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Paratekstualitet 

Italienske Matteo Garrone har regien på Gomorra  (2008), som bak på omslaget presenteres 

som et drama. Jeg plasserer filmen som dokudrama, fordi den er basert på Roberto Savianos 

bok om den italienske mafiaen, med samme navn. Filmens tag line, eller overoverskrift, 

presenterer dessuten Gomorra som ”den sanne historien om Napolis mafia”. Slike ord og 

presentasjoner er å forstå som det som Gerard Gennette kaller paratekstuelle elementer, og er 

av betydning for hvordan boken eller filmen kommuniserer med publikum, uten at de er en 

del av selve teksten. Det er sterke ord å påstå en bokstavelig sannhet, rent etisk og troverdig. 

Tittelen i seg selv, Gomorra, er en intertekstualitet mellom bibelens Gomorra, og den 

italienske Comorra-mafien. Også tittelen er en paratekstuell komponent, og kan tolkes både 

som dokumentarisk og fiksjonalisert. Ut over dette er sjangerplasseringen uklar, og med en 

viss sannsynlighet er denne uklarheten bevisst. Da Gomorra kom som bok ble den presentert 

som en reportasje, selv om forfatteren hadde skrevet en dramatisk fortelling. Virkelighet og 

fantasi blandes, og boken er et eksempel på at sjangre sprenges. Slik er også filmen Gomorra, 

som i omslagsteksten også presenteres som et knyttneveslag av en film, og at den er 

naturalistisk og nærmest dokumentarisk. Med så mange forbehold og alternative 

sjangerføringer, mener jeg altså at Comorra i sin uklarhet er et bevisst sjangereksperiment, 

samtidig som den har et tydelig mafiatema som filmens idé. Filmen hevder at den beskriver 

virkeligheten, og er derfor et dokudrama, der hendelsene er oppdiktet og dramatisert. 

Gomorra ligger i gråsonen, eller i overlappingen, mellom fiksjon og fakta; faksjon, det som 

John Grierson kaller ”en kreativ behandling av virkeligheten”. 

 

Fem historier, én film 

Gomorra er bygd på fem historier, som veksler seg imellom med korte intervaller og raske 

klipp. Åpningsscenen er en ren avretting, uten annen funksjon enn å vise råskap og 

nådeløshet, brutalt sminket med dekadent solariumbad og garnytyre.  Historiene forøvrig 

handler om den eldre pengeutdeleren, Don Ciro, som har vandret gjennom folkeslummen i 



hele sitt liv, med kontanter til pårørende til de mange fengselsfuglene som mafiaen er 

ansvarlig for. Den neste historien er unggutten Toto på kanskje bare tretten, fjorten år, som er 

hjelpsom butikkassistent for moren, samtidig som han fascineres av, og trekkes inn i, mafiaen. 

Den tredje historien er to atten, nittenåringer, Picé og Marco, som mer enn fascineres, de går 

aktivt inn for selv å være frie mafiosaer, og stjeler våpen, narkotika og penger – helt til de blir 

brutalt drept av den ene familien de har tråkket for nært inn på livet. Den fjerde historien 

handler om skreddermesteren Pasquale Del Prete, som produserer kopiklær for en større 

tekstilfabrikant, mens han i fritiden lærer opp konkurrerende kinesere til samme business. Den 

femte og siste historien viser oss hvordan søppel- og miljøavfall er blitt en gigantisk butikk, 

basert på ulovlige depot, fravær av sikkerhet og grusomme konsekvenser for menneskene i 

området. Disse fem historiene representerer en intern mosaikk som med fordel fordrer et 

skjerpet publikum. 

Filmanalyse  

Jeg vil bruke Bill Nichols modell for filmanalyse for videre behandling av Gomorra: ”I – 

speak about – them – to you”. Jeg begynner med fortelleren i filmen. Gomorra er en 

observerende dokumentarfilm, der ingen synlig eller hørbar forteller opptrer. 

 Gomorra har en aristotelisk dramaturgi, med en treaktig struktur. Dette er filmens 

form, eller Nichols’ ”speak about”. Først etableres de fem miljøene, som med sine 

miljøskildringer viser en ukjent verden for de fleste. Godt ut i filmen begynner konsekvensene 

å dukke opp, og vi får en voldsom dramatikk og spenning. Siste del er en form for løsning, 

som på ingen måte tar til orde for å være en positiv løsning. Alle de fem historiene har 

selvstendige løsninger på de umenneskelige og nesten uoverkommelige problemstillingene de 

viser, samtidig som filmen som helhet har en samlet og samkjørt dramaturgi. Jeg vil si at 

fortellingene er å forstå som retoriske grep, som igjen danner dramaturgien. De 

enkeltpersonene vi blir kjent med i filmen gjør et så fortvilt og sterkt inntrykk at formen 

skaper aksept for innholdet i fortellingene. Det blir vanskelig å argumentere mot fortellingene. 

Helt på slutten av filmen er det riktignok en selvstendig sekvens, uavhengig av fortellingene. 

Her vises åtte tekstplakater på italiensk, men naturligvis med norsk teksting under. 

Tekstplakatene sier noe om drepingen, narkotika, hvitvasking av penger, kreftsykdom og 

avfallsproblematikken. 

 Det tredje analysenivået er ”them”, og skal redegjøre for filmens innhold eller hvem 

filmen beskriver. I Gomorra beskrives mafiaen i Napoli-regionen i Italia. Likevel er de fem 

historiene selvstendige beskrivelser, og vi blir kjent med forskjelliges skjebner. Den mest 



avvikende historien er om skreddermesteren som blir straffet for sitt påståtte illojale 

kveldsarbeid, der han og de ledende kineserne blir beskutt, mens han selv av 

sikkerhetsmessige årsaker må reise innelåst i bagasjerommet. Pasquale del Prete overlever 

imidlertid, men forlater hele det stolte skredderyrket sitt, og blir langtransportsjåfør. I en liten, 

men viktig scene, ser vi ham på en cafeteria, der han overværer et TV-innslag fra USA med 

skuespillerinnen Scarlett Johansson. Journalisten gjør et stort poeng av den flotte kjolen, som 

del Prete kjenner igjen som sitt eget mesterverk. 

 Det fjerde og siste analysenivået er ”to you”, eller filmens målgruppe. Gomorra krever 

ideelt sett en viss forkunnskap, vil jeg påstå. Det er en stor fordel å ha kjennskap til 

mafiaproblematikken i det moderne Italia, på et minstenivå. Enda større fordel er det å kjenne 

til debatten rundt Roberto Savianos bok med samme tittel, fra et par år tilbake. Forfatteren 

Saviano går for øvrig langt videre enn regissør Matteo Garrone med å dokumentarisere 

prosjektet, fordi han skriver seg selv inn i jeg-form i bokens annen del. Han til og med skriver 

inn faren, stemoren, halvbroren og en gammel venn, uten at dette er viktig for mafiatemaet. 

Likevel er filmens fortellende struktur slik at terskelen for å skjønne hva som skjer er lav. 

Gomorra som film har flere identifikasjonsmuligheter på coveret, altså paratekstuelle 

elementer, ved at vi ser en gutt som bærer en stor pistol, fem presseuttalelser med gode 

terningkast, samt en triggende baksidetekst. 

 

Teksttype og virkemidler 

Som teksttype vil jeg si at Gomorra er en deskriptiv film, fordi den beskriver virkeligheten og 

menneskelige skjebner. Den er i mindre grad informativ, fordi den forklarer ikke det store 

bildet, eller bakenforliggende historikk. Den er heller ikke argumenterende, ut over det at alle 

fem fortellingene har sine antagonister og protagonister, skurker og helter. 

                      Gomorra bruker musikken som et sterkt virkemiddel. I flere scener som skal 

ende med henrettelse og død, brukes det festlig discomusikk, noe som gjør scenebildene 

bisarr. Ut over dette har filmen få eksterne virkemidler, og er helt uten ekstern stemme, 

arkivopptak eller intervju. Bare én gang er location gjort i identifiserbare omgivelser, da 

opptaket skjer i gjenkjennelige Venezia. Bruken av tekstplakater på slutten er som tidligere 

nevnt det eneste avviket fra det filmbildet, men dette framkommer etter at selve filmen tydelig 

er avsluttet. 


