära nog allt. Många av personerna i trilogins respektive del ses i nästa eller den tidigare, men utifrån ett annat perspektiv, huvudpersoner i den ena filmen blir ”livets statister”, i nästa film, personer i en annan historia som utspelar sig parallellt.



Under Julies sökande efter Sandrine i domstolen får vi först se Karol Karol, den polske mannen som tvingas till skilsmässa i ”Den vita filmen”, stryka tätt intill Julie när han letar efter den sal han ska infinna sig i. Han passerar förbi igen strax innan Julie får se något som får henne att stanna upp; Sandrine.

Sandrine reser sig efter att ha tagit upp några papper från den bänk där Dominique, (än så länge Karols fru), sitter och överlämnar dessa till en väntande advokat alldeles intill. Karol dyker återigen upp och stannar avvaktande strax bredvid. Julie tänder en cigarett och betraktar Sandrine i smyg. Sällskapet beger sig in i salen och Julie kommer strax efter och kikar på Sandrine genom fönstret i dörren och slinker sedan in men motas omgående ut igen av en vakt.

(Det här scenariot utspelar sig även i ”Den vita filmen”; sett från en annan vinkel; Julie slinker in i rättssalen men motas alltså raskt ut av vakten.)

Mot slutet i ”Den röda filmen” får vi, se den förre domaren[footnoteRef:22] titta på en TV-sändning där en båtolycka under ett oväder skildras och där får vi se hur Julie och Olivier, Karol och Dominique, samt Auguste och Valentine[footnoteRef:23] hör till dem som klarat sig med livet i behåll. [22:  En av huvudpersonerna i filmen ”Röd” (Dvd). Han kallas bara Domaren (Le juge).]  [23:  ”Röd” Dvd, Valentine jobbar extra som fotomodell, Auguste studerar till domare.] 


En något apart men ack så Kieslowskitypisk detalj som jag inte kan motstå att dela med mig av den är att Valentine zoomas in där hon står bredvid Auguste (som snart försvinner ur bild) Valentine har en flik av en filt och något rött i omedelbar närhet som fyller bakgrunden vartefter; hon har precis samma pose som en tidigare scen, när ovädret ännu håller på att utvecklas till storm; vi ser en enorm affisch med Valentine (mot röd bakgrund) som ska tas ner av ett antal skyltmänniskor, vilket inte är helt enkelt med tanke på vädret.

Det är den sista bilden från TV-sändningen av olyckan och det är också Den röda filmens slutbild.

Lampan och Lucille

Det knackar på Julies dörr och utanför står Lucille med en bukett blommor som tack för att Julie inte skrivit på en lista med namn som syftade till att få Lucille vräkt från lägenheten men där alla hyresgästers namn krävdes.[footnoteRef:24] [24:  DBF, Revealed, sid 32] 




Lucille kliver in och börjar en husesyn, Julie trippar efter. När Lucille upptäcker Lampan skiner hon upp och berättar att hon haft en precis likadan när hon var liten, och att hon brukat stå under och försökt nå upp till den. ”Var hittade du den?” Julie ser blandad ut, det är uppenbart att hon rörs av olika känslor.

”Jag hittade den.” Julie försvinner in i köket för att ta hand om blommorna.



Det här är en händelse som inte har så stor betydelse annat än att den berör Julie, och i det avseendet är det naturligtvis betydelsefullt, dessutom får vi en antydan till amplituden för Julie. Kanske var det Julie själv som hade den som barn, eller kanske mer troligt, har hon sett Anna stå under den som Lucille precis berättat? Nå, det får vi aldrig veta. Att det absolut finns starka känslor förknippade med den förstår vi i varje fall.

Och från och med detta har Julie fått en ny vän, fast hon kanske inte riktigt fattat det ännu.

Mamman och TV-sändningar

När Julie besöker sin demente mamma utspelar sig ett sammansatt, symboliskt sceneri där repliker, händelser på TV-skärmen och Julies känslomässiga, psykologiska tillstånd samverkar på ett ibland absurt sätt. Vi ser olika människor göra bungyjump. En man hoppar från en bro och doppar överdelen av kroppen i vattnet innan han dras upp, en annan säkert över 80 år staplar fram till ett bungyjump.

Mamman säger att man inte får lämna allt. Julie bara nickar, sedan säger hon ”Nu förstår jag att jag bara har en sak kvar att göra. Ingenting. Jag vill inte ha någonting. Inga minnen. Vänner, kärlek, band. Det är fällor”



Är det så konstigt att det snart kommer vara just en vän (Lucille) och lite längre fram kärleken (Olivier) som räddar Julie ur hennes eget järngrepp? Nej, det tycker inte jag heller. Det omedvetna tar ofta egna vägar för att lösa saker som det medvetna vägrar konfrontera, och det kommer att använda allt kraftigare metoder för att lyckas, det sker genom hela filmen. Synkronicitet är nyckelordet. Länkade händelser hjälper till.



Den sista gången vi får se Julie på väg att besöka mamman ger hon sig inte till känna utan vänder efter att ha betraktat henne genom fönstret en stund. Vi ser att mamman tittar på TV där bland annat en lindansare balanserar över ett djup. Julie går målmedvetet därifrån med Konserten ljudande i salongen.[footnoteRef:25] [25:  DBF, Softness, sid 38] 




Något som egentligen skildrar Julies eget medvetna val; hon har valt att acceptera Sandrine och hennes graviditet och hon är på väg att återta sin roll när det gäller Konserten.

Musfamiljen och Katten

När Julie kommer hem med ett storpack mineralvatten som hon ska ställa undan i ett förråd upptäcker hon att en mus med ungar bor där. Julie ser skrämd ut och stampar i golvet utan resultat. Hon beväpnar sig, hämtar en kvast, men förmår inte göra någonting åt situationen. Hon stänger dörren.[footnoteRef:26] [26:  DBF, Rats, sid 33] 




Lösningen på problemet kommer när Julie besöker mäklaren för att skaffa en likadan lägenhet till. Om det bara är ett mycket dyrbart sätt att lösa musfrågan framkommer inte, men mäklaren säger att han kan hjälpa Julie, men det kan ta ett par månader. Julie ser besviken ut, sedan upptäcker hon ett litet sår på mäklarens kind och påpekar det: ”Ni har skurit er under rakningen.” Mäklaren sliter bort plåstret och berättar att det var hans katt som rev honom. Julie nickar med ett tankfullt leende. En katt!



Återigen ett kort synkront förlopp, men grundförutsättningarna finns där. En stark känsloreaktion följt av ett akausalt samband som visar på en möjlig lösning på musproblemet.



Efter en sömnlös natt får hon låna katten från grannen under henne några dagar. Vad Julie först senare inser är att det kanske måste städas upp efter katten. Hon tar sin tillflykt till badhuset som så ofta. Julie kommer crawlande med god fart i det blåskimrande badhuset. Återigen är hon ensam där. När hon kommer fram till kanten ser hon att Lucille sitter där på huk. Julie ser förvånat på henne. ”Vad gör du här?” ”Jag såg dig från bussen. Du sprang som om något hänt.” Hon ser på Julie. ”Har du gråtit?” Julie försöker skylla på vattnet men Lucilles ler mot henne och kramar varmt om henne. ”Jag lånade granens katt för att ta hand om musen. Den hade ungar.” ”Det är helt naturligt. Är du rädd att gå tillbaka? Julie nickar. ”Ge mig nyckeln så städar jag upp.” Julie ser på Lucille och tar fram nyckeln ur handväskan och ger henne den. Vi ses hemma hos mig.”

Samtidigt med Lucilles sista replik och medan hon reser sig och lämnar bassängen kommer ett stort antal barn omkring femårsåldern instörtande med stoj och stim och börjar kasta sig i vattnet. Julie stelnar till och stirrar chockat på barnen och sjunker sedan skakad ner i vattnet med böjt huvud.[footnoteRef:27] [27:  DBF, Blue Tones, sid 34] 




Julie brukar alltid vara ensam i badet, men nu sker detta, i ett ögonblick när hon dessutom redan är i affekt. Barn i hennes dotter Annas ålder virvlar in alldeles intill henne, och det när hon inte alls är beredd. Julie, som inte ville ha några band eller vänner får värme och kärlek av Lucille som dessutom erbjuder henne ta hand om resterna efter katten. Det kanske inte är så dumt med vänner ändå?

Synkronistiskt eller länkat? Omskakande för Julie är det i varje fall!

Olivier, Gatumusikanten och Konserten

Hela detta ganska långa och komplexa stycke innehåller så mycket symbol- och känsloladdat material att det bara skulle bli rörigt att försöka förkorta det mer än vad jag gjort. Här binds också musiken allt mer till Julie och kärlekens läkande kraft och närvaro understryks.

Ungefär samtidigt som musdramat pågår får Olivier via ett MC-bud ett paket. Det innehåller partituret för Konserten. Men mera om detta om en stund. En tid innan detta drama utspelar sig har Olivier efter tips från sin hemhjälps dotter som sett Julie i kvarteret, efter tre dagars sökande äntligen funnit Julie på hennes stamcafé:[footnoteRef:28] [28:  DBF, Revealed, sid 33] 




”Julie!” Julie ser förvånat upp på Olivier som plötsligt står framför henne. Han sätter sig samtidigt som han beställer en kaffe av en förbipasserande servitör. ”Jag har letat efter dig.” ”Och?” Julie är iskall. ”Nu har jag hittat dig. Det är tredje dagen jag är här” Julie ser ansträngd ut. ”Spionerar du på mig?” ”Nej. Jag saknar dig.” Julie ser blandad ut men tinar upp efter hand och blir alltmer avspänd.

I bakgrunden ser vi hur en finare bil stannar och Gatumusikanten kliver ur tillsammans med en välklädd kvinna som efter en kindpuss ger sig av igen, (Julie betraktar scenariot). Han tar fram sin flöjt och börjar spela, musiken hörs tydligt in i caféet. Olivier lystrar till av flöjtmusiken, vänder sig om för att se och lyssna. Musiken låter som om den kom från Konserten! Julie ser på Olivier: ”Hör du vad han spelar?” Olivier ler: ”Det låter som …” Olivier säger leende: ”Ja!” Julie däremot ser obehagligt berörd ut och verkar inte veta riktigt vad hon ska ta sig till. Olivier lämnar snart Julie, som går en stund senare men stannar till vid Gatumusikanten: ”Var har ni hört den där melodin?” ”Jag hittar på många olika melodier. Jag tycker om att spela.” (Han ser lätt irriterad ut.)



Just som Olivier återfinner Julie på caféet improviserar Gatumusikanten fram harmonin som finns i Konserten. Olivier vet kanhända att han blivit ombedd att fortsätta arbetet med Konserten men säger ingenting, han har i varje fall inte fått partituret ännu, Julie tror fortfarande att hon har lyckats med sin plan; att döda det gamla. Synkronistiska band vävs, och mer ska strax komma. (Innan det nedan beskrivna skett har musdramat passerat. Nu fortsätter vi alltså på musiktemat)



Julie väcks av telefonen runt halvtolv på kvällen. Det är Lucille som övertalar henne att det är viktigt att hon kommer till klubben Lucille jobbar, Lucille behöver henne.[footnoteRef:29] När Julie väl kommit dit visar det sig att allt redan ordnat sig och de kan sitta och prata med varandra innan Lucilles scenshow börjar. Lucille får se något i andra änden av lokalen och nickar bortåt: ”Julie. Det där är väl du?” Julie ser ditåt. ”Jo, det är jag.” På en TV:n får vi först se en bild på Julie följt av andra bilder på Patrice och henne, bilder från mappen vi sett tidigare, men som inte Julie sett …[footnoteRef:30] [29:  DBF, The Club, sid 35 (Lucille jobbar som sexartist på klubben.)]  [30:  DBF, Secrets, sid 36 (Texten är mer eller mindre identisk med Manusdokumentet).] 


”Jag försöker förstå Patrices tankar. Det är inte lätt. Jag vet inte.” (Vi ser nu att det är Olivier och att reportern är Hélène, kvinnan som ville tala med Julie vid sjukhuset.) ”Kan ni säga nåt om partituret som nu visas för första gången?” ”Det är första delen av en konsert som Europarådet hade bett Patrice skriva. Det var tänkt att konserten bara skulle spelas en gång av tolv symfoniorkestrar i de tolv EU-länderna.” Olivier visar partituret under tiden han pratar, och ändringarna som kopisten talat med Julie om när Julie hämtade partituret för att förstöra det syns tydligt i bild. ”Patrice var ganska inåtvänd. Bara en person förstod honom. Julie, hans fru. (Närbild på Hélène som fortsätter:) ”Jag försökte övertala henne att ställa upp här” (helbild på fotot som togs när Julie var på väg in när Hélène försökte tala med henne). ”Men faktum är att hon vägrade” (Julie tar sig för pannan.) ”Jag utgår därför att ni hade detta i ert arkiv.” ”Nej det hade jag inte. Man kan inte förutse …” Olivier tystnar och sträcker sig efter den blå dossiern och fortsätter: ”Det är bilder och dokument från Patrices rum på konservatoriet. Hans fru ville inte ha dem. Jag kanske inte skulle visa dem.” (Vi ser bilder på Julie ensam, tillsammans med dottern, Patrice i arbete som dirigent, mm, mm.)

”Han var en av vår tids största kompositörer” (…) (Julie följer noga programmet) … Nu kommer några bilder på en kvinna vi, men inte Julie sett förut. Patrice har uppenbarligen en relation med henne. Den sista bilden är en närbild av dem med huvudena kärleksfullt tillsammans. Julie ser överraskad, chockad ut …

… Julie kastar sig i en taxi hem till kopisten för att få numret till journalisten. Hon får veta att kopisten efter olyckan gjort en kopia som hon skickat till Strasbourg.

Julie ser oförstående på kvinnan och skakar på huvudet: ”Varför gjorde ni det?” ”Ni hämtade partituret för att förstöra det.” … ”Den här musiken är så vacker. Man förstör bara inte sånt.”

Nästa dag är Julie på väg till Olivier när hon på avstånd ser honom stiga in i sin bil och köra iväg. Julie springer efter ropande, men är för långt bort och ger besviket upp. När han måste stanna för ett utryckningsfordon (!!) tar Julie chansen och rusar efter och hinner precis fram när Olivier börjar köra.



En ganska rolig detalj som faktiskt onekligen har ett visst drag av synkronicitet över sig men som i varje fall kan hänföras till begreppet länkade händelser: Det är ett utryckningsfordon som tvingar Olivier att stanna. Olivier har ju ryckt ut för att rädda Julie genom att ta tag i arbetet med Konserten och att under intervjun visa bilderna från den blå mappen med bland annat Sandrine. Samtidigt rycker Julie ut för att konfrontera Olivier för att han håller på med vad som framgår allt tydligare, hennes musik, något som hon dessutom trodde var omöjligt eftersom hon med egna ögon sett dem förstöras i sopbilen.



Julie pustar ut efter språngmarschen … ”Så du skriver på Patrices konsert.” ”Jag försöker.” Julie ser spänt på honom: ”Du har inte rätt till det. Det kan aldrig bli det samma.” Olivier blir för första gången i filmen upprörd: ”Jag vet inte om jag klarar av det. Men jag ska säga varför jag gör det. Jag såg det som en möjlighet att fä dig att gråta, att springa.” Julie ser upprört gråtfärdig på honom och skakar på huvudet under tiden som Olivier fortsätter: ”Enda sättet att få dig att säga: – Jag vill. Eller: – Jag vill inte.” Julie försöker frustrerat formulera sig: ”Jag … du kan inte … det är inte rättvist.” ”Du gav mig ingen annan utväg” Oliviers röst blir lugn. Julie sänker blicken och fortsätter lågmält: ”Du har ingen rätt att …” ”Vill du inte se vad jag skrivit?” Julie ruskar lätt på huvudet. ”Jag är inte säker på att jag förstått. Om jag bara fick spela för dig …” Julie ser naket långt, långt bort.



Olivier (och hennes eget omedvetna) har lyckats för nu påbörjas själva transformationen av Julies förnekade känslor och bortträngda minnen. Äntligen har något hänt som slungar ut Julie från sin kontrollerade tillvaro; Olivier lyckas få med sig Julie hem till sig och nu börjar Julies liv ta vart på nytt:



Olivier sitter vid flygeln och spelar ett avsnitt från konserten. Julie lyssnar aktivt och går plötsligt iväg till bokhyllan och söker upp ett avsnitt i en vacker gammal bok med gulnande sidor samtidigt som hon frågar: ”Vet du vad kören skulle sjunga?” ”Nej.” ”Jag trodde Patrice hade sagt det.” ”Nej” ”På grekiska är förstås rytmen annorlunda.” Olivier slutar spela och ställer sig bakom henne och nynnar köravsnittet samtidigt som han som i förbigående andas in doften från henne hår. Precis när han ska röra vid Julie säger hon plötsligt: ”Vem var flickan?” ”Vilken flicka?” ”Hon på fotografierna du visade i TV.” Julie vänder sig om och ser på Olivier och fortsätter: ”Hon som var med Patrice.” ”Kände du inte till henne?” Oliviers röst är förvånad. Julie ser uppmärksamt på honom: ”Säg som det var. Var de ihop?” ”Ja” Hur länge hade det pågått?” ”I flera år.” Julie vänder sig bort med en djup suck. ”Var bor hon?” Julie ser ut som om hon egentligen inte vill veta det och ser ner i golvet … ”Nära Montparnasse. Men de sågs oftast i domstolen.” Oliviers röst blir lågmäld, oroad: ”Hon är advokat. Det vill säga … tingsnotarie … Vad vill du göra?” Julie ser på Olivier och säger nästan överdrivet naturligt och avspänt: ”Träffa henne!”[footnoteRef:31] [31:  DBF, The Lover, sid 37] 




Ytterligare en chock, men på något sätt har nog Julie ändå förväntat sig, eller kanske snarare befarat detta. Hon tar det trots allt ganska lugnt, svaret på Oliviers fråga vad hon ska göra är samlat och nästan positivt: ”Träffa henne!” Nu kan vad som helst hända när det gäller Julie!

Korset och Sandrine

Korset som kommer skildras här nedan måste betraktas som ett länkat objekt, (trots att det inte är samma kors, när det dyker upp igen, utan ett likadant), snarare än synkronicitet, men även detta kan kanske diskuteras, skillnaderna är inte alltid uppenbara.



Långt tidigare, när Julie precis flyttat in till Paris och är hos läkaren för kontroll ringer läkarens telefon, han svarar och ger henne strax luren. Det visar sig vara Antoine, som söker Julie för att återlämna ett kedja med ett kors han har hittat i samband med olyckan. De bestämmer möte på ett café och Antoine räcker Julie korset. ”Jag hade glömt det.” Julie håller det under tiden de talar men Antoine får tillbaka det igen när Julie går med orden: ”Ni gav tillbaka det. Ni får det.”[footnoteRef:32] [32:  DBF, Barricades, sid 31] 




Julie vill inte spara någonting från sitt gamla liv, och tror här att det går att befria sig från sitt onda genom att kasta bort allt gammalt och ignorera sina känslor, men korset kommer hon få se igen; inte samma, men ett likadant, och Patrice har haft det i sin hand, och det hänger på en person som hon just då inte vet existerar; Sandrine, Patrices älskarinna.[footnoteRef:33] [33:  DBF, The Lover, sid 37] 




Efter mötet med Antoine beger sig Julie till badet.[footnoteRef:34] När hon är på väg upp ur bassängen drabbas hon av Konserten igen. Hon sjunker ner i vattnet i fosterställning men med händerna för öronen i ett försök att få tyst på den inre musiken. Hennes omedvetna låter henne inte komma undan med förträngningar. [34:  DBF, The Witness, sid 32] 


Senare, på väg hem passerar hon Gatumusikanten som ligger på sida på trottoaren utanför caféet där han brukar spela. Julie går oroligt fram till honom och undrar om han är sjuk. Han lyfter huvudet och ser upp på Julie som passar på att skjuta in flöjtfodralet under hans huvud som kudde. Han lägger trött ned huvudet på det och säger ”Man måste alltid ha något kvar.”



Tidsperspektivet är i och för sig osäkert här, men det spelar ju heller ingen roll, synkronistiskt sett, så länge upplevelsen av samband finns där. Den behöver inte ens bli medveten just då. Man skulle i varje fall kunna gissa att den här scenen bland annat anspelar på att Julie inte behöll kedjan med korset, kärleksgåvan.



Julie som nu fått veta vem Sandrine är och var hon jobbar söker rätt på henne i domstolsbyggnaden och följer sedan efter henne till restaurangen och konfronterar henne i damrummet när Sandrine ska tvätta händerna innan maten:

”Ursäkta.” ”Ja?” Sandrine ser frågande på henne och närmar sig tvekande. Hon blir på sin vakt när hon känner igen Julie som frågar: ”Var du min mans älskarinna?” ”Ja.” Sandrine ser henne i ögonen och en skamsenhet glimtar till men hon förblir öppen. Julie tar sats innan hon fortsätter: ”Jag visste ingenting. Jag fick precis veta det.” ”Det var synd. Nu kommer du att hata både honom och mig?” ”Jag vet inte” ”Det är säkert.” Sandrine ser bedrövat ner i golvet och snart märker Julie att hon håller sig över magen. ”Är han far till barnet?” ”Ja. Han visste inte om det. Jag insåg det först efter olyckan. ”Sandrine suckar innan hon fortsätter: ”Jag ville inte ha barn, men det blev så. Nu vill jag behålla det.”

”Vill du veta var vi låg med varandra? Hur ofta?” ”Nej” Vill du veta om han älskade mig?” ”Det var det jag ville fråga. Men nu vet jag att han älskade dig” svarar Julie med blicken på Sandrines halskedja, det ser ut att vara ett identiskt med det kors Julie hade. Sandrine ler blygt igen ”Ja. Han älskade mig. ”Julie går mot utgången och försvinner ur bild men vi hör hennes steg stanna när Sandrine ropar: ”Julie … Kommer du att hata mig nu?” Det är tyst en stund, sen hör vi dörren stängas utan att Sandrine får något svar.



Sandrine har naturligtvis fått kedjan med korset i kärleksgåva av Patrice, vilket vi troligen kan sluta oss till utan att spekulera alltför vilt, också Julie en gång fått. Dessutom är hon gravid med Patrice, vilket Julie inte hade en aning om.

Förlösning − upplösningen

När Julie besöker badet efter konfrontationen med Sandrine dyker hon ner i vattnet och stannar under ytan mycket länge, runt 30 sekunder, hon formligen kippar efter handen när hon väl kommer upp. Ville hon egentligen ta livet av sig? Hursomhelst så väljer hon livet.[footnoteRef:35] [35:  DBF, Softness, sid 38] 


Hon besöker mamman, för sista gången i filmen, (vilket har skildrats tidigare) men stannar utanför fönstret och ser på modern som ser på TV där en lindansare balanserar över ett bråddjup. Hon går med målmedvetna steg därifrån till Olivier.



Oliver öppnar dörren med ett leende. ”Kom in” följt av en orolig min och: ”Har det hänt något? […] Har du träffat henne?” Julie slinker in och Olivier stänger dörren efter henne. ”En dag bad du mig ta hand om en dossier från Patrice.” ”Du ville inte göra det.” ”Nej. Hade jag gjort det …” Hon tänder en cigarett och ser på Olivier. ”Fotografierna låg väl i den?” ”Ja.” Julie ler: ”Hade jag tagit den hade jag fått reda på det. Hade jag bränt allt hade jag aldrig fått reda på nåt.” ”Nej.” ”Det kanske är bättre så här.” Julies ansikte har blivit mer levande nu. Snabbare växlingar, mer intensitet. ”Får jag se nåt du har komponerat?” Hon fyrar av ett öppet varmt leende, fullt av handlingskraft.

De sitter vid partituret: ”Kommer fiolerna in här?” ”Altfiolerna” *Altfioler* Musiken hörs när de följer noterna … Olivier: ”Och nu” … ”Vänta! Kanske lite lättare. Utan slaginstrument.” *Bläckinstrument*. Julie: ”Utan trumpeter” *stråkar* Julie: ”Piano” *piano* Julie: ”Och istället för piano?” Olivier: ”En flöjt?” Julie: ”Mm, En flöjt” *flöjt* Julie tar partituret och ställer sig vid arbetsbordet [Bilden tonar bort suddigt …][footnoteRef:36] [36:  DBF, Acceptance, sid 38] 




Är det kanske det Gatumusikanten spelade på caféet när Olivier äntligen träffade Julie igen och som nu påverkar stycket? Hursomhelst så har Julie knuffats ut ur sitt förnekande till ett dynamiskt känsloliv och in i livet och kärleken igen. Hon förlikar sig med Sandrine och hennes graviditet och storslaget skänker lantegendomen till Patrices älskarinna och deras gemensamme arvinge.[footnoteRef:37] Att detta sker är tack vare envisa synkronistiska skeenden som snarare ökar än minskar ju mer Julie anstränger sig att eliminera alla känslor och minnen. [37:  DBF, Acceptance, sid 39] 




Julie sitter och arbetar intensivt med partituret; hon har bläck från pennan på fingret. Hon skriver in den sista ändringen, flöjten, granskar stycket en stund, tar upp telefonen och ringer; Olivier svarar. ”Det är jag. Jag är klar. Hämta det i morgon eller nu om du orkar” ”Jag är inte trött, men jag tänker inte hämta partituret.” ”Va?” Julie är förvånad. ”Jag gör det inte. Mina tankar har kretsat runt det hela veckan. Det kunde vara min musik. Lite tung och tafatt, men … min musik … Eller din … men i så fall måste vi berätta det för alla … [Tystnad] ”Är du kvar?” ”Ja. Du har rätt.” Julie lägger på luren och funderar.

Hon ringer Olivier igen. ”Det är jag igen. Sover du på madrassen som vi …” ”Ja.” ”Det har du inte berättat” ”Nej, det har jag inte.” Julie sitter med luren vid örat tyst en stund innan hon fortsätter: ”Älskar du mig fortfarande?” ”Jag älskar dig.” ”Är du ensam?” ”Javisst är jag ensam. Julie är tyst en stund igen innan hon fortsätter: ”Jag kommer”.

Hon ser på partiturets köravsnitt *Kören*: ”Om jag talar änglars språk; men inte har kärlek; är jag bara ekande brons …”

Genom lampan ser vi Julie rulla ihop partituret och gör sig klar att gå under det att musiken fortsätter under tiden Julie lämnar lägenheten …[footnoteRef:38] [38:  DBF, Relief, sid 39] 




I slutscenerna får vi se en kärleksscen mellan Julie och Oliver och i den allra sista scenen ser vi ett tecken på en öppning av hennes förträngda sorg när Julie naken, äntligen i tårar sitter på golvet som sakta bryts upp i ett leende.

Diskussion, analys och slutsatser

Att introducera nya begreppsdefinitioner är kanske att sticka ut hakan, men man måste ju göra det om det behövs för att kunna förstå någonting som tidigare inte formulerats.

Det är många som ”tassar runt” det som jag här hänför till länkade händelser eller objekt, herr Jung inräknat. Andra avfärdar brutalt alltihop helt enkelt genom att kalla dessa för rent slumpmässiga händelser, (på samma grundval som de gör med sådant som faller inom synkronicitetsbegreppet). Granskar man dessa inser man ganska snart att det är en avsevärd skillnad mellan dessa två. Om man till att börja med accepterar begreppet synkronicitet så måste man ju ganska snart avgränsa det gentemot andra händelser som inte kvalificerar sig som synkronistiska.

Så står man då där med en serie händelser som inte är synkronistiska per definition, men som likafullt är subjektivt betydelsefulla och dessutom hänger samman på det sätt att om någon eller något av ”länkarna” inte kommit till stånd, ja då hade inte heller de synkronistiska händelserna kunnat ske, eftersom de på olika sätt är avhängiga sin specifika historia och händelsekedja.

I det här fallet när det gäller filmen ”Blå” så är det ju förvisso någonting som egentligen inte skett, men det skulle kunna ha skett likväl, och vi har ju här via manuset onekligen en enastående möjlighet att analysera, beskriva och filosofera över ett livsöde på ett sätt som inte lika lätt låter sig göras i verkliga livet, (på samma sätt är det naturligtvis när det gäller många manus inom film och teater samt litteratur som har en genomtänkt personligt förankrad historia). Men det skulle ju lika gärna kunna göras om man har tillgång till en noggrant gjord levnadsteckning eller självbiografi.

Kieslowski har tillsammans med medmanusförfattaren Krzysztof Piesiewicz på ett mycket känsligt, trovärdigt och skickligt sätt satt ihop detta manus som om det skulle vara hämtat från livet självt, och handlingen går överhuvudtaget knappt inte att tänka sig utan detta skelett av synkronistiska (och länkade) händelser. Hade Krzysztof Kieslowski varit i livet så hade jag absolut försökt få till en intervju med honom, eftersom det uppstår så många frågor kring filmen. Till exempel om vissa scener var medvetet valda.

Det jag här kallar länkade händelser eller objekt skiljer sig från de rent synkronistiska på så sätt att de till exempel inte leder till något annat än sig själv (som med Lampan) eller kanske har en stark laddning, men saknar egentligt samband, alltså inte ens ett akausalt sådant, men det har ändå en laddning och ett slags budskap, om man så vill.

Här skulle man också kunna komma in på hur drömmar fungerar, för en del av det som sker skulle kunna tänkas påverka oss på mer eller mindre omedveten nivå, och alltså kunna ”verka i det fördolda” som även drömmar kan. Vi kanske till och med registrerar en händelse eller en dröm med ett ”Det var ju märkligt också!” men vi stannar inte upp därför att vi inte har tid eller möjlighet att ta hand om det just då utan fortsätter med det vi höll på med, men ändå kan vi senare upptäcka att det skett något med oss som vi inte riktigt kan förklara, något har fått oss att ändra inställning eller fått oss förstå något nytt.

Länkade händelser och objekt är ju på många sätt betydligt vanligare än synkronicitet, jag skulle vilja säga så vanligt att man inte reflekterar över det. Som sagt kallar många synkronicitet för slumpen många gånger. Men vad är slumpen? Otaliga vetenskapsmän viftar bort ”obekväma” händelser med det. Allt som inte går att upprepa är slumpmässigt och utan betydelse. Det går att matematiskt bevisa slumpmässiga tendenser, och räkna fram slumptal, m.m., m.m. Men är människor slumpmässiga maskiner? Är starka och avgörande känslor som kärlek och vänskap slumpmässiga? Är starka inre, kanske andliga upplevelser slumpmässiga?

Det är här vi har svårt att hålla oss på det vetenskapliga planet och alltmer närmar oss religionen eller det andliga fältet. i varje fall sett ur vårt rationella västerländska tänkandes perspektiv. Det urgamla österländska tänkandet fungerar efter helt andra principer. Istället för det linjära Orsak – Verkan gäller ett tänkande i fält: Vad händer samtidigt.[footnoteRef:39] [39:  Suzanne Gieser, Den innersta kärnan, sid 330, ff.] 


Varför Jung själv inte utvidgade synkronicitetsbegreppet till att innefatta det jag kallar länkade händelser eller objekt kan man ju bara spekulera över. Noterat även detta borde han ju ha gjort, men varför han satte gränsen där han gjorde och lämnade ”länkarna” till sitt öde är en annan sak vi aldrig får veta.

Och, hade inte den gode Wolfgang Pauli uppmuntrat och närmast tjatat på Jung så hade den senare kanske inte skrivit så mycket mer om synkronicitet överhuvudtaget, trots att han varit på spåret sedan innan 1911. (I ett brev till Carl Seelig säger Jung att han fick de första fröna till sin synkronicitetsprincip av Einstein vid en middag hos Jung.)[footnoteRef:40] [40:  Suzanne Gieser, Den innersta kärnan, sid 327] 


Plötsliga insikter och genombrott; någonting oväntat sker, något som ger en liten knuff i en annan riktning, en impulsiv sväng, en avvikelse, en stundens ingivelse, och helt plötsligt är förutsättningarna för resten av ens liv helt annorlunda. Varför gjorde vi så? Vad var det som hände? Vi vet inte. Det kändes rätt, helt enkelt. Det skulle bara vara så. Slumpen? Nej, jag skulle inte tro det. Jag säger som titeln på Jan Cederquists bok:

Slumpen är ingen tillfällighet.




Sammanfattning

Förutom det filmtekniska och delvis banbrytande fotot med suggestiva närbilder och diffusa suddiga partier och svartklipp som känsloförstärkare har filmen en otroligt starkt trovärdig handling. Vi anar också musikens påverkan på psyket och hur svårt det är att förtränga. Jag har valt att inte gå in närmare på detta eftersom uppsatsen skulle svälla ut bortom hanterbarhet. Om någon hade berättat dessa handlingar som taget ur sitt eget liv så skulle det inte vara svårt att tro på sanningshalten, man skulle bara ha förundras över det stora i livet.

Julies personliga resa från att hon vaknar till sans på sjukhuset innehåller alla de försök till att slippa undan smärtsamma minnen genom att förtränga och göra sig av med allt som är förknippat med hennes personliga historia tillsammans med Patrice och deras gemensamma barn som många av oss kanske själva skulle göra, om vi inte visste bättre.

Alla försök misslyckas, hennes skicklighet och noggrannhet till trots. Vi har med en rationell personlighet att göra, någon som sätter sina känslor i andra hand och vill slippa undan och gå vidare, och det enda som kan få en sådan person att släppa kontrollen är någon form av ”chockterapi”, det vill säga något som får personen ur fattningen, vilket alltså sker flera gånger ända tills dess att Julie ger upp.

Olivier har förvisso också en aktiv roll, men förekommer även som mer eller mindre ofrivilligt länkat objekt ibland. Synkronicitet är den bärande och förlösande kraften i filmen och på ett mycket tydligt, för att inte säga uppenbart sätt kan vi följa Julies självläkning till att bli hel igen.



Vidare forskning

Länkade händelser och objekt, skulle vara intressant att studera vidare tillsammans med hur synkronicitet verkar i människor i förvandling. Likaså skulle det vara mycket intressant att närmare undersöka musikens djupare påverkan på människans psyke.




Källor



Kieslowski, Krzysztof, Frihet – Den blå filmen, Dvd (Trois Couleurs: Bleu) (1993)

Kieslowski, Krzysztof, Den vita filmen, Dvd (Trois Couleurs: Blanc) (1994)

Kieslowski, Krzysztof, Den röda filmen, Dvd (Trois Couleurs: Rouge) (1994)

Extramaterial i ovanstående respektive Dvd (intervjuer, mm)

Litteraturlista



Cederquist, Jan (2005). Slumpen är ingen tillfällighet. Lidingö: Langenskiöld



Franz, Marie-Louise von (1998). Om synkronicitet och spådomskonst. Solna: Centrum för jungiansk psykologi



Gieser, Suzanne (1995). Den innersta kärnan: djuppsykologi och kvantfysik: Wolfgang Paulis dialog med C.G. Jung = [The inner most kernel]: [depth psychology and quantum physics: Wolfgang Pauli’s dialogue with C.G. Jung]. Diss. Uppsala: Univ., 1996



Hopcke, Robert H. (2000). Slump och synkronicitet: om meningsfulla sammanträffanden i våra livshistorier. 1. pocketutg. Stockholm: Natur och kultur



Hopcke, Robert H. (1991). Jungs psykologi: en resa genom C.G. Jungs samlade verk. Stockholm: Natur och Kultur



Jung, C. G. (1985). Synchronicity: an acausal connecting principle. ARK ed. London: Ark



Jung, C. G. (1993). Valda skrifter. Psykologiska typer. [Rev. nyutg.] Stockholm: Natur och kultur



Jung, C. G. (1995). Valda skrifter. Arketyper och drömmar. Stockholm: Natur och kultur




Bilaga

Den Blå Filmen – ”Manusdokument”



Skapat av Olof Wäsström i avsikt att främst fungera som referensmaterial till C-uppsatsen 





Synkronicitet som Skellett? - Hur synkronicitet ser ut i Kieslowskis film ”Blå”.



Andra upplagan, reviderad januari 2010 i samband med C-uppsatsen


Det här är arbetsdokumentet, eller Manuset, om man så vill. Det skulle faktiskt kunna gå att återskapa filmen med detta. Naturligtvis skulle det inte bli en identisk film, men man skulle i varje fall få till en skildring av händelserna och sammanhangen, och det är faktiskt precis det som är min avsikt, att beskriva ”vad som hände och varför”, så långt det är möjligt.

Jag har försökt hitta en någorlunda vettig balans mellan:

Efter bästa förmåga och

Vad är nödvändigt att skildra?

Det var inte alltid enkla beslut att ta.

Det skulle lätt lika gärna kunna ha blivit tre gånger så stort, (för att inte säga trettio).

Några begrepp, förklaringar och förkortningar:

När det står Svart följt av sekunder så skildrar det en klippteknik som används i den blå filmen, ett ”svartklipp” plus den tid det är svart. Asterisk * skildrar instrument eller liknande.

Tre punkter, … anger paus. Tre punkter inom parantes (…) anger en längre paus, alternativt oredovisat händelseförlopp eller textparti som bedömts sakna relevans. (Mycket sällsynt)

Hakparentes [] anger scenen kameravinkel/synfält.

Konserten (i fetstil och kursiv) refererar till Konserten för Europas enande, det beställningsverk som Patrice hade i uppdrag att komponera.



Jag har av flera anledningar valt att följa dvd:ns kapitelindelning i ”scener”, och alltså behålla de engelska kapiteltitlarna från dvd:n. Den intresserade kan således även gå till källan direkt för varje kapitel om något verkar svårförståligt eller behöver kontrolleras.

Innehållsförteckning:

The Accident			28

Moaning			28

The Blue Room		29

Shutting Down		30

Destroying The Music		31

Terminating The Past		31

New Experience		32

Barricades			33
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Secrets			38

The Lover			39

Softness			40

Acceptance			40
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Rollerna			44

Skådespelare			44

Eftertexter, mm		45

The Accident

Svart. Ljudet av trafik på avstånd; några rader med namnen på produktionsbolagen bakom filmen som snabbt försvinner igen, samtidigt som ljudet blir tydligare – fram tonar en dunkel, blå färgton som många gånger dominerar filmen, samtidigt blir ljudet starkare. En bil i trafik, filmkameran sitter monterad under bilen. Framför oss är just nu höger framhjul. Filmens titel presenteras. Trafikbuller. Ljudet från däcken mot vägen som också förändras av omgivningen. Ljudet studsar mot ett räcke, tunnelväg eller fordon. Fukt på vägen.



Kamerabyte; utanför bilen. En hand genom ena bilrutan med ett blått, metalliserat papper fladdrar i fartvinden. Snart blåser det iväg.

In i en tunnel. Signalhorn. Trafik. Ljuset skiftar till gult. Inne i bilen sitter en söt flicka i femårsåldern. Hon ser ut genom fönstret bak. Bilarna och ljusen syns som filmade med lång exponeringstid. Det blir streck runt dem. Ljud från passerande bilar. Flickan ser lite uttråkad ut. Ut ur tunneln.

Bilen stannar och flickan skuttar lättad ut ur bilen och in i buskarna. Hon ska kissa. Föraren, en man runt trettio-fyrtio går ut och sträcker på sig under tiden.

Under bilen. I fokus är en bromsslang som läcker. Vi hör dropparna falla till marken. Flickan anas i oskarpt bortom hjulhuset. Samtidigt ropar en kvinnoröst: ”Kom Anna!” Flickan kommer springande ”Hoppa in!” ljudet av dörr som stängs. Droppe, efter droppe, sakta, ihållande. Bilen kör iväg.



Ett ganska kargt, men vackert, landskap. Dimma. En ung man, delvis ännu en pojke, (Antoine) står vid vägkanten. Ljudet från en bil hörs på avstånd. Han fördriver tiden med att leka med en numer ålderdomlig leksak. En träkula med hål i mitten är fastbunden vid en pinne med skaft. Genom att kasta upp den i luften ska man få den på plats på pinnen.

Signalhorn. Han kisar genom dimman och ett par strålkastare syns, bilen närmar sig. Han försöker få lift men bilen passerar bara förbi. Familjen skymtar i bilen. Han rycker på axlarna och fortsätter leken och lyckas precis få kulan på pinnen och ler förnöjt när ljudet av skrikande däck följt av en våldsam krasch. Vi ser de sista tiondelarna av kollisionen; hur bilen totalkvaddad mot ett träd ”sätter sig” och sjunker ihop hundra meter bort. En skrämd hund dyker upp bakom den lilla träddungen, springer skällande över vägen och försvinner. En färgglad uppblåst badboll rullar ut genom den krossade bakdörren och sakta blåser iväg över fälten. Antoine står som förstelnad några sekunder innan han tar upp sitt skateboard och springer mot olycksplatsen men kastar strax från sig det igen.

Moaning

[Scenen börjar betraktat från Julies synfält] En fjäder som ligger på Julies ena arm rör sig sakta av andningen … En läkare kommer in i rummet och fram till Julie, tar henne i armen där fjädern ligger. ”Vill ni tala om det nu?” Läkaren får inget svar - vi får nu se honom som en reflex i hennes ena öga, när han talar om för henne att hon har förlorat sin man i olyckan. Det får Julie att höja på huvudet se på läkaren och frågande säga; ”Anna?” ”Ja. Er dotter också. ”



Det är kväll och mörkt, ett fönster krossas i den svagt upplysta sjukhuskorridoren, det var Julie, hon går undan och gömmer sig i skuggorna alldeles i närheten av sköterskeexpeditionen. Nattsköterskan kommer springande och undersöker vad som hänt. Julie passar på att gå in i rummet och letar bland hyllorna. Hon hittar en burk tabletter och tömmer i den munnen men klarar inte att svälja som hon tänkt utan spottar ut dem i handen igen. Samtidigt går sköterskan till telefonen i korridoren utanför och ber någon säga till vaktmästaren om det krossade fönstret och är på väg tillbaka in men stannar till när hon ser Julie genom expeditionsfönstret. Julie märker att hon är sedd, de ser på varandra en stund innan sköterskan sakta kommer in i rummet. ”Jag kunde inte göra det.” Julie ger sköterskan tabletterna hon spottat ut.” Förlåt. Det var jag som slog sönder fönstret.” ”Det gör ingenting” säger sköterskan. Sköterskan ser medlidsamt på henne: ”Det gör ingenting. Vi sätter i ett nytt.”



Julie ligger i sjukhussängen, hon registrerar sakta, dimmigt att hon får besök av en man, Olivier, som har med sig en portabel tv som han gör i ordning åt henne. ”Är det idag?” frågar Julie. ”Ja, i eftermiddag klockan fem”. ”Kan jag hjälpa er med någonting?” frågar Olivier, men Julie slår bara ned blicken och säger ingenting mer. Olivier säger adjö och går.

(Olivier har vi inte stiftat bekantskap med ännu, men han kommer att betyda mycket för Julie senare.) Julie kan nu följa sin mans och dotters begravning, bland de sörjande ser vi bl.a. Olivier. Det framgår av begravningsceremonin att hennes man var en erkänt stor kompositör som av europaparlamentet haft i uppdrag att skriva en symfoni ”för ett enat Europa”. Musiker spelar några takter från konserten som tribut. När kistorna syns i bild rör Julie vid Annas kista på TV:n och en tår rinner nerför kinden, det är allt vad känslor hon visar.

The Blue Room

Julie sitter och läser på sjukhusets terrass. Blå glasväggar delar av den till mindre små uterum … Hon sitter med en bok i knät, slumrar lite. Plötsligt rycker hon till, översvämmad av ledmotivet i filmen; det musikstycke som väntar på att färdigställas och ett blått ljussken tar överhanden för att sakta åter tona ut … Julie sitter kvar i ett ”inre myller”

”Hej” En kvinnas röst.

Svart 8 sekunder

Julie ser inte glad ut av att se henne och hälsar avmätt tillbaka. ”Jag vet att du inte vill träffa mig”. Kvinnan står precis utanför räcket. ”Det stämmer” svarar Julie. ”Får jag stiga på?” ”Nej” svarar Julie, reser sig och går mot dörren in. ”Det gäller inte om en intervju” säger kvinnan. ”Vad gäller det då? frågar Julie. ”Jag skriver en artikel om din man, men det är en sak jag undrar över.” ”Vadå?” ”Konserten om Europas enande.” ”Julie ser blandad och lite skakad ut och svarar efter en kortare paus: ”Den existerar inte”. ”Du är förändrad. Förr var du inte så otrevlig.” Julie gör en grimas: ”Har du inte hört? Jag förlorade min dotter och min man en bilolycka”, och öppnar dörren till huset och börjar gå in när hon får en sista fråga som får henne att stanna upp och möta blicken när samtidigt en fotoblixt exploderar: ”Julie, är det sant att det var du som skrev din mans musik?” Julie har gått in innan sista ordet uttalats klart.



Olivier är på Patrices kontor. Ljudet från övande musiker av olika slag hörs tydligt i bakgrunden. Pianosolister, saxofoner, en fiol, någon tränar ett parti från en aria. Han tömmer skrivbordslådorna. Han stänger igen en överfull, blå dossier …



[Vy från fastighetens gård.] En bil stannar på vägen utanför och Julie kliver av. Hon är hemma igen. Det är ett stor gammalt gods i sten med ett flertal olika byggnader runtomkrig. En stenmur omger fastigheten. En kvinna, (husfru Marie) hälsar god dag när Julie på väg in hör ljudet från en sågmotor och passerar på avstånd, på väg till trädgårdsmästaren. ”Bernard! Bernard!” Han stänger av motorn och hälsar respektfullt bockande ”God dag” när han ser henne och Julie frågar honom om han tömt ”Det Blå Rummet”. Han bekräftar och Julie går mot huset. ”Madame!” Julie stannar till. Bernard fortsätter: ”Vi är mycket ledsna”. Julie ser tyst på honom …



Marie ser bekymrat uppför trappen till övervåningen samtidigt som vi hör Julies sista steg uppför den och sedan hur de tveksamt saktar sig … Vi ser henne försiktigt öppna den knarrande dörren och se in. Det blå rummet möter henne, fyller scenen. En blå kristallampa Bernard har glömt kvar hänger vid fönstret och Julie går fram och smeker över den lite. Plötsligt, med ett nästan ilsket ryck sliter hon ner några av trådarna, men hejdar sig lika snabbt igen.

Shutting Down

Julie ser igenom några mappar på övervåningen, letar anteckningar; hon fortsätter till flygeln på våningen under. På notstället finner hon antecknade noter som hon nickande betraktar, viker ihop det när ljudet av kvinnogråt hörs och Julie lägger ifrån sig notpappret och följer ljudet fram till skafferiet där hennes åldrande hushållerska står. Julie håller henne om henne och frågar ”Marie. Vad är det? Varför gråter ni?) Hushållerskan ser på Julie innan hon svarar: ”Jag gråter därför att ni inte gör det. Jag tänker på dem hela tiden. Jag minns allt så väl. Hur ska jag kunna glömma?”



[Vy; mot trätrappan] Julie vacklar och ramlar in mot dörrkarmen till biblioteket nära att falla ser det ut, men hon lyckas sätta sig och blir sittande vid trappen i tankar.

Motorljud. En hund skäller utanför. Mansröster. Strax knackar det på ytterdörren och Marie fotsteg hörs, dörren öppnas och besökarna bes komma in. ”Vill ni ha något att dricka?” Oliviers röst: ”Nej.” En annan: ”Vi slår oss ner, det här kommer att ta en stund” ”Jag kommer snart.” Olivier igen.

Under tiden flimrar en blå reflex över Julies panna där hon sitter, ignorerandes det som sker. Det hörs steg uppför trappen mot henne och Julie vänder sig för att se vem det är ser hon att det är Oliver med dossiern från Patrics arbetsrum under armen. Olivier stannar upp och de ser ordlöst på varandra en stund innan Olivier sakta vänder och går ner igen.

Han kommer ut på gården och det hörs ett skott, sedan ett till. Olivier ser genom utåt portalen. Någonstans i närheten pågår en jakt.



Julie med ett vinglas i handen, talar med advokaten som sitter och antecknar: ”Ingen ska få veta det. Aldrig någonsin”. Hon instruerar honom att betala för hennes mamma på ålderdomshemmet honom och sörja för Maries och Bernards ålderdom. Vidare ska han sälja all egendom och tillhörigheter och sätta in pengarna på visst ett konto. ”Får jag fråga varför?” ”Nej!” svarar Julie med sitt första leende i filmen. ”Men då har ju ni ingenting?” frågar advokaten ”Jag har mitt eget konto”. Hennes hand leker med de lösryckta blå kristallerna.

I bilen utanför sitter Olivier och ser igenom innehållet i den blå mappen. Han stannar till vid ett antal foton av Patrice och en kvinna, uppenbarligen mycket nära bekanta; det är inte Julie!



Julie sitter vid flygeln och ser igenom partituret. Vi hör musiken vartefter hon läser noterna. Samtidigt som hon gör det för hon sakta, sakta, nästan omedvetet, bit, för bit, stödet till flygellocket åt sidan. Plötsligt, med ett dån faller det ner. Julie blir sittande efter hand överväldigad … det blå, skimret från en kristall i ett fönster någonstans omger henne, spelar i kaskader över ansiktet. Hon blundar sedan sammanbitet, som om hon försöker tvinga bort allt genom att inte se.

Destroying the Music

Julie parkerar och kliver ur sin röda Renault 4 L utanför ett kafé. Hon går över gatan och in i en gränd; vi ser en sopbil stanna till framför henne. Julie går in i ett notförlag och kopisten tar fram det inrullade partituret och breder ut det och kommenterar samtidigt som hon för handen över noterna och ”spelar dem” för oss. ”Jag älskar kören.” ”Jo” Julie verkar oberörd och rullar snabbt ihop det och lämnar lokalen under det att körmusiken fortsätter. Ute på gatan ser hon efter sopbilen som står alldeles i närheten och med raska bestämda steg går hon fram till den och kastar partituret. Käftarna som redan är på väg upp får genast tag i det och när det sätter tänderna i det krossas musiken samtidigt. Julie står och ser på med ett blandat uttrycka av sorg och samtidigt triumf.



Det är kväll. Julie sitter på en madrass framför brasan och går igenom sin handväska. Hennes hand får tag i en med blått, glansigt papper inslagen klubba. (Det ser ut som det papper som i inledningen fladdrade i bilrutan.) Filmen saktar in och Julie ser på den en stund innan hon tar av pappret och tveksamt tar den i munnen, hon grips av en övermäktig känsla och tuggar frenetiskt i sig den. Hon grips av en tanke och letar i handväskan fram sin telefonbok. Hon ringer upp och en man svarar. ”Det är Julie. Älskar du mig?” Det är tyst en liten stund innan han säger: ”Ja.” ”Sedan när då?” ”Sedan jag började jobba med Patrice.” ”Så du saknar mig då”, säger Julie närmast retoriskt och Olivier, (som är mannen i telefonens andra ände) svarar ”Ja.” ”Kom hit om du vill.” ”Nu?” ”Ja, med det samma.” ”Vill du verkligen det?” ”Ja” svarar Julie, och slänger på luren. Hon sitter kvar i tankar en stund och plockar sedan raskt undan det hon lagt på madrassen vid väskstädningen.

Terminating the Past

Vi ser ett rumsfönster och ytterdörren. Det regnar kraftigt, det hörs tydligt in i huset. Det är nästan mörkt inomhus. Ljuset från gårdsbelysningen tränger in genom de regnvåta glasrutorna. Olivier kommer in genom ytterdörren och stänger dörren efter sig. Han stannar till strax innanför dörren och ser sig omkring efter Julie i mörkret. Julie hör honom komma: ”Olivier” Hallen är i anslutning till det rum Julie befinner sig i. Han hittar fram till henne men stannar en bit ifrån. Han är genomblöt och slår ut med händerna. ”Jag föll” säger an förklarande till Julie, som nickar. ”Ta av den” Oliver ser på Julie och låter sin blöta rock falla till golvet. ”Resten också.” Olivier ser på henne någon sekund, sedan tar han av sig kavajen och börjar knäppa upp skjortan men övergår till att knyta upp skorna. Julie ser på en stund, drar sedan av sig blusen. När Olivier ser henne göra det går han strax fram till henne. De närmar sig försiktigt varandra den sista biten. Julie viskar: ”De har tagit allt. Madrassen är det enda som är kvar.” I Oliviers ansikte finns regndroppar ännu kvar, hela hans ansikte är vått. De börjar försiktigt kyssa varandra.



Olivier sover på madrassen när Julie ställer en kopp kaffe framför honom. Genom sömnen når doften hans näsa och han vaknar, ser sig yrvaket om och upptäcker Julie som ler mot honom. Eter kort stund säger hon ”Jag uppskattar vad du gjorde för mig. Men jag är som alla andra kvinnor. Svettas hostar och har hål i tänderna. Du behöver inte sakna mig. Det förstår du säkert nu.” Julies leende ebbar ut och Olivier försöker samla sig till att säga något men hon fortsätter, nu allvarligt och närmast sammanbitet: ”Stäng dörren efter dig när du går. Julie lämnar hastigt huset. Olivier klär sig hastigt och rusar fram till fönstret och öppnar det: ”Julie! Julie!” Inget svar.

Vi ser Julie gå på den lilla vägen längsmed den höga stenmuren. Hon bär på en kartong. Hon ser smärtsamt ledsen ut och är nära gråt men börjar dra med ena handens knogar mot muren en god bit. Hon stönar av smärtan, men fortsätter. Det gör så ont att hon till slut inte står ut och avbryter och för handen till munnen.



Paris. Julie kommer upp från rulltrappan vid Rue Mouffetard, som ligger i Montagne Sainte-Geneviève, på torget pågår kommersen för fullt. (Den första byggnad vi ser är apoteket mittemot!) Hon har paketet i famnen när hon orienterar sig genom vimlet, handen med den såriga knogen, passerar över en korg med äpplen. Hon kommer fram till ett fik, ser sig omkring lite, och kommer fram till vart hon ska.



Nu är Julie hos mäklaren: ”Det får inte vara några barn i huset.” ”Det underlättar om jag får fråga en sak.” Julie nickar Vad har ni för sysselsättning?” ”Ingenting.” ”Men, vad har ni för yrke?” ”Inget” ”Jasså?” ”Ja, så är det”. ”Jag tror jag har den lägenhet ni söker. Men det tar ett tag innan den blir klar.” ”Men, jag kan väl ändå flytta in?” ”Ja, efter ommålning och mattbyte. Julie uppger sitt namn för mäklaren, men måste ursäktande ändra det. Hon har tagit tillbaka sitt flicknamn. Mäklaren stannar upp, men säger ingenting utan ändrar uppgifterna.

Julie kommer in i lägenheten. Det är en äldre, ljus våning med stora fönster och högt i tak. Ett visst kaos råder. Julie går runt och ser sig om en stund och går sedan ivrigt efter paketet hon ställt ifrån sig i hallen. Hon öppnar det och tar fram Den Blå Kristallampan som hon hänger framför ett fönster. Hon betraktar den drömmande och fylls av minnen och efter hand av starka känslor och med knuten hand är tårarna nära; såren på knogarna mot henne ansikte minner om hur hon löser sådant. Hon biter ihop.

New Experience

Julie sitter på stamfiket och får sin vanliga kopp kaffe och glass av kyparen. Tonerna från en flöjt hörs in och Julie tittar lyssnande ut på gatan. En gatumusiker spelar. Julie lyssnar intensivt. Med fokus på en spilld glassdroppe på kaffefatet tonar scenen ut.



Julie besöker badet. Hon är ensam. Allt är som omgivet av ett blått ljus. Hon är en god simmare.



Julie vaknar på natten av oväsen på gatan. Hon går fram till fönstret och ser ut. Det är ett bråk, tre män misshandlar en fjärde som lyckas fly. Han rusar in i Julies port och springer uppför trapporna bankandes på dörrarna. Julie gömmer sig oroligt och är tyst. Slutligen tystnar det och så småningom går Julie fram till dörren, öppnar försiktigt och går ut och ser sig omkring. Hon ser ner i trappen och frågar: ”Är det någon där? ”Är det någon där?” Ett trapphusfönster slår upp och i draget som uppstår hörs ett gnällande från lägenhetsdörren som slå igen. Julie rusar fram till dörren och inser fnittrande att hon är utelåst. Hon sitter i mörkret i trappen när hon märker att ljuset tänds och hon ser grannkvinnan. På väg in i lägenheten knackar hon tyst på granndörren intill. Strax kommer en man ut och går in till kvinnan. Just som han stänger dörren märker han att Julie iakttar det som sker. Han stänger dörren. Strax tittar kvinnan ut genom dörren och ser på Julie en kort stund, ler svagt och stänger dörren igen. Julie sitter ensam i mörkret igen. Minnen tränger sig på, Var gång hon sluter ögonen hörs musiken och blå ljusstrålar runt hennes huvud …

Barricades

Det ringer på dörren. Julie som precis sätter upp en kruka med murgröna på väggen blir överraskad och tappar krukan som faller till golvet; blomman är redan fäst på väggen så rötterna blottas och Julie granskar dem. Dörrklockan ringer igen och Julie går och öppnar. Det är grannfrun. ”Ursäkta oljudet. Jag är strax klar.” ”Jag har inte hört något”, säger hon och fortsätter: ”Får jag stiga på?” Julie släpper in henne. Ni blev visst utelåst härom natten?” ”Ja”, svara Julie samtidigt som hon planterar blomman i krukan igen. ”Er man gav mig en filt. Jag satt i trappuppgången hela natten.” ”Jag ville be er skriva på den här.” Kvinnan håller fram en lista ”Vad är det?” undrar Julie. ”Alla andra har skrivit på. Vi vill inte ha lösaktiga kvinnor i huset. Hon som bor under er …” ”Jag lägger mig inte i andras liv” ”Det är ju en hora.” ”Det angår inte mig.”



Julie sitter på en bänk vid gatan och njutet av solen. En mycket gammal och hopsjunken kvinna är på väg mot en glasiglo för att lägga i en flaska. Det går mycket långsamt. För att gå måste kvinnan se ner i marken. Hon stannar till ibland och kalkylerar hur långt till hon ska gå innan hon är framme, Detta upprepas några gånger innan hon är framme vid iglon och gör det första försöket. Hon är ännu för långt ifrån för att kunna släppa flaskan. Hon går en liten bit till och tillslut lyckas hon. Flöjtmusik hörs i bakgrunden under tiden.



Julie är hos doktorn på kontroll och får beskedet att det inte är något fel på henne när telefonen ringer. Doktorn svarar och en röst hörs: ”God dag. Det är Antoine.” Ah, säger han och sträcker luren mot Julie och fortsätter, nu till Julie: ”Det är till Er.” Julie ser frågande på doktorn men tar luren: ”Hallå” ”Jag heter Antoine. Ni känner mig inte.” ”Nej. Ett ögonblick.” Hon vänder sig till doktorn och frågar: ”Vem är det?” En pojke som sökt er länge. Jag sa att han kunde ringa.” ”Visst” och fortsätter i telefonluren: ”Hallå, ja”. Jag vill träffa er. Det är viktigt.” ”Ingenting är viktigt” ”Det gäller ett föremål” ”En halskedja?” ”En halskedja … med ett kors.” Julie känner över en imaginär kedja runt halsen.

The Witness

De möts på ett kafé. Guldkedjan med korset dominerar bilden. Antoine är ynglingen som stod och liftade längs vägen när olyckan inträffade som håller det. Bildens fokus förändras och Julie tonar fram bakom korset. Hon ser på kedjan. ”Den hade jag glömt.” Julie tar halskedjan och ser på den med ett litet leende. ”Jag hittade den några meter från bilen. Men jag kunde inte behålla den. Det hade varit stöld. Om ni vill veta nåt. Jag kom till bilen precis efter …” ”Nej” svarar hon bryskt.

Svart 10 sekunder

”Ursäkta mig” säger Julie. Hon ser tankfullt ner i bordet. Antoine ser lite vilsen ut ett tag. ”Jag ville lämna igen kedjan. Men jag ville också fråga en sak.” Julie ser upp och svarar: ”Jaha?” ”När jag öppnade dörren var er man fortfarande vid liv. Han sa, jag förstår inte varför, men … Han sa: - Försök hosta nu.” Julie ser ner och ger små ljud ifrån sig. Vi tror nog att hon gråter, men hon tittar upp och det visar sig att hon skrattar. Antoine ser oförstående på Julie. ”Min man berättade en rolig historia. En kvinna som inte kunde sluta besökte läkaren som undersökte henne och gav henne ett piller. Hon svalde det. Sedan frågade hon vad det var för ett piller. Läkaren sa: - Det starkaste laxermedlet. - Laxermedel mot hosta? - Ja. Försök hosta nu. Antoine drar på munnen, men blir snabbt allvarlig igen. Julie fortsätter i den glada delen av minnet ”Vi skrattade.” Julie blir allvarlig igen och ser ner på bordet: ”I samma stund krängde bilen”. Hon ser upp igen och fortsätter: Ni förstår … Min man tillhörde de som alltid tar om poängen.” Antoine ser lättad ut. ”Ni gav tillbaka den” säger Julie och Han skiner upp men hon lägger halskedjan på bordet samtidigt som hon reser sig upp. Han ser förvirrad ut igen. ”Ni får den” avslutar Julie och lämnar hastigt kaféet. Antoine sitter kvar och håller i kedjan fundersamt.



Julie är i badhuset och simmar. En blå ljusslöja täcker bassängen som vanligt när Julie är där ensam. Hon häver sig upp ur bassängen, men formligen drabbas samtidigt av Konserten inne i sitt huvud i full kraft. Hon kryper ihop i fosterställning under vattnet och håller händerna för öronen i ett försök att få slut på musiken.



Julie är på hemväg när hon ser en man ligga på trottoaren vid den lilla gatan. Det är gatumusikern hon såg vid kaféet. Hon går fram till honom och frågar ”Är ni sjuk? Hur står det till? Han reser på huvudet och ser på henne och hon skjuter genast in den lilla väskan under hans huvud. Han låter genast huvudet falla till rätta mot väskan. ”Man måste alltid ha något kvar” säger han” ”Vad sa ni? Säger Julie förvånat och ser forskande på honom, men får inget svar.

Revealed

Julie sitter och röker i en stol när det ringer på dörren. Hon reser sig och går och öppnar. Det är kvinnan under som grannfrun försökt få uppsagd. ”Tack” säger hon med ett leende och ger Julie en bukett vita blommor. ”Varför då” undrar Julie när Lucille passerar in i lägenheten ”För att jag får bo kvar. De behövde allas underskrift för att köra ut mig. Så jag blir kvar.” Lucille går runt i lägenheten, Julie ser lite lätt överkörd ut men stänger dörren. ”Vad fint du har det” säger Lucille och fortsätter husesynen in till rummet där den blå kristallampan hänger. ”Precis en sån hade jag när jag var liten.” Julie har kommit efter in i rummet. ”Jag stod rakt under den och räckte upp handen. Jag drömde om att kunna hoppa så högt att jag kunde röra vid den. Lucille rör tankfullt vid kristallerna. Ljuset spelar i kristallerna när Lucille fortsätter: ”Sedan blev jag stor och glömde bort den. Var har du fått tag på den?” ”Jag hittade den” säger Julie med ett uttryck som röjer att det finns en djupare historia bakom det korta svaret. Lucille förstår situationen och frågar bara: ”Är den ett minne?” Julie nickar till svar. En kort paus innan Lucille fortsätter fråga: ”Bor du själv?” Julie ser lite förvånad ut över frågan ”Jaa” ”Jag skulle inte stå ut att vara ensam en natt.” Lucille ser på Julie, och kommer fram alldeles intill henne och granskar henne samtidigt som hon säger: ”Något måste ha hänt dig. Du är inte typen som man bedrar eller överger.” Julie skrattar lite ansträngt, pressar fram ett lite gåtfullt leende och försvinner ut i köket för att sätta blommorna i vatten. Lucille ser lite generat efter henne och följer med en bit. ”Förlåt. Jag pratar alltid för mycket.” Hon går fram till ett fönster och ser ut. ”Den stackaren …” ”Vem då?” Julie går fram till henne. När jag kom i natt sov han där. Nu har han gått men flöjten är kvar.”

*Bilden tonar ut*



Julies ansikte speglas i en gungande sked som sitter med skaftet ned i en tom flaska Perrier. Hon sitter på sitt stamkafé. Någon kommer fram till henne ”Julie” hörs en mansröst och Julie ser upp. Det är Olivier. Hon ser på honom som om hon aldrig sett honom tidigare. Han ser på henne, beställer en kaffe av den förbipasserande servitören och slår sig ner. Han spricker sakta upp i ett litet leende. ”Jag har letat efter dig.” Julie iakttar honom allvarligt genom dricksglaset. ”och …?” ”Nu har jag hittat dig. ”Ingen vet var jag bor” säger Julie med förnöjd min. ”Ingen.” instämmer Olivier. ”Det tog mig månader, men så hjälpte slumpen till. Min hemhjälps dotter såg dig här i kvarteret. Det är tredje dagen jag är här. ”Spionerar du på mig?” Julie granskar allvarligt Olivier. ”Nej. Jag har saknat dig” Julie suckar … Olivier får sitt kaffe. ”Har du flytt undan?” Julie nickar knappt synbart. ”Är det mig du vill undvika?” Julie ser milt på honom och skakar knappt märkbart på huvudet och ser ut … En finare bil stannar och ut kliver gatumusikern följt av en vacker, välklädd kvinna. Hon ler och ger honom en kärleksfull puss på kinden, kliver in i baksätet igen och försvinner. Mannen tar fram sitt instrument, sätter sig på trottoaren och börjar spela.

Julie ser på honom och lyssnar spänt. ”Hör du vad han spelar?” Olivier som också har iakttagit mannen vänder sig nu mot Julie och säger med ett leende: ”Det låter som …” ”Ja.” Olivier ser försiktigt lycklig ut medan Julie påtagligt är ett offer för mer negativt blandade känslor … ”Olivier ser lugnt på henne: ”Nu har jag träffat dig. Jag kanske kan nöja mig med det för stunden. Jag ska försöka.” Han reser sig och lämnar kaféet.

Julie sitter kvar och doppar en sockerbit i kaffekoppen.[footnoteRef:41] Kaffet rinner över och ner på fatet. Musiken hörs hela tiden. Julie reser sig slutligen och går ut och fram till flöjtspelaren. ”Ursäkta”, säger hon, ”Var har ni hört den melodin?” Han ser på henne lite förolämpat: ”Jag hittar på många olika melodier. Jag tycker om att spela.” Han ignorerar henne och fortsätter spela. Julie avlägsnar sig. [41:  Det gick åt en halv dag att hitta en sockerbitsort som tar upp sockret på 5 sekunder inte 8 eller 12 eller 3! Det säger en hel del om Kieslowskis noggrannhet när det gäller detaljer. Se intervju på Blå dvd:n; extra material)] 


Rats

Julie kommer hem från handel och går in i förrådet för att sätta in ett pack vattenflaskor. Någonting ser konstigt ut och hon flyttar på en kartong, upptäcker ett råttbo med ungar och skriker till. Hon går iväg och sätter sig vid matbordet en stund men går tillbaks beväpnad med en kvast. Hon tänder lampan, stirrar och stampar med foten. Efter en stund kommer musmamman tillbaks. Julie stirrar förskräckt på musfamiljen. Ungarna är inte många timmar gamla. Julie klarar inte av att göra någonting åt situationen utan stänger dörren och går.



Hon beger sig till mäklaren som frågar om hon är missnöjd med lägenheten vilket Julie förnekar. Tvärtom vill hon ha en till i samma stil vilket mäklaren säger sig kunna ordna om han får lite tid på sig. ”Hur lång tid?” ”Två-tre månader, säger han och kontrollerar sin Filofax. Julie grimaserar besviket. ”Ni skar er när ni rakade er.” Julie pekar på sin egen kind. Mäklaren ler snabbt och river bort plåstret. ”Min katt rev mig.” Julie nickar tankfullt. Den natten ligger Julie sömnlös. Ljuden från musfamiljen hörs genom mörkret …



Julie är på väg till sin mor. Vi ser fotografier på barn genom fönstret, kameran rör sig sakta mot mamman som sitter framför TV:n. I glasrutans reflexer ser vi en äldre man med käpp och en sköterska i vita kläder. En slags marschmusik hörs. Juli dyker nu upp i bild igen. ”Mamma” Ah … Marie-Franze.” ”Det är jag; Julie.” ”Ah, Julie! Kom lite närmare så jag får se på dig.” Julie går fram till mamman och ger henne en puss på kinden. Mamman tittar på Julie och säger: ”De sa att du var död. Men du ser ut att må bra. Och du ser så ung ut. Du var alltid yngst men nu ser du ut som trettio. När vi var små …” ”Jag är inte din syster, utan din dotter. Jag är trettiotre år.” ”Jag vet. Jag bara skojade. Jag mår fint. Här finns allt. Jag har TV.” Vi får se ett bungyjump när hopparen doppar huvudet i vattnet och är på väg upp igen. ”Man ser hela världen” fortsätter hon. ”Brukar du också titta?” ”Nej” I TV:n ser vi en ny hoppare hjälpas fram i hopposition. Det visar sig vara en förvånansvärt gammal man. Han hoppar oförskräckt och vi följer honom genom fallet tills han vänder uppåt igen. ”Vill du berätta något om din man, om hemmet eller din familj? Eller kanske om dig själv?” ”Mamma … Min man och barn är döda. Jag har inget hem längre” ”Jag hörde det.” ”Förr var jag lycklig. Jag älskade dem och de älskade mig …” Mamman ser på TV:n där en bungyjumphoppare nu är på väg ner från en helikopter. ”Hör du på, mamma?” ”Ja, Marie-France.” Julie biter ihop och fortsätter:

”Nu förstår jag att jag bara har en sak kvar att göra. Ingenting. Jag vill inte ha något, inga minnen. Vänner, kärlek, band. Det är fällor.” Mamman ser på Julie. ”Har du några pengar?” ”Jag har så jag klarar mig” ”Det är viktigt. Man kan inte ge upp allt.” Julie nickar. ”Mamma? Var jag rädd för råttor när jag var liten?” ”Nej. Det var Julie som var rädd.” ”Nu är jag rädd.” Julie ser bort …

Blue Tones

Olivier får ett platt paket ungefär på c:a 40x80 cm med MC-bud. Han öppnar det och ser att det är ett partitur och tar det med sig fram till flygeln där han provar några strofer.



Musmamman flytta undan sina ungar en och en från mitten av golvet in bakom några böcker …



Julie stannar till hos grannen på väg upp till sin lägenhet. Mannen öppnar. ”Vad trevligt att se er. Kom in.” Julie stannar utanför. ”Jag vill be er om en tjänst.” ”Min fru är ute. Kom in en stund.” Grannen tindrar med ögonen. Julie låter sig inte påverkas utan fortsätter sitt spår: ”Kan jag få låna er katt?” ”Förlåt?” Mannen ser lätt förvirrad ut. ”Er katt. Jag behöver låna en katt ett par dar.” ”Åh, jag vet inte … Den är inte kastrerad, kan anfalla …” Han ger med sig till slut hämtar katten. ”Jag är inte säker på att han tycker om er.” Katten ser lite skeptisk ut men protesterar inte. Julie kan ta med sig den upp till sig och släppa in den i garderoben; ett utdraget ”Mjau” hörs. Julie ser sammanbiten och äcklad ut, hon stänger dörren.



Julie kommer crawlande med god fart i det blåskimrande badhuset. Återigen är hon ensam där. När hon kommer fram till kanten ser hon att Lucille sitter där på huk. ”Vad gör du här?” undrar Julie förvånat, samtidigt som hon håller sig vid kanten och tar ett djupt andetag.

”Jag såg dig från bussen. Du sprang som om nåt hänt. Gråter du?” Julie skakar på huvudet: ”Det är vattnet.” Hon kan inte undgå att se in under Lucilles kjol och säger lite förvånat: ”Har du inga trosor på dig?” Lucille skakar på huvudet med ett litet leende: ”Aldrig.” Hon känner in att Julie är berörd av något och böjer sig tröstande fram och Julie låter sitt huvud vila i Lucilles famn och berättar med lätt sprucken röst: ”Jag lånade grannens katt så den skulle döda musen. Hon hade ungar.” ”Det är helt naturligt, Julie. Är du rädd för att gå tillbaka?” Julie nickar några gånger, hon försöker säga något men förblir tyst uppenbarligen svårt att erkänna det. Lucille nickar lite deltagande på huvudet: ”Ge mig nyckeln så städar jag upp.” Julie ser allvarligt men tacksamt på henne och tar fram nyckelknippan som ligger i väskan vid bassängkanten och ger henne den. Lucille tar den, reser sig samtidigt som en grupp unga flickor i vita baddräkter med orange flytdynor på armarna kommer in i bassängen. De är i ungefär samma ålder som Julies dotter. Lucille går iväg med orden: ”Vi ses hemma hos mig.” Julie nickar kort men ser bestört på strömmen av flickor som under stoj och stim hoppar ner i vattnet. En lärare går fram till kanten och vaktar. Julie lutar förtvivlad huvudet mot bassängkanten.

The Club

Vy över ”Paris By Night”. Telefonen ringer. Julie ligger och sover men vaknar och svarar. ”Det är Lucille. Jag måste be om en tjänst. Ta en taxi och kom hit. Jag betalar. ”Nu? Hon är ju … Det är ju mitt i natten.” ”Hon är halv tolv. Du har 25 minuter på dig. Det är viktigt” ”Julie muttrar ”… jag vet inte …”, lite ovilligt … men Lucille avbryter henne: ”Jag har aldrig bett om nåt, men nu måste jag. Kom!” ”Var är du?” Lucille berättar och förklarar hur Julie ska göra när hon kommer fram.

Julies taxi stannar vid klubben, det är fullt med folk i farten runtomkring. Hon går fram till en porttelefon och ringer på. ”Jaha?” hörs en mansröst ”Jag söker Lucille” ”ett ögonblick”, dörren öppnas av en mustaschprydd man med arabiska drag klädd i mörk kostym och nattklubbssorlet tränger ut. Julie följer mannen in och ser sig omkring under tiden. På en scen i närheten pågår nån slags lesbisk strippshow … Mannen pekar uppåt och Julie ser trappan och går upp. Hon kommer in en större artistloge, passerar en man som halvnaken sitter framför sminkspegeln, går fram till Lucille som hälsar med ett Mona Lisa-leende. (Det finns ingen vägg på ena sidan utan är öppet som på en balkong. Man ser scenen och delar av lokalen nedanför och en annan del av lokalen på samma våning, men mittemot.) Julie lägger armen över hennes bara axlar. ”Du kom.” Lucille ser påtagligt tagen ut. ”Ja.” Hon lutar huvudet mot hennes arm. ”Jag hoppas du förlåter mig? Förlåt.” Är du inte arg?” Julie skakar på huvudet: ”Nej.”

”Lucille, vi ska in om fem minuter.” Den nysminkade mannen Julie passerade ställer sig framför Lucille, iförd endast ett par string. ”Ägna dig lite åt mig.” Lucille ser hastigt på honom och åter på Julie och börjar berätta samtidigt som hon börjar massera hans könsdelar lika oberört och självklart som om hon hade smekt en katt. ”När jag hade bytt om gick jag hit för att dricka något. Jag lät blicken glida över publiken, rent slumpmässigt. I mitten … på första bänk … fick jag syn på min far.” Hennes sexshowpartner stryker henne snabbt över huvudet: ”Det räcker.” Han går därifrån. Lucille fortsätter berätta: Han såg trött ut. Han satt och nickade till. Men fixerade ändå tjejen. Knölen som släppte in dig körde inte ut honom - Han sket i vem det var. Julie ser deltagande på Lucille men lyssnar tyst vidare: Har man betalat. Har man ju rätt att se på.” Lucilles röst bryter och hon får tårar i ögonen. ”Jag visste inte vem jag kunde lita på. Jag var förtvivlad. Jag visste inte vem jag skulle tala med. Så ringde jag dig.” ”Och din far?” Julies fråga är milt försiktig. ”För tio minuter sedan tittade han på klockan och gick. Då mindes jag- Kl. 23:45 går sista tåget till Montpellier.” ”Lucille, varför sysslar du med det här?” frågar Julie med lite lätt roat uttryck. Lucille ser på henne en stund och gör en finurlig grimas: Därför att jag gillar det. Jag tror alla tycker om att göra det.” Julie ler stilla, och ser lite tankfull ut. ”Du räddade livet på mig” säger Lucille. ”Nej, inte alls.” Julie ruskar på huvudet. ”Jag bad dig komma, och du kom. Det är samma sak.” ”Nej” envisas Julie och rör lite sakta på huvudet. Inte fullt lika envist nu. Lucille märker att showen nedanför är slut, tittar dit och råkar se något på TV:n mittemot.

Secrets

”Julie. Det där är väl du?” Lucille nickar mot en tv en bit bort i lokalen. Samtidigt ropar hennes partner: ”Lucille. Det är vi nu” och Lucille ger sig av samtidigt som Julie förvånat ser ditåt. ”Ja. Det är jag” och ställer sig upp för att se bättre. Från TV:n hörs en bekant stämma: ”Europarådet bad er avsluta musikverket som Patrice de Cource påbörjat.” (TV:n visar stillbilder från Patrice liv) ”Ja, jag jobbar med det nu. Jag försöker förstå Patrice tankar. Det är inte lätt. Jag vet inte.” (Vi ser nu att det är Olivier och att reportern är Hélène, kvinnan som ville tala med Julie vid sjukhuset.) ”Kan ni säga nåt om partituret som nu visas för första gången?” ”Det är första delen av en konsert som Europarådet hade bett Patrice skriva. Det var tänkt att konserten bara skulle spelas en gång av tolv symfoniorkestrar i de tolv EU-länderna.” Olivier visar partituret under tiden han pratar och ändringarna som kvinnan på notförlaget talat med Julie om skymtar förbi ”Patrice var ganska inåtvänd. Bara en person förstod honom. Julie, hans fru. (Närbild på reportern) ”Jag försökte övertala henne att ställa upp här” (helbild på fotot som togs när Julie var på väg in när Hélène försökte tala med henne). ”Men faktum är att hon vägrade” (Julie tar sig för pannan). ”Jag utgår därför att ni hade detta i ert arkiv.” ”Nej det hade jag inte. Man kan inte förutse …”

Olivier sträcker sig efter den blå dossiern och fortsätter: ”Det är bilder och dokument från Patrice rum på konservatoriet. Hans fru ville inte ha dem. Jag kanske inte skulle visa dem.” (Vi ser bilder på Julie ensam, tillsammans med dottern, Patrice i arbete som dirigent, mm, mm) ”Han var en av vår tids största kompositörer” (…) (Julie följer noga programmet). Nu kommer några bilder på en kvinna vi, men inte Julie sett förut. Patrice har uppenbarligen en relation med henne. Deras närhet är av det självklara slaget. Den sista bilden är en närbild av dem med huvudena kärleksfullt tillsammans. Julie ser överraskad, chockad ut.



En taxi stannar vid en korsning utanför ett hyreshus, Julie stiger av, ber taxin vänta och går in i huset. Det är hemma hos kopisten som nu iförd morgonrock letar efter ett visitkort. En man i förd endast handduk skymtar genom glasdörren. Han tittar till men går vidare. Vi anar att de antingen sovit eller älskat när Julie dök upp. ”Såg ni inte på TV ikväll?” undrar Julie. ”Nej” skrattar hon … ”Ah, där ligger det. Med hennes hemnummer och till jobbet.” Varför vill ni ha det?” Idag på TV visade hon partituret som jag hämtade hos er. ”Jaha.” Kvinnan biter förläget i visitkortet. ”Efter olyckan, innan någonting var säkert, gjorde jag en kopia. Ni hämtade partituret för att förstöra det. Jag skickade kopian till Strasbourg.” Julie ser oförstående på kvinnan och skakar på huvudet: ”Varför gjorde ni det?” ”Den här musiken är så vacker” svarar hon ärligt och känslosamt. ”Man förstör bara inte sånt.” Julie håller rört hennes hand, stryker den lätt med tummen.

Julie är på nerför en trappa och över gatan när hon på avstånd ser Olivier stiga in i sin bruna Volvo 245 och köra iväg från parkeringen. Julie springer ropandes efter honom, men hon är för långt bort för att han ska märka något och hon ger upp och ser besviket långt efter honom. Framme vid gatan måste han hastigt stanna för ett utryckningsfordon och Julie tar snabbt chansen och rusar efter bilen ropandes hans namn och hinner lagom fram när Olivier börjar köra igen. Julie bankar på taket ”Olivier! Olivier!” Äntligen märker han henne och tvärstannar, kliver ur och går fram till henne med ett skamset, fånigt uttryck. ”Förlåt mig.” ”Det är ingen fara.” Julie pustar ut efter språngmarschen. ”Så du skriver på Patrices konsert.” ”Jag försöker.” Julie ser spänt på honom: ”Du har inte rätt till det. Det kan aldrig bli det samma.” Olivier blir för första gången i filmen upprörd: ”Jag vet inte om jag klarar av det. Men jag ska säga varför jag gör det. Jag såg det som en möjlighet att fä dig att gråta, att springa.” Julie ser upprört på honom och skakar på huvudet under tiden Olivier fortsätter: ”Enda sättet att få dig att säga: – Jag vill. Eller: – Jag vill inte.” Julie försöker frustrerat formulera sig: ”Jag … du kan inte … det är inte rättvist.” ”Du gav mig ingen annan utväg” säger Olivier lugnt. Julie lugnar sig och sänker blicken … ”Du har ingen rätt att …” säger hon lågmält. ”Vill du inte se vad jag skrivit?” Julie ser långt ifrån övertygad om att det vore en bra idé och ruskar lätt på huvudet … ”Jag är inte säker på att jag förstått. Om jag bara fick spela för dig … Julie ser långt, långt bort …

The Lover

Olivier och Julie är hemma hos Olivier som sitter vid flygeln och spelar ett avsnitt från konserten. Julie lyssnar aktivt och går plötsligt iväg till bokhyllan och söker upp ett avsnitt i en vacker gammal bok med gulnande sidor samtidigt som hon frågar: ”Vet du vad kören skulle sjunga?” ”Nej.” Olivier slutar spela och går mot Julie. ”Jag trodde Patrice hade sagt det.” ”Nej” ”På grekiska är förstås rytmen annorlunda.” Han kommer fram bakom henne och står nu. Nära, mycket nära, andas som i förbigående in doften från henne hår … Han nynnar köravsnittet … Precis när han ska röra vid Julie säger hon plötsligt: ”Vem var flickan?” ”Vilken flicka?” ”Hon på fotografierna du visade i TV.” Julie vänder sig om och ser på Olivier som ryggar lite tillbaka: Julie fortsätter: ”Hon som var med Patrice.” ”Kände du inte till henne?” Oliviers röst är förvånad. Julie ser uppmärksamt på honom: ”Säg som det var. Var de ihop?” ”Ja” Hur länge hade det pågått?” ”I flera år.” Julie vänder sig bort med en djup suck. ”Var bor hon?” Julie ser ut som om hon egentligen inte vill veta det och ser ner i golvet … ”Nära Montparnasse. Men de sågs oftast i domstolen.” Oliviers röst blir lågmäld, oroad: ”Hon är advokat. Det vill säga … tingsnotarie … Vad vill du göra?”

Svart 12 sekunder

Julie ser på Olivier och säger nästan överdrivet naturligt och avspänt: ”Träffa henne!”



Julie går över torget och uppför trapporna mot ingången till domstolsbyggnaden. Hennes blick söker bland myllret av människor som är där i olika ärenden, flera tingnotarier, (varav många är kvinnor) och andra tjänstemän samtalar med någon eller är på väg någonstans. Hon går fram till en kvinnlig notarie klädd i svart vid ämbetsdräkt som står i samtal och ser på denne så att det blir obehagligt för dem innan Julie inser misstaget, ber om ursäkt och går vidare. Så får hon äntligen syn på Sandrine (Patrices älskarinna) i samtal med en domare. De försvinner tillsammans in i en rättegångssal. Julie går efter och kikar in men blir genast utmotad av en vakt.

Softness

Julie står en bit bort bakom ett järngaller och spanar mot domstolen. Sandrine kommer ut tillsammans med en kollega och de beger sig till en restaurant i närheten. Julie följer efter på avstånd. Hon smyger efter och när hon ser att de väljer bord för att äta sätter hon fart in till kvinnornas och ställer sig vid ett handfat. Sandrine kommer inte långt efter och går fram till ett annat handfat, ordnar snabbt till håret i spegeln och tvättar händerna. Nu syns det att hon är gravid runt 7-8:e månaden. Sandrine märker inte att Julie ser på henne och är precis på väg ut men tvärvänder snabbt när Julie säger: ”Ursäkta.” ”Ja?” Sandrine ser frågande på henne och närmar sig med tvekande steg. Hon blir på sin vakt när hon ser att det är Julie. Julie ser allvarligt, men inte fientligt på Sandrine och fråga: ”Var du min mans älskarinna?” ”Ja.” Sandrine ser henne rakt i ögonen och en skamsenhet glimtar till men hon förblir öppen. Julie ser först ner snabbt och tar sats innan hon fortsätter: ”Jag visste ingenting. Jag fick precis veta det.” ”Det var synd. Nu kommer du att hata både honom och mig.” ”Jag vet inte” ”Det är säkert.” Sandrine ser bedrövat ner i golvet och snart märker Julie att hon håller sig över magen. ”Är han far till barnet?” ”Ja. Han visste inte om det. Jag insåg det först efter olyckan. ”Sandrine suckar innan hon fortsätter. ”Jag ville inte ha barn, men det blev så. Nu vill jag behålla det.” En toalett spolas och en kvinna kommer ut, tvättar händerna och försvinner. ”Har du en cigarett?” Julie gräver i handväskan och ger henne den och tänder den. ”Du borde inte …” Sandrine skakar på huvudet. Julie ler svagt nu. ”Vill du veta var vi låg med varandra? Hur ofta?” ”Nej” Vill du veta om han älskade mig?” ”Det var det jag ville fråga. Men nu vet jag att han älskade dig” Julie blick vilar på Sandrines halskedja med ett kors, det ser ut att vara identiskt med det som Julie hade. Sandrine smeker det med ena handen och ler blygt igen ”Ja. Han älskade mig.” Julie går genast mot utgången. (vilket vi bara hör) Sandrine vänder sig efter: ”Julie!” Julie steg hörs stanna upp i dörröppningen. ”Kommer du att hata mig nu?” Sandrine får inget svar utan efter en liten stunds tystnad stängs dörren. Sandrine håller om halskedjan, försjunken i tankar.



Julie dyker ner i bassängen och simmar länge, länge under vattnet … Efter en god stund skjuter hon upp ur vattnet, kippar häftigt efter luft.



Vi ser mamman genom fönstret, hon sitter framför TV:n och ser på en lindansare … Spegelbilden av när Julie närmar sig syns i fönstret, men hon stannar utanför och iakttar bara mamman som inte märker någonting. Efter fem sekunder vänder hon om igen med ett lugnt och samlat uttryck, och går med raska, målmedvetna steg därifrån med en slinga av pianosolot från konserten dånandes …

Acceptance

Oliver öppnar dörren med ett leende. ”Kom in” följt av en orolig min och: ”Har det hänt något? […] Har du träffat henne?” Julie slinker in och Olivier stänger dörren efter henne. ”En dag bad du mig ta hand om en dossier från Patrice.” ”Du ville inte göra det.” ”Nej. Hade jag gjort det …” Hon tänder en cigarett och ser på Olivier. ”Fotografierna låg väl i den?” ”Ja.” Julie ler: ”Hade jag tagit den hade jag fått reda på det. Hade jag bränt allt hade jag aldrig fått reda på nåt.” ”Nej.” ”Det kanske är bättre så här. Julies ansikte har blivit mer levande. Snabbare växlingar, mer intensitet. ”Får jag se nåt du har komponerat?” Hon fyrar av ett öppet varmt leende, fullt av handlingskraft. De sitter vid partituret: ”Kommer fiolerna in här?” ”Altfiolerna” *Altfioler* Musiken hörs när de följer noterna … Olivier: ”Och nu” … ”Vänta! Kanske lite lättare. Utan slaginstrument. *Bläckinstrument*. Julie: ”Utan trumpeter” *stråkar* Julie: ”Piano” *piano* Julie: ”Och istället för piano?” Olivier: ”En flöjt?” Julie: ”Mm, En flöjt” *flöjt* Julie tar partituret och ställer sig vid arbetsbordet [Bilden tonar bort suddigt … ]

[… senare … ] ”Och finalen?” Julie sitter i soffan, röker och ser på Olivier. ”Jag vet inte. Längre har jag inte kommit.” Julie tänker en stund, reser sig … ”Det fanns ett papper … Det var meningen att kontrapunkten skulle komma igen i finalen” Julie går fram till sin väska och letar upp papperet hon hittade på flygeln när hon gick igenom sakerna: ”Han sa: – Det är ett memento. Försök att få in det.” Juli ger Olivier lappen som ler när han läser: ”Van den Budenmayer?” ”Ja.” Julie går iväg och plock ihop sina saker: ”Han ville återuppliva honom i finalen. Du vet hur mycket han älskade honom.” Julie kommer fram till Olivier och frågar när hon sätter på sig kappan: ”Har du nån kontakt med advokaten?” ”Emellanåt.” ”Har han sålt huset än?” ”Knappast. Han skulle ha ringt.” ”Säg att han inte ska sälja det. ”OK” ”Om du får ihop det här … Får jag se det?” ”Ja.”



Julie är på egendomen. Hon hjälper Bernard med att öppna upp huset. Han säger: ”Madrassen finns inte kvar.” ”Nehej?” ”Olivier kom förbi och ville köpa den.” ”Du gjorde rätt.” En bil rullar in på gårdsplanen. En kvinna stiger ur, det är Sandrine. Bernard ser frågande ut. Julie går den till mötes med ett: ”Hej” ”Hej” De ler mot varandra. ”Har du varit här nån gång?” Sandrine Ser sig omkring ”Nej aldrig.” De går in och gör husesyn i rask takt. ”Sovrum och kontor på övervåningen. Du får se sen. Här är köket. Det har alltid sett ut så här.” Julie stannar till vid köksbordet, Sandrine sluter upp. ”Är det en pojke eller flicka?” ”En pojke.” ”Har du valt namn?” ”Ja” Julie ser lite generat ner i bordet: ”Jag tänkte … Han bord få hans namn och hus. Det här.” Bernard skymtar i dörren: ”Behövs jag mer?” ”Nej, du kan gå in till dig. Tack.” Sandrine ler och ser ner i bordet, skrattar och ser på Julie som betraktar henne frågande. Sandrine fortsätter: Jag visste det. Patrice talade ofta om dig.” Julie är nu allvarlig: ”Jaså. Vad sa han?” ”Han sa att du är god och generös. Att det är så du vill vara. Och att du alltid ställer upp. Till och med för mig.” Julie ser långt på henne. Sandrine lutar sig fram över bordet och tar Julie runt ena handen: ”Förlåt mig.”

Relief

Julie sitter och arbetar intensivt med partituret; hon har bläck från pennan på fingret. Hon skriver in den sista ändringen, flöjten, granskar stycket en stund, tar upp telefonen och ringer; Olivier svarar. ”Det är jag. Jag är klar. Hämta det i morgon eller nu om du orkar” ”Jag är inte trött, men jag tänker inte hämta partituret.” ”Va?” säger Julie förvånat. ”Jag gör det inte. Mina tankar har kretsat runt det hela veckan. Det kunde vara min musik. Lite tung och tafatt, men … min musik … Eller din … men i så fall måste vi berätta det för alla … [Tystnad] ”Är du kvar?” ”Ja. Du har rätt.” Julie lägger på luren och funderar.

Hon ringer Olivier igen. ”Det är jag igen. Sover du på madrassen som vi …” ”Ja.” ”Det har du inte berättat” ”Nej, det har jag inte.” Julie sitter med luren vid örat tyst en stund innan hon fortsätter: ”Älskar du mig fortfarande?” ”Jag älskar dig.” ”Är du ensam?” ”Javisst är jag ensam. Julie är tyst en stund igen innan hon fortsätter: ”Jag kommer”. Hon ser på partiturets köravsnitt *Kören*: ”Om jag talar änglars språk; men inte har kärlek; är jag bara ekande brons …” Genom lampan ser vi Julie rulla ihop partituret och gör sig klar att gå under det att musiken fortsätter under tiden Julie lämnar lägenheten.



[Musiken pågår nära nog oavbrutet till slutet av eftertexterna]



Vi ser Julie och Olivier otydligt som bakom ett immigt fönster eller genom ett akvarium: Nakna och svettigt rödmosiga ligger de och älskar.



*Kören *:

Och om jag har en profetisk gåva;

och känner alla hemligheterna;

och har hela kunskapen,

och om jag har all tro



Svart 6 sekunder, ”fade in/out”

”så att jag kan flytta berg”

Mörkret övergår i ett blått ljus, en klocka; En hand, Antoines, trevar efter väckarklockan …



”men saknar kärlek

är jag ingenting

Kärleken är tålmodig

Den är god

Allt bär den

Allt hoppas den”



… Antoines hand känner över halskedjan med korset som han bär runt halsen



”Kärleken upphör aldrig

Den upphör aldrig

Den profetiska gåvan, den ska förgå”



Svart 6 sekunder, ”fade in/out”

Reflexen av mamman i sitt rum på ålderdomshemmet tonar fram. Hon har ett tankfullt, drömmande uttryck; ser långt, långt bort



”Tungotalet det ska tystna

Kunskapen, den ska förgå

Ty den profetiska gåvan,

Den ska förgå

Tungotalet det ska tystna

Kunskapen, den ska förgå”



Hon sluter sakta ögonen. En sköterska kommer skyndsamt springande mot henne

Musiken tystnar efter crescendo.

Svart 10 sekunder, ”fade in/out”

Tystnad. Strax tonar stråkar försiktigt in. Vy från strippklubben. På avstånd den lesbiska showen, scenen snurrar runt. Lucilles ansikte kommer in från sidan, tar över fokus. Det ser ut som om hon har en huva över håret. Hon har ett allvarligt grubblande uttryck; madonnalikt.

Svart 6 sekunder, ”fade in/out”

*solostämma*

”Men nu består … tro, hopp och kärlek”



En hårig läkararm sätter ett instrument på en gravid mage

”Och störst av dessa tre”

Ultraljud; ett foster (i blått ljus); Sandrine ser leende mot skärmbilden.



*Kören*

”och störst av dem är kärleken

och störst av dem är kärleken

och störst av dem är kärleken”[footnoteRef:42] [42:  Texten kören sjunger är ett utdrag ur Korintierbrevet, Nya Testamentet] 




Svart 6 sekunder, ”fade in/out”

Crescendo! Tystnad!

Musiken börjar sakta igen, mörka stråkar, svagt i bakgrunden kören

Vi ser reflexen av Julies nakna rygg i pupillen på Oliviers öga som sakta övergår till att zooma ut som om det varit Julies öga och vi ser att hon gråter, stilla. Sakta, Sakta, kommer ett svagt leende fram, som solen genom ett hål i det täta molnlagret.

Musiken tar fart igen med kören i framkant



SLUT


Rollerna:

(i bokstavsordning)

Advokaten		Den samme

Anna		Julies dotter

Antoine		Liftaren

Bernard		Trädgårdsmästaren (Julies)

Flöjtisten		Gatumusikern

Grannmannen	Mannen med katten under Julies Parisvåning

Grannfrun		Fru till mannen raden ovanför

Hélène Vincent	Journalisten

Julie		de Courcy; Vignon som flicknamn

Lucille		Granne, vän, strippdansös

Läkaren		Julies läkare

Marie		Husfrun (Julies)

Mäklaren		Julies mäklare

Modern		Mamma till Julie

Olivier		Patrice arbetskamrat

Patrice		Julies man

Sandrine		Juristbiträde och Patrices älskarinna

Sjuksköterskan	Den samma



Skådespelare

Juliette Binoche	Julie Vignon (de Courcy)

Benoît Régent	Olivier

Florence Pernel	Sandrine

Charlotte Véry	Lucille

Hélène Vincent	Journalist

Philippe Volter	Mäklare

Claude Duneton	Läkaren

Hugues Quester	Patrice

Emmanuelle Riva	Modern

Daniel Martin	Granne

Jacek Ostaszewski	Flöjtist

Florence Vignon	Kopisten

Catherine Therouenne	Granne

Yann Trégouët	Antoine

Alain Ollivier	Advokaten

Isabelle Sadoyan	Husfrun Marie

Pierre Forget		Trädgårdsmästaren Bernard


Eftertexter

(och kuriosa)



Författare: Krzysztof Piesiewicz och Krzysztof Kieslowski

Musik: Zbigniew Priesner

Kuriosa:

Kompositören van den Budenmayer är en fiktiv holländsk kompositör som Priesner och Kieslowski skapat. Han förekommer som referens i flera andra filmer de samverkat i.

Priesner var t.o.m. nära att bli stämd för upphovsbrott gentemot van den Budenmayer.[footnoteRef:43] [43:  http://velvetgunther.blogspot.com/2007/05/who-hell-is-van-den-budenmayer-repost.html] 




Temat i Den Blå Filmen framfördes i Veronicas Dubbelliv men kunde inte framföras på grund av handlingen i filmens manus.

I slutet av eftertexterna kan vi läsa:



”Vi tackar alla ALFA ROMEO som givit tillstånd till olycksscenen med Alfa 164 vars dynamik givetvis är helt och hållet påhittad.” (!!)
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Beteckning: HRJ:C10:4

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Synkronicitet som skelett?

Hur synkronicitet ser ut och verkar i Kieslowskis film ”Blå”



		Olof Wäsström


Januari 2010



		C-uppsats, 15 högskolepoäng

Religionsvetenskap



		Jungiansk psykologi C
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