


A F  M O R T E N

Er „Cahiers du Cinéma“s dage talte? Det me
ner i hvert fald det estimerede ugeblad „Arts“, 
hvor man for nylig udstedte „Cahier“s døds
attest og repeterede det berømte tidsskrifts 
historie i en vemodig artikel, der nærmest 
havde karakter af en nekrolog.

"For os er „Cahiers du Cinéma“ officielt 
afgået ved døden i begyndelsen af efteråret 
1964, med nummer 158, helliget Mizoguchi“, 
skrev Christian Ledieu, og som dødsårsag an
gav han et økonomisk lederskifte, der gør eje
ren af herrebladet „Lui“, Daniel Filippachi, 
ansvarlig for „Cahiers du Cinéma“s materielle 
fremtid. Meget kunne således tyde på, at det 
legendariske blads avancerede position i film- 
tidsskriftverdenen er bragt i alvorlig fare, og 
der kunne måske derfor være grund til at se 
tilbage og prøve at danne sig et indtryk af 
bladets kaotiske historie.

Det første nummer af „Cahiers du Ciné- 
ma“ udkom 1. april 1951 under redaktion af 
André Bazin, Jacques Doniol-Valcroze og Lo 
Duca. Fra første færd støttede bladet sig til 
den tradition, Jean George Auriol havde skabt 
med det „gule“ „La Revue du Cinéma“ (1946 
—49). I sin jubilæumsoversigt over „Cahiers’“ 
historie i nummer 100 fremhævede Doniol- 
Valcroze, at det lige fra begyndelsen var André 
Bazins idéer og anskuelser, der angav bladets 
linie, selv om Lo Duca var den organisatoriske 
drivkraft. I marts 1957 erstattede Frie Rohmer 
Lo Duca i redaktionen, men det var først ved 
André Bazins død i november 1958, at virke
lige opløsningstendenser begyndte at gøre sig 
gældende. De skribenter, der først og frem
mest havde givet bladet vitalitet og inspira
tionskraft -  Frangois Truffaut, Jean-Luc Go
dard, Jacques Rivette, Claude Chabrol etc. -  
gik nu over i de aktive instruktørers rækker 
og fik ikke efterfølgere af samme format. Og 
i juli 1963 dannedes af gådefulde grunde en 
redaktionskomité, bl. a. bestående af Doniol- 
Valcroze, Jean Douchet, Jean-Luc Godard, 
Pierre Kast, Luc Moullet, Jacques Rivette, Eric 
Rohmer og Fran^ois Truffaut, men denne op
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stilling af en gammel slagorden kom ikke til 
at betyde, at for eksempel Truffaut og Godard 
vendte tilbage som aktive bidragydere.

I 1955 rettede Lindsay Ander son i „Sight 
and Sound“ et giftigt angreb på „Cahiers du 
Cinéma“, foranlediget af det berømte særnum
mer om FUtchcock. Anderson satte til slut fin
geren på franskmændenes måske ømmeste 
punkt: „Disse kritikere interesserer sig i vir
keligheden slet ikke for Hitchcock,“ konklu
derede han. „De interesserer sig først og frem
mest for sig selv.“ Der er uden tvivl megen 
sandhed i denne påstand; men med vor nuvæ
rende bagklogskab tages brodden af Andersons 
angreb, for er det ikke ganske naturligt og 
berettiget, at instruktørbegavelser som Truf
faut, Godard og Chabrol på dette stadium af 
deres udvikling „interesserede sig mere for sig 
selv end for Hitchcock?“ De digtede selv med 
på Hitchcocks film, de projicerede deres egen 
personlighed ind i hans suggestive billeder, 
der så let kunne underkastes allehånde for
tolkninger, og på den måde ramte de -  når 
kunstner- og kritikerfantasi faldt sammen — no
get centralt hos Hitchcock. Navlebeskuelse er 
en ung kunstners privilegium, og ingen kan 
forvente kritisk ligevægt, når han løfter hove
det mod afguden.

Det indviede studie i Hitchcocks amerikan
ske produktion er et af „Cahiers du Cinéma“s 
smukkeste resultater. Et andet er den ubarm
hjertige udrensning i fransk film, som Fran- 
gois Truffaut indledte i 1954 med sin famøse 
artikel „Une certaine tendance dans le cinéma 
fran£ais“, en hårdt tiltrængt udlugning, der 
ryddede vejen for „Nouvelle vague“. Truffaut 
tog sit udgangspunkt i Autan-Laras og Delan- 
noys beundrede romanfilmatiseringer og påvi
ste, at disse film blot var forfladigede og for
grovede illustrationer til bøgerne, fulde af 
nem blasfemi og tarvelig misantropi. Over 
for denne tradition de la qualité (også repræ
senteret af navne som Yves Allegret, Clouzot 
og Clément) satte Truffaut de virkelige dig
tere i fransk film: Renoir, Bresson, Fati, Coc-
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teau, Becker, Gatice, Leenhardt -  de instruk
tører, der omformede deres stof i overens
stemmelse med en personlig vision, de rigtige 
auteurs. Og hermed var principperne for den 
enormt indflydelsesrige kritiske metode kaldet 
la politique des auteurs angivet. Man kårede 
en favorit og forsvarede derefter systematisk 
alle hans film. Metoden havde den fordel, at 
den samlede opmærksomheden om instruktø
ren og derved ansporede til en tematisk sna
rere end impressionistisk kritik, en kulegrav
ning efter motivligheder blandt de overfladisk 
forskelligartede værker i en filmkunstners pro
duktion. Mange obskure overfortolkninger 
fulgte uvægerligt med denne fremgangsmåde, 
men den viste sig frugtbar og nyttig, ikke 
mindst som polemisk redskab. Når Frangois 
Truffaut og Jacques Rivette i dag spørges om 
deres stilling til auteur-teorien, er kernen i 
deres svar: „Vi overdrev, men det var nød
vendigt på det tidspunkt." Og Truffaut står 
i alt væsentligt stadig fast ved sine værdi
domme: „Jean Delannoys bedste film vil al
drig kunne måle sig med Jean Renoirs dår
ligste. Det er, hvad jeg mener med la poli
tique des auteurs."

Da „Nouvelle vague“ brød igennem, opstod 
der en mærkelig situation for „Cahiers du 
Cinéma". Slaget var vundet, det regnede med 
indbyrdes skulderklap, og afløserne for Truf
faut, Godard etc. stod i et tomrum og havde 
intet frygtindgydende at rette det polemiske 
skyts mod. Måske som følge heraf blev de kri
tiske standpunkter ekstra ekscentriske, men 
bladet rummede stadig en mængde værdifuldt 
stof, deriblandt en række udførlige og til
bundsgående interviews med store instruktø
rer fra hele kloden. Losey, Preminger, Min- 
nelli, Fuller og Cukor blev periodens helte, og 
der kom imponerende særnumre om italiensk 
film og „La Critique". Men fra omkring num
mer 130 domineredes bladet mere og mere af 
en række nytilkomne unge skribenter, der dyr
kede det højtravende og meget uigennem
trængelige som aldrig før i bladets historie, 
og denne anstrengt filosofiske „kritik", der 
svævede højt over selve filmene i splendid 
isolation, kom til at skæmme særnummeret om 
Howard Hawks alvorligt. Endelig udførtes 
så den hidtil sidste kraftpræstation med det 
fede nummer 150-51 om amerikansk film, et 
pragtfuldt og uvurderligt opslagsværk, der dog

ikke gav nogen løfter om en vitalisering af 
bladets kritiske stab.

„Cahiers du Cinéma“s væsentligste filmhisto
riske indsats har været dets betydelige andel 
i „Nouvelle vague“s gennembrud. Men dette 
konkrete resultat er nært forbundet med den 
filmkritiske linie, bladet førte op gennem halv
tredserne. Man forsvarede en vis form for 
filmkunst, lod sig inspirere af den og videre
førte den i sine egne værker. Derfor er der 
grund til at understrege bladets rent filmkriti
ske virke og dets vældige indflydelse. Og 
dette gør man måske bedst ved simpelthen at 
opregne alle de navne, der er blevet „opda
get" eller genvurderet i „Cahiers du Cinéma“s 
spalter. Man kan være enig eller ej -  syns
punkterne har næsten altid haft interesse, for 
de blev som regel forsvaret af intelligente 
entusiaster. Her er så en alfabetisk liste over 
„Cahiers“-instruktører, de navne bladet har
sat højere end almindeligt i internationale kri
tikerkredse og har lært os at betragte på en 
ny måde:

Robert Aldrich Friedrich W . Murnau
Alexandre Astruc Max Op hiils
Budd Boetticher Gerd Oswald
Richard Brooks Robert Parrish
Vittorio Cottajavi Arthur Penn
George Cukor Otto Preminger
Allan Dwan Nicholas Ray
Blake Edwards Jean Renoir
Samuel Fuller Roberto Rossellini
Sacha Guitry Don Siegel
Howard Hawks Douglas Sirk
Alfred Hitchcock Josef von Sternberg
Fritz Lang Frank Tashlin
Jerry Lewis Jacques Tourneur
Joshua Logan Edgar G. Ulmer
Joseph Losey Roger Vadim
Leo McCarey King Vidor
Joseph L. Mankiewicz Raoul W  al s h
Anthony Mann Don Weis
Jean-Pierre Melville Or son Welles
Vine ente Minnelli Paul W end ko s
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