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ABSTRACT 

The purpose of this paper has been to analyze the Christian religious thematic in Andrei 

Tarkovsky's film Stalker. Stalker, both as film and protagonist, is the primary material for the 

purpose of this paper. The research issues that here are conducted is: What are the Christian 

religious elements in the film Stalker, in what respects can the character Stalker be likened to 

a Christ figure, and how does the answers to the above questions relate to contemporary 

theories of religious elements in film. For this I use a semiotic method, where I analyze 

Christian religious symbols, connotations, transcendent elements and how the protagonist 

Stalker can be likened to a Christ figure. Together with semiotics as a method, representation 

is used as theory, to analyze the above named religious elements in the film.  

My conclusions show that film and religion have a highly current place in our time. The 

inference made here is that film and theology belong together and these relate well to 

contemporary theories on the subject. Stalker can be likened to a Christ figure, the 

connotations are many and the protagonist fulfills the criteria that are set in the theory. There 

are connotations to Christian symbols and Christian religious themes in the film. There is 

also, to a great extent, a connection to contemporary theories on the subject. There is a 

religious interpretation pattern in people's media consumption and contemporary culture with 

films and where film is the genre within popular culture in which religion has received a great 

resurgence. 
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1. INLEDNINGSKAPITEL 

1.1 Inledning 

Forskningsfältet för religion och populärkultur är relativt ungt, men utanför 

forskningsområdet har religion och populärkultur en lång historia tillsammans. Redan under 

kristendomens tidiga era fanns det en lockelse hos konstnärer, estradörer och vanliga troende 

människor att skapa någon form av representation av Jesus. Det tog sin början redan med 

representationer och avbildningar på gravar i katakomber och inristade på sarkofager. Från 

början kunde det vara symboler som fisken, ankaret och påfågel. Dock har det inte alltid varit 

självklart att få avbilda eller symbolisera Jesus. Frågan skapade polemik hos tidens religiösa 

lärda, men vid kyrkomötet i Nicea år 787 blev det slutgiltiga beslutet att man nu fick 

representera Jesus på olika sätt. Vilket också lade grunden till en lång historia av ikoniska 

bilder och andra konstnärliga former.
1
 Det lade också grunden till relationen mellan 

kristendomen och filmens historia. Det är inte sällan vi ser filmer med kristen religiös 

symbolik, metaforer eller liknelser, explicita sådana eller mer implicita. 
2
  

Andreij Tarkovskij var en av de främsta sovjetiska regissörerna mellan åren 1962 och 1986. 

Han levde under fyra år i exil, och det faktum att han dog i Europa under exiltiden, har stärkt 

Tarkovskijs aura av martyrskap. Han omtalades i termer av ideologisk martyr, profet, 

impressionist och förmodern.
3
 Stalker anses av många experter vara den mest mystiska av 

Tarkovskijs filmer, och det är också den som är föremål för denna uppsats.
4
 Många är de som 

har spekulerat kring filmens innebörd. En del menade att det var en satir över den sovjetiska 

byråkratin, andra att det var en profetia av Tjernobyl- katastrofen, en liknelse av 

kristendomen, och även som en helt vanlig science fiction film.
5
 Bibliska citat och kristna 

religiösa konnotationer genomsyrar filmen, vilket Astrid Söderbergh Widding, professor i 

filmvetenskap, också skänker tyngd till när hon menar att Tarkovskij har gett sig i akt med att 

försöka gestalta en omfattande transcendens i sina filmer.
6
 Filmen som är ryskspråkig har 

setts med engelska undertexter. 

 

                                                           
1
 Baugh, Lloyd, Imaging the divine. Jesus and Christ-figures in film, 1997, s. vii-viii 

2
 Baugh, 1997, s. viii-ix 

3
 Redwood, Andrei Tarkovsky´s Poetics of cinema, 2010, s.2-3 

4
 https://www.youtube.com/watch?v=x4HgQ0zDP08 [2017-01-03] 

5
 Redwood, 2010, s.116 

6
 Widding, A, ”Att gestalta det osynliga i det synligas rum”, I: Axelson, Sigurdson (red), Film och religion. 

Livstolkning på vita duken, 2005, s. 88 



2 
 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Stalker, både som film och protagonist, utgör primärmaterialet för denna uppsats syfte. 

Forskningsfrågorna som kommer att bedrivas är vilka kristna religiösa inslag som står att 

finna i Stalker, i vilka avseenden karaktären Stalker kan liknas vid en Kristusgestalt, samt hur 

dessa båda kan knyta an till nutida teorier om religiösa inslag i film. För detta använder jag 

mig av semiotisk metod och tillämpar representation som teori, för att analysera ovanstående 

religiösa inslag i filmen och för att kunna besvara frågorna, samt koppla an till 

forskningsartiklar som behandlar nutida teorier om religiösa inslag i film. Clive Marshs 

artikel High Theology / Popular Theology? The Arts, Popular Culture and the Contemporary 

Theological Task tar upp problematiken om hur teologin ska hantera vår mediala samtid. 

Konst, medier och populärkultur hör alla ihop med teologi på ett eller annat sätt. Kultur är 

som syre för oss, det är det mest generella värderingssystemet vi har, oavsett om den är synlig 

eller dold.
7
 

Uppsatsens huvudsakliga forskningsfrågor är följande: 

1. Vilka är de kristna religiösa inslagen i filmen Stalker?  

2. I vilka avseenden kan karaktären Stalker liknas vid en Kristusgestalt? 

3. Hur förhåller sig svaren på ovanstående frågor till nutida teorier om religiösa inslag i 

film? 

1.3 Begreppsförklaring och avgränsning 

Transcendens är ett brett begrepp och kan användas inom flera olika discipliner, och betyder 

övergripande ”gränsöverskridande”. I detta religionsvetenskapliga sammanhang kommer jag 

att använda begreppet i betydelsen; om den verklighet som finns bortom den 

erfarenhetsbaserade sinnevärlden. Transcendens kan här jämföras med motsatsen till 

immanens, vilket står för en världsåskådning som är avgränsad till det inomvärldsliga – 

bortanför gränsen för det som vi kan uppfatta med våra sinnen eller vårt förnuft. Som Astrid 

Söderbergh Widding uttrycker det handlar det om att få det osynliga till att framträda i det 

synliga. Men att synliggöra en transcendent dimension är inte något helt självklart, det går 

                                                           
7
 Marsh, Clive. High Theology / Popular Theology? The Arts, Popular Culture and the Contemporary Theological 

Task. Expository times. Vol. 117. Nr: 11 (2006), s.447 
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inte att gestalta Gud, men närvaron den samme kan ändå anas bortom bildens gränslinje. I 

Stalker kan det till exempel tolkas in i den förekommande jordbundenhet, vilken kan visa på 

andlig substans eller transcendens.
8
 

Med kristusgestalt avses här en filmisk kristusgestalt, vilket innebär att denna gestalt ska 

uppfylla vissa krav för att kunna tolkas som en sådan. Stalker som Kristusgestalt kommer 

alltså att utgå från olika kriterier som teologen Lloyd Baugh har anstiftat. Till exempel kan 

filmens Kristusgestalt, utifrån den bibliska liknelsen av offerlammet, ta sig an mänsklighetens 

synder. Stalkers svaghet kan parallelliseras med Baughs kriterium och den bibliska liknelsen 

av offerlammet där han tar sig an mänsklighetens synder och vill frälsa sina följeslagare.
9
 

 Religion och film har haft ett ambivalent förhållande till varandra redan från start. 

Demonstrationer förekom, censurering önskades – Men också en annan sida av detta mynt 

lyftes. Detta nya medium skulle kunna användas även av kyrkor som ett verktyg för att sprida 

evangelierna, den skulle kunna förtälja om de bibliska berättelserna genom bild, och på så vis 

locka till sig fler anhängare.
10

 Samtidigt som religiösa ledare som hade hopp om att de 

bibliska berättelserna och det heliga skulle kunna nå ut till fler och samtidigt sprida det kristna 

budskapet, fanns det också de grupper som var oroliga för att detta nya medium skulle 

underminera de traditionella värdena hos religionen.
11

 Denna religionens ambivalens 

gentemot filmen visas tydligt genom relationens dynamiska natur. Svårigheterna finns också i 

hur man avgör, eller vem som avgör, när eller om en film ska ses som religiös eller inte. 

Religiositeten kan vara mer eller mindre explicit till sitt uttryck, för den uppmärksamme 

recipienten är de religiösa tendenserna i film mer förmögna att också vara med om en 

upplevelse av filmtittandet som en spirituell omvandling.
12

 

Undersökningen är avgränsad till filmen Stalker. Jag har valt att lägga fokus på den sekvens 

då männen befinner sig inne i Zonen, där det förekommer bibelcitat, kristen symbolik, religiös 

transcendens samt där Stalker kan framhävas som en Kristusgestalt. För en analys av dessa 

teman, kristna religiösa inslag och protagonistens gestaltning, finner jag en semiotisk analys 

lämplig. Semiotik är ett systematiskt studium av tecken och dess betydelser. Med semiotiken 

                                                           
8
 Widding, 2005, s77ff. 

9
 Baugh, 1997, s. 207. 

10
 Lyden, C. John. Film, I; Lyden, Mazur (red), The Routledge Companion to religion and popular culture, 2015, s. 

80 
11

 Lyden, 2015, s. 81. 
12

 Lyden, 2015, s. 82. 



4 
 

analyseras både tydlig som diffus symbolik, underliggande meningar och dubbelbottnade 

budskap. Denna dimension - närvaron av Gud, det andliga och det religiösa – är något som 

fångats i filmen. Widding talar om en dold Gud, Deus absconditus, i den bemärkelsen att Gud 

varken kan definieras eller gestaltas, däremot kan hans närvaro anas.
13

 Denna närvaro eller 

det gränsöverskridande, kan genom förekomsten av religiösa symboler och attribut anas 

genom hela filmen. Bland annat genom protagonisten Stalker, som kan tolkas som en 

Kristusgestalt. 

Filmen Stalker har varit föremål för en rad olika perspektivtolkningar, den kan ses som en helt 

vanlig science fiction-film, den har tolkats som ett inslag i den politiska debatten och den 

sovjetiska byråkratin. Andra har menat att det var en profetia av Tjernobyl- katastrofen.
14

  Det 

är inte ovanligt att filmen har analyserats ur en kristen religiös tolkningshorisont - denna 

kristna tolkning är även min ingång. Uppsatsens syfte är att söka synliggöra kristen symbolik 

och tematik, vilket gör att andra tolkningsvinklar som står att finna, uteblir. 

Filmens originalspråk är ryska, då jag själv inte talar ryska har filmen setts med undertexter 

på engelska. Detta kan göra att eventuella skillnader kan förekomma mellan originalspråket 

och undertexterna, vilket är något som läsaren bör vara medveten om. Mitt arbete grundar sig 

dock mycket på seriös och pålitlig forskning som också förankrar sig i filmens scener och 

citat som här analyseras.  

1.4 Tidigare forskning 

Trots sitt relativt unga forskningsfält finns det ett stort intresse inom fältet för religion och 

film. Nedan följer tidigare forskningsmaterial om filmen Stalker. Här redogörs det även för 

forskning kring religion och film och olika teorier kring området. 

Dr. Terence McSweeney är lektor vid School of Media Arts and Technology och disputerade 

med sin avhandling om Tarkovskij. Hans område inom film inriktar sig mycket på 

Ryssland.
15

 Kenneth Morefield, är professor i Engelska vid Campbells universitet, och har 

undervisat i både litteratur och filmvetenskap. Morefield har publicerat artiklar och skrivit en 

rad avhandlingar, medverkar gör han också i tidskriften Christianity Today, Movies & TV.
16

 

Terence McSweeney har skrivit avsnittet “A State of Mind, Not a Way of Thinking”: The 

                                                           
13

 Widding, 2005, s. 93. 
14

 Redwood, 2010, s.116 
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Spiritual Cinema of Andrei Tarkovsky i Kenneth Morefiled’s bok Faith and Spirituality in 

Masters of World Cinema, i vilken han problematiserar den religiösa tematiken i Tarkovskijs 

filmer.  

Arni Svanur Danielsson har studerat systematisk teologi vid Islands universitet. Han har 

arbetat med hur man använder teologiska begrepp vid filmanalyser. Danielsson är lutheransk 

präst verksam vid den evangelisk lutheranska kyrkan på Island. Han har forskat om Martin 

Luthers teologi, han har även forskat om religion i film, utifrån etiskt, filosofiskt och 

teologiskt förhållningssätt. Daníelsson har bidragit med artikeln, “Awake; faith, hope and love 

in Stalker”, i boken Through the Mirror. Reflections on the films of Andrei Tarkovsky.
17

 

Artikeln utgör en analys av filmen Stalker där Danielsson lyfter teologiska och bibliska 

konnotationer som förekommer i filmen. Han analyserar den religiösa tematiken och hänvisar 

till utvalda scener där religionens tydliga symbolik genomsyras. Danielssons analyser och 

diskussioner utgår från en kristen teologisk utgångspunkt och frambringar många intressanta 

perspektiv på filmens scener, samt resonemang och kontext till de olika bibliska citat som 

Tarkovskij har skrivit in i filmen, vilka många av dessa som också denna uppsats har för 

avsikt att undersöka.  

Astrid Söderbergh Widding är professor i filmvetenskap och från 2013 verksam rektor vid 

Stockholms universitet. Widding har medverkat i olika antologier, så som i Jonssons och 

Ottnarssons Through the Mirror. Reflections on the films of Andrei Tarkovsky med artikeln 

”Deus Absconditus – Between Visible and Invisible in the Films of Tarkovsky”, och med 

”Att gestalta det osynliga i det synligas medium” i Axelsons och Sigurdsons Film och 

religion. Livstolkning på vita duken. Widdings texter handlar om religiös tematik och det 

transcendenta som förekommer i Tarkovskijs filmer. Widdings ansatser har bland annat varit 

att utreda huruvida det är möjligt att gestalta det osynliga i det synligas medium, eller Deus 

absconditus – den dolda Guden.  

Vida T Johnson och Graham Petrie har tillsammans sammanställt boken The films of Andrei 

Tarkovsky. A visual fuge. Johnson är verksam vid Tufts universitet som professor och 

redaktör för det Ryska programmet. Petrie, professor i drama och engelska, har varit verksam 

vid McMaster universitet. Boken som har getts ut av Indiana University Press berör 

Tarkovskys filmer och försöker tolka dem utifrån olika perspektiv. Johnson och Petrie gör en 

ansats till att avhölja den mytomspunna regissören, hans verk och ge en detaljerad analys av 

                                                           
17

 Redaktörer för boken är Gunnlaugur A. Jonsson och Thorkell A. Ottnarsson. 
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hans filmer. Deras syfte är att ge Tarkovskij som regissör och hans filmer en mer nyanserad 

bild än den religiösa som ofta står att finna. 

John Torpey skriver i en artikel om den postsekulära eran, A (Post-) Secular Age? Religion 

and the two exceptionalisms.
18

 att efter den elfte september-attacken 2001 i New York 

hamnade religion återigen på den sociala och vetenskapliga agendan i den västerländska 

världen. Och detta med en omfattande kraft. Därtill menar Torpey att vi gick in i en 

postsekulär era. Denna era omfattar en värld som är mer religiös än vad den har varit på 

mycket länge.
19

 Vissa hävdar att sekulariseringen kommer med det moderna samhället. 

Religionen har fasats ut i stora delar av Europa, där samhället har blivit allt mer moderniserat. 

I USA däremot, har religionen fortfarande starka rötter och är förankrad i det moderna 

amerikanska samhället.
20

 Torpey tar upp att religionen har blivit mer individualiserad i det 

moderna samhället, och inte längre är lika samfunds- och gemenskapsbunden som den var 

förr.
21

 

Lloyd Baugh fick sin fil. Doktor i teologi och filmvetenskap på det Gregorianska universitetet 

i Rom, där han också verkat som professor i filmvetenskap och teologi. Baugh har skrivit 

boken Imaging the divine. Jesus and Christ-figures in film, i vilken han avhandlar 

Kristusgestaltningens kriterium. Dessa åtta kriterier kommer att användas i analysen av 

Stalker som Kristusgestalt.
22

 

1.4.1 Religion och film 

Både film och religion är en del av kulturen som reflekterar känslor och värderingar, drömmar 

och hopp. Film är en stark medial kraft som förmedlar värden och tro i vårt samtida samhälle. 

Film som medium har två sidor, å ena sidan har vi producenterna och deras syften med verket, 

på den andra sidan har vi recipienterna och vad dessa gör med innehållet i filmen. Det är 

denna binära kombination som gör att vissa hävdar att filmtittande kan bidra till en religiös 

upplevelse hos tittaren, detta menar Anita L Cloete, författare till artikeln Film as medium for 

meaning making: A practical theological reflection.
23

 Cloete talar om levd religion – där våra 

                                                           
18

 Torpey, John. A (Post-) Secular Age? Religion and the two exceptionalisms, Social research. Vol. 77, Nr. 
1,(2010): 269-284. 
19

 Torpey, 2010, s. 269. 
20

 Torpey, 2010, s. 270. 
21

 Torpey, 2010, s.277. 
22

 Baugh, 1997, s 205-210 
23

 Cloete, L, Anita. Film as medium for meaning making: A practical theological reflection. HTS Teologiese 
studies. Vol 73. Nr: 4. (2017), s. 1. 
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vardagliga handlingar har en religiös mening, dessa handlingar behöver dock inte vara uttalat 

religiösa i den bemärkelsen att man utövar sakral praxis. En sådan okonstlad 

fritidssysselsättning som att titta på film till exempel, ses inte som en direkt religiös handling, 

men det kan däremot ha en religiös mening eller betydelse för recipienten. Det är just sådana 

här sysselsättningar, vardagliga handlingar, som rör sig bortom den religiösa institutionen, 

som kan ha en stor inverkan på individer om hur de tolkar och förstår sin relation till det 

heliga. Cloete hävdar att film är den genre inom populärkulturen där religionen har fått ett 

stort återuppvaknande.
24

 

I Anton Karl Kozlovic´s artikel Sacred cinema: exploring Christian sensibilities within 

popular Hollywood films får vi ytterligare belägg för religionens kraft i populärkulturen i 

allmänhet, men i synnerhet i filmen. I denna artikel tar han upp tre olika religiösa 

tolkningsmönster i film, a) berättelsens handling och intrig, b) gudomlig symbolism, och c) 

heliga undertexter: Kristus- figuren.
25

 Kozlovic tar här upp amerikanska filmer, men vi kan 

applicera hans teori och resultat även på andra produktioner. Många filmer har en intrig eller 

berättelse som går att spåra tillbaka till Bibeln. Detta är, menar Kozlovic, föga förvånande, 

eftersom Bibeln är en bok vars grundläggande kulturell text innehåller många berättelser. Vi 

kan se dessa berättelser, tematik och även symbolism, återkomma i flertalet av dagens filmer. 

Bibliska komplotter kan dyka upp på de mest oväntade ställen och det kan ske av en rad olika 

anledningar, hävdar Kozlovic.  

I artikeln Spiritual Media Experiences, Trait Transcendence, and Enjoyment of Popular Film 

skriver Sophie H Janicke och Srividya Ramasubramanian om att filmers intriger till stor del 

har andliga teman, som meningen med livet, kärlek, en känsla av gemenskap, medkänsla och 

kan också ge tittaren en transcendent upplevelse.
26

 Janicke och Ramasubramanian har kommit 

fram till att medial underhållning framkallar andliga eller själsliga känslor och tankar, dessa 

inkluderar människans gemenskap, det heliga och det transcendenta.  Vidare har Janicke och 

Ramasubramanian undersökt fenomenet med att uppnå eudaimoniska
27

 känslor under 

                                                           
24

 Cloete, 2017, s. 2. 
25

 Kozlovic, Karl, Anton. Sacred cinema: exploring Christian sensibilities within popular Hollywood films. Journal 
of beliefs and values. Vol. 28. Nr: 2, (2007), 195. 
26

 Janicke, H, Sophie. Ramasubramanian, Srividya. Spiritual Media Experiences, Trait Transcendence, and 
Enjoyment of Popular Film. Journal of media and religion. Vol.16. Nr: 2 (2017) 51. 
27

 Eudaimonisk betyder i generella drag lycka eller välbefinnande för människan. Översatt från grekiskan 
betyder Eudaimonism ”tillståndet att ha en bra anda på insidan, ett bra lynne, geni”. Inom etiken handlar 
eudaimonism om teorin om självförverkligande, som innebär att människan blir lycklig, eller finner ett 
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filmtittandet. Vi befinner oss på en kognitiv nivå, där film skapar förutsättningar för själsligt 

begrundande, där vi får tankar om livets mening och det som är transcendent.
28

 

Clive Marsh tar i sin artikel High Theology / Popular Theology? The Arts, Popular Culture 

and the Contemporary Theological Task upp hur teologin ska hantera denna mediala tidsålder 

som vi nu lever i. Marsh menar att definitionen av ”kultur” håller på att breddas och vi lever i 

en kontext där mediekonsumtionen ökar allt mer. Konst, medier och populärkultur hör alla 

ihop med teologi på ett eller annat sätt. Kultur är som syre för oss, vi lever mitt bland det och 

vi behöver det ständigt – trots att vi emellanåt glömmer bort att det finns där. Kultur är något 

som vi gör på ett visst sätt, i en viss grupp eller en viss tradition som vi tillhör. Kulturen är det 

mest generella värderingssystemet vi har, oavsett om den är synlig eller dold.
29

 

John C Lyden är verksam inom konst-instutitionen vid Grand View University, USA, där han 

också är professor inom Liberal Arts. Lyden är en av redaktörerna för boken The Routledge 

Companion to religion and popular culture, där han också är medförfattare. Lyden 

presenterar sitt bidrag med att titta på förhållandet mellan film och religion, och den 

inneboende ambivalens som finns mellan dem. Religiositeten kan vara mer eller mindre 

explicit till sitt uttryck. Lyden menar att för den uppmärksamme recipienten är de religiösa 

tendenserna i film, exempelvis, mer förmögna att också vara med om en upplevelse av 

filmtittandet som något spirituellt.
30

 

Tomas Axelson är religionssociolog och universitetslektor i religionsvetenskap med 

medieinriktning vid Högskolan Dalarna, han är en av redaktörerna för Film och religion. 

Livstolkning på vita duken. Axelson har i en studie med exempel från vardagen undersökt hur 

människor idag inte har blivit direkt påverkad av någon religion vad det gäller sin 

verklighetsuppfattning. Ändå formar alla vi människor en livsåskådning som har en grund i 

något och är hämtade ifrån någonstans. Idag är människan i hög grad beroende av medier i 

olika former för vår personliga utveckling. Våra medievanor kan ha en betydlig del i vårt 

meningsskapande som kan gå ner på en djupare nivå.
31

  Det finns en legitimitet i att 

                                                                                                                                                                                     
välbefinnande. Begreppet har en mer filosofisk karaktär; här beskrivet i alla enkelhet. 
https://www.britannica.com/topic/eudaemonism [ Hämtad: 2018-12-02]  
28
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 Lyden, 2015, s. 82. 
31
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undersöka alster så som film, dessa har en relativt bred spännvidd och når snabbt ut till den 

stora massan. Det finns ett intresse i att studera hur dessa är förmedlare av både värden och 

attityder.
32

 

1.5 Metod och material 

1.5.1 Metod 

James Monaco, en amerikansk filmkritiker och författare har tillsammans med Oxford 

University press gett ut boken How to read a film, där han redogör för, precis som titeln låter 

avslöja; hur man läser en film. Monaco menar att filmen har ett eget språk, eller att filmen 

nära på kan liknas vid ett eget språk. Vi människor ”läser” in bilder och tecken, vi ser och 

tolkar dessa, medvetet eller omedvetet.
33

 Även om vi ”läser” film och det kan sägas vara ett 

språk eller tala ett eget språk, så är det inget språk i den lingvistiska meningen. Här kommer 

semiotiken in som en brygga för att förstå filmen som ett språk.
34

 Den metod jag anser vara 

adekvat och som bäst lämpar sig för uppsatsens syfte är en semiotisk analys av filmen Stalker 

och dess huvudkaraktär.  

1.5.2 Semiotik som teckenteori och teckensystem 

Semiotik är teckenteori, läran om tecken och teckensystem.
35

 Semiotiken är ett teoretiskt och 

metodologiskt sätt att se djupare på medieinnehåll och används därför inom många olika 

områden och vetenskaper.
36

 Inom semiotiken arbetar man utifrån texter, tecken och 

meningsbärande strukturer för att se hur dessa fungerar gemensamt och kontextualiseras. 

Innebörden av dessa tecken, symboler och deras sammanhang, analyseras inom semiotiken 

och är vanlig att använda när populärkultur studeras.
37

 Man använder sig av teckenfunktioner 

som index, ikon och symbol. Där det ikoniska tecknet står för avbildande, som ett foto eller 

ett porträtt. Symbolen står för, som Falkheimer beskriver det: ”godtycklig i sin relation till det 

som betecknas”.
38

 Eller som Monaco säger ”Ett arbiträrt tecken där signifikanten varken har 

en direkt eller ett indexiskt förhållande till det betecknade, utan snarare representerar det 

                                                           
32

 Axelson, 2005, s. 47. 
33

 Monaco, James. How to read a film. Movies, media, multimedia. Oxford University press, 2000, s. 152-153. 
34

 Monaco, 2000, s. 157. 
35

 Kjørup, S, Semiotik, Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 9. 
36

 Falkheimer, J, Medier och kommunikation – en introduktion, Studentlitteratur, Lund, 2001, s.145. 
37

 Falkheimer, 2001, s.145-146. 
38

 Falkheimer, 2001, s.146. 
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genom konvention” (min översättning).
39

 Tecken som ter sig fysiska eller orsaksbundna 

innebär index, detta indicerar någonting.  

Filmens många kristna religiösa symboler och indicium ger utrymme för analyser av många 

olika slag. Jag har valt en semiotisk analys då denna metod innefattar konnotationer och 

index, vilket jag anser både lämplig och intressant att använda utifrån filmens karaktär. Med 

index menas beskrivning av abstrakta allegorier, ser vi ett stormande hav eller jordbävning 

skulle detta kunna vara ett index på en individs humör eller känslor. Ibland ser vi i filmer när 

två personer attraheras varandra, filmen klipper till fyrverkerier eller en raketuppskjutning, 

detta kan tolkas vara ett index för upphetsning.  

Med konnotationer menas att vi kan göra tolkningar av det vi ser, som associationer av 

symbolisk bemärkelse. En konnotation har en dubbelbottnad betydelse. En vit duva kan 

konnoteras till fred eller till religiositet och en symbol av den heliga anden. 
40

 Filmen som är 

något mystisk, filosofisk, och av existentiell art gör att den finner sig väl i en analys om 

bakomliggande symboler. Fokus ligger på att analysera filmens religiösa tematik samt 

huvudkaraktären Stalker och hur han kan framställas som en allegorisk Kristus.  

1.5.3 Denotation, konnotation och index 

Inom semiotikens vokabulär ingår begreppen denotativ och konnotativ. Där denotativ är 

entydigt och konnotativ är dubbelbottnad. Søren Kjørup är professor emeritus och verksam 

vid Roskilde Universitet, vid institutet för kommunikation och humanistisk vetenskap. Han 

har forskat inom en rad olika områden inom både kommunikation, medier och 

vetenskapsteorier.
41

 Kjørup menar att ett tecken utgör ett tandem, alltså att tecknet alltid har 

två sidor. Uttryckssidan och innehållssidan, där Kjørup menar att ”själva uttrycket eller 

innehållet kan emellertid själv vara ett tecken. Ett tecken kan ha ett annat tecken (…) som sitt 

uttryck, eller det kan ha ett annat tecken som sitt innehåll.”
42

  

En symbol kan alltså ha en annan yttring, tecken som sitt uttryck, eller som sitt innehåll. Ett 

exempel på detta är att man går ”som katten runt het gröt”. Sällan tolkar vi detta bokstavligt, 

                                                           
39

 Monaco, 2000, s. 164. 
40

 Duvan är både inom den grekiska mytologin och inom kristendomen ett heligt djur. Inom kristendomen står 
det att finna i evangelierna att under Jesus dop kom Anden ner över honom i uppenbarelse av en duva. Sedan 
dess har duvan blivit symbol för Den heliga Anden. I den gammeltestamentliga syndafloden finns också duvan, 
där Noa från arken släpper ut fågeln och den sedan kommer tillbaka med en olivkvist. Vilket visade på att 
vattnet var på väg att sjunka undan och land uppenbarade sig. (Ewald, Religionslexikonet, 2003, s. 107). 
41

 http://forskning.ruc.dk/site/person/sk [2017-02-25] 
42

 Kjørup, 2004, s. 21. 
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utan vi ser den underliggande meningen, att man är försiktig. Därför finner jag denna metod 

bäst lämpad för denna filmanalys som går ut på att analysera och finna religiös tematik, där 

konnotationer är vanligt förekommande. Konnotationer står för mångtydighet, att ett tecken 

eller symbol är dubbelbottnad. Det vi ser har även en annan betydelse och kanske djupare 

meningen enbart det ögat ser. Till exempel Edvard Munchs tavla Skriet. Vi ser en kvinna på 

en bro med öppen mun, men det finns en mångtydighet här, det är inte enbart en bild. Vad 

betyder bilden egentligen, vad är det för budskap som ligger bakom Skriet? Konnotation kan 

således beskrivas vara symboliskt eller associerande. Att förmedla metaforer eller allegorier 

via film är betydligt svårare och mer komplicerat än vad det är i exempelvis litteraturen, där 

en ros kan beskrivas som ett kärlekstecken. Att däremot förmedla detta på film och i bilder är 

mer komplext, därför är index ett viktigt verktyg för att tolka film. Index har en stor 

metaforisk styrka där det skänker en mycket stor flexibilitet till bilden, index har förmågan att 

förtälja många saker på en och samma gång.  

Denotation är entydigt, tecknets egentliga betydelse, ungefär som; det vi ser är det vi får. 

Konnotation är som nämnts, dubbelbottnad och där vi finner allegorier, en bild i bilden kan vi 

säga. Med konceptet med index måste det uppmärksammas att begreppet konnotation sätts i 

nytt ljus Det finns ingen direkt definition om gränsen mellan denotation och konnotation, det 

finns en sammanhängande enhet mellan de två. Monaco menar att denotationer som blir 

mycket starka, slutligen accepteras som konnotativa meningar. På så vis beror en stor del av 

den konnotativa kraften i film, på verktyg som är indexiska. Med detta menas att de inte är 

slumpmässiga tecken, men är heller inte helt sammanhållande.
43

  

Uppsatsens analys kommer att kretsa till att finna indexikala tecken, alltså var och hur i filmer 

det finns tecken och symboler som är index för något. I denna analys avser jag religiös 

tematik och huruvida protagonisten Stalker i filmen kan förmodas gestaltas som en allegorisk 

Kristus. För att kunna göra detta letar jag efter kristna religiösa symboler och bibliska 

konnotationer och tar dem till hjälp under filmen, samtidigt som jag använder mig av relevant 

facklitteratur. Det finns en bred terminologi inom semiotiken och hur man kan använda dessa 

begrepp och hur dessa kan tillämpas i analyser av olika slag. Jag kommer endast att här 

omnämna de för uppsatsen mest relevanta begreppen och funktioner, vilket innebär att andra 

begrepp inom metoden uteblir. 

1.5.4  Material 

                                                           
43
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Filmen Stalker är primärmaterialet för denna uppsats, men som hjälp i analysarbetet och 

undersökning tillämpas en mängd av diverse forskningslitteratur och artiklar som för ämnet är 

relevanta. Filmens originalspråk är ryska, därför har den setts med engelsk undertext. Den 

semiotiska analysen går ut på att utifrån Tarkovskijs film Stalker se hur han använder sig av 

religiös tematik i filmen samt hur denna kommer till uttryck i huvudkaraktären Stalker. I 

boken Tarkovskij – tanken på en hemkomst, en antologi om Tarkovskijs filmkonst, har 

redaktörerna sammanställt utvalda filmkritikers artiklar om bland annat Stalker. Många är de 

teologer och filmvetare som har engagerat sig i filmens tematik och symbolism och många är 

de analyser och tolkningar som har gjorts.  

1.6 Teori   

1.6.1 Representation som meningsskapande 

Stuart Hall är en jamaikansk-amerikansk kulturteoretiker och akademiker och anses som 

pionjär inom fältet.
44

 Hall har i sin kulturforskning lyft fram representationsteorin som ett 

starkt fält inom kulturstudier. Inom representation förstås kultur som en process där aktörerna 

tolkar och förstår världen på snarlika sätt. Hall menar att kultur huvudsakligen är 

koncentrerad till själva produktionen och utbytet av mening och uppfattning, det handlar om 

ett givande och tagande av mening mellan människorna i en grupp eller ett samhälle.
45

 

Genom vår användning av föremål, vad vi säger, tänker och känner om dessa – hur vi 

representerar dem – ger vi dem mening. Vi ger saker och ting mening och betydelse genom 

den tolkning vi gör av dem. Hall konkluderar således, att vi ger saker mening genom hur vi 

representerar dem.
46

  

Element som ljud, ord, gester, uttryck och kläder, är alla en del av vår naturliga och materiella 

värld. Men deras betydelse för språket ligger inte i vad de är, utan snarare vad de gör, det är 

deras funktion som är avgörande. Dessa element betecknar och uttrycker, de konstruerar 

mening och betydelse och överför den. De har i sig själva ingen egentlig mening, de är 

snarare ett färdmedel, eller ett medium, för att transportera mening eftersom de fungerar som 

symboler, vilka står för, eller representerar (även symboliserar) meningar som vi vill 

kommunicera och förmedla. Genom språket får vi en övergripande modell av hur kultur och 
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representation fungerar, detta syns tydligt och främst inom semiotiken – läran om tecken, och 

deras roll som uttrycksmedel för mening i en kultur.
47

 

1.6.2 Representationsteoretisk utgångspunkt 

Utförandet av representationsteorin implicerar alltid den miljö och omgivning i vilken vi talar 

och skriver, med andra ord vår kontexts utformning. Hall menar att vi talar och är utifrån våra 

erfarenheter. Vår identitet är varken oproblematisk eller transparent, identitet är en produktion 

som är i ständig rörelse och är en process.
48

 Hall åsyftar att vi har en ordnad föreställning om 

saker som vi kan uppfatta och förstå, konkreta ting som bord och bänk till exempel, men vi 

kan också formulera tankar och föreställa oss mer abstrakta saker, saker som vi inte kan se, 

höra eller röra. Vi kan ha en föreställning om dessa abstrakta ting, om Gud exempelvis.  Det 

är länken mellan språk och föreställning som gör det möjligt för oss att referera till den 

verkliga världens ting, människor och händelser, men också till fantasivärlden och de 

påhittade sakerna.
49

  

Vad vi benämner som verklighet är konstruerad av representationer av den verklighet som vi 

känner den. Hall lyfter idén om en” begreppsmässig karta” – människor som tillhör samma 

kultur delar på denna karta, och de delar även hur denna karta tolkar och översätter de tecken 

som finns i ett språk. Även om visuella tecken och bilder har en stor likhet till sin referent, det 

som den refererar till, måste vi ändå ha i åtanke att de faktiskt är just tecken, hävdar Hall. De 

är följaktligen meningsbärare som behöver tolkas och tydas. För att kunna tolka dessa tecken 

måste vi ha tillgång till representationssystem som den begreppsmässiga kartan, samt ett 

språksystem där det visuella språket påminner om verklighetens objekt.
50

 Kultur och språk är 

kontextbundet till det samhälle eller den grupp vi befinner oss i, beroende på vilken kultur vi 

har med oss eller tillhör avgör hur vi tolkar olika tecken.
51

 

Funderingar som uppstår är bland annat huruvida film kan vara ett uttryck för, eller kan 

inbjuda till tankar kring, religiösa frågeställningar, till exempel om människans gudsrelation 

kan gestaltas på film? En annan fråga kan också vara om perspektivet i filmen kan ses som en 

dialog, som Ola Sigurdson säger: ”en förhandling – mellan teologi och film för att nå fram till 
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mänsklig sanning”.
52

 Likaså kan man tala om en cinematisk teologi, vilket menas med en 

teologi som filmen själv bedriver.
53

  

1.6.3 Baughs åttafaldiga kriterium för en Kristusgestalt 

För att analysera Stalker som en Kristusgestalt tillämpar jag även Baughs åtta kriterium för en 

filmisk dito. Dessa kriterier kommer användas som en resurs för att komplettera metod och 

representationsteori för att få en fördjupad och nyanserad analys av protagonisten Stalker som 

en Kristusgestalt. 

1- Filmens kristusgestalt har ofta en mystisk bakgrund. Ofta förtäljs inte namnet på gestalten, 

kring den finns det många obesvarade frågor och det är ofta inte helt klart var gestalten 

kommer ifrån eller vad dess syfte är. 2- Gestalten kan ses som en lärare, den får ofta många 

anhängare som den lär upp, formar och räddar. 3- Gestalten är ofta hängiven till rättvisan. 

Filmens kristusgestalt kommer ofta in i ett samhälle, grupp eller situation där orättvisor mot 

folket förekommer. Gestalten ser det som sin sak, sitt uppdrag att frigöra människan från den 

rådande orättvisan. 4- Precis som Jesus kom i konflikt med de judiska religiösa auktoriteterna, 

hamnar även filmens Kristusgestalt i någon form av konflikt med auktoriteter eller karaktärer 

som har något avgörande dramatiskt element.  

5- Utifrån den bibliska liknelsen av offerlammet, tar sig gestalten an mänsklighetens synder, 

vilka han har frälst. 6- Kristusgestalten träder ofta tillbaka till avsides belägna platser för att i 

ensamhet kunna be, detta representerar gestaltens intimitet och närhet till Gud - den mystiska 

föreningen. 7- Utgjutelse av blod representerar Jesus blod i form av offerlammet, för 

människans frälsning. Blodspillan hos Kristusgestalten kan ses som priset för människornas 

liv och deras frihet. Kristusgestalten visar ofta en metaforisk liknelse vid Jesus lidande. 8- En 

symbolisk återuppståndelse förekommer också ofta, det kan röra sig om att gestalten flyttar, 

blir förvisad eller att den byter livsstil.
54

 

Dessa Baughs åtta kriterier för den filmiska Kristusgestalten kommer att tillämpas i analysen 

av protagonisten Stalker som filmens dito. 
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2 Analys 

Analysen som följer nedan grundar sig på semiotiken som metod och representation som 

teori. Semiotik används här för att tolka symboler och tecken inom bestämda ramfaktorer. I 

följande analys använder jag mig främst av semiotikens konnotation och index, då jag anser 

de vara lämpligast för denna film. Filmen analyseras utifrån metoden för att synliggöra vilka 

religiösa tecken som förekommer och hur protagonisten kan tolkas som en Kristusgestalt.  

Semiotikens verktyg lämpar sig också väl tillsammans med representationsteorin, då jag här 

med både metod och teori har för avsikt att analysera de kristna religiösa symboler och tecken 

som förekommer i filmen. Representation som teori för att göra denna filmanalys lämpar sig 

väl eftersom representation handlar om hur människor genom olika medier och språk 

förmedlar olika meningar och uppfattningar. Människor har en föreställning om abstrakta 

ting, om till exempel Gud eller Jesus.
55

  

Återkommande i filmen apostroferas vatten, och jord. Stalker omges ofta under filmens gång 

av vatten. Vatten är ett element som är ständigt närvarande i filmen, syns det inte i bild, hörs 

det i form av droppande vatten eller forsande floder. Detta kan vara en representation, och ett 

index för vattnets betydelse inom kristendomen - som renande och återfödelse, vatten är ett 

livgivande element.
56

 Min avsikt är att med hjälp av denna teoretiska utgångspunkt i 

representation, försöka visa på de kristna tendenser och symboler som förekommer i filmen. 

Här tar jag även hjälp av Lloyd Baughs åtta kriterier för den filmiska kristusgestalten.  

De frågor som avses att svara på är: hur skildras de kristna religiösa inslagen i filmen Stalker, 

I vilka avseenden kan karaktären Stalker liknas vid en Kristusgestalt, samt hur svaren på 

dessa förhåller sig till nutida teorier om religiösa inslag i film. Först finner vi en bakgrund till 

filmens religiösa tematik och i avsnittet som följer därefter analyseras konnotationen om 

Stalker som en Kristusgestalt.  Här följer sedan två underrubriker där det ges en djupare 

analys om de konnotationer som kan tolkas in Stalker som Kristusgest, dessa är Stalkers bön, 

följt av avsnittet Två lärjungar på vägen till Emmaus. Och slutliga kommer här också 

underrubriken Stalker, Zonen och det transcendenta. Det är under dessa rubriker som mina 

frågor ska ges en ansats att besvaras.  

De religiösa inslagen ses i avsnitten om Stalker som Kristusgestalt, då denna i sig kan tolkas 

vara en religiös och transcendent gestaltning, ett sätt att förkroppsliga det gränsöverskridande 
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och det bortom vår sinnevärld. I filmens religiösa tematik beskrivs en scen ur filmen där 

kameran sveper över ett vattendrag, vari det ligger religiös rekvisita (1).
57

 Denna scen kan 

utöver den religiösa rekvisitan, syfta till jordbundenhet, vilka i sin tur kan vara ett tecken för 

en andlig substans (2). 

2.1 Filmens religiösa tematik 

I filmen kan vi se konnotationer mellan protagonisten Stalker och Jesus. Det förekommer 

såväl direkta som indirekta bibelcitat, även konnotationer mellan Edens lustgård och Zonen 

har gjorts.
58

 Genom hela filmen upprätthåller Stalker den mystiska framtoning, vilken gör 

honom intressant på ett sådant sätt att man undrar vem han egentligen är. Emellanåt verkar 

han rädd och skrämd av Zonen, samtidigt som han älskar den, det är där han finner frid och 

känner sig hemma. Widding påtalar de förekommande episoder inne i Zonen där Stalker 

försvinner ur bild emellanåt. Kameran följer honom ett tag men sedan försvinner han 

plötsligt. Widding menar, att Stalker som uppges vara en av ”Guds heliga dårar”, tar en slags 

tomhet med sig som framhåller en slags obskyr åtskillnad mellan synligt och osynligt. Ena 

stunden är han borta och lika plötsligt som han försvann kommer han tillbaka. Detta menar 

hon, skulle vara ett sätt att visa det andliga, att dessa ”off-screen” visar på en religiös 

transcendens i filmen.
59

 Här kan vi se Stalker som en Kristusgestalt med en mystisk 

bakgrund, en mystisk person. Precis som Baugh lyfter att namnet ofta inte nämns på gestalten, 

får vi heller inte veta Stalkers riktiga namn och om honom finns det många obesvarade frågor 

och det är ofta inte helt klart vart han kommer ifrån eller vilket hans syfte är.
60

  

En av denna förekomst av kristen religiös symbolik återfinns i Stalkers drömsekvens där en 

kvinnoröst läser ur Uppenbarelseboken. 

 

Och jag såg när Lammet bröt det sjätte sigillet. Och det kom en väldig jordbävning, och 

solen blev svart som en tagelsäck, och hela månen blev som blod. Och himlens stjärnor föll 

ner på jorden, liksom höstfikonen faller från trädet när det skakas av stormen. Och himlen 
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drogs undan som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina 

platser, och jordens kungar och de höga herrarna och härförarna och de rika och mäktiga 

och alla, slavar som fria, gömde sig i hålor och bland klippor i bergen och sade till bergen 

och klipporna: ”Fall över oss och göm oss för honom som sitter på tronen och för Lammets 

vrede. Ty deras stora vredesdag har kommit, och vem kan då bestå?” (Upp. 6:12–17). 

 

I denna scen,
61

ser vi samtidigt hur kameran zoomar in ett vattendrag, kameran rör sig över en 

rad olika rekvisita som ligger under vattenytan, däribland en ikonbild av Johannes Döparen 

(1), bilden här kan vara ett index över apokalypsen.
62

 Kameran går tillbaka till Stalker, han 

slår upp ögonen och börjar citera ur Lukasevangeliet om färden till Emmaus (Luk 24:13-

18).
63

 Vid sidan av dessa bibliska konnotationer och denotationer ser vi vatten hela filmen 

igenom som en representation av kristendomen och möjlig återfödelse. I början av filmen i 

Stalkers hem, ser vi en närbild på ett vattenglas på ett litet bord, kameran sveper sedan över 

rummet, för att återkomma till glaset i närbild.
64

 Vatten står för något heligt och renande i den 

gammeltestamentliga traditionen, och är ett tecken på återfödelse. 
65

  

 

Bergh och Munkhammar resonerar kring att det vatten som flyter och hörs genom filmen 

skulle kunna vara ett index för syndafloden.
66

 Syndafloden vilken är av apokalyptisk art, där 

människorna drunknar, men enligt myterna blir ett människopar förskonade från 

översvämningen för att de ska kunna ge upphov till en ny mänsklighet.
67

 Vilket uppbringar 

till tanke om återfödelse. Filmen igenom strävar Stalker efter att människan ska tro. Scenerna 

med vatten som rinner, droppar, faller och dess ständiga närvaro, kan tolkas som index för 

dop och syndaflod, detta kan vara ett indicium för männens återfödelse, en apokalyptisk 

vision i Stalkers anti-utopi. Tanken om återfödelse ser vi också hos Baugh där den 

metaforiska liknelsen vid Jesus lidande och en symbolisk återuppståndelse förekommer, om 

än en subtil sådan.
68

 Denna liknelse vid Jesus lidande kan exempelvis röra sig om att gestalten 

flyttar, blir förvisad eller att den byter livsstil.
69

 På Stalker kan vi applicera kriteriet där 
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gestalten blir förvisad, då han står utanför samhället. Det är först när han träder in i Zonen 

som hans lidande stillas, och han känner sig trygg. 

De tre männen filmas ofta tillsammans då de befinner sig i centrum av bilden.
70

 I sekvensen 

där de tre männen befinner sig utanför Rummet och när de bestämt sig för att ingen av dem 

vill beträda det, sätter de sig som i en ring i centrum av bilden. Kameran backar, som om den 

går in i Rummet och filmar männen där inifrån. Ett plötsligt regn uppstår inuti rummet, 

männen tycks inte uppmärksamma det, och det slutar lika plötsligt som det började.
71

 Denna, 

bland andra sekvenser, har av vissa tolkats som en konnotation till treenigheten.
72

 Denna 

konnotation och symbolik kan affirmeras vid Författarens kommentar i scen två, menar 

Redwood: ”If God is a triangle, then I don´t know”.
73

 Männen som ofta filmas i mitten av 

kamerabilden bildar en sorts cirkel, eller också en form av treenighet om man så vill. 

Författarens uttalande om Gud som en triangel och männens återkommande mittcentrering 

som en treenighet, kan apostrofera till en andlighet. I dopceremonier förekommer ibland 

treenigheten, i fadern, sonens och den helige andens namn. Dopet kan symboliseras som död 

och uppståndelse i ett heligt tecken om att ingå i gemenskap med Gud. Mot denna bakgrund 

kan männens återkommande centrala triangelformation tolkas som en uppståndelse eller 

återfödelse. 

 

2.2 Stalker som Kristusgestalt 

Under detta avsnitt redogörs det för analysen av Stalker som Kristusgestalt. Här framkommer 

det hur och på vilket sätt Stalker kan tolkas och framställas som en Kristus i filmen, hur 

Stalker med sitt sätt att tala i .3.2.1 Stalkers bön, kan stå i jämförelse med olika bibliska texter 

samt Jesu bergspredikan. Nästa gestaltning kommer under avsnitt 3.2.2 där Stalker citerar ur 

Lukasevangeliet 24:13-17, Två lärjungar på vägen från Emmaus, och hur Stalker utifrån detta 

kan tolkas som en Kristusgestalt. 

 

Innan vi går vidare till Stalkers bön ska jag redogöra för Baughs definition av protagonisten 

Stalker, där Baugh beskriver honom som en ”Dostojevskiansk dåre”, en dåre som Kristus.
74

 I 

filmens slutscen får vi en närbild på Stalkers fru där hon tittar rakt in i kameran och i en 

monolog beskriver honom som den lidande tjänaren av Jahve i Jesaja, hon säger att han är en 
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välsignad dåre. Hon använder det ryska ordet ”bogenny”, vilket direkt översatt betyder ”en 

Guds man”. 
75

 Vidare menar Baugh att Stalker till synes verkar vara en svag person, men i 

slutändan är det ändå han som är oövervinnerlig tack vare sin hängivna tro, vilja och önskan 

om att tjäna andra. Stalkers huvud är rakat, vilket Baugh föreslår kan indikera på Kristus 

lidande.
76

 Stalker har också ärr och märken i ansiktet och på skallen, som ett slags stigma, 

vilka Baugh också menar kan vittna om en längre tids lidande och en väg till martyrdom.
77

 

Dessa stigman som Baugh talar om, är dock inte helt uppenbara hos protagonisten. För att 

göra denna tolkning, vilken Baugh har gjort här, krävs ett medvetet öga och ett vaket sinne – 

just dessa stigman och den tolkningshorisont som lyfts fram här, kan tyckas vara något 

tendentiös, men samtidigt väcker det också medvetenheten om symbolik och tolkning. 

 

2.2.1 Stalkers bön 

 

Let everything that’s been planned come true. Let them believe. And let them have 

a laugh at their passions. Because what they call passion actually is not some 

emotional energy but just the friction between their souls and the outside world. 

And most important, let them believe in themselves, let them be helpless like 

children, because weakness is a great thing, and strength is nothing. 78 

 

Denna Stalkers bön ger oss en inblick i protagonistens filosofi. Stalker bedyrar vikten av att 

tro, att människan ska finna självförtroende och att finna förtroende för andra. Här framgår 

vikten av ödmjukhet och att människan ska känna till sina begränsningar, om styrka och 

svaghet - svaghet är något stort och styrka betyder ingenting.
79

 Daníelsson beskriver bönen 

som intressant i sammanhanget att de är på väg till Rummet, eftersom Rummet har beskrivits 

som en plats där ens innersta önskningar går i uppfyllelse. Vidare menar Daníelsson, att det 

inte behöver vara vad människan vill ska gå i uppfyllelse som gör det, utan snarare att det är 
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det som finns inom denne som definierar en som person, som blir förverkligade.
80

 I denna bön 

serveras några bibliska konnotationer som kan dras till styrka och svaghet, Daníelsson 

hänvisar bland annat till Första Korintbrevet 1:18–31: 

 

Bröder, tänk på när ni blev kallade: inte många var visa i världslig mening, inte många var 

mäktiga, inte många var förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att 

låta de visa stå där med skam, och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det 

starka stå där med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, som inte 

finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa 

skulle kunna vara stolt inför Gud (1 Kor. 18:26-29). 

 

Stalkers bön om svaghet och styrka, tro och det världsliga är ekvivalent med Första 

Korintierbrevet. Här finns även en kongruens med Bergspredikan som återfinns i 

Matteusevangeliet och Johannesevangeliet 17, där Jesus predikar för sina lärjungar.
81

 Stalker 

som genom hela filmen predikar med sina olika tal för Författaren och Professorn, exempelvis 

när Stalker skanderar en dikt
82

 när de är inne i huset och ska bege sig till Rummet, kan tolkas 

som en predikan.
83

 Denna bön tillsammans med Stalkers karaktär visar en stark människa som 

gestaltas som svag. Stalker är en svag människa, men han har tro och tillit. Hans tro är en 

utmärkande egenskap och något som gör honom oövervinnelig. Stalkers syfte är att tjäna 

människor, att han ska sörja för dem, och det är just detta som gör honom oövervinnerlig.
84

 

Filmens Kristusgestalt, utifrån den bibliska liknelsen av offerlammet, tar sig an 

mänsklighetens synder. ”Jesus Christ in his passion and death redeemed humankind. He was 

the sacrificial victim, the scapegoat, who took onto himself the sins of the world”.
85

 Stalkers 

svaghet som här kan skönjas kan parallelliseras med denna i Baughs kriterium och den 

bibliska liknelsen av offerlammet, Stalker tar sig an mänsklighetens synder, som att han vill 

frälsa sina följeslagare.
86

 

  

 2.2.2 Två lärjungar på vägen till Emmaus 
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Stalkers citat ur Lukasevangeliet är berättelsen om färden till Emmaus, där Jesus möter två 

män på vägen. 

Samma dag var två lärjungar på väg till en by som ligger en mil från 

Jerusalem och som heter Emmaus. De talade med varandra om allt 

det som hade hänt. Medan de gick där och samtalade kom Jesus själv 

och slog följe med dem. Men deras ögon var förblindade och de 

kände inte igen honom. (Luk 24:13-17). 

I de båda berättelserna är det tre män som färdas tillsammans, där en är läraren. I filmen ses 

Stalker som läraren när han ska leda de andra två männen för att finna hopp och tro. I båda 

berättelserna blir medresenärernas (eller lärjungarnas) verklighetsuppfattning ordentligt 

utmanad av deras lärare. Således måste de på nytt överväga och ompröva sin sinnevärd.
87 

 

Olikheterna mellan de två historierna står klara, där den ena är explicit religiös, med religiösa 

budskap. Den andra, vari vi finner Stalker, har ett mer subtilt bakomliggande religiöst tema 

där det istället handlar om mer existentiella frågor utan en tydlig religiös koppling. Vi finner 

ändå en Kristusgestaltning i Stalker, där han agerar som lärare och guide och där han svarar 

på existentiella frågor. Denna roll är en livsuppgift, en mission för att lära sina anhängare att 

öppna sina ögon.
88

 Här kan vi tillika göra konnotationer till Jesus och hans lärjungar som han 

sluter upp med i Lukas 24:13-17. Vi kan även konnotera denna scen till Apokalypsen, då 

Emmausberättelsen förtäljer om mötet med den uppståndne Kristus, som också är den som 

ska komma åter på den yttersta dagen.
89

  Denna tolkning där Stalker kan ses vara de två 

männens lärare, och de hans två anhängare, passar också in på en av Baughs åtta kriterier för 

en Kristusgestalt. Gestalten får ofta många anhängare som den strävar efter att lära upp, och 

rädda eller frälsa dem – ”the protagonists in many Christ-figure films attract a group of 

followers whom they teach and form and save.”
90

 När sedan läraren försvinner tar lärjungarna 

över och för vidare dennes uppdrag.
91

  

 

Sekvensen i filmen där vi kan se hur kameran går över Författaren och Professorn under tiden 

som Stalker recitera bibeltexten ”Men deras ögon var förblindande, de kände inte igen 

                                                           
87

 Daníelsson, 2006, s. 210. 
88

 Daníelsson, 2006, s. 208. 
89

 Burman, 2010, s. 73. 
90

 Baugh, 1997, s. 206. 
91

 Baugh, 1997, s. 206 



22 
 

honom” ser vi hur Författaren öppnar sina ögon, medan Professorns var slutna när kameran 

gick förbi.
92

 Detta kan, menar Daníelsson, vara en denotation, eller också en konnotation till 

att Författaren har sett och har en chans till försoning, medan Professorn inte har det.
93

 

Stalkers citerande av detta är intressant menar Daníelsson. I båda fallen rör det sig om en 

lärare och två lärjungar, eller anhängare. I berättelsen om färden till Emmaus möter Jesus upp 

med de två lärjungarna. Han följer med dem och pratar med dem. De ser inte att det är Jesus, 

deras ögon är höljda i dunkel. Jesus förklarar varför det behövde bli så, varför han behövde dö 

och tolkade skrifterna. Han försöker få dem att finna svar på svåra och viktiga frågor, att få 

dem att försöka förstå. Det är först när Jesus sitter tillsammans med de två lärjungarna och 

bryter bröd som de inser vem han är, sedan försvinner han.  

 

I kontext till filmen, axlar Stalker Jesus roll, men istället handlar det här om andra viktiga och 

stora frågor som Författaren och Professorn har. Stalker svarar poetiskt, med stor emfas på 

tro, kärlek och hopp, som ska övervinna hans anhängares stora känsla av hopplöshet.  På 

denna hopplöshet de känner kan vi applicera Baugh och Kristusgestaltens hängivenhet till 

rättvisan. Filmens Kristusgestalt kommer in i en grupp där orättvisor kan anas. Gestalten, här 

Stalker, ser det som sin sak och sitt uppdrag att frigöra människan från den rådande 

orättvisan.
94

   

I båda dessa roller står Jesus och Stalker för att svara på stora frågor som rör existentialism. 

Jesus gör detta genom att hänvisa till skrifterna, lagen och profeterna. Stalker försöker öppna 

Författarens och Professorns ögon och få dem till att fokusera på sina innersta önskningar 

genom att berätta historier om andra som har besökt Zonen. Stalker vill göra dem medvetna 

om existensens mystiska och dolda sidor och proportioner. Han försöker få dem att förstå hur 

viktigt det är med tro, ödmjukhet och pietet i livet, och kanske mest av allt att förstå vikten av 

kärlek och att älska. Detta gör Stalker, menar Daníelsson, genom vad han kallar sina 

predikningar. När männen lämnar Zonen skiljs de åt. Jesus skiljs från sina lärjungar när de väl 

öppnat ögonen och insett vem han är. När männen i slutet av filmen har nått Rummet men 

ingen vill gå in, har de ändå öppnat ögonen för en bättre förståelse av världen. Färden genom 

Zonen, och färden till Emmaus kan således liknas vid varandra.
95
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Vid en scen tar Författaren på sig något som kan liknas vid en törnekrona.
96

 Det kan tyckas 

något motsägelsefullt, att det är han och inte Stalker som tar denna på huvudet menar 

Widding, denna scen som ger oss konnotationer till den lidande Kristus.
97

 Törnekronan som 

kan symbolisera Jesus lidande, död och återuppståndelse, kan också tolkas som Författarens 

uppvaknande. 

 

Trots att männen inte vill beträda Rummet, har Stalker ändå lyckats med sin mission. Under 

resans gång har han undervisat dem och upplyst dem. Stalkers strävan efter att frälsa männen 

och förse dem med tro och hopp och försoning - kan liknas vid Jesus predikningar. Utanför 

Rummet hamnar männen i en dispyt som leder till handgemäng. Kameran zoomar in på 

Stalker där han sitter på marken i en monolog med blod rinnande från näsan.
98

 Denna scen 

kan vi applicera på Baughs kriterium om Kristusgestaltens utgjutelse av blod – vilket 

representerar Jesus blod i form av offerlammet. Denna blodspillan hos Stalker kan ses som 

priset för människornas liv och deras frihet.
99

 Det kan symbolisera blodet för människans 

frälsning - ”The shedding of blood, representing the blood of Jesus, shed like that of the 

sacrificial lamb for the redemption of humankind”.
100

  

 

2.3 Stalker, Zonen och det transcendenta 

Utanför Zonen är Stalker en osäker människa som ramlat utanför samhällets ramar. Inne i 

Zonen byter han skepnad och blir istället en ledartyp. Stalkers bakgrund kongruerar med 

Baugh där han menar att precis som Jesus kom i konflikt med de judiska religiösa 

auktoriteterna, hamnar även filmens Kristusgestalt i någon form av konflikt med auktoriteter 

eller karaktärer. Stalker har hamnat i klammeri med auktoriteter, han har suttit i fängelse och 

det är hans konflikt med samhället som har fört honom dit han är.
101

  Männen är inte lika 

hänförda av Zonen som protagonisten, de tycks snarare vara där i nyfikenhetens anda.
102

 De 

förhåller sig skeptiska till Zonen och Rummet, de ifrågasätter både Stalker och missionens 

syfte, Rummets påstådda verkan om önskningar som går i uppfyllelse och Zonens 

föränderlighet. Stalker försvarar och försöker, med vad vi kan kalla böner och predikningar, 

få dem att öppna sinnet och ögonen, precis som Jesus i Emmausberättelsen.  
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Stalker ska representera en svag person som visar på styrka, han är en profet och hans 

övertygelse är att mänskligheten kommer att förgås på grund av att de inte har någon tro eller 

andlighet i sina liv.
103

 Han är den följeslagarna förlitar sig på, lyssnar på och han inger 

trygghet och kunskap innanför Zonen. Hans uppdrag och mening är att leda människor hit för 

att deras inre önskningar ska bli uppfyllda. Stalker påpekar för männen att Zonen är bara det 

som människan själv gör av den, helt beroende på deras eget tillstånd, han kräver lydnad och 

tro - ovillkorligen.
104

  

 

Widding gör en parallell av filmen som en mystisk expedition.
105

 Detta kan bekräftas genom 

Zonens snåriga och farliga vägar. Färden är ett riskfyllt åtagande, den kortaste vägen är 

nödvändigtvis inte den som leder fram till målet och är heller inte den lättaste. Trots Stalkers 

förmaningar bryter Författaren ut från ledet och går en egen väg. När han gör detta hörs en 

röst som säger åt honom att stanna, ingen vet varifrån rösten kom. 
106

 Filmen som en mystisk 

expedition kan tolkas in i hur filmen övergår från svartvitt till färg så fort männen träder in i 

Zonen. Denna visuella och estetiska effekt skulle kunna visa på både en form av frälsning och 

återfödelse, och därmed också ett transcendent inslag 

 

Widding föreslår att Rummet ska förespråka det religiöst kristna transcendenta, regnet som 

förekommer likaså.  Männens logiska tänkande måste sättas åt sidan till förmån för förståelse 

och lärdom, vilka är de enda egenskaper som kan ta dem till sitt mål, Rummet vilket antas 

göra det transcendenta tillgängligt.
107

 När männen börjar närma sig rummet kommer en 

avgrund som är fyllt med vatten, där måste de gå ner för en stege till ett utrymme för att sedan 

stiga upp ur det igenom via stegen på andra sidan.
108

 Denna scen där Författaren stiger ned i 

vattnet kan interpreteras som ett dop, ett index för ett symboliskt eller rituellt reningsbad 

innan de når Rummet där alla önskningar förverkligas.
109

   

 

Dessa gränsdragningar och indicium som ges till det transcendenta som Widding lyfter ligger 

i recipientens tolkningshorisont. De är kanske inte helt självklara att upptäcka eller tolkas som 
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en religiös tematik. Det kan tyckas vara en aning färgat av sitt syfte, denna tolkning gjord av 

Widding, att den vattenfyllda gången skulle ses som ett dop. Men genom denna tolkning och 

denna representation får filmen en suggestiv karaktär som väcker många frågor till liv – 

existentiella och meningsskapande frågor. Samtliga av dessa kan vara gränslinjer menar 

Widding. Själva Zonen kan uppfattas vara en motpol till det vardagliga och verkliga livet, 

dess oåtkomlighet verkar införliva en uppfattning om oändlighet och mystik.
110

 Som tidigare 

nämnts, föreställer Widding också Stalkers frånvaro i filmen med en religiös transcendens. 

Han försvinner med jämna mellanrum och kameran följer honom till en början, men upplevs 

sedan som att han gått upp i rök.
111

 

 

När männen anlänt till Zonen dröjer det inte länge förrän Stalker lämnar sina följeslagare för 

att på egen hand gå iväg. Vi får inte följa med honom på stigen, efter att han lämnat männen 

kommer snart en scen där vi ser Stalker ute på ett fält med högt grönt gräs. Han befinner sig 

framför Huset, tittar på det och lägger sig sedan ner i gräset, som för kontemplation.
112

 Denna 

scen där Stalker ensam går iväg och där han sedan lägger sig i gräset – som för en stilla bön, 

kongruerar med Baugh om att Kristusgestalten träder tillbaka till avsides belägna platser för 

att kunna be. Denna filmsekvens kan representera gestaltens intimitet och närhet till Gud - 

den mystiska föreningen – ”…one which brings him very close to the Jesus he represents”.
113

 

Vidare kan vi också koppla an till det transcendenta, Stalker liggandes på marken visar 

återigen jordbundenhet, vari vi kan tolka in en immanent andlighet. 

 

Widding beskriver filmens estetik och sceneri som ett uttryck för det transcendenta. Kameran 

är ofta vänd ned mot marken, och denna jordbundenhet har en betydande roll i filmen - det är 

i marken, dyn och leran och även i kloaken som det andliga substansen skapas och blir till.
114

 

Återkommande i Stalker målas den synliga världen upp, men också den sida som är bortom 

den synliga.
115

 I filmen ser vi återkommande jord, sand och dy, vilket skulle kunna vara ett 

index för den andliga substans som Widding syftar till (2). Ett tydligt sådant index skulle 

kunna vara när Stalker ligger på marken, i dyn och vid en vattenpöl,
116

 samtidigt som vi hör 
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några rader läsas ur uppenbarelseboken.
117

 Med detta index får vi ett tydligt transcendent 

inslag i filmen med både gränsöverskridande bilder och en allegorisk Kristusgestalt i 

karaktären Stalker. 

Filmen igenom följer vi de tre männen på deras mystiska expedition, vi hör och ser hur de 

ständigt vistas i och runt vatten. De tre männen filmas ofta tätt tillsammans som i en 

treenighet, inte sällan i mitten av kamerabilden. Vid sidan av alla andra djupare analyser som 

här redogjorts för, kan också dessa ganska enkla och uppenbara symboler skvallra om filmens 

religiösa tematik för en kristen religiös ansats, och hur dessa element representeras i filmen. 

Författaren kategoriserar olika varianter av kristendomens andligheter, vilken den mystiska 

andligheten är en av dem och den förknippad med ett begär om en direkt närvaro till Gud. 

Detta sker oftast genom kontemplation och innebär inte nödvändigtvis att personen måste dra 

sig undan från det vardagliga livet – men just denna flykt från vardagslivet är vad Stalker 

tillämpar. Denna mystiska andlighet är sammankopplad med en instinktiv kunskap om Gud – 

en kunskap som rör sig bortanför den stegvisa förståelsens resonemang och bortanför alla 

former av analys. Det slutgiltiga målet med denna mystiska andlighet, är andlig upplysning 

vilken förenas med transcendens.
118

 Detta slutgiltiga mål i filmen kan sägas vara Rummet, 

vilket ska skänka andlig upplysning och transcendens till de två männen – och det är Stalker 

som har som syfte att leda dem till detta. 

Regissören Andreij Tarkovskij jämför Stalker med Don Quijote och Prins Myshkin, vilka 

framstår som idealister i sina berättelser.
119

 Vid en av slutscenerna säger Författare till Stalker 

att han är enfaldig och oförstådd.
120

 Här kan vi åter knyta an till Baughs definition av 

protagonisten, där han beskrivs som en ”Dostojevskiansk dåre”, en dåre som Kristus.
121

 

Stalkers fru talar in i kameran i slutscenen där hon beskriver Stalker som en välsignad dåre - 
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en ”bogenny”, en Guds man.
122

 Stalker är i slutändan oövervinnerlig, tack vare sin hängivna 

tro och sin vilja och önskan om att tjäna andra – han framstår som en idealist i sin berättelse. 

Stalker strävar efter att finna ett syfte, han söker, han är en idealist, Tarkovskij kallar honom 

för en riddare som slåss för andliga ideal och värden. Stalker är hjälten, precis som Don 

Quijote och Myshkin, de lider nederlag i sina liv, just för att de är idealister. Dessa tre 

karaktärer, som Tarkovskij korrelerar med varandra, är figurer som visar styrkan i det svaga. 

Stalker är beroende av sin egen styrka, den som han själv har skapat för att kunna vara stark i 

livet. Det är denna styrka som också förstör honom till slut, och det enda som sedan finns 

kvar är svaghet. Det är svagheten som till slut visar sig att vara den enda kraften.
123

  

2.4 Nutida teorier om religiösa inslag i film 

Även om det finns en del forskning om film och religion är fältet ännu under utveckling. Men 

förmodligen är det filmen inom den populärkulturella genren som har den längsta historien 

vad det gäller interaktion med religion. Religion och film har haft ett ambivalent förhållande 

till varandra redan från start. Som verktyg för att sprida evangelierna och förtälja om de 

bibliska berättelserna genom bild skulle kyrkan locka till sig fler anhängare.
124

 Idag kan vi 

nästan säga att vi istället använder filmen som ett religiöst medium istället för kyrkan. 

Clive Marsh lyfter ämnet om hur teologin ska hantera den mediala tidsålder som vi nu lever i. 

Medier, till exempel så som film, hör ihop med teologi på ett eller annat sätt. Som vi kan se i 

Marshs artikel, har den mediala tidsåldern, teologi och religion en högst aktuell plats i vår 

samtid. Vi omgärdas konstant av kultur i olika former, och vi är i ständigt behov av den, vi 

lever mitt bland den och vi behöver den. Synlig eller dold, så är kulturen ett betydelsefullt 

värderingssystem för oss människor.
125

 Precis som Marsh tar upp mediernas betydelse för 

människorna av vår tid, är det också någonting som Axelson trycker på. Axelson menar att 

medierna idag spelar en stor roll för vårt meningsskapande och de har också en betydande roll 

för vår personliga utveckling. Vi formar en livsåskådning som har en grund i något och denna 

hämtar vi någonstans.  

Film och serier utgör en stor del av den populärkultur som idag konsumeras. Precis som 

Colete menar, kan vi tala om en levd religion. Hon menar att våra vardagliga handlingar kan 
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ha en religiös mening, utan att egentligen vara direkt religiösa av sitt slag. Colete menar 

således att filmtittande kan ses som en indirekt religiös handling – det är inte uttalat religiöst 

att titta på film, men det kan ha en religiös mening eller betydelse för tittaren. Det är sådan 

aktivitet, i sin triviala karaktär som kan påverka oss och vår relation till det andliga eller till 

religionen.
126

 Film och religion är en del av kulturen som reflekterar våra känslor och 

värderingar, drömmar och hopp. Film som medium är en stark kraft som förmedlar värden 

och tro i vårt samtida samhälle. Colete menar att filmtittande kan bidra till en religiös 

upplevelse hos tittaren.
127

 Hon talar om levd religion – där våra vardagliga handlingar har en 

religiös mening, dessa handlingar behöver dock inte vara uttalat religiösa i den bemärkelsen 

att man utövar sakral praxis. 

Stalker skulle kunna tilltala flera olika religiösa synsätt, om än en kristen religiös tematik är 

otvetydig.
128

 Typiskt för kristendomen och den andliga omvandlingen är just bilden av 

pilgrimsfärden, eller den andliga resan. Detta tema har i alla tider varit utbrett i litteraturen 

och går tillbaka till Augustins Guds stad på 500-talet, till John Bunyans Pilgrimens framsteg 

på 1700-talet och in på 1900-talet samt det ryska verket om Jesu bön, och Pilgrimens väg. 

Denna metaforiska betydelse av resan har en dynamisk inriktning, och redan den tidiga 

kyrkans teologi utvecklade med tiden en teori om att den andliga resan sker successivt och i 

olika steg.
129

 I Stalker kan vi tillämpa Kozlovic tre religiösa tolkningsmönster; berättelsens 

handling och intrig, gudomlig symbolism, och heliga undertexter: Kristusfiguren.
130

 Vilka 

samtliga kan inordnas filmens berättelse och intrig. Som diskuterades i analysdelen om 

transcendens, ser vi den gudomliga symbolismen, som Kozlovic nämner.  

Kristusfiguren förekommer också, det tolkningsmönster som här har applicerats på 

protagonisten Stalker.
131

 Vidare hävdar Kozlovic att de flesta berättelser har rötter i Bibeln, 

vilket inte är särskilt överraskande – eftersom denna boksamling är fylld av olika berättelser 

och är en fundamental kulturell text. Kozlovics tanke kring detta kongruerar med Daníelssons 

teori om filmen, där han föreslår att filmen kan liknas vid en Emmausberättelse och att 

karaktärerna skulle kunna erinras om Jesus och de två lärjungarna.
132
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Vi kan se dessa bibliska berättelser, tematik och symbolism, återkomma i flertalet filmer – där 

Stalker utgör en av dem.  Återkommande under filmens gång möter vi kristen religiös 

symbolik och tematik.
133

 Vi har vänt oss till Baugh och hans kriterier för en Kristusgestalt, 

vilka har visat att vår protagonist uppfyller dessa. Vi kan kalla intrigen i Stalker för att 

innefatta många bibliska komplotter, och som Kozlovic antyder, kan dessa komplotter dyka 

upp på oanade platser och av olika anledningar.
134

 Några sådana tillfällen som vi kan se i 

filmen kan vara när Stalker lägger sig vid en vattenpöl och en kvinnoröst hörs och hon citerar 

Uppenbarelseboken. Kozlovics tolkningsmönster kan med lätthet appliceras på filmen Stalker 

och dess intrig, och även på protagonisten Stalker, det handlar om representationen.  

Tillsammans med mediernas symbolvärld kan vi alltså utveckla fundamentala 

livsåskådningsfrågor, vilka både har en existentiell och ideologisk karaktär.
135

 Detta 

kongruerar väl ihop med Marshs teori om kulturen, medierna och teologin. Film bidrar till 

vårt meningsskapande och utvecklande av vårt medvetandegörande. Detta kan Stalker fungera 

som ett exempel på, filmen med sin religiösa symbolik och konnotationer, representerar vår 

kristna kultur på olika sätt. Vilket bidrar till meningsskapande och precis som Marsh 

framhåller, bidrar det också till att utveckla vår medvetenhet om vår kultur, vilken filmen är 

en stor del av idag. 

Här kan vi också koppla till Janicke och Ramasubramanian som menar att filmers intriger till 

stor del har andliga teman. Det kan vara teman som kärlek, gemenskap, meningen med livet, 

medkänsla, och det kan också skänka tittaren en transcendent upplevelse.
136

 Medial 

underhållning frammanar andliga eller själsliga känslor och tankar, menar Janicke och 

Ramasubramanian, vilka också inkluderar människans gemenskap, det heliga och det 

transcendenta. Det är också här eudaimonia uppnås, där de menar att filmen skapar 

förutsättningar för ett själsligt besinnande.
137
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3. SLUTSATSER/DISKUSSION 

Uppsatsens ansatser var att svara på tre frågor - Vilka är de kristna religiösa inslagen i filmen 

Stalker, i vilka avseenden kan karaktären Stalker liknas vid en Kristusgestalt, och hur 

förhåller sig svaren på ovanstående frågor till nutida teorier om religiösa inslag i film? Mina 

slutsatser som redogörs för nedan visar att den mediala tidsåldern, teologi och religion har en 

högst aktuell plats i vår samtid. De religiösa inslagen kan tolkas in i Den mystiska 

expeditionen, Zonen, Rummet, och den ständiga förekomsten av vatten. Min slutledning är att 

medier och teologi hör ihop och dessa förhåller sig väl till nutida teorier om ämnet. 

Avseendena i vilka Stalker kan liknas vid en Kristusgestalt är många och protagonisten 

uppfyller samtliga av de Baughs kriterier som ställts ovan. Den tredje frågan var hur dessa två 

första frågor förhåller sig till nutida teorier om religiösa inslag i film. Det finns i allra högsta 

grad en koppling till nutida teorier om ämnet. Det föreligger ett religöst tolkningsmönster i 

människors mediekonsumtion och samtidskulturen med film och serier, där film är den genre 

inom populärkulturen i vilken religionen har fått ett stort återuppvaknande – vilket vi kommer 

att gå in mer på nedan. I undersökningsdelen har det redogjorts för valda delar, scener, citat 

och symboler ur filmen för att underbygga mitt syfte och mitt teoriperspektiv om huruvida det 

går att skildra kristna religiösa inslag i filmen, samt hur karaktären Stalker kan liknas vid en 

Kristusgestalt, dessa har sedan kopplats till nutida teorier. 

Den mängd av litteratur som går att finna om religion och film, skvallrar om ämnets 

aktualitet. Det talas om en pågående sekularisering runt om i världen hävdar vissa. Ändå 

sväljer vi nyproduktioner - av både film och serier som innehåller en mängd olika religiösa 

konnotationer och intriger - med hull och hår. Med detta syftar jag främst till amerikanska 

produktioner. Denna nyproduktion som innehåller en mängd religiös tematik och symbolik, 

kan bero på det som Torpey hänvisar till i sin artikel, om att vi lever i en postsekulär era. 

Torpeys artikel syftar till att efter den elfte september hamnade religionen åter på agendan i 

den västerländska världen. Vidare menar han att denna postsekulära era omfattar en värld som 

är mer religiös nu, än vad den har varit på bra länge.
138

  

Med det moderna samhället kommer också sekulariseringen. I Europa har religionen 

successivt fasats ut i stora delar i områden där samhället har blivit moderniserat. Religionen 

har dock fortfarande fasta rötter i USA, och den är där också ganska fast förankrad i det 
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moderna amerikanska samhället.
139

 Sekulariseringsbegreppet kan tolkas på olika plan, på en 

nivå kan det betyda att religionen idag inte är institutionaliserad i den grad som den varit 

tidigare – stat och kyrka har skiljt sig åt. På en annan nivå där religionen har blivit mer 

privatiserad och individualiserad.
140

 

Filmen Stalker har mycket kvar att analysera för den som vill. För denna uppsats utrymme har 

en rad olika analyser och sfärer fått ställas åt sidan och fokus har lagts på utvalda delar. 

Filmens religiösa tematik går kanske inte att undgå, när man väl vet vad man söker efter. 

McSweeney beskrev den religiösa tematiken i filmen kan uppfattas som att den är så pass 

inbäddad och beslöjad att det krävs en i ämnet redan bevandrad för att kunna upptäcka 

dessa.
141

  

Stalker kan tolkas som att den vill visa Guds närvaro i människan.
142

 Johnson och Petrie 

framhäver att, trots att det finns en hel del kristna religiösa konnotationer och symboler i 

Stalker, är det mer filmens generella ramverk som har betydelse. Filmen sätter tro, andlighet 

och konst i kontrast och motsats till den cynism, materialism och otro som råder i samhället. 

Vilket också skulle synas i filmen och också definiera relationen mellan Stalker och hans 

följare Författaren och Professorn. Återkommande hela filmen igenom ser vi dessa religiösa 

konnotationer och kristna religiösa symboler. En del är mer tydliggjorda än andra, och kanske 

har man överanalyserat betydelsen av förekommande element i filmen. Vatten kanske bara 

står för vatten, en denotation, vattenfallet kanske inte symboliserar någonting, inte heller att 

Stalker vid drömsekvensen ligger i en liten vattenpöl på en lerig jord.  

Med sina tal, eller predikningar om man så vill, skapar han en ogenomtränglig poetisk 

atmosfär. I nästan allt han säger låter han melankolisk och ibland till och med rädd. Denna 

lågmälda idealistiska protagonist sätter om inte en relativt religiös prägel på filmen, så i alla 

fall en prononcerad existentiell sådan.  

Professorn är den rationalistiska, Författaren representerar individualism och materialism, 

medan Stalker står för tro och mystik, deras dialoger utgör tillsammans ett konglomerat av 

tro, förtvivlan och en pessimistisk framtidssyn, hopp och kärlek. Daníelsson menar att filmens 

budskap kan förstås som att människan ska vara öppen för världen och att vi ska vara villiga 

att vara delaktiga i alla de olika varianter av Emmaus- färder som kan komma att erbjudas 
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oss. Tro, hopp och kärlek ska råda, och människan ska inte ängslas över det dystra och 

bedrövliga tillstånd som samhället befinner sig i.
143

  

Daníelsson föreslår att filmen kan liknas vid en Emmausberättelse och männen skulle erinra 

om Jesus och de två lärjungarna. Daníelssons analys av filmen och protagonistens karaktär 

tillsammans med Jesus- allegorierna, kan tyckas vara en aning tendentiös. Men även Johnson 

och Petrie ger här ett visst medhåll och menar att den religiösa tendensen, konnotationerna 

och denotationerna, inte går att bortse ifrån. Även om Daníelsson är mer fokuserad kring just 

den kristna religiösa tematiken i filmen (även om Daníelsson förvisso drar en parallell till 

Lao-Tzu), menar Johnson och Petrie emellertid att trots de i filmen till antalet ganska 

omfattande förekommande kristna konnotationer och symboler, kan filmen inte uteslutande 

tolkas som en kristen religiös film. Men det går heller inte att bortse från dessa symboler, 

denna esoteriska film, med protagonistens obskyra karaktär kan uppfattas som mystisk och 

ibland profetisk, kongruerar med Baugh och hans kategorisering av en Kristusgestalt.
144

  

Att gestalta något som är så abstrakt som religion och tro kan ske på olika vis, McSweeney 

citerar att den visade symbolen i sig själv måste vara transparent för det transcendenta. Detta 

innebär att det grumlade och något mörklagda i en symbol är nyckeln till att få flertalet olika 

betydelser, ett apofeniskt föremål som ger filmtittaren möjligheten att finna det den söker. 

Denna, som McSweeney kallar för metaforiska transparens, är något som genomsyrar filmen, 

vi ser också de ständigt återkommande arketypiska scenerna med bland annat vatten.
145

  

Som vi kan se i Clive Marshs artikel, har den mediala tidsåldern och religion en relevant plats 

i vår samtid - medier och teologi hör ihop. Vi omgärdas konstant av kultur i olika former, och 

vi är i ständigt behov av den, vi lever mitt bland det och vi behöver den. Synlig eller dold, så 

är kulturen ett betydelsefullt värderingssystem för oss människor.
146

  

Dessa artiklar och den forskning som redogörs för här visar ett tydligt spår där religionen och 

andligheten fortfarande finns kvar hos den moderna människan – bortom den religiösa 

institutionen. Religionen har blivit privat och individualiserad. Vi kan alltså anta att det 

föreligger ett religöst tolkningsmönster i människors mediekonsumtion och samtidskulturen 

med film och serier. Film är den genre i vilken religionen har fått ett stort återuppvaknande, 
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menar Colete.
147

 Film och religion reflekterar känslor och värderingar, hopp och drömmar. I 

vårt samtida samhälle har filmen en stor roll i förmedlandet av värden och tro. Men vi vet 

också att film har två sidor, dels har vi producenten, dels recipienten. Producentens syfte med 

sitt verk, och recipientens tolkning av innehållet, kan skilja sig åt. Colete menar att det är 

denna binära kombination som gör att vissa hävdar att filmtittande kan bidra till en religiös 

upplevelse.
148

  

Denna representation av Kristusliknande gestalter i populärkultur, kan ge upphov till tankar 

och frågor som rör den existentiella dimensionen. Livsåskådningsfrågor kan vakna till liv, 

oberoende om vi är medvetna eller inte, om den kristna symboliken i gestalterna, påverkas vi 

ofta av karaktärerna. De kan hjälpa till att väcka frågor och funderingar, vi kan känna sympati 

eller avsky för en karaktär och kanske uppmärksammar vi då också våra egna tankar och vår 

egen livsstil och de val vi gör. 

Vilket syfte filmen Stalker hade från regissörens sida, kan vi inte med säkerhet säga. 

Tolkningsföreträdet ligger hos recipienten. Filmen som är från 1979, är tack vare sin 

suggestiva intrig fortfarande aktuell för tolkning, och för forskning som vi har sett av 

forskningsmaterialet. Som Lyden föreslår: för den uppmärksamme recipienten är de religiösa 

tendenserna i filmen mer förmögna att också vara med om en upplevelse av filmtittandet som 

en spirituell omvandling.
149
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