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Westernfilmen

“Cowboys er de sidste rigtige mænd i verden,
men de er lige så pålidelige som prærieharer.”
– Clark Gable i The Misfits
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Westernfilmen var engang den mandlige fantasis hemmelige
have. Der er lukket for adgang til den, paradiset er udstykket,
beboerne fordrevet. Efter dem kommer “mænd, der holder
af teknik”, men cowboys holder af en hest, et landskab, en
styrkeprøve. Forudsætningen for de ting er frihed, på én gang
belønning og straf.
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Westerns er ikke nær så voldelige som spaghettiwesterns
senere har forsøgt at overbevise os om. Westernfilmen er
tværtimod selvbeherskelsens genre, ikke eksplosionens.
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tekniske problemer på en pragmatisk måde. Tag for eksempel
den enkelhed, som selve landskabet påtvinger billederne. I et
landskab virker skøre kamerapositioner, hurtige overgange
og dristige kontraster umiddelbart forlorne og latterlige. Her
foreskrives billedet af selve emnet: ingen kunstnerisk fortolkning, men nøgtern præsentation. Kun i en bykulisse, i et interiør er rumlige fantasier mulige. For eksempel kræver barokken
kirker og paladser til spektakulære billedkompositioner – hvilket er umuligt i et landskab. I hvert fald var et barokt landskab
utænkeligt indtil halvfjerdserne. Landskabet tolererer kun den
enkleste form.
Også westernfilmen kræver primitiv enkelhed, værdighed i afviklingen af simple og yderst velkendte handlinger. Efter burleskens forsvinden blev westerngenren den
eneste ægte primitive filmgenre. Den primitivitet har i
det 19. og det 20. århundredes kultur været den afgørende kvalitet, som man beundrede: klassisk og viril. Kvinden – civilisationens trojanske hest – flygtede man fra
på en barsk, alt for direkte, effektiv facon som et resultat
af en uelegant kantethed. Når de er bedst, er westerns
af samme moralske kaliber som et maleri af Manet eller
Cézanne. Ikke dets prangende raffinement, men dets frækhed.
Westernfilmen angiver ikke et sted, men en vindretning. Betegnelsen rummer i sig selv en indikation (derude),
men ikke et nærmere bestemt sted (intet “her” eller “der”).
Navnet siger tydeligt, at bevægelse – kun bestemt af retningsvektoren – er afgørende. Det er en vag antydning uden lokalisering. Westernfilmen har ikke et sted med et centrum
– ikke en isoleret borg, intet overfaldssted, intet hjem med
kærlighed eller forræderi. Nej, westernfilmen er en linje med
en pil på. Rytmen bestemmes af ankomst og afrejse. Man siger mere om det sted, man forlader, end om det sted,
man ønsker at nå hen til, for det er der endnu ikke.
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Det er ikke talens genre, men tavshedens, ikke aktionens, men
højst bedriftens. Derfor er westerngenren også så filmisk: Man
skal ikke lytte, men blot kigge. Det er for øvrigt ikke en psykologisk egenskab hos helten, men tydeliggør blot hans moralske
habitus, hans karakter. Her har vi en mand af få ord. Mitchum,
Wayne, Fonda, selv Eastwood: De har svært ved at udtrykke
sig verbalt. Man ser, at skønheden i den følelse, der ikke vises,
kan måle sig med skønheden i den følelse, der vises. Undertrykkelse? Nej, simpelthen decency og opgavefordeling. Man ser
variationer over temaet blufærdighed, variationer over selvfølgeligheder, som altså ikke nødvendigvis kræver et tautologisk
verbalt udtryk. Det er hyldester til uudtalte konventioner, som
guldstandarden for det anstændige liv.
Den fascination, som genren aftvang publikum, dens
stars og instruktører, har at gøre med den mandlige karakters væsen. Afsløringen af den moralske habitus som sexisme har fået maskulinitetens inderste kultur til at kollapse. Efter westernfilmene dukkede andre konfigurationer op: Den
neurotiske selvmedlidenhed fra Actor’s Studio, den psykotiske man-machine. De er først og fremmest humorforladte og
dermed endimensionale. Westernhelten er endimensional og
netop derfor fuld af humor.
Westernfilmen er den eneste genre, som havde held til at
udmønte sin stigende ambition i en reduktion af midlerne. Alle
megalomane westerns – hvad enten megalomanien kommer til
udtryk i billeder eller i betydning – viste sig at være kedsommelige. Kun spændingen ved en form skåret helt ind til benet
gav genren dens indre kraft. Reducering af personerne var en
væsentlig del af det.
Denne tendens til forenkling, dette værn mod logikken i den spektakulære akkumulering (af effekter eller af betydning) kunne ikke udfoldes bedre nogen andre steder end i
westernfilmen, fordi genren kun kunne behandle mange af de
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bevægelse til den retning og placerer bevægelsen, så der kan
opstå rum. Ikke et rum til at leve i, men til at gå ind i. Westernfilmen er en fejring af gestus og trækker altid på den samme lille
reserve, yderst velkendt, men også yderst målrettet.
Den konstante genetablering af westernfilmens samfundsmæssige determinationer og implikationer er filmstudiets
ur-topos. Denne højst “ukorrekte” genre kritiseres altid for sin
ideologi. Men sagen tager sig ganske anderledes ud for den, der
flytter sin opmærksomhed til den knappe og stramme form. Så
ser man ikke et specifikt amerikansk samfunds midlertidige
ideologi, men en kulturs tidløse ambition, nemlig skabelsen
af de renest mulige former.

Balthazar
Filmkritik
14

*

Dirk Lauwaert

(08)

Ankomsten er ikke en hjemkomst, men et rendezvous med det
følgende afrejsested. Det gentagne opbrud er historiens afgørende øjeblik, men også essensen af dens rum. Landsbyerne
samler sig ikke om et centrum, men er latterlige sammenstimlinger af vinduer og døre langs en gennemfartsvej.
I denne kølige western-linearitet er kun gestussen i
stand til at etablere et centrum, og det kun i et mandats eller
et hvervs korte varighed. Westernfilmens gestus kombinerer
selvforsvarets praktiske håndværk med hvervets ophøjede
kald. Således kan hvervets struktur om og om igen vi sig til
revolvermænds og drukkenboltes trivielle og yderst velkendte
handlinger. Centralt i westernfilmens rum står gestussen, og
den gestus er umiskendeligt en del af landskabet. Det er den
retfærdiggørende baggrund, der ikke trivialiserer gestus til
fagter, men ophøjer dem til en fundamental skabelsesakt, på
et menneskeligt plan. Selvfølgelig havner westernhelten i saloons, hoteller, retssale og barbersaloner. Men de interiører er
altid prekære som telte. Det er konstruktioner, der foregiver
at være huse. Deres rum er aldrig lukkede og beskyttende,
men skrøbelige. Bag fængselsmuren er der altid det åbne land.
Intet hus vender ud mod en baghave, men ligger på randen af
vildnissets afgrund. Det hele er kulisse, og landskabet presser
sig ind i overalt. Eller er det en backlot, man ser, studiekulisserne, der er blevet mere mytiske end en hvilken som helst
virkelighed?
Gestussen i landskabet er det, alting drejer sig om. En
gestus, der uimodståeligt skal føre til opbruddet, aldrig til nedlæggelse af grundstenen. En gestus, der straks frigør sig fra
den orden, den skaber, uden at gøre den til sin. Orden? Det er
noget for kvinder, børn og gamle. Helten giver dem orden, men
den giver ikke ham næring, hvor meget den end er de andres
næring. Den etablerende gestus må kunne slå om i den gestus,
der tager afsked. Således angiver gestussen en retning, knytter

Blikket på westernhelten er som barnets blik på faderen,
onklen, den ældre bror. Grådig opmærksomhed, grænseløs beundring, tindrende passion. Man indser det først
meget senere, når man ser sine egne børn betragte én, i
den brøkdel af et sekund hvor man kan gribe dem i det,
før de vender deres beundrende blik bort som en sky gazelle.
Denne primære homofili er en af de vidunderligste episoder i
enhver mands historie. Det er en episode, der fortrænges, en
tilbedelse, der frygtes og senere benægtes, neutraliseres og
relativeres på enhver tænkelig måde.
Denne beundring gælder først og fremmest enhver af
faderens gestusser, som man vil efterligne som hans væsens
hemmelighed. Den gestus, der angiver en retning (for arbejde,
styrke eller nydelse). En gestus, der, i forhold til beundringens
udstrakte landskab, spontant opleves som ridderlig. Den daglige rutine efterlignet og i samme øjeblik også ophøjet
til faderens hemmelighed og sønnens indvielse.
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Sådan ser westerntilskueren senere på helten, men også
på den sortglinsende fjende, der følger ham som en skygge, for
at han overhovedet kan være helt.
Westernfilmen hører da også til den episke modus, med
den samme værdige rytme, med den samme optagethed af detaljer, der ikke er fastholdt i en realistisk, men i en emblematisk
logik. Som alle storfilm, er westernfilmen gennemsyret af et
elegisk forhold til det fortalte. Dramaerne er aldrig aktuelle,
men altid mildnet af fornemmelsen af noget “fordums”. Ikke
fortiden – westernfilmen er ikke et historisk kostumedrama –
men uafvendeligheden er i spil her. I historien ombestemmer
helten sig aldrig. Også det er den episke logik.
Således er sønnens blik på faderen fyldt med en beundring, der straks antager erindringens farve. At beundre noget
er i sig selv at sætte det i datid. Det er årsagen til den forunderlige eftertænksomhed i denne tørre, vrisne genre, hvor mænd
ikke viger, fordi de altid i forvejen hører til den anden verden,
og er produktet af en grænseløs beundring, der er lige så dræbende, som den er genskabende.
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