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Nyckelroman om Jean Seberg
Carlos Puentes uppmark- 
sammade roman Diana, 
gudirman som jagar en- 
sam, anmals av &ik 
Hedling.

■ sin roman Diana, gudinnan 
I som jagar ensamberiktiaT Cai- 

.m.los Puentes om sin passion* 
erade kdrleksafntr med den sven- 
skSltade amerilcanska skide- 
spelerskan Jean Seberg. Puentes 
fStekonuncT under sitt eget nanm 
Carlos, Seberg under det enigma- 
tiskt Idingandc Diana, det latinska 
namnet pi jaktens gudinna.

Carios Fuenles
Ditoa, gudinnui som jAgarensain 
6v. Elisabedi Hehns 
Stenstrdms, 19%

Hindelsema berittas i tillbak- 
ablickar, en fSrvisso urgammal 
litterir teknik, men i populin 
sammanhang ftndi si intimt 
ffirimippad med filmens berlttar- 
stil. Det utspelas i mexikanska 
Durango - i romanen Santiago - 
under inspclningen av vad som 
miste vara Bernard Kowalskis 
hyfuule vistem Macho Callahan 

'^1^0), dir David Janssen i hu- 
vudroUen lutas in i ett samman- 
hang - den konfedererade armin

- ban aldrig onskat, ett slags 
metafor fbr det radikala svarmeri 
som Jean Seberg blev indragen i 
under 60- och 70-talcts vin- 
stervig. Puentes och Seberg 
kopulerar friskt. Hennes kbn spet- 
sas till protagonistens vSlbehag 
av vaginalkramer med fruktsmak: 
jordgubb, ananas eller apelsin. 
Affiren slutar emellertid i Puen
tes olycka; ban bradas av en fbr 
Seberg exotiskt illaluktande 
yngling med mer progressivt 
proletir framtoning och hon fort- 
sitter, utan att han kan fbrfaindra 
det, mot sin underging.

Falska rykten
FBI sniijer henne i sin iver att 

stivja konununistisk infiltrering i 
Hollywood, och sprider ut att det 
bam hon vantar med ynglingen i 
sjilva verket har en av Svarta 
Pantrama till far. Trots att hennes 
make - den franske fbrfattaren 
Romain Gary - fbrsbker sti henne 
bi, gir hon under i depression och 
drogmissbruk under 70-talet.

Puentes roman slutar precis 
som i verkligbeten: den 4I-iriga 
Jean Seberg hittas dbd i en 
Renault i Paris. Hennes Uk bar 
fin ruttna i tvi veckor och ir helt 
tickt av brinnmirken frin ciga- 
retter. Fbrhillandena kring hen
nes dbd ir innu inte helt upp- 
klarade.

Sebergs fHmkarriir var mirk-

.4

lig. Som 18-4ring frin Marshall
town, Iowa, utvaldes hon att spela 
huvudrollen i Otto Premingers 
helt misslyckade filmatisering av 
George Bernard Shaws Jeanne 
d’Arc (1957). Hennes varldsrykte 
cementerades genom det plOtsliga 
uppdykandet i Jean-Luc Godards 
Till sista andetagei (1959), fil- 
men som inledde den "nya 
v^gen”, i vilken hennes rollgesialt 
till slut forrddde Jean-Paul Bel
mondos Icgendariske sm&gang- 
ster, ell forraderi som av Godard 
raelaforiskt speglade ell amcri- 
kanskt svek och en lematik som 
ocksfi genomsyrar Fuentes roman.

I Frankrike spelade hon med i 
nimer av bSda sina makar; Fran
cois Moreuils Playtime (1962)

Jean Seberg
Fuentes roman 
slutar precis 
som i verk- 
ligheten: den 
41’iriga Jean 
Seberg hittas 
dodien 
Renault I Paris

och Romain Garys Les oiseux 
vont mourir au Peru (1968). Hon 
Merkom i nigra halvi eller hell 
misslyckade amerikanska stor- 
satsningar, som till exempel 
Joshua Logans groteska musi- 
kalvistem Guldruschens glada 
dagar en film som i Fuen
tes bok behandlas genom Sebergs 
affar med dess stjama, Clint East- 
wood.

Kultfiguren
Seberg har kanske blivii den 

filmhistoriska kultfiguren framfbr 
andra pd 90-talet. Tvd seridsa bi- 
ograficr, av Diana Athill (1993) 
och Guy-Pierre Geneuil (1995) 
har bestdtts hennes sorgliga liv

och iinnu en samtida roman al- 
ludcrar pd Sebergs ode: Jennifer 
Potters After Breathless som ar ett 
slags fortsattning pd Godards 
film. Ett skai till hennes status ar 
hennes lite speciella sex-appeal, 
perfeki anpassad till vdrt lids 
feministiska ideal; flatbrostad, 
androgyn som Calvin Kleins kal- 
songreklam. moderlig, men sam- 
tidigt sexuellt lillganglig. Ett annat 
iir hennes martyrskap, an hon 
helhjanat tog till sig en levnadsstil 
som andra skenban dyrkade, men i 
hemlighet skydde. Darfdr trasades 
hon i stycken, medan d.siktsfran- 
dema fortfarande lever i all val- 
mdga.

Och del ar har som Fuentes 
kommer in, i en ndgot ojamn kar- 
leks- och nyckelroman. men som 
dtminslone for den filmalskande 
ibland blir direkt lysande. Motet 
med den alkoholiserade levnads- 
konstnaren Bunuel, beskrivnin- 
gen av HUAC-tjallaren Lee J. 
Cobb, en biandande aklor ndgot 
pd retriitt i Macho Callahan, eller 
alia de andra eleganta referen- 
sema till den samtida filmen.

Mest av allt minns vi dock den 
vackra Jean Seberg, som sd 
oskuldsfullt ocmotstdndlig van- 
dradc ncr for Champs Elys^es i 
Till sista andetaget for att salja 
New York Herald Tribune pd 
bruten franska. gudinnan som ja- 
gadc ensam och fdrgaves.

ERIK HEDUNG

Om liv, lasning och moral
Ndr Brian Stock nu 
utkommer med en 
monografi om 
Augustinus dr det en be- 
tydande hdndelse i den 
l&t vara mycket begrdn- 
sade vdrld som 
antik- och medeltidshis- 
toria utgdr, skriver Carl_ 
Rudbeck i sin anmdlan 
av boken Augustine 
the Reader.

A ugustinus, senanlikens 
siste stora Blosof, ir en av 

X JLdcssi bandliill giganter 
som priglat visterlandets civilisa
tion. Bara fbr nigra irtionden se
dan bade det varit mbjiigt an saga 
att han bbrde till allminbildnin- 
gen. Hans teologiska skrifter som 
De trinitate och den vildiga Om 
gudssialen har haft enormt in- 
flytande bver kristenheten.

Saklitteratur

Brian Stock
Augustine the Reader. Meditation, 
Self-Knowledge, and the Ethics of 
Interpretation

.Harvard University Press 1996

Hans Bekdnnelser Mr en av de 
fbrsta skrifter dfir en tydlig, indi- 
viduell rdst talar. Inte sd att han 
uppfann den modema individen 
(om alls ndgon kan tillskrivas en 
s&dan **upptdckt” sd ar det vdl 
Rousseau med sina Bekdnnelser),

men han ar en av de fdrsta riktigt 
tydliga individema i vasterlandets 
historia. Augustinus tycker vi oss 
kinna som person pd ett salt som 
man aldrig kan kanna Platon eller 
Aristoleles.

Augustinus har haft tur med 
sina historiker. Peter Brown, som 
mer an ndgon annan gjort senan- 
tiken till en spdnnande historisk 
epok, har dgnat honom en lysande 
biografi som trots att den har 
nftstan trettio dr pd nacken fort- 
farandc dr ytterst Idsvdrd. En an
nan av dagens mest betydande 
medeltidshistoriker, den i Kanada 
verksamme Brian Stock, har just 
kommit ut med en ny bok om 
Augustinus.

Stocks tidigarc bok. The Impli- 
cations of Literacy frdn 1982, ar 
enligt mitt fbrmcnande en av de 
bdsta bdekema som skrivits om 
medeltiden pd de senastc tju- 
gofem dren. Den kan tyckas som 
dverord med tanke pd att del ar ett 
fait som lockat sd betydande his
toriker som Jacques LeGoff, Em
manuel Le Roy Ladurie, Georges 
Duby och mdnga flera forsta 
rangs figurer. Konkurrensen ar 
alltsd stenhdrd.

The Implications of Literacy ar 
en makta lard och leoretiskl sofis- 
likerad rcdogdrelse for dver- 
gdngen frAn en muntlig till en 
skriftlig kultur. Stock visade att 
delta hade omstdrtande kon- 
sekvenser inom vitt skilda om- 
rdden, bland annat blev dci nu 
mojligt for nya och radikala poli- 
tiska formationer att bildas och 
skaffa sig en helt annan genom- 
slagskraft an tidigarc. Ordet,

sprdket, ”agdes“ inte langre av en 
central auktoritet som hade mo- 
nopol pd tolkning utan var och en 
som kunde lasa kunde ocksd gbra 
personlig tolkning och bilda sig 
en egen uppfattning.

Ndr nu Stock kommer med en 
ny monografi (en essasamling 
kom for ndgra dr sedan) ar det en 
betydande handelse i den Idi vara 
mycket begransade varld som an
tik- och medeltidshisloria utgdr. 
Augustine the Reader dr en pd 
mdnga sdtt briljant studic bver 
precis vad litcln anger: Augu
stinus som lasare och vad Idsek- 
onsten innebdr fbr bans intellek- 
tuella utveckling.

Den forste
Han var ju den fbrstc eller i alia 

fall den mest berbmda bland an
tikens tdnkarc, pdpekar Stock, 
som omvandes genom en bok. 
Nar han rbrde en rdst ropa ’’tolle 
lege” (tag och las) plockade han 
upp boken. det vill saga bibeln, 
och lasie.

I Slocks tolkning. som inte har 
ndgra ambitioner pd alt vara ut- 
tbmmande eller slutgillig. fram- 
stdr Augustinus som den forste 
att lagga grundema for en kultur 
dilr lasning intog en central plats. 
Platon misstrodde lexten, den var 
stum och svarade aldrig pd kloka 
eller dumma frdgor. den var alltsd 
fundamentait o- eller antidialek- 
tisk. Vid antikens slut med 
Augustinqs moter vi en belt annan 
och ny lilllro till lexten. till 
skriften, som pedagogiskt instru
ment ”Ati lasa.” skriver. Stock.

”ar inte langre en ‘vandring’ frdn 
ett litterart nbje till ett annat utan 
blir en ‘pilgrimsfard’ dar all icx- 
tuell erfarenhet riktas mot ctl 
enda mdl.”

Ndr en gdng lasningen et- 
ablerade sig som ett vanligt salt 
att skaffa sig kunskap. alt fbradia 
sin sjal, kom den alt strukturera 
hela livet. Augustinus bbrjade 
tanka pd silt eget liv. det fbr- 
flutna, det narvarande och 
framtiden, pd samma salt som han 
lolkar en text, mitt liv som text sd 
att saga. ”Vdr fbrstdelse av vdra 
liv Idler sig inte skiljas frdn de 
berdttelser vi anvander nar vi om- 
salter vdra tankar i ord. Varje for- 
stdelse ar darfbr en lasning av oss 
sjalvaf varje dkta insikt en om- 
lasning...."

Om Slock hade vclat hade han 
kunnal gbra sin torra avhandling 
till en Idngt mcra spannande bok. 
Har och dar antyder han all 
Augustinus pekar fram mol Mon
taigne, Vico och Dilthcy men del 
blir inte mycket mer an sa. 
Lasaren mdste sjiilv konstruera 
bilden av Augu.slinus som 
semiotiker cHcr hermeneutiker i 
modem mening. Stock skulle an- 
lagligen avfiirda ett sddant forctag 
som ett lecken pa vulgar 
trendighet fbr bans bok iir kom- 
promisslbst akademisk i tonen. 
Det Finns aniedning att bcklaga 
delta. Humaniora av denna typ 
Ibpcr risken att bli alltmera margi- 
naliserad och dd iir det synd att 
humanisiema sjalva driver pd i 
den riktningen. Fbr i denna nastan 
500 sidor Idnga bok Finns mang-
der av idfnr com cl'nll.^ l-iinn.,

utan att otillbbrligt vdldfbra sig pd 
kalloma, gbra Augustinus til) en 
del av mycket samtida deball om 
tecken och tolkning och. inte 
minst, den moral som denna ak- 
tivitei borde fbrutsatta.

Noggranna lasare
I en tid nar tvd av sckicts mest 

insiktsfulla och noggranna Ia.sare, 
Martin Heidegger och Paul de 
Man. har visat sig vara minst sagt 
moraliskt suspekta Finns det iinnu 
mera aniedning att fundcra bver 
den relation mellan liv, lasning 
och moral som Augustinus ar en 
av de forsta att allvarligt ana- 
lyscra.

Augustinus ^orde det pd ett 
salt som val inte kiinns direkt 
modem! men diir man iinddlycker 
sig ana ndgra av de problem som 
Heidegger- och de Man-affarerna 
akiualiscrade. Det Finns, del 
framgdr av Slocks sludie. ett slags 
liisningcns elik, "liisning blir ett 
uifbrandct av ett sckuliirt .sakra- 
ment”. skriver Stock. Hur kan det 
dd komma sig att vdrt sekcls basja 
liisare har varit sd moraliskt 
sjaskiga?

Nu marker jag mi Jag eftcrlyser 
cn helt annan bok iin den som 
Stock faktiskt har skrivit som ar 
ell imponerande slycke forskning 
och analys inom sina mycket 
snava griinscr. Om fbrfattaren 
bara hade vdgal vidga griinsema 
hade bans bok kunnat bli an- 
geliigen fbr cn mycket slbrre 
Idsekrets.


