
vidt Kosmoramas 10 spørgsmål giver anledning 
til en ny filmanskuelse, er et spørgsmål, jeg 
ikke skal besvare. Men at spørgsmålene væsent
ligt bestemmer svarenes retning, og at de på 
afgørende måde indkredser de emneområder, 
man skal interessere sig for, turde være givet“ .

Det er lidt vanskeligt for os at forestille os 
spørgsmål, der ikke på afgørende måde ind
kredser de emneområder, man skal interessere 
sig for -  især hvis man gerne vil have, at en
queten ikke bliver alt for „abstrakt11. Theodor 
Christensen tænker måske især på, at vi ikke 
har draget dokumentarfilmen med ind i debat
ten, men hertil er for det første ganske enkelt 
at sige, at det drejede sig om en spillefilm- 
enquete, og en sådan må det vel være tilladt at 
arrangere? For det andet, at dokumentarfilmen 
har været gennemdrøftet på kryds og tværs 
i „Kosmorama11, der ikke i samme grad har 
beskæftiget sig med danske spillefilm.

Vi finder ikke, at spørgsmålene er for „sug
gestive11. Hvilke af dem tænker Theodor Chri

stensen på? Vi skal indrømme, at et enkelt af 
dem -  nr. 4 -  indeholder en forhåndsindstilling 
(som forekommer os rimelig, når man tænker 
på de gode udenlandske film, der gang på gang 
er skabt af writer-directors), men det lille „vel“ 
tager dog et vist forbehold, og spørgsmålets 
formulering kan ikke hævdes at forhindre den, 
der er uenig med forhåndsindstillingen, i at 
sige sin mening. Der er da også flere, der får 
udtrykt deres uenighed.

De andre 9 spørgsmål kan vi end ikke finde 
tendenser til det „suggestive11 i. De er inspire
rede af debatten i „Information11 og forekom
mer os at kredse om de vigtigste af de proble
mer, der kan belyses i relativt kort form.

Vi takker imidlertid både de elskværdige og 
de vrede for deres bidrag. Vi modtager gerne 
nye indlæg -  både fra enquetens deltagere og 
andre. Vi ville f. eks. være meget glade for 
at modtage svar fra Kjærulff-Schmidt (og en
quetens andre deltagere) på de mere personlige 
spørgsmål, han opfordrer os til at stille.

RINGEN SLUTTES
B Ø R G E  T R O L L E

Den østeuropæiske film er på vej 
til at løfte arven fra tyvernes 
tyske og russiske film- og teater- 
eksperimenter op i et højere plan.

Under indtryk af de politiske begivenheder, 
som fulgte i kølvandet af SUKPs 20. partikon
gres i 1956 (opgøret med stalinismen) karak
teriserede man fra polsk hold (med indled
ningslinierne fra „Det kommunistiske mani
fest11 som parallel) situationen med ordene: Et 
spøgelse går over Østeuropa, den kommunistiske 
humanismes spøgelse! Det samme spøgelse går 
også igennem den østeuropæiske film. Konrad 
W olfs film „Lissy11 er et af eksemplerne herpå, 
et eksempel, som Det Danske Filmmuseums 
medlemmer for nylig har haft lejlighed til at 
stifte bekendtskab med.

Der er ved at ske noget i verdenspolitiken i 
øjeblikket. Der er også ved at ske noget inden 
for filmen. Tråde er ved at blive redt ud, et 
mønster er ved at tegne sig. Det kan også synes, 
som om udviklingslinierne fra Øst og Vest er 
begyndt at søge mod et fælles punkt. Det er 
nok endnu for tidligt at drage de endelige slut
ninger på dette allerhøjeste plan. Men morgen
dagens filmhistorie må sigte imod en klarlæg
ning af dette. I mellemtiden må man kaste sig 
over en udredning af trådene indenfor de en
kelte felter, og her byder Østeuropa allerede 
nu på en række faste holdepunkter.

Uden et kendskab til de historiske forudsæt

ninger vil ethvert forsøg på en analyse imidler
tid strande. (At bedrive filmhistorie forudsæt
ter i virkeligheden et dybtgående historisk 
kendskab.) Pladsforholdene tillader desværre 
kun en meget grov skitse, men selv en sådan 
kan være af værdi. •H-

Siden indgangen til dette århundrede har der 
bestået et mærkeligt samspil mellem tysk og 
russisk kultur- og åndsliv. De har påvirket hin
anden og på mange måder stængt sig ude 
fra påvirkning andetsteds fra. Efter den første 
verdenskrig kom udviklingen i de to lande til 
at udspille sig i skyggen af to vældige verdens
historiske begivenheder: Den sejrrige russiske 
„Oktoberrevolution11, hvis kulturelle og æste
tiske resultater blev knust under den efter
følgende stalinistiske „Thermidor11, og den for
krøblede tyske „Novemberrevolution11, hvis 
modsætningsfyldte resultat: Weimarrepublik- 
ken, gik under med fascismens triumf i 1933. 
Tysk og russisk åndsliv, litteratur, teater og 
film blev de store forhåbningers og de store 
skuffelsers dramatik. Det blev i første række 
en skuffelsernes dramatik for de to landes 
intelligens. I sin himmelstormende entusiasme 
stormede denne intelligens -  der så godt som
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Konrad W olf iscenesætter.

ikke var af proletarisk rod, men stammede fra 
middelklassen eller endog fra overklassen — så 
langt forud for masserne, at den blev hængen
de i det tomme rum, da masserne slog bak og 
faldt tilbage i passivitet. I Gestapos og GPUs 
torturkamre, i Hitlers og Stalins koncentrations
lejre betalte mange af dem med livet, eller de 
rettede i fortvivlelse pistolløbet mod deres eget 
bryst, i hjemlandet eller i emigrationens en
somhed. I s aak Babel, Vladimir Majakovski, Vse- 
volod Meier hold, Erich Miihsam, Ernst Toiler 
-  blot nogle få af de allerkendteste navne. Tysk 
og russisk åndsliv i disse år blev også de store 
personlige tragediers historie.

Den engelske, franske og amerikanske revo
lution affødte ikke nogen direkte formmæssig 
omvæltning indenfor teatret og litteraturen. De 
påvirkede heller ikke filmen, simpelthen fordi 
filmen ikke eksisterede dengang. Om det var 
filmens eksistens i 1917-18, der betingede de 
russiske og tyske formeksperimenter indenfor 
litteratur og teater vil næppe nogensinde kunne 
besvares udtømmende, men der er i al fald en

tydelig vekselvirkning mellem film, teater og 
litteratur i denne periode. Sovjetfilmens store 
gennembrud er direkte vokset ud af de russi
ske teatereksperimenter, og aldrig har vel fil
mens og teatrets udvikling ligget så tæt op ad 
hinanden som i Weimarrepublikkens Tyskland.

Både det russiske og det tyske revolutionære 
teater byggede på et fundament, som var lagt af 
to borgerlige teaterreformatorer med rod i for
rige århundrede: russeren Konstantin Stanislav- 
ski og tyskeren Max Reinhardt. For dem begge 
betød Oktober- og Novemberrevolutionen i 
grunden afslutningen på deres værk, selv om 
de begge fortsatte deres arbejde og personligt 
undgik en tragisk skæbne. Rundet af deres skød 
opstod i begge lande en lidenskabelig opponent 
imod „Mesteren": russeren Vsevolod Meierhold 
og tyskeren Erwin Piscator. Begge bekendte sig 
i deres kunst åbent til kommunismen, og begge 
blev fornægtet og forkætret af kommunisterne. 
Meierhold døde i 1940 i en russisk koncentra
tionslejr, Piscator lever i dag i Forbundsrepu
blikken.



Fra den bl. a. af Friedrich W olf skrevne „Rat der G otier".

Sonja Sutter i den af Konrad W  olf iscenesatte „Lissy".

Meierhold iscenesatte i 1915-16 en række 
russiske film, hvad filmhistorien helt synes at 
have glemt. (Bl. a. „Dorian Grays Billede" 
med sig selv i rollen som Lord Henry, Ostrov
skis „Storm" og Pshibuishevskis „Den stærke 
mand".) I sit revolutionsteater anvender han 
i vid udstrækning filmindslag, og det var 
Meierhold-teatrets aflægger Proletkult, der 
fostrede Eisenstein og Aleksandrov. I Tyskland 
ligger udviklingslinierne ikke helt så klart. 
Reinhardt har i al fald iscenesat en af de tid
lige tyske film „Insel der Seligen" (1912-13), 
hvoraf 3/4 er bevaret i det østtyske filmarkiv. 
(Han er allerede her på vej ind i „En Skær
sommernatsdrøm"). Piscator anvendte også i

vid udstrækning filmindslag i sine teaterstyk
ker. Hans medarbejder Curt Oertel kom til at 
spille en ikke ubetydelig (men dog noget over
vurderet) rolle i tysk film. En anden af hans 
medarbejdere, komponisten Edmund Meisel, 
bidrog med sin ledsagemusik til „Potemkin" 
væsentligt til dennes succes i Tyskland. I 1934 
iscenesatte Piscator i Sovjet-Unionen filmen 
„Fiskeropstanden i Set. Barbara" efter Anna 
Seghers’ roman. Filmen er en glimrende illu
stration af Piscator-teatrets bevægelses- og for
mationsdramatik.

Og selv om Lang, Murnau, Pabst, Sternberg, 
Dudow  m. fl. ikke er helt så direkte udsprun
get af det tyske teater som Eisenstein af det
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russiske, er deres intime tilknytning til teater
historien dog almindeligt erkendt. Den moder
ne østeuropæiske films tilknytning til disse 
tyske og russiske instruktører er lige så uom
tvistelig. En ring er nu ved at blive sluttet.

#
Det russiske revolutionsteater, følgerne af 

den såkaldte „Teateroktober", var vokset ud af 
den avantgardistiske reformbevægelse, som rus
sisk teater oplevede i årene op til 1914. Bevæ
gelsen var en reaktion på nederlaget i revolu
tionen 1905-07. Efter at det russiske borger
skabs og den russiske intelligens’ politiske for
håbninger var strandede, sublimerede det sine 
emancipationsbestræbelser på det æstetiske plan, 
og bevægelsens pointerede apolitiske og anti- 
ideologiske tendens må nærmest opfattes som 
en slags dybdepsykologisk fortrængning. Så 
snart trykket forsvandt i 1917 forenede den 
kunstneriske og den politiske revolution sig 
omgående.

Det russiske revolutionsteater — og den rus
siske revolutionsfilm -  måtte gå under i det 
øjeblik, da den revolutionære illusion forvand
lede sig til en revolutionær løgn, d. v. s. med 
stalinismens triumf. Stalins politiske triumf 
stillede den russiske intelligens over for valget 
mellem den teatralske byzantinisme eller en 
„kulturthermidor". Disse muligheders fornæg
telse betød i bedste fald fuldstændig kunstne
risk passivitet, i værste fald udslettelse!

Kejsertidens tyske teater var vel ikke under
trykt på samme måde som det russiske, men 
havde dog på væsentlige punkter været ind
dæmmet. Censurens bortfald i 1918 satte det i 
fuld frihed. For filmens vedkommende leverede 
Novemberrevolutionen desuden et økonomisk 
og teknisk udbygget produktionsapparat, skabt 
i 1917 af Ludendorjf som et led i den ideolo
giske krigsførelse. For begge kunstarters ved
kommende blev revolutionen startskuddet til 
en rivende udvikling; på mange måder en split
tet og forvredet udvikling, fuld af begejstring 
for alt, som syntes at føre bort fra borgerlig
hedens ruindynge og ind i den ukendte, men 
lokkende fremtid, men dog tynget til jorden 
af den fortid, som det aldrig lykkedes tyskerne 
helt at frigøre sig for. For filmens vedkom
mende sker der en tydelig afklaring henimod 
periodens slutning, først og fremmest takket 
være Pabst. Med ham bevæger den sig fra det 
makabre over i det tragiske, melodramaet af
løses af det ægte drama. For teatrets vedkom
mende sker der også en spaltning. Den sværme
risk utopiske Ernst Toiler bliver siddende fast 
i revolutions- og inflationsårenes splittelse, den 
episke logiker Bert Brecht slår igennem som 
teaterdigter for det borgerskab, som vil stimu
leres i sin borgerlighed med revolutionær pir

ring og chok. (Der er intet som helst revolu
tionært i „Laser og Pjalter", og tilskuerne har 
med sindsro forladt teatret for næste dag at 
stemme for Hitler.) Ideologisk er Brecht også 
den eneste inden for den ikke-russiske intelli
gens, der konsekvent leverer et æstetisk for
svar for stalinismen. Først da han i 1948 fri
villigt vendte tilbage til Østberlin, begyndte 
han at komme i et modsætningsforhold til den.-Il-

Tragedien og det ægte drama er i det tyske 
revolutionsteater repræsenteret af Friedrich 
W olj. I grunden har også han sin rod i det 
forrige århundrede, er litterært en efterkommer 
af Friedrich Schiller, den unge Schiller, „Rø
v e rn e t og “Kabale og kærlighed“s digter. Beg
ge betragter de „die Schaubiihne als moralische 
Anstalt". W olf presser intrigen i sine dramaer 
sammen omkring det væsentlige, forbigår med 
legitim ubetænksomhed mellemstadier og sprin
ger dristigt fra ét højdepunkt videre til det 
næste endnu højere. Takket være sin med
rivende tro på en bedre samfundsordnings mu
lighed og nødvendighed formår han at forme 
sine personer sådan, at de bliver levende og 
troværdige for publikum uden alt for mange 
nuancer. Skønt han er ensidig i sin dramatik, 
bliver han aldrig doktrinær; handlingen selv 
bliver til en bærer af det revolutionære bud
skab.Lion Feuchtwanger har givet følgende træf
fende karakteristik af ham:

Da jeg lærte Friedrich W olf at kende -  
det var først i eksilårene efter Hitlers 
magtovertagelse -  blev jeg straks slået af 
overensstemmelsen mellem manden og 
hans dramatik. Den samme umiddelbare 
friskhed, som rev tilhørerne med i Wolfs 
teaterstykker, levede i alt, hvad han gjorde 
og sagde. Han var højt oppe i de fyrre, da 
vi første gang mødtes, men der udgik fra 
ham en ungdommelig revolutionær ild, en 
næsten drengeagtig lidenskabelig vilje til 
gennem en skildring af verden, som den 
er, at tilskynde til en ændring til, hvad 
den kunne og burde være.

Friedrich Wolfs optimistiske håb knytter 
sig imidlertid altid til fremtiden. En dramatisk 
skildring af revolutionens sejr har aldrig fæng
slet ham, hans teater er de revolutionære ne
derlags dramatik. Han besmykker nederlagene 
med de heroiske erindringers patos og det spi
rende håb om en fremtidig sejr. „Kameraden, 
das nåchstemal besser!" er omkvædet i hans 
dramatik. Det er, som om han viger tilbage for 
sejrens konsekvenser. I „Kolonne Hund" 
(1927) lægger han følgende replik i munden 
på hovedpersonen Jost:

-  Sejren, kammerater — sejren er det
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sværeste, thi med sejren må man bevare 
det, som man har villet.

Der ligger en mærkelig visionær indsigt i 
denne replik. Friedrich W olf vendte i 1945 fri
villigt tilbage til Tyskland (Sovjetzonen), men 
skabte ingen dramatik af betydning her. Han 
døde den 5. oktober 1953, dybt deprimeret og 
under mystiske omstændigheder. Måske begik 
han selvmord. Sit dramatiske højdepunkt når 
han med „Beaumarchais“, skrevet i 1940 i Vi- 
chy-regeringens interneringslejr, et revolutions
drama fra 1789- Det skiller sig ud fra hans øv
rige produktion derved, at ikke et revolutio
nært, men et sammenbrydende menneske står 
i centrum. Hovedpersonen -  „Figaro“s forfat
ter -  forsøger at lege med i det politiske spil. 
Mens hans skuespils figurer viser sig at være 
stærkere end ham selv. To sjæle lever i hans 
bryst, til slut har han både ret og uret.

Det selvbiografiske indslag i dette drama er 
indlysende. I sine forbemærkninger til dramaet, 
skrevet i Berlin i 1946, giver W olf hovedper
sonen følgende karakteristik med på vejen:

Beaumarchais er en dybt tragisk helt i 
sin splittelse. Han må under ingen om- 
stcendigheder fremstå som en kryster 
stykkets slutning, under ingen omstcendig- 
heder må han virke usympatisk!

Fremhævelserne er Wolfs egne. Det er tyde
ligvis et selvforsvar. Sejren var det sværeste!

Når en mand som W olf kunne vedblive at 
holde fast ved stalinismen, skønt han uden tvivl 
har kendt og gennemskuet mange af dens for
brydelser, kan det kun have én forklaring: den 
politiske situation. Med den fascistiske terror 
bredende sig ud over hele Europa, en terror 
som han selv måtte stifte bekendtskab med, 
måtte Sovjet-Unionen for ham komme til at 
stå som det eneste lyspunkt. Uden evne til at se 
stalinismen som en af de væsentligste årsager 
til fascismens triumf, måtte han, og med ham 
mange andre, slutte op om den, så længe den 
stod truet og isoleret. Da dette forhold ændrede 
sig i 1945, blev han og hans følgesvende kastet 
ud i voldsomme samvittighedskriser, som for 
manges vedkommende endte tragisk. Intelli
gensens lidelsesvej var ikke til ende. Men da 
de så godt som alle havde deres rod i det for
rige århundredes kultur -  den borgerlige kul
tur -  og da de vel også havde udtømt deres 
kræfter, formåede den gamle generation så godt 
som aldrig at hævde sig, selv da omsvinget 
satte ind. Det blev den unge generations sag.

-K-
I Konrad W olf er vi så heldige at have en

repræsentant for den nye generation, der igen
nem faderen Friedrich har tilknytning til den 
forudgående periode, men som dog synes fuld
stændigt at have befriet sig for fortidens ballast. 
At netop han, der har baft omtrent hele sin 
opvækst i Sovjet-Unionen, og som har fået sin 
uddannelse på filmakademiet i Moskva, er ble
vet den førende blandt de unge filminstruktører 
i DDR, er værd at mærke sig, og er i øvrigt en 
parallel til forholdene i andre østlande, hvor 
det er de unge, som har fået deres oplæring i 
stalintiden, og som mere eller mindre udtalt 
bekender sig til en kommunistisk opfattelse, der 
ivrigst og med størst konsekvens prøver at løs
rive sig fra stalintidens kunstneriske arv, mens den ældre generation, der allerede under kapi
talismen var modne filmskabere, har haft meget 
svært ved at leve op til de nye krav. Tjekken 
f i f  i Weiss synes her at være den eneste und
tagelse. Ellers er det folk som polakkerne Waj- 
da og Munk, ungarerne Mariassy, Varkonyi, 
Fabri og Ranody, tjekken Gajer, jugoslaverne 
Pogacic, Hanzekovic og Mitrovic samt østtyske
ren Jung-Alsen, der tiltrækker sig opmærksom
heden. Sammen med russerne Kalatosov, Sam- 
sonov, Segel og Kulidshanov m. fl. er det dem, 
der bedst har formået at bryde med den teatral
ske byzantinisme, som i årene 1948-55 har 
redet den østeuropæiske film som en mare. 
Disse instruktører har det til fælles med Kon
rad Wolf, at de med forkærlighed beskæftiger 
sig med det tvivlende og splittede menneske, 
individer, som når til modning og indsigt un
der begivenhedernes tryk, men hvis politiske 
indsigt nås via en modning som mennesker. 
Også øst for jerntæppet er mennesket ved at 
blive sat i centrum.

Friedrich og Konrad W olf personificerer på 
en mærkelig måde det bedste i de to perioder. 
Under en periode med forvirring og kaos, infla
tion, krise og til slut fascistisk terror, var en 
brændende tro på fremtidens sejr den faktor, 
der kunne bære mennesket frelst igennem prø
velserne. I en periode med begyndende vel
stand, gryende international afspænding og et 
opgør med den stalinistiske fortid, må tvivlen 
og kritikken træde i forgrunden. Ensidigheden 
må forkastes, og de menneskelige muligheders 
mangfoldighed må tages under behandling. 
Der er således en dyb overensstemmelse mel
lem Friedrich og Konrad Wolfs grundsyns
punkt. De er begge humanister. Men for Fried
rich W olf var det et spørgsmål om menneskets 
evne til at overleve, for Konrad W olf er det 
blevet til spørgsmålet om dets muligheder for 
at udvikle sig videre ind i fremtiden.

*
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