
Kurosawas moralitet om atombomben „lkomono no kiroku“.

synligvis kommer til at begå et par fejl. Bør 
perfektionisten eller pædagogen i ham få over
taget?

I tillid til, at der er nogle, som finder, at 
lidt ikke videnskabeligt klippefast om en af 
vore dages betydelige kunstnere er bedre end 
slet ingenting, skal jeg her forsøge at få lidt 
samling på fænomenet Kurosawa, hvis „Rasho- 
mon“ jeg så i den danske version, hvis 
„Kumonosu-Djo“ (spindelvævsborgen) jeg for 
nylig så under festivalen i Venedig, og hvis 
„Ikiru“ filmmuseet spiller i denne uge.

Mine to vigtigste kilder (et særnummer af 
„Cinéma 55“ : „Le Cinéma Japonais" og en 
fyldig reklametryksag fra „Toho"-selskabet 
med oplysninger om alle instruktørens film) 
er enige om, at han er født i 1910 i Tokio, 
men ikke om datoen. Som ganske ungt men
neske ville han være maler, men i 1936 blev 
han ansat hos „Toho“ som instruktørassistent.

6-7 år senere kommer Kurosawas første 
selvstændige instruktørpræstation, „Sugata San- 
shiro“, der fortæller om en judo-champions 
sportslige og erotiske udfoldelser. Instruktø
rens opus 2, hvis handling udspilles under 
krigen på en fabrik, har i kilderne så forskel
lige titler, at det er til at få grå hår i hovedet 
af. Vistnok følger en fortsættelse af „Sugata 
Sanshi r o h v o re f te r  Kurosawa i 1945 iscene
sætter sin første film i No-maneren -  den 
hedder sådan noget som „På sporet af tigeren". 
Instruktørens idéer om No-filmatiseringens 
æstetik: „Folk tror i almindelighed, at det går 
meget langsomt i No-skuespillene, men de har 
uret. En No-skuespiller kan foretage en rejse 
på 3 mil ved blot at gå 3 skridt på scenen. 
Det er min hensigt at overføre denne udtryks-

Introduktion t i l  AKIRA KUROSAWA
Af E RI K ULRICHSEN

Man kan komme og sige, at en dansker, der 
kun har set tre film af den verdensberømte, 
meget intelligente og meget temperaments
fulde japanske instruktør Akira Kurosawa, 
skal holde sig fra emnet. Man kan også hæv
de, at samme dansker — når han nu en gang 
er i anmelderbranchen — har en forpligtelse 
til at køre frem med den i forhold til de 
fleste andre danskeres relativt store (reelt ret 
ringe) viden, han har skaffet sig. Hvis han 
vælger det sidste standpunkt, må han gøre 
opmærksom på, at det forhåndenværende kil
demateriale ikke er pålideligt, og at han sand

form til den fotografiske kunst". Udtalelsen 
er karakteristisk for Kurosawa, der elsker det 
stærkt komprimerede; han er „dynamikeren” 
i japansk film i modsætning til den mindst 
lige så store Kenji Mizoguchi, der er rolig og 
„klassisk".

Året efter distribueredes Kurosawas „Waga 
seishunni kuinashi" (eller lignende) — i den 
franske kilde er titlen oversat til „Je ne re- 
grette pas ma jeunesse". Som den af filmmu
seet viste „Nijushi no hitomi" (af Kinoshita) 
beretter den om antimilitarisme contra milita
risme i undervisningen. Hovedpersonen i Ku-
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rosawas film, der ligesom Kinoshitas senere 
arbejde vandt megen anerkendelse i Japan 
(tyskerne synes ikke at have givet de få til
svarende tyske efterkrigsfilm så megen aner
kendelse), er en liberal professor, der kæmper 
for akademisk frihed og mod krigshetz, støttet 
bl. a. af sine studenter. Det franske tidsskrift 
hævder, at filmen er baseret på begivenheder, 
der fandt sted i 1933. Man gætter på, at Ku- 
rosawa med denne film, der gik i lag med 
centrale nationale problemer, fik sit kunstne
riske gennembrud.

Næste levende billede: „Subarashiki ni- 
chiyobi“ (En vidunderlig søndag) fra 1947. 
Man har ikke indtryk af, at denne film er 
blandt Kurosawas væsentligste; den handler 
om et fattigt ungt ægtepars søndag.

Meget stor begejstring vakte i Japan „Yoi- 
dore tenshi" (Den berusede Engel), 1948. 
Instruktøren anvender nu for første gang den 
skuespiller, der skulle blive hans yndlings- 
aktør, den hyppigt voldsomt animalske Toshiro 
Mifune (bl. a. banditten i „Rashomon" og 
den japanske Macbeth i ,,Kumonosu-Djo“) . 
Instruktør-dynamoen fandt en skuespiller-dy
namo. „Den berusede Engel“ er et samtids
drama, der afspejler efterkrigsårenes elendig
hed og råhed: sygdomme, den sorte børs, 
forbrydelser. Mifune spiller en ung mand, der 
har tuberkulose; krigen har skubbet ham ned 
i underverdenen, skønt han ikke er en af de 
meget slemme drenge. En læge prøver at gøre 
noget for ham, men han dør til slut efter et 
brutalt slagsmål.

Kurosawas næste film, „Shizukanaru ketto" 
(Den tavse Duel), 1949, er også med Mifune 
og står den foregående nær, idet den ligeledes 
hæfter sig ved efterkrigstidsplager, omend til
syneladende mere specielt: Hovedpersonen har 
syfilis, men kan ikke få sig selv til at fortælle 
det til sin kæreste.

Det er orienterende at kende lidt til de to 
sidstnævnte strimler, når man ser „Rashomon", 
der jo nok er henlagt til en fjern fortid, men 
til en efterkrigstid, i hvilken ulykker og gru
somhed er ved at tage modet fra menneskene. 
Det er næppe meget galt, at Kurosawa er søgt 
til fortiden for at opnå den filosofiske „af
stand", der kunne sætte ham i stand til at 
finde de bestandige værdier, som flere af begi
venhederne i „Den berusede Engel" og „Den 
tavse Duel" skyggede for.

Før „Rashomon" kom imidlertid to Kuro- 
sawa-film, „Norainu" — en efter sigende spæn
dende thriller — og „Skandale", der bl. a. 
handler om en korrupt sagfører. Man fornem
mer i handlingsreferaterne lån fra de bedre 
Hollywood-film. Kurosawa er i det hele taget

stærkt påvirket af den occidentale film-billed
kunst, og han siger selv, at hans første store 
filmoplevelse var Abel Gances „La Roue" 
(Kurosawa er en formdyrker, og „La Roue" 
er fuld af formeksperimenter).

At Kurosawa er en formens mester, ses ty
deligt af „Rashomon", 1950. Den pragtfulde 
travelling gennem skoven. Det subjektive ka
mera i retsscenerne. Disse og andre formelt 
udsøgte passager imponerede måske for me
get; det var første gang, man så noget sådant 
i en japansk film, og overraskelsesmomentet 
førte kanhænde til overvurdering — japanerne 
selv var ikke overvættes glade for „Rashomon", 
der imidlertid banede vejen for den japanske 
film i Vest. Som man vil huske, handlede 
filmen om en hændelse, der blev gengivet for
skelligt af en række vidner. Sandheden erfa
rede man aldrig -  hvornår erfarer man sand
heden?, spurgte filmen orientalsk spidsfindigt 
og melankolsk. Den lod dog til slut menne
skene fatte håb -  ulogisk og urimeligt, men 
måske alligevel dybsindigt, ved hjælp af et 
lille barn.

I „Rashomon" vendte Kurosawa tilbage til 
No-stilen fra „På sporet af tigeren" -  han for
søgte at kombinere vestlig filmæstetik med den 
gamle nationale tradition. I „Kumonosu-Djo“, 
der er en japanisering af „Macbeth", går han 
et skridt videre: han kombinerer her et vestligt 
drama med vestlig filmæstetik og No-tradi- 
tionen.

Efter „Rashomon“s sukces i Occidenten er 
det sandsynligt, at Kurosawa har følt sig meget 
suveræn og sikker. Han gik i gang med at 
filmatisere Dostojefskis „Idioten", idet han 
nok følte sig så stærk, at han kunne hamle 
op med eller endog overgå de vestlige instruk
tører, selv med stof fra deres egen kultur
kreds. „Le Cinéma Japonais" siger, at filmen 
ret nøje følger russerens handling, men at be
givenhederne udspilles i det moderne Japan.

For fem år siden kom „Ikiru", der besyn
derligt nok på fransk kaldes „Vivre", på en
gelsk „Doomed". Men begge titler passer til 
historien: I 30 år har Kanji Watanabe regel
mæssigt passet sit job på et offentligt kontor. 
En dag erfarer han imidlertid, at han har 
kræft og kun kan leve et halvt års tid 
endnu. Hans kone er død, hans søn er op
taget af sine egne problemer: Watanabe ved 
ikke, hvad han skal gøre for at lindre sin 
ensomhed- Han begynder at drikke, hvilket 
blot forstærker ensomhedsfølelsen. Da beslut
ter han, at han ikke vil gå bort uden i hvert 
fald at have ydet een værdifuld indsats. Blandt 
sine sager finder han en ansøgning om at få 
indrettet en offentlig park i byen. Han giver
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sig til at kæmpe for denne park, men planerne 
støder på bureaukratisk smålighed, politiske 
hensyn, korruption. Watanabe opgiver ikke -  
og sejrer. Og den dag, parken bliver åbnet -  
sneen falder sagte ned over den -  dør han, 
siddende på en af gyngerne til børnene.

Instruktøren har kommenteret filmen såle
des: „Undertiden tænker jeg på min død. Så 
bliver jeg rastløs: Hvordan kan jeg roligt ud
ånde efter det liv, jeg har levet. Der er så 
meget mere, jeg bør yde, medens jeg lever. 
Jeg føler, at jeg ikke har levet noget videre. 
Det smerter mig at tænke derpå. „Ikiru“ er 
baseret på denne følelse".

Den japanske kritik satte filmen meget 
højt. I vest har man kaldt den japanernes 
„Umberto".

Også den næste Kurosawa „Shichinin no 
samurai" (i England kaldet „Seven Samurai"), 
regnes både i øst og vest for et af instruktø
rens storværker. Det tog ham over et år at 
gøre den færdig, og den kostede exceptionelt 
meget. Den drejer sig om et landsbysamfund, 
der trues af banditter, og som derfor lejer en 
gruppe professionelle krigere, samuraier, til 
at forsvare sig (en af dem spilles af Mifune). 
Det kommer til voldsomme kampe, men efter 
svære tab sejrer lejetropperne. En af de syv 
forelsker sig i en pige fra landsbyen (kærlig
hedsscenerne ude i naturen skal være meget 
smukt filmede), men klasseforskellene tilintet
gør idyllen.

Rygtevis har jeg hørt, at den udsendte ver
sion ikke dækker Kurosawas intentioner, og at 
han enten filmede eller ville filme en bitter 
slutning, i hvilken krigerne vender sig mod 
bønderne. Jeg har ikke kunnet kontrollere dis
se rygter, men kan gøre opmærksom på et 
indicium i „Toho“s reklametryksag: I den 
introducerende tekst siges det, at filmens læng
de er 18.600 feet, men under handlingsrefe
ratet angives 14.439 feet.

Enkelte finder, at filmen i for høj grad 
lægger vægten på det virtuose — det flotte vir
tuosen kommer instruktøren nu og da i be
tænkelig nærhed af. Kurosawa ledsagede fil
men med bl. a. følgende ord: „En spændings
film kan ikke være mere end en spændings
film. Men hvor vidunderligt, om den samti
dig kan skildre menneskeheden!“. Bag den 
lidt løse formulering forstår man, hvor han 
vil hen, og man kommer til at tænke på den 
amerikanske western af „Shane"-typen: I 
„Shane" forsvarer den professionelle gunman 
bønderne, men klasseskellet består.

I „Ikimono no kiroku" („I live in fear"), 
1955, opholder den japanske instruktør sig 
atter ved nogle af nutidens mest påtrængende

træk. Mifune er en fabrikejer, Nakajima, der 
martres af angst for radioaktivitet fra atom- 
og brintbomber. Han vil sælge fabrikken og 
emigrere til Brasilien, men hans familie får 
ham erklæret utilregnelig, og i desperation 
stikker han ild på fabrikken, hvorefter han 
tror, han kan rejse. Men -  jeg må citere den 
noget vage beskrivelse i „Toho"-tryksagen — 
„he receives harsh recriminations jr om his 
jactory hånds. He then realizes there is no 
refuge from the H-bombs on the face o f this 
earth“. Han bliver sendt til et sindssygehospi
tal, og her finder han en slags fred. Da han 
ser solen gå ned, råber han henrykt: „Den 
brænder! Den brænder! Endelig går jorden 
op i luer".

På papiret forekommer dette jo i højere 
grad udtænkt i lønkammeret end erfaret i 
virkeligheden, men måske instruktionen giver 
denne moralitet overbevisningens kraft.

„Kumonosu-Djo", „Macbeth" a la japonaise. 
Tilbage til det halvt legendariske, halvt social
historiske fortidsstof. I de senere år synes 
Kurosawa særdeles systematisk at henlægge 
hveranden film til fortiden, hveranden til nu
tiden. Måske føler han, at han på denne måde 
bedst holder sig smidig og i vigør, bedst und
går at slæbe klicheer med fra den ene film til 
den anden, bedst undgår det rutinesløve. Man 
kan muligvis også i denne kendsgerning se et 
symptom på det urolige, bestandigt nyheds- 
søgende hos denne instruktør, der elsker at 
chokere og overrumple. Igen i modsætning 
til Mizoguchi, der gang på gang behandler 
samme tema. Er Mizoguchi filmdigter og Ku
rosawa „kun" metteur en scene?

Shakespeare har ingen grund til at vende 
sig i sin grav, hvis han får nys om handlin
gens gang i „Kumonosu-Djo", hvad han så 
end vil tænke om replikkerne. Det er forbløf
fende, med hvor få ændringer det på over
bevisende måde er lykkedes at lægge historien 
ovenpå det gamle Japan. Man (Kurosawa og 
3 andre manuskriptforfattere) har bebyrdet 
Lady Macbeth med et dødfødt barn, men det 
går glimrende ind i sammenhængen -  ansporer 
yderligere gemalen til gemenheder. Det er i 
„Kumonosu-Djo" ikke en japansk Macduff, 
der dræber Tatetoki (Macbeth) Washizu, men 
folket, soldaterne, der i en overordentlig vold
som og sadistisk scene sender pil efter pil 
ind i hans krop (en af pilene går gennem 
hans hals), så han til sidst ligner et pindsvin 
-  man kan påstå, at det er denne måde, tyran
nen bør dø på, i hvert fald er optrinet et 
orgie af temperamentsudfoldelse. I „Kumono
su-Djo" er der kun een heks -  hun er skildret 
med samme følelse for det magiske som de
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metafysiske optrin i „Rashomon". Der begyn
des og sluttes med en sang om ondskaben, som 
før eller siden kommer til kort.

Og filmen er blændende virtuos, på een 
gang stærkt stiliseret og vild. Stiliseringen ly
ser ud af dekorationerne, der er forenklede, 
moderne i deres renhed. Stiliseringen knytter 
til No-dramaets stilisering, når f. eks. to per
soner bevæger sig i en nøje udtænkt fælles
rytme. Ved hjælp af tåge og andre natur
fænomener, sære kostumer og strenge kompo
sitioner fremhæves det fjernt barbariske i styk
ket — i denne henseende minder „Kumonosu-

„Shichinin no samurai“ („Seven Samurai") .

Djo“ lidt om Orson Welles’ „Macbeth“-film. 
Skovens fremrykning er sat imponerende og 
overbevisende op. Den japanske Macbeth dræ
ber den soldat, der kun har fået myrdet en 
af to dødsdømte, i en af de uhyggeligste sce
ner, man nogensinde har set på et lærred: En 
sort bille vrider sig i lang tid krampagtigt på 
gulvet. Lidenskaben får så frit spillerum i 
„Kumonosu-Djo“, som det sjældent ses.

Den japanske Lady Macbeth (hun hedder 
Asaji og spilles af den i Japan meget agtede 
Isuzu Yamada) er aldeles fremragende, f. eks- 
når hun det ene øjeblik ægger manden til uger
ninger ved hjælp af en deterministisk filosofi, 
det andet øjeblik -  når denne ikke kan bruges 
-  anvender en filosofi, der direkte modsiger 
den første. Hun spiller ganske, ganske stille. 
Ondskaben indsniger sig stilfærdigt og insi- 
nuant og korrumperer alt. Hun leger med sin 
mand som en kat med en mus. Han råber og 
løber omkring og gestikulerer, hun sidder 
roligt og venter. Den scene, i hvilken Lady

Macbeth forsøger at vaske det imaginære blod 
af sine hænder, får sin fulde styrke.

Og dog synes jeg ikke om „Kumonosu-Djo“. 
Når alt kommer til alt, virker den først og 
fremmest som en stiløvelse. Bevares, Kurosawa 
ved alt om stil, og filmen er intelligent, dupe
rende, mesterlig. Men den griber ikke, eller — 
hvis De ikke finder, at „Macbeth" bør gribe 
i ordets almindelige betydning -  den renser 
ikke. Den får ikke tag i det hos en selv, der 
er af Macbeth- Det er tvivlsomt, om „Mac- 
beth“ kan filmes meget bedre uden den en
gelske verbale poesi, men samtidig pointerer 
filmen uden at ville det, hvor væsentlig denne 
er. Dertil kommer, at Mifune forekommer mig 
teatralsk som bloddiktatoren, den japanske Sta- 
lin. Han skærer tænder, og han ler og ler -  
og man føler, at man sidder og ser på skue
spillerens mekanik og ikke på mennesket. Den 
endelige dom må blive: En mesters imposante 
fejlgreb, Shakespeare som storladent melo
drama.

Det er da et spørgsmål, om ikke Dostojef- 
ski-filmen førte Kurosawa ind på et galt spor, 
det, der fører til Europa. Det er ret sjældent, 
det lykkes at sammensmelte udenlandsk litte
rært stof (fra ens egen kulturverden) med 
nationale traditioner -  hvor meget sværere er 
det da ikke, når stoffet hidrører fra en anden 
verdensdel. Kurosawa er imidlertid blandt dem, 
der stiller sig selv de mest besværlige opgaver, 
det er på een gang en force hos ham og en 
fare for ham. Han bliver ved med det. I som
mer har han arbejdet med en filmatisering af 
Gorkis skuespil „Natherberget" (det skal blive 
interessant at sammenligne den med Renoirs 
version, der bekræfter det ovenfor sagte om 
udenlandsk litterært stof og nationale traditio
ner). I Gorki-filmen medvirker både Mifune 
og Isuzu Yamada.

Sidst har Kurosawa skrevet og iscenesat 
(måske er han ikke helt færdig) en „Toho- 
scope“-film, der pudsigt nok nævnes med den 
engelske titel „Three Bad Men". Pudsigt, fordi 
John Ford, som Kurosawa har erklæret sig 
påvirket af, har iscenesat en film med samme 
titel. Om der blot er tale om en tilfældighed, 
ved jeg endnu ikke.

I Venedig gjorde Mizoguchi, der døde i 
1956, og som blev hædret med en retrospektiv 
serie, i år større indtryk end Kurosawa. Men 
Kurosawa er under alle omstændigheder en 
betydelig personlighed. „Der er så meget mere, 
jeg bør yde, medens jeg lever". Der skulle 
endnu være levnet ham mange år at udfolde 
sig i, og vi ser hen til hans nyheder med for
ventninger, der vel er lidt nervøse, men dog 
store.


