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mod hinanden. Kluge selv spiller 
på denne dobbelte dynamik i sin 
film: performeren fra både den 
elegiske opera og fra den teatralsk 
forførende får lov at læse op og 
meditere over kapitalens små og 
store oder. 

Den særlige forbindelse mellem 
pengenes metamorfose, kapita-
lismens skuespilsamfund og den 
elendighed den trækker med sig 
i sit kølvand, har Kluge et godt 
blik for. Et smukt eksempel på 
dette er den russiske digter Osip 
Mandelsjtam som stod i opposition 
til Stalin og som overfor partiet 
skulle reportere om sin gøren og 
laden. I samme periode publice-
rede denne store digter sit bemær-
kelsesværdige digt kaldet Tristia 
som udtrykker længslen efter en 
slags ny «undergrundsøkonomi».

Tristia var samtidig en referen-
ce til Ovids metamorfoser. Ovid 
blev bandlyst fra det sorte hav og 
længtes efter Rom. Mandelsjtam 
følger i hans fodspor i det man 
kunne kalde for efterdønningerne 
af den grusomme erfaring fra det 
tyvende århundredes totalitære 
statssamfund. Mandelsjtam skri-
ver: «Mit århundrede, mit udyr.» 
Den billedskabende lyrik udtryk-
ker en nødvendig billedskabende 
undergrund båret frem af en mere 
eksistentiel metamorfose. 

Dette er kapitalismens grænse 
som også Marx havde blik for. 
Der er med andre ord billeder og 
verdener den ikke kan forestille 
sig. Og hvis vi lader denne bil-
ledskabelse ude vil en del af den 
menneskelige eksistens forblive 
uforklaret. Ikke alt bliver suget 
op af varesamfundets skuespil. Et 
mærkeligt og underfundigt over-
skud, som altid tager tid for at 
modnes i følelsernes kraftværk. 

Tristia udtrykker en form for 
længsel der aldrig kunne blive en 
del af staten ej heller det kapitali-
stiske maskineri. 

Verden af varer er ikke 
først og fremmest en 
verden af genstande, 
men de menneskelige 
karakteristika for 
transformation, 
som Sloterdijk 
udtrykker det

Den berømte kanon Marx, 
Engels og Lenin burde også inklu-
dere Ovid, som det lyder manende 
i filmen. Kun en stor historiefor-
tæller kan trænge igennem Marx’ 
verden. Verden af varer er ikke 
først og fremmest en verden af 
genstande, men de menneskelige 
karakteristika for transformation, 
som Sloterdijk udtrykker det. Vi er 
på galt spor hvis vi læser Kapitalen 
for sig, alene. Vi bør læse den sam-
men med Ovids metamorfoser. Der 
er et eventyr nedenunder Marx’ 
arbejde der befinder sig i konstant 
konkurrence med den borgerlige 
videnskab. 

Dette bringer os hen til et andet 
sted i Kluges epos i hvilket han 
i en længere telefonsamtale med 
den fremragende tyske digter Durs 
Grünbein taler om Brecht forvand-
ling af Kapitalen til heksameter 
vers, at genskrive centrale ideer 
hos Marx ud fra Homers poesi. 
Heksameteret har seks metriske 
fødder fulgt op en pentameterregel 
med fem fødder hvorefter det star-

ter forfra igen. I sin plan refererer 
Brecht til den romerske digter og 
stoiske filosof Lukrets der for over 
2000 år siden skrev sit didakti-
ske digt og filosofiske hovedværk 
Om verdens natur (De Rerum natu-
rae). Brecht mener ligeledes at 
Kapitalen udgør et stykke moderne 
naturhistorie. 

Med reference til Det kommu-
nistiske manifest skriver Brecht 
i sine heksametervers: «Krige 
reducerer verden til murbrok-
ker, og et spøgelse hjemsøger 
ruinerne.» Denne formulering 
tilhører Marx, «et spøgelse går 
gennem Europa, kommunismens 
spøgelse.» Brecht fortsætter: « … 
født ikke af krig men netop kendt 
tilbage fra fredens tid. Grusom 
overfor de herskende men venlige 
overfor byens børn; spejder efter 
et sparsomt måltid rystende sit 
hoved i forarmelse». Og videre: 
«Æresgæst i paladsernes slum og 
terror; kommunismen er kommet 
for at blive.» 

Brecht illustrerer bevægelsen 
fra «spøgelse» til «kommunisme». 
Brechts hexameter er gudernes 
hymne til Marxismen, guderne for 
denne teori. «Mere grundlæggen-
de og mere vedvarende end fol-
kets krig er klassernes krig; som 
vores historie på det skammelig-
ste undertrykker.» Og i det som 
Grünbein betegner som Brechts 
idylliske passage: 

«Enhver byrde rives fra hinan-
den i kapitalens flow. Men murene 
kan ikke holde stand med tøj, og 
handel vækker den sovende by. 
Kystbyer bygger skibe for at nå ind 
til kysten. Flittigt sejler de rundt 
om Afrika og tappert videre til 
Amerika.» 

Brecht viser i digtform hvordan 
kapitalismens kosmopolitiske kraft 
tilsidesætter al gammel handel og 
udveksling og bringer alt nyt i kon-
takt med hinanden. Grænser, regi-
oner og steder brydes ned alene 
ved kapitalens ubrydelige vind. Og 
afslutningen: «Højt oppe I skyerne 
bevæger de feberige guder sig gen-
nem passet, knusende de gamle 
porte (indgange) og deres pas, ver-
den er ’billig’.»2 

Grünbein mediterer over Marx’ 
spøgelse som en kimære, en urør-
lig kraft der bringer alting ind i en 
ny uoverskuelige bevægelse. Han 
anser det for sandsynligt at Marx 
havde et «ambivalent forhold til ter-
men» (spøgelse), samtidig var han 
nødt til at refererer til noget som 
ikke havde en klar faktuel karakter. 
Spøgelset skabes en sær modstand 
og han mener at Marx’ tekst lyder 
som begyndelsen på en gyserhisto-
rie skrevet af Edgar Allan Poe. 

Dette bringer os endelig hen til 
den lille og den store revolution. 
Den lille revolution møder vi i 
Kluges film i skikkelse af en tidli-
gere arbejder fra Ruhr-distriktet. 
Han arbejder ikke længere på 
fabrikken men tager hver aften 
derhen for at undervise de kine-
siske arbejdere (som der er flest 
af på fabrikken) i Kapitalen. Han 
mener at Marx, der blev født den 
5. maj 1818 og døde 1883 og som 
på dagen for interviewet ville have 
været 190 år gammel (på dagen 
for interviewet), er mere i live end 
de fleste mennesker, idet han som 
én af de få på flere niveauer (ikke 
alle) gennemskuede de subjektive 
og objektive kræfter for vores for-
ståelse af hvad der strukturerer 
vores virkelighed og hvad det vil 
sige at noget skaber realitet og 
virkelighedsoplevelse. 

Dette er den lille revolution som 
han, den gamle arbejder, forsøger 
at give videre til de kinesiske arbej-
dere. Man sidder så med vemod 
og tænker på de mange hundrede 
millioner af kinesiske arbejdere i 
Kina! Oskar Negt (Kluges gamle 
ven og åndskammerat) citerer 
mod slutningen Walter Benjamin 
fra hans historiefilosofiske skrift: 
«Revolutionerne er historiens 
lokomotiv.» Men selve virkelighe-
den er en ganske anden. 

Benjamins pointe er at revo-
lutionen snarere er lokomotivets 
bremser som skal få til at stoppe 
det toget som kører mod katastro-
fen, det som bevæger sig i den for-
kerte retning. Revolutioner histo-
riens standsning, et brudfyldt øje-
blik, en mindre men vigtig pause. 
Det er i pausen i hvilken huma-
niteten begynder at tænke over 
hvad denne acceleration betyder, 
på hvilken måde den fjerner os 
fra den levede tid, hvordan den 
skaber en abstrakt tid, der sætter 
opmærksomheden, fantasien og 
nysgerrighedens overrumplende 
kraft under voldsomt pres. 

Kluge kunne her have glædet sig 
over den franske byplanlægger og 
filosof Paul Virilio der på hastighe-
dens betingelser er kommet frem 
til det samme. Mens kapitalismen 
og den sejrrige historie speeder 
historien op, ønsker enhver seri-
øs revolution at sænke tingenes 
hastighed. Benjamin bevæger sig 
væk fra lokomotivets metafor. Det 
handler om at synliggøre det ikke-
fordøjede historiens problemer, 
det er dette vi mener med revolu-
tion. Men hvad er en revolutionær, 
spørger så Kluge til sidst? 

Han er en akut observerende, 
han er en bro med en speciel kva-
litet der forbinder en endestation 

med en begyndelsesstation. Han 
er en specialist på kunsten at skabe 
forbindelser. Den akutte observa-
tion kan danne en bro midt i et 
regimes kollaps, der hvor der sker 
en forbindelse med et moment af 
undfangelse. Som sådan er den 
revolutionære en montagekunst-
ner, et menneske der forbinder to 
forskellige samfund med hinanden, 
to tider, to kollektiver, selv to for-
mer for humanitetserfaringer som 
altid er i spil. Montagekunstneren 
tager del i historiens udkant og 
skaber nye muligheder.

Politikeren Mirabeau (1749–
1791) fra den franske revolution 
så den mulige omvending. Det var 
ham der sagde ordene: «Kongen 
eksisterer ikke længere.» Dette 
skabte det nye momentum, en ny 
kraftfuld begivenhed, et nyt sub-
jekt kunne fødes. Den revolutio-
nære er en dramatisk person som 
minder os om at i denne omven-
ding bliver menneskets kompe-
tence igen uklar og ufærdig. Hvad 
montagekunstneren gør er at gøre 
det usynlige synligt. Han konfron-
terer denne verdens elendighed, 
den globale jungle og skaber broen 
til andre former for synligheder. 

Kluge nærmer sig her ideen 
om filmen som en form for social 
innovation, en produktionsmåde 
der ud af livets mobilitet skaber 
nye opfindsomme dimensioner der 
peger mod en ny måde at se på, 
at føle, at tænke. Det ville i denne 
sammenhæng have været interes-
sant at overvære Kluges videre 
meditation over filmen selv som en 
form for kapitalisme. Kluges film 
er dybt interessant, men meget 
ofte ramler den ned i en ’traditio-
nel’ frankfurter-agtig ideologikri-
tik. Her kunne mindre didaktik og 
mere eksperimentering have været 
at foretrække, men som helhed er 
der tale om en herkulisk bedrift 
der værner om filmen som en edu-
cation sentimentale, en fascineren-
de alkymistisk tour de force for 
moderne oplysning. 
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